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Fylkesveienes transportplan

Det overordnede langsiktige målet til OFV er et veinett som er sikkert, effektivt med god 

fremkommelighet. Et godt veinett sikrer verdiskapning og at mennesker kommer seg trygt og raskt 

til arbeid, fritidsaktiviteter, nødvendighetsærender og ferie. Alle landet landets innbyggere skal ha et 

velfungerende tilbud. Transporten skal skje uten skader på mennesker, klima og miljø. 

Mye av riksvegnettet i Norge er de senere år utbedret. Nasjonal transportplan (NTP) følges i stor 

grad opp, og veibevilgningene er økt både reelt og som andel av statsbudsjettet. Målene i NTP er 

godt forankret og treffsikre: 

■  Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet.

■  Redusere trafikkulykker i tråd med nullvisjonen.

■   Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn  

og redusere andre negative miljøkonsekvenser.

OFV ser likevel fortsatt store utfordringer. Mye av det knyttet omfattende fylkesveinett. Fylkesveinettet 

er en viktig del av veinettet i Norge. Om lag 10.000 kilometer av veinettet i Norge er riksvei. Fylkene 

har rundt 44.000 kilometer vei. 

Fylkesveiene har over år fått ett vedlikeholdsetterslep som er så omfattende at det er vanskelig å se 

for seg at det kan utbedres tilstrekkelig uten at staten tar et større ansvar. Det må et langsiktig arbeid 

til for å forbedre tilstanden til et akseptabelt nivå. Etterslepet har konsekvenser for trafikksikkerhet, 

samfunnsøkonomi og innbyggernes fremkommelighet. 
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Det er store kvalitetsforskjeller i veinettet, og dette er godt dokumentert. Rambøll har, på oppdrag 

fra OFV, utarbeidet oversikter over kvaliteten på riks- og fylkesveinettet. Oversiktene ble utarbeidet i 

2009 og i 2016 (basert på 2014-tall)1. Analysene viser at det er store forskjeller i kvalitet på veinettet 

fra fylke til fylke, og mellom fylkes- og riksveinettet. Analysene viste også at en rekke fylker har fått 

et dårligere veitilbud i perioden, målt gjennom ulike funksjonskriterier. Det varierende veinettet har 

konsekvenser for fremkommelighet, sikkerhet og effektivitet. 

Utfordringen på trafikksikkerhetsområdet er alvorlige: Risikoen for å bli drept eller hardt skadd på 

fylkesveinettet er 672 prosent større enn på riksveinettet. Dette er en utfordring som bør adresseres, 

enten det skyldes vedlikeholdsetterslep, forskjell i veistandard eller forskjeller i driftsstandard. 

Ved å redusere etterslepet vesentlig kan samfunnet oppnå betydelige gevinster, ikke bare mht 

trafikksikkerhet, men også gevinster i form av reduserte tidskostnader. Det er viktig for næringslivet. 

Redusert vedlikeholdsetterslep vil kunne redusere drivstoffkostnader, redusere kostnader til 

reparasjon og service og også bedre samfunnssikkerhet og beredskap.  Det gir mindre risiko for 

stenging av vei og omkjøring. 

Det er store variasjoner i veikvalitet fra fylke til fylke, og mellom riks- og fylkesvei. Det mangler gode 

standarder som reelt er bindende for veieier. Svært mye av fylkesveienes funksjon er et nasjonalt 

anliggende. Derfor ber vi om en nasjonal finansieringsplan for viktig deler av fylkesveiene. 

En vesentlig del av den lokale og regionale kollektivtrafikken foregår på fylkesveiene, og da er det 

viktig med sikkerhet og fremkommelighet, og ikke minst holdeplasser, som er lett tilgjengelige for 

både busser og passasjerer.

OFV mener på grunn av alt dette, at fylkesveiene bør være en del av Nasjonal transportplan.

