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FORORD 
Denne utgivelsen er en hovedoppgave som er utført i forbindelse med avslutning av 
utdanningen som byggingeniør(BSc) innen teknisk planlegging ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Arbeidet med oppgaven er utført våren 2012 og utgjør 20 studiepoeng. 
Hovedoppgaven er utført i samarbeid med Statens vegvesen, Region Sør. Formålet med denne 
oppgaven er å få større oversikt og innsikt i hvordan bruken av arbeidsvarsling praktiseres i 
mørket. Samtidig er man ute etter å finne måter man kan bedre trafikksikkerheten til 3.persons 
trafikanter på. Jeg ønsker å takke alle som har hjulpet med råd og innspill til oppgaven. 
Spesielt vil jeg takke mine tre eksterne veiledere fra Statens vegvesen for all støtte og 
veiledning: Hilde Ringen Kommedal, John Bjørnstad Olsen og Vibeke Schau. Jeg ønsker 
også å takke min interne veileder Ulf Rydningen, ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg 
vil jeg takke Vidar Lindflaten og Erling Rustad fra Statens vegvesen. 
 
 

Daniel Bjerkan  
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SAMMENDRAG 
Denne undersøkelsen er et avsluttende hovedprosjekt for utdanningen som 
byggingeniør(BSc). Problemstillingen var som følger: Hvilke feil gjøres ved bruk av 
arbeidsvarsling i mørket? Og hvilke tiltak kan innføres for å forbedre trafikksikkerheten for 
3.person? For å samle inn informasjon om hvilke feil som ble gjort, ble det gjennomført 
kontroller av arbeidsvarsling i mørket. Som en hjelp i datainnsamlingen ble det laget et 
tilpasset kontrollskjema. Det ble ved kontrollene funnet mange feil, men det var feilene ved 
mangelfull varsling og bruken av sikring som var de mest alvorlige. Basert på resultatene 
anbefales det innføring av to nye spørsmål i skjema for arbeidsvarsling. Spørsmålene lyder: 
Hvilke tilpasninger er planlagt for anleggsområdet når det ikke arbeides? Og hvilke tiltak er 
planlagt for å opprettholde trafikksikkerheten i mørket? Det anbefales også at når stålgjerder 
brukes burde dette gjøres med bruk av 930 «Sperremarkering». Til slutt anbefales det også at 
bruk av vegbelysning ansees som et mulig tiltak for å øke trafikksikkerheten, samt at det 
fokuseres på kontroll av arbeidsvarsling. 
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INNLEDNING 
Som en avslutning på mitt bachelorstudium(Ingeniør bygg – Teknisk planlegging) har jeg 
valgt å skrive min hovedoppgave om hvilke feil som gjøres ved bruk av arbeidsvarsling i 
mørket, fra et trafikksikkerhetssynspunkt med tanke på 3.person. Oppgaven vil også 
omhandle hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre trafikksikkerheten. Bakgrunnen for 
problemstillingen er at det de siste årene har vært flere alvorlige ulykker i forbindelse med 
vegarbeidsområder. Temaet er nærmest uutforsket, men undersøkelser viser at det er mange 
feil og mangler i forbindelse med varsling og sikring av vegarbeidsområder. I tillegg til den 
personlige tragedien tap av menneskeliv er, er det også store samfunnsøkonomiske kostnader 
ved trafikkulykker. Ulykker i arbeidsområder vil i tillegg gi forsinkelser som igjen bidrar til å 
øke de samfunnsøkonomiske konsekvensene. Forbedringer innen dette området vil derfor ha 
store betydninger både for den enkelte trafikants sikkerhet og i et samfunnsøkonomisk 
perspektiv. 
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STATENS VEGVESEN 
Oppgaven er skrevet i samarbeid med Statens vegvesen Region Sør, i hovedsak i vegavdeling 
Buskerud. Statens Vegvesen er delt inn i fem regioner, sør, øst, vest, midt og nord, i tillegg til 
vegdirektoratet. Region Sør består igjen av fem vegavdelinger, Buskerud, Vestfold, Telemark, 
Aust-Agder og Vest-Agder. I 2010 ble det i gjennomsnitt brukt 1,5 årsverk pr fylke, på arbeid 
med arbeidsvarsling(Nærum et al. 2010). Det er det siste året vedtatt at hver region skal ha en 
fast kontrollør som reiser rundt og kontrollerer arbeidsvarsling. 
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DEFINISJONER 
Arbeidsområde: Den delen av vegarbeidsområdet der det pågår eller er igangsatt vegarbeid. 
 
Arbeidsvarsling: All bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt og 
effektivt forbi arbeidssteder. 
 
Arbeidsvarslingsplan: Plan som viser hvordan vegarbeidet skal varsles og sikres. Planen skal 
inneholde en lett forståelig skisse eller kart, og kan suppleres med etappeplaner og spesielle 
bestemmelser. Arbeidsarbeidsvarslingsplanen kan deles i en skiltplan (for varsling) og en 
sikringsplan. 
 
Fast arbeid: Arbeid som pågår på ett bestemt sted i mer enn ca. 12 timer. 
 
Kortvarig arbeid: Arbeid som pågår på ett bestemt sted i mindre enn ca. 12 timer. 
 
Risikovurdering: En vurdering av hva som kan gå galt og hvilke konsekvenser det har, hva 
som kan gjøres for å hindre at det går galt og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom 
noe skulle skje. 
 
Sikkerhetssone: Fra håndbok 231: Et område utenfor kjørebanen hvor det ikke skal 
forekomme faremomenter som farlige sidehindre, farlige skråninger e.l. Innenfor 
sikkerhetssonen må faremomenter enten fjernes, byttes ut med ettergivende type eller 
beskyttes med rekkverk eller støtpute. 
 
Sikring: All bruk av materiell som gir en fysisk beskyttelse av arbeidere og trafikanter. 
 
Sikringsplan: Den delen av arbeidsvarslingsplanen som viser hvilke sikringstiltak som skal 
benyttes, og hvor og hvordan de skal plasseres. 
 
Skiltmyndighet: Den som har eller har fått delegert myndighet etter skiltforskriften til å fatte 
vedtak om bruk av offentlige trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignaler, og som har 
fullmakt til å godkjenne arbeidsvarslingsplaner. 
 
Skiltplan: Den delen av arbeidsvarslingsplanen som viser plassering av trafikkskilt, 
trafikklyssignal og vegoppmerking. 
 
Varsling: All bruk av trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignaler og annet utstyr som 
benyttes for å informere og varsle trafikantene, samt å regulere trafikken gjennom 
vegarbeidsområdet. 
 
Vegarbeid: Alle former for arbeid som foregår i vegen eller sikkerhetssone, og som medfører 
faremomenter som tilsier varsling og/eller sikring. 
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Vegarbeidsområde: Hele området eller strekningen hvor det er etablert midlertidig varsling. 
 
3.person: Regnes her som kjørende, syklende og gående. Alle trafikanter, ikke arbeidere.  
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HVA ER GJORT FRA FØR? 

INTRODUKSJON 
Som nevnt i innledningen er det gjort veldig lite forskning i forbindelse med arbeidsvarsling 
og trafikksikkerhet. Det som har blitt gjort, har i Norge blitt gjort i de senere år. Fokuset på 
dette problemet oppstod da den regionale ulykkesanalysegruppa i Region sør, fant ut at det 
hadde skjedd fem dødsulykker knyttet til veg- og anleggsarbeid i 2008(Nærum et al. 2010). 
På denne tiden var Statens vegvesen i gang med revisjon av håndbok 051 – «Arbeid på og ved 
veg»(tidligere «arbeidsvarsling»)(Hauge et al. 2011). Arbeidsgruppa som stod for revisjon av 
håndboka ønsket å gjennomføre kontroll av arbeidsvarsling, for å sikre at dette ble gjort riktig. 
Som en prøve avgjorde Vegdirektoratet at det skulle utføres kontroll av arbeidsvarsling i 
Region midt. Region midt engasjerte da konsulentfirmaet Rambøll til å utarbeide et opplegg 
for kontrollene og utarbeidelse av en rapport. Dette arbeidet resulterte i rapporten «Kontroll 
av: varsling og sikring av vegarbeidssteder i Region midt»(Nilsen 2009). Rapporten bygde på 
et kontrollskjema som hadde blitt brukt ved samtlige kontroller utført med tanke på denne 
rapporten. Kontrollskjemaet bestod av flere spørsmål innenfor flere emner. Rapporten 
konkluderte med at det var mange feil og avvik ved bruk av varsling og sikring på anlegg 
langs veg. Dette var avvik både i forhold til det som forventes og det som håndbok 051 legger 
opptil(Nilsen 2009).  
 
I 2010 kom det ut en temaanalyse fra Statens vegvesen. Denne het «Temaanalyse av 
trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid»(Nærum et al. 2010). Denne temaanalysen var et 
resultat av en «utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet» som Vegdirektoratet jevnlig ber 
regionene om å utføre. Det var Region sør som fikk denne oppgaven, hvor temaanalysen 
skulle baseres på dybdeanalysearbeidet som var gjennomført av Statens vegvesens regioner i 
perioden 2005-2009. Oppgaven gikk ut på å undersøke om veg- og anleggsarbeid hadde 
medvirket til noen av dødsulykkene og i så fall hvordan.  Bakgrunnen for å utføre denne 
analysen var at det var en ulykkestype som var lite studert og som man hadde lite kunnskap 
om(og fremdeles er). Omfanget av slike ulykker var heller ikke kjent i Norge, noe som 
skyldes at ulykker i forbindelse med veg- og anleggsarbeid ikke blir systematisk registrert av 
politiet, og dermed ikke lagt inn i STRAKS ulykkesregister over personskadeulykker i 
vegtrafikken. Gjennom temaanalysen fant man ut at slike ulykker er mindre preget av 
ekstremadferd sammenlignet med andre dødsulykker. Samtidig oppdaget man at halvparten 
av de drepte var myke trafikanter og at barn var betraktelig mer utsatt for ulykker i nærheten 
av veg- og anleggsarbeid enn ellers. 
 
Statens vegvesen har i sin håndbokserie en bok om arbeidsvarsling. Denne boka heter nå 
«Arbeid på og ved veg» og er håndbok 051 i serien. Den siste revisjonen ble ferdig i 2011 og 
hadde da pågått i flere år. Utgivelsen av den nye revisjonen hadde blitt utsatt flere ganger på 
grunn av Rapportene: «Kontroll av: varsling og sikring av vegarbeidssteder i region 
midt»(Nilsen 2009) og «Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid»(Nærum et 
al. 2010). «Utgangspunktet for håndboka er hensynet til sikkerhet for arbeidere og 
trafikanter. Sentralt i dette er vegvesenets 0-visjon, som betyr at vi skal forebygge tap av liv 
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og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre.»(Hauge et al. 
2011; s.3). Boka er en veiledning i hvordan man skal varsle og sikre arbeid på og ved veg. 
Samtidig tar den for seg bestemmelser som finnes i flere lover og forskrifter. 
 
I desember 2011 kom Statens havarikommisjon for transport ut med en rapport som tok for 
seg en kryssulykke mellom en dumper og en personbil på Rv 402 ved Lillesand. Denne 
ulykken er også med i Temaanalysen som Region sør tok for seg i 2010, men i mindre 
omfattende grad. Statens havarikommisjon for transport konkluderte med at Statens vegvesen 
som skiltmyndighet burde innføre rutiner for egne kontroller av arbeidsvarsling.(SHT 2011) 
 
I Sverige har de kommet mye lenger enn det vi har i Norge når det gjelder prosedyrer rundt 
sikring og varsling av arbeidssteder langs veg. Et av tiltakene som det svenske Vägverket 
gjennomfører i dag, er kontroll av arbeidsvarsling hvor antall feil og alvorlighetsgrad regnes 
sammen, for til slutt å resultere i en bot(Nilsen 2009). Det kom i 2008 ut en publikasjon 
tilsvarende vår «Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid» som heter 
«Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2007». Publikasjonen har på samme måte som den 
norske gått utfra politirapporterte trafikkulykker som bakgrunn(Liljegren 2008).  
Konklusjonen i denne rapporten ble at trafikkulykker som skjer ved vegarbeid, skjer oftest på 
dagtid og da på bra vegunderlag og når det er høy trafikk på høytrafikkerte veger. Rapporten 
konkluderer og med at trafikantene ofte ikke hadde oppdaget arbeidet i tide eller ikke tilpasset 
farten. 
 

