
at en del fylkeskommuner har økt gjelden etter 
gjennomføring av store investeringsprosjekter 
i fylkesveinettet.»

KOSTBART TUNNELDIREKTIV
– Tunneldirektivet er kostbart, og er i tillegg 
innført med større virkeområde i Norge enn det 
EU krevde. Det er bra at også fylkesveitunneler 
omfattes av direktivet, men det har dessverre gått 
på bekostning av annet som burde vært gjort, og 
fylkene får kanskje ikke prioritert andre viktige 
oppgaver. 

– Slik vi ser det, har fylkespolitikerne denne 
gang rett når de peker på staten: Handlings
rommet deres er minsket og de får faktisk ikke 
nok midler til å skjøtte oppgavene. Derfor er det 
nødvendig å øke totalpotten til vedlikehold av 
veinettet, og innføre et nasjonalt program for å 
fjerne vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, 
sier Karin Yrvin.

VISTA ANALYSE AS har på oppdrag fra 
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) 
undersøkt hva som har skjedd med fylkesvei
ene og fylkesveiferjene i perioden etter 2010. 
Da overtok fylkene i forbindelse med fylkesvei
reformen (Forvaltningsreformen) ansvaret for 
en stor del av det tidligere riksveinettet med 
tilhørende ferjesamband.

– Staten har ikke fulgt opp Forvaltnings
reformen i 2010 med tilstrekkelig midler til å 
kutte vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene 
slik Stortinget forutsatte da ansvaret for veiene 
ble overført. Når staten innfører reformer som 
bestemmer fylkenes oppgaver, må det følge nok 
midler med, sier OFVs fagsjef Karin Yrvin.

SAMLET ETTERSLEP ØKER
Rapporten «Hva har skjedd med fylkesveiene 
etter Forvaltningsreformen» kartlegger utviklin
gen i statlige bevilgninger og fylkeskommunalt 
forbruk til drift, vedlikehold og investeringer i 
fylkesveinettet fra 2010 og fram til i dag. 

Det vises til at «Etter Forvaltningsreformen 
(2010), hvor fylkeskommunene overtok ansvar for 
betydelige deler av det tidligere riksvegnettet, har 
fylkeskommunene i perioden 2010–2018 brukt noe 
mer midler på fylkesveiene enn de har fått tilført 
av midler til formålet fra Staten. Dette har likevel 
ikke vært tilstrekkelig til å redusere vedlikehold
setterslepet på fylkesveinettet, vår gjennomgang 
av fylkeskommunenes budsjett og økonomi
planer tyder på at det samlede etterslepet øker.»

STORE FORSKJELLER
OFV har i mange år påpekt nødvendigheten av 
å utbedre det viktige fylkesveinettet, og har også 

gjennom tidligere rapporter dokumentert de 
store forskjellene i veikvaliteten på fylkesveiene 
rundt om i landet. Senest i rapporten «Kvaliteten 
på det norske veinettet», som Rambøll laget på 
oppdrag for OFV i 2016. 

Den nye rapporten fra Vista Analyse 
understøtter det store behovet for å ta tak i dette. 
Det handler om både trafikksikkerhet og effekti
vitet, for næringslivet og alle andre veibrukere, i 
tillegg til at bedre veier også er viktige for klima 
og miljø.   

MER TIL RIKSVEIENE
Rapporten viser at det har vært en langt svakere 
utvikling i statens bevilgninger til drift og vedlike
hold av fylkesveiene, sammenliknet med utvikling 
i bevilgningene til riksveiene. «Over tid vil derfor 
standardforskjellene mellom riks og fylkes veger 
øke dersom denne trenden videre føres» heter det 
i rapporten. Konsekvensen, i tillegg til økende 
standardforskjeller fra fylke til fylke, er at man 
på fylkesveiene også blir hengende etter i arbeidet 
med å redusere ulykkesrisiko.  

– Når man ser av ulykkesstatistikken at det er 
mye større sjanse for å dø på fylkesveinettet enn 

riksveinettet, er det grunn til å spørre seg om 
nullvisjonen faktisk gjelder for fylkesveinettet, 
sier Yrvin, som mener at man også må spørre 
om hvor stor forskjell det skal være på riks og 
fylkesveinettet og fylkene imellom. 