Karin Yrvin og Øyvind Solberg Thorsen

1  Rambøll rapport 2016: Kvaliteten på det norske 
veinettet: Del 2 – Status på Riks- og fylkesveier

2 Rapporten: Trafikksikkerhetsutviklingen 2017
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Fylkesveiene og  
kvalitetsstandarder 

Regelverk for investering i nye veier, og manglende standarder for eksisterende veier

Det er gode og gjennomarbeidete krav til nye prosjekter/investeringer i veinettet. Dette er regulert 

både gjennom lovverk, forskrifter og regelverk. Det er utarbeidet gode beskrivelser i veinormaler, 

håndbøker og veiledere. Utarbeidelsen av disse er hjemlet i veglovens § 13 hvor det står at: 

«Departementet gir føresegner om anlegg av offentlig veg». 

Vegnormaler er en samlebetegnelse for normaler i Statens vegvesens håndbokserie som 

inneholder krav til blant annet veibygging, veiutforming, tunneler, bruer og ferjekaier, rekkverk og 

trafikksikkerhetsutstyr. Vegnormalene er et viktig styringsverktøy og et hjelpemiddel ved utforming og 

dimensjonering av offentlig vei- og trafikkanlegg.

Målet med Vegnormalene er effektiv og trafikksikker transport av mennesker og gods, og best 

mulig tilpasning til bebyggelse, bomiljø, bymiljø, landskap, naturmangfold, kulturmiljø, vegetasjon 

og landbruksarealer. Vegnormalene skal sikre tilfredsstillende og enhetlig kvalitet på veinettet ut fra 

samferdselspolitiske mål. 

Myndighet til å fravike vegnormalene, innenfor forskriftenes rammer, er lagt til Statens vegvesen 

ved Vegdirektoratet for riksvei, fylkeskommunen for fylkesvei og kommunen for kommunal vei. 

Vegnormalene kan altså fravikes og det er veieier som har fraviksmyndigheten. 

I tillegg til dette regelverket, kommer tunnelsikkerhetsforskriften og bruforskriften for fylkesveien, som 

gir noen avgrensninger i fraviksmuligheten. Her bestemmer Statens vegvesen om veibyggingen skal 

følge normalen eller ikke. 

Det er minst to utfordringer ved dette regelsettet. Det ene er at det er veieier som har fraviks-

myndigheten. Dette er problematisk fordi veieier, som ikke er uavhengig av finansiering og 
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eierskap, bestemmer når kvalitetsstandarder kan fravikes.  Siden veieier har fraviksmyndigheten 

kan de i prinsippet planlegge for veier som er dårligere enn den kvalitetsstandarden som er satt 

for en god vei. Da blir vegnormalene bare retningsgivende. At det er det lokale selvstyret som tar 

beslutninger om veinettet forsterker faren for at veinormalene kun blir retningsgivende og ikke fulgt. 

Lokaldemokratiet har mange hensyn de skal ivareta, og veiutbygging, drift og vedlikehold er bare 

en av oppgavene. Det kan føre til at de tar beslutninger om å få «mer vei for pengene» heller enn å 

ivareta en bestemt kvalitet på veinettet. 

Det andre utfordringen er at de mest bindende reglene kun gjelder anlegg av vei, ikke føringer for 

hva som er en god vei på det eksisterende veinett. Dette er problematisk fordi det dermed er uklart 

hva som skal være standarden på det eksisterende veinettet. Regelverket gjelder ikke for hoveddelen 

av veinettet: nemlig de veiene som allerede er bygget. 

I utgangspunktet definerer altså Vegnormalene en kvalitetsstandard som tilfredsstiller målene en 

har satt for utbygging av nye veier. Det anses fra veimyndighetenes side, ikke som realistisk å oppnå 

en slik standard på hele veinettet3. Det er utviklet utbedringsstander som ansees mer realistisk og 

hensiktsmessig å gjennomføre. Når utbedringsstandarder benyttes, utbedres veiene med reduserte 

krav til geometri, framkommelighet og sikkerhetsstandard. Det vil si at en utbedrer med lavere 

kvalitetsstandard enn en ny vei. 

Om man skal bygge ny vei, utbedre eller begge deler, avgjøres tidlig i planprosessen, mens det ikke 

er klare kriterier eller en tydelig strategi for å avgjøre standarden på det eksisterende veinettet. 