KONTROLLER I REGION MIDT 
Rapporten «Kontroll av: varsling og sikring av vegarbeidssteder i region midt» bygger på 20 
kontroller som er jevnt fordelt i de fire distriktene i Region midt. Feilene som ble funnet kan 
deles inn i feil gjort av entreprenør og feil gjort av skiltmyndighet.  
 
Det ble oppdaget flere alvorlige feil gjort av entreprenørene, som i henhold til håndbok 051 
har fått ansvar for gjennomføring av varsling og sikring på arbeidsstedet, og omfattet avvik 
fra plan godkjent av skiltmyndigheten. Det var her flere feil som gikk igjen.  Av de feilene 
som ble gjort, var ikke alle like alvorlige verken generelt eller med tanke på ferdsel i mørket. 
En av feilene gjaldt feil bruk av markeringer. Markeringer skal brukes til å synliggjøre 
faremomenter på arbeidsstedet. Slike markeringer har refleks for å kunne synes godt i mørket. 
Dersom markeringer mangler, har slitt refleks eller er plassert på en uoversiktlig eller ulogisk 
måte vil dette kunne få alvorlige konsekvenser. Da spesielt i mørket hvor oversikten er 
generelt dårligere og behovet for markeringer med refleks i mange tilfeller er nødvendig for å 
oppdage farer før det er for sent. En annen alvorlig feil som ofte ble gjort av entreprenørene, 
som også er høyst gjeldende i mørket, var mangelfull sikring. Sikring brukes for å hindre 
skade på både arbeidere og trafikanter. Ved ferdsel i mørket, enten til fots, syklende eller som 
kjørende er sikring et meget viktig tiltak for å sikre trafikanter. Dette fordi man i mørket har 
mindre oversikt og da har lettere for å overse farer. 
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Rapporten avslører også at det blir gjort flere feil av skiltmyndighet som godkjenner 
arbeidsvarslingsplaner. Feilene som blir gjort er mange, men kan samles til at 
skiltmyndigheten godkjenner for dårlige planer.  Det er viktig at arbeidsvarslingsplaner som 
blir godkjent er gode nok også når det kommer til varsling og sikring i mørket(om planen skal 
brukes når det er mørkt). Forfatteren skriver i rapporten at feilene som forekommer i de 
godkjente planene kommer i stor grad av at ressursene til behandling av slike saker er for 
knappe. Samtidig kommer det fram at mange saksbehandlere mangler tilstrekkelig 
kompetanse, spesielt når det gjelder å vurdere situasjoner som er «utenom det vanlige». 
Saksbehandlere har knapt med tid og rekker sjeldent å dra ut å undersøke de faktiske 
forholdene på stedet det skal arbeides. Dette fører til at skiltmyndighet ikke får forsikret seg 
om at varslingen ikke kommer i konflikt med den permanente skiltningen og/eller er tilpasset 
de lokale forholdene på stedet. Det samme gjelder kontroller under anleggsperioden. 
 
En spesifikk feil som er meget alvorlig er at gang- og sykkelfremkommeligheten og de myke 
trafikanters sikkerhet blir for dårlig vurdert. Dette er i rapporten beskrevet som en feil gjort av 
skiltmyndighet. Dette må også sees på som en feil gjort av entreprenøren som lager 
arbeidsvarslingsplanen og er ute på anleggsplassen hvor man lettere kan se slike mangler. I 
forrige revisjon av håndbok 051, som var den gjeldende utgaven under kontrollene, var det 
anbefalt å skrive en risikoanalyse med hver arbeidsvarlingsplan. Ved å gjennomføre denne 
risikoanalysen kunne entreprenøren sett de mangler som var på stedet, også vedrørende denne 
feilen(Hafting 2006). 
 
Flere av kontrollspørsmålene i rapporten tar for seg faktorer som er viktige når det er mørkt. 
Et av spørsmålene er om skiltene som brukes har godt nok teknisk kvalitet. Til dette svares 
det at de fleste skilt er ok, men en av kontrollene påpekte to skilt 362 «fartsgrense» som hadde 
for dårlig refleks. Et tilsvarende spørsmål for markeringer ble også stilt. Her svares det at 
noen markeringer var meget slitt og lite synlige. Men alle svarte ja på om markeringene var 
holdt rene. En av kontrollene påpekte at det på et skilt var benyttet betongfot, dette ble ansett 
som farlig for syklister, spesielt i mørket. 
 
I rapporten fra Region midt ble det også stilt spørsmål om vegbelysning. Spørsmålet var om 
det var sørget for midlertidig vegbelysning og om dette i så fall var i samsvar med godkjent 
plan og krav i håndbok 051(revisjon 4). Ved de fleste kontrollene ble dette spørsmålet sett på 
som irrelevant, men det kom også andre svar. Ved en kontroll var det delvis satt opp 
vegbelysning med kommentaren at det vil bli supplert med mer lys før det blir mørkere. Ved 
en annen kontroll ble det svart at det ikke var behov for vegbelysning fordi det var 
sommerarbeid. Til dette har forfatteren lagt inn et spørsmåltegn med tanke på at kontrollene 
ble utført i september. En av kontrollene svarte ja på spørsmålet og sa at det var oppsatt 
midlertidig belysning langs en midlertidig gangveg. 
 
På spørsmål om anleggsbelysning var utformet og plassert slik at trafikantene ikke ble blendet 
ble det svart ja ved 6 kontroller, mens det ved 12 ble svart at dette var irrelevant. Ved to av 
kontrollene var svaret nei uten at det ble utdypet noe ytterligere(Nilsen 2009). 
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EKSEMPLER PÅ ULYKKER FRA TEMAANALYSEN 
ULYKKE 1 
Av ulykkene som var med i studien «Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til 
vegarbeid»(Nærum et al. 2010), hadde flere av ulykkene skjedd under mørke forhold. En av 
ulykkene var en utforkjøring med mc, hvor føreren traff en miniguard. Ulykken skjedde en 
sen lørdagskveld hvor en ung mann kom kjørende på en vanligvis sterkt trafikkert veg med en 
ny tung motorsykkel. Fartsgrensen var 60 km/t og mannen var kjent på stedet. Dette var en 
veg som vanligvis hadde vegbelysning på begge sider av vegen, men som var fjernet under 
arbeidet. Første tegn på at noe foregikk på vegen var skilt 110 «Vegarbeid» og 362 
«Fartsgrense», som var satt til 40 km/t. De to skiltene stod rett etter en sving før en lengre 
rettstrekning. Det var på denne rettstrekningen det foregikk vegarbeid. Man kan anta at 
mannen av gammel vane kjørte rett frem. Vegens oppmerking(midt og kant) ledet rett fram, 
og foran ham var vegen sperret med en miniguard som var plassert på tvers av hele vegen og 
formet som en kurve, for å lede trafikken rundt arbeidsområdet. Motorsyklisten oppdaget 
sperringen for seint og panikkbremset. Bremsingen førte til at bakhjulet låste seg så føreren 
ble kastet av motorsykkelen og over miniguarden, inn i arbeidsområdet. Mannen omkom på 
stedet og ble funnet bak miniguarden noen timer etter ulykken. 

 

BILDE 1: ULYKKESSTED MELLOM MINIGUARD OG MOTORSYKKEL(NÆRUM ET AL. 2010). 

Det ble under arbeidet med denne ulykken funnet flere feil ved varslingen og sikringen av 
arbeidsstedet. Som en kan se på bildet over, leder vegoppmerkingen rett fram og inn i 
miniguarden. Etter håndbok 051 er dette en grov feil. Da arbeidet på ulykkesstedet fant sted 
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var det den forrige versjonen av håndbok 051 som gjaldt, og her står det at dersom 
trafikantene ledes i strid med eksisterende oppmerking så skal dette gjøres ved at oppmerking 
fjernes eller tildekkes og midlertidig oppmerking etableres. En annen mulighet er å lede 
trafikantene ved hjelp av hindermarkeringer, trafikkjegler eller trafikksylindre. Den optiske 
ledningen skal utføres slik at det ikke er tvil om hvor og hvordan trafikantene skal forholde 
seg. Arbeidet som her ble utført var etablering av en ny rundkjøring. Dette regnes som arbeid 
av lengre varighet. I så fall bør vegoppmerking fjernes eller tildekkes, og korrekt midlertidig 
oppmerking etableres. Vegens oppmerking var verken fjernet eller tildekt. Det var heller ikke 
forsøkt å lede trafikken med optisk ledning ved hjelp av f.eks. hindermarkeringer. I forrige 
versjon av håndbok 051 står det også at det er spesielt viktig å vurdere hvordan den optiske 
ledningen vil være i mørket(Hafting 2006). Dette er noe entreprenøren klart ikke har gjort. 
 
Varslingens utførelse var også ellers meget mangelfull på stedet. Både sperringen og den 
krappe kurven rundt anleggsstedet manglet markeringer. Det skulle vært brukt to stykker skilt 
902v «Bakgrunnsmarkering» med lykter på hver side av skiltene, på tvers av kjøreretningen. 
Det skulle også vært brukt 906 «Hindermarkering» for å oppmerksomgjøre trafikantene om 
miniguarden og betongbukkene på interimsvegens sider. Dårlig planlegging vises ved at 
varslingen var lite eller dårlig tilpasset situasjonen på stedet. Eksempler på dette er at 180 
meter før anleggsområdet ble en 40 km/t-sone skiltet opp til 60 km/t, men ble satt ned igjen til 
40 km/t(gult skilt) etter kun 80 meter. Første varsel om vegarbeid, som var skilt 110 
«Vegarbeid» og 362 «fartsgrense», kom veldig brått på etter en sving og var vanskelig å 
oppdage. Avstanden mellom varslingen og anleggsområdet var også for kort. Denne var på ca 
halvparten av lengden som var beskrevet i arbeidsvarslingsplanen. Med tanke på varsling i 
mørket var ikke varslingen tilfredsstillende. Det var ingen varsling ment for å hindre påkjørsel 
av miniguardene og for å lede trafikken rundt arbeidsområdet. 
 
Anleggsarbeidet var et faseinndelt arbeid, hvor situasjonen på anleggsområdet endret seg over 
tid. Ved slike arbeider skal man ha en arbeidsvarslingsplan som er tilpasset arbeidet i hver 
enkelt fase. Entreprenøren hadde under ulykken ingen godkjent plan for det arbeidet som ble 
utført under gjeldende fase. Arbeidsvarslingsplanen som forelå for forrige fase av arbeidet var 
heller ikke fulgt opp på ulykkestidspunktet. Det kan også hevdes at arbeidsvarslingsplanen 
ikke ble planlagt med tanke på bruk i mørket.  
 
På ulykkesstrekningen hadde det før arbeidet var påbegynt vært vegbelysning på begge sider 
av vegen.  Dette var også en veg med separat gangveg og sykkelveg. Både forrige og siste 
versjon av håndbok 051 sier, at det på veger som har vegbelysning også skal ha belysning 
under anleggsperioden.  
 
Bruken av sikring på stedet var heller ikke utført som den skal. Som man kan se på bildet over 
er miniguardens kant ikke dratt langt nok inn mot vegskulder. Sikringen er heller ikke 
avsluttet riktig. Miniguarder skal avsluttes med et eget endeledd hvor avslutningen skråner 
nedover. Dette regnes også som et faremoment ved at trafikanter kan treffe enden på 
miniguarden som ikke er påkjøringsvennlig uten endeledd. 
 



 
17 

 

En annen detalj som arbeidsgruppa av Temaanalysen trekker fram er at verken byggherre eller 
skiltmyndigheten hadde kontrollert at varsling og sikring ble utført etter 
arbeidsvarslingsplanen. Om kontroll hadde blitt utført, ville store feil som manglede lys og 
misvisende oppmerking vært oppdaget og kunne vært unngått(Nærum et al. 2010). 
 
