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Hovedsammendrag 
Stortingets beslutning om en nullvisjon for alvorlig skade og tap av liv i transportsystemet, og 
konkretiseringen av dette gjennom Nasjonal Transportplan, betyr at det er høye krav til systemer for 
styring av kvaliteten i vegtransporten med et tydelig fokus på sikkerheten.  

Vegtilsynet har gjennom sin tilsynsvirksomhet sett et behov for å undersøke i hvilken grad de krav som i 
dag finnes i lov, forskrift etc. leder til ønsket sikkerhet på riksvegnettet. Lloyd's Register Consulting – 
Energy AS (LR Consulting) har i den anledning fått i oppdrag av Vegtilsynet å vurdere behovet for en 
forskrift for styring av sikkerheten i veginfrastrukturen for transport på riksvegnettet. Undersøkelsen skal 
baseres på etablerte standarder for styring av risiko og sikkerhet, erfaringer fra andre transporttyper og 
erfaring fra andre bransjer med strenge sikkerhetskrav. 

LR Consulting har hatt en trinnvis oppdeling av arbeidet med studien med følgende hovedelementer: 

• Kartlegging og beskrivelse av sikkerhetsstyringsprinsipper og krav og erfaringer sikkerhetsstyring i 
andre bransjer og tilsynsområder 

• Beskrivelse av ulykkesstatistikk 
• Beskrivelse av hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet i vegtrafikken 
• Kartlegging av myndighetskrav og interne krav i vegsektoren og gjennomføring av gapanalyse 

med NS-ISO 31000:2009 og NS-ISO 39001:2011 
• Utarbeidelse av forlag til forskrift for styring av sikkerheten på riksvegnettet 

Gjennom arbeidet har LR Consulting gått gjennom et stort statistisk grunnlag som beskriver et komplekst 
og omfattende ulykkesbilde som påvirkes av mange faktorer knyttet til trafikanter, vegutforming, kjøretøy 
og omgivelser. LR Consulting har også sett på hvordan offentlige etater, lokale og nasjonale virksomheter 
og interesseorganisasjoner bidrar i trafikksikkerhetsarbeidet og hvordan det er identifisert et stort antall 
tiltak som skal gjennomføres de neste årene for å redusere antall ulykker ytterligere. Den omfattende 
satsingen på trafikksikkerhet har resultert i en betydelig nedgang i antallet ulykker.  

LR Consulting har også søkt gjennom et stort antall styringsdokumenter for å avklare i hvilken grad 
sikkerhetsstyring spiller en rolle i dagens trafikksikkerhetsarbeid, og hvor man kan finne eksterne 
myndighetskrav eller interne krav i Statens vegvesen om dette. 

LR Consulting finner at det er etablert et tydelig mål- og resultatstyringsregime med utgangspunkt i de 
statlige styringsmekanismene knyttet opp mot Nasjonal transportplan og budsjettprosesser. Det 
overordnede ansvaret for sikkerhetsstyring er tydelig beskrevet i instruksen til Statens vegvesen, og 
plassert hos Vegdirektøren. Videre er det etablert en vegsikkerhetsforskrift og en tunnelsikkerhetsforskrift, 
og det gjennomføres mange og omfattende analyser i form av risiko- og sårbarhetsanalyser, 
konsekvensutredninger, HMS-analyser, dybdeanalyser etter dødsulykker. etc,  

Det er videre funnet krav i flere typer styrende dokumenter på flere nivåer, rettet både mot nye prosjekter 
og mot drift og vedlikehold av eksisterende veganlegg.  
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Det er en utfordring at det er et komplekst bilde med mange aktører, mange samspillende faktorer, og en 
fragmentert og lite oversiktlig kravdokumentasjon. Sammenlignet med generelle standarder for risiko- og 
sikkerhetsstyring og systemer som er etablert i andre bransjer er styringen av risiko og sikkerhet i 
vegbransjen ikke like utviklet og moden.  
 
Når man ser på de identifiserte eksterne kravene og overordnede krav hos Statens vegvesen, ser man at 
viktige elementer for å oppnå en helhetlig sikkerhetsstyring mangler. Dette gjelder spesielt det 
overordnede og altomfattende beskrivelsen av hele systemet for å styre sikkerheten i veginfrastrukturen. 
Derfor kan de være vanskelig for alle involverte og alle interessenter å se hvordan de ulike aktivitetene 
henger sammen og samhandler for å bidra til et ønsket resultat.    

Trafikksikkerhetsbildet er ikke statisk. Det gjennomføres tiltak for å bedre trafikksikkerheten, samtidig som 
vegsystemet utfordres med endringer i trafikkbildet, veger som behøver vedlikehold, klimatiske forhold 
med utfordrende føreforhold og store og raske svingninger med bl.a. ekstreme nedbørsmengder. 
Organisatorisk skjer det også endringer i form av at nye virksomheter etableres, eller det gjøres 
omorganiseringer og oppgaver som tidligere ble gjennomført av etaten selv, blir overtatt av leverandører 
som forholder seg til inngåtte avtaler og kontrakter. 

Etter hvert som man har hentet ut trafikksikkerhetsgevinsten av alle de gode tiltakene vil det bli mer og 
mer aktuelt å gjennomføre en styrt og koordinert sikkerhetsstyringsprosess for å kunne identifisere nye 
tiltaksområder og se sammenhengen mellom ulike faktorer. Dette vil også være viktig i forhold til 
endringer som påvirker veginfrastrukturen. 

En enhetlig og transparent sikkerhetsstyringsprosess vil være en viktig bidragsyter for å sikre at 
trafikksikkerhetsarbeidet i fremtiden er dokumentert, etterrettelig og robust, noe som er viktig i et bilde 
der det stilles store samfunnsressurser til disposisjon. 

Basert på de gjennomførte undersøkelsene har LR Consulting konkludert at det forventes å være 
hensiktsmessig å etablere en forskrift om styring av sikkerheten for det norske riksvegnettet. NS-ISO 
31000:2009 bør legges til grunn for utvikling av en slik forskrift. Som et utgangspunkt for videre arbeid, 
har LR Consulting utarbeidet en anbefaling til hva en slik forskrift bør inneholde.  

Erfaring fra andre bransjer viser at det kan være behov for å etablere et arbeid på internasjonalt nivå for å 
lykkes med nasjonale endringer, men om man ser på jernbanebransjen og oljebransjen, ser man at Norge 
har vært foregangsland og har etablert nasjonale krav tidligere enn andre land.  

I og med at det allerede gjennomføres mange av de aktivitetene som inngår i et sikkerhetsstyringssystem, 
forventes det ikke at de administrative konsekvensene eller kostnadene vil bli vesentlige ved innføring og 
implementering av en forskrift som anbefalt.  

Forkortelser 
Begrep: Beskrivelse: 

LR Consulting Lloyd's Register Consulting – Energy AS 

BSL Bestemmelser for Sivil Luftfart 

Barriere Barrierene er konstruksjonsmessige, organisatoriske eller operative elementer hvis 
oppgave er å redusere sannsynligheten for og eventuelt utviklingen av en hendelse, 
eller å redusere konsekvensene av en hendelse 

Dødsulykke Trafikkulykke som resulterer i at en person dør innen 30 dager etter ulykken regnes 
som dødsulykke i den offisielle statistikk over vegtrafikkulykker fra Statistisk 
Sentralbyrå 

EASA European Aviation Safety Agency 
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Begrep: Beskrivelse: 

ECAC European Civil Aviation Conference 

ERA European Railway Agency 

ESARR Eurocontrol Safety Regulatory Requirement 

ESC Elektronisk Stabilitetskontroll 

Euro NCAP Euro NCAP er en organisasjon med myndighetene i syv europeiske land som 
medlemmer i tillegg til forbrukerorganisasjoner og trafikkantorganisasjoner 

Fri vegstrekning Angir den del av vegnettet som ligger utenfor kryssområdene 

ICAO International Civil Aviation Organization 

ICRARD International Committee on Regulatory Research and Development 

ILGGRI International Liaison Group of Government Railway Inspectorates 

IRF International Regulators Forum 

JAA Joint Aviation Authorities 

MTO Menneske – Teknikk – Organisasjon  

NSOAF Norwegian Sea Offshore Authorithies 

NTP Nasjonal Transportplan 

Personskade Skadegrad: 

Drept: Død innen 30 dager etter ulykken. 

Meget alvorlig: Skade som en tid truer personens liv eller som fører til varig mén med 
minst 30% medisinsk invaliditetsgrad. 

Alvorlig: Større skader som ikke er livstruende, men som krever sykehusopphold på 
minst 1 dag og/eller gir inntil 30% medisinsk invaliditetsgrad.  

Lett: Skader som ikke vanligvis trenger sykehusinnlegging, men som ikke er 
ubetydelig. 

Følgende inndeling benyttes også i ulykkesrapportering: 

Hardt skadd: Kriteriene fastslås etter medisinsk undersøkelse. Det er ikke uvanlig at 
en person kategoriseres som hardt skadd dersom vedkommende må overnatte på et 
sykehus. (I noen statistikker skilles det mellom meget alvorlig skade og alvorlig skade). 

Lettere skadd: Denne kategorien brukes for alle involverte som har «ikke 
ubetydelige» skader, og som ikke kategoriseres som hardt skadd. 

Riksvegnettet 
Pr. 1. januar 2010 finnes det 10451 km riksveger i Norge. Fylkene har rundt 44000 
kilometer veg. 

Riksveger deles i Norge inn i to kategorier: europaveger og andre riksveger. Alle 
riksveger er merket med grønne skilt med hvit skrift, europavegene har dessuten en E 

http://no.wikipedia.org/wiki/Europavei�
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Begrep: Beskrivelse: 

foran riksvegnummeret. Alle riksveger er asfaltert. 

SHT Statens havarikommisjon for transport 

TEN-T Det transeuropeiske vegnettet 

TØI Transport Økonomisk Institutt 

Ulykkesbelastede steder I Norge defineres spesielt ulykkesbelastede steder som:  

Ulykkespunkt: Minimum fire politirapporterte personskadeulykker på fem år over en 
strekning på maksimalt 100 m.  

Ulykkesstrekning: Minimum 10 politirapporterte personskadeulykker på fem år over 
en strekning på maksimalt 1000 m. En slik strekning kan omfatte ett eller flere 
ulykkespunkter, men kan også være karakterisert ved et spredt ulykkemønster langs 
hele strekningen. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Stortingets beslutning om en nullvisjon for alvorlig skade og tap av liv i transportsystemet, og 
konkretiseringen av dette gjennom Nasjonal Transportplan, betyr at det er høye krav til systemer 
for styring av kvaliteten i vegtransporten med et tydelig fokus på sikkerheten.  

Vegtilsynet har gjennom sin tilsynsvirksomhet sett et behov for å undersøke i hvilken grad de krav 
som i dag finnes i lov, forskrift etc. leder til ønsket sikkerhet på riksvegnettet. Lloyd's Register 
Consulting – Energy AS (LR Consulting) har i den anledning fått i oppdrag av Vegtilsynet å 
vurdere behovet for en forskrift for styring av sikkerheten i veginfrastrukturen for transport på 
riksvegnettet.  

Undersøkelsen skal baseres på etablerte standarder for styring av risiko og sikkerhet, erfaringer 
fra andre transporttyper og erfaring fra andre bransjer med strenge sikkerhetskrav. 

Hensikten er at krav til styring og gjennomføring av kravene skal lede til ønsket sikkerhet. Samlet 
styring skal lede til at samtlige transportpolitiske mål oppnås og at oppnåelse av det totale 
målbildet skjer på ønskelig måte.  

Dersom det viser seg å være behov for en forskrift for styring av sikkerheten, inngår det i 
oppdraget å identifisere hva en eventuell forskrift bør inneholde og hvordan den bør være bygd 
opp.  

1.1.1 Transportpolitiske sikkerhetsmål – Nullvisjonen 

De samlede målene for transportpolitikken slik de er beskrevet i stortingsmelding 26, Nasjonal 
transportplan 2014-2023 (NTP), ref. [1

Hovedmålene for transportpolitikken peker fremover mot en ønsket tilstand som ikke er tid- eller 
tallfestet:  

], inneholder ambisiøse målsettinger for vegsektoren. 
Målsettingen er todelt med hovedmål for transportpolitikken som igjen er detaljert med 
etappemål. 

• Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i 
næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 

• En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren. 

• Begrense klimautslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å 
oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet. 

• Et transportsystem som er universelt utformet.  

Visjonen om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren er ett av fire delmål, og blir ofte omtalt som Nullvisjonen. Nullvisjonen ble 
første gang vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandling av Nasjonal transportplan 2002–
2011, ref. [2

For de fire delmålene er det etablert etappemål som er dokumentert i NTP og videre detaljert i 
Statens vegvesens styrings- og avtaledokumenter.  

].  

For trafikksikkerhetsområdet er målsettingen; 

Halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken innen 2024.  

1.2 Inndeling av prosjektarbeidet 
LR Consulting har valgt å ha en trinnvis oppbygging av prosjektet, med utgivelse av 
interimrapporter underveis for å beskrive delelementene i arbeidet. Hensikten med 
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interimrapportene har kun vært å danne grunnlag for den endelige prosjektrapporten. 
Interimrapportene vil ikke bli oppdatert og må derfor ikke ansees som selvstendige eller gyldige 
dokumenter. Denne sluttrapporten er etablert for å sammenfatte, komplettere og erstatte 
interimrapportene, samt å konkludere i arbeidet med nødvendige anbefalinger.  

Vurderingene LR Consulting har utført av hvorvidt det er behov for en forskrift for styring av 
sikkerheten i veginfrastrukturen for transport på riksvegnettet, har omfattet kartleggingsarbeid, 
dokumentstudier, analyser, intervjuer og dokumentasjon. Arbeidet er beskrevet i dette 
dokumentet, og er inndelt i hoveddelene som beskrevet i figuren nedenfor.  

 

 

Figur 1.1 - Inndeling av prosjektarbeidet 

1.3 Avgrensinger og forutsetninger 
Arbeidet er utført med hovedvekt på Vegtilsynets myndighetsområde; veginfrastrukturen og ikke 
mot trafikkanter og kjøretøy. 

I forbindelse med gjennomgangen av sikkerhetsstyring i andre bransjer og tilsynsområder falt 
valget på petroleumsvirksomheten, jernbane og luftfart. Sjøfartsvirksomheten er et sammensatt 
område med internasjonalt regelverk, flaggstatens regelverk, nasjonale maritime bestemmelser 
og klassebestemmelser. Det ble vurdert at de valgte tre områdene ville gi best 
sammenligningsgrunnlag for denne studien. 

I forbindelse med gapanalysen har LR Consulting gjennomgått et stort antall dokumenter som 
finnes i Statens vegvesen sitt system. Det vil trolig også finnes annen dokumentasjon som kan 
belyse de samme forholdene, men LR Consulting mener at de valgte dokumentene gir en god 
oversikt og et tilfredsstillende inntrykk av status i forhold til det som skal undersøkes.  

  

  
•Kartlegging og beskrivelse av sikkerhetstyringsprinsipper og krav til 
styringssystem og styring av sikkerheten  

  
•Beskrivelse av sikkerhetbildet og roller relatert til sikkerheten i vegtrafikken 

  

 
•Kartlegging av relevante gjeldene lover, forskrifter, standarder og håndbøker 
for styring av sikkerheten på riksvegnettet i Norge 
 

•Gapanalyse mellom anerkjente generelle krav til sikkerhetsstyring og 
gjeldende krav innen vegsektoren 

•Analyse og beskrivelse av anbefalinger i forhold til behov for forskrift med 
krav til styring av sikkerheten på riksvegnettet i Norge 

•Utarbeidelse av forlag til forskrift for styring av sikkerheten på riksvegnettet i 
Norge 

•Vurdering av konsekvenser i forhold til sikkerhet og økonomi 
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2 Sikkerhetsstyring og kontinuerlig forbedring 

2.1 Hensikten med sikkerhetsstyring 
Før man starter med å se på hva sikkerhetsstyringen skal inneholde og hvilke prinsipper den skal 
bygge på, kan det være hensiktsmessig å beskrive hensikten med sikkerhetsstyring.  

I samfunnet generelt blir det i stadig mindre grad akseptert at ulykker inntreffer og at mennesker 
omkommer eller blir alvorlig skadet. Det samme gjelder for skader på materielle verdier og miljøet.  

Det er videre allment anerkjent at å styre virksomheten på en strukturert og planmessig måte, har 
en positiv effekt på virksomhetens resultater og evnen til å oppnå virksomhetens målsettinger.   

I dette bildet kan sikkerhetsstyringens overordnede målsetting beskrives å være en helhetlig 
prosess for å sikre at virksomheten ikke bare oppnår økonomiske og produksjonsmessige 
målsettinger, men at dette også gjøres på en sikker måte.  

En effektiv kontroll av risikoforhold innebærer gjerne vurderinger og tiltak som omhandler tre 
dimensjoner; Teknikk med verktøy, utstyr og fysiske komponenter, menneskene som deltar i 
arbeidet med sin kompetanse, ferdigheter, trening og motivasjon, og de organisatoriske 
forholdene som består av prosedyrer, metoder og hvordan organisasjonen er definert med 
relasjoner og ansvarsforhold – et Menneske – Teknikk – Organisasjonsperspektiv (MTO). 

 

Figur 2.1 - MTO – Menneske-Teknikk-Organisasjon 

 

Enhver ulykke er en uønsket hendelse som forårsaker tap for mennesker og samfunnet for øvrig. 
Ulykker er også symptomer på underliggende svakheter i systemet de inntreffer i. Nestenulykker 
og farlige tilstander er symptomer for det samme. 

Fravær av skader eller nestenulykker er ikke ensbetydende med at man har lav ulykkesrisiko, men 
det kan medføre at man pga falsk trygghet vier for liten oppmerksomhet til eksisterende, men 
mindre synlige farer.  

Tidligere var det slik at selv om livet ikke var farefritt, så hadde man en oppfatning av å vite hvor 
farer kom fra og hvor store de var (Sejersted, 1996). LR Consulting sin forståelse er at man også 
ofte hadde den oppfatningen at man kunne etablere forskrifter og standarder i takt med 
utviklingen slik at man i stor grad hadde bestemmelser som ivaretok sikkerheten på et ønsket 
nivå. Man har i nyere tid i større grad både erfart og fått kunnskap om at det eksisterer 
risikoforhold som kan være uoversiktlige eller skjulte. Som et resultat av samfunnsutviklingen har 
det også utviklet seg risikoforhold med alvorlige og omfattende konsekvenser. De raske 
endringene i samfunnet og miljøet er i seg selv risikoøkende. Noen eksempler på dette er ref. [3]: 
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• Økt bruk og avhengighet av infrastruktur som vannforsyning, elektrisitet, transportsystemer 
og kommunikasjon, fører til alvorligere konsekvenser ved skade eller bortfall, og gir et mer 
sårbart samfunn, ref. [4

• Økte konsekvenser av naturlige fenomen som nedbør, flom, ras 

] 

• Ansamling av store menneskemengder, trafikktetthet til lands, havs eller i luften gjør at både 
sannsynligheten for og konsekvensene av hendelser øker 

• Ny teknologi eller nye produksjonsformer 

Innen vegtrafikken og mange andre virksomhetsområder oppnår man gode sikkerhetsresultater 
gjennom bruk av konstruksjonsstandarder, prosedyrer og etablerte regler som skal benyttes 
gjennom virksomhetenes livssyklus. I noen tilfeller kan dette være tilstrekkelig, men LR Consulting 
har erfart at det er en utfordring for et regelverksregime å ta høyde for alle forhold som til enhver 
tid kan ha betydning for sikkerheten. Dette kan være lokale klimatiske forhold, sammensettingen 
av nye og gamle systemer, grensesnitt mot andre systemer, ny teknologi, ny anvendelse, osv. I 
noen tilfeller kan også regelverket være vanskelig å tilfredsstille, eller det er behov for en gradvis 
implementering av regelverket slik at man må foreta prioriteringer og helst gjøre tiltak der man 
har størst behov, og der tiltakene får best risikomessig effekt.  

I teksten nedenfor beskrives hvordan sikkerhetsstyring er etablert som et ledelsesverktøy for å 
ivareta behovet for styring og prioritering av forhold knyttet til sikkerheten. I denne delen av 
rapporten er generelle krav til sikkerhetsstyringssystemer og kontinuerlig forbedring beskrevet.  

Det er undersøkt hvordan dette er innarbeidet innen andre tilsynsområder slik at dette kan være 
med på å danne basis for å vurdere behovet for en forskrift for styring av sikkerheten på 
riksvegnettet i Norge. Følgende tema gjennomgås i dette kapittelet. 

• anerkjente prinsipper for systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid basert på 
styringssystem og styring av sikkerheten 

• relevante anerkjente standarder 

• gjeldende lover og forskrifter i relevante bransjer og tilsynsområder i Norge (jernbane, luftfart 
og petroleumsindustrien), samt internasjonalt regelverksarbeid innen disse bransjene 

• erfaring med og effekten av implementering av krav til sikkerhetsstyring i andre relevante 
bransjer og tilsynsområder 

2.2 Sikkerhetsstyring - fra hendelsesbasert til risikobasert styring 
Etter en alvorlig ulykke blir det gjerne gjennomført undersøkelser for å finne årsaker og for å 
forebygge nye ulykker.  

For de fleste virksomhetsområder vil det være flere ulike tiltak som må identifiseres og 
gjennomføres. For å kunne identifisere de tiltak som virkelig forebygger en ny tilsvarende 
hendelse, må man analysere og undersøke dypt nok for å finne både direkte utløsende årsak, 
årsaker knyttet til systematiske forhold eller årsaker bestående av kombinasjoner av latente eller 
synlige forhold;  

Man må forholde seg til både den erfarte og kjente statistiske risikoen, og usikkerheter og 
tvetydigheter i risikobildet. Dette omtales gjerne som hendelsesbasert og risikobasert 
sikkerhetsstyring.  

Nedenfor er hendelsesbasert og risikobasert sikkerhetsstyring, og sammenhengen mellom disse 
beskrevet.  
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2.2.1 Hendelsesbasert sikkerhetsstyring 

Et eksempel på bruk av kjent statistisk risiko er innen vegtrafikken hvor man har oppnådd stor 
reduksjon i antall alvorlige skader og omkomne. Dette er oppnådd gjennom iverksettelse av 
mange ulike tiltak rettet mot veginfrastrukturen, trafikkanter og kjøretøy. Forbedringen i 
vegtrafikken har ikke kun vært basert på erfarte hendelser. Det har også blitt gjennomført et 
stort antall risikoanalyser og konsekvensanalyser, men det er de erfarte hendelsene som har 
dominert i sikkerhetsarbeidet. 

Innen andre bransjer har det også blitt gjennomført mange tiltak basert på erfaringer og funn 
etter ulykker.  Et eksempel på dette er innen jernbanesektoren der store ulykker har medført 
regelverksendringer, styrking av sikkerhetssystemer eller endret praksis.  