Drift og vedlikehold

Det er en retningslinje, R610 for drift og vedlikehold av riksveinettet. Håndboken gir en generell 

beskrivelse med retningslinjer for hvordan vedlikeholdet skal utføres. Håndboken beskriver generelle 

krav knyttet til drift og vedlikehold av vei med sideområder, tunneler, konstruksjoner, installasjoner 

og annet vei-utstyr. Kravene er delt mellom felles krav for alle veiobjekter og krav som gjelder for 

det enkelte veiobjekt/aktivitet. Etter 2003 har de fleste fylkeskommuner i hovedsak vedtatt at R610 

legges til grunn for fylkesvegene også. Dette har imidlertid hovedsakelig vært gjeldende for drift. For 

vedlikehold har fylkeskommunene i stor grad lagt seg på andre standardnivåer.

Målet med håndboken er å gi et likt tilbud med hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet for 

alle trafikanter. I tillegg skal behovene for å ta spesielle miljøhensyn på delstrekninger klarlegges 

3  https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095
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og ivaretas. Håndboken er ikke bindende slik veinormalene er. Av budsjettmessige grunner senkes 

noen ganger kravene for drifts- og vedlikeholdsarbeider. Det motsatte er også tilfellet, noen 

ganger heves standarden, dog som regel bare standard for driftsoppgaver som heves av hensyn til 

framkommelighet eller trafikksikkerhet.

Regionreformen, fylkenes overtakelse av SAMs vegadministrasjon og trafikksikkerhet

I arbeidet med regionreformen er det vedtatt at fylkene skal overta ansvaret for SAMS 

vegadministrasjon fra Statens vegvesen. OFV har vært skeptisk til denne reformen på grunn av 

risiko for ulike prioriteringer i fylkene og variasjoner i veistandard fra fylke til fylke, og mellom riks- og 

fylkesvei. For eksempel er det en fare for at trafikksikkerhetstiltak kan nedprioriteres av økonomiske 

hensyn. I Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2019 fremgår følgende: «Departementet 

vil utrede forskrifter som gir nasjonale føringer for utbygging, forvaltning, vedlikehold og drift av 

riks- og fylkesveier og forslag til lovendringer som utvider Vegtilsynet sin myndighet til å omfatte 

fylkesveiene». Dette oppdraget er nå gitt til Statens Vegvesen, og arbeidet er igangsatt. OFV har 

anbefalt at fylkeskommunene må gå sammen om å utarbeide felles standarder for fylkesveiene.

OFV har lenge arbeidet for nasjonale standarder, så denne utredningen imøtekommes. 

Behov for oversikt og gjennomarbeidede beslutninger

Nasjonal vegdatabank (NVDB) er en database med detaljert informasjon om alle veier i Norge. Det 

gjelder utstyr og konstruksjoner som inngår i veisystemene, tilstanden til disse samt hendelser som 

skred og ulykker, på og omkring vegnettet. Databasen fungerer som et inventarregister for vei-Norge 

og er sentral ved budsjettering og planlegging av vedlikehold og bygging av nye veianlegg. 

Det er viktig at regionene har plikt til å levere data til NVDB og at de har rett til å benytte dataene i 

veiplanleggingen. NVDB er helt sentralt for at vei-eier skal ha god oversikt over veinettet. 

Det finnes ikke gode, uttømmende sammenstillinger over veinettet som kan gi beslutningstaker viktig 

informasjon om tilstanden. OFV har fått utviklet kriterier for hva som skal defineres som kan defineres 

som en god vei, og har fått utarbeidet flere rapporter over tilstanden på veinettet, som viser 

sammenstillinger fylkene imellom, i mellom fylkesvei, riksvei og europaveier. Det gir viktig informasjon 

til veieier om tilstanden på veinettet.  

Det er viktig at veieier har en slik oversikt over veinettet, derfor bør slike oversikter utarbeides hvert 

fjerde år. OFV mener at det må utarbeides utbedringsplaner, og at disse må være politisk forankret 

med tilhørende budsjett. Slike planer må bygge på faglig vurdering av veinettets kvalitetsstandard. 

Det bør forskriftsfestes at veieier har plikt til å ha oversikt over veinettet.
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Utfordringer i regelverket

Regelverket rundt veistandarder reiser en rekke spørsmål: 

■  Hvor reelle er egentlig dagens vegnormaler når veieier har fraviksmyndigheten?