ULYKKE 2 
I perioden mellom 2005 og 2009 skjedde det en ulykke mellom en lastebil og en eldre mann i 
mørket. Ulykken skjedde tidlig en morgen i januar. En lastebilsjåfør skulle inn på et anlegg 
for å frakte stein. For å komme inn på anleggsområdet måtte han rygge inn fra en fylkesveg 
som lå i forbindelse med hovedvegen hvor anlegget foregikk. Fordi det var trangt på anlegget 
og derfor ikke mulig for lastebiler å snu inne på anleggsområdet, måtte lastebilsjåføren enten 
rygge lastebilen ut eller inn. Sjåføren valgte å rygge lastebilen inn fra siden. Anleggsområdet 
var åpent ut mot fylkesvegen og hadde derfor ingen tydelig avkjørsel. Lastebilsjåføren kjørte 
av hovedvegen og inn på fylkesvegen. Der ventet han til det ble klart, før han svingte over på 
venstre kjørefelt og gjorde seg klar til å rygge inn på anlegget. Deretter manøvrerte sjåføren 
lastebilen på skrå, slik at lastebilens front var rettet mot høyre kjørefelt og bakenden mot 
anlegget. Lastebilen hadde ikke varsellampe og sjåføren satt derfor på nødblinken i 10 
sekunder. Samtidig som lastebilen svingte inn mot anleggsområdet gikk en eldre mann av 
bussen på hovedvegen. Bussen stoppet langs vegen, der det før anleggets start hadde vært en 
holdeplass. På veg til jobb pleide den eldre mannen å bruke en sti som gikk på skrå fra 
bussholdeplassen på hovedvegen og over til fylkesvegen. På grunn av anleggsarbeidet var 
denne stien fjernet og mannen måtte følge hovedvegen fram til krysset med fylkesvegen. Da 
mannen kom fram til fylkesvegen, fulgte han vegen på venstre side. Den eldre mannen var 
svak til beins og brukte derfor rullator og beveget seg sakte. Fordi dette var tidlig på 
morgenen i januar, og derfor mørkt, brukte mannen refleksvest. Vegbelysningen som hadde 
vært anlagt på fylkesvegen var under arbeidet fjernet. Lastebilsjåføren rygget ca. en meter før 
en dame kom mot ham viftende med armene og ba ham stoppe. Etter dette stoppet sjåføren 
lastebilen og gikk ut av lastebilen. Da oppdaget han at mannen lå under høyre hjulsett. 
Mannen døde på sykehuset samme dag. 
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BILDE 2: ENKEL SKISSE AV ULYKKESOMRÅDET 

Arbeidet med ulykken avslørte flere feil ved arbeidsvarslingen på stedet. Anleggsområdet var 
åpent og hadde ingen tydelig etablert avkjørsel. Den avkjørselen som ble brukt var ikke 
godkjent og lå samtidig for nærme krysset mellom fylkesveg og hovedveg. Inn og utkjøringen 
ved avkjørselen hadde heller ingen arbeidsvarsling for å varsle trafikanter om arbeidet og 
farene. Samtidig var det ingen mulighet for å snu inne på anleggsområdet. Forrige versjon av 
håndbok 051 som var gjeldende på ulykkestidspunktet sier, som siste versjon, at det tydelig 
skal fremgå hvilket areal som er avstengt for trafikanten. Dette ble ikke fulgt. Det var også 
fjernet en sti som gikk fra busslommen på hovedvegen og til fylkesvegen og var ikke 
tilrettelagt noen form for alternativ veg for busspassasjerer. Reisende måtte derfor gå langs 
hovedvegen og inn på fylkesvegen. Om dette sier håndbok 051 at myke trafikanter skal sikres 
mot kjørende trafikk og mot arbeidsmaskiner(Hafting 2006). Med tanke på mangelen på tiltak 
i forbindelse med bussholdeplassen og mangelen på varsling ved avkjørsel til anleggsområdet, 
kan det ikke sies at kravene i håndbok 051 ble fulgt. 
 
Lastebilen hadde også mangler som i ettertid ble oppdaget. Lastebiler, som den som ble brukt 
under ulykken, skal ha underkjøringshinder. Dette hadde lastebilen, men det var for stor 
avstand mellom underkjøringshinderet og bakken. En annen feil var mangelen på gult 
varsellys. Håndbok 051 presiserer at blinkende gult varsellys skal brukes og skal synes fra alle 
kanter(Hafting 2006). 
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Vegbelysningen som var på anlegget før byggeperioden hadde også blitt fjernet. Dette førte til 
at oversikten ble mindre, samt at muligheten for å oppdage farer, ble redusert. Kombinasjonen 
av mørke og mangelen på varsling, må ha gjort det vanskelig å oppdage farer på 
stedet(Nærum et al. 2010). 
 

 

BILDE 3: BILDE TATT AV ULYKKESSTED MELLOM LASTEBIL OG ELDRE MANN, FRA FOTGJENGERENS RETNING. 
LASTEBILEN SKULLE RYGGE INN I OMRÅDET BAK GJERDET(GJERDET OG SØYLER VAR IKKE DER UNDER 
ULYKKEN)(NÆRUM ET AL. 2010). 

ANBEFALINGER 
Etter arbeidet med de forskjellige undersøkelsene kom alle fram til flere konklusjoner og 
anbefalinger. Anbefalinger som går igjen er blant annet å øke kravet til opplæring av folk som 
skal jobbe på og langs vegen og opplæringen av ansvarshavende. Anbefalingen om opplæring 
gjelder også for skiltmyndighet som skal vurdere og godkjenne arbeidsvarslingsplaner og 
sikkerheten på arbeidsstedet. Dette for å heve kompetansenivået og sikre trafikantene. 
Gjentakelser er det også ved anbefalingene som tar for seg risikovurderinger. Det anbefales at 
risikovurderinger blir tatt med i opplæringen og at både byggherre og entreprenør får et større 
ansvar for dette. «Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid», anbefaler også 
at det blir utført en overordnet risikovurdering før utlysning av anbudskonkurranse. I tillegg 
blir det anbefalt at det gjennomføres kontroller for å sikre at arbeidsvarslingsplanen blir fulgt 
og sikkerheten til trafikantene ivaretas. Samtidig anbefales det at det utarbeides et nytt 
kontrollskjema, samt at kontrollene bør utføres av en annen enn den 
skiltmyndigheten/saksbehandleren som har godkjent planene som skal kontrolleres. En annen 
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anbefaling er at det i håndbok 051 må gis klarer retningslinjer for bruk av midlertidig 
fartsgrense. De spesifiseres viktigheten av at midlertidig fartsgrense tilpasses eksisterende 
fartsgrense på stedet. Dette blir underbygd av konklusjonen i rapporten «Trafikolyckor vid 
vägarbeten 2003-2007» som sier at trafikantene ofte har en høyere hastighet enn det den 
midlertidige skiltingen tilsier(Liljegren 2008). 
 
«Kontroll av: varsling og sikring av vegarbeidssteder i region midt» anbefaler også at dersom 
det fremdeles skal være et krav at loggbok føres, burde det også innføres rutiner for å passe på 
at dette gjøres. Det påpekes også et behov for revisjon av søknadsblanketten, 
godkjenningsblanketten og blanketten for planskisse. I tillegg legges det vekt på et behov for 
klarere retningslinjer ved bruk av sikring. Et annet forslag er at det gis bedre tid til 
saksbehandlere slik at eksisterende forhold på vegene kan kontrolleres. Dette for å sikre at 
midlertidig varsling tilpasses de eksisterende forholdene. 
 

TILTAK 
Revisjon av håndbok 051 ble utsatt flere ganger i løpet av revideringsperioden på grunn av de 
pågående undersøkelsene beskrevet over. Derfor har flere av anbefalingene som ble foreslått i 
blant annet «Kontroll av: varsling og sikring av vegarbeidssteder i region midt» og 
«Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid» vært med på å forme siste versjon 
av håndbok 051. 
 
Den nye håndboken som gjelder fra juni 2011, har blant annet endret kravene til utførende 
virksomhet, ansvarshavende og stedsansvarlig. Kravene er nå endret slik at ansvaret rettes 
mer mot spesifikke personer. Dette har blitt gjort med tanke på at personer som har et formelt 
ansvar, skal føle et større ansvar og at arbeidsvarslingen vil få en høyere kvalitet. Det har også 
blitt innført krav om at risikovurdering og loggbok skal gjennomføres og sendes inn. 
Risikovurderingen skal følge med som et vedlegg til arbeidsvarslingsplanen, mens loggboka 
skal sendes inn etter at arbeidet er ferdig, eller ved lange arbeider, etter en periode. 
Presiseringer er også gjort for når skilt med gulgrønn bunnfarge kan/skal brukes, samt regler 
for tildekking av skilt. Nye regler er også innført for bruken av midlertidig fartsgrense, for å 
sikre at dette ikke blir misbrukt og gjennomføres riktig. Nye bestemmelser er også innført for 
bruk av sikring. Dette gjelder særlig økt bruk av langsgående sikring i form av rekkverk. Krav 
har også blitt innført for bruk av kontroller. Den siste tid har Vegdirektoratet sett behovet for 
økt bruk av kontroller og det har derfor i 2012 blitt innført et prøveprosjekt med en egen 
kontrollør i hver region som på fulltidsbasis skal gjennomføre kontroller av arbeidsvarsling. 
Dette skal komme i tillegg til kontroller utført av skiltmyndighet. Håndboken innfører også 
nye krav til kompetanse. Kravene er blant annet økt kurslengde og mer detaljerte krav til 
kursinnholdet(Hauge et al. 2011). 
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EGEN UNDERSØKELSE AV ARBEIDSVARSLING I MØRKET 

METODE 
Datagrunnlaget har blitt samlet inn ved gjennomføring av uvarslede kontroller av 
arbeidsvarsling på 23 steder i Buskerud. Kontrollene er gjennomført på arbeidsområder på og 
langs veg. Alle kontrollene er gjennomført i mørket på kveldstid. De 23 kontrollene har blitt 
valgt ut med tanke på å få et variert utvalg av vegtype. Antallet kontroller kommer av at man 
ønsket et viss antall kontroller for å få et godt grunnlag for oppgaven. Med tanke på den tid og 
de ressurser som var til rådighet ble 20 satt som et godt tall, men ved kontrollenes slutt ble 3 
nærliggende arbeidsområder også tatt med. Det var ved ingen arbeidsområder noen arbeidere 
til stede under kontrollen. Som en hjelp i datainnsamlingen ble det på forhånd utviklet et eget 
kontrollskjema for kontroller i mørket(vedlegg 1). I tillegg til utfyllingen av et kontrollskjema 
ved hver av kontrollene har det også blitt tatt bilder ved de fleste av kontrollene(ofte flere 
stykker). Etter hver kontroll har skjemaet som ble utfylt på anleggsområdet blitt renskrevet i 
maskinform. Resultatene av de 23 gjennomførte kontrollene har så blitt samlet til et kapittel. 
Resultatene beskrives i dette kapittelet og det vises også bilder av de fleste feilene. For å gi en 
bedre oversikt av hvor ofte hver feil er funnet har det også blitt laget et diagram. Noen av 
feilene blir også gjennomgått mer i detalj i et diskusjonskapittel hvor det også kommer fram 
forslag til forbedringer og tiltak som kan innføres for å bedre trafikksikkerheten for 3.person. 
Forslagene som her kommer fram baseres på de feilene som er funnet ute på kontrollene og 
forfatterens vurderinger. 
 