– Alle burde ha god fremkommelighet og 
trafikksikkerhet uavhengig av hvor de bor, sier 
hun. 

At det har vært god satsing på riksveiene er 
positivt, og OFV aksepterer forskjeller mellom 
de minst og mest brukte fylkesveiene. OFV 
mener likevel at forskjellen på riks og fylkes
veier ikke kan være så stor som den er i dag. 

Det kommer også fram av rapporten at 
fylkeskommunenes handlingsrom for investe
ringer i eget veinett er redusert. Årsakene er 
blant annet økt gjeldsgrad, reduserte statlige 
overføringer gjennom rammetilskudds
ordningen og ikke tilstrekkelig bevilgninger til 
å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften. 

Vista Analyse viser til at «statlige midler 
til investeringsformål i større grad gis som 
bundne midler, ved at gjennomføring av 
tunnelforskriften binder opp betydelige deler 
av fylkes kommunenes «frie inntekter» og ved 
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DET ER ALTSÅ store forskjeller på fylkes
veiene rundt om i landet, viser en ny rapport 
om fylkesveiene etter forvaltningsreformen 
i 2010, laget av Vista Analyse på oppdrag fra 
OFV. 

– På Østlandet er etterslepet konstant, 
mens det øker på Vestlandet og i NordNorge. 
Det skyldes blant annet at det stilles større 
krav til veivedlikeholdet på tunneler og broer. 
Dermed går pengene dit, sier fagsjef Karin 
Yrvin i OFV.

– Vi ser av rapporten at fordelingen av 
overføringene mellom fylker er endret, og 
noen fylker er tapere i kampen om pengene, 
sier hun.

Rapporten viser at situasjonen ser ut til å 
være «klart bedre på Østlandet enn i øvrige 
landsdeler». Statens vegvesen  forventet at 
etterslepet skulle reduseres i de fleste Østlands
fylkene, men Vista Analyse skriver at «vårt 
inntrykk er at vedlikeholdsetterslepet i disse 
fylkene er relativt stabilt i fylkene rundt 
Oslofjorden, men noe økende i Telemark, 
Buskerud, Hedmark og Oppland.»

På Vestlandet, i Trøndelag og NordNorge 
er utviklingen trolig klart svakere: Et 
stort f lertall av disse fylkene oppgir at 
 bevilgningene til vedlikehold ikke er 
 tilstrekkelige og at vedlikeholdsetterslepet 
øker. Rapporten viser at «sammenliknet med 
øvrige fylker har fylkene på Vestlandet og i 
NordNorge en høyere andel bruer, kaier og 
tunneler, dvs. konstruksjoner som er krevende 
å  vedlikeholde.»

ØKTE KOSTNADER
Nordland er fylket der etterslepet øker mest, 
kommer det fram i rapporten, og fylkesråd for 
samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp), 
oppsummerte det slik til NRK Dagsnytt:

– Vi har fire tusen kilometer fylkesvei, så 
vi har for lite til vedlikehold av veiene, sa han. 
I forhold til at bevilgninger og overføringer 
har økt, viste han til at kostnadene ved å drive 
fylkesveiene har blitt betydelig høyere.

– Spesielt på steder der vi har høy 
næringstransport med tunge kjøretøy, sa 
Eggesvik, som fortalte at vedlikeholdset
terslepet i Nordland er på mellom sju og ni 
milliarder kroner. 

Når staten innfører reformer som bestemmer 
fylkenes oppgaver, må det følge nok midler 
med, mener OFV, med henvisning til bl.a. 
Forvaltningsreformen.

Dårligere i vest og nord

Fylkene på Østlandet klarer å opprettholde en relativt god 
standard på fylkesveiene, mens det står langt dårligere til på 
Vestlandet og i Nord-Norge.