Dette omtales gjerne som hendelsesbasert sikkerhetsstyring, reaktiv sikkerhetsstyring eller 
regelbasert sikkerhetsstyring; Man handler basert på erfarte hendelser.  

Som også beskrevet innledningsvis til dette kapittelet, er informasjon om ulykker og farlige 
tilstander viktig informasjon om tilstanden i systemet som overvåkes. Det uheldige er at dette er 
en type informasjon som krever at ulykken allerede har inntruffet. Det er behov for å finne 
indikatorer i systemene som overvåkes, som kan gi et tidligere varsel eller på annen måte avdekke 
at det er svakheter i systemet.  

Hendelsesbasert sikkerhetsstyring alene, benyttes derfor i liten grad i sikkerhetsarbeidet i dag. 
Den blir normalt supplert med systematiske metoder for å avdekke svakheter og risikoforhold og 
forbedringsprosesser knyttet til disse.  

2.2.2 Risikobasert sikkerhetsstyring 

For industrivirksomhet har det lenge vært lover, forskrifter og standarder som regulerer 
forebyggende og systematisk sikkerhetsarbeid. I takt med industriell utvikling, 
organisasjonsutvikling og samfunnsutviklingen for øvrig, har lover, forskrifter og standarder blitt 
endret slik at krav til sikkerhetsstyring nå også inneholder krav til proaktivitet og kontinuerlig 
forbedring. Man kan også se at kravene har blitt sammenlignbare med krav til ledelse og 
virksomhetsstyring for øvrig. På samme måte som for virksomhetsstyring med regnskap og 
prosjektgjennomføring, ønsker man å ha en målsetting, følge opp status på sikkerhetsresultatene, 
ha oversikt og kontroll over hvilke risikoer man står overfor, og hvilke tiltak som kan 
gjennomføres for å forebygge skade og gjøre systemet mer robust. Arbeidsmiljøloven, ref. [5

Som et resultat av dette har vi sett en utvikling fra det mer erfaringsbaserte og regelstyrte 
sikkerhetsarbeidet til et arbeid som i tillegg baserer seg på kartlagte farer og ulike typer 
undersøkelser som kan gi kunnskap om forholdene som risikoanalyseres. Når risikoanalyser tas 
inn i den systematiske sikkerhetsstyringen, omtales det gjerne som risikobasert sikkerhetsstyring, 
men sikkerhetsstyring alene brukes ofte for å beskrive det samme. I tillegg vil det i dette 
dokumentet også brukes sikkerhetsstyringsprosess som et uttrykk for den prosessmessige 
tilnærmingen til sikkerhetsstyring i et kontinuerlig forbedringsperspektiv. 

] og 
tilhørende forskriftskrav om internkontroll, som ble lansert i petroleumsvirksomheten på 1970-
tallet og for landbasert virksomhet i 1992, er eksempel på dette.  

Et risikobasert sikkerhetsstyringssystem skal være dokumenterbart slik at det kan gjøres kjent og 
distribueres til brukerne. Det skal også være transparent og tilgjengelig for de som har behov for 
å ha tilgang til systemet. 

Normalt inneholder et risikobasert sikkerhetsstyringssystem noen hovedelementer som er illustrert 
i Figur 2.2. Disse hovedelementene vil også omtales i senere deler av rapporten i forbindelse med 
bl.a. gapanalysen. 
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Figur 2.2 - Sikkerhetsstyringsprosess 

Illustrasjonen i Figur 2.2 viser hvordan sikkerhetsstyring kan beskrives som en kontinuerlig 
forbedringsprosess med hovedstegene; rammebetingelser (kontekst), risikoevaluering, 
risikokontroll og monitorering.  

Rammebetingelser 

For å sikre at sikkerhetsstyringssystemet er hensiktsmessig og etterleves, er det normalt den 
øverste ledelse i virksomheten som skal stå som eier og ansvarlig. Dette henger også sammen 
med hvem som har det overordnede ansvaret i virksomheten. 

Sikkerhetsstyringssystemet fungerer best om det er tilpasset den virksomheten det skal benyttes i, 
og resultatene som ønskes oppnådd. Som en del av rammebetingelsene hører det derfor hjemme 
å kartlegge myndighetskrav og andre relevante bestemmelser, eksterne og interne forventninger, 
etablere en sikkerhetspolicy, fastsette mål og risikoakseptkriterier.  

Risikoevaluering 

Risikoevaluering innebærer å identifisere hvor, når, hvorfor og hvordan hendelser eller forhold 
kan hindre, svekke eller forsinke måloppnåelse.  

Rapportering og samling av informasjon om ulykkesrisiko fra undersøkelser av ulykker og 
nestenulykker, årsaksanalyser, inspeksjoner, revisjoner og risikoanalyser er gode kilder til å 
beskrive status og risiko. I denne fasen er tverrfaglig involvering en nøkkelfaktor for å få frem 
mest mulig informasjon både i bredden og i dybden av systemet. 

Etter å ha identifisert risikoforhold og trusler, identifiserer man også eksisterende barrierer og 
vurderer barrierenes styrke. Barrierene er konstruksjonsmessige, organisatoriske eller operative 
elementer hvis oppgave er å redusere sannsynligheten og/eller konsekvensene av en hendelse. 
Gjennom bruk av risikoanalysemetoder beskrives konsekvenser og sannsynligheter for hendelser, 
dvs. risikonivået. 
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Risikokontroll 

Dersom risikonivået er høyere enn ønsket, vil man som en del av den risikobaserte 
sikkerhetsstyringen identifisere, utvikle og implementere effektive strategier og aksjonsplaner for 
å øke muligheten for måloppnåelse og styrke muligheten for å unngå tap og skade. Distribusjon 
av denne informasjonen til beslutningstagere i virksomheten, er et avgjørende underlag for deres 
prioriteringer i virksomhetsstyringen. Det må samtidig vurderes umiddelbare korrigerende tiltak 
ovenfor de som eventuelt er utsatt for risiko. Innenfor dette området kan det avhengig av nivået 
enten i en virksomhet eller i samfunnet, oppstå målkonflikter i forhold til hva som er riktig og 
viktig å prioritere. 

Det vil være forhold man ikke fullt ut kan forhindre at inntreffer. Man har en restrisiko som ikke 
fullt ut er ivaretatt. For slik restrisiko planlegger man med beredskapstiltak for å begrense 
konsekvensene av hendelsen. På samme måte som man benytter barrierer for å stoppe eller 
reduseres sannsynligheten for utvikling mot en ulykke, kan også barrierer benyttes for å redusere 
konsekvensene av en ulykke.  

Monitorering  

For å øke sannsynligheten for at ressurser settes inn på riktig sted, og for å sikre effektivitet i alle 
steg av risikostyringen, overvåker man både forbedringsprosessen og sikkerhetsresultatene for å 
sikre kontinuerlig forbedring.  

2.2.3 Ledelsesinvolvering 

Ledelsen i en virksomhet har en helt avgjørende rolle for at sikkerhetsarbeidet skal gi resultater. I 
noen virksomheter er det den øverste ledelse som er pådrivere for å ivareta og eventuelt forbedre 
sikkerheten, mens det i andre tilfeller er verneorganisasjonen, de ansatte eller en sikkerhetsstab 
som er den største pådriveren. Erfaringer viser at det er virksomheter med stort 
ledelsesengasjement som oppnår resultater innenfor både merkantile og sikkerhetsrelaterte 
områder. Krav om en periodisk gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse, der den øverste 
ledelse har ansvaret for å gjennomgå sikkerhetsstyringssystemet og resultatene fra sikkerhets-
arbeidet, skal bidra til å sikre at ledelsen har et eierskap til hvorvidt sikkerhetsstyringssystemet er 
hensiktsmessig og oppdatert. 

Sikkerhetsstyring kan anvendes på ulike nivåer i samfunnet. Det vil være de samme prinsippene 
men ulikt detaljeringsnivå og ulike rammer som gjelder avhengig av om man er et enkelt individ 
som skal utføre sine arbeidsoppgaver, en ansvarlig virksomhet, eller om man opererer på 
myndighetsnivå. Ref. [6

2.3 Standarder for sikkerhetsstyring  

] vil man skille mellom hvordan et enkelt individ vurderer de farer det er 
utsatt for personlig, kontra hvordan dette vurderes på virksomhetsnivå og myndighetsnivå. På 
virksomhetsnivå vil enkeltindividets oppfatning i større grad generaliseres og systematiseres og 
sees opp mot aktiviteter som inngår i den løpende virksomheten, på ulike geografiske steder hver 
dag. Det er også et faktum at lokale målsettinger for en virksomhet kan avvike fra hva som er 
akseptabelt i samfunnet for øvrig. I slike tilfeller er det nødvendig med myndighetsstyrte 
prosesser som grunnlag for å løfte sikkerhetsnivået der det er behov for det.  

Som en del av LR Consultings oppdrag, skal gjeldende lover, forskrifter, standarder og håndbøker 
for styring av sikkerheten på det norske riksvegnettet kartlegges og vurderes opp mot anerkjente 
generelle krav til sikkerhetsstyring. 

Det er utviklet standarder for etablering og implementering av sikkerhetsstyring, kvalitetsstyring, 
miljøstyring, arbeidsmiljøstyring, både nasjonalt og internasjonalt. Det LR Consulting finner ved å 
gå gjennom standarder for kjernekraft, petroleumsvirksomhet, jernbane, luftfart og maritim 
virksomhet, er at de generelt er bygget etter samme prinsipper som standardene i ISO-serien.  

ISO-serien er ofte fagnøytrale, generelle, anerkjente og velprøvde gjennom lang tid.  LR 
Consulting har derfor valgt å ikke referere til andre generelle standarder eller bransjespesifikke 
standarder i denne rapporten.  
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De standardene LR Consulting har lagt til grunn for vurdering av behovet for forskrift om styring 
av sikkerheten på riksvegnettet er følgende to ISO-standarder:  

NS-ISO 31000:2009 Risikostyring, Prinsipper og retningslinjer, ref. [

NS-ISO 31000:2009: 

7

2.2

] har en prosessuell 
oppbygning som beskriver tilsvarende steg som beskrevet tidligere i denne rapporten ref. 
kap. . I ISO-standarden beskrives både rammeverket for risikostyringen og den prosessmessige 
gjennomføringen av risikostyringen. Dette gir en beskrivelse både av hva risikostyringen skal 
inneholde av krav og aktiviteter, men også hvordan det skal implementeres i virksomheten. Dette 
er videre utdypet i forbindelse med gapanalysen som er dokumentert i kap. 6. I denne 
sammenhengen er risikostyring å forstå som risikobasert sikkerhetsstyring.  

For vegsektoren er det i tillegg nylig etablert en egen standard; NS- ISO 39001:2012,ref.[

NS-ISO 39001:2012: 

8

3 Myndighetskrav i andre bransjer og tilsynsområder 

], 
Trafikksikkerhetsstyringssystem. Denne ble tilgjengelig i norsk utgave høsten 2013. Standarden 
bygger på de samme prinsippene om kontinuerlig forbedring som ISO 31000:2009, men er 
spisset mot sikkerhet for vegsystemer. Standarden omhandler utvikling og implementering av en 
trafikksikkerhetspolicy, etablering av trafikksikkerhetsmål, tiltak og tiltaksplan som også 
inkluderer myndighetskrav og andre krav som gjelder for virksomheten. I tillegg omhandler den 
informasjon om elementer og kriterier som er relevante for sikkerheten i vegtrafikken og som 
virksomheten kan kontrollere eller påvirke. Med referanse til tidligere deler av denne rapporten, 
samt beskrivelsen av NS-ISO 31000:2009, over, så ser vi at her introduseres uttrykket 
trafikksikkerhetsstyringssystem som igjen kan forstås som et risikobasert sikkerhetsstyringssystem 
rettet inn mot sikkerhet i vegtrafikken.  

3.1 Generelt 
I forbindelse med evaluering av behov for å etablere en forskrift for styring av sikkerheten på 
riksvegnettet, har LR Consulting sett på krav som stilles til styringssystem i noen andre norske 
tilsynsområder. I dette kapittelet beskrives krav som stilles og erfaringen med disse innen: 

• Petroleumsvirksomhet 

• Jernbane 

• Luftfart 

I denne sammenhengen vil petroleumsvirksomheten representere en industrivirksomhet som er 
sentral i samfunnet vårt, og som oppfattes å ligge langt fremme i forhold til sikkerhetsarbeid. 
Jernbane og luftfart er tilsvarende sentrale transportformer som er alternativer til å benytte veg 
som fremkomstmiddel.  

3.2 Petroleumsvirksomheten  

3.2.1 Lover og forskrifter relatert til sikkerhetsstyring - Petroleumsvirksomheten 

Oljeindustrien har vært en foregangsindustri innen sikkerhetsstyring for mange andre 
virksomhetsområder i Norge. Dette skyldes nok den omfattende satsingen på sikkerhet som kom 
i gang etter de store ulykkene i Nordsjøen på slutten av 1970-tallet og Alexander Kielland-
ulykken i 1980. Denne satsingen har også vist resultater i form av lavere ulykkestall i form av 
personskader.   

I petroleumsvirksomheten har man både risiko i forhold til ulykker med begrenset 
skadepotensiale, og storulykkerisiko. Man har erfart og erkjenner at storulykkerisikoen i liten grad 
kan måles med de tradisjonelle indikatorene som f.eks. personskadestatistikk. Arbeidet som fikk 
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prosjektnavnet; Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP), ble iverksatt for å analysere en 
rekke underliggende indikatorer som ble antatt å ha betydning for måling av storulykkerisiko. Det 
er som resultat av arbeidet utviklet et metodeverk som bidrar til at tiltak rettet mot de mest 
alvorlige hendelsene kan iverksettes der de har størst effekt. Det er bl.a. de definerte fare- og 
ulykkeshendelsene som benyttes i beredskapsplanleggingen, og som har storulykkepotensiale, 
som danner grunnlaget for hovedindikatoren.  

I petroleumsvirksomheten har man en samling lover og forskrifter som danner grunnlaget for og 
regulerer den systematiske sikkerhetsstyringen. Dette er:  

Petroleumsloven, ref. [9

5

] gir bl.a. gjennom § 9-1, krav om at petroleumsvirksomheten skal foregå 
slik at et høyt sikkerhetsnivå kan opprettholdes og utvikles i takt med den teknologiske 
utviklingen. Videre gir Arbeidsmiljøloven, ref.[ ], og Brann- og eksplosjonsvernloven, ref.[10

Forskriftene som omhandler sikkerhetsstyring i petroleumsvirksomheten er relativt integrert med 
grundige veiledninger. Det er spesielt styringsforskriften, ref. [

], 
hjemmelsgrunnlag for forskriftene som beskriver krav til systematisk sikkerhetsstyring i 
petroleumsvirksomheten.  

11] og rammeforskriften, ref. [12

a) fastsetting av mål, strategier og krav 

] 
som gir de mest utfyllende kravene til hva et styringssystem skal inneholde, samt beskrivelse av 
ansvarsforhold i virksomheten. I hht rammeforskriften skal et styringssystem omfatte organisering, 
prosesser, prosedyrer og ressurser som er nødvendige for å sikre etterlevelse av krav som er gitt i 
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Styringsforskriften gir mer detaljerte krav til at 
styringsaktivitetene omfatter (blant annet):  

b) planlegging og utføring, 
c) behandling av avvik, 
d) måling og vurdering, 
e) videreutvikling og forbedring. 

De krav som stilles er i henhold til prinsipper for risikobasert sikkerhetsstyring og kontinuerlig 
forbedring som beskrevet i kapittel 2. I tillegg til å gi detaljerte krav til innhold i 
sikkerhetsstyringssystemet, vises det til NS-ISO 9004 for kontinuerlig forbedring.  

For å sikre at myndighetene skal kunne kontrollere at selskapene har etablert velfungerende 
sikkerhetssystemer, er det også stilt krav om dokumentasjon av aktivitetene.  

I petroleumsvirksomheten er det i tillegg en rekke forskrifter og standarder som beskriver 
tekniske krav til sikker utforming og drift av installasjoner. Dette er krav som er med på å definere 
et utgangspunkt for å designe en sikker installasjon, men som ikke alene kan legges til grunn for 
valgene som skal gjøres i prosjekterings- eller driftsfasen.  

3.2.2 Historikk og erfaring 

I den første tiden med oljeutvinning i Nordsjøen fremsto virksomheten som et teknologisk 
laboratorium. Kombinasjonen av værforhold, geografisk plassering, type installasjon og 
produksjon, gjorde systemet svært sårbart både i forhold til personer om bord, investerte midler 
og miljøet. Det tok likevel noe tid før det kom på plass bestemmelser som skulle sørge for at 
sikkerheten ble bedre ivaretatt og at sikkerhetsnivået kunne sies å nærme seg samme nivå som 
for landbasert virksomhet. Årsaken til dette var den sterke tilstedeværelsen av utenlandske 
oljeselskap og norske redere som ønsket minst mulig innblanding fra norske myndigheter og at 
reguleringen av sikkerheten skulle være overlatt til private klassifiseringsselskap. Mellom 1966 og 
1978 omkom 82 mennesker i ulykker, mens hele 123 mennesker omkom i Alexander Kielland-
ulykken i 1980.  

Oljedirektoratet og Statoil ble opprettet i 1972 og hadde begge en målsetting om å sikre nasjonal 
styring og kontroll. Oljedirektoratet opplevde at det var svært vanskelig å utvikle regelverk i takt 
med den teknologiske utviklingen. Oljedirektoratet mente de kunne komme i en vanskelig 
situasjon i forhold til ansvar dersom det oppsto ulykker og operatøren hadde fulgt alle 
myndighetskrav.  Svaret på dette dilemmaet ble introduksjon av internkontroll. Her ble det 
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presisert at det var den som til enhver tid hadde det operative ansvaret som også hadde det 
overordnede ansvaret for sikkerheten. Målstyring ble introdusert med krav om at det ikke skulle 
inntreffe ulykker. I tillegg til krav om internkontroll som også regulerte ansvarsforholdet mellom 
aktørene, ble det stilt krav om at Arbeidsmiljøloven fra 1977 skulle følges. Oljedirektoratet måtte 
ta i bruk sitt tyngste sanksjonsmiddel; prioriteringer i kommende konsesjonstildelinger, for å få 
enkelte selskap til å innføre bestemmelser i henhold til norsk lov.  

Statistikken viser at selv med en firedobling av produksjonen, ble tallet på omkomne redusert til 
13 de neste ti årene fram mot 1990. (Her er ikke drepte i forbindelse med ulykker med helikopter 
eller supplyfartøy ol. inkludert). 

Oljedirektoratet ivaretok rollen som tilsynsmyndighet for petroleumsvirksomheten fram til 1992. 
Da ble tilsynsvirksomheten skilt ut ved at Petroleumstilsynet (Ptil) ble etablert og lagt under 
Arbeids- og sosialdepartementet. Ptil har tildelegert myndighet til å fastsette utdypende 
forskrifter for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten, og til å fatte enkeltvedtak i form av 
samtykker, pålegg, tvangsmulkt, stansing av virksomhet, forbud, unntak, etc. 

I de første offshore utbyggingsprosjektene der sikkerhetsstyring og risikoanalyser ble introdusert i 
tillegg til fagdisiplinene som planla og designet tekniske sikkerhetssystemer, ble risikoanalyser 
benyttet som verifikasjon mellom de enkelte utbyggingsfasene. Risikoanalysene og brann- og 
eksplosjonssimuleringer ble da utført av eksterne selskap. Rundt 1990 begynte man å ha 
sikkerhetsledelse som egen disiplin i prosjektene med ansvar for å etablere 
sikkerhetsledelsesprogram og integrere risikoanalyser i prosjektgjennomføringen slik at det skulle 
bli et tydeligere beslutningsverktøy. Pr i dag er risikoanalysene tilbake hos eksterne aktører som er 
spesialister på modellering av brann- og eksplosjon, samt har metodeverktøyet for analysene. 
Sikkerhetsledelse er fremdeles en del av prosjektgjennomføringen men baserer seg da på eksternt 
gjennomførte analyser.   

Det er helt klart at det systematiske sikkerhetsarbeidet og den fokus dette har hatt i 
petroleumsvirksomheten har gitt resultater. Dette betyr ikke at det ikke er ytterligere 
forbedringsmuligheter eller at det kan oppstå sikkerhetsmessige dilemmaer. 
Petroleumsvirksomheten er ikke en statisk bransje. Det skjer stadige endringer i form av ny 
kunnskap, nye prosjekter som krever oppmerksomhet, endrede rammebetingelser styrt av 
økonomiske forhold som krav til kostnadsreduksjon kan gi uønsket sikkerhetseffekt.  

Et sikkerhetsstyringssystem gir en oversikt over utfordringene som eksisterer og er et tydelig og 
etterrettelig beslutningsgrunnlag.  Det sikrer videre at man gjennomgår virksomheten med jevne 
mellomrom for å avdekke eventuelle nye forhold.  

3.2.3 Internasjonalt regelverk  

På petroleumssiden har man ikke ennå et europeisk sikkerhetsbyrå slik jernbanen og luftfarten 
har. Men det er etablert flere fora og bilateralt samarbeid for å utveksle erfaringer relatert til 
sikkerhet og som også samarbeider for å etablere og videreutvikle internasjonale standarder for 
petroleumsvirksomheten. Eksempler på dette er: 

• North Sea Offshore Authorities’ Forum (NSOAF) som er en sammenslutning av 
sikkerhetsmyndigheter med ansvar for aktiviteten i nordsjøbassenget. Målsettingen er å 
harmonisere nasjonale krav til petroleumsvirksomheten. 

• International Regulators Forum (IRF ) gjennomfører konferanser med 2-3 års mellomrom hvor 
aktuelle sikkerhetssaker drøftes. 

• International Committee on Regulatory Research and Development (ICRARD) er en global 
organisasjon med utspring i USA, som jobber med å utveksle informasjon og erfaringer fra 
HMS-forskning.  
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3.3 Jernbane 

3.3.1 Lover og forskrifter relatert til sikkerhetsstyring innen jernbane 

Praktisk talt alle lover og forskrifter innen jernbanevirksomheten stiller sikkerhetsrelaterte krav. 
Dette er krav som danner grunnlaget for et grunnleggende og det man kaller regelbasert 
sikkerhetsnivå. I tillegg stilles det krav om etablering av systematisk sikkerhetsstyring og 
kontinuerlig forbedringsprosesser i flere forskrifter.  I teksten nedenfor beskrives kravene til 
systematisk sikkerhetsstyring.  