Metoden er valgt fordi den gir nye og reelle data som er hentet fra virkelige situasjoner. 
Bruken av et kontrollskjema gir innsamlingen struktur og stiller de samme kriteriene ved hver 
enkelt kontroll. Spørsmålene som kontrollskjemaet består av, er å regne som åpne. Grunnen 
til at dette er gjort, er fordi det på forhånd er umulig å si noe om hvilke feil man finner ute på 
vegene. I og med at alle kontrollene er utført av samme person, har ingen situasjoner blitt 
vurdert forskjellig. Dataene kan derfor sammenlignes med mindre usikkerhet. 
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MIN ROLLE I STATENS VEGVESEN 
Mens jeg har arbeidet med hovedoppgaven i samarbeid med Statens vegvesen, har jeg også 
arbeidet deltid i plan og forvaltningsseksjonen i vegavdeling Buskerud. Det hele startet med at 
jeg ble ansatt som sommervikar sommeren 2011. Når denne perioden var over ble jeg tilbudt 
deltidsjobb ved siden av studiet mitt som byggingeniør, og har jobbet i etaten siden den tid. 
Arbeidet i deltidsjobben har vært med trafikkregulering og har bestått hovedsakelig av arbeid 
med permanent skilting og fartsgrenser, men også vegoppmerking og vegbelysning. 
 
Det vil alltid være en sjanse for at man blir påvirket av arbeidsgiver og kolleger på 
arbeidsplassen sin. For en som driver med forskning på sin egen arbeidsplass er det ekstra 
viktig å være klar over denne faren. Samtidig er det ofte en fordel å ha kjennskap til 
tematikken og utfordringene man skal fordype seg i. En fare er at jeg på grunn av mine 
kunnskaper om permanente skilt og fartsgrenser kan ha gått ut ifra at enkelte aspekter ved 
arbeidsvarslingen er lik permanente skilt og fartsgrenser uten å være det. Samtidig har jobben 
min i Statens vegvesen gjort at jeg allerede før arbeidet med hovedoppgaven ble begynt, satt 
inne med en god del kunnskap om trafikkteknikk som arbeidsvarsling er en del av. Selv om 
jeg har undersøkt forhold som berører min arbeidsplass og arbeidsgiver, mener jeg at jeg har 
vært bevisst min rolle i Statens vegvesen, og at det derfor ikke svekker resultatet av 
undersøkelsen. 
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RESULTATER 
Innsamlingen av data har foregått ved bruk av et eget kontrollskjema(vedlegg 1) laget for 
denne oppgaven. Kontrollskjemaet bestod av flere åpne spørsmål. Dette fordi det på forhånd 
er umulig å si noe om hvilke feil man finner ute på vegene. Totalt har det blitt utført 23 
kontroller, hvor alle har foregått i mørket. Feil og avvik regnes her både fra det som står i 
håndbok 051, og det forfatteren vurderer som faremomenter i forhold til 3.personers 
trafikksikkerhet. 
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DIAGRAM 1: OVERSIKT OVER ANTALL FEIL SOM ER FUNNET VED KONTROLLENE. 
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A1:Flere typer markeringer er brukt og plassert uorganisert sammen. 
A2:Kun en 906 «Hindermarkering» foran stygg autovernkant. 
A3:Bruk av 906 «Hindermarkering» langs vegkant virker tilfeldig og uorganisert. 
A4:Mangler 906 «Hindermarkering» på topp av miniguard. 
A5:Mangler skilt 110 «Vegarbeid». 
A6:Skilt 110 «Vegarbeid» er ikke det første man ser av varsling. 
A7:Skilt 110 «Vegarbeid» er satt på eksisterende stolpe med skilt. 
A8:Unødvendig bruk av varsling. 
A9:Ingen varsling. 
A10:Gjerder syntes dårlig. 
A11:Lite varsling ved vegskille mellom tunnel(med motsattrettet trafikk) og veg. Kun skilt 404.1 
«Påbudt kjørefelt til høyre» som viser riktig kjørefil. Lys i tunnel «lokker» en inn mot tunnelen. 
A12:Oppheving av midlertidig fartsgrense gjøres kun med to skilt på venstre side(en på hver side av 
motsatt kjørefelt). Ingen skilt på høyre side av kjørefelt som er korrekt gjennomføring. 
A13:Midlertidig fartsgrense blir kun innført med et skilt. 
A14:Midlertidig fartsgrense blir ikke opphevet. 
A15:Brå fartsovergang(over 20km/t). 
A16:Midlertidig fartsgrense virker unødvendig når det ikke arbeides langs vegen. 
A17:Avkjørsler er dårlig merket. 
B1:Skiltstolpe er plassert på gang- og sykkelveg i mørket med flere betong- og/eller plastklosser over 
foten. 
B2:Skeiv skiltstolpe. 
C1:Ingen villedende oppmerking funnet. 
D1:Ingen midlertidig oppmerking funnet. 
E1:Varsellykter tar oppmerksomheten og kan være forstyrrende. 
F1:Utstyr plassert i gang- og sykkelveg er ikke lov. 
F2:Ingen løsning i forhold til skilt «Vennligst benytt fortau andre siden». 
F3:Ingen varsling eller sikring blir brukt for å skille arbeidsområde og fortau. 
F4:Vanskelig å se fortau i mørket. 
F5:Universelt utformet ledelinje av stein fører rett inn i gjerde.  
F6:Gjerde har utstikkende kanter som kan være vanskelig å se. 
G1:Skilt og markeringer har redusert synlighet på grunn av manglende vedlikehold. 
H1:Skilt og markeringer har redusert effekt på grunn av for dårlig refleks. 
H2:Varslingen har alt for dårlige farger. 
I1:Noen lys fungerer ikke. 
I2:Er på stedet gatebelysning, men denne er avslått. 
J1:Krav om bruk av lys under anleggsperioden på veger med permanent belysning og gang- og 
sykkelveg fravikes. 
K1:Interimsveg er bygget med lys. Ved avkjøring fra omkjøringsveg i en retning er det ikke montert 
vegbelysning. 
L1:Vanskelig å se, liten oversikt. 
M1:Vegbelysningen fungerer meget bra der den er, men gatebelysning kunne noen steder med fordel 
vært sterkere. 
M2:Punktvis dårlig vegbelysning. 
N1:Ingen arbeidsbelysning funnet. 
O1:Plasseringen av miniguard virker tilfeldig. 
O2:Det blir brukt flere kortere strekninger med miniguard i stedet for lengre sammenhengende. 
O3:Miniguard har ikke riktig ending. 
O4:Miniguard er ikke boltet fast. 
O5:Deler av arbeidsområde mangler sperremateriell(eksempel: åpning i inngjerdet område). 
O6:Området mangler sikring. 
O7:Sikring ved bruk av varselbånd. 
P1:Ingen sikring som underbygger linjeføringen funnet. 
TABELL 1: OVERSIKT OVER FEILENE I DIAGRAM 1 
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GENERELT 
HVORDAN ER DET VARSLET? FOR MYE/LITE, RIKTIG? 
 

 
BILDE 4: A1: FLERE TYPER MARKERINGER ER BRUKT OG PLASSERT UORGANISERT SAMMEN. 
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BILDE 5: A2: KUN EN 906 «HINDERMARKERING» FORAN STYGG AUTOVERNKANT. 

 
BILDE 6: A3: BRUK AV 906 «HINDERMARKERING» LANGS VEGKANT VIRKER TILFELDIG OG UORGANISERT. 
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BILDE 7: A4: MANGLER 906 «HINDERMARKERING» PÅ TOPP AV MINIGUARD. 

 
A5: Mangler skilt 110 «Vegarbeid». 
 
A6: Skilt 110 «Vegarbeid» er ikke det første man ser av varsling. 
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BILDE 8: A7: SKILT 110 «VEGARBEID» ER SATT PÅ EKSISTERENDE STOLPE MED SKILT. DETTE ER FEIL, 
MIDLERTIDIG SKILTING SKAL SETTES PÅ EGNE STOLPER OG IKKE KOMBINERES MED PERMANENT SKILTING. 

 
BILDE 9: A8: UNØDVENDIG BRUK AV VARSLING. 
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BILDE 10: A9: INGEN VARSLING. 

 
BILDE 11: A10: GJERDER SYNTES DÅRLIG. 
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BILDE 12: A11: LITE VARSLING VED VEGSKILLE MELLOM TUNNEL(MED MOTSATTRETTET TRAFIKK) OG VEG. 
KUN SKILT 404.1 «PÅBUDT KJØREFELT TIL HØYRE» SOM VISER RIKTIG KJØREFIL. LYS I TUNNEL «LOKKER» EN 
INN MOT TUNNELEN. 

 
A12: Oppheving av midlertidig fartsgrense gjøres kun med to skilt på venstre side(en på hver 
side av motsatt kjørefelt). Ingen skilt på høyre side av kjørefelt som er korrekt gjennomføring. 
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BILDE 13: A13: MIDLERTIDIG FARTSGRENSE BLIR KUN INNFØRT MED ET SKILT. 

 
A14: Midlertidig fartsgrense blir ikke opphevet. 
 
A15: Brå fartsovergang(over 20km/t). 
 
A16: Midlertidig fartsgrense virker unødvendig når det ikke arbeides langs vegen. 
 
A17: Avkjørsler er dårlig merket. 
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ER VARSLINGEN SATT OPP SIKKERT? 
 

 
BILDE 14: B1: SKILTSTOLPE ER PLASSERT PÅ GANG- OG SYKKELVEG I MØRKET MED FLERE BETONG- OG/ELLER 
PLASTKLOSSER OVER FOTEN. 
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BILDE 15: B2: SKEIV SKILTSTOLPE. 

ER EKSISTERENDE OPPMERKING VILLEDENDE? 
 

C1: Ingen villedende oppmerking funnet. 
 
BRUKES MIDLERTIDIG OPPMERKING? 
 

D1: Ingen midlertidig oppmerking funnet. 
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BRUKES VARSELLYKTER? HAR DETTE EN FORSTYRRENDE EFFEKT FOR TRAFIKANTENE? 
 

 
BILDE 16: E1: VARSELLYKTER TAR OPPMERKSOMHETEN OG KAN VÆRE FORSTYRRENDE. 
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ER TRAFIKKSIKKERHETEN FOR GÅENDE OG SYKLENDE IVARETATT? 
 

 
BILDE 17: F1: UTSTYR PLASSERT I GANG- OG SYKKELVEG ER IKKE LOV. 
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BILDE 18: F2: INGEN LØSNING I FORHOLD TIL SKILT «VENNLIGST BENYTT FORTAU ANDRE SIDEN». 

 
BILDE 19: F3: INGEN VARSLING ELLER SIKRING BLIR BRUKT FOR Å SKILLE ARBEIDSOMRÅDE OG FORTAU. 
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F4: Vanskelig å se fortau i mørket. 
 

 
BILDE 20: F5: UNIVERSELT UTFORMET LEDELINJE AV STEIN FØRER RETT INN I GJERDE. 



 
39 

 

 
BILDE 21: F6: GJERDE HAR UTSTIKKENDE KANTER SOM KAN VÆRE VANSKELIG Å SE. 
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KVALITET 
ER SKILT OG MARKERINGER RENE? 
 

 
BILDE 22: G1: SKILT OG MARKERINGER HAR REDUSERT SYNLIGHET PÅ GRUNN AV MANGLENDE VEDLIKEHOLD.  
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HAR MARKERINGER OG SKILT GOD NOK REFLEKS? 
 

 
BILDE 23: H1: SKILT OG MARKERINGER HAR REDUSERT EFFEKT PÅ GRUNN AV FOR DÅRLIG REFLEKS. 
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BILDE 24: H2: VARSLINGEN HAR ALT FOR DÅRLIGE FARGER. 

VEGBELYSNING 
ER PERMANENT BELYSNING FJERNET? 
 

I1: Noen lys fungerer ikke. 
 
I2: Er på stedet gatebelysning, men denne er avslått. 
 
FRAVIKES KRAVET OM BRUK AV LYS UNDER ANLEGGSPERIODEN, VED VEGER MED 

PERMANENT BELYSNING OG GANG- OG SYKKELTRAFIKK? 
 

J1: Krav om bruk av lys under anleggsperioden på veger med permanent belysning og gang- 
og sykkelveg fravikes. Ved de registrerte vegene er det gatebelysning som mangler. 
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HAR ANLEGGET INTERIMSVEG ELLER VANSKELIG LINJEFØRING SOM BURDE VÆRT BELYST? 
 