■   Hva slags krav bør stilles til det eksisterende veinettet? Skal det være vegnormalstandarder, 

eller en standard som er «godt nok», og hvordan skal denne defineres? 

■   Skal nye standarder utvikles, eller skal funksjonen til veien defineres?

■   Manglende standarder og krav til eksisterende vei fører til at det er vanskelig å føre tilsyn med 

veiene. Hva skal veienes standard måles opp mot? 

■   Skal standarden være forskjellig i forhold til hvem som er veieier, det vil si ulike standarder på 

fylkes- og riksvei med samme ÅDT eller ulike standarder mellom fylkene/regionene?

OFV anbefaler:

■  At retten til å sikre og trygge veier lovfestes.

■   At de nasjonale føringene for utbygging, forvaltning, vedlikehold og drift av riks- og fylkesveier 

forskriftsfestes.

■  Føringene må ivareta næringsveier, fremkommelighet og sikkerhet.

■   Avvik fra de nasjonale bindende føringene skal behandles av en egen instans. De skal ikke 

behandles av veieier.

■  Regionreformen må medføre et økt ansvar for nullvisjonen og trafikksikkerhet. 

■   Fylkeskommunene må forpliktes til å samordne sitt trafikksikkerhetsarbeid. Det må etableres 

nye arenaer for samarbeid og erfaringsutveksling. 

■  Trafikksikkerheten på fylkesveiene må bedres og trafikkfarlige strekninger prioriteres.

■   Vegtilsynets ansvar bør utvides til også å inkludere fylkesveinettet. 

■   Viktige veier for tungtransport må ha tilstrekkelig bredde for to kjørefelt, med tillatt aksellast og 

kurvatur som gjør at de kan benyttes effektivt og trafikksikkert, også for modulvogntog.

■   Det må utarbeides årlige oversikter over standarden på veinettet i fylkene ved bruk av KPI  

(Key Performance Indicators). Det må angis hvilke KPI’er man bør etablere, en angivelse av 

hvordan de måles (hvilke parametere inngår) og hvordan de aggregeres over en veistrekning 

eller et veinett. 

■   Det må vedtas en helhetlig plan for vedlikehold og fjerning av etterslep i alle fylker. 

■   Det må utarbeides en helt konkret økonomisk opptrappingsplan for å få fjernet etterslepet

■   Det bør være en egen oversikt over godstransporten, som kartlegger hvilke verdier som 

trafikkerer på de ulike veiene. Det må utarbeides utbedringsplaner for disse veiene. 

■   Kriteriene for tildeling av midler til skredsikring må endres, slik at fylkene både kan drifte 

rasutsatte veier, utbedre veinettet for å sikre mot ras, og ha gode varslingsrutiner når ras 

forekommer.
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Fylkesveiene og økonomi

Finansiering av fylkesveiene

Staten prioriterer midler til fylkesveier dels gjennom rammetilskuddsordningen for kommuner 

og fylkeskommuner som administreres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og 

dels gjennom bevilgninger fra øvrige departementer. De statlig fordelte midlene kan deles i to 

hovedbolker: Rammetilskuddet, som fordeles etter kostnadsnøkler, og skatteinntekter. Til sammen 

kalles dette ofte frie midler. I tillegg til de frie midlene, kommer bundne inntekter, som fordeles etter 

ulike kriterier eller til ulike formål, og som ofte forutsetter bidrag fra fylkeskommunen. Fylkets egne 

midler kan være fra bompenger, eller trafikkinntekter fra ferjer og kollektivtransport4. 

Frie midler utgjør om lag 80 prosent av fylkeskommunens samlede inntekter og fordeler seg omtrent 

likt mellom rammetilskudd og skatteinntekter. Skatteinntektene varierer fra fylke til fylke ettersom de 

utjevnes på grunn av særskilte behov i det enkelte fylke. Når det gjelder rammetilskuddet, fordeles 

de altså etter kostnadsnøkler. I 2015 ble fordelingsnøkkelen for tildeling til fylkesveier endret. Det 

gjorde også de andre kostnadsnøklene knyttet til fylkeskommunenes økonomi. Når det gjelder 

fylkesveiene ble det i de nye kostnadsnøklene lagt mindre vekt på innbyggertall, og økt vekt på 

beregning av drift og vedlikeholdsbehovet på fylkesveiene. 