Karin Yrvin, fagsjef OFV

NY RAPPORT: 

Forfallet på 
fylkesveiene 
fortsetter

FYLKESVEINETTET
• Fylkesveiene utgjør 44,7 prosent av det offentlige 

veinettet, med en samlet veilengde på drøyt 
44 200 km etter Forvaltningsreformen i 2010. Da ble 
17 200 km omklassifisert fra riksvei til fylkesvei.  

• Fylkesveinettet har totalt rundt 10 688 bruer, 
549 tunneler og 310 ferjekaier (SVV, 2013).

• Som en del av reformen ble fylkeskommunenes 
rammetilskudd styrket med 1 mrd. kroner årlig 
utover de kostnadene som var beregnet for veiene. 

• Reformen forutsatte at dette skulle være tilstrekkelig 
til å sette fylkeskommunene i stand til å ta igjen 
vedlikeholdsetterslepet på det overførte veinettet.

• Staten setter av penger til fylkesveier dels gjennom 
rammetilskudd (frie midler) fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, og dels  gjennom 
penger fra andre departementer – f eks 
 Samferdselsdepartementet. 

På Østlandet er etterslepet konstant, mens det øker på Vestlandet og i Nord-Norge. 

Åtte år etter at fylkene 
overtok 17.000 kilometer vei 
fra staten, fortsetter forfallet 
på fylkesveiene mange steder. 
Tross mer penger til fylkene 
samlet sett, så har det ikke 
vært nok til å stanse forfallet. 
Det viser ny rapport.

«ALLE BURDE HA GOD 
FREMKOMMELIGHET OG 

TRAFIKKSIKKERHET 
 UAVHENGIG AV HVOR  

DE BOR.»
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NYTT FRA OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å få 
politikere og myndigheter til å bygge tryggere og mer effektive veier i Norge. Les mer på www.ofv.no



ER BUDSJETTFORSLAGET GODT nok, og 
med nødvendig forutsigbarhet for bransjen? 

Og ikke minst: Hva blir konsekvensene av 
de foreslåtte avgiftene for bransjen? For å finne 
noen av svarene inviterer Opplysningsrådet for 
Veitrafikken (OFV), Norges  Bilbransjeforbund 
(NBF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL) 
politikere og fagfolk til et frokostmøte der 
avgifts politikken er tema. 

FINANSDEPARTEMENTET  
OM AVGIFTENE
Øyvind Solberg Thorsen i OFV vil gjennomgå 
de nye bilavgiftene for 2019, før Erik Andresen 
i BIL ser nærmere på konsekvensene av bil av
giftene – sett fra bransjens ståsted. Deretter vil 
statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen 
Næsje (FrP), gjennomgå regjeringens forslag til 
bilavgifter og begrunnelsen for dette. 

Til slutt blir det politikerdebatt om  bilavgiftene 
med stortingspolitikerne  Aleksander Stokkebø 
(H), Arild Hermstad (MDG), Svein Roald Hansen 
(AP), Lars Haltbrekken (SV) og statssekretær 
Jørgen Næsje – muligens også flere politikere. 

2025-MÅLET
Bakteppet er dette: Bilbransjen og ulike samferd
selsorganisasjoner har lenge kjempet for å få på 
plass et forutsigbart avgiftssystem. Og målet 
om at alle nye biler som selges i Norge skal være 

utslippsfrie i 2025 står fast – og kommer raskt 
nærmere. Parallelt med at elbilsalget stadig når 
nye høyder, er det fortsatt stor omsetning av 
hybrider, ladbare hybrider og biler med stadig 
mer klimavennlige forbrenningsmotorer.  

FREMTIDENS AVGIFTSSYSTEM
Den store usikkerheten – og behovet for forutsig
barhet – henger blant annet sammen med at det 
raskt skjer store teknologiske endringer innen 
bilbransjen, og da må det norske avgiftssystemet 
være teknologinøytralt og stimulere til en sikker 
og smidig overgang til nullutslippssamfunnet. 