 
BILDE 25: K1: INTERIMSVEG ER BYGGET MED LYS. VED AVKJØRING FRA OMKJØRINGSVEG I EN RETNING ER 
DET IKKE MONTERT VEGBELYSNING. 

 
ER DET ANDRE FORHOLD SOM TILSIER ET BEHOV FOR BELYSNING? 
 

L1: Vanskelig å se, liten oversikt. 
 
HVORDAN FUNGERER VEGBELYSNINGEN? 
 

M1: Vegbelysningen fungerer meget bra der den er, men gatebelysning kunne noen steder 
med fordel vært sterkere. 
 
M2: Punktvis dårlig vegbelysning. 
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ARBEIDSLYS 
BRUKES ARBEIDSBELYSNING? HAR DETTE EN FORSTYRRENDE EFFEKT FOR TRAFIKKEN? 
 

N1: Ingen arbeidsbelysning funnet. 
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SIKRING 
HAR ARBEIDSSTEDET MANGELFULL BRUK AV SIKRING? 
 

O1: Plasseringen av miniguard virker tilfeldig. 
 
O2: Det blir brukt flere kortere strekninger med miniguard i stedet for lengre 
sammenhengende. 
 

 
BILDE 26: O3: MINIGUARD HAR IKKE RIKTIG ENDING. 
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BILDE 27: O4: MINIGUARD ER IKKE BOLTET FAST. 

 
BILDE 28: O5: DELER AV ARBEIDSOMRÅDE MANGLER SPERREMATERIELL(EKSEMPEL: ÅPNING I INNGJERDET 
OMRÅDE). 
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BILDE 29: O6: OMRÅDET MANGLER SIKRING. 

 
BILDE 30: O7: SIKRING VED BRUK AV VARSELBÅND. 
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SYNTES SIKRING SOM UNDERBYGGER LINJEFØRINGEN I MØRKET? 
 

P1: Ingen sikring som underbygger linjeføringen funnet. 
 

KOMMENTARER 
Der en feil er gjort mer enn en gang, regnes allikevel feilen kun som en per anleggsområde. 
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DISKUSJON 

FEILENE SOM GJØRES OG TILTAK SOM BØR INNFØRES 
Feilene som gjøres ved bruk av arbeidsvarsling er mange. Etter å ha kontrollert 
arbeidsområder i mørket, ble det funnet en god del andre feil enn forventet. Samtidig var det 
mange feil en ikke fant. Grunnen til dette kan komme av de geografiske områdene som er 
undersøkt, samt tidsperioden. Kontrollene har i all hovedsak foregått i Buskerud og da i 
perioden februar til april. 
 
Bruken av 906 «Hindermarkering» var ved kontrollene meget varierende. Ved et av 
arbeidsområdene var markeringene plassert meget tett og med lik avstand, samtidig viste 
markeringene vegen en skulle kjøre på, på en klar og tydelig måte, selv i mørket. Ved fire av 
arbeidsområdene var plasseringen av 906 «Hindermarkering» veldig uorganisert. Et 
kjennetegn på dette er at avstanden mellom markeringene er for stor og med varierende 
lengde. Effekten av 906 «Hindermarkering» blir en helt annen når gjennomføringen ikke er 
riktig. Så lenge hindermarkeringer brukes vil hver enkelt varsle der den står, men for at 
varslingen skal ha en fartsdempende effekt må disse plasseres med kort og lik avstand over 
hele strekningen. En annen feil ved bruken av markeringer som ble funnet, var at de er 
fraværende på topp av miniguard. Miniguarder er tilpasset for å kunne ha 906 
«Hindermarkering» på toppen. Slike markeringer burde ofte brukes på miniguarder for å 
varsle miniguarden. Denne feilen ble funnet fire ganger på de utførte kontrollene(Hauge et al. 
2011).  
 
Feilen som har inntruffet flest ganger er fraværet av skilt 110 «Vegarbeid». Skilt 110 
«Vegarbeid» brukes for å varsle trafikantene om at de nå kommer til et område hvor det 
foregår vegarbeid og at det derfor må vises særlig aktsomhet. Feilen har oppstått 8 av 23 
ganger. Skiltet skal være en del av varslingen på ethvert arbeidsområde på eller ved veg og 
burde også være den første varslingen trafikantene møter. Ved tre tilfeller er ikke skiltet første 
form for varsling. På grunn av klarheten i håndbok 051 om bruken av dette skiltet er dette feil 
som helt klart ikke burde oppstå(Hauge et al. 2011). 
 
Ved to arbeidsområder var det oppsatt varsling uten noen form for vegarbeid eller fare. Dette 
er helt klart misbruk av varsling. Alvorlighetsgraden regnes her til å være høy fordi 
unødvendig bruk av varsling kan gjøre at trafikanter mister respekten for arbeidsvarslingen, 
og på den måten øker risikoen for uheldige hendelser og ulykker der varslingen er oppsatt for 
å opplyse om faremomenter. 
 
Et godt eksempel på for lite varsling er feil A11, hvor det før en tunnel med motsattrettet 
trafikk er et vegskille. Eneste form for varsling er skilt 404.1 «Påbudt kjørefelt til høyre» som 
viser riktig kjørefil. Vegstrekningen i seg selv har ikke vegbelysning, men tunnelen er meget 
godt opplyst. Lyset i tunnelen lokker trafikantene inn i tunnelen og på den måten inn i 
kjørefeltet med motsattrettet trafikk. Dette er å regne som en meget trafikkfarlig situasjon, 
alvorlighetsgraden regnes her til høy. Situasjonen burde vært oppdaget ved den gjennomførte 
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risikovurderingen. En forklaring på hvorfor ingen tiltak her er innført, kan være at det er 
manglende fokus og forståelse for mørkets reduksjon av synsvidde og oversikt, samt 
detaljering. Når feilen er for lite varsling kan dette komme av at planen ikke har nok bruk av 
varsling, i såfall skulle ikke skiltmyndighet ha godkjent planen. En annen mulighet ved denne 
feilen er at entreprenøren ikke følger den godkjente arbeidsvarslingsplanen. Det er ved slike 
tilfeller at kontroll av arbeidsvarsling er viktig. Varslingen var ved et arbeidssted helt 
fraværende. Om varsling og sikring er helt fraværende, har mest sannsynlig skiltmyndighet 
aldri mottatt noen form for arbeidsvarslingsplan og feilen ligger da kun hos entreprenøren 
som ikke har fulgt kravet om godkjent arbeidsvarslingsplan. 
 
Stålgjerder av den høye typen blir hyppig brukt for å avgrense anleggsområder, og det spesielt 
i byområder. Grunnen til at disse brukes fremfor andre gjerder kan være fordi de er høyere, til 
dels mer robuste, samt at de har store åpne ruter som gjør at vinden ikke får tak i gjerdene og 
derved hindrer faren for at gjerdene blir tatt av vinden og da blir liggende på bakken. Dette er 
viktige egenskaper ved bruk av gjerder, men ved tre steder hvor slike gjerder er brukt, er det 
samtidig veldig vanskelig å se gjerdene, noe som skaper faremomenter. Et forslag til tiltak er 
her å bruke slike stålgjerder, men varsle disse gjerdene ved bruk av 930 «Sperremarkering». 
For at gående og syklende skal ha mulighet til å se gjennom gjerdene ved kryss og derved ha 
bedre siktforhold, foreslås det bruk av to stykk 930.2 «Sperremarkering» som er den smaleste 
utgaven av sperremarkeringen. Plasseringen av disse to foreslås å være noe i underkant av 
midten av stålgjerdet og en noe under overkant. 
 
Feilene som gjøres ved bruk av midlertidig fartsgrense er mange. En av feilene som under 
kontrollene ble funnet to ganger er at fartsgrenser blir innført med et skilt i stedet for to, et på 
hver side av kjørefeltet, som håndbok 051 sier skal være praksis. Ved en strekning ble ikke 
midlertidig fartsgrense avsluttet. Dette regnes som en meget grov feil. I håndbok 051 er kravet 
til gjentagelsesskilt ved midlertidig fartsgrense satt til 250 meter. Det vil si at om ingen 
gjentakelsesskilt er å se etter 250 meter er fartsgrensen teknisk sett generell fartsgrense, som 
er 50 eller 80 km/t ettersom om området er tettbebygd eller ikke. Dette er allikevel krav det 
ikke kan regnes med at gjennomsnittstrafikanten vet om.  
 
To av strekningene som hadde nedsatt fartsgrense, hadde ingen form for redusert standard og 
den reduserte fartsgrensen virket da unødvendig. Unødvendig bruk av et slikt tiltak som 
redusert fartsgrense burde på ingen måte misbrukes slik som det her var gjort. Dette kan sterkt 
redusere respekten trafikanter har for slike tiltak og på den måten øker hastigheten også på 
steder hvor det er grunnlag for bruken av tiltaket redusert fartsgrense. Ifølge håndbok 051 skal 
fartsgrensen ikke settes lavere enn det som regnes som nødvendig for å opprettholde en 
akseptabel trafikksikkerhet forbi arbeidsstedet og i de perioder hvor trafikken kan gå som 
normalt skal den midlertidige fartsgrensen økes eller fjernes. For å få dette praktisert foreslås 
det her tiltak om å legge inn en rubrikk i arbeidsvarslingsplanen om hvilke tilpasninger som er 
planlagt for området etter arbeidstid. Dette kan f. eks være å fjerne midlertidig fartsgrense. 
Grunnen til at spørsmålet er formet som det er og ikke et enkelt ja/nei spørsmål om 
midlertidig fartsgrense skal fjernes etter arbeidstid er fordi forholdene er forskjellig ved 
ethvert område og det kan også være andre tiltak som burde innføres på stedet. Denne 
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rubrikken vil da dekke alle endringer som innføres spesifikt for perioder hvor det ikke 
arbeides. 
 
I håndbok 051 er det nevnt at fundamenter som er plassert på områder med gangtrafikk skal 
være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører noen form for snublefare og det 
heller ikke for synshemmede. Ved tre tilfeller er ikke dette kravet fulgt. Skiltstolper som er 
plassert på gang- og sykkelveg har flere plast og/eller betongklosser plassert over skiltstolpens 
ordinære fot. Årsaken til at denne feilen oppstår er mest trolig fordi entreprenøren ønsker å 
sikre skiltet fra å velte på grunn av vind. For å unngå denne feilen burde det derfor brukes 
større stolpesko, som tåler vind og samtidig er lagd med tanke på universell utforming slik at 
også faren for at synshemmede skal snuble blir eliminert.  
 
Det ble funnet flere fravik innen det som kan regnes som tilfredsstillende trafikksikkerheten 
for gående og syklende. Fire ganger er det registrert utstyr plassert i gang- og sykkelveg. Det 
er i håndbok 051 et ufravikelig krav om at utstyr aldri skal plasseres og være i veien for 
gående og syklende. Et annet tilfelle som opptrer, er at gang- og sykkelveg er stengt, enten på 
grunn av arbeid på gang- og sykkelvegen eller for å opprettholde forsvarlig trafikksikkerhet 
rundt et anleggsområde, her er det hyppig brukt skilt 560 «Opplysningstavle» med tekst som: 
«Vennligst benytt fortau andre siden». Bruken av skiltet i seg selv eller stengningen av gang- 
og sykkelvegen er ikke galt, men ved tre tilfeller er det ikke tilrettelagt noen overgang for 
gående og syklende. Det er her viktig at skiltmyndighet som godkjenner 
arbeidsvarslingsplanen, passer på at entreprenøren har tilrettelagt overgang til annet fortau for 
de gående og syklende. Ved et anleggsområde i en storby ledet en universell utformet 
ledelinje rett inn i et stålgjerde uten noen form for varsling eller tiltak for å øke synligheten av 
gjerdet og anleggsområdet. Dette viser manglende evne til å tilpasse bruken av varsling og 
sikring til området, og skaper faremomenter som kunne vært unngått om risikovurderingen 
hadde blitt grundigere gjennomført. Også her kommer tiltaket om bruk av 930 
«Sperremarkering» inn som en løsning. En feil som er funnet tre ganger er at stålgjerder har 
spisse kanter som stikker ut og kan skade gående og syklende. Dette er tilfeller hvor utstyr 
som ikke er i tilfredsstillende tilstand brukes. Andre mangler som registreres er at fortau er 
mørklagt, som gjør det vanskelig og se, samt at varsling og sikring ved et arbeidsområde var 
helt fraværende. Totalt ble det funnet flere feil som sterkt reduserer trafikksikkerheten, og 
både direkte og indirekte skaper faremomenter for gående og syklende. Funnene er meget 
alvorlig og kan tolkes i retning av at varsling og sikring for de myke trafikanter forsømmes i 
stor grad. Feilene som her er funnet er alvorlige nok i dagslys, og enda verre i mørket. 
 