Kriterium Kostnadsvekt

Fylkesfaktor for drift og vedlikehold (MOTIV) 0,7664

Innbyggertall 0,1168

Veilengde 0,1168

Sum 1,0000

4  Vista Analyse Rapport 2018/14: Hva har skjedd med fylkesveiene etter Forvaltningsreformen?
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Hoveddelen av fordelingen av midler til fylkesveiene er en fylkesfaktor fremkommet etter 

beregninger foretatt i en modell som kalles MOTIV. I modellen beregnes behovet som produkt av 

enhetspris, tiltaksfrekvens og mengde. Enhetsprisene som benyttes er basert på erfaringstall, som 

er indeksregulert. Tiltaksfrekvens for hver veiobjekttype er basert på empirisk kunnskap. Mengder 

hentes fra nasjonal vegdatabank (NVDB). Kostnader for å utbedre vedlikeholdsetterslep (forsømt 

vedlikehold, forfall) er ikke inkludert i beregningene i MOTIV. I MOTIV er kostnadene beregnet 

under forutsetning av at standardkravene i R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger 

overholdes og at etterslep dermed ikke oppstår. Fra statsbudsjettet 2014 bevilges noe til utbedring 

av veivedlikehold som ekstra midler. I 2018 var dette beløpet på 1.355 millioner kroner. 

Det er innenfor rammetilskuddsordningen etablert et mindre tilskudd med særskilt fordeling med 

sikte på å dekke kostnader for oppfyllelse av tunnelforskriften. Oppfyllelsen av denne er i all 

hovedsak forutsatt gjennomført ved bruk av frie midler. 

Totalt sett utgjør statens bevilgninger til fylkesveier og fylkeskommunale ferger og båtruter 16 

milliarder kroner per år. Fylkene bruker, i varierende grad, midlene fordelt til fylkesveier nettopp til 

dette. 

Øremerkede tilskudd

Øremerkede tilskudd er oppgaver som Stortinget ønsker fylkene skal prioritere, men hvor de også 

bidrar selv, eller det kan være andre grunner til at de ikke er en del av rammetilskuddsordningen.  

Det er tre øremerkede tilskudd som bevilges fylkene, og som er relevante i forhold til fylkesveiene: 

■   Rentekompensasjonsordningen, som innebærer at deler av rentene knyttet til lån til 

fylkeskommunale veiprosjekter dekkes etter et regelverk. For 2018 ble det bevilget 181,7 millioner 

til formålet. Det innvilges ikke lenger rentekompensasjon for nye lån, og utbetalingene fra 

ordningen vil derfor gradvis reduseres. 

■   Midler til skredsikring er tilskuddsordning hvor staten bidrar med en bestemt sum. Midlene 

fordeles etter en prioriteringsmodell utarbeidet av Statens Vegvesen. I NTP er det lagt opp til 

en snittbevilgning frem mot 2023 på 745 millioner kroner i året, mens bevilgningen er tenkt 

økt til 1,25 milliarder kroner per år i 2024 - 2029. Det bevilges mindre enn behovet. Nasjonal 

Rassikringsgruppe har som ønske at det skal bevilges 4,17 milliarder kroner i snitt i året til 

rassikring i neste NTP.

■   Det ble i 2018 bevilget 76 millioner kroner over statsbudsjettet til gang- og sykkelveier. Det er 

forutsatt en egenfinansiering på 50 prosent for å motta tilskudd på denne ordningen. 
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Fylkenes gjeld og garantiansvar

Befolkningens ønske om bedre og flere veier førte i sin tid til et behov for å fremskynde lokale 

prosjekter. Disse ble løftet frem gjennom bruk av bompenger, og et motkrav fra staten, var 

at fylkene måtte garantere bompengelånene. Ved bygging av riksvei med låneopptak og 

bompengefinansiering er det altså blitt vanlig at kommuner/fylkeskommuner stiller garanti for 

bompengelånet. 