Denne usikkerheten rammer både importø
rer og bilforhandlere, og ikke minst titusener av 
enkeltpersoner fordi ingen i dag vet hva bilene 
vil koste – og hvordan de skal avgiftsbelegges 
neste år eller i årene frem mot 2025. Desto 
viktigere blir det å finne svar på hva som blir 
konsekvensen av årets forslag til statsbudsjett 
– og hvordan man kan lande et avgiftssystem 
formet for framtiden, med størst mulig grad av 
forutsigbarhet. 

– Ved å reise denne debatten, håper vi å 
få klarhet i de politiske målsettingene med 
bilavgiftene, og samtidig få et bilde av hva vi 
kan forvente i tiden som kommer. Det er på høy 
tid å snakke om hvordan fremtidens teknologi
nøytrale og bærekraftige bilavgiftssystem faktisk 
bør være, sier OFVs Øyvind Solberg Thorsen. 

Hva blir konsekvensene av de foreslåtte bilavgiftene for bransjen?

BILAVGIFTENE: 

Fortsatt i spill eller endelig forutsigbare?
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Meiren MSPN 04
Med og uten «sideshift». 
(Sideforskyvning av plog)
• Valgfri utkast i 3  forskjellige 
høyder.

• Sideploger med og 
uten slapseelement.

• For montering på 
krokramme.

• 6 stk uavhengige 
 slapse element med over
sprutskjerm og egen sylinder 
pr. element som følger vegens 
ujevnheter optimalt.
• Siderulle for rekkverks
beskyttelse.

REDUSER SALTFORBRUKET MED PLOGER FRA

• Fleksible og støysvake 
 skjærholdere i polyuretan,  
som følger vegen optimalt og 
løser ut ved påkjørsel.
• Fleksible hjørnestål, som 
reduserer skader ved  
påkjørsel av kantstein mm.

Postadresse:
Postboks 70, Haugenstua
0915 OSLO

Besøksadresse:
Østre Aker vei 260
0976 OSLO

Telefon: 22 82 00 00 Telefax: 22 82 00 01 E-post: firmapost@grindvold.no www.grindvold.no

• For montering 
direkte på bil.

SALT TIL 
VINTERVEDLIKEHOLD
- fra Nordens ledende saltleverandør

Vi leverer alt av salt til snø og is bekjempelse
• Sjøsalt vei 

• Isbryter’n, steinsalt 
• MG-Kombi, magnesiumklorid 

Leveres i sekker à 1000 kg og 25 kg, 42 s./pall 

For bestilling av salt 
– ta kontakt med din nærmeste 
forhandler:

Oslo   Tlf: 23 05 50 90

Bergen   Tlf: 55 60 67 00

Ålesund   Tlf: 70 13 29 00

Trodheim  Tlf: 73 50 30 12

Harstad   Tlf: 77 01 89 60

Tromsø   Tlf: 77 64 71 20

Hammerfest Tlf: 78 41 18 33

To dager etter at statsbudsjettet legges fram, inviterer BIL, NBF og OFV til et høyaktuelt 
 frokostmøte om avgiftspolitikken og konsekvenser for bilbransjen – og bilkjøpere. 

Dette er de nye bilavgiftene  
for 2019 
v/ Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV 

Konsekvenser  
–  kommentarer til bilavgiftene 
sett fra  bransjens ståsted 
v/ Erik Andresen, direktør i BIL 

Derfor foreslår vi akkurat  
disse bilavgiftene for 2019 
v/ Jørgen Næsje (Frp), statssekretær i 
Finansdepartementet 

Politikerdebatt
Deltakere: Aleksander Stokkebø (H), 
Jørgen Næsje (FrP), Arild Hermstad 
(MDG), Svein Roald Hansen (AP), 
Lars Haltbrekken (SV) – og muligens 
flere. 

FROKOSTMØTE  
OM BILAVGIFTENE

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER.

TIRSDAG 10. OKTOBER  
FRA 08.00 TIL 09.25
MESH – konferanserommet «The Gallery»
Tordenskioldsgate 3 i Oslo

PROGRAM
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Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig 
medlemsorganisasjon som arbeider for å få politikere og myndigheter til å 
bygge tryggere og mer effektive veier i Norge. Les mer på www.ofv.no