Skilts kvalitet skal tilfredsstille brukskravene som er satt for midlertidige trafikkskilt. Det 
settes her krav til skiltenes refleksevne som ikke skal være betydelig svekket på grunn av 
slitasje eller nedsmussing, samtidig skal minst 90 % av skiltsymbol eller bord være 
uskadd(Hauge et al. 2011). Kontrollene viser at det ble funnet fem tilfeller hvor skilt og 
markeringer ikke var holdt rene og fire tilfeller hvor refleksen var for dårlig. Det var også et 
tilfelle hvor en markering hadde alt for dårlige farger. 
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Vegbelysningen som var anlagt langs vegene og som fremdeles fungerte som de skulle, 
fungerte meget bra. Vegene blir meget godt opplyst og områdene rundt ble også mer 
oversiktlige. At oversikten og synsforholdene bedres er igjen med på å bedre 
trafikksikkerheten, ved at trafikanter får lengre tid på å reagere, om det skulle bli nødvendig. 
Kravet om at vegbelysning skal opprettholdes under anleggsperioden der det er både 
permanent belysning og gang- og sykkelveg, ble forsømt ved et tilfelle. At belysningen 
manglet førte til et større uoversiktlig område, samtidig ble det vanskeligere både å se og 
følge varslingen. Skilt som henviste gående og syklende til å benytte andre fortau, fikk 
redusert effekt fordi det var tilnærmet umulig å finne den alternative gang- og sykkelvegen.  
 
Det fantes også andre tilfeller der vegbelysningen kunne være påslått, men samtidig ha 
enkelte lys som var avslått eller mørke soner hvor lyset ikke traff. At enkelte av lyktene til tid 
og annen blir ødelagt og at lyspærer blir ødelagt, kan ikke unngås. Men det er viktig at når 
dette skjer, og spesielt ved anleggsområder hvor situasjonen er endret fra den folk er vant til, 
at dette blir tatt tak i og fikset så fort som mulig. Problemet med at enkelte soner ikke blir 
belyst av vegbelysningen, var under en kontroll tilfellet ved en mindre avkjøring. Det burde 
fokuseres på at vegbelysningen skal treffe alle områder og spesielt ved områder hvor ulykker 
lett kan skje, som avkjøringer. Men dette må regnes som en feil ved planleggingen av 
vegbelysningen på stedet og ikke en feil ved arbeidsvarslingen.   
 
Det var to tilfeller hvor vegbelysning med fordel kunne vært anlagt for å bedre oversikten. 
Selvfølgelig vil oversikten i mørket bedres med belysning ved alle steder som ikke allerede 
har vegbelysning, men antallet består av de stedene som vil ha en større forbedring ved 
anleggelse av vegbelysning. Flere steder som gatebelysning var anlagt kunne dette med fordel 
vært sterkere. Det beste eksempelet hvor vegbelysning burde vært anlagt er feil K1, hvor 
oversikten regnes som meget dårlig, samtidig som lys i tunnel «lokker» en inn i tunnel og 
derved motsatt kjørefelt. Det foreslås derfor at vegbelysning i høyere grad vurderes som et 
tiltak for å forbedre trafikksikkerheten ved arbeid på og langs veg. Om vegbelysning etableres 
under byggeperioden vil dette kunne gi trafikanter en bedre oversikt i områder hvor 
trafikksituasjonen er endret fra det folk er vant til. Bruk av vegbelysning vil også kunne øke 
effekten av varslingen, f. eks ved at løsninger til skilt 560 «opplysningstavle» med tekst 
«Vennligst benytt fortau andre siden» syntes bedre og det blir lettere for trafikantene og 
orientere seg(Hauge et al. 2011). 
 
Ingen av de kontrollerte arbeidsområdene hadde arbeidsbelysning i bruk. Dette kommer 
naturlig av at det ikke ved noen av de kontrollerte arbeidsstedene ble utført arbeid om natten, 
arbeidslys var derfor ingen steder nødvendig. 
 
Mange av avvikene ved bruken av sikring gjelder miniguard. Miniguard er sikring som er 
ment for å sikre arbeiderne fra trafikantene og skal brukes isteden for å kun sette ned 
fartsgrensen. Miniguard er den sikringen som under kontrollene er registrert brukt flest 
ganger, og eneste registrerte form for sikring mot motorvogn, bortsett fra betongblokker som 
regnes som mer permanent sikringstiltak framfor midlertidig. Feilene som her gjøres er mange 
og alvorlige. Alvorlighetsgraden kommer av at når utstyr for sikring ikke brukes riktig så er 
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effekten tilnærmet borte og dermed, den økte sikkerheten slike tiltak er oppsatt for. Hele seks 
ganger ble det registrert miniguarder som ikke var boltet fast. Totalt ble det registrert seks 
stykker miniguard i bruk under de 23 kontrollene, noe som tilsier at 100 % av miniguardene 
hadde tilnærmet ingen effekt(Haukås 2007). Dette er en meget alvorlig feil og det hjelper ikke 
at det er planlagt bruk av sikring når denne ikke brukes riktig. Det kan her argumenteres at 
sikringen allikevel kan ha en mental effekt ved at folk ser sikringen og av den grunn er mer 
årvåken og hensynsfull i trafikken. Noe som gjør dette mer alvorlig, er at trafikanter vil tro at 
sikringstiltakene er brukt korrekt og kan som reaksjon, og forsøk på å hindre en ulykke, velge 
å kjøre inn i sikringen. Dette vil i såfall resultere i katastrofale følger i og med at sikringen 
ikke vil stoppe kjøretøyet og miniguarden vil følge bilen utfor et stup eller inn i et 
arbeidsområde og gjøre større skade enn om miniguarden ikke hadde vært anlagt. Ved to 
anleggsområder ble det registrert miniguarder som ikke hadde riktig endestykke. Miniguarden 
blir da mer farlig ved påkjørsel i enden og blir et ekstra faremoment framfor å redusere faren 
for alvorlig skade. Også andre feil er gjort ved bruken av miniguarder som at miniguarder er 
plassert som sikring med mange små strekninger i motsetning til en sammenhengene. Dette er 
viktig fordi kreftene ved en eventuell påkjørsel har da muligheten til å spre seg over et lengre 
område og fordele seg videre ned i grunnen. Ved tre tilfeller manglet deler av sperremateriell 
som gjorde at man kunne, uten anstrengelser bevege seg inn i byggeområdet. Det var også et 
tilfelle der sperremateriell manglet fra en side hvor det var fall ned i en grop. Hele fem 
arbeidssteder hadde ingen bruk av sikring der dette burde vært anlagt. At 
sikring/sperremateriell mangler skaper større risiko for fare og en høyere alvorlighetsgrad om 
uhellet skulle være ute. Det virker som om riktig gjennomføring av sikringstiltak blir 
nedprioritert. 
 
For å kunne hindre de feil som her er oppdaget og andre i å oppstå, er det viktig at kontroller 
av arbeidsvarsling og entreprenørens gjennomførelse blir utført. Statens vegvesen Region sør 
er nå i gang med et prosjekt hvor en person på fulltid kjører rundt i Regionen og gjennomfører 
slike kontroller. Dette er i tillegg til skiltmyndighet. Med tanke på at forståelsen for hvordan 
situasjonen endrer seg fra lyst til mørk er å regne som dårlig, burde kanskje noen kontroller 
gjennomføres i mørket. Dette vil naturligvis være noe vanskeligere å gjennomføre i praksis 
enn kontroller i dagslys, med tanke på kontrollørens arbeidstid. Som et felles tiltak anbefales 
det at det i skjemaet for arbeidsvarsling innsettes en rubrikk for hvilke tiltak som er planlagt 
for å opprettholde trafikksikkerheten i mørket. Dette for å rette fokuset mot at varsling og 
sikring også skal synes i mørket, samt at varsling og sikring må tilpasses til de lokale 
forholdene, også i mørket. 

STYRKER OG SVAKHETER VED METODE OG ANALYSE 
Resultatenes validitet kan det stilles spørsmålstegn ved. Dette på grunn av flere faktorer. En 
av faktorene er metoden som er brukt ved innsamling av data. Alle kontrollene er utført av en 
person. Dette regnes som en positiv faktor ved at resultatene ikke har blitt påvirket av en 
ekstra usikkerhet ved at flere personer med ulike forutsetninger har gjennomført kontroller. 
Allikevel må det sies at kontrolløren kan ha vurdert resultatene forskjellig ved de ulike 
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kontrollene. Men dette gir sannsynligvis en mye mindre usikkerhet enn om kontrollene hadde 
blitt utført av flere kontrollører. 
 
På en side vil en kontrollør med mer erfaring innenfor fagområdet kunne se flere ting og 
avdekke flere avvik. Resultatene kunne da ha blitt forskjellig både i form av andre feil og en 
annen vurdering av alvorlighetsgraden ved de ulike feilene. For å redusere usikkerheten ved at 
en person med mindre erfaring utførte kontrollene, ble det utviklet et eget kontrollskjema. For 
å unngå tolkningsfeil hadde man forsikret seg om hvordan spørsmålene skulle tolkes. Dette 
for at man på forhånd og ute i felten skulle vite hva man skulle se etter. Som en del av denne 
kvalitetssikringen ble flere fagpersoner spurt om de kunne se over kontrollskjemaet. 
 
En positiv side ved at en person som ikke har lang fartstid i Statens vegvesen og innen 
fagområdet utfører en slik undersøkelse, er at personen ikke nødvendigvis har de samme 
forventingene til feil/avvik som utføres og kan oppdage nye aspekter og forhold som ellers 
ikke ville vært påtenkt. Et eksempel her er valget av fokusområde for denne hovedoppgaven. 
På grunn av at forfatteren ikke var en del av Staten vegvesen og fagområdet ble det valgt å 
fokusere på en uutforsket side ved arbeidsvarslingen. 
 
Kontrollene ble utført i perioden februar til april. Perioden kontrollene ble gjennomført setter 
begrensninger ved hva slags typer arbeid som utføres. F. eks. vil sannsynligheten for å finne 
asfaltarbeider i denne perioden være minimal. Dette kan ha hatt en påvirkning på resultatene 
ved at enkelte feil kan opptre oftere ved enkelte typer arbeid. Derfor kan det være at man ville 
funnet andre og forskjellig antall feil om kontrollene hadde blitt utført en annen del av året. 
 
Med tanke på perioden kontrollene ble gjennomført kommer også faktoren med lyset inn. Det 
er betraktelig mørkere i februar enn det er i april og derved kan varslingen og situasjonene ha 
blitt vurdert forskjellig i løpet av den perioden kontrollene ble gjennomført. Det kan også på 
grunn av mørket være at kontrolløren har oversett visse feil på grunn av mangelen på lys. I 
tillegg har kontrollene blitt utført på forskjellige tidspunkt hver kveld. 
 
Det finnes også geografiske begrensninger. Alle kontrollene er gjennomført i Buskerud fylke. 
Om kontrollene hadde blitt utført i et annet fylke kunne det være at resultatene som ble funnet 
der var annerledes. Dette ved at saksbehandlere som godkjenner arbeidsvarslingsplaner kan 
vurdere krav og situasjoner for at en plan skal godkjennes forskjellig i de ulike fylkene 
forskjellig. Det kan også være forskjellig grad av feil entreprenørene har gjort i de ulike 
fylkene, ved at entreprenørene i de ulike fylkene kan gjennomføre arbeidet ulikt. 
 