På grunn av en sterk satsing på utbygging av riksveier i deler av landet, så har garantiordningen 

eksplodert. Vista Analyse har funnet at lånegjelden hos norske bompengeselskaper er mer enn 

firedoblet i årene 2006–2016, da den var på 52 milliarder kroner.  Og flere krav om garantier ligger 

på bordet til behandling. Et usikkerhetsmoment er hva som skjer dersom garantiene skal innfris, en 

annen svært viktig faktor, er hvordan dette påvirker fylkeskommunens evne til å løse andre, svært 

viktige fylkeskommunale oppgaver, som veier, skole og kultur. 

Kommunalbanken, som sikrer rimelige vilkår, har øvre grenser for hvor mye de kan innvilge av lån 

og garantier, og de grensene er flere fylkeskommuner snart i ferd med å nå. Dette kan innebære at 

fylkeskommunen må henvende seg til andre finansieringsinstitusjoner for å oppnå finansiering og 

da vil de sannsynligvis til dårligere vilkår. Hvis renten går opp ett prosentpoeng i året vil dette for 

eksempel Rogalands del, føre til en utgift på omlag 75 millioner kroner, som må tas andre steder 

fra. Og hvor skal de hente pengene? Mange av de fylkeskommunale oppgavene er lovpålagt, og 

begrensede midler må flyttes dit. Dette igjen påvirker muligheten til å ta vare på, og videreutvikle et 

fylkesveinett som så sårt trenger opprusting. Lånegarantiene kan også gi dårligere kredittrating som 

kan gjøre lånevilkårene enda dårligere. Handlingsrommet for fylkene blir forringet. 

Fylkene har ingen mulighet til å påvirke størrelsen på disse riksveiprosjektene, eller innholdet i 

veiutbyggingen, da dette er et statlig ansvar og påvirket av internasjonale konvensjoner. Staten eier 

prosjektet, fylkene garantien. Så fylkene har ingen mulighet til selvstendig nedskalere prosjekters 

kvalitet, eller endre på brukerfinansieringen for å sikre økonomien. Det kan stilles spørsmål ved hvor 

hensiktsmessig det er at fylkeskommunene må stille garantier for utbyggingsprosjekter i riksveinettet 

som Statens vegvesen har ansvaret. 

Praksisen med garantier er ikke skriftlig dokumentert, men historisk betinget. Når historien endrer 

seg, må ordningene også endrer seg. Fylkene må få økonomisk handlingsrom for å løse de 

oppgavene de har. Fylkeskommunene er ikke i stand til å prioritere den nødvendige satsingen på 

fylkesveinettet. Å endre garantiordningen fra fylkene til staten er en måte å sikre større trygghet i 

fylkeskommunebudsjettene på, og bør gjennomføres straks. 
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Utfordringer ved det økonomiske opplegget

■   Det eksisterer ikke et godt system for å få veistandarden opp på et akseptabelt nivå. Det blir 

ikke bevilget nok til å fjerne det allerede opparbeide etterslepet. Statens vegvesen kartla i 2014 

at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene da var på omtrent 59 milliarder 2018 -kroner. 

■   Dersom fylkene ønsker å investere annerledes enn nasjonale føringer, så er de i større grad enn 

før avhengig av bompengeinnkreving. 

■  Garantiansvaret fratar fylkeskommunene handlingsrom. 

■  Det er stor forskjell mellom bevilgningene til fylkesveiformål og riksveiformål.

■  Bevilgningene til samferdselsformål i fylkene settes opp mot velferdstilbud som er lovfestet.

OFV anbefaler:

■   Bevilgninger til å innhente vedlikeholdsetterslep må inn i fordelingsnøklene, eller det må et  

eget statlig finansiert program til dette. 

■   Staten må ta over garantien på riksveiprosjekter.
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Næringstransport på  
fylkesveiene

Norges geografi, i særlig grad den lange kystlinjen gjør at verdiskapingen er spredt over hele landet. 

Selv om den største andelen av næringstransport i Norge går på Europaveier og riksveier, utgjør 

mange fylkesveier en viktig del de norske næringsveiene. Dermed blir norske næringsinteresser 

skadelidende når forfall preger store deler av fylkesveinettet.