Jernbaneloven (lov 11.juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, 
tunnelbane og forstadsbane m.m.) er hjemmelsgrunnlaget for sikkerhetsstyringsforskriften, ref. 
[13], som gir det tydeligste kravet til sikkerhetsstyring innen jernbane på det nasjonale 
jernbanenettet i Norge. I tillegg er det også beskrevet krav til sikkerhetsstyring i 
jernbaneforskriften, ref. [14]. Her stilles det krav til sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak, og 
sikkerhetsgodkjenning for infrastrukturforvalter som skal være en del av det nasjonale 
jernbanenettet. Tillatelsesforskriften, ref. [15] og kravforskriften, ref. [16

Norske jernbanemyndigheter var tidlig ute med å stille krav til sikkerhetsstyring sammenlignet 
med andre europeiske land. Påvirket av petroleumsvirksomheten, etablerte man en nasjonal 
sikkerhetsmyndighet og krav til sikkerhetsstyring allerede i 1996, mens dette først ble endelig 
beskrevet i Sikkerhetsdirektivet i 2004 ref. [

] stiller tilsvarende krav 
om bl.a. sikkerhetsstyringssystem for sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende 
som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet.  

17

5

]. Det bør understrekes at de etablerte kravene til 
sikkerhetsstyring for jernbanesektoren er knyttet til trafikksikkerhet. Dette betyr at det er 
sikkerhet for personell, reisende, materielle verdier og miljø i forbindelse med 
jernbanetransporten som er regulert. Dette gjelder både for togmateriellet (kjøretøy) og 
jernbaneinfrastrukturen. For jernbaneinfrastrukturen legges det vekt på hvordan den er 
tilrettelagt for å forebygge ulykker med togmateriell gjennom bl.a. tekniske og operative 
barrierer. I tillegg kommer bestemmelser fra HMS- lovgivningen, Arbeidsmiljøloven, ref. [ ] som 
gir føringer til øvrige ansatte samt tilleggsbestemmelser for å ivareta ombordpersonalets helse og 
sikkerhet.  

Helge Ryggvik skriver i sitt notat om Jernbanen, oljen, sikkerheten og historien, ref. [18

3.3.2 Historikk og erfaring 

], at 
'kanskje var det ikke mangelen på internkontroll, men mangelen på en enhetlig og allment 
akseptert sikkerhetsorganisasjon som fungerte som var jernbanens egentlige problem frem mot 
årtusenskiftet. Den interne striden mellom den sentrale HMS-staben og sikkerhetskontoret kan 
ha bidratt til å svekke sikkerhetsberedskapen i den grad at man aldri fikk etablert et miljø med 
tilstrekkelig tyngde og autoritet til å sette foten ned i kampen om investeringsmidler.'    

Sikkerhetsstyring og krav til kontinuerlig forbedring av sikkerheten fikk full oppmerksomhet i 
jernbanebransjen etter Åsta-ulykken 4. januar 2000 og Lillestrøm-ulykken 5. april samme år. 
Kravet til sikkerhetsstyring kom inn i jernbanevirksomheten i forbindelse med kravet om 
internkontroll i 1992. I 1996 ble NSB delt i NSB og Jernbaneverket, og Statens jernbanetilsyn ble 
opprettet. Disse grepene var basert på signaler om fremtidige felleseuropeiske bestemmelser. På 
denne tiden opplevde man i tillegg at rådgivere, konsulenter, spesialister og 
myndighetsrepresentanter kom inn i jernbanebransjen med erfaring fra sikkerhetsstyring i 
petroleumsbransjen. Sikkerhetsstyringen i jernbanen ble følgelig preget av den store satsingen på 
sikkerhet der, noe som ytterligere forsterket seg etter de to alvorlige ulykkene i 2000. 

Sikkerhetsnivået hadde en positiv utvikling allerede før den første sikkerhetsforskriften kom på 
midten av 1990-tallet. Forskriften som ble utgitt i desember 1999 kom bare noen få dager før 
Åsta-ulykken 4.januar 2000. Ulykken og undersøkelsene etter ulykken avdekket flere forhold som 
også la grunnlaget for et langt større sikkerhetsmessig fokus spesielt i forhold til hvordan 
prioriteringer gjøres, og fastsettelse av akseptabelt sikkerhetsnivå. 
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Siden 2000 har det vært en fortsatt jevn nedgang av typen ulykker som medfører 1-2 drepte, og 
de siste årene har Norge hatt svært lave tall, blant de beste i Europa. Ytterligere forbedring vil 
innebære at man oppnår reduksjon i antallet ulykker knyttet til personer som oppholder seg i 
sporet, eller på planoverganger. I dette bildet er ikke selvmord inkludert. Utover dette har det 
vært noen ulykker med flere drepte som viser at det er grunnlag for ytterligere styrking av 
sikkerheten på alle områder for å hindre at latente forhold utvikler seg til ulykkesscenarioer. 

Med lave ulykkestall og stor geografisk utstrekning av anlegget, er rapportering fra driften et 
viktig underlag for å vurdere risikoen. Gjennom arbeid med sikkerhetskulturen på alle nivåer har 
man oppnådd gode resultater med økt rapporteringsvilje siden 2010 da man startet et 
omfattende arbeid med å bedre sikkerhetskulturen og etterlevelse av regelverket i Jernbaneverket. 
Dette gir langt bedre kunnskap om risikoforhold og bakenforliggende forhold og årsaker. Det er 
også oppnådd en endring i forhold til bevegelse fra hendelsesbasert til risikobasert 
sikkerhetsstyring. 

Man har også sett en generell reduksjon i ulykkestallene i Europa i takt med implementering av 
forskrifter for styring av sikkerheten, basert på EU-direktiver.  

Fra intervju gjennomført med Statens jernbanetilsyn i august 2014 refereres at tilsynet ser på 
sikkerhetsstyringsforskriften som et egnet verktøy for å følge opp det systematiske 
sikkerhetsarbeidet. Deres erfaring er at det har vært en positiv utvikling siden de første 
systemrevisjonene der man av og til ikke fant særlige spor av systematisk og dokumentert 
sikkerhetsarbeid. 

Statens jernbanetilsyn har delegert myndighet gjennom flere forskrifter til å utøve 
tilsynsvirksomhet, fastsette forskrifter, fatte enkeltvedtak, gi tillatelser, trekke tilbake tillatelser, 
idømme tvangsmulkter, stanse virksomhet etc. Dette oppleves som nyttige verktøy for å skape 
endring og forbedring.  

Tilsynet peker også på den endrede jernbanevirksomheten der man tidligere hadde få 
organisatoriske endringer med lav turnover, mens man nå har høyere turnover, hyppige 
omorganiseringer, oppdelinger av virksomheter, nedskjæringer og flere leverandører. 
Oppfatningen er at sikkerhetsstyringsforskriften har vært med på å gjøre disse endringene 
sikkerhetsmessig forsvarlige og organisasjonene mer robuste.  

Hva har utfordringene vært? 

• Forståelsen for bruk av leverandører har vært begrenset og er det trolig fremdeles. Hvordan 
skal den ansvarlige virksomheten styre sikkerheten hos leverandørene?  

• Høy grad av spesialisering innen sikkerhetsstyring har skapt avstand til andre fagfelt.  

• Man har fått inn langt flere rapporter. Men det er fremdeles gjengangere. Utfordringen er å 
utnytte den tilgjengelige informasjonen. Ikke bare samle og sortere den.  

3.3.3 Internasjonalt regelverk 

Generelt er det en utvikling mot større internasjonalisering og standardisering av 
jernbanevirksomheten i Europa. Statens jernbanetilsyn deltar på vegne 
av Samferdselsdepartementet som observatør i relevante EU-komiteer og andre EØS-fora. Tilsynet 
deltar også som representant for Norge i ERA og i ulike arbeidsgrupper opprettet av byrået. 
Tilsynet prioriterer å delta i internasjonalt standardiseringsarbeid fordi mange europeiske 
standarder blir vedtatt som forskrifter gjennom EØS-avtalen. 

Det europeiske jernbanebyrået, European Railway Agency (ERA) har siden det ble etablert 
utarbeidet grunnlag for felleseuropeiske bestemmelser vedrørende sikkerhetsstyring. De har bl.a. 
utarbeidet felles metoder for risikovurdering, for vurdering av sikkerhetsmål og for 
sikkerhetsstyring.  

En av hensiktene med felles metoder har vært å sikre harmonisering og grenseoverskridende 
trafikk/kryssakseptans. Statens jernbanetilsyn informerer om at ulykkestallene i Europa har gått 
ned i takt med introduksjonen av sikkerhetsstyring. En annen effekt av at de europeiske landene 

http://odin.dep.no/sd/norsk/dok-nn.html�
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får en større grad av harmonisert styring av sikkerheten, er at det blir mindre byråkratiske 
prosesser for grensekryssende trafikk, samt at de ulike lands sikkerhetsnivå lettere kan 
sammenlignes ved monitorering av felles indikatorer. 

Statens jernbanetilsyn og representanter fra Jernbaneverket deltar i flere europeiske komiteer der 
det arbeides med utvikling av regelverket. Dette er en nyttig informasjonskilde for fremtidige 
endringer, samt en mulighet til erfaringsoverføring mellom Norge og andre land.  

Tilsynet samarbeider med andre jernbanetilsyn på nordisk nivå og innen EØS-området. Det er 
opprettet samarbeidsorgan på europeisk nivå (International Liaison Group of Government 
Railway Inspectorates – ILGGRI). 

3.4 Luftfart  

3.4.1 Lover og forskrifter relatert til sikkerhetsstyring innen luftfart 

Lov om luftfart (luftfartsloven) LOV-1993-06-11-101, ref [19

Luftfart har siden Chicago-konvensjonen ble inngått i 1944, vært regulert av International Civil 
Aviation Organization (ICAO), FN’s luftfartsorganisasjon som ble opprettet som en del av 
konvensjonen. Chicago-konvensjonen la grunnprinsippene for regulering av internasjonal luftfart, 
og dagens krav til flyplassers utforming og drift som er regulert i ICAO Annex 14, ref.[

], inneholder de øverste 
myndighetskravene for regulering av flytrafikk i Norge, og danner hjemmelsgrunnlag for en rekke 
forskrifter og bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL’er). 

20

ICAO sine dokumenter er ikke juridisk bindende for det enkelte medlemslandet. Men mer enn 
100 land har ratifisert reglene og har implementert ICAO dokumentene via egne nasjonale 
forskrifter.  

]. 

På grunn av sin internasjonale karakter er det ved en rekke bi- og multilaterale avtaler oppstilt 
ensartede regler og etablert organer som arbeider for standardisering og ensartet praksis 
innenfor internasjonal og europeisk luftfart. 

Samarbeidet om harmonisering av sikkerhetsbestemmelser henger sammen med arbeidet med 
annet regelverk på internasjonalt nivå. På europeisk nivå har man samarbeidet om regelverk 
gjennom Joint Aviation Authorities (JAA) og European Civil Aviation Conference (ECAC).  Dette 
var organ uten myndighet, og man var avhengig av implementering av reglene i det enkelte land 
fram til EU opprettet egen luftfartsmyndighet European Aviation Safety Agency (EASA) i 2003. 
Ansvar for regelverksforvaltning har blitt gradvis flyttet fra JAA og det enkelte lands 
luftfartsmyndighet, til EASA. Som EØS-medlem implementerer Norge EASA sine krav individuelt 
som forskrifter til Luftfartsloven og vedlegg til, eller endring av EØS-avtalen.  

Krav til sikkerhetsstyring i ICAO Annex 14 og Eurocontrol Safety Aviation Regulatory Requirement 
(ESARR) 3 er implementert i Norge ved FOR-2003-08-21-1068 Forskrift om bruk av system for 
sikkerhetsstyring innen flysikringstjenesten og bakketjenesten (BSL A 1-9), ref. [21

Regelverket har i de senere år skiftet karakter fra å være detaljstyrt til å inneholde mer 
funksjonelle krav.  Samtidig har regelverket blitt endret i forhold til sikkerhetsstyring fra å være 
hendelsesbasert til å legge mer vekt på risikovurderinger og bruk av underliggende indikatorer. 
Krav til SMS, Sikkerhetsledelsessystem iht ICAO Doc 9859, ref. [

]. 

22

EU og EASA sine krav til utforming av lufthavner og drift av lufthavner, Commission Regulation 
(EU) No 139/2014 of 12 February 2014, ref.[

], er felles for flere deler av 
luftfarten, og implementeres fortløpende i de forskjellige deler av luftfarten som flyselskap og 
lufttrafikktjeneste, og drift av lufthavner.  

23

Norge ved Luftfartstilsynet har stadig mindre påvirkning på innholdet i lover og regler, men 
forvalter dette i Norge, og har sanksjonsmyndighet overfor alle aktørene som;  

], implementerer på ny ICAO Annex 14 i EU. Det 
forventes at denne tas inn i EØS-avtalen og utgis som norsk forskrift høsten 2014. 

• flyplassoperatør (Avinor, Rygge Sivile lufthavn etc.),  

http://www.ilggri.org/�
http://www.ilggri.org/�
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• lufttrafikktjeneste (Avinor flysikring AS) 

• norske flyselskap og andre flyselskap som opererer i Norge  

• verksteder 

• skolevirksomheter. 

3.4.2 Historikk og erfaring 

I Norge var Luftfartsverket ansvarlig for vedlikehold og håndhevelse av forskriftsregimet på vegne 
av Samferdselsdepartementet fram til 2000 da Luftfartstilsynet ble utskilt fra Luftfartsverket. 
Samtidig med å være tilsynsvirksomhet, var Luftfartsverket også ansvarlig for drift av lufthavner 
og lufttrafikktjeneste.  Etter 2000 har rollene som tilsynsmyndighet og drifter av lufthavner og 
lufttrafikktjeneste vært splittet. 

Det har vært store endringer i myndighetsstrukturen de siste 20 årene. Vi har intervjuet 
medarbeidere og tidligere medarbeidere i Luftfartstilsynet som har vært med på utviklingen.  

ICAO sine krav og andre internasjonale krav, ble tidligere innført i Norge delvis som interne 
retningslinjer i Luftfartsverket og delvis som forskrifter til luftfartsloven. Det var frem til 2000-
tallet utydelig skille mellom eksterne og interne krav og mellom krav og anbefalinger. Det var i 
stor grad personlige vurderinger både hos utøver og tilsynsmyndighet i forhold til hva som var 
godt nok.  

Ansvars og myndighetsforhold var også uklare, i og med at man i stor grad overvåket seg selv. 

Tydeliggjøring av krav i BSL’er der ICAO sine krav ble gjort til norsk lov, gav etter hvert tydeligere 
krav å forholde seg til, og stadig mindre krav til lokal, situasjonsbestemt vurdering av hva som 
var ”godt nok”. Tilsynsmyndigheten fikk etter hvert stadig klarere regler å måle mot og også 
hjemmel til å håndheve reglene. 

At Luftfartsverket ble delt i et myndighetsorgan, Luftfartsverket som senere skiftet navn til 
Luftfartstilsynet, og en flyplassoperatør, Avinor, i 2000 blir referert til som en vesentlig endring 
for tilsyn med flyplasser og lufttrafikktjeneste. Det oppleves at ansvarsdelingen i luftfarten ble 
tydeligere. 

Opprettelsen av EASA endret regimet ytterligere ved at luftfarten i Europa nå styres gjennom EU- 
direktiver og -forordninger. Innholdet har ikke blitt særlig endret for mange fagområder siden de 
fortsatt bygger på ICAO dokumenter. 

Kravene har blitt mindre detaljerte og preskriptive og mer funksjonelle og målformulerte. Det blir 
også stadig mindre mulighet for tilpasninger for det enkelte land. I løpet av det siste tiåret er det 
lagt tydeligere krav til risikostyring både til sikkerhetsorganisasjon hos aktørene og til 
gjennomføring av risikovurderinger ved endringer. Det har til dels vært vanskelig for spesielt de 
mindre aktørene å tilpasse seg det nye regimet. 

Forskriftshjemling av kravene blir sett på som en forutsetning for effektiv implementering i 
bransjen.  

Det er et generelt høyt sikkerhetsfokus, god sikkerhetskultur og gode ulykkesstatstikker i vestlig 
luftfart. Samtidig er det stor konkurranse og i mange tilfeller dårlige økonomiske resultater. 
Representanter for myndigheten uttaler at det har vært helt nødvendig med lov- og forskriftskrav 
for å sikre sikkerhetsarbeidets status og prioritering i forhold til kommersielle utfordringer og 
andre utfordringer bransjen har stått overfor. 

Parallelt med utviklingen av regelverk for utøverne i luftfarten, har det blitt tydeligere 
felleseuropeiske krav til tilsynsmyndighetene. De nye EU dokumentene som regulerer bransjen 
regulerer også myndighetenes forvaltning av reglene. Kravene gjelder både organisering av 
myndighetene, kompetansekrav, forvaltningskrav og krav til risikotilnærming av 
tilsynsvirksomheten. Kravene har ført til en betydelig profesjonalisering av tilsynsvirksomheten 
uttaler personer som har vært med på reisen.  
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Samtidig med at det stilles krav til en risikobasert tilnærming av tilsynsvirksomheten, stilles det 
også krav til hva som skal inspiseres og hvor ofte. Kravene er gjerne formulert som at alle 
forskriftskrav skal verifiseres innenfor ett gitt tidsrom. Dette går på tvers av det generelle kravet 
om en risikobasert tilnærming. Kravet gjør at tilsynet og kvalitetsavdelingene hos aktørene bruker 
ressurser på områder som ikke anses å ha betydning for sikkerhetsnivået. 

Intervjuobjektene uttaler at uten forskriftshjemmel ville tilsynets mulighet for å påvirke 
sikkerhetsarbeidet være vesentlig dårligere. Uten forskriftshjemmel ville en være avhengig av og 
prisgitt god kultur og riktige preferanser og prioriteringer hos aktørenes ledelse. 

3.4.3 Internasjonalt regelverk 

Mens det innen f.eks. jernbanesektoren som beskrevet over i kap. 3.3 er en utvikling mot større 
grad av internasjonalisering og standardisering, har luftfarten i det vestlige Europa vært 
gjennomregulert med harmoniserte regler siden 2. verdenskrig. Dette er beskrevet i mer detalj i 
kap. 3.4.1 over, og utdypes ikke ytterligere her. 

3.5 Oppsummering av erfaringer fra andre bransjer 
Fra beskrivelsene ovenfor fra petroleumsindustrien, jernbane og luftfart er det noen forhold som 
vurderes å ha spesielt stor relevans for dette oppdraget, og som gjengis nedenfor. 

I petroleumsvirksomheten har introduksjon av sikkerhetsstyring spilt en stor rolle i forhold til å 
styre sikkerheten i en bransje med storulykkepotensiale. Myndighetene stilte krav om at 
styringssystemet skulle være dokumentert slik at myndighetene skulle kunne kontrollere at 
selskapene hadde etablert velfungerende sikkerhetssystemer. Det ble også stilt krav om at 
gjennomføring av sikkerhetsaktivitetene skulle dokumenteres. 

Jernbanetilsynet uttaler at de ser på sikkerhetsstyringsforskriften som et egnet verktøy for å følge 
opp det systematiske sikkerhetsarbeidet. Deres erfaring er at det har vært en positiv utvikling 
siden de første systemrevisjonene som til tider avdekket store mangler i forhold til et systematisk 
og dokumentert sikkerhetsarbeid.  

Jernbanetilsynet pekte videre på sikkerhetsstyringens rolle i forhold til å gjøre endringer i 
jernbanebransjen sikkerhetsmessig forsvarlige og organisasjonene mer robuste.  

Innen luftfart har internasjonale organisasjoner spilt en viktig rolle ved å utvikle felles regelverk 
som har blitt akseptert og implementert i nasjonale forskrifter. 

I tillegg har både Jernbanetilsynet og Luftfartstilsynet etter hvert fått en tydeligere rolle og ser at 
en tydelig lovgivning gir et tydeligere grunnlag for å utøve tilsynsoppgavene. 
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4 Roller relatert til trafikksikkerheten på veg  

4.1 Generelt 
Som en del av arbeidet med å vurdere behovet for og forslag om forskrift for styring av 
sikkerheten på riksvegnettet, har LR Consulting sett på hvilke aktører som bidrar til 
trafikksikkerhetsarbeidet. Hensikten med dette er å danne et grunnlag for å vurdere om 
aktørenes ulike ansvarsområder og roller til sammen danner en helhet i forhold til en systematisk 
sikkerhetsstyring og et kontinuerlig forbedringsarbeid. 

LR Consulting har basert beskrivelsen av aktørene i hovedsak på Statens vegvesens rapport Null 
drepte og null hardt skadde – Fra visjon mot virkelighet, ref. [24

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er i hovedtrekk organisert på tre nivåer: 

]. Det understrekes at denne 
listen ikke er komplett, og at det er aktører som jobber inn mot vegsiden som er prioritert i 
beskrivelsen.   

• nasjonalt nivå (Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen med Vegdirektoratet og 
Vegtilsynet), 

• regionalt nivå (fylkeskommunene og statlige regioner) 

• kommunalt nivå 

I tillegg utfører ulike offentlige organ og interesseorganisasjoner oppgaver som ligger på alle tre 
nivåer.  

De mest aktuelle aktørene som vi har beskrevet nedenfor, jobber i hovedsak inn mot vegområdet, 
men også inn mot en eller flere av de områdene som sikkerheten er avhengig av, nemlig samspill 
og tilpasning mellom veg og faktorene trafikant og kjøretøy.  

Bildet av bidragsyterne kan sammenfattes som at det er et stort antall uavhengige virksomheter 
som alle har sitt fokus rettet mot trafikksikkerheten på norske veger. 

4.2 Samferdselsdepartementet 
Samferdselsdepartementet har et overordnet ansvar for bl.a. riksveger. Kjerneoppgaver er 
langtidsplanlegging, utredninger, analyser, lover, forskrifter, konsesjoner og budsjettarbeid innen 
politikkutforming, forvaltning og etatsstyring.  

Etatsstyringen av Statens vegvesen, inkluderer også Vegtilsynet, og innebærer å følge opp at 
etaten driver i samsvar med fastsatte mål og resultatkrav og andre forutsetninger fra Storting og 
departement. 

4.3 Statens havarikommisjon for transport  
Statens havarikommisjon for transport (SHT) er et forvaltningsorgan som administrativt er 
underlagt Samferdselsdepartementet. Etaten har felles mandat for alle transportgrener, og faglig 
sett er SHT en uavhengig, offentlig undersøkelseskommisjon. Vegtrafikkloven er 
hjemmelsgrunnlaget for SHT sin virksomhet inn mot vegområdet.  

