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Orientering om endring av oppfølgingsansvar for Statens 
Havarikommisjons sikkerhetstilrådinger på vei 

Statens Havarikommisjon (SHK) undersøker ulykker og alvorlige hendelser innenfor  

luftfarts-, jernbane-, vei- og sjøfartssektoren samt forsvarssektoren. Innen veisektoren 

spesielt skal SHK undersøke alvorlige trafikkulykker og trafikkuhell innenfor de rammer som 

fremgår av lov av 18. juni 1965 nr. om vegtrafikk (vegtrafikkloven) kap. VII "Undersøkelse av 

trafikkulykker m.m.", og av forskrift av 30.06.2005 nr. 793 om offentlige undersøkelser og om 

varsling av trafikkulykker mv. ("undersøkelsesforskriften").  

 

Rapporter som SHK utarbeider etter en ulykkesundersøkelse skal gjøre rede for 

hendelsesforløpet og inneholde en vurdering av årsaksforholdene. Rapportene skal, så langt 

det er formålstjenlig, inneholde eventuelle sikkerhetstilrådinger om tiltak som bør treffes eller 

vurderes med henblikk på å forhindre fremtidige ulykker. Sikkerhetstilrådinger som avgis 

gjennom undersøkelser skal følges opp av Samferdselsdepartementet, jf. 

undersøkelsesforskriftens § 14. 

 

Oppfølgingen av Statens Havarikommisjons sikkerhetstilrådinger innen veisektoren har til nå 

vært delegert til Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet har besluttet å overføre 

ansvaret for oppfølgingen av sikkerhetstilrådingene på vei fra Statens vegvesen til 

Vegtilsynet. Dette vil innebære følgende endringer: 

 

• Ansvaret for oppfølging av alle sikkerhetstilrådinger innen veisektoren før lukking 

overføres fra Statens vegvesen til Vegtilsynet. 

• Vegtilsynet får ansvar for, på vegne av Samferdselsdepartementet, å føre oversikt 

over oppfølgingen av alle SHKs sikkerhetstilrådinger innen veisektoren, og for å tilrå 

lukking til Samferdselsdepartementet når en tilråding anses tilstrekkelig fulgt opp.  
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Side 2 
 

• Dersom enkelte tiltak lukkes på intensjon, bistår Vegtilsynet 

Samferdselsdepartementet med oppfølging av etterfølgende gjennomføring av 

planlagte/ varslede sikkerhetstiltak.  

• Dersom det vurderes som hensiktsmessig, gjennomfører Vegtilsynet en effektmåling 

av utvalgte iverksatte sikkerhetstiltak. 

 

Etter planen overføres oppfølgingsansvaret fra Statens vegvesen til Vegtilsynet fra og med 1. 

september 2021. Eventuelle praktiske spørsmål knyttet til overgangsperioden fram til 1. 

september kan rettes til Statens vegvesen.  

 

Med hilsen 

 

 

Hans Einar Nerhus (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sonja Lindqvist 

Seniorrådgiver 
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Adresseliste 

Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Innlandet 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftsenteret 

2325 HAMAR 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Statens 

havarikommisjon 

Postboks 213 2001 LILLESTRØM 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Trøndelag 

fylkeskommune  

Fylkets hus, 

Postboks 2560 

7735 STEINKJER 

Vestfold og 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Viken 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 