Da ansvaret for en stor andel av de mindre riksveiene ble overført til fylkene var veiene klassifisert 

etter trafikkmengde, og det ble ikke tatt hensyn til næringstransporten på den enkelte vei. OFV 

mener at veier der næringstransporten er så stor at den er av nasjonal interesse bør være statens 

ansvar. Således bør fylkesveier som er viktige næringsveier vurderes tilbakeført til staten.

Vurdering av trafikkmengde

Årsdøgntrafikk (ÅDT) er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for 

begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall 

for daglig trafikkmengde. ÅDT inneholder også informasjon om timefordeling, dagfordeling, 

ukefordeling, månedsfordeling av trafikken, samt noen ganger ÅDT knyttet til spesielle utfartsdager. 

ÅDT angis også for tunge kjøretøy, eller i henhold til en lengdeklassifisering av kjøretøy. Men den tar 

ikke inn over seg verdien av lasten. ÅDT sier altså ikke noe om verdien transportarbeidet utgjør.

Det er problematisk når man skal vurdere den samfunnsøkonomiske merverdien av et veiprosjekt. 

Dersom man ikke har klare tall for verdien av transportarbeidet på veiene kan man heller ikke  

beregne de faktiske kostnadene ved trafikkstans og dannelse av flaskehalser på utsatte veistrekninger. 

Dette kan i neste rekke føre til feil prioriteringer i investeringer, vedlikehold og beredskap.
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Tilbakemeldinger fra næringslivet tilsier at behovene til næringstransporten på fylkesveiene ikke i 

tilstrekkelig grad har blitt ivaretatt i investeringene som er gjort i fylkesveinettet. Dessverre er det 

ikke gjort en helhetlig kartlegging av næringstransporten på norske fylkesveier. Analyseselskapet 

Transportutvikling AS (2015) har på oppdrag fra de tre nordligste fylkeskommunene kartlagt 

sjømattransporten i Nord-Norge (Rapporten «Fra kyst til marked»). Funnene i rapporten belyser 

fylkesveienes betydning i norsk sjømateksport, og mye tilsier at situasjonen er den samme for andre 

næringer og i andre deler av landet. OFV mener derfor at det må gjøres en nasjonal kartlegging av 

de viktigste næringsveiene.

Lærdom fra Kyst-til-marked-rapporten

Transportutvikling AS gjør i Kyst-til-marked-rapporten5 flere funn som godt illustrerer behovet for et 

fylkesveiløft. Selv om sjømatsektoren er spesielt sensitiv for forsinkelser og trafikkstans, kan funnene 

i stor grad sies å være representative for andre næringer og ande landsdeler. Dette belyser behovet 

for en nasjonal kartlegging av næringstrafikken på norske veier. 

Av funnene gjort i dette arbeidet, er det særlig verdt å merke seg det følgende:

■   Ca. 69 prosent av landtransporten går ut/inn av Nord-Norge med bil. 50 prosent krysser 

internasjonale grensestasjoner til Sverige/Finland/litt Russland og 19 prosent følger E6 ut av 

landsdelen.

■   Av de 50 veistrekningene med mest sjømattrafikk, vil 13 være fylkesveier.

■   Veistandard generelt og vinterstengte veier trekkes i rapporten frem som to av de største 

logistikkutfordringene for sjømatnæringen.

■   Basert på samtaler med fiskeprodusenter er de fleste flaskehalsene relatert til veinettet,  

spesielt fylkesveier.

Gjennom tilbakemeldinger fra aktørene i næringslivet skal det være mulig å beregne kostnadene 

knyttet til forringelse av kvaliteten på eksportvarer som følge av trafikkstans eller forsinkelser. 

Disse må regnes som en alternativkostnad ved ikke å gjennomføre en veiinvestering når 

samfunnsøkonomien i veiprosjekter skal beregnes.

5  https://www.nfk.no/_f/p34/i152db5e9-e339-47a7-afc0-f4358fe61d18/fra_kyst_til_marked_2015_ 
rev_070116.pdf
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Utfordringer knyttet til næringstransport på fylkesveiene:

■  Dagens bruk av ÅDT som mål for trafikkmengde sier ikke noe om verdien av transportarbeidet.

■   Bruken av gjennomsnittsmål på trafikkmengde plukker ikke i stor nok grad opp store 

svingninger i trafikkbelastningen på veiene.