Når SHT gjennomfører undersøkelser, har de som formål å utrede forhold som antas å ha 
betydning for å forebygge transportulykker. I følge bestemmelsene som regulerer 
havarikommisjonens virksomhet, skal de ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld eller 
ansvar. Undersøkelsene skal klarlegge hendelsesforløp, årsaksfaktorer og eventuelle 
sikkerhetstilrådninger som nedfelles i offentlige undersøkelsesrapporter. Rapportene oversendes 
Samferdselsdepartementet for oppfølging. 
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4.4 Statens vegvesen 

Statens vegvesen er både et fagorgan, myndighetsorgan og veg- og trafikkforvalter. Etaten er 
organisert med en felles vegadministrasjon for staten og fylkene, bestående av Vegdirektoratet og 
fem regioner med underliggende vegavdelinger i hvert fylke. I trafikksikkerhetssammenheng har 
etaten ansvar for å: 

• være Samferdselsdepartementets fagorgan når det gjelder trafikksikkerhet, samt bistå 
fylkeskommunene og kommunene med faglige råd om trafikksikkerhet 

• planlegge, bygge og vedlikeholde riks- og fylkesvegnettet – underlagt 
Samferdselsdepartementet i riksvegspørsmål og fylkeskommunene i fylkesvegspørsmål 

• utarbeide bestemmelser og retningslinjer for vegutforming, vegtrafikk, føreropplæring og 
kjøretøy 

• gjennomføre verkstedkontroll, ulike former for kjøretøykontroll, kontroll av kjøre- og hviletid 
og bilbeltekontroll 

• gjennomføre førerprøver og kjøreskoletilsyn 

• være pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet 

4.4.1 Vegdirektoratet 

Vegdirektoratet skal sørge for at etaten når de mål og forvalter de ressurser som storting og 
regjering fastsetter og stiller til disposisjon. Direktoratets hovedfunksjon er overordnet ledelse og 
styring av etaten, blant annet: 

• strategisk og overordnet planlegging (for eksempel Nasjonal transportplan), budsjett, 
oppfølging og ressursstyring på overordnet nivå 

• endelig forberedelse av saker som skal behandles i Samferdselsdepartementet, og for øvrig 
betjene departementet etter departementets behov og ønsker 

• internasjonal virksomhet 

Vegdirektoratet er organisert i seks avdelinger med underliggende seksjoner og fire staber, der 
trafikksikkerhetsseksjonen inngår i avdelingen – Trafikksikkerhet, miljø og teknologi. 

4.4.2 Regionene 

Hver region i Statens vegvesen består av tre til fem fylker, som igjen er delt inn i vegavdelinger. 
Statens vegvesens regionvegkontorer er vegadministrasjon for Staten i riksvegsaker og for 
fylkeskommunene i fylkesvegsaker. Regionene bistår både Staten og fylkene med tilrettelegging 
av politiske beslutninger, investering, drift, vedlikehold og forvaltningsoppgaver.  

Vegavdelingene er det utførende ledd for felles vegadministrasjon. Vegavdelingene ivaretar lokalt 
trafikksikkerhetsarbeid, tilsyn med vegnettet, planlegging og byggherreansvar for drift, 
vedlikehold og mindre investeringsprosjekter. 

I Oslo er det ingen felles vegadministrasjon. Oslo kommune har egen vegadministrasjon for 
kommunale veger, inklusive de omklassifiserte riksvegene etter forvaltningsreformen trådte i kraft 
1. januar 2010, ref. [25

4.4.3 Vegtilsynet 

]. 

Vegtilsynet ble opprettet i 2012 som en egen enhet i Statens vegvesen, direkte underlagt 
Vegdirektøren.  

Vegtilsynet er Samferdselsdepartementet sin fagenhet som skal kontrollere og føre tilsyn med 
Statens vegvesens virksomhet underlagt vegloven. Tilsynet omfatter vegvesenets styringssystemer 
med fokus på å sikre at krav til riksvegnettet blir fulgt. I følge instruksen, ref. [26] skal de gi 
tilrådninger  i forbindelse med tilsynsaktivitetene. Vegtilsynet har ikke myndighet til å gi pålegg. 
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Vegtilsynet skal være bygd opp som et risikobasert systemtilsyn. Vegtilsynet skal identifisere 
Statens vegvesens hovedutfordringer når det gjelder sikkerhet i veginfrastrukturen og fastsette 
årlige tilsynstema. 

4.4.4 Statens vegvesens regionale ulykkesanalysegrupper (UAG) 

Statens vegvesen har i ni år gransket alle dødsulykker i vegtrafikken. Ulykkesdata er samlet inn av 
ulykkesgrupper i hvert fylke, og analysene er gjennomført av fem regionale ulykkesanalyse-
grupper. Hvert år skriver hver region en årsrapport for UAG-arbeidet, og Vegdirektoratet 
utarbeider en nasjonal årsrapport på bakgrunn av disse.  

4.4.5 Statens vegvesens ulykkesgrupper (UG) 

Ulykkesgrupper (UG) er opprettet i hvert fylke, og dekker kompetanse om veg, kjøretøy og 
trafikanter. Personell i beredskap rykker ut til varslede dødsulykker, samler inn data og sender til 
regionledelse, fylkesenheter, Vegdirektoratet, SHT og legen i den regionale 
ulykkesanalysegruppen. Legen bidrar med tolkning av tilgjengelig informasjon om trafikantenes 
tilstand (obduksjonsrapport, ruspåvirkning, sykdomstilstand m.m.) og vurderer hvor vidt dette var 
en medvirkende årsak til ulykken eller skadeomfanget. Deretter starter UG ytterligere innhenting 
og bearbeiding av data.  UGs arbeid dokumenteres gjennom en foreløpig ulykkesrapport som 
oversendes den regionale ulykkesanalysegruppen (UAG). 

4.5 Fylkeskommunene 
Fylkeskommunene har to roller. De har på den ene siden ansvar for investeringer, drift og 
vedlikehold av fylkesvegnettet. I tillegg har fylkeskommunene ansvar for å tilrå og samordne tiltak 
for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Prioritering av trafikksikkerhetstiltak framgår av 
fylkeskommunale trafikksikkerhetsplaner og av fylkesvise handlingsprogram for fylkesvegnettet. 
Ref. vegtrafikklovens § 40, ref. [27

Fylkeskommunene har organisert sitt trafikksikkerhetsarbeid ulikt. Arbeidet er ofte forankret i et 
utvalg eller forum, f.eks. Trafikksikkerhetsutvalg, Trafikksikkerhetsforum, Hovedutvalg for 
samferdsel, Samferdselsutvalg mv. 

] 

4.6 Kommunene  
På samme måte som fylkeskommunene har også kommunene to roller. De har ansvar for 
investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Kommunen også ansvar for 
trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger. Nesten alle kommunene har utarbeidet egne 
trafikksikkerhetsplaner. 

Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene varierer. Noen kommuner har egne 
trafikksikkerhetsutvalg, mens i de fleste kommuner fungerer formannskapet som 
trafikksikkerhetsutvalg. 

4.7 Politiet 
Politidirektoratet har den faglige og administrative ledelsen av politiet, herunder politiets 
trafikktjeneste. I landets politidistrikter utføres trafikktjenesten som en integrert del av den 
ordinære polititjenesten, men noen større politidistrikter har spesielle enheter for trafikktjeneste. 
Utrykningspolitiet (UP) er et særorgan underlagt Politidirektoratet og utfører trafikktjeneste i alle 
landets politidistrikter. 

Kontroll- og overvåkingsinnsatsen er prioritert langs hovedvegene. Politiet har et særlig ansvar for 
overvåking og kontroll av atferden til trafikantene. 
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4.8 Trygg Trafikk 
Trygg Trafikk er en uavhengig, landsomfattende organisasjon for det frivillige 
trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Organisasjonen fungerer som et bindeledd mellom frivillige 
aktører og offentlige myndigheter, og er en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet, både nasjonalt og 
lokalt.  

Trygg Trafikk har vedtektsfestet sitt arbeid for at trafikkopplæring og informasjon om 
trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene.  

4.9 Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet er fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på det helsepolitiske området, 
underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. I trafikksikkerhetssammenheng har Helsedirektoratet 
ansvar for å: 

• koordinere implementeringen og oppfølgingen av nasjonal strategi for forebygging av 
ulykker som medfører personskade 

• utforme retningslinjer til førerkortforskriftens bestemmelser om helsekrav 

• behandle klager på fylkesmannens vedtak i førerkortsaker 

• følge opp bestemmelsene om skader og ulykker i lov om folkehelsearbeid, forskrift om 
oversikt over folkehelsen og forskrift for miljørettet helsevern. 

4.10 Utdanningsdirektoratet 
Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under 
Kunnskapsdepartementet. Ansvarsområdet omfatter læreplaner, eksamen og analyser til 
regelverk og tilsyn. 

Naturfag og kroppsøving i grunnskolen inneholder kompetansemål relatert til trafikksikkerhet. 
Skolene må bl.a. oppfylle kravene i forskrift til opplæringslovens § 12-1, som beskriver krav til 
sikkerhet for elever. Disse forskriftene hjemler ordningen med skolepatruljer og 
trafikksikkerhetsarbeid generelt.  

4.11 Opplysningsrådet for Veitrafikken 
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som 
arbeider for å få politikere og myndigheter til å bygge tryggere og mer effektive veger i Norge.  

Kontinuerlig fokus på forbedring og utvikling av norsk vegtrafikk og vegutbygging står sentralt i 
OFVs virksomhet. Det innebærer at OFV gjør vurderinger av dagens vegpolitikk og foreslår 
løsninger som innspill til å forbedre vegpolitikken. 

4.12 Interesseorganisasjoner 
Interesseorganisasjonene spiller en viktig rolle for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Statens 
vegvesen har inngått samarbeidsavtaler med flere av disse. I forbindelse med utarbeidelse av 
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for 2010-2013, ref. [28

4.13 Entreprenører, rådgivere, konsulenter og andre leverandører 

] ble det innarbeidet 
innspill fra 19 ulike interesseorganisasjoner og hvilke aktiviteter disse ville gjennomføre i 
planperioden.  

I tillegg til alle etater og virksomheter som er beskrevet over, kommer også eksterne leverandører 
som inngår i planlegging, bygging og drift av vegsystemer. Deres analyser, tolkninger, 
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beregninger, design og faktisk bygget vegkvalitet er en faktor som påvirker hvordan man får 
mest mulig sikkerhet bygget inn i nye og eksisterende veganlegg.   

4.14 Bilprodusenter 
Bilprodusentene er en viktig bidragsyter i forhold til trafikksikkerhet på veg. Kjøretøyenes 
sikkerhetsegenskaper har avgjørende betydning for trafikksikkerheten, ref. [29

4.15 Samarbeid og koordinering  

] Nasjonal 
tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017. Gjennom internasjonale krav og nasjonale 
forskriftskrav og oppfølging av disse gjennom kontroller, kan kvaliteten på kjøretøy påvirkes, men 
sannsynligvis er det den internasjonale organisasjonen Euro NCAP som påvirker 
produktutviklingen mest. Euro NCAP er en organisasjon med myndighetene i syv europeiske land 
som medlemmer i tillegg til forbrukerorganisasjoner og trafikkantorganisasjoner.  

Som beskrevet i kapitlene over, deltar svært mange organisasjoner i arbeidet med å forbedre 
trafikksikkerheten i Norge. Dette gjøres ved å iverksette mange typer aktiviteter rettet inn mot 
ulike områder.  

Enkelte roller er mer utydelige enn andre, mens noen roller også kan være i innbyrdes konflikt. 
Statens havarikommisjon og Politiet er eksempler på virksomheter som kan oppleves å ha ulik 
målsetting.  

Et stort antall tiltak rettet inn mot trafikksikkerhetsområdet beskrives i forbindelse med 
oppfølging av nye utgivelser av Nasjonal transportplan, i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 
på veg, ref.[29]. Dette er videre beskrevet i kapittel 5. 

Med så mange aktører, med til dels samsvarende fokus og mye ressurser, ligger det godt til rette 
for å oppnå stor effekt i forhold til redusert risiko. LR Consulting har ikke funnet informasjon om 
hvorvidt det er en reell koordinering av tiltakene eller koordinering av hvilke tiltak det bevilges 
ressurser til.  

Dersom man etablerte en overordnet koordinering og prioritering innenfor vegområdet, burde 
man kunne forvente at effekten ville bli bedre enn den er i dag. 

5 Risikoforhold og ulykker i vegtrafikken og planlegging 
av tiltak 

5.1 Generelt 
Risikoforhold og ulykkestyper i vegtrafikken har vært en del av kartleggingsarbeidet LR 
Consulting har utført.  

Følgende dokumenter har gitt et grunnlag for våre vurderinger:  

• Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017, ref. [29] 

• Trafikksikkerhetshåndboken (2012), ref. [30

• Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013, ref. /

] 

31

• Null drepte og null hardt skadde- Fra visjon til virkelighet ref. [

/ 

24] 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017, ref. [29] er utarbeidet av Statens 
vegvesen med innspill fra politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, 
fylkeskommunene, storbykommuner og interesseorganisasjoner. Planen bygger på Nasjonal 
transportplan 2014–2023, ref. [1]. Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen er lagt opp slik 
at det samsvarer med Statens vegvesens handlingsprogram 2014–2017 (2023), ref.[32], 
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Strategiplan for politiets trafikktjeneste 2012–2015, ref.[33], Trygg Trafikks strategiplan 2014–
2017, ref. [34

Trafikksikkerhetshåndboken, ref. [

], fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og 
de syv storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner. 

30], har som formål å gi en samlet og systematisk oversikt over 
kunnskap om virkningene av ulike trafikksikkerhetstiltak.  

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013, ref. [31]. Dybdeanalysene utarbeides årlig av 
Statens vegvesen basert op ulykkesdata samlet inn av ulykkesgrupper i hvert fylke, og analysene 
som er gjennomført av fem regionale ulykkesgrupper. Hensikten med arbeidet er å få en dypere 
forståelse av relevante skademekanismer og årsaksforhold, samt å få bedre kunnskap om 
forholdene som ligger bak dødsulykkene.  

Null drepte og null hardt skadde -Fra visjon til virkelighet, ref. [24] utgis av Statens vegvesen i 
forbindelse med oppstart av arbeidet med Nasjonal transportplan for å gi departementet et godt 
utgangspunkt for å vurdere trafikksikkerhetssatsingen i transportetatenes forslag til NTP, og for 
deretter å velge ambisjonsnivå og profil på satsingen i stortingsmeldingen om NTP. 

5.2 Ulykkesstatistikk 

Vegtrafikken er det området i Norge som fører til flest drepte og hardt skadde forårsaket av 
ulykke. Området overvåkes og følges derfor opp av flere interessenter som bl.a. utgir statistikk 
tilpasset sine fokusområder.  

Statistisk sentralbyrå (SSB) sitt offisielle ulykkesregister og Statens vegvesens STRAKS-register er 
de mest brukte kildene til ulykkesdata. Begge er basert på data fra politiregistrerte ulykker. Årlig 
innrapportering fra politiet har de senere årene ligget på i størrelsesorden 8000 – 9000 
personskadeulykker årlig med til sammen 11 000 – 13 000 skadde personer involvert.  

Datagrunnlaget som er benyttet i denne rapporten baserer seg på analyser Statens vegvesen har 
gjennomført ut fra bl.a. ovennevnte statistikk og deres dybdeanalyser av ulykker i vegsektoren.  

5.3 Historisk utvikling  
Utvikling i Norge 

Fra 1950 til 1970 økte antallet drepte i trafikken jevnt med økningen i trafikken. Etter at 
trafikksikkerhetsarbeidet kom i gang rundt 1970, har trenden snudd og vist en positiv utvikling, 
ref. Figur 5.1 nedenfor. Fra 1970 til 2012 ble tallet på drepte redusert med nær 75 prosent. I 
samme periode ble trafikkarbeidet mer enn tredoblet. I 2013 gikk antall dødsulykker og antall 
drepte opp i forhold til 2012, men vi må tilbake til midten av 1950-tallet for å finne lavere tall – 
og den gang med et helt annet trafikkbilde. 
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Figur 5.1 – Antall drepte i trafikken fra 1950 til 2012 (Kilde: Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg 2014-2017) 

Basert på SSBs ulykkesstatistikk for 2007–2012, finner vi at riksvegulykker representerer 37 % av 
de drepte og hardt skadde. Fylkesvegulykkene utgjør en enda større andel. ref. Figur 5.2. 

Møteulykker er den største utfordringen på riksvegnettet. For denne ulykkestypen er trenden 
over de siste 20 år en økt andel alvorlige ulykker. Møteulykkene dominerer også med hardt 
skadde inkludert i statistikken, etterfulgt av utforkjøringsulykker. De langt fleste av de alvorligste 
ulykkene skjer utenfor tettbygd strøk. 

 

Figur 5.2 - Drepte og hardt skadde i perioden 2007-2012 fordelt på vegkategori og uhellstype 
(Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017, ref. [29]) 

Tabell 1 nedenfor er hentet fra årsrapport "Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013", 
ref. [31]. Rapporten inneholder statistikk for perioden 2005–2013. Tabellene skiller ikke på riks- 
og fylkesveger. 
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I perioden 2005-2013 er 1718 ulykker med til sammen 1875 omkomne personer analysert. Som 
også vist i Figur 5.2 over, domineres bildet av møteulykker og utforkjøringsulykker.  

Møteulykker utgjør den aller største ulykkesgruppen i denne perioden med 37% av dødsulykkene 
og 40% av antallet omkomne. Utforkjøringsulykker har nesten like stor andel av dødsulykkene 
som møteulykkene, med 34%. 33% av alle  omkomne er i forbindelse med utforkjøringsulykker. 
Med unntak av 2013, har det vært en klar nedadgående tendens både for møteulykker og 
utforkjøringsulykker i perioden siden 2008. 

Fotgjengerulykker utgjør den tredje største ulykkesgruppen. De tre ulykkesgruppene utgjør ca 
85% av alle dødsulykker og omkomne i vegtrafikken. 

Statens vegvesen har også utarbeidet oversikt over sannsynlige medvirkende faktorer til 
dødsulykkene i perioden 2005-2013. Disse er gruppert i faktorer knyttet til trafikantene, veg og 
vegmiljø, involverte kjøretøy og den siste gruppen vær- og føreforhold.  

Førerdyktighet og høy fart er de faktorene som har medvirket til flest av dødsulykkene i perioden. 
Når man tar med alle trafikantrelaterte faktorer, ser man at trafikanten har medvirket til nesten 
alle dødsulykker i avgjørende, større eller mindre grad.  

Vegen og vegmiljøet er andre medvirkende faktorer i ca hver 4. dødsulykke i den samme 
perioden. I følge det Statens vegvesen beskriver i rapporten Null drepte og null hardt skadde – 
Fra visjon til virkelighet, ref. [24] har de vanligste faktorene vært vegens linjeføring, sikthindringer, 
mangelfull skilting og oppmerking, samt uryddig vegmiljø.  

Man ser også at disse forholdene i kombinasjon med vær- og føreforhold og sporete og ujevnt 
vegdekke kan gi uønskede effekter i form av alvorlige ulykker.   

Ulykkesutvikling sett opp mot etappemål i Nasjonal transportplan: 

I NTP 2010–2019 ble det fastsatt et politisk forankret etappemål for reduksjon av antall drepte og 
hardt skadde i vegtrafikken. Ambisjonen var at antallet skulle reduseres fra et antatt utgangsnivå 
lik 1150 drepte og hardt skadde i 2010 til maksimalt 775 drepte og hardt skadde i 2020. Ved 
behandling av NTP 2014–2023, ref. [1] ble etappemålet justert til at det innen 2024 maksimalt 
skal være 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Dette innebærer en halvering sammenliknet 
med gjennomsnittet for årene 2008–2011. Målet for 2020 er tilsvarende justert ned fra 775 til 
maksimalt 600 drepte og hardt skadde pr. år. 
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Figur 5.3 viser den positive utviklingen i antall drepte og hardt skadde med trendframskriving mot 
etappemålet i 2020 og 2024. 

 

Figur 5.3 - Utvikling i antall drepte og hardt skadde – registrert situasjon og mål for utviklingen 
fram til 2024 (Kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017, ref. [29]) 

 

Utvikling i Norden og Europa 

I 2012 hadde Norge den laveste ulykkesrisikoen i Norden ved siden av Danmark, med 2.9 drepte 
per 100 000 innbyggere. I Figur 5.4 ser vi en positiv utvikling over perioden 2002 – 2011 for de 
fire landene som omfattes av statistikken, med Norge og Sverige lavest.   

 

Figur 5.4 - Drepte i vegtrafikkulykker i fire av de nordiske land, 2002-2011 (Kilde: Statistisk 
Sentralbyrå) 

 

Antall omkomne i vegtrafikken har også gradvis sunket i resten av Europa, og antall dødsulykker i 
vegtrafikken i EU-landene er mer enn halvert fra 2001 til 2013. 

Norge ligger gunstig an på ulykkesstatistikken sammenlignet med andre europeiske land. I 2012 
var det 2.9 drepte pr 100 000 innbyggere i Norge, ref. Figur 5.5 nedenfor. Gjennomsnittet i EU 
var nesten det dobbelte, med 5.5 drepte pr 100 000 innbyggere. 
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Figur 5.5- Drepte i vegtrafikkulykker i Europa pr 100 000 innbyggere i 2012 (Kilde: Nasjonal 
tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017, ref. [29] 

5.4 Faktorer som påvirker ulykkesbildet 
Av informasjonen som er gjengitt over, og informasjonen som er tilgjengelig i analyser og 
forskningsrapporter som er utarbeidet for vegtrafikken, kan man konkludere at 
årsakssammenhengen ved ulykker er både sammensatt og kompleks.  

I tillegg er vegsektoren eksponert for utvikling på områder som det er utfordrende å iverksette 
tiltak mot på et tidlig nok stadium.  

Et slikt område er endringer i befolkningen, både i forhold til sammensetningen i befolkningen 
men også forventningen om vekst i trafikken spesielt rundt de store byområdene.  

Eldrebølgen er en annen utvikling som følge av økt befolkning. I henhold til Statistisk sentralbyrå 
vil det i 2040 være mer enn dobbelt så mange i aldersgruppen 75+ som i 2012. Når man også 
har opplysninger om at denne aldersgruppen av førere er 3-4 ganger så utsatt for ulykker i 
vegtrafikken som gjennomsnittet, kan man forvente en økning i ulykkestallet.  

Endringer i klima har de siste årene vist en økning i ekstremnedbør gjerne svært lokalt, men også 
over større områder. Selv om varslingsmetodene har blitt bedret med bl.a. flere 
værmålingsstasjoner, kan konsekvensene av nedbøren eller temperatursvingninger være 
vanskelige å forutsi og ta hensyn til.  

En positiv utvikling skjer i bilparken med ny teknologi som forventes å påvirke fremtidens 
ulykkesbilde i riktig retning. I rapporten Null drepte og null hardt skadde- Fra visjon til virkelighet, 
ref. [24], beskriver Statens vegevesen beregninger utført av Transport Økonomisk Institutt (TØI), 
knyttet til forventet effekt av elektronisk stabilitetskontroll (ESC), front- og sidekollisjonsputer, 
bilbeltepåminner, forbedret kollisjonssikkerhet (konstruksjonsstyrke og støtabsorpsjon), forbedret 
nakkeslengbeskyttelse, adaptiv cruise control og automatisk ulykkesvarsling. Det konkluderes at 
frem mot 2024 kan det forventes at denne teknologien skal kunne føre til en vesentlig reduksjon 
i antall ulykker med omkomne eller alvorlig skadde. Det er estimert at reduksjonen i enkeltåret 
2024 kan være 108 færre drepte eller hardt skadde.  

