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Oppfølging av arbeidsvarsling
Målet med tilsynssaken var å vurdere Region øst sitt arbeid med å styrke trafikksikkerheten i arbeidsvarslingsområder.  

Vegtilsynet undersøkte om arbeidsvarsling er i samsvar med krav, om regionale tiltak er fulgt opp og om byggherren sikrer  

at registrerte feil og mangler ved arbeidsvarsling blir rettet. Sju arbeidsområder ble valgt ut, og Vegtilsynet foretok egne 

stikkprøvekontroller.

REGELVERK

Kravene til arbeidsvarsling ved arbeid på veg er regul-
ert i Håndbok N301 Arbeid på og ved veg og i god-
kjente arbeidsvarslingsplaner. 

På regionledermøte nr. 5 i 2012 ble sju tiltak om ar-
beidsvarsling vedtatt.

På prosjekter der Statens vegvesen er byggherre, skal 
byggherrens representant på vegarbeidsområdet ha 
god kunnskap om den godkjente arbeidsvarslingspla-
nen, jevnlig følge med på at planen følges, og at den 
fortsatt er relevant for det arbeidet som utføres.

Blir det funnet feil eller mangler ved arbeidsvarslingen 
skal byggherren kreve feilen rettet, eller initiere endring 
i arbeidsvarslingsplanen. Er feilene eller manglene ved 
arbeidsvarslingen så store at de utgjør en fare for ar-
beidere eller trafikanter, skal byggherren kreve arbeidet 
stanset umiddelbart, og arbeidsområdet skal sikres til 
feilene eller manglene er rettet.

Byggherren skal sikre at registrerte feil og mangler har 
blitt rettet opp med en ny kontroll.

VURDERING

Feil og mangler ved arbeidsvarslingen er fortsatt en utfordring i Region øst, selv om regionen har gjort flere tiltak 
for å bedre situasjonen de siste årene. 

Behov for bedre struktur ved byggherrens kontroller

Ett av tiltakene som ble vedtatt i regionalt ledermøte i 2012 var at byggherrekontrollen skal påse at arbeidsvars-
lingsplanen er relevant og at den følges. Dette er kun en gjengivelse av eksisterende krav, uten at det fremgår 
hvordan tiltaket skal løses. Vegtilsynets stikkprøvekontroll på utvalgte arbeidsområder, resultat fra regionale kon-
troller, dokumentgjennomgang og intervju, viser at byggherrekontrollen ikke har god nok struktur. Etter Vegtilsyn-
et sin vurdering er det behov for avklaringer i regionen om hvordan byggherrekontrollen skal utøves, dokumen-
teres og følges opp for å bli bedre.

Bedre opplegg for oppfølging av tiltaksplan

Selv om de fleste av tiltakene Region øst besluttet i 2012 er gjennomført, viser stikkprøver for et utvalg prosjekter 
i regionen at det fortsatt er for mange alvorlige feil ved arbeidsvarslingen. Tilsynet har også vist at regionen ikke 
har gjennomført evaluering av tiltakene som ble vedtatt i 2012 for å finne ut om de har hatt effekt, og at byggher-
rekontrollen ikke har god nok struktur.

Med bakgrunn i de feil og mangler som er funnet under stikk prøvekontroller, og resultatene fra regionale kon-
troller, viser dette, etter Vegtilsynet sin vurdering, at målet om «bedre arbeidsvarsling i Region øst» ikke er nådd.

FUNN

Funn 1 – avvik

Arbeidsvarslingen i Region øst ivaretar ikke sikkerheten til trafikantene godt nok.

Funn 2 – avvik

Feil og mangler ved arbeidsvarslingen som er registrert under byggherrens kontroll er ikke fulgt opp 
systematisk.

Funn 3 – observasjon

Tiltak innen arbeidsvarsling besluttet i regionalt ledermøte nr. 5/2012 er ikke fulgt opp godt nok.

Funn 1: Eksisterende vegoppmerking var ikke fjernet godt nok, og det var svak optisk leding gjennom anleggsområdet (arbeidsområde 
2, E6 Sjoa).