■   Siden mye av norsk næringsvirksomhet, i særlig grad primærnæring, er bundet til gitte 

geografiske områder tvinges næringstransporten til å ta i bruk underdimensjonerte fylkesveier.

■   Viktige nærings- og eksportveier er av nasjonal interesse, men ansvaret for å ivareta disse 

legges allikevel i mange tilfeller på fylkene.

OFV anbefaler:

■  Det gjøres en grundig kartlegging av næringstrafikken på norske fylkesveier.

■   Viktige næringsveier identifiseres, og ansvaret for disse veien overføres til staten.

■   Tunge næringstransporter og verdien av disse transportene må være en del av vurderingen  

når kapasitetsbehovene på fylkesveier skal fastsettes. 

■   Kostnader knyttet til forringelse av eksportvarer ved trafikkstopp på eksisterende veg må 

regnes inn som en kostnad når den samfunnsøkonomiske gevinsten av veiinvesteringer skal 

beregnes.

■   Fylkesveier som er viktige næringsveier må dimensjoneres til å håndtere trafikk-toppene,  

så ikke disse resulterer i flaskehalser.
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Oppsummerte anbefalinger

Kvalitetsstandarder

■  At retten til trygge sikre veier lovfestes.

■   At de nasjonale føringene for utbygging, forvaltning, vedlikehold og drift av riks- og  

fylkesveier forskriftsfestes.

■  Føringene må ivareta næringsveier, fremkommelighet og sikkerhet.

■   Avvik fra de nasjonale bindende føringene skal behandles av en egen instans. De skal ikke 

behandles av veieier.

■   Regionreformen må medføre et økt ansvar for nullvisjonen og trafikksikkerhet. 

■   Fylkeskommunene må forpliktes til å samordne sitt trafikksikkerhetsarbeid, herunder må det 

etableres nye arenaer for samarbeid og erfaringsutveksling. 

■   Trafikksikkerheten på fylkesveiene må bedres og trafikkfarlige strekninger prioriteres.

■  Vegtilsynets ansvar bør utvides til også å inkludere fylkesveinettet. 

■   Viktige veier for tungtransport må ha tilstrekkelig bredde for to kjørefelt, med tillatt aksellast  

og kurvatur som gjør at de kan benyttes effektivt og trafikksikkert, også for modulvogntog.

■   Det utarbeides årlige oversikter over standarden på veinettet i fylkene ved bruk av KPI (Key 

Performance Indicators). Det må angis hvilke KPI’er man bør etablere, en angivelse av hvordan 

de måles (hvilke parametere inngår) og hvordan de aggregeres over en veistrekning eller et 

veinett. 

■  Det må vedtas en helhetlig plan for vedlikehold og fjerning av etterslep i alle fylker. 

■   Det må utarbeides en helt konkret økonomisk opptrappingsplan for å få fjernet etterslepet. 

■   Det bør utarbeides en skredsikringsplan for alle skredutsatte punkt med høy og middels 

skredfaktor.

■   Kriteriene for tildeling av midler til skredsikring må endres, slik at fylkene både kan drifte 

rasutsatte veier, utbedre veinettet for å sikre mot ras, og ha gode varslingsrutiner når ras 

forekommer.
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Økonomi

■   Bevilgninger til å innhente etterslep må inn i fordelingsnøklene, eller det må et eget statlig 

program til dette. 

■  Staten må ta over garantien på riksveiprosjekter.

Næringstransport

■  Det gjøres en grundig kartlegging av næringstrafikken på norske veier.

■   Viktige næringsveier identifiseres, og ansvaret for disse veien overføres til staten.

■   Tunge næringstransporter og verdien av disse transportene må være en del av vurderingen  

når kapasitetsbehovene på fylkesveier skal fastsettes. 

■   Kostnader knyttet til forringelse av eksportvarer ved trafikkstopp på eksisterende veg må 

regnes inn som en kostnad når den samfunnsøkonomiske gevinsten av veiinvesteringer skal 

beregnes.

■   Fylkesveier som er viktige næringsveier må dimensjoneres til å håndtere trafikk-toppene, så ikke 

disse resulterer i flaskehalser.
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