Nedenfor beskrives planlagte tiltak med forbedring av vegutformingen som antas at vil få en 
entydig positiv effekt sammen med andre planlagte tiltak for kjøretøy. 
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5.4.1 Trafikksikkerhetstiltak anbefalt i Trafikksikkerhetshåndboken 

I Trafikksikkerhetshåndboken, ref.[30], oppsummeres et stort antall nasjonale og internasjonale 
forskningsrapporter om trafikksikkerhet. I siste utgave er 142 trafikksikkerhetstiltak beskrevet. 

Begrepet "risikofaktor" sier noe om forhold som øker sannsynligheten for at det vil skje en 
ulykke, og konsekvensen av ulykken dersom den inntreffer. Risikofaktorer kan knytte seg til 
forhold ved vegen, kjøretøyet eller trafikanten, eller kan også opptre i kombinasjon.  

Antall drepte/skadde personer i vegtrafikken kan i hht Trafikksikkerhetshåndboken, reduseres på 
tre måter: 

1. Ved å redusere trafikkmengden (eksponeringen)  

2. Ved å redusere ulykkessannsynligheten, 

3. Ved å redusere ulykkens alvorlighetsgrad 

Generell utbedring av eksisterende veger tar sikte på å gi vegene en utforming og 
trafikkregulering som er i samsvar med de krav gjeldende vegnormaler stiller. Dette skal bidra 
både til å fjerne faremomenter knyttet til vegens utforming og øke framkommeligheten på vegen. 

Med generell utbedring av veg menes ombygging av eksisterende veg til vegnormalstandard og 
annen utbedring som kan omfatte både vegens tverrprofil og vegens linjeføring. Ved generell 
utbedring av veg er det vanlig at også vegdekket og vegens utstyr, f.eks. vegrekkverk og skilt, 
fornyes. 

Virkningen på ulykkene av generell utbedring av veg er studert i en rekke undersøkelser, jf 
Trafikksikkerhetshåndboken. På grunnlag av disse undersøkelsene er det anslått at generell 
utbedring av veg reduserer antall personskadeulykker med ca. 20 % i spredtbygd strøk og med 
ca 7% i tettbygd strøk. 

5.4.2 Planlagte trafikksikkerhetstiltak 

Med utgangspunkt i stortingsmeldingen Meld.St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-
2023, ref. [1], har hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet utarbeidet en revidert tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg; ref. [29] Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017.   

Tiltaksplanen er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Statens vegvesen, politiet, 
helsedirektoratet, utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv 
storbykommuner.  Planen bygger på en av grunnpilarene i nullvisjonen om at:  

Trafikantene, myndighetene og andre som kan påvirke trafikksikkerheten, har et delt ansvar. 

Trafikantene har ansvar for sin egen atferd; de skal være aktsomme og unngå bevisste 
regelbrudd. 

Myndighetene har ansvar for å tilby et vegsystem som tilrettelegger for mest mulig sikker atferd 
og beskytter mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger. Kjøretøyprodusentene har 
ansvar for å utvikle og produsere trafikksikre kjøretøy. Andre aktører, som for eksempel politiet 
og ulike interesseorganisasjoner, har også et ansvar for å bidra til at trafikksikkerheten blir best 
mulig. 

I planen beskrives tiltak rettet mot ulike trafikantgrupper i form av kampanjer, informasjon, 
endret regelverk og opplæring. Det beskrives også tiltak rettet mot kjøretøy gjennom forskrifter 
og tekniske krav, tiltak for snøscootere og ATVer og intelligente transportsystemer i kjøretøy 
(ITS).  

Videre omtaler planen både vegsikkerhetsforskriften og Statens vegvesens planer om å følge opp 
og evaluere erfaringene med forskriften gjennom planperioden. Det beskrives også et antall 
organisatoriske tiltak. Bl.a beskrives en plan om å vurdere å implementere deler av NS 39001 i 
Statens vegvesen sin virksomhet.  

I tillegg beskrives det planlagte arbeidet med: 

• Investeringer på riksvegnettet for å: 
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o Forhindre møteulykker 

o Forhindre alvorlige utforkjøringsulykker 

o Forhindre ulykker med gående og syklende 

o Etc. 

• Drift og vedlikehold 

• Varsling og sikring av arbeid på veg 

• Fartsgrenser 

• Areal- og transportplanlegging spesielt gjennom bebygde områder 

• Intelligente transportsystemer (ITS) på veg 

Planen viser et stort antall omfattende og varierte tiltak som involverer mange aktører. 

For å følge opp tilstanden innenfor områdene det planlegges tiltak for, er det valgt å etablere 
tilstandsmål som er brutt ned fra etappemålene som er utviklet basert på NTP og nullvisjonen.  

Det skal utarbeides årlige statusrapporter for å dokumentere og vurdere utviklingen innenfor 
trafikksikkerhet.  

5.5 Rapporter fra Statens havarikommisjon for transport 

Statens havarikommisjon for transport (SHT) gjennomfører selvstendige undersøkelser av 
vegtrafikkulykker og kartlegger årsaksforhold og hendelsesforløp. Et hovedmål for kommisjonens 
arbeid er å undersøke ulykker med stort skadepotensial og/eller læringspotensial. Siden 2006 til 
d.d. har SHT avgitt 35 granskningsrapporter som gjelder vegtrafikkulykker. 33 av disse inneholder 
sikkerhetstilrådninger. Statens vegvesen har gjennom instruks fått delegert ansvar fra 
Samferdselsdepartementet for å følge opp tilrådningene.  

SHT har gjennom sine undersøkelser i 2013 erfart at det er potensiale for nye tiltak særlig knyttet 
til bakenforliggende årsaksfaktorer og økt sikkerhet innen organisasjoner. SHT mener det er 
avdekket et behov for økt oppmerksomhet på sikkerhetsledelse og -kultur hos de fleste aktører i 
vegsektoren, hvilket er dokumentert gjennom avgitte rapporter og sikkerhetstilrådninger.  

En rapport som er spesielt aktuell er SHTs rapport av 25. august 2010 om en møteulykke mellom 
personbil og lastebil på Fv 13 i Alta 1. januar 2009, ref. [35

Som en følge av ulykken foreslo havarikommisjonen at det innføres klare kriterier for hva som 
skal regnes som forsvarlig sikkerhetstilstand på offentlige veger: 

]. Havarikommisjonen slo fast at det 
ikke fantes feil på kjøretøyene, at begge kjøretøyene holdt seg innenfor den tillatte hastigheten 
på 50 km/t, og at ulykken skjedde utelukkende på grunn av vegens dårlige forfatning. 

«SHT mener det er behov for kriterier som definerer når en veg er sikkerhetsmessig uforsvarlig for 
trafikantene, og foreslår at arbeidet med nasjonale føringer knyttet til vegenes tiltaks- og 
tilstandsstandard kan inkludere dette. …" 

LR Consulting har i tillegg intervjuet SHT. I intervjuet ble det diskutert en del av de momenter 
som har framkommet i SHTs tilrådinger i granskningsrapportene. SHT uttrykker at de ser behov 
for en forskrift for styring av sikkerheten på veginfrastrukturen. Dette er et behov de har 
underbygget i konklusjoner fra egne ulykkesgranskninger. 

6 Gapanalyse – krav til sikkerhetsstyring 

6.1 Generelt 
Som en del av LR Consultings oppdrag, skal gjeldende lover, forskrifter, standarder og håndbøker 
for styring av sikkerheten på det norske riksvegnettet kartlegges og vurderes opp mot anerkjente 
generelle krav til sikkerhetsstyring. 
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Den endelige konklusjonen og LR Consultings anbefalinger vil delvis baseres på gapanalysen som 
er gjennomført i to trinn og den øvrige informasjonen som er innhentet og dokumentert i denne 
rapporten. De to trinnene i gapanalysen har vært: 

• Sammenlikning av generelle krav til sikkerhetsstyring og krav til styring av sikkerheten som 
gjelder det norske riksvegnettet 

• Vurdering av tiltak for å lukke gap, og vurdering av om relevante tiltak er hensiktsmessige i 
forhold til å oppnå den overordnede målsettingen for trafikksikkerhet i sektoren. Dette 
innebærer å vurdere hvorvidt enkelte kravtyper er effektive i forhold til om de oppfattes som 
nyttige av bransjen og dermed etterleves, samt om myndighetene har oppfølgingsregimer 
som er hensiktsmessige. 

6.2 Grunnlag for analysen 
Risikobasert sikkerhetsstyring er et fagfelt som er beskrevet i mye litteratur i tillegg til at det er 
etablert internasjonale standarder og nasjonale forskriftskrav. Det finnes flere krav til 
sikkerhetsstyring som er anerkjent innenfor transportsektoren generelt i Norge. Som også 
beskrevet tidligere i kap. 2.3, vurderer LR Consulting at det er de to ISO-standardene NS-ISO 
31000:2009, ref. [7] og NS-ISO 39001:2012, ref. [8] det skal tas utgangspunkt i når det skal 
gjennomføres en gapanalyse med standarder som beskriver prinsipper og retningslinjer for 
risikobasert sikkerhetsstyring.  

Valget om å ta utgangspunkt i disse to ISO-standardene ble basert på følgende argumentasjon: 

• ISO 31000 og ISO 39001 er internasjonale anerkjente standarder for risikostyring, hvorav ISO 
31000 er sterkere på de overordnede kravene, mens ISO 39001 er rettet mer inn mot 
vegtrafikksikkerhet. Standardene kan til en viss grad overlappe hverandre, men inneholder 
også elementer som gjør at de kompletterer hverandre 

• ISO 31000 er en velprøvd standard 

• sikre at nødvendige detaljer for aktiviteter som inngår i en sikkerhetsstyringsprosess blir 
diskutert 

• erfaringer Statens jernbanetilsyn. I ettertid ser de at de gjerne skulle basert sin forskrift som 
beskriver krav til sikkerhetsstyring, på en standard som f.eks. ISO 31000. LR Consulting 
støtter denne vurderingen 

Kravene i ISO 31000 og ISO 39001 er sammenliknet med myndighetskrav og bestemmelser 
etablert av Statens vegevesen som gjelder spesifikt for veg. Som en basis for denne gapanalysen 
er det gjennomført en kartlegging av lover og forskrifter som gjelder for vegprosjekter, og drift 
og vedlikehold av veg. I den forbindelse er også håndbøkene utgitt av Statens vegvesen i form av 
vegnormaler, retningslinjer og veiledninger vurdert. Dette er videre beskrevet nedenfor.  

Vegloven ref. [36], § 13, er hjemmelsgrunnlag for vegsikkerhetsforskriften, ref. [37], 
tunnelsikkerhetsforskriften, ref. [38], vegdataforskriften, ref. [39] og forskrift om anlegg av 
offentlig veg, ref. [40

Forskriftene ligger på et overordnet nivå og setter krav til sikkerhetsforvaltning uten å gå inn i 
sikkerhetsstyringsprosessen og hvordan sikkerhetsrelaterte aktiviteter skal gjennomføres. 
Vegdataforskriften gjelder for fylkeskommunene, og er ikke relevant for denne gapanalysen.  

]. Disse forskriftene har alle som formål å ivareta sikkerheten på veg og i 
vegprosjekter, og bidra til en sikker, effektiv, forutsigbar og miljøvennlig avvikling av trafikken.  

I forskrift om anlegg av offentlig veg § 3 Vegnormaler, står det i pkt 2; "Statens Vegvesen ved 
Vegdirektoratet kan innenfor rammene av forskriftene fastsette utfyllende bestemmelser – 
vegnormaler. Målet med normalene er effektiv og trafikksikker transport av mennesker og gods, 
og best mulig tilpasning til bebyggelse, bomiljø, bymiljø, landskap, naturmangfold, kulturmiljø, 
vegetasjon og landbruksarealer." I pkt 5 står det: "Vegnormalene vil derfor måtte inneholde en 
del standardkrav. Vegnormalene skal likevel gi frihet til å velge løsning tilpasset forholdene på 
stedet."   

Vegnormalene som er en samlebetegnelse for normaler i Statens vegvesens håndbokserie 
inneholder krav til bl.a. vegbygging, vegutforming, tunneler, bruer og ferjekaier, rekkverk og 
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trafikksikkerhetsutstyr (gjelder håndbok N100, N101, N200, N400 og N500). Vegnormalene er et 
viktig styringsverktøy og hjelpemiddel ved utforming og dimensjonering av offentlig veg- og 
trafikkanlegg. Vegnormalene har en regelverksmessig tilnærming basert på forhåndsdefinerte og 
faste vurderingskriterier.  

Videre har Statens vegvesen ved Vegdirektoratet en rekke håndbøker og veiledere som er delvis 
relevante for sikkerhetsstyring, der enkelte av kravene i ISO 31000 og ISO 39001 kan gjenfinnes. 
Håndbok V712 Konsekvensanalyser, ref. [41], Håndbok V721, Risikovurdering i trafikken, ref. [42] 
og Håndbok V760 Styring av vegprosjekter, ref. [43

Vegvesenboka, ref. [

]er eksempler på dette. 

44

6.3 Vurdering av krav til styring av sikkerheten gjeldende for 
riksvegnettet og tiltak som kan lukke gap 

], er et dokument som beskriver styringsmekanismene i Statens vegvesen. 
Det er uklart hvilken status dette dokumentet har i Statens vegvesen sitt dokumentsystem.  

I ISO 31000 er de prosessmessige elementene i sikkerhetsstyring beskrevet i kapittel 5 og 6 under 
rammeverk og prosess. Det er gitt konkrete retningslinjer for hva som bør være på plass i et 
styringssystem og hvordan en organisasjon bør organisere sikkerhetsarbeidet.  

Som Statens vegvesen selv påpeker i Veileder for Risikovurdering i trafikken, ref. [42], har Statens 
vegvesen lang erfaring med ulykkesanalyser, og det fremgår at Statens vegvesen har en 
veletablert sikkerhetskultur og har gode rutiner for sikkerhetsstyring.  

LR Consulting har likevel funnet svakheter i kravene til sikkerhetsstyring. Dette er detaljert 
beskrevet i Vedlegg A - Gapanalyse til denne rapporten. Den gjennomførte analysen og funnene 
fra denne er videre diskutert og dokumentert i dette kapittelet. 

6.3.1 Overordnet krav om sikkerhetsstyringsprosess 

Med overordnet krav til sikkerhetsstyringsprosess forstår LR Consulting at det bør være et 
innledende krav som gir føringer til at det skal være etablert og implementert en slik prosess. 
Dette kravet stiller ikke detaljerte krav om prosessens innhold. Dette er forankret i ISO 31000 
kap. 4. 

Instruksen av 15.3.2011 fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i vegloven, ref.[45

Som tabellen i Vedlegg A viser, er det ikke funnet tilsvarende konkrete overordnede krav om 
etablering eller implementering av sikkerhetsstyringsprosess i lover og forskrifter som gjelder for 
riksvegnettet i Norge.  

], 
beskriver i krav til Vegdirektøren at direktøren har ansvar for at det fins dokumenterbare systemer 
for intern kontroll og risikostyring og at det gjennomføres evaluering om egen effektivitet, 
måloppnåelse og resultater. 

Et av de få kravene som settes i vegsikkerhetsforskriften § 3, ref. [37], er at det skal sørges for at 
det blir gjennomført en "trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse" i forbindelse med alle 
vegprosjekter. Denne analysen skal gjennomføres i innledende planfase før vegprosjektet er 
vedtatt og i tråd med alle vedtatte retningslinjer. Det er satt krav til at analysen skal angi 
trafikksikkerhetsmessige vurderinger som har bidratt til valget av den foreslåtte løsningen, og at 
den skal inneholde alle relevante opplysninger som er nødvendig for å utføre en nytte- 
kostnadsanalyse av de ulike alternativene som er analysert. I §2 g) defineres en 
trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse som en strategisk sammenlignende analyse av de 
virkninger en ny veg eller en vesentlig endring av det eksisterende vegnettet vil få for vegnettets 
sikkerhetsnivå.  

I tunnelsikkerhetsforskriften, ref. [38], settes det enkelte krav for sikkerhet og sikkerhetsarbeid i 
tunneler. Det er likevel behov for spesifikke vurderinger av hvilke sikkerhetsaktiviteter som bør 
gjennomføres for hver enkelt tunnel. Det er ikke funnet krav for videre vurdering av sikkerheten 
utover minimumskrav som settes i tunnelsikkerhetsforskriften. 
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Kravene i vegsikkerhetsforskriften og tunnelsikkerhetsforskriften er ikke vurdert til å gi et krav om 
sikkerhetsstyringssystem, men kun stille krav om isolerte aktiviteter som inngår i et 
sikkerhetsstyringssystem. 

6.3.2 Rammeverk for sikkerhetsstyring 

LR Consulting har inntrykk av at Statens vegvesen har etablerte rutiner for sikkerhetsstyring, og 
har etablert prosedyrer og arbeidsprosesser for sikkerhetsarbeidet. Men det er uklart om 
sikkerhetsstyring er etablert på et overordnet nivå som gjør det forpliktende, synlig og tydelig for 
både interne og eksterne. Av den gjennomgåtte dokumentasjonen kan man konkludere med at 
prinsipper og retningslinjer som ligger til grunn for det sikkerhetsarbeidet som gjøres i Statens 
vegvesen ikke er samlet til overordende krav. 

Etablerte krav på et overordnet nivå 

 I arbeidet med gapanalysen har LR Consulting gått gjennom et stort antall dokumenter i form av 
lov, forskrift, instrukser, tildelingsbrev, vegstandarder, håndbøker, osv. Det er identifisert mange 
krav og anbefalinger i ulike dokumenter som beskriver aktiviteter og dokumentasjon som kan 
inngå i et risikobasert sikkerhetsstyringssystem. Denne oppdelingen gjør at kravene til 
sikkerhetsarbeidet i vegsektoren fremstår som fragmenterte og uoversiktlige.  

Det er ikke funnet konkrete krav i regelverk, standarder, håndbøker eller veiledere til 
rammeverket for hvordan risikobasert sikkerhetsstyring skal gjennomføres og organiseres. ISO 
39001 beskriver krav til styringssystemer for trafikksikkerhet for alle organisasjoner med formål 
om å ha et styringssystem for trafikksikkerhet. Kravene i ISO 39001 gir retningslinjer for innhold i 
styringssystemer, men også hvordan ledelsen i organisasjonen har ansvar for målsetting, 
ansvarsbevisstgjøring, tilrettelegging og planlegging. Standarden går lite inn på hvordan 
prosessen for sikkerhetsstyring bør være, sammen med ISO 31000 kan dette likevel være et godt 
grunnlag for implementering av helhetlig sikkerhetsstyring for riksvegnettet i Norge. 

Med ansvar og myndighet vises det bl.a. til ISO 31000 kap. 4.3.3 og ISO 39001 kap. 5.3. Ved å 
sikre at det tildeles ansvarsområder og myndighet, og at den som skal utføre arbeidet har 
tilstrekkelig kompetanse for å styre risiko, har man de riktige forutsetningene for å sikre en 
hensiktsmessig sikkerhetsstyring.  

Ansvar og myndighet 

Det er som også beskrevet over, gjennom instruksen av 15.3.2011 fastsatt av 
Samferdselsdepartementet med hjemmel i vegloven, ref.[45], at Vegdirektøren har ansvar for at 
det fins dokumenterbare systemer for intern kontroll og risikostyring og at det gjennomføres 
evaluering om egen effektivitet, måloppnåelse og resultater.  Dette kravet er ikke videreført til et 
regelverk eller lov eller forskrift. 

Videre beskrives det i Vegvesenboka, ref. [44], hvordan resultatavtaler etableres fra Vegdirektøren 
og utover i organisasjonen for å følge opp ansvaret for å gjennomføre aktiviteter og delmål.  

Vegvesenboka beskriver i kap. 2.3 viktigheten av godt samspill, tillit og ansvar for å vurdere risiko 
og håndtere avvik. Her ønsker LR Consulting å legge til at det er uklart hvilken status 
Vegvesenboka har.  

Grunnlaget for sikkerhetsarbeidet i Statens vegvesenet er nullvisjonen – "en visjon om et 
transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade", denne ble vedtatt av Stortinget i 
forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2002-2011, og er vektlagt både i NTP 
for 2006-2015, 2010-2019 og 2014-2013, samt i de årlige statsbudsjetter. Sammen med 
etappemålene som også er beskrevet i NTP og budsjettprosesser, setter nullvisjonen et overordnet 
mål for sikkerhetsarbeidet i vegsektoren.   

Policy, mål og risikoakseptkriterier 

Målene er videre brutt ned i delmål som etappemål og tilstandsmål som beskrevet i NTP, ref.[1], 
og i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, ref. [29]. 
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I Statens vegvesens Håndbok V721 - Risikovurderinger i vegtrafikken, er vurderingskriterier 
beskrevet som en del av modell for risikovurderinger. "Med vurderingskriterier menes hva 
resultatene skal vurderes opp mot. Hva er lav og hva er høy risiko? Det finnes ingen fasit for hva 
som er "akseptabel" og "uakseptabel" risiko.", ref. [42]. Det er uklart for LR Consulting hvilken 
vekt man skal tillegge en slik formulering i en veiledning.  

I ISO 9001 (ref. [46

I Statens vegvesens håndbokserie finnes vegnormalene som inneholder tekniske spesifikasjoner til 
bl.a. vegbygging, vegutforming, tunneler, bruer og ferjekaier, rekkverk og trafikksikkerhetsutstyr. 
Sammen med etablerte håndbøker for drift og vedlikehold setter vegnormalene en minste teknisk 
standard for det norske vegnettet.  

]) kapittel 7.3.3 refereres det til "product acceptance criteria", det settes krav 
til at organisasjonen skal ha sette spesifikasjoner for minste akseptable standard og at design og 
utvikling skal sørge for at produkter har de nødvendige egenskaper for sikker og hensiktsmessig 
bruk. 

En minste teknisk standard er ikke det samme som et akseptkriterium for akseptabel risiko. For å 
sikre en kontinuerlig forbedring av sikkerheten basert på f.eks. nullvisjonen, er det hensiktsmessig 
å gjennomføre analyser av risikoforhold målt opp mot risikoakseptkriterier som reflekterer et 
ønske om å oppnå en forbedring. Ved å vurdere risikoen opp mot akseptkriterier kan det 
fremkomme at ytterligere tiltak vil være nødvendig for å kunne redusere risikoen og bidra til en 
kontinuerlig forbedring av sikkerheten. En standard eller i dette tilfellet, en vegnormal, vil normalt 
ikke dekke alle forhold som kan gi nødvendig risikoreduksjon.  

Gjennom arbeidet med NTP gjennomføres det en prosess for å fastsette mål. Det er også satt 
krav om at prosjektleder for vegprosjekter har ansvaret for å fastsette mål, ref. Håndbok R760, 
styring av vegprosjekter. Således vil ikke et forskriftskrav om sikkerhetspolitikk og 
sikkerhetsmålstyring representere vesentlige endringer utover å etablere prosesser for å fordele 
mål og tiltak geografisk og organisatorisk. 

