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Forslag til 

VEDTAK 

1. Forslag til Handlingsprogram for fylkesveger 2018– 2021 (23) sendes kommuner og andre 
berørte instanser på høring med frist 3. mai 2017. 

2. Fylkesutvalget vil understreke at endelig vurdering av tiltak og fordeling av økonomisk 
ramme, vil bli foretatt med bakgrunn i bl.a. innkomne høringsuttalelser. 

3. Handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-21 forutsettes endelig vedtatt av fylkestinget i 
juni 2017. 

 

Rasmus Olav Vigrestad  

Fylkesrådmann  

 Hjalmar Nørstebø-Solbjør 

 Ass. fylkesrådmann 

 

 

 

Vedlegg:  

Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 (23). Høringsdokument.  
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Bakgrunn: 
Handlingsprogrammet for fylkesvegene i Oppland 2014-2017, ble vedtatt av fylkestinget i juni 
2013.Det er derfor behov for et nytt handlingsprogram for kommende 4-års periode. Fylkes-
kommunen, som største vegeier i fylket, har ansvar for å utarbeide et handlingsprogram for 
fylkesvegnettet.  
 
Fylkesvegnettet omfatter 3007 km veg. Langs fylkesvegene er det anlagt ca. 200 km gang- og 
sykkelveier. Til sammenligning er riksvegnettet i Oppland på totalt 795 km. 
 

Saksframstilling: 
Fylkesutvalget i Oppland behandlet opplegget for utarbeidelse av nytt handlingsprogram 2018 – 
2021 i møtet 01.12.15 (sak 112/15). I gjeldende regionalt handlingsprogram er det flere målområder 
for samferdsel. Det er et stort sammenfall mellom de nasjonale og regionale målsettingene. 
Regional planstrategi 2016-2020 prioriterer områder innen samferdsel som har betydning for 
fylkesvegprogrammet for perioden 2018-2021.  
 
Organisering 

Ved fylkesutvalgets behandling av opplegget for revisjonsarbeidet, ble det vedtatt at Komite for 
samferdsel og trafikksikkerhet skulle være styringsgruppe for planprosessen. En faglig prosjektgruppe 
har bestått av representanter fra Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ) og Oppland fylkeskommune 
(Ofk). I tillegg har representant fra KS-Oppland og Vegforum Innlandet deltatt. 
 
Prosessen 

Sammen med leder av Komite for samferdsel, har SVRØ og Ofk i løpet av vinteren 2016 hatt møter 
med alle kommunene. Formålet har vært å drøfte aktuelle problemstillinger og gi anledning til å 
komme med innspill og prioriteringer til planarbeidet. Prosjektene som er vurdert tar utgangspunkt i 
dette materialet. Det er i tillegg tatt med enkelte prosjekter som ikke er prioritert av kommunene. 
Gjennom prosessen har komite for samferdsel vært en aktiv styringsgruppe som har drøftet de ulike 
problemstillingene som er lagt fram av prosjektgruppa. Prioriteringene av de enkelte tiltak er 
forankret i fylkeskommunens måldokumenter.  
 
Mål 

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er et transportsystem som er sikkert, fremmer 
verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ut fra det overordnede hovedmålet, er 
det avledet 3 hovedmål som beskriver transportsystemets primære funksjon - framkommelighet og 
hvilke hensyn som skal tas ved utviklingen av transportsystemet; transportsikkerhet og klima og 
miljø. 
 
Oppland skal bidra til dette og utvikles mot en grønnere framtid. Dette innebærer en 
samfunnsutvikling som fremmer omstilling til lavutslippssamfunn. 
 
Regional planstrategi 2016-2020 - Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid - bygger opp under 
ovenfor nevnte, og dette er lagt til grunn for arbeidet med nytt handlingsprogram. 
 