Statens vegvesen gjennomfører to former for kontroller: varslet og uvarslet kontroll. Alle 
kontroller som her er gjennomført er av typen uvarslet. Dette er med på å gi et mer realistisk 
bilde av hvordan arbeidsvarsling praktiseres og mer riktige resultater enn om kontrollene 
hadde vært varslet. Ved varslet kontroll har entreprenøren mulighet til å endre varslingen før 
kontrollen og på den måten påvirke resultatet. 
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KONKLUSJON 
Feilene som inngår i varslingen er meget utbredt, men det er feil med hindermarkeringer, 
manglende varsling og fartsgrenser som både går igjen og som er av høyest alvorlighetsgrad. 
Det blir dessuten gjort flere feil når det gjelder tilretteleggingen for gående og syklende. De 
feilene som gjøres oppstår som regel få ganger, men er av en alvorlig grad. De største feilene 
er at forholdene ikke tilrettelegges for skilt 560 «Opplysningstavle» med tekst «Vennligst 
benytt fortau andre siden» og utstyr i gang- og sykkelveg, samt manglende belysning. Stort 
sett gjøres det få feil med bruk av vegbelysning. Et sted ble kravet om belysning brutt, og 
noen steder burde belysning vært anlagt for å bedre trafikksikkerheten ved 
vegarbeidsområdet. Bruken av sikring er meget mangelfull. De alvorligste feilene som gjøres 
er mangelen på sikring og bruken av miniguard som ved alle gjennomførte kontroller hadde 
mangelfull montering. Generelt sett ser det ut til at man har problemer med å tilpasse seg etter 
de lokale forholdene. Et eksempel på dette er en feil hvor en universelt utformet ledelinje gikk 
rett inn i et stålgjerde uten noen form for varsling. 
 
Basert på de feilene som er funnet, anbefales det innføring av en del tiltak. Et av tiltakene som 
anbefales er at det innføres to nye spørsmål i skjemaet for arbeidsvarsling. Det ene spørsmålet 
som foreslås er hvilke tilpasninger som er planlagt for anleggsområdet når det ikke arbeides 
på stedet. Spørsmål nummer to er hvilke tiltak som er planlagt for å opprettholde 
trafikksikkerheten i mørket. Spesifikt anbefales det at stålgjerder blir brukt med bruk av 930 
«Sperremarkering» for å synliggjøre gjerdet og arbeidsområdet. Det foreslås at vegbelysning 
vurderes som et mulig tiltak for å bedre trafikksikkerheten, spesielt på områder hvor 
situasjonen endres i stor grad fra den folk er vant til. Generelt sett anbefales det at det 
fokuseres på gjennomføring av kontroller for å sikre at både varsling og sikring gjennomføres 
etter godkjente planer og brukes riktig, med spesiell fokus på mørket. 
 
Som oppfølging av resultatene av undersøkelsen kunne det vært interessant å se på flere 
vegarbeidsområder. Spesifikke eksempler på oppfølging er å sammenligne arbeidssteder i 
dagslys og i mørket, kontrollere områder andre perioder av året, og se spesielt på arbeid som 
pågår om natten. Første steg videre etter denne undersøkelsen vil bli å legge fram forslagene 
til tiltak internt i Statens vegvesen.  
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VEDLEGG 
Vedlegg 1: Kontrollskjema 
 
Vedlegg 2: Kontrollskjemaer til de gjennomførte kontrollene 



Vedlegg 1: Kontrollskjema 



Dato: Tidspunkt: Vegtype:

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

Er eksisterende oppmerking villedende?

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Er skilt og markeringer rene?

Brukes midlertidig oppmerking?

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?

Sikring

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?



Vedlegg 2: Kontrollskjemaer til de gjennomførte kontrollene 



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Rv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

12.03.2012 20:30

Er eksisterende oppmerking villedende?

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Nei, utstyr plassert i gang- og sykkelveg er ikke lov.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

LiteABC-terminal, Rv 35

Ja

Flere typer markeringer er brukt og plassert 

uorganisert rundt terminal og autovernkant. 

Terminalen skulle her vært fjernet, og en type 

markering valgt for enden av autovernet. Helst skulle 

enden vært sikret med en gang.

Etter en avkjøring er det satt opp et autovern som skille mellom gang- og sykkelveg. På 

enden av autovernet var det brukt ABC-terminal. Denne hadde blitt påkjørt og selve 

terminalen lå midt inne på gang- og sykkelvegen. Det var satt opp flere typer markeringer 

både ved enden av autovernet og rundt terminalen.

Er skilt og markeringer rene?

Greit nok

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Enden på autovernet regnes som meget trafikkfarlig 

og burde vært presset ned eller sikret med ny ABC-

terminal, eller på annen måte.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Bra

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?

Nei

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Rv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

12.03.2012 21:00

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Trafikksikkerheten for gående er tilsvarende som før 

vegarbeidet. En busslomme er markert med 906 

"Hindermarkeringer"

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Knivdalen-Verp

Ja

Skilt 110 "Vegarbeid" er i begge retninger satt på eksisterende stolper med 

skilt. Dette er feil, midlertidig skilting skal settes på egne stolper og ikke 

kombineres med permanent skilting. Et skilt 110 er også satt midt i 

vegarbeidet, dette er unødvendig. Vekslingen mellom 70 og 50 km/t virker 

veldig unødvendig når det ikke arbeides langs vegen. Ellers veldig bra.

Varslingen strekker seg over en lengre strekning av en permanent opplyst veg. Vegen er 

fremdeles opplyst og varslingen består blant annet av veksling mellom fartsgrense 50 og 70 

km/t, samt noe hindermarkering.

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Nei

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Bra

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Rv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

12.03.2012 21:35

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Som vanlig, bortsett fra stygg kant på autovern.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Ja

Ingen poeng med kjeglen plassert til venstre i 

avkjøring. For dårlig med kun en 906 foran stygg 

autovernkant.

Ved avkjøring fra veg er det på venstre side plassert en kjegle og på høyre side plassert 906 

"Hindermarkering" foran stygg ende av autovern i forbindelse med gang- og sykkelveg. Det 

er ingen tegn til vegarbeid på stedet.

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Som vanlig, bortsett fra stygg kant på autovern. 

Skulle vært sikret med riktig endestykke eller presset 

ned mot bakken.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Bra, men noe dårlig ved avkjørsel

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?

Nei

Nei

Sikring

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: E

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Lite(støyskjerm)Steinsåsen

Ja

Fartsgrenseskilt er snudd. Veldig bra, ikke nødvendig 

med redusert fartsgrense når det ikke arbeides. Bruk 

av 906 "Hindermarkering" langs vegkanter virker 

tilfeldig og uorganisert.

Strekning med avkjørsel og derfor 3 kjørefelt. Noe hindermarkeringer på vegkanter. 

Støyskjermer ser ut til å være nærmest ferdig montert.

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Ikke aktuelt, Europaveg/Motorveg

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

12.03.2012 23:30

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei



Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Nei

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Bra, hjelper mye med å holde oversikten i forhold til 

avkjørsell.

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: E

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

13.03.2012 00:10

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Ja. Kan være litt mye, men fungerer greit.

Ikke aktuelt

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

StortNes Tunnelen

Ja

Brå overgang fra 80 til 40 km/t. Fartsendringen burde vært 

forvarslet. Lite varsling ved vegskille mellom tunnel(med 

motsattrettet trafikk) og veg. Kun skilt 404.1 "Påbudt 

kjørefelt til høyre" som viser riktig kjørefil. Lys i tunnel 

"lokker" en inn mot tunnelen.

Første varsling er eget skilt med tekst om Nes tunnelen. Er laget egne avkjørsler til 

omkjøringsveg rundt tunnelen.

Er skilt og markeringer rene?

Noe møkkete

De fleste ok, men en kjegle uten refleks.

Brukes midlertidig oppmerking?

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Nei, det brukes betongblokker i store deler av vegen.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Bra der vegbelysning er anlagt.

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?

Nei

Interimsveg er bygget med lys. Ved avkjøring fra omkjøringsveg i 

en retning er det ikke montert vegbelysning. Om dette hadde vært 

montert ville det gjort avkjørselen mer oversiktlig og betraktelig 

tryggere og en hadde ikke blitt "lokket" inn i tunnelen i feil 

kjøreretning. Samt en ville lettere sett brå avkjøring som er riktig 

veg.

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: E

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

13.03.2012 00:45

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Ikke aktuelt

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 
for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Stort(breddeutvidelse)Skaret

Ja

Skilt 110 "Vegarbeid" er ikke det første man ser av 
varsling. Markeringer virker tilfeldig plassert med 
varierende avstand. Oppheving av midlertidig fartsgrense 
gjøres kun med to skilt på venstre side(en på hver side av 
motsatt kjørefelt). Meget stor feil.

En lengre strekning, hvor fartsgrensen på en del av strekningen er satt ned til 50 km/t. 
Varsling er å se på vegkantene noen steder. Vegen er delvis skilt med midtdeler av betong.

Er skilt og markeringer rene?

Nei. Omtrent alle var møkkete og tildekket.

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Nei

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 
mørket?

Bra. Det eneste som fungerer. Om fjernet ville 
trafikksikkerheten og oversikten minket betraktelig.

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 
effekt for trafikken?

Nei

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 
som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 
belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 
ved veger med permanent belysning og gang- og 
sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: fv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Ringeriksveien

Ja

Blir brukt varselpanel med 110 "Vegarbeid". 906 

"Hindermarkering" er brukt for å lede trafikken. 

Plasseringen er gjort relativt tett uten for lang avstand 

og alle markeringer med omtrent samme avstand. 

Fungerer veldig godt.

Midlertidig enveiskjørt veg med lysregulering. 906 "Hindermarkering" brukt på begge sider 

for å lede trafikken. Vegen er generelt veldig smal og er stupp rett ned på ene siden som er 

sikret med miniguard.

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

En veg som er lite aktuelt for gående og syklende fra 

før. Ingen reduksjon av betydning for syklende som 

må bruke vegbanen uansett.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

13.03.2012 01:05

Er eksisterende oppmerking villedende?

Ikke villedende, men eksisterende kantlinje ligger noe 

ut i interimsveg og kunne vært fjernet.



Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?

Ingen permanent belysning.

Har interimsveg, men varslingen fungerer meget godt 

for kjørende, selv i mørket. Om vegbelysning hadde 

vært brukt kunne det ha blitt noe bedre oversikt.

Er meget trangt. Dette gjor det igjen vanskelig med 

belysning. Er godt nok for en veg som til vanlig ikke 

brukes av mange syklende eller gående.

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Nei

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Fv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

13.03.2012 01:20

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

En veg som er lite aktuelt for gående og syklende fra 
før. Ingen reduksjon av betydning for syklende som 
må bruke vegbanen uansett.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 
for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Ringeriksveien

Ja

Ingen varsling annet enn 906. Skulle vært varslet 
betraktelig mer.

4 stk 906 "Hindermarkering" er plassert langs vegkant før stup. Meget trang veg.

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Varslingen er mest sannsynlig anlagt i vente av 
permanent sikringstiltak. Midlertidig sikring burde 
vært anlagt i mellomtiden med 906 på toppen.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 
mørket?

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 
effekt for trafikken?

Ingen permanent belysning

Nei

Vanskelig å se stup, ser kun varslingen.

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 
som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 
belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 
ved veger med permanent belysning og gang- og 
sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Rv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Flå-Ørgenvika

Ja

Midlertidig fartsgrense blir i en retning kun innført og 

avsluttet med et skilt. I en retning blir ikke 

fartsgrensen opphevet. Meget grov feil. Selve 

nedsettingen av fartsgrensen virker unødvendig. 

Avkjørsler er dårlig merket.

Skilt med info om vegarbeid "Flå - Ørgenvika" og avslutningsdato er skiltet langs store deler 

av Rv 7. Arbeidsstedet bestod av en strekning med nedsatt midlertidig fartsgrense og noe 906 

ved en av to midlertidige avkjøringer i kryss.