Med referanse til ISO 31000 kap. 5.4 beskrives risikovurdering som en samlet prosess som 
omfatter risikoidentifisering, risikoanalyse og evaluering.  

Krav om risikoanalyser 

Gjennomføring av risikoanalyser av ulik art er sentrale elementer i et styringssystem for 
risikobasert sikkerhetsstyring. Statens vegvesen ved Vegdirektoratet har utgitt flere håndbøker og 
veiledere som inneholder beskrivelser av risikovurderinger.  

Håndbok V721 - Risikovurdering i vegtrafikken, ref. [42] beskriver framgangsmåter for 
risikovurderinger for eksisterende veger og krysningspunkter og for planer for vegprosjekter. 

Håndbok V712 – Konsekvensanalyser, ref. [41] gir veiledning om hvordan konsekvensanalyser 
bør utføres på prosjektnivå med avveining mellom alternative løsninger. Håndboka skal både 
dekke prosjektlederens behov for oversikt over prosess og metode, samt krav til presentasjon i 
hovedrapport og fagutrederens behov med hensyn på krav til metoder og presentasjon i 
fagutredninger. 

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter, ref. [43] gir retningslinjer for hvordan vegprosjekter og 
vedlikeholdsprosjekter skal styres samt hvordan vegnettet skal driftes. Det er i denne 
retningslinjen også gitt krav til hvordan vegprosjekter skal planlegges, prosjekteres og ledes under 
bygging. Det er fokusert på sikkerhet gjennom prosjektering og anleggsfase, mens retningslinjen 
sier lite om trafikksikkerheten for ferdig anlegg.  

LR Consulting finner flere veiledere og en retningslinje som beskriver krav til risikoanalyser eller 
konsekvensanalyser. Ut fra dokumentasjonen ser det ut til å være en svakhet i forhold til å 
definere akseptabelt risikonivå og evaluering og korrigering opp mot risikoakseptkriterier.  

Med referanse til ISO 31000 kap. 4.6 om kontinuerlig forbedring, skal man vurdere behovet for 
forbedring basert på overvåking og måling av resultater av risikostyringsprosessen. Kap. 5.4 og 

Informere om, og behandle risiko 
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5.5 i samme standard beskriver hvordan risikoevaluering skal bidra når beslutninger skal tas om 
hvilke risikoer som må håndteres, og hvilke prioritering som skal gjøres ved valg av alternativ for å 
modifisere risiko. 

Vegsikkerhetsforskriften setter krav til gjennomføring av konsekvensanalyse av vegprosjekter og 
sikkerhetsrangering og sikkerhetsforvaltning av det eksisterende vegnettet. Disse kravene er 
viderebehandlet i bl.a. Håndbok V712, Konsekvensanalyser, ref. [41] og Håndbok V721. 
Risikovurdering i vegtrafikken, ref. [42]. Disse veiledningene omtaler bruk av risikoreduserende 
tiltak for å modifisere risiko. Det er ellers ikke identifisert noen krav på overordnet nivå i Statens 
vegevesen eller i lov eller forskrift.  

Beredskap er behandlet under kap 6.3 Ytelsesfaktorer i ISO 39001. Det svares ut gjennom interne 
krav i Statens vegvesen gjennom håndbok R611 Trafikkberedskap, ref.[

Beredskap 

47]. R611 beskriver krav 
til jevnlig gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for å lokalisere sårbarhetspunkter på 
vegnettet. Retningslinjene vurderes å svare ut forventningene i standarden. 

Det tydeligste kravet til monitorering eller overvåking ligger i ISO 31000 kap 5.6 om overvåking 
og gjennomgåelse. Dette bør være planlagte deler av sikkerhetsstyringsprosessen og inkludere 
regelmessig kontroll eller tilsyn.  

Monitorere og vurdere 

Krav til inspeksjonsplan er beskrevet i Standard for drift og vedlikehold av riksveger, Håndbok 
R610, ref. [48 43] og i Håndbok R760, Styring av vegprosjekter, ref [ ].  

Ledelsesinvolvering er avgjørende for å oppnå resultater med sikkerhetsarbeidet, ref. kap. 

Ledelsesinvolvering 

2.2 i 
denne rapporten. ISO 31000 beskriver krav relatert til ledelsesinvolvering i kap. 4.2 og 4.4.1 og 
ISO 39001 har krav beskrevet i kap 4.4 rettet mot ledelsens ansvar for å etablere, implementere, 
vedlikeholde og kontinuerlig forbedre styringssystemet.  

Instruks til Statens vegvesen, ref. [45], gir Vegdirektøren ansvaret for at det finnes 
dokumenterbare systemer for intern kontroll og risikostyring og at det gjennomføres evalueringer 
om egen effektivitet, måloppnåelse og resultater. 

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter, ref. [43], inneholder krav til prosjekteier for 
vegprosjekter, og gir krav knyttet til ledelsesinvolvering. 

Kravene er ikke gjenfunnet i gjeldende lover eller forskrifter, noe som ville være en styrke for å 
sette sikkerhet på dagsordenen som et forhold som må aktivt bearbeides.  

I tunnelsikkerhetsforskriften, ref. [

Eksternt kontrollorgan/uavhengig vurdering  

38] er det krav om at risikoanalyser skal gjennomføres av en 
funksjonelt uavhengig instans, utover dette er det ikke funnet krav om at sikkerhetsarbeidet 
innenfor vegsektoren skal kontrolleres av en uavhengig instans. 

"Vegtilsynet er Samferdselsdepartementets fagenhet som skal kontrollere og føre tilsyn med 
Statens vegvesens virksomhet knyttet til riksveginfrastrukturen. Vegtilsynet er direkte underlagt 
vegdirektøren, med et organisatorisk og styringsmessig skille mellom Vegtilsynet og resten av 
Statens vegvesen. Vegtilsynet sine oppgaver omfatter ikke myndighetsområder som hører inn 
under andre statlige kontroll- og tilsynsorgan, som Politiet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, og Arbeidstilsynet." 

Det er ikke funnet noen krav til bruk av et eksternt kontrollorgan som kan bidra til at 
sikkerhetsstyringen innenfor vegsektoren er tilstrekkelig og hensiktsmessig. Ved bruk av eksternt 
kontrollorgan kan det inkluderes en enhet som har myndighet til å sette krav til godkjenning av 
ny eller endret infrastruktur, eller gi sanksjoner dersom det er mangler i planene for det nye eller 
endrede anlegget. Dette ville være en styrke for å ha styring og transparens i forhold til 
prioriteringene som gjøres. 
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6.3.3 Vurdering og konklusjon  

I forbindelse med denne gjennomgangen av lover og regler, standarder, håndbøker og veiledere, 
er det funnet sikkerhetsmessige krav som gjelder for det norske riksvegnettet. Dette er krav som 
delvis kan sammenlignes med krav som gjelder for andre transporttyper og generelle krav til 
sikkerhetsstyring.  

Det er ikke funnet et overordnet regelverk for vegsektoren som stiller krav til etablering og 
implementering av sikkerhetsstyringsprosesser, og som tydeliggjør hensikten med et risikobasert 
sikkerhetsstyringssystem; nemlig å sikre at virksomheten oppnår sine målsettinger innen alle 
virksomhetsområdene på en sikker måte. Det er heller ikke funnet krav til hvordan rammeverket 
rundt prosessen skal organiseres. 

Generelle krav om gjennomføring av analyser og oppgaver som også inngår i et 
sikkerhetsstyringssystem finnes i lovverket. Utover dette finnes det flere ulike interne dokumenter 
som beskriver hvordan deler av sikkerhetsarbeidet bør gjennomføres. Alle dokumentene i Statens 
vegvesens håndbokserie dekker samlet sett en god del av kravene som finnes i anerkjente 
standarder som ISO 31000 og ISO 39001. 

I Vegtilsynets Tilsynsrapport sak 2014-01, ref. [49

I tunnelsikkerhetsforskriften er det krav om at risikoanalyser skal gjennomføres av en funksjonelt 
uavhengig instans, utover dette er det ikke funnet krav om at sikkerhetsarbeidet innenfor 
vegsektoren skal kontrolleres av en uavhengig instans. Et kontrollorgan med myndighet til å 
kreve tiltak før godkjenning eller gi sanksjoner dersom sikkerhetsarbeidet ikke er tilfredsstillende 
utført kan være positivt i forhold til at sikkerhetsarbeidet gjennomføres på en god måte. En 
instans som håndhever en forskrift for sikkerhetsstyring i vegsektoren kan være en god måte å 
sikre at arbeidet mot nullvisjonene gjennomføres systematisk og målrettet. 

] er det kommentert at enkelte begreper som 
brukes i håndbøker og veiledninger oppfattes ulikt internt i Statens vegvesen. Det anbefales at 
alle begreper defineres tydelig. 

Krav og retningslinjer som er beskrevet i ulike håndbøker og andre dokumenter, fremstår som 
fragmenterte og lite oversiktlige, og gir mulighet for ulik tolkning og prosess for sikkerhetsstyring 
for ulike prosjekter.  

Det fremkommer at det er langt flere krav til nye prosjekter enn til eksisterende vegsystemer hvor 
det er lite som peker på sikkerhetsstyring ved drift og vedlikehold av eksisterende veger. 

6.3.4 Anbefaling  

LR Consulting vurderer vegsektoren til å ligge noe etter andre bransjer i forhold til å 
implementere spesielt de overordnede prinsipper for sikkerhetsstyring. Samtidig som at bransjen 
gjennomfører omfattende prosesser med mål- og resultatstyring og risikokartlegging og analyser, 
ser vi et hull i forhold til å beskrive den overordnede sammenhengen og samspillet mellom alle 
aktivitetene. Et forskriftskrav om at det skal utøves sikkerhetsstyring for å opprettholde og om 
nødvendig forbedre sikkerheten i vegsektoren, kan være et tiltak for å fremskynde utviklingen. 

For LR Consulting kan det se ut til at det er en tilbakeholdenhet i vegsektoren i forhold til å 
implementere sikkerhetsstyringsprosess på forskriftsnivå. LR Consulting deler Vegdirektoratets 
oppfatning om at styring kan og skal forbindes med mål og ressursstyring. Da er det også viktig å 
legge til at mål og ressursstyring er sentrale og avgjørende elementer for å lykkes med 
sikkerhetsstyringen. Følgelig er det ønskelig med styring fremfor forvaltning. 

Det savnes et overordnet kravdokument der det settes krav til en komplett prosess for 
sikkerhetsstyring med rammeverk, kartlegging, prosess og relevante aktiviteter slik at dette kan 
danne en styrt prosess for kontinuerlig forbedring. Arbeidet som gjennomføres i forbindelse med 
forberedelser og etablering av Nasjonal transportplan hvert 4. år er et godt utgangspunkt for 
oppdatering av målsetting og fastsettelse av tiltak for måloppnåelse. Med utgangspunkt i denne 
overordnede prosessen, bør det kunne stilles krav til, og etableres en overordnet 
sikkerhetsstyringsprosess. 
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LR Consulting har etter gjennomgåelsen av all dokumentasjonen kommet til en konklusjon om å 
anbefale at det etableres en ny forskrift for helhetlig styring av sikkerheten på riksvegnettet i 
Norge.  

7 Anbefalinger om innhold i en ny forskrift 

7.1 Generelt 
En forskrift om sikkerhetsstyring på riksvegnettet vil naturlig være mer overordnet og samtidig 
mer konkret enn en standard. Forskriften skal stille tydelige krav til et sikkerhetsstyringssystem, 
men selve systemet må utvikles av virksomheten selv og baseres på virksomhetens behov.  

I en forskrift må man unngå begreper som "bør", "om mulig", "i størst mulig grad" etc, for å 
sikre en entydig forståelse av forskriftens krav.  

I dette kapittelet skisseres det hvilke elementer en forskrift om sikkerhetsstyring må inneholde.  

7.2 Innledende bestemmelser 

7.2.1 Virkeområde 

I denne paragrafen angis virkeområdet for forskriften, dvs hvor den skal gjelde.  

7.2.2 Formål 

Det er viktig å være tydelig på hva formålet med forskriften skal være. Formålet her vil være å 
etablere en helhetlig styring av virksomheten for å kunne drive sikkert. Dette betyr å ha kontroll 
med alle vesentlige risikoer ved virksomheten.  

7.2.3 Definisjoner 

Alle begreper som er ukjent i dagligtale, eller benyttes på en annen måte enn i dagligtalen, bør 
inn i definisjonslisten. Definisjonene må være tydelige. I den grad det er mulig, anbefales det at 
f.eks. ISO-standarder legges til grunn for definisjonene.  

7.3 Ledelsens ansvar 
Ledelsens ansvar for sikkerhetsstyringen bør fastslås tidlig i forskriften. Erfaringsmessig kan 
ansvaret for sikkerhetsstyringen og sikkerhetsstyringsprosessen, ofte bli plassert på siden av 
virksomhetens øvrige aktiviteter, og utføres gjennom en parallellprosess. I følge ISO 31000, 
kapittel 4.3.4 bør risikostyring integreres i all praksis og i alle prosesser på en relevant, effektiv og 
produktiv måte. Med integrering menes her at det er dokumentert, kommunisert og iverksatt. Til 
dette punktet bør det også tilføyes krav om at ledelsen skal tilrettelegge for kontinuerlig 
forbedring av sikkerhetsstyringssystemet gjennom å etablere systemer for tilbakemelding om 
styringssystemet effektivitet, fastsetting av årlige revisjonsprogram og gjennomføring av ledelsens 
gjennomgåelse. 

7.4 Innhold i sikkerhetsstyringssystemet 
Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten 
og andre relevante forhold ved virksomheten. Her viser vi til ISO 31000 prinsipp g) om en 
skreddersydd prosess som er tilpasset organisasjonens eksterne og interne kontekst og 
risikoprofil.  

Sikkerhetsstyringssystemet må som minimum inneholde følgende elementer som må detaljeres 
nærmere i forbindelse med utviklingen av forskriften: 

  



 Rapportnr:  105083/R1   Rev:  Sluttrapport A Side 35 

Dato:  2. desember 2014 ©Lloyd’s Register 2014 

Sikkerhetspolitikk (policy) 

Sikkerhetspolitikken skal i følge ISO 39001 etableres av den øverste ledelsen.  

Sikkerhetsmål 

Sikkerhetsmål skal være tydelige og formulert på en slik måte at graden av måloppnåelse er 
målbar.  

Risikostyring 

Forskriftspunktet om risikostyring skal inneholde krav knyttet til 

• Risikoakseptkriterier 

• Risikovurderinger av alle forhold av vesentlig betydning for trafikksikkerheten. Risikoanalyser 
skal gjennomføres i tråd med anerkjente standarder. 

• Fastsettelse og gjennomføring av tiltak i henhold til en etablert tiltaksplan 

Kompetansestyring 

Kompetansestyring er et bidrag for å skape en forutsigbar kvalitet og et godt faglig nivå. 
Kompetanseutviklingen bør være styrt og inneholde følgende elementer: 

• Kompetansekrav til alle ansette som utfører arbeid av betydning for sikkerheten 

• Opplæringsplaner som sikrer den enkelte ansattes kompetanse 

Leverandørstyring 

Kravene som stilles om sikkerhetsstyring for oppgaver som utføres på riksvegnettet, skal også 
gjelde for leverandører på linje med f.eks. Statens vegvesen og underliggende virksomheter. 
Dette er et ledd i å sikre en helhetlig sikkerhetsstyring. Forskriftspunktet bør inneholde krav til: 

• Oppfølging av leverandører gjennom revisjoner og avviksrapportering som skal være styrt 
gjennom kontrakt mellom leverandør og oppdragsgiver. 

Beredskap  

Den øverste ledelse er ansvarlig for at det er etablert beredskap for nødsituasjoner som kan 
oppstå. Beredskapen skal være dimensjonert på grunnlag av beredskapsanalyser. 
Forskriftspunktet bør beskrive krav til: 

• Beredskapsplaner og  

• Beredskapsøvelser 

Evaluering av styringssystemets effektivitet 

Effekten av sikkerhetsstyringen og hensiktsmessigheten av sikkerhetsstyringsprosessen skal 
overvåkes og måles for å oppnå etterlevelse i organisasjonen og et best mulig resultat.  

Avviksrapportering 

Avvikshåndteringen bør inneholde interne og eksterne kommunikasjons- og 
rapporteringsmekanismer som skal etableres slik at personell som har fått tildelt et ansvar også 
kan kommunisere og rapportere om ansvaret er godt ivaretatt og om rammeverket og 
sikkerhetsstyringssystemet er hensiktsmessig. Det bør være etablert en struktur som samler 
informasjon fra flere enheter til et samlet bilde.  

Oppfølging av uønskede hendelser 

Virksomheten skal ha et system for intern rapportering, registrering, gransking og analyse av 
ulykker og alvorlige hendelser.  

Det skal vurderes om tiltak som iverksettes har den forventede sikkerhetsmessige effekten. 
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Revisjoner 

Ledelsen er ansvarlig for at det etableres et system for interne revisjoner og leverandørrevisjoner 
for å overvåke innholdet og etterlevelsen av styringssystemet.   

Ledelsens gjennomgåelse 

Ledelsen er ansvarlig for å gjennomgå risikostyringen jevnlig for å sikre at risikostyringssystemet 
er hensiktsmessig og oppdatert. Gjennomgåelsen kan gjøres på ulike nivåer og innen ulike deler 
av virksomheten for så å aggregeres i en gjennomgåelse av den øverste ledelsen.  

Avsluttende bestemmelser 

Det er normalt også knyttet noen avsluttende formelle bestemmelser til en forskrift. Dette er ikke 
lagt inn i denne rapporten.  

8 Sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser 

Etter hvert som man har hentet ut trafikksikkerhetsgevinsten av alle de gode tiltakene som er 
identifisert i forbindelse med prosessene rundt Nasjonal transportplan, og trafikksikkerhetstallene 
har blitt enda bedre enn de er nå, vil det bli enda mer aktuelt å gjennomføre en styrt og 
koordinert sikkerhetsstyringsprosess for å kunne identifisere nye tiltaksområder og 
sammenhengen mellom ulike faktorer som påvirker trafikksikkerheten.  

En enhetlig og transparent sikkerhetsstyringsprosess vil være en viktig bidragsyter til å sikre at 
trafikksikkerhetsarbeidet i fremtiden er dokumentert, etterrettelig og robust, noe som er viktig i 
et bilde der det stilles store samfunnsressurser til disposisjon. 

I og med at det allerede gjennomføres mange av de aktivitetene som inngår i et 
sikkerhetsstyringssystem, forventes det ikke at de administrative konsekvensene eller kostnadene 
vil bli vesentlige ved innføring og implementering av en forskrift som anbefalt.  

De konkrete sikkerhetsmessige effektene lar seg ikke kvantifisere, men erfaringer fra andre 
bransjer har vist at denne type forskrifter er mer forpliktende og gir en bedret prioritering og 
styring av sikkerhetsarbeidet. Dette er noe som igjen leder til bedre resultater innenfor de 
områder som kan påvirkes.  

For å fastslå administrative og økonomiske konsekvenser, bør det gjennomføres en høring blant 
aktuelle høringsinstanser for denne type arbeid.  
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1 Innledning 

1.1 Generelt 
I forbindelse med Gapanalysen er det gjort en gjennomgang av lover og regler, standarder, 
håndbøker og veiledere. Her det funnet krav som gjelder for det norske riksvegnettet, og som 
dekker deler av det som er gjeldende for andre transportsektorer og generelle krav til 
sikkerhetsstyring.  

1.2 Statlig styring og overordnede krav til etaten 
Utgangspunktet for elementene som inngår i sikkerhetsstyringen er de overordnede mandatene 
og forpliktelsene som er beskrevet for Statens vegvesen og underliggende enheter.  

Her er det vegloven og vegtrafikkloven som definerer det øverste nivået og som gir 
hjemmelsgrunnlag for instruksen etaten har fått fra Samferdselsdepartementet. Videre deltar 
Statens vegvesen sammen med de andre etatene og Avinor i arbeidet med å etablere forslag til 
langsiktige mål og strategier gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). Forslaget til 
NTP gjennomgår en politisk behandling slik at den endelige stortingsmeldingen er regjeringens 
mål og strategier for den neste 10-årsperioden. NTP utarbeides hvert 4. år. 

Statens vegvesen mottar retningslinjer fra Samferdselsdepartementet med rammer for hvordan 
målsettingen gitt i NTP skal oppnås. Dette beskriver Statens vegvesen i sine handlingsprogram for 
4-årsperioder.  

Dette brytes videre ned til årlige bevilgninger med krav til resultater i Stortingsproposisjon 1S 
(Statsbudsjettet). 

Tildelingsbrevet etaten mottar årlig fra Samferdselsdepartementet, detaljerer statsbudsjettet 
ytterligere i forhold til krav til resultatmål, økonomiske rammer og rapporteringskrav.  

Lovverket, instruksen og målhierarkiet som er beskrevet over danner utgangspunktet for Statens 
vegvesen sin styring av sikkerheten på riksvegnettet gjennom resultatavtaler med underliggende 
enheter. Dette er også forankringen deres for å implementere en risikostyring som gjelder alle 
deler av organisasjonen og leverandører av tjenester som påvirker sikkerheten på norske 
riksveger.  

1.3 Gjennomgåtte dokumenttyper 
Statens vegvesen har krav- og hjelpedokumenter. 

Kravdokumentene er både eksterne og interne. De eksterne kravdokumentene er lover, 
forskrifter, normaler og direktiver, mens interne kravdokumenter er retningslinjer og policy. I 
tillegg til kravdokumentene er det utarbeidet beskrivende dokumentasjon som inneholder 
veiledning som ikke er obligatorisk. Dette er gjerne veiledere, lærebøker, vegdata, maler og 
sjekklister. 
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2 Sammenlikning av generelle krav til sikkerhetsstyring og krav som gjelder det norske 
riksvegnettet 

Tabell 2.1 - Sammenlikning av generelle krav til sikkerhetsstyring og krav som gjelder det norske riksvegnettet for vegprosjekter og drift og 
vedlikehold 

ID Generelle krav til sikkerhetsstyring  Krav til sikkerhetsstyring som gjelder det norske riksvegnettet Kommentar til vurderingspunkt 

 Krav / Element i standard Krav til vegprosjekt Krav til drift og vedlikehold  

1.  Prinsipper (ISO 31000, 

Kap. 3, ref. [1
Prinsipper for å sikre en effektiv 
risikostyring 

]) 

Vegvesenboka, ref. [2 Vegvesenboka, ref. [] 

Transportpolitikken skal bygge på en visjon 

om at det ikke skal forekomme ulykker med 

drepte eller hardt skadde i transportsektoren. 

2] 

Transportpolitikken skal bygge på en visjon om 

at det ikke skal forekomme ulykker med drepte 

eller hardt skadde i transportsektoren. 