Utfordringer og behov 

Fylkesvegnettet i Oppland varierer fra veger med en betydelig regional og interregional funksjon, til 
veger med en lokal funksjon, i bygd og by. Fylkesvegnettet har stor betydning for næringslivet, er 
viktige øst/vest-forbindelser, og er bindeledd til riksvegnettet. Flere fylkesveger fungerer også som 
omkjørings- og beredskapsveier for gjennomgående riksveger med stor trafikk, og i mange byer og 
tettsteder i Oppland har fylkesvegene viktige sentrumsfunksjoner. 
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Fylkesvegnettet er mangslungent, med veger av ulik standard som fyller ulike funksjoner. Også 
trafikkmengden, målt som årsdøgntrafikk (ÅDT), varierer veldig mellom ulike fylkesvegstrekninger. 
ÅDT er et viktig parameter når ressurser skal fordeles til investeringer og vedlikehold på et 
omfattende fylkesvegnett.  
 
Grønn framtid 

Fylkeskommunen i en grønn framtid har også betydning for arbeidet og prioriteringer med 
fylkesvegene; alt fra valg av tiltak mellom drift- og vedlikehold og investering, til krav til elementer 
om grønn profil i de enkelte kontraktene vedr drift, vedlikehold og investering. Fylkesrådmann vil 
sammen med SVV følge opp dette gjennom handlingsprogramperioden, og komme tilbake til dette 
ved revisjon av fylkesveg-programmet for det enkelte budsjettår.   
 
Omklassifisering 

Fylkestinget har gjennom forrige handlingsprogram vedtatt å vurdere framtidig drift - og vedlike-
holdsansvar for gang- og sykkelveger, og for vegbelysningsanlegg langs fylkesvegene. I dag ivaretar 
kommunene dette ansvaret for deler av fylkesvegnettet, og hvor dette i hovedsak er knyttet til gang- 
og sykkelveger i tettsteder. Prosessen ble gjennomført med alle kommuner i 2013-2014, men 
sluttbehandling ble vedtatt stanset i desember 2014 i påvente av utfall av ny kommunereform. 
Gjøvik kommune ønsket å videreføre og sluttføre prosessen. Dette ble gjennomført og vedtak ble 
fattet i desember 2015, med virkning fra 1. september 2016.  
 

Fylkesutvalget besluttet i januar 2016 at prosessen for de øvrige kommunene skulle settes i gang 
igjen. Dette er nå under arbeid og skal etter planen være sluttført med virkning fra 1. januar 2018.  
 
Areal- og transportplanlegging - ATP 

Areal- og transportplanlegging støtter opp under prinsippene som ligger i regional planstrategi. Det 
gjennomføres fortiden flere ATP-prosjekter i fylket. Innenfor transport er tiltakene rettet mot gange, 
sykkel og kollektivtransport, og dette blir i stor grad belastet fylkesvegbudsjettet. Gjennomføring av 
tiltak er ofte også spleiselag mellom kommune og fylkeskommunen.  
 
Miljøgater 

Omlegging av hovedveger utenom tettsteder, innebærer at det gjenværende vegnettet ønskes 
utformet og tilpasset tettstedet. Det benyttes ofte begrepet "avlastet vegnett" og "miljøgate" på 
denne type veg. Kostnadene ved slik oppgradering kan være høye. 
 
Det er flere aktuelle prosjekt i Oppland; f.eks. Gran, Lena og Raufoss. 
 
Fylkeskommunen vil signalisere at denne type prosjekt må være et spleiselag mellom flere parter. 
Det er i forslaget til handlingsprogram ikke tatt stilling til en prioritering av de aktuelle prosjektene. 
Dette må skje etter høringsperioden - ved sluttbehandling i juni 2017. 
 
Fylkeskommunal behandling - politiske vedtak og føringer 

Ved behandlingen av "fylkesbudsjettet 2017" - fylkestingssak sak 62/16, ble bl.a. følgende vedtatt - 
med betydning for fylkesvegprogrammet. Fra protokollen er hentet følgende: 
 

"Låneopptak fortsetter jf. Handlingsprogrammet for fylkesveger og investeringsramma økes 
med 150 millioner kroner i 2017. Behovet for vedlikehold av fylkesvegnettet er stort. Midlene 
skal benyttes ifølge prioritet der behovet vurderes størst. Fylkestinget ber om at det 
utarbeides en fireårig plan for vedlikehold av fylkesveg basert på "godt nok"-prinsippet." 
 
