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Høringsdokument foreligger

• Høring: 12. mars – 22. mai 2021

• Sluttbehandling i fylkestinget i oktober 2021

• Høringsdokumentet ligger her:

https://innlandetfylke.no/tjenester/samferdsel/fylkesvege
r/handlingsprogram-for-fylkesveger/

https://innlandetfylke.no/tjenester/samferdsel/fylkesveger/handlingsprogram-for-fylkesveger/


Hovedmål og delmål (vedtak i SU 30.9.20)

God framkommelighet og høy 
sikkerhet i trafikken

Vi utvikler, drifter og 
vedlikeholder 

fylkesvegnettet på 
en klima-

og miljøvennlig måte. 
Utslippene ved 

ivaretakelse og bruk 
av infrastrukturen er 

redusert.

Vi ivaretar og utbedrer
fylkesvegnettet for å 

sikre god 
framkommelighet for 

næringslivet og 
befolkningen.

Vi legger Nullvisjonen 
for trafikksikkerhet til 
grunn i planlegging, 

utbygging,

drift, vedlikehold og 
bruk av 

fylkesvegnettet.

Vi drifter og utvikler 
fylkesvegnettet 

slik at innbyggerne 
sikres god mobilitet.

Det er enkelt å velge 
sykling, gåing og 

kollektivtransport,

spesielt i byer og 
tettsteder.

Vi utvikler 
fylkesvegnettet slik at 

byer, bygder og 
tettsteder knyttes 

sammen og bidrar til 
utviklingen av gode og 

attraktive bo- og 
arbeidsmarkeds-

regioner i Innlandet.



Vedtaket fra samferdselsutvalget 25.11.20

• Fylkesrådmannen anser forfallet og 
utbedringsbehovet på fylkesvegnettet som 
den største utfordringen i de kommende 
årene og anbefaler derfor at 
fornyingsprofilen blir lagt til grunn for videre 
konkretisering av handlingsprogrammet.

• Forsterking av kommunikasjonen på tvers av 
Innlandet og betydning for næringslivet skal 
vektlegges i prioriteringene.



Grunnlag for prioritering av konkretet tiltak

• Valgt profil (fornyingsprofil) + målene

• Innspill fra kommunene (ca 430 
prosjekter)

• Faglige vurderinger og kjennskap til 
vegnettet, tilstand, funksjon

• Innspill fra næringsliv

• Prosjekter fra 2022-23 i inneværende 
handlingsprogram



Sammenligning 2018-21 og 2022-25
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Forslag til rammefordeling – investeringer (2022-25)

700 mill kr til utbedring. 

Dette er midler som ikke 

konkretiseres i 

handlingsprogrammet.

Årlig program

Programområde/rammer

Ramme i mill.kr 

(2021-kr)

Utbedring 297

Utbedringsprogram 700

Bru 233

Gang og sykkel 277

Trafikksikkerhet 85

Miljø og service 56

Kollektiv 72

Åpen post (inkl. klima, spleiselag mv) 80

Planlegging 100

TOTALT (mil kr) 1900



Utbedringsprogrammet

• 700 mill. kr (175 mill. kr pr. år).

• Flerårig program som rulleres hvert år.

• «Ferskvare». 

• Tilstand

•Må ses i sammenheng med andre type tiltak (trafikksikkerhet, 
vedlikehold).












