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Orientering om TS-inspeksjoner på fylkesvegnettet 2018 og 2019
Bakgrunn
Bestilling fra Møre og Romsdal fylkeskommune vedr. orientering om gjennomførte TSinspeksjoner på fylkesvegnettet 2018 og planer for 2019.
Nasjonale føringer
I «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 – 21», står oppført oppfølgingstiltak
pkt.106, under kap. 7.2.3:
«Fylkeskommunene vil igangsette et systematisk arbeid med sikte på at fylkesveger
med fartsgrense 70 km/t eller høyere skal tilfredsstille minstestandarden i NTP med
hensyn til utforkjøring».
TS-inspeksjoner er en slik systematisk gjennomgang med tanke på å identifisere og avdekke
forhold langs vegnettet som kan føre til alvorlige ulykker. Formålet er både å hindre ulykker,
men også å redusere skadeomfanget dersom en ulykke først skulle skje.
Dominerende ulykkestyper med alvorlig personskade på fylkesvegnettet
Ulykkestypen med flest drepte og hardt skadde på fylkesvegnettet i Møre og Romsdal er
utforkjøringsulykker (49 %). 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.
Møteulykkene utgjør 21% av de alvorligste ulykkene. Aktuelle tiltak vil være midtrekkverk
og forsterket vegoppmerking. Flere steder krever dette mer omfattende tiltak pga. behov for
utviding av veg.
Fotgjengerulykker utgjør deretter 12% av de alvorlige ulykkene på fylkesvegnettet. De fleste
ulykkene skjer i tettbygde strøk og ved kryssing av veg. Det er derfor viktig i
trafikksikkerhetsarbeidet å rette innsatsen spesielt mot disse typene ulykker og spesielt
skoleveg må være i fokus. Det oppfordres til økt gange, sykkelbruk og kollektiv, og tiltak
rettet mot myke trafikanter vil derfor bli enda viktigere framover.
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Prosentvis antall ulykkestyper med hardt skadde/drepte, fylkesvegnettet i Møre og Romsdal 2011-2018

TS-inspeksjoner på fylkesvegnettet i Møre og Romsdal
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 konkrete bestillinger fra MRFK. TS-inspeksjonsrapporter er også ferskvare, hvis
vi ikke får gjennomført tiltak innen rimelig tid risikerer vi å måtte gå TS-inspeksjonen på nytt.
Vi har spilt inn behov for midler til tiltak etter TS-inspeksjon spesielt rettet mot
utforkjøringsulykker gjennom Investeringsprogrammet 2018-2027, men tiltakene står
dessverre uten bevilgning. Midlene som var inne på Økonomiplan 2018-2021,
programområde TS på fylkesveg, 5,0 mill. årlig til mindre tiltak, ble heller ikke videreført i
budsjettet. Gjennom mindre TS-tiltak har vi fått gjennomført gode trafikksikkerhetstiltak
spesielt rettet mot myke trafikanter.
Vi har forberedt gjennomføring av mindre TS-tiltak 2019 som nå ligger som en planreserve,
og i tillegg har vi liggende følgende TS-inspeksjonsrapporter der det gjenstår å gjennomføre
tiltakene:

Vegid.

Strekning

Fv. 107
Fv. 64

Stokke – Vik
Kårvåg – Hol
(Averøy)
Moa –
Fremmerholen

Fv. 111

År: TSinspeksjon
2016
2017

Gjennomført
tiltak
Nei
Noe

Bevilgninger

2018

Nei

Nei

Nei
Nei

Bakgrunn for
prioritering
Ulykkesanalyse
Ulykkesanalyse
(utforkjøringer)
Forprosjekt
gang-/sykkel
Digerneset Breivika
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Strekninger vi har planer om å inspisere dersom det blir signal om midler:
Vegid.

Strekning

Fv.661 Stette-Vatneeidet
(Skodje/Haram)
Fv. 62 Gammelsetra –
Rød (Nesset)
Div.
Gangfeltsikring

År: TSinspeksjon
?

Gjennomført
tiltak
Nei

Bevilgninger

?

Nei

Nei

?

Nei

Nei

Nei

Bakgrunn for
prioritering
Ulykkesanalyse
(utforkjøringer)
Ulykkesanalyse
(utforkjøringer)
Grunnlag mindre
TS-tiltak

Konklusjon
Med bakgrunn i ulykkessituasjonen og nasjonale føringer er arbeidet med å inspisere
fylkesvegnettet og ikke minst gjennomføre tiltak, ei viktig oppgave som bør tas på alvor. Så
lenge det ikke bevilges penger til trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveg eller vi får konkrete
bestillinger fra MRFK, stiller vi imidlertid denne oppgaven i bero. Vi har dermed ikke planer
om å gå TS-inspeksjoner i 2019. TS-inspeksjonsrapporter er «ferskvare», og vi har etter vår
vurdering liggende tilstrekkelig planreserve.