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Generelt lite trafikk av gående og syklende. Samme 

standard som før vegarbeid.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

19.03.2012 22:00

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei



Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?

Nei, ingen vegbelysning

Ville gitt bedre oversikt. Kunne vært et godt tiltak ved 

midlertidig kryss. Kryss brukes mest sannsynlig ikke i 

mørket. 

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Nei

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Rv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

19.03.2012 22:50

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Lite gang og sykkeltrafikk. Standarden er som før 

vegarbeidet startet.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

StortFlå-Stavn

Ja

906 "Hindermarkering" er brukt på en side. Noe lang 

avstand mellom markeringene. I en av retningene er 

fartsgrensen satt ned før man ser skilt 110 "Vegarbeid" I en 

av retningene oppheves fartsgrensen kun med skilt på en 

side. Anleggsmaskiner skulle vært merket bedre.

Lengre strekning med midlertidig fartsgrense 50 km/t. Anleggsmaskiner er plassert på begge 

sider av vegen, gjennom hele strekningen. 906 er plassert på en side med noe miniguard.

Er skilt og markeringer rene?

Noe møkkete

Noe slitt, de fleste ok.

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Sikringens plassering med bruk av miniguard virker 

tilfeldig. Blir brukt flere kortere strekninger med 

miniguard i stedet for lengre sammenhengende. Noen 

av miniguardene har ikke riktig endning. 

Miniguardene er heller ikke boltet fast.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?

Ingen permanent belysning

Ville gitt bedre oversikt, da spessielt med tanke på 

anleggsmaskiner som er plassert langs vegen.

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Fv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

22.03.2012 20:50

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Ingen løsning i forhold til skilt "Vennligst benytt 
fortau andre siden". Et sted er det meget langt å gå 
tilbake til gangfelt, skulle her vært forvarslet. Utstyr 
på alle fortau.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 
for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Union

Ja

Varslingen er ok i forhold til trafikken på vegen. 
Ellers er det dårlig varslet for gående og syklende. 
Blant annet er det varslet noe med varselbånd som 
fungerer veldig dårlig.

Bygging av leilighetsblokk eller lignende. Trafikken på fylkesvegen er ikke berørt, men 
fortau på alle sider(3) kan ikke brukes pga utstyr/utbygging. 

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Arbeidsområdet har åpning som skulle vært sperret 
igjen. Bruk av varselbånd som sperring fungerer 
dårlig.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 
mørket?

Bra der den er.

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 
effekt for trafikken?

Nei. Er ikke permanent belysning over alt, men er 
ikke fjernet noen steder.

Nei

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 
som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 
belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 
ved veger med permanent belysning og gang- og 
sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Fv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

Er skilt og markeringer rene?

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

LiteStrømsø

Ingen varsling

Sideareal til gang- og sykkelveg, bak busslomme brukes som lagringsplass.

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Nei. Ingen varsling eller sikring blir brukt.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

22.mar 21:25

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei



Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?

Nei

Nei

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Ja, skulle vært sikret rundt området.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Eneste som fungerer

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Fv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

22.03.2012 21:30

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Mangler skilt og løsning for bruk av fortau motsatt 

side, i en retning.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Strømsø

Skiltstolpe med 110 "Vegarbeid" er meget skeiv.

Mangler 906 på topp av miniguard. Ellers ok. Skilt 

"Vennligst benytt fortau andre siden" står ved gangfelt på 

en side, meget bra. På andre siden mangler skiltet, skulle 

vært oppsatt med forvarsel.

Arbeid på gang- og sykkelveg. Vegen er snevret inn med miniguard mot veg og rekkverk mot 

gang- og sykkelveg.

Er skilt og markeringer rene?

Noe møkkete

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Miniguard er ikke boltet fast. God bruk av rekkverk 

for gående og syklende, syntes godt.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Bra

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?

Nei

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Fv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Strømsø-Shell

En skiltstolpe er satt midt på gang- og sykkelveg uten 

skilt. En stolpe er plassert på gang- og sykkelveg i 

mørket med flere betongklosser over foten. Et annet 

skilt er plassert på samme måte, men med flere 

plastføtter.

Mangelfull bruk av 906, for lang avstand mellom 

markeringene. Gjerder syntes dårlig, burde vært brukt 

930.

Bygging av parkeringshus på siden av vegen. Vegen er snrevret inn ved bruk av miniguard 

og sikret med gjerde rundt hele området.

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Skiltstolpe uten skilt skulle vært fjernet og andre 

løsninger skulle vært funnet for å holde skilt oppreist. 

Ellers ok.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

22.03.2012 21:45

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei



Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?

Nei, men et lys fungerer ikke.

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Miniguard er ikke boltet fast.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Bra

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Kv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Bragernes/Aass bryggeri

Ja

Ingen 110. Skilt 156 "Annen fare" brukes isteden med 

underskilt "Anleggstrafikk". Rekkverk med refleks er 

satt foran gjerde som sperrer området, bra.

Arbeid på bygg ved gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelveg er stengt ca i midten av 

strekningen. Varsles med skilt i start av gang- og sykkelveg i begge retninger.

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Ja skilt "Vennligst benytt fortau andre siden" er satt i 

start av gang- og sykkelveg i begge retninger med 

gangfelt.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

22.03.2012 22:10

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei



Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?

Nei

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Masser er litt ut i vegen. Dette skulle helst vært 

unngått eller sikret.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Bra, man ser arbeidet på lang avstand.

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Fv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ca. halvparten av utstyret har for dårlig farge og 

refleks.

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Bragernes/Yx

Ja

Varsling uten behov. Varslingen skulle vært fjernet.

Flere 940 "Trafikkjegle" og 942 "Trafikksylinder" står på indre side av fortau og på hver side 

av avkjørsel.

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Ja

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

26.03.2012 21:10

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei



Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?

Nei

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Nei

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Bra

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Fv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

Er skilt og markeringer rene?

Skilt er noe møkkete.

Noe slitte skilt og en 940 "Trafikkjegle" uten refleks.

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Bragernes

Ja

Mangler skilt 110. Skilt"Vennligst benytt fortau på 

andre siden" er plassert i feil retning på fortau. Dette 

får en til å tro at skiltet gjelder det andre fortauet og 

ikke det på sidevegen. Bra med refleks på rekkverk.

Fra fylkesvegen er det skilt i begge retninger om blindveg på sideveg. Sidevegen er også 

sperret med rekkverk for gående og syklende.

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Vanskelig å se alternativt fortau i mørket.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

26.03.2012 21:25

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei



Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?

Ja, gatebelysning, ser ut til å være slått av.

Ja

Vanskelige å se, liten oversikt.

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Nei

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Kv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

26.03.2012 21:40

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

På to steder er skilt "Vennligst benytt fortau på andre 

siden" brukt som forvarsell ved overgang til annet 

fortau. 2 steder står samme skilt uten løsning for 

overgang.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Bragernes

Ja

Kun varslet med 4 stykk "Vennligst benytt fortau på 

andre siden". Ingen skilt 110 "Vegarbeid".

Bygg med fortau rundt bygget på alle sider bygges. Blir brukt skilt "Vennligst benytt fortau 

på andre siden" i hvert hjørne.

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Anleggsområde helt åpent ved dør, skulle vært 

sperret. Ellers ok.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Bra

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?

Nei

Nei

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Kv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

26.03.2012 22:00

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Stålgjerder avgrenser område på gang- og sykkelveg, 

syntes noe dårlig. Skilt "Fortau stengt" plassert ved 

gangfelt til annet fortau.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Bragernes/Esso

Ja

Kun skilt for blindveg på sideveg fra fylkesveg. Skilt 

110 "Vegarbeid" er kun brukt fra en retning på 

sideveg og der ikke plassert først. Sideveg er stengt 

med 940 "Trafikkjegle" ikke 906 "Hindermarkering".

Sideveg stengt på grunn av arbeid på sideveg. Fortau på begge sider av vegen.

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Nei

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Bra. Kunne vært sterkere.

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?

Nei, Gatebelysning.

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Kv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Bragernes/Bybrua

Ja

Ingen 110 "Vegarbeid". Ingen 906 "Hindermarkering" 

på topp av miniguard.

Avkjøringsveg er sperret med miniguard.

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Ja

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

26.03.2012 22:30

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei



Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?

Nei, gatebelysning.

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

En ende på miniguard er stygg, brukes ikke tilpasset 

endestykke. På annen ende er øvre del noe ødelagt. 

Ikke boltet fast.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Greit, kunne vært sterkere.

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Kv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

02.04.2012 21:50

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Nei. Universelt utformet ledelinje av stein fører rett 

inn i gjerde. Gjerder har utstikkende spisser som kan 

være vanskelig å se. Et gjerde mangler foran grop.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Strømsø/Bybru

Flere stolper har stygg fot, en har flere betong steiner 

over fot.

Skilt 110 "Vegarbeid" med underskilt 106.1 

"Innsnevring på begge sider" er i en retning plassert 

skrått og er vanskelig å se. 906 "Hindermarkering" på 

topp miniguard er helt fraværende.

Område er sperret med stålgjerder for legging belegningsstein på gang- og sykkelvegdel av 

bru.

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Ja. Gjerde ved grop mangler. Miniguarder er ikke 

boltet fast. Gjerder har utstikkende spisser som kan 

være vanskelig å se.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Ok, der den er.

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?

Noen er fjernet(gatebelysning), resten er påslått.

Ja, noen lys mangler rett ved brå og bratt sving.

Mye bruk av stålgjerder som kan være vanskelig å se. 

Flere faremomenter som oppstår på grunn av dårlig 

sikring og varsling.

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Kv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

02.04.2012 22:20

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Vanskelig å se stålgjerder i mørket. Del av området er 

sperret med en stor tank istedenfor gjerde.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Strømsø/Globusgården

Et skilt har betongsteiner over fot. Ellers ok.

Ingen bruk av 906 "Hindermarkering" på topp av 

miniguard. Ingen skilt 110 "Vegarbeid" i en av 

retningene mot vegarbeidområdet. Vanskelig å se 

stålgjerder i mørket.

Område er sperret for legging av beleggningsstein. Området består av gang- og sykkelveg og 

veg for buss og taxi.

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Miniguard er ikke boltet fast. Stålgjerder mangler 

flere steder føtter.

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Ok

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?

Nei(Gatebelysning). 

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?



Dato: Tidspunkt: Vegtype: Kv

Sted/Prosjekt: Type anlegg:

Situasjon:

02.04.2012 22:55

Er eksisterende oppmerking villedende?

Nei

Er trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretatt?

Nei

Trang midlertidig gang- og sykkelveg. Veg til 

legekontoret er av grus og veldig bratt og ujevn. Noe 

vanskelig å se stålgjerder.

Generelt

Brukes varsellykter? Har dette en forstyrrende effekt 

for trafikantene?

Kontroll av arbeidsvarsling i mørket

Hvordan er det varslet? For Mye/lite, Riktig?

Er varslingen satt opp sikkert?

Mjøndalen

Ja

Ingen skilt 110 "Vegarbeid". Noe vanskelig å se 

stålgjerder.

Bygg bygges i sentrum, blant annet ved siden av legekontor. Området er sperret med 

stålgjerder.

Er skilt og markeringer rene?

Ja

Ja

Brukes midlertidig oppmerking?

Nei

Har markeringer og skilt god nok refleks?

Kvalitet



Nei

Arbeidslys

Syntes sikring som underbygger linjeføringen i 

mørket?

Ok

Brukes arbeidsbelysning? Har dette en forstyrrende 

effekt for trafikken?

Nei

Nei

Sikring

Nei

Er permanent belysning fjernet?

Hvordan fungerer vegbelysningen?

Har anlegget interimsveg eller vanskelig linjeføring 

som burde vært belyst?

Er det andre forhold som tilsier et behov for 

belysning?

Har arbeidsstedet mangelfull bruk av sikring?

Vegbelysning

Fravikes kravet om bruk av lys under anleggsperioden, 

ved veger med permanent belysning og gang- og 

sykkeltrafikk?
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