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•Utarbeide forslag 
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Opprinnelig prosess «handlingsprogram for fylkesveinettet 2023-2032» 



Ny prosess

4 De nye fylkestingene har hvert sitt 

handlingsprogram (2024-2027) klart til behandling.

2024

1
2022

Politisk behandling gjennomføres ikke.

Ny innspillsfrist: 1. juli 2022. 

2022

Kvalitetssikring av dagens 

handlingsprogram.

Geografisk deling av porteføljen.

2

3
2023

To separate fireårige  

handlingsprogram utarbeides.



Vedtak i HS 28/10-21:  Mål og visjoner

Mål/Visjon i Handlingsprogram for fylkesveinettet 2023-2032

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha som mål å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på 
fylkesveinettet. Det skal arbeides for å nå nullvisjonen med ingen hardt skadde eller drepte. I 
tillegg skal det arbeides for å møte fremtidens klimautfordringer ved å satse på 
klimatilpassede løsninger, så som rassikring, flom og overvannsproblematikk. 
Fylkeskommunen skal arbeide for å få til en overgang til grønn mobilitet der potensialet er 
størst.



Vedtak i HS 28/10-21 Kriterier

Vestfold og Telemark fylkeskommune legger følgende kriterier til grunn for å nå den 
overordnede visjonen: 

• Eksisterende fylkesveinett skal oppgraderes. 
• Ulykkesutsatte punkter og strekninger skal utbedres 
• Trygge skoleveier skal sikres 
• Sykkelveinett skal bygges sammenhengende der det lar seg gjøres 



Nærmere forklaring av kriteriene 

• Eksisterende fylkesveinett skal oppgraderes.

Oppgradering av veinettet betyr standardheving, og innspillene må være av en slik karakter at de kvalifiserer som 
standardheving. Eksempler på standardheving av fylkesvei er: Oppbygging av ny veikropp, rassikring, grøfting, 
holdeplassopprustning, utskifting av stikkrenner og økning av aksellastkapasitet på vei eller bro.

Ordinære vedlikeholdsoppgaver, for eksempel kun reasfaltering, regnes ikke som standardheving.



Nærmere forklaring av kriteriene 

• Ulykkesutsatte punkter og strekninger skal utbedres.

En ulykkesstrekning defineres som «En strekning på maksimalt 1 km med minimum 10 politirapporterte 
personskadeulykker på fem år; kan omfatte ett eller flere ulykkespunkter, men kan også være karakterisert ved et 
spredt ulykkemønster langs hele strekningen».

Et ulykkespunkt defineres som «En vegstrekning på maksimalt 100 m med minimum fire politirapporterte 
personskadeulykker på fem år».

Innspill fra kommunene bør ta utgangspunkt i ovennevnte faglige avgrensning. Dette sikrer tiltak på veistrekninger og 
punkter med høy ulykkesrate. Samtidig vil ikke innspill som i større eller mindre grad baserer seg på skjønnsmessige 
vurderinger, automatisk bli utelukket. Punkter og strekninger som fra kommunens side oppfattes som særlig 
risikoutsatt, hvor utbedring vil ha en forebyggende effekt, står kommunene fritt til å spille inn.



Nærmere forklaring av kriteriene 

• Trygge skoleveier skal sikres.

Med utgangspunkt i at elever fra 2.-10. årstrinn har rett til skoleskyss dersom de er bosatt mer enn fire kilometer fra 
skolen, vil innspill som gir økt trafikksikkerhet for gående og syklende innenfor en fire kilometer radius fra grunnskoler, 
prioriteres.

Kommunene bør beskrive konkret hvorfor den aktuelle veien oppleves som farlig eller vanskelig. Beskrivelsen må 
begrunne at faren ved å ferdes på denne veien er stor.

Innspillene bør ta i betraktning den samfunnsøkonomiske gevinsten, gjennomførbarhet, ÅDT og antall gående og 
syklende.



Nærmere forklaring av kriteriene

• Sykkelveinett skal bygges sammenhengende der det lar seg gjøres.

Gang- og sykkelveiinnspill som tar sikte på å binde sammen sykkelveinettet (missing links), samt tiltak langs strekninger 
som inngår i en helhetlig plan for sykkel, prioriteres.

Det er viktig at gang- og sykkelveiinnspill ses i sammenheng med helhetlig planlegging for myke trafikanter, slik at 
trafikksikkerhetsfaktoren får størst mulig effekt.



Handlingsprogram fylkesveinett 2023-2032 (2024-2027)



Portefølje vedtatt i Hovedutvalg for samferdsel 24/11-21





Funksjonsklasse Funksjon Km fylkesvei Km fylkesvei
Andel av total

A Regionale hovedveier med tilnærmet riksveifunksjon 899 28,9%

B Veier mellom kommunesenter og veier som har regional funksjon (næringstrafikk og/eller
felles bo- og arbeidsmarked).

789 25,3%

C Forbindelse til større tettsted eller kommune-senter, alternative veier for veier med regional
funksjon.

724 23,3%

D Lokalvei som forbinder bygder/grender og har lokal hovedfunksjon. 701 22,5%