"Fylkestinget ber om at det utarbeides en fireårig plan for vedlikehold av fylkesveg basert på 
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"godt nok"-prinsippet. Planen skal tematisere vedlikeholdet på fylkeskommunale veger og 
tilstøtende elementer i fylkeskommunalt eie, herunder gang- og sykkelveg, fortau, veglys og 
støyskjerming. Vedlikeholdsbehov og plan for vedlikeholdet skal synliggjøres i kategorier jfr. 
rapport Fornyelse av fylkesvegene i Region øst, Statens Vegvesens rapport nr. 65." 

 
Ved behandlingen av fylkesvegbudsjettet for 2017 - fylkestingssak 64/16, gjorde fylkestinget følgende 
vedtak: 

"Fylkestinget godkjenner det framlagte forslag til revidert Handlingsprogram for fylkesveger 
for perioden 2014-2017, med følgende tillegg: 
Det skal gjennomføres planlegging og prosjektering av ny Lundebru på Fv251 i 2017, med 
byggestart i 2018." 

 

Høring 

Høringsutkastet som nå foreligger forutsettes sendt kommunene og andre høringsinstanser med frist 
for svar senest 3. mai 2017. Det endelige forslaget til handlingsprogram planlegges lagt fram for 
fylkestinget i juni 2017.  

 

Fylkesrådmanns merknader: 
Forslag til "Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 (23)" er utarbeidet innenfor vedtatte 
økonomiske rammer - med unntak av låneopptaket, jf. FT-sak 62/16. Komite for samferdsel og 
trafikksikkerhet har deltatt i prosessen, og sluttet seg til det forslaget som nå foreligger. 
 
Fylkestinget har vedtatt at det skal tas opp lån på kr. 150 mill. kroner i 2017. Samtidig har fylkestinget 
vedtatt handlingsprogrammet for fylkesveger for 2017 uten låneopptak. Fylkesrådmann tolker dette 
dithen at låneopptak derfor må sees i sammenheng med det kommende handlingsprogrammet for 
perioden 2018-2021. 
 
Videre har fylkestinget vedtatt bygging av Lundebrua på fv 251 med oppstart i 2018. Fylkestinget har 
ikke gjort noen vedtak om hvilke prosjekter som eventuelt skal tas ut.  
 
Oppstart av Lundebrua i 2018 krever finansiering i størrelse 35 mill. kroner; 20 mill. kr. i 2018 og 15 
mill. kr. i 2019, utover det som ligger i den opprinnelige økonomiske rammen for 2018 og 2019. Dette 
som følge av at ingen prosjekter tas ut. Fylkesrådmann vil derfor foreslå at 35 mill. kroner prioriteres 
av låneopptaket til Lundebrua. Dette innebærer en forskyvning av de økonomiske rammene. Dette 
frigjør 35 mill. kroner i 2020. Disse og de resterende 115 mill. kroner vil fylkesrådmann foreslå 
fordeles etter avsluttet høringsrunde med bl.a. kommunene.  
 
Fylkestinget har bedt om at det skal utarbeides en plan for vedlikehold av fylkesveger etter "godt-
nok-prinsippet". Fylkesrådmann vil etter den kommende høringen se på hvilke konsekvenser inn-
retningen av planforslaget har for det totale fylkesvegnettet. Sentralt blir prioriteringer mellom økt 
vedlikeholdsinnsats for å redusere etterslepet, og nyinvesteringer for økt trafikksikkerhet og frem-
kommelighet for næringsliv og befolkning. Handlingsprogrammet skal ha en "grønn profil".    
 
Det er nå ikke samsvar mellom tallene i "fylkesbudsjettet 2017-2020" som er i 2017-kroner og tallene 
i vedlagt handlingsprogram for 2018-2021 som er i 2018-kroner. Budsjett-tallene i endelig 
handlingsprogram vil bli i 2017-kroner.  
 
Fylkesrådmann mener at handlingsprogrammet - slik det nå foreligger - er utarbeidet etter de 
retningslinjer som fylkesutvalg og -ting har gitt for arbeidet. Fylkesrådmann vil derfor anbefale at 
høringsdokumentet - slik det nå foreligger og hvor lånerammen ikke er fullt ut disponert - sendes på 
høring.  


