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Orientering om TS-inspeksjoner på fylkesvegnettet 2017 og planer for 2018
Nasjonale føringer
I høringsutkast til «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 – 21», står oppført
oppfølgingstiltak pkt.92:
«Fylkeskommunene vil igangsette et systematisk arbeid med sikte på at fylkesveger
med fartsgrense 70 km/t eller høyere skal tilfredsstille minstestandarden i NTP mht.
utforkjøring».
Ulykkesanalysen har vært et godt hjelpemiddel i trafikksikkerhetsarbeidet, bl.a. som
beslutningsgrunnlag for å kunne gjøre TS-tiltak der det vil ha størst mulig effekt. Og en
revidert ulykkesanalyse vil også være et godt verktøy i forhold til oppfølgingstiltaket i
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Dominerende ulykkestyper med alvorlig personskade og utvelgelse av TS-inspeksjonsstrekninger.
Ulykkestypen med flest drepte og hardt skadde på fylkesvegnettet i Møre og Romsdal er
utforkjøringsulykker (50 %). Hovedsakelig skjer disse ulykkene utenfor tettbygd strøk. De
viktigste tiltakene for å redusere antall drepte og hardt skadde i utforkjøringsulykker er bl.a.
tiltak som utbedring av sideterreng, oppgradering av rekkverk, utskifting til ettergivende
master og utbedring av farlige og overraskende kurver.
Med bakgrunn i denne føringen, har vi plukket ut 3 fylkesvegstrekninger som er særlig
utsatt for utforkjøringsulykker med personskade, og hvor det er stort potensiale for alvorlig
konsekvens:

2
Fv. 62 Gammelsetra – Rød (Nesset)
Fv. 64 Kårvåg – Hol (Averøy)
Fv. 661 Stette – Vatneeide (Skodje/Haram)
Strekningene ble spilt inn til Investeringsprogrammet 2018-2027, men står uten bevilgning.
Når og hvor gjennomfører vi TS-inspeksjon på fylkesvegnettet
En TS-inspeksjon er ressurskrevende å gjennomføre, og vi prioriterer i utgangspunktet
derfor ikke å gå TS-inspeksjon på fylkesvegnettet uten signaler om bevilgninger påfølgende
år eller uten at vi får en konkrete bestillinger fra MRFK. TS-inspeksjonsrapporter er også
ferskvare, hvis vi ikke får gjennomført tiltak innen rimelig tid risikerer vi å måtte gå TSinspeksjonen på nytt. Med bakgrunn i dette planlegger vi kun for en mindre planreserve i
2018.
Rammene vi har gjennom Økonomiplan 2018-2021, programområde TS på fylkesveg, er 5,0
mill. årlig til mindre tiltak. Med bakgrunn i dette, planlegger vi i tillegg til strekningene der
utfordringene er utforkjøringsulykker, å ta en gjennomgang for registrering av
trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til eksiterende gangfelt i 60-soner i fylket. Dette som
grunnlag for ev. forslag til prioriteringer innenfor mindre TS-tiltak.
Gjennomførte TS-inspeksjoner 2017 og planer 2018
Under følger en opplisting av hvor vi har gått TS-inspeksjon på fylkesvegnettet 2017, hvor vi
planlegger å gå i 2018 og hvor vi pr. dato tenker å gå dersom vi får signaler om
bevilgninger.
Vegid.
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I tillegg til TS-inspeksjoner på eksisterende veg, gjennomføres det også TS-revisjoner av
planer på alle plannivå, TS-inspeksjoner på veganlegg før åpning samt egne TS-inspeksjoner
av gang-/sykkelveg.