 

Vegvesenboka kap. 1.4, ref. [2] 

"I Statens vegvesen skal samfunnssikkerhet 

og beredskap inngå som en viktig og 

naturlig del av det daglige arbeidet med å 

oppfylle vår samfunnsrolle." 

Vegvesenboka kap 1.4, ref. [2] 

"I Statens vegvesen skal samfunnssikkerhet og 

beredskap inngå som en viktig og naturlig del 

av det daglige arbeidet med å oppfylle vår 

samfunnsrolle." 

 

2.  a) Risikostyring skaper og ivaretar 
verdier (ISO 31000) Vegvesenboka kap 3.2.2, ref. [2]  

Risiko; For at vi i rimelig grad skal være sikre 

på at vi oppnår målene med de rammene vi 

har, gjennomfører vi risikoanalyser. 

Vegvesenboka kap 3.2.2, ref. [2]  

Risiko; For at vi i rimelig grad skal være sikre på 

at vi oppnår målene med de rammene vi har, 

gjennomfører vi risikoanalyser. 

Her pekes det eksplisitt på risikostyring 

og hvordan dette bidrar til påviselig 

oppnåelse av mål og bedret ytelse.  
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ID Generelle krav til sikkerhetsstyring  Krav til sikkerhetsstyring som gjelder det norske riksvegnettet Kommentar til vurderingspunkt 

 Krav / Element i standard Krav til vegprosjekt Krav til drift og vedlikehold  

3.  b) Risikostyring er en integrert del av 
alle organisasjonens prosesser (ISO 
31000) 

Europaparlamentets og Rådsdirektiv 

2008/96/EC av 19.nov 2008, ref. [3

Europaparlamentets og Rådsdirektiv 

2008/96/ECav 19.nov 2008, ref. [], om 

trafikksikkerhetskrav til veginfrastrukturen 

har som formål å integrere trafikksikkerhet i 

alle faser av en veginfrastrukturs levetid.  

3], om 

trafikksikkerhetskrav til veginfrastrukturen har 

som formål å integrere trafikksikkerhet i alle 

faser av en veginfrastrukturs levetid. 

Dette prinsippet viser til risikostyring som 

en integrert prosess som inngår i 

ledelsens ansvarsområde, alle 

organisasjonens prosesser, strategisk 

planlegging og styringsprosesser, etc. 

Håndbok V720 

Trafikksikkerhetsrevisjoner og –

inspeksjoner, ref. [4], beskriver i Del O, 

Kap 4 at Statens vegvesen vil basere sin 

virksomhet på et system for 

sikkerhetsstyring. Dette består i å få en 

formell forankring og presis beskrivelse 

av hvilke sikkerhetsvurderinger som skal 

gjøres i alle deler av virksomheten. Krav 

til sikkerhetsvurderinger skal inn i de 

overordnede kravdokumentene i det nye 

styringssystemet i Statens vegvesen.  
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ID Generelle krav til sikkerhetsstyring  Krav til sikkerhetsstyring som gjelder det norske riksvegnettet Kommentar til vurderingspunkt 

 Krav / Element i standard Krav til vegprosjekt Krav til drift og vedlikehold  

4.  c) Risikostyring inngår i 
beslutningstaking (ISO 31000) Vegsikkerhetsforskriften 

§ 3.Trafikksikkerhetsmessig 

konsekvensanalyse av vegprosjekter, ref. [18] 

Regionvegkontoret skal sørge for at det 

gjennomføres en trafikksikkerhetsmessig 

konsekvensanalyse i forbindelse med alle 

vegprosjekter. 

Den trafikksikkerhetsmessige 

konsekvensanalysen skal gjennomføres i den 

innledende planfasen før vegprosjektet er 

vedtatt og i tråd med de vedtatte 

retningslinjer. 

Den trafikksikkerhetsmessige 

konsekvensanalysen skal angi de 

trafikksikkerhetsmessige vurderingene som 

har bidratt til valget av den foreslåtte 

løsningen. 

Den trafikksikkerhetsmessige 

konsekvensanalysen skal inneholde alle 

relevante opplysninger som er nødvendige 

for å foreta en nytte- og kostnadsanalyse av 

de ulike alternativene som er analysert. 

 

Vegsikkerhetsforskriften 

§ 5.Sikkerhetsrangering og 

sikkerhetsforvaltning av det eksisterende 

vegnettet, ref. [18] 

Regionvegkontoret skal sørge for at det på 

grunnlag av undersøkelse av driften av 

vegnettet utarbeides en rangering av 

vegstrekninger med høy ulykkeskonsentrasjon 

og en sikkerhetsrangering av vegnettet. 

Rangeringene skal følge de gitte 

retningslinjene. 

Disse rangeringene skal gjennomføres minst 

hvert tredje år. Vegstrekninger som bør 

prioriteres høyere i henhold til resultatene fra 

rangeringen av vegstrekninger med høy 

ulykkeskonsentrasjon og fra 

sikkerhetsrangeringen av vegnettet skal 

vurderes av ekspertgrupper gjennom besøk på 

stedet. Minst ett medlem av ekspertgruppen 

skal oppfylle kravene fastsatt i § 8. 

Utbedringstiltak skal rettes inn mot 

vegstrekningene nevnt i andre ledd. Det skal 

legges vekt på de tiltakene som gir det beste 

forholdet mellom nytte og kostnader. 

 

Vegsikkerhetsforskriften setter krav til 

gjennomføring av 

trafikksikkerhetsmessige 

konsekvensanalyser i forbindelse med 

alle vegprosjekter. som skal gi 

beslutningsgrunnlag, grunnlag for å 

prioritere handlinger og skille mellom 

alternative handlingsmåter.  
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ID Generelle krav til sikkerhetsstyring  Krav til sikkerhetsstyring som gjelder det norske riksvegnettet Kommentar til vurderingspunkt 

 Krav / Element i standard Krav til vegprosjekt Krav til drift og vedlikehold  

5.  d) Risikostyring gjelder eksplisitt 
usikkerhet (ISO 31000) Håndbok R760, Styring av vegprosjekter, ref. 

[8], kap 2.3.12: 

Satens vegvesen har rutiner for 

usikkerhetsstyring i sine 

utbyggingsprosjekter. 

 

For prosjekter som skal til ekstern 

kvalitetssikring (KS2) er det krav om at 

rutinger for usikkerhetsstyring omtales 

sentralt i styringsdookumentet, … Når KS2-

prosjketet har fått vedtak om bygging og 

prosjektering starter skal 

usikkerhetsstyrignsplan, regneark og veileder 

benyttes og oppdateres jevnlig gjennom hele 

gjennomføringsfasen. 

Håndbok R760, Styring av vegprosjekter, ref. 

[8], Ekempler på aktiviteter som sakl 

gjennomføres i plannleggingsfasen: 

Avklare alle forhold som har følger for 

gjennomføringen av prosjektet,  

inklusive usikkerhetsstyring 

 

Det skal også redegjøres for uksesskriterier, 

fremdriftsplanlegging, budsjett-, konstnads-, 

risiko- og usikkerhetsstyryring, 

kontraktsstrategi med mer. 

Prinsippene i ISO 31000 gjelder for 

risikostyringsprosessen. Dette prinsippet 

gjelder at risikostyring skal gjelde 

spesifikt for usikkerhet noe som er et 

kjerneforhold ved risiko. 

 

I håndbok  R760, ref. [8], refereres det til 

vegleder som delvis er en veiledning til 

mal for usikkerhetsstyringsplan, og delvis 

en veiledning til hvordan 

usikkerhetsstyring kan gjennomføres i 

praksis i prosjekter. 

 

Veiledning Håndbok V721, ref. [10], 

Risikovurdering i vegtrafikken beskriver 

noe tilsvarende, men ikke eksplisitt.   

6.  e) Risikostyring er en systematisk, 
strukturert og tidsriktig prosess (ISO 
31000) 

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter 

beskriver i kap 2.3.11, ref. [8]  

Revisjoner, analyser og forbedringer, 

metoder som anbefales benyttet i 

forbindelse med prosjektering. 

Vegsikkerhetsforskriftens 

§ 5 om sikkerhetsrangering og 

sikkerhetsforvaltning av det eksisterende 

vegnettet, gir en periodisk gjennomgang og 

sikkerhetsrangering av eksisterende veinettet.  

Prinsipp om at en systematisk, tidsriktig 

og strukturert tilnærming til risikostyring 

gir effektivitet, stabilitet, 

sammenlignbare og pålitelige resultater.  
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ID Generelle krav til sikkerhetsstyring  Krav til sikkerhetsstyring som gjelder det norske riksvegnettet Kommentar til vurderingspunkt 
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7.  f) Risikostyring bygger på best 
tilgjengelig informasjon (ISO 
31000) 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

 

Håndbok 760 Styring av vegprosjekter, ref. 

[8], 

Risiko- og sårbarhetsanalyser inngår som en 

viktig del av Statens vegvesen sin 

sikkerhetsstyring 

 

ROS-analysen har fokus på om arealet er 

egnet til utbyggingsformål. Det er viktig at 

analysen gjennomføres av en tverrfaglig 

gruppe og at den ledes av personer med god 

kunnskap om ROS-analyser. 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Prinsippet gjelder typen 

informasjonskilder risikostyringen skal 

basere seg på.  

Håndbok V721 Risikovurdering i 

vegtrafikken, ref. [10], beskriver i kap 

2.3, Trinn 2, identifisering av 

sikkerhetsproblemer der det legges vekt 

på å få frem flest mulig uønskede 

hendelser og farlige forhold. Denne 

håndboken relaterer seg til kilder til 

risikovurdering som er en del av 

sikkerhetsstyringsgrunnlaget.  

8.  g) Risikostyring er en skreddersydd 
prosess (ISO 31000) Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Risikostyringen er tilpasset 

organisasjonens eksterne og interne 

kontekst og risikoprofil. Dette innebærer 

at risikostyringssystemet skal være 

tilpasset den virksomheten som den skal 

gjelde for.  
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9.  h) Risikostyring tar hensyn til 
menneskelige og kulturelle faktorer 
(ISO 31000) 

Vegvesenboka, ref. [2], beskriver i kap 2.3 

viktigheten av godt samspill, tillit og ansvar 

for å vurdere risiko og håndtere avvik.  

Vegvesenboka, ref. [2], beskriver i kap 2.3 

viktigheten av godt samspill, tillit og ansvar for 

å vurdere risiko og håndtere avvik.  

Risikostyring anerkjenner kompetansen, 

oppfatningene og intensjonene til 

eksterne og interne personer som kan 

lette eller hindre oppnåelsen av 

organisasjonens mål- 

Vegvesenboka beskriver et fokus på 

kulturelle forhold, men det er ellers ikke 

funnet krav til dette eksplisitt inn mot 

risikostyring. Det er funnet krav som 

retter seg mot menneskelige faktorer i 

Håndbok V720 

Trafikksikkerhetsrevisjoner og –

inspeksjoner, ref. [4], der kap. 2 

Nullvisjonen beskriver; Utformingen av 

vegtrafikksystemet må bygge på 

erkjennelsen av at det er menneskelig å 

gjøre feil, vegsystemet skal inneholde 

faktorer som motvirker feilhandlinger og 

motvirker at feilhandlinger fører til 

alvorlige ulykker. 
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10.  i) Risikostyring er en åpen og 
inkluderende prosess (ISO 31000) Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Hensikten med dette punktet er å sikre 

at så mange risikoforhold som mulig blir 

identifisert og analysert uten at noen 

forhold feilaktig blir ekskludert i 

prosessen. 

Håndbok V721 Risikovurdering i 

vegtrafikken, ref. [10], beskriver i kap 

2.3, Trinn 2, identifisering av 

sikkerhetsproblemer der det legges vekt 

på å få frem flest mulig uønskede 

hendelser og farlige forhold. 

11.  j) Risikostyring er en dynamisk og 
iterativ prosess som er mottakelig 
for endringer (ISO 31000) 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Dette prinsippet henger sammen med 

prinsipp e) over. Risikostyring er en 

prosess som hele tiden oppfatter og lar 

seg påvirke av endringer. Kontekst og 

kunnskap endrer seg i takt med eksterne 

og interne hendelser og endringer. 

Risikoen overvåkes og gjennomgås.  

12.  k) Risikostyring tilrettelegger for 
kontinuerlig forbedring i 
organisasjonen. (ISO 31000) 

Instruks av 15.3.2011, ref. [5 Instruks av 15.3.2011, ref. [], fastsatt av 

Samferdselsdepartementet med hjemmel i 

vegloven, beskriver i krav til Vegdirektøren at 

denne har ansvar for at det fins 

dokumenterbare systemer for intern kontroll 

og risikostyring og at det gjennomføres 

evaluering om egen effektivitet, 

måloppnåelse og resultater. 

5], fastsatt av 

Samferdselsdepartementet med hjemmel i 

vegloven, beskriver i krav til Vegdirektøren at 

denne har ansvar for at det fins 

dokumenterbare systemer for intern kontroll 

og risikostyring og at det gjennomføres 

evaluering om egen effektivitet, måloppnåelse 

og resultater. 

Prinsippet handler om utvikling og 

iverksettelse av strategier for å forbedre 

modenheten innenfor risikostyring på lik 

linje med andre sider ved virksomheten. 

Håndbok V720 

Trafikksikkerhetsrevisjoner og –

inspeksjoner, ref. [4], beskriver i Del 0, 

Kap. 5.1 et overordnet ansvar for 

kontinuerlig kvalitetsforbedring.  
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13.  Rammeverk og organisasjon (ISO 31000, 

Kap. 4) 

I kapittel 4 i ISO 31000 (ref. [1]) settes 

krav til rammeverk for sikkerhetsstyring 

for følgende punkter: 

Vegvesenboka, kapittel 3.1, ref. [2] 

ITildelingsbrevet gir departementet Statens 

vegvesen styringssignaler fra gjennom blant 

annet resultatmål, utgifts- og 

inntektsrammer, budsjettfullmakter og 

rapporteringskrav 

Håndbok R610 – Standard for drift og 

vedlikehold av riksveger, ref. [6

Spesielt for utførelse av drift/vedlikehold:  

Drift og vedlikehold skal utføres slik at 

gjennomføringen ikke fører til trafikkulykker" 

], inneholder 

sikkerhetsrelaterte krav og mål. 

"Begrense antall skadde og drepte samt 

materielle skader.  

I håndbok R610, refereres det også til NS 

5814 – Krav til risikovurderinger, ref. [7], 

Risikoevaluering: Prosess for å 

sammenligne estimert risiko med gitte 

akseptkriterier for å bestemme risikoens 

betydning 

14.  Kap 4.2 Mandat og forpliktelse (ISO 
31000) 

Instruks av 15.3.2011, ref. [5], fastsatt av 

Samferdselsdepartementet med hjemmel i 

vegloven, beskriver i krav til Vegdirektøren at 

denne har ansvar for at det fins 

dokumenterbare systemer for intern kontroll 

og risikostyring og at det gjennomføres 

evaluering om egen effektivitet, 

måloppnåelse og resultater. 

 

Håndbok R760, styring av vegprosjekter, kap 

2.2.1, ref. [8] 

Prosjekteier for vegprosjekter har blant annet 

ansvar for å formulere resultat- og effektmål.  

 

 

 

Instruks av 15.3.2011, ref. [5], fastsatt av 

Samferdselsdepartementet med hjemmel i 

vegloven, beskriver i krav til Vegdirektøren at 

denne har ansvar for at det fins 

dokumenterbare systemer for intern kontroll 

og risikostyring og at det gjennomføres 

evaluering om egen effektivitet, måloppnåelse 

og resultater. 

I standarden beskrives det at: Det å 

innføre risikostyring og å sikre at dens 

effektivitet hele tiden opprettholdes, 

krever sterk og vedvarende forpliktelse 

hos organisasjonens ledelse kombinert 

med strategisk og solid planlegging for å 

oppnå forpliktelse på alle nivåer.  

15.  Kap 4.3 Utvikling av rammeverk for å 
styre risiko (ISO 31000) 
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16.  Kap 4.3.1 Forståelse av organisasjonens 
eksterne og interne kontekst (ISO 
31000) 

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter, ref. 

[8], beskriver i innledende kapittel at Trinn 0, 

Prosjektbestillingsfasen, inneholder 

aktiviteter der alle krav til prosjektet skal 

kartlegges.  

Det er ikke identifisert krav til å kartlegge alle 

interne og eksterne krav 

Kartlegging av ekstern og intern 

kontekst er utgangspunktet for å 

etablere et risikostyringssystem- Dette er 

knyttet til rammer og forventninger fra 

samfunnet og omgivelsene. Det er videre 

knyttet til interne fohold som er detaljert 

beskrevet i ISO standarden, (ISO 31000). 

17.  Kap 4.3.2 Fastsetting av 
risikostyringspolitikk (ISO 31000) 

Håndbok R760, styring av vegprosjekter, kap 

2.3.11, ref. [8] 

"I Statens vegvesen skal revisjoner innenfor 

for eksempel HMS, ytre miljø, 

trafikksikkerhet og kvalitet utføres iht. de til 

enhver tid gjeldende NS-ISO 

revisjonsstandarder." 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Risikostyringspolitikken bør tydelig angi 

organisasjonens mål og forpliktelse til 

risikostyring. I standarden beskrives 

ytterligere innhold i en 

risikostyringspolitikk. Den fastsatte 

nullvisjonen er ikke å regne som 

risikostyringspolitikk, men vil ligge til 

grunn for å etablere en 

risikostyringspolitikk. 
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18.  Kap 4.3.3 Tildeling av ansvarsområder 
og myndighet (ISO 31000) 

Instruks av 15.3.2011, ref. [5], fastsatt av 

Samferdselsdepartementet med hjemmel i 

vegloven, beskriver i krav til Vegdirektøren at 

denne har ansvar for at det fins 

dokumenterbare systemer for intern kontroll 

og risikostyring og at det gjennomføres 

evaluering om egen effektivitet, 

måloppnåelse og resultater. 

 

Håndbok R760, styring av vegprosjekter, kap 

2.3.7, ref. [8] 

Byggherren skal utarbeide SHA-plan etter 

byggherreforskriften, ref. [9

8

]. SHA-planen 

skal bla. inneholde en risikovurdering, og 

spesielt peke på farlige forhold for de som 

befinner seg på eller i umiddelbar nærhet av 

byggeplassen 

 

Håndbok R760, styring av vegprosjekter, kap 

4.1.3, ref. [ ] 

"Det skal foreligge organisasjons- og 

bemanningsplan. Oppgaver, myndighet, 

ansvar og krav til kvalifikasjoner skal være 

klart definerte. Kontraktsform skal fremgå av 

organisasjonskartet. 

Instruks av 15.3.2011, ref. [5], fastsatt av 

Samferdselsdepartementet med hjemmel i 

vegloven, beskriver i krav til Vegdirektøren at 

denne har ansvar for at det fins 

dokumenterbare systemer for intern kontroll 

og risikostyring og at det gjennomføres 

evaluering om egen effektivitet, måloppnåelse 

og resultater. 

 

Håndbok R760, styring av vegprosjekter, kap 

6.1.3 og 2.2, ref. [8] 

Prosjekteier utpeker prosjektleder som har 

ansvar for å bemanne prosjektet og sørge for 

at ansvar og myndighet er tydelig beskrevet. 

 

Håndbok R760, styring av vegprosjekter, kap 

5.1.11 og 6.1.11, ref. [8] 

Byggherren skal utarbeide en SHA-plan som 

skal følges opp og revideres gjennom hele 

kontraktsperioden. Behov for sikker-jobb-

analyser skal inkluderes i SHA-planen. 

Det bør sikres at det tildeles 

ansvarsområder og myndighet, og at 

den har hensiktsmessig kompetanse for 

å styre risiko, inkludert for å iverksette 

og vedlikeholde risikostyringsprosessen 

og sikre tilstrekkeligheten, effektiviteten 

og produktiviteten ved alle kontroller.  

 

Håndbok V721 Risikovurdering i 

vegtrafikken (ref.[10]) 

For å sikre grunnleggende kompetanse 

om trafikksikkerhet hos ledere og andre 

sentrale beslutningstakere, bør disse ha 

gjennomført kurs i sikkerhetsstyring. 

19.  Kap 4.3.4 Integrering i organisasjonens 
prosesser (ISO 31000) 

Europaparlamentets og Rådsdirektiv 

2008/96/EC  av 19.nov 2008  om 

trafikksikkerhetskrav til veginfrastrukturen 

har som formål å integrere trafikksikkerhet i 

alle faser av en veginfrastrukturs  levetid. 

Europaparlamentets og Rådsdirektiv 

2008/96/EC  av 19.nov 2008  om 

trafikksikkerhetskrav til veginfrastrukturen har 

som formål å integrere trafikksikkerhet i alle 

faser av en veginfrastrukturs  levetid. 

Risikostyring bør integreres i all praksis 

og i alle prosesser på en relevant, 

effektiv og produktiv måte. Ref. prinsipp 

b) beskrevet over. 
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20.  Kap 4.3.5 Tildeling av ressurser (ISO 
31000) 

Europaparlamentets og Rådsdirektiv 

2008/96/ECav 19.nov 2008, ref. [3], om 

trafikksikkerhetskrav til veginfrastrukturen 

har som formål å integrere trafikksikkerhet i 

alle faser av en veginfrastrukturs levetid. 

 Europaparlamentets og Rådsdirektiv 

2008/96/ECav 19.nov 2008, ref. [3], om 

trafikksikkerhetskrav til veginfrastrukturen har 

som formål å integrere trafikksikkerhet i alle 

faser av en veginfrastrukturs  levetid. 

Se også under prinsipper i ISO 31000 

kap 3 b), ref id3. 

Organisasjonen bør tildele 

formålstjenlige ressurser til risikostyring. 

Dette omfatter personnel, erfaring, 

kompetanse, metoder og verktøy, 

dokumentasjons- og 

kunnskapsstyringssystemer og 

opplæringsplaner.  

21.  Kap 4.3.6 Bestemmelse av interne og 
eksterne Kommunikasjons- og 
rapporteringsmekanismer (ISO 31000) 

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter , ref. 

[8], stiller i kap 4.1.11 krav til rapportering av 

uønskede hendelser fra entreprenørene.  

I kap. 2.9.2 og vedlegg 1 beskrives 

avviksprosess.  

Håndbok R610, Standard for drift og 

vedlikehold, ref.  [6], beskriver i kap 1.3 

Inspeksjoner;  

For alle inspeksjonstyper skal det foreligge 

objektspesifikke retningslinjer for 

dokumentasjon og rapportering samt 

arkivering. 

Det bør etableres interne 

kommunikasjons- og 

rapporteringsmekanismer slik at 

personell som har fått tildelt et ansvar 

også kan kommunisere og rapportere 

om ansvaret er godt ivaretatt og om 

rammeverket er hensiktmessig. Det bør 

være etablert en struktur som samler 

informasjon fra flere enheter til et samlet 

bilde.  

Norsk pasientregisterforskrift, ref. [11], 

gir somatiske sykehus som mottar 

skadede pasienter hjemmel og plikt til 

registrering av opplysninger om skader 

og ulykker, og  

rapportering av disse til NPR. Forskriften 

gir også de legevakter som pålegges 

dette av HOD, den samme hjemmel og 

plikt til å rapportere til NPR. 

22.  Kap 4.4 Iverksetting av risikostyring (ISO 
31000) 
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23.  Kap 4.4.1 Iverksetting av rammeverk for 
å styre risiko (ISO 31000) 

Instruks av 15.3.2011, ref. [5],  fastsatt av 

Samferdselsdepartementet med hjemmel i 

vegloven, beskriver i krav til Vegdirektøren at 

denne har ansvar for at det fins 

dokumenterbare systemer for intern kontroll 

og risikostyring og at det gjennomføres 

evaluering om egen effektivitet, 

måloppnåelse og resultater. 

Instruks av 15.3.2011, ref. [5], fastsatt av 

Samferdselsdepartementet med hjemmel i 

vegloven, beskriver i krav til Vegdirektøren at 

denne har ansvar for at det fins 

dokumenterbare systemer for intern kontroll 

og risikostyring og at det gjennomføres 

evaluering om egen effektivitet, måloppnåelse 

og resultater. 

Beskrivelse av hva som skal inkluderes 

når rammeverket skal iverksettes. 

Detaljert beskrivelse finnes i ISO 31000-

standarden kap 4.4.1.  

24.  Kap 4.4.2 Iverksetting av 
risikostyringsprosessen (ISO 31000) 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Ved iverksettelse av risikostyring bør det 

sikres at risikostyringsprosessen tas i 

bruk gjennom en risikostyringsplan som 

omfatter alle aktuelle nivåer og enheter. 

25.  Kap 4.5 Overvåkning og gjennomgåelse 
av rammeverk (ISO 31000) 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon  

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Beskriver hvordan effekten av 

risikostyring og hensiktsmessigheten av 

risikostyringsprosessen kan overvåkes og 

måles for å oppnå best mulig resultat.  

26.  Kap 4.6 Kontinuerlig forbedring av 
rammeverket (ISO 31000) 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Basert på overvåking og måling av 

resultater av risikostyringsprosessen, bør 

behovet for forbedring vurderes.  

27.  ISO 39001:2012 (kap 4-7, ref.[12]) 
beskriver krav til styringssystemer for 
trafikksikkerhet. Standarden inneholder 
blant annet følgende krav til alle 
organisasjoner som skal ivareta et 
styringssystem for trafikksikkerhet: 

   

28.  Kap 4.1 Bestemme ekstern og intern 
kontekst for organisasjonen (ISO 39001) Ref ISO 31000 Ref ISO 31000 Ref. ISO 31000 Kap 4.3.1 
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29.  Kap 4.2 Forstå forventninger og behov 
(ISO 39001) Ref ISO 31000 Ref ISO 31000 Ref. ISO 31000 Kap 4.3.1 

30.  Kap 4.3 Definere intensjonen ved 
styringssystemer for trafikksikkerhet som 
skal inkludere reduksjon og til slutt 
eliminering av antall dødsfall og alvorlige 
ulykker i vegtrafikk. (ISO 39001) 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

 

31.  Kap 4.4 Organisasjonens ledelse skal 
etablere, implementere, vedlikeholde og 
kontinuerlig forbedre styringssystemet 
for trafikksikkerhet i tråd med ISO 
39001:2012 

Ref ISO 31000 Ref ISO 31000 Ref. ISO 31000 Kap 4.4.1 

32.  Kap 5.2 Ledelsen skal etablere policy for 
styringssystem for trafikksikkerhet samt 
sette rammeverk for formål og mål (ISO 
39001) 

Vegvesenboka kap 3.1, ref. [2] Nasjonal 

transportplan (NTP) inneholder regjerningens 

mål og strategier for transportpolitikken i et 

10-årsperspektiv. NTP kommer i form av en 

stortingsmelding, som inneholder 

regjeringens overordnede mål, hovedmål og 

etappemål med indikatorer for 

Jernbeneverket, Kystverket, Avinor AS og 

Statens vegvesen.  

Vegvesenboka kap 3.1, ref. [2] Nasjonal 

transportplan (NTP) inneholder regjerningens 

mål og strategier for transportpolitikken i et 

10-årsperspektiv. NTP kommer i form av en 

stortingsmelding, som inneholder regjeringens 

overordnede mål, hovedmål og etappemål 

med indikatorer for Jernbeneverket, 

Kystverket, Avinor AS og Statens vegvesen. 

Tilsvarende som kap 4.3.2 i ISO 31000, 

men spesifikt mot trafikksikkerhet.  

I tillegg til å fastsette mål og indikatorer, 

skal policy også inneholde en forpliktelse 

om å tilfredsstille relevante krav og 

fremme en kontinuerlig forbedring av 

risikostyringssystemet. 

33.  Kap 5.3 Ansvar og myndighet skal være 
bestemt og kommunisert tydelig til 
organisasjonen (ISO 39001) 

Ref ISO 31000 Ref ISO 31000 Tilsvarende som kap 4.3.3 i ISO 31000 
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34.  Kap 6 (6.1) Planlegging 
Organisasjonen skal følge en prosess 
som 
• Har gjennomgang av 

styringssystemet for 
trafikksikkerhet, 

• Bestemmer risiko og muligheter 
• Bestemmer ytelsesfaktorer for 

trafikksikkerhet det bør jobbes med 
• Analyserer hva som kan oppnås 

over tid og setter passende mål 
samt plan for hvordan mål skal 
oppnås. (ISO 39001) 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Ref ISO 31000 kap 4.4.2 

35.  Kap 6.2 Det skal planlegges hvordan 
styringssystemet skal utformes for at 
trafikksikkerhetsmål skal nås, hva som 
skal gjøres , hvilke ressurser som kreves, 
hvem er ansvarlig, hvordan resultatene 
skal evalueres (ISO 39001) 

Instruks av 15.3.2011 fastsatt av 

Samferdselsdepartementet med hjemmel i 

vegloven, beskriver i krav til Vegdirektøren at 

denne har ansvar for at det fins 

dokumenterbare systemer for intern kontroll 

og risikostyring og at det gjennomføres 

evaluering om egen effektivitet, 

måloppnåelse og resultater. 

Instruks av 15.3.2011 fastsatt av 

Samferdselsdepartementet med hjemmel i 

vegloven, beskriver i krav til Vegdirektøren at 

denne har ansvar for at det fins 

dokumenterbare systemer for intern kontroll 

og risikostyring og at det gjennomføres 

evaluering om egen effektivitet, måloppnåelse 

og resultater. 

Ref ISO 31000 kap 4.3.5 
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36.  Kap 6.3 Ytelsesfaktorer (ISO 39001) 

Organisasjonene skal identifisere 

ytelsesfaktorer for trafikksikkerhet 

avhengig av aktuelle risikoforhold. Dette 

er faktorer som: 

• Eksponering for risiko, strekning, 
volum, kjøretøy og lignende 

• Resultat av sikkerhet, antall skader 
og dødsfall 

• Vegdesign, fartsgrense 

• Beredskap 

Veg- og gateutforming, Normal, Håndbok 

N100, Ref. [13] 

"Vegnormalene skal sikre en tilfredsstillende 

og enhetlig kvalitet på vegnettet ut fra 

samferdselspolitiske mål. Vegnormalene vil 

derfor måtte inneholde en del standardkrav. 

Vegnormalene skal likevel gi frihet til å velge 

løsning tilpasset forholdene på stedet."  

Trafikkberedskap, Håndbok R611, ref. [14]. 

Statens vegvesen har ansvar for å etablere 

rutiner for håndtering av hendelser på veg 

slik at ulemper for trafikkavvikling blir minst 

mulig. 

Hvert regionskontor skal utarbeide en 

samordnet beredskapsplan for hendelser på 

veg internt for etaten og eksternt vis á vis 

politi. 

Veg- og gateutforming, Normal, Håndbok 

N100, ref. [13]. 

"Vegnormalene skal sikre en tilfredsstillende 

og enhetlig kvalitet på vegnettet ut fra 

samferdselspolitiske mål. Vegnormalene vil 

derfor måtte inneholde en del standardkrav. 

Vegnormalene skal likevel gi frihet til å velge 

løsning tilpasset forholdene på stedet." 

Trafikkberedskap, Håndbok R611, ref. [14]. 

Statens vegvesen har ansvar for å etablere 

rutiner for håndtering av hendelser på veg slik 

at ulemper for trafikkavvikling blir minst mulig. 

Hvert regionskontor skal utarbeide en 

samordnet beredskapsplan for hendelser på 

veg internt for etaten og eksternt vis á vis 

politi.  

Standard for drift og vedlikehold av riksveger, 

R610, ref. [6]. 

Det skal utarbeides plan for trafikkberedskap. 

Risikovurdering skal ligge til grunn for 

utarbeidelse av planen. Planen skal innheolde 

bestemmelser om evaluering av hendelser samt 

korrigering og forbedringer av planen på 

grunnlag av evalueringen. 

Det finnes mange krav til vegdesign i 

vegnormalene, kravene er satt med 

bakgrunn i ulykkesstatistikk og 

riskovurderinger.  

 

Vegnormal N100 s3, §3, vegnormaler, 

punkt 4, ref. [13]. 

 

"Myndighet til å fravike vegnormalene 

innenfor forskriftenes rammer, legges til 

Statens vegvesen  

ved Vegdirektoratet for riksveg, 

fylkeskommunen for fylkesveg og 

kommunen for kommunal veg." 

 

Vegnormal N200, ref. [15], s10, med 

referanse til Vegloven, ref. [16

"Vegnormalene har hjemmel i Veglovens 
§ 13, hvor det er angitt at  
”Departementet gir føresegner om 
anlegg av offentlig veg (vegnormalar).” 
 
Kravene til vegnormalene er videre 
utdypet i Forskrift om anlegg av offentlig  

], 

veg, (Ref. [17]). I forskriftens §3 er en del 
av rammeverket for vegnormalene gitt, 
bl.a. gjennom vegnormal N200.  
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37.  Prosess (ISO 31000, 

Kap. 5) 

I kapittel 5 i ISO 31000 settes krav til 

prosessen for risikostyring under 

følgende punkter: 

  Håndbok V721 Risikovurdering i 

vegtrafikken (ref. [10]) 

Det finnes enkelte krav og retningslinjer 

for risikovurdering, -identifisering, -

evaluering og –håndtering i Statens 

vegvesens håndbok V721 

Risikovurdering i vegtrafikken (ref. [10]) 

38.  Kap 5.1 Generelt, Hvordan 

risikostyringsprosessen bør være (ISO-

31000) 

Ikke direkte relevant, dekkes i teksten Ikke direkte relevant, dekkes i teksten I dette punktet illustreres prosessen. Den 

detaljeres ytterligere i de etterfølgende 

punktene i standarden.  

39.  Kap 5.2 Kommunikasjon og konsultasjon 

(ISO-31000) 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Dette punktet gir retningslinjer om 

tverrfaglige prosesser med interne og 

eksterne interessenter for å sikre at 

risikobedømningen blir så komplett som 

mulig. Ref. ISO 31000 kap 3, prinsipp i), 

id 10.  

Håndbok V721 Risikovurdering i 

vegtrafikken, ref. [10], beskriver i kap 

2.3, Trinn 2, identifisering av 

sikkerhetsproblemer der det legges vekt 

på å få frem flest mulig uønskede 

hendelser og farlige forhold. 
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40.  Kap 5.3 Bestemmelse av kontekst rettet 

mot de områder organisasjonen søker å 

nå sine mål (ISO-31000): 

• Ekstern kontekst 

• Intern kontekst 

• Risikostyringsprosessens kontekst 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Kartlegging av rammebetingelser og hva 

som gjelder for risikostyringsprosessene 

som skal gjennomføres er 

grunnleggende for å etablere og tilpasse 

prosessen best mulig.  

41.  Kap 5.3.5 Fastsettelse av risikokriterier 

som skal brukes til å evaluere 

betydningen av risiko. (ISO-31000) 

 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Risikokriteriene bør gjenspeile 

årsaksformer og konsekvenser som kan 

forekomme. Det bør også vurderes 

hvordan sannsynlighet skal fastsettes og 

hvordan risikonivået skal bestemmes.  
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42.  Kap. 5.4 Risikovurdering (ISO-31000) 

Risikovurdering er en samlet prosess som 

omfatter risikoidentifisering,  

risikoanalyse og –evaluering. 

Vegsikkerhetsforskriften § 3, ref. [18] 

Regionvegkontoret skal sørge for at det 

gjennomføres en trafikksikkerhetsmessig 

konsekvensanalyse1

8

 i forbindelse med alle 

vegprosjekter.  

Håndbok R760, Styring av vegprosjekter, kap 

3.1.9, ref. [ ] 

Det skal gjøres en overordnet risikovurdering 

som kartlegger risiko for alle aktuelle 

alternativ i planleggingsfasen. Disse 

risikovurderingene skal danne grunnlag for 

at de arkitektoniske, tekniske og 

organisatoriske valg tar hensyn til sikkerhet-, 

helse og arbeidsmiljø.  

Håndbok R760, Styring av vegprosjekter, kap 

2.6, ref. [8] 

"HMS-koordinator skal sørge for at det for 

hver fase og ved endringer gjøres 

risikovurderinger som kartlegger overordnet 

risiko, dvs. risikovurdering ut fra prosjektets 

rammebetingelser og at risikoen blir 

dokumentert og tatt hensyn til. … 

Risikovurderingen skal ha fokus på 

arbeidsmiljøet til de som skal utføre arbeidet. 

" 

Vegsikkerhetsforskriften § 5., ref. 18 

Sikkerhetsrangering og sikkerhetsforvaltning av 

det eksisterende vegnettet. Regionvegkontoret 

skal sørge for at det på grunnlag av 

undersøkelse av driften av vegnettet utarbeides 

en rangering av vegstrekninger med høy 

ulykkeskonsentrasjon og en 

sikkerhetsrangering av vegnettet. 

Rangeringene skal følge de gitte 

retningslinjene. 

 (ISO/IEC 31010, ref. [19

10

], gir veiledning 

om metoder for risikovurdering)  

 

Risikovurderinger i vegtrafikken, 

V721,ref. [ ] 

Fremgangsmåte for risikovurderinger er 

beskrevet i "Risikovurderinger for 

vegtrafikken, 2007" 

                                                      
1 Konsekvensanalyse er beskrevet i Vegvesenets håndbok V712. 
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43.  Kap 5.4.2 Risikoidentifisering (ISO-

31000) Organisasjonen bør identifisere 

risikokilder, områder som berøres, 

hendelser (inkludert endringer i 

omstendigheten) samt deres årsaker og 

deres potensielle konsekvenser. 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Risikovurderinger i vegtrafikken, V721, 

ref. [10]. 

2.3 

"…Deretter identifiseres alle forhold 

eller risikofaktorer som kan bidra til de 

uønskede hendelsene. Identifisering av 

sikkerhetsproblemer gjøres på grunnlag 

av innsamlede data og gruppens 

kompetanse, gjerne supplert med 

sjekklister for de ulike områdene som 

står i denne veiledningen" 
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44.  Kap 5.4.3 Risikoanalyse (ISO-31000) 

Risikoanalyse omfatter å utvikle en 

forståelse av risikoen. risikoanalysen gir 

innspill til risikoevaluering, til å avgjøre 

hvorvidt risikoer må håndteres, og til å 

avgjøre hva som er de best egnede 

strategiene og metodene for 

risikohåndtering. 

Tunnelsikkerhetsforskirften, §10, ref. [20] 

Vegdirektoratet skal påse at risikoanalysen 

utføres etter en detaljert og godt definert 

metode som er i samsvar med den beste 

praksis som foreligger. Vegdirektoratet skal 

underrette EFTAs overvåkingsorgan om den 

metode som anvendes. 

Tunnelsikkerhetsforskriften, ref. [20

8

] 

"Risikoanalyse skal gjennomføres av et organ 

som er funksjonsmessig uavhengig av 

tunnelforvalter. Innholdet og resultatene av 

risikoanalysen skal tas med i 

sikkerhetsdokumentasjonen som fremlegges 

for Vegdirektoratet."  

Håndbok R760, styring av vegprosjekter, kap 

3.1.8, ref. [ ] 

"ROS-analyser inngår som en viktig del av 

Statens vegvesen sin sikkerhetsstyring. I 

tillegg er det forankret i plan og 

bygningsloven (ref. ref. [21

Ingen krav utover veiledende som er gitt i 

V721 Risikovurdering i vegtrafikken.  

].) hvor det etter 

§ 4-3 er krav om at det for alle planer for 

utbygging skal det gjennomføres risiko- og 

sårbarhetsanalyser." 

Risikovurderinger i vegtrafikken, kapittel 

1.2, V721, ref. [10]. 

"I veilederen for risikovurderinger brukes 

begrepet risikovurdering fremfor 

risikoanalyse. Med risikovurdering menes 

en fleksibel og ofte kvalitativ måte å 

vurdere risiko på, mens risikoanalyse ofte 

forbindes med bestemte kvantitative 

metoder for ekspertvurderinger." 
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45.  Kap 5.4.4 Risikoevaluering (ISO-31000) 

Formålet med risikoevaluering er at den 

skal bidra når beslutninger tas om hvilke 

risikoer som må håndteres, og hvilke 

prioritet iverksettingen av håndteringen 

skal gis, på bakgrunn av resultatene fra 

risikoanalysen. 

Ref. ID 4 i tabellen.ISO 31000 kap 3 prinsipp 

c)  

Ref. ID 4 i tabellen, ISO 31000 kap 3 prinsipp 

c). 

Risikovurderinger i vegtrafikken, 2.3 

trinn 3, V721, ref. [10]. 

En vurdering av risiko skal si noe om 

størrelsen på problemet – hvor ofte man 

antar at de identifiserte uønskede 

hendelsene vil inntreffe og hvilken 

konsekvens man antar de vil få. 

På grunnlag av en vurdering av frekvens 

og konsekvens kan man rangere de 

uønskede hendelsene, og de farlige 

forholdene som skapte dem, ut fra 

bidraget til risiko. Rangeringen vil 

utgjøre en prioriteringslite i forhold til å 

iverksette tiltak 

46.  Kap 5.5 Risikohåndtering (ISO-31000) 

Omfatter å velge et eller flere 

alternativer for å modifisere risiko og 

deretter iverksette disse alternativene. 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Risikovurderinger i vegtrafikken, 2.3 

trinn 4, V721, ref. [10]. 

Ut fra rangeringen av farlige forhold som 

fremkommer i risikovurderingen 

vurderes mulige risikoreduserende tiltak 
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47.  Kap 5.5.2 Valg av 

risikohåndteringsalternativer (ISO-31000) 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon 

Valg av best mulig 

risikohåndteringsalternativ innebærer å 

balansere kostnadene og arbeidet 

forbundet med iverksettingen mot 

fordelene ved risikohåndteringen.   

Risikovurderinger i vegtrafikken, kap 2.3 

trinn 3 og 4, V721, ref. [10]. 

Risiko kan fremstilles i en risikomatrise 

som viser vurderingen av hvor ofte man 

antar at en uønsket hendelse vil skje og 

hva slags konsekvenser den vil få. Det gir 

et oversiktlig risikobilde av hele 

analyseobjektet. 

Bør gjøre en grov vurdering av tiltakenes 

risikoreduserende effekt i forhold til 

kostnader mellom ulike tiltak 

48.  Kap 5.5.3 Utvikling og iverksetting av 

risikohåndteringsplaner (ISO-31000) 

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter, ref. 

[8]. 

Ferdigstillelsesdokumentasjonen (FDV-

dokumentasjon) skal være i samsvar med 

avtale fra overleveringsforretning. 

 

For at driftsorganisasjonenen skal kunne 

drifte det nye prosjektet skal nødvendig 

dokumentasjon for drift og vedlikehold 

overleveres i så god tid før åpningsdatoene 

at det er tid til å lage en kontraktbeskrivelse, 

kostnasoverslag og utlysning, ev. forhandling 

av tilleggskontrakter med en eksisterende 

driftskontraktør. 

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter, ref. 

[8]. 

Ferdigstillelsesdokumentasjonen (FDV-

dokumentasjon) skal være i samsvar med 

avtale fra overleveringsforretning. 

 

For at driftsorganisasjonenen skal kunne drifte 

det nye prosjektet skal nødvendig 

dokumentasjon for drift og vedlikehold 

overleveres i så god tid før åpningsdatoene at 

det er tid til å lage en kontraktbeskrivelse, 

kostnasoverslag og utlysning, ev. forhandling 

av tilleggskontrakter med en eksisterende 

driftskontraktør. 

Formålet med risikohåndteringsplaner er 

å dokumentere hvordan de valgte 

håndteringsalternativene skal iverksettes.  

Risikovurderinger i vegtrafikken, 2.3 

trinn 5, V721, ref. [10]. 

Datagrunnlag, vurderinger og 

konklusjoner må kunne dokumenteres 

og være sporbare for å kunne bruke 

beslutningsgrunnlaget for andre 
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49.  Kap 5.6 Overvåkning og gjennomgåelse 

(ISO 31000) 

Tunnelsikkerhetsforskriften, ref. [20].  

"Vegdirektoratet skal underrette EFTAs 

overvåkingsorgan om den metode som 

anvendes" 

 

Håndbok R760, styring av vegprosjekter, kap 

2.12.2, ref. [8] 

Ved avslutning og overlevering av veganlegg 

skal dokumentasjon av blant annet 

trafikksikkerhetsgjennomgang vedlegges. 

Tunnelsikkerhetsforskriften, ref. [20].  

"Vegdirektoratet skal underrette EFTAs 

overvåkingsorgan om den metode som 

anvendes" 

 

Standard for drift og vedlikehold av riksveger, 

R610, ref. [6]. 

Det skal foreligge inspeksjonsplan og 

inspeksjonsprogram for alle objekter med 

inspeksjonsfrekvens (frekvensliste, 

frekvenstabell) i henhold til objektenes behov, 

vegens trafikkmengde og årstid/værforhold. 

Både overvåking og gjennomgåelse bør 

være en planlagt del av 

risikostyringsprosessen og inkludere 

regelmessig kontroll eller tilsyn.  

Det bør også fastsettes hvem som er 

ansvarlig for at prosessen overvåkes og 

følges opp.  

50.  Kap 5.7 Registrering av informasjon i 
risikostyringsprosessen (ISO 31000) 

Det er ikke identifisert tilsvarende krav i 

gjennomgått dokumentasjon  

Håndbok R610, Standard for drift og 

vedlikehold, ref, [6], beskriver i kap 1.3 

Inspeksjoner;  

For alle inspeksjonstyper skal det foreligge 

objektspesifikke retningslinjer for 

dokumentasjon og rapportering samt 

arkivering. 

Aktiviteter som inngår i 

risikostyringsprosessen bør kunne 

spores. Den registrerte informasjonen 

danner grunnlag for forbedring av 

metoder og verktøy, både i 

risikostyringsprosessen og i den 

overordnede prosessen.  
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