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VI SKAPER HISTORIE.
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Foto: Johan Arnt Nesgård

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE:

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Trøndelag fylkeskommune er en måned gammel. Vår visjon er at «vi skaper historie». Det tenker vi å gjøre også innenfor det jeg skal snakke om her; sjøtransport, klima og næringsutvikling.



Trøndelagsplanen 2018-2030 har tre 
temaområder:

• Bolyst og livskvalitet
• Senterstruktur og kommunikasjoner
• Kompetanse, verdiskaping og 

naturressurser

Ute på høring til 31. august.

Vedtas i fylkestinget i desember. 



HVOR SKAL TRØNDELAG VÆRE I 2030?

Bolyst og 
livskvalitet I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag 

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag

I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur

I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster

I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og  teknologi

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff 

I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv 
Kompetanse, 

verdiskaping og 
naturressurser

I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem

Regionale 
tyngdepunkt og 

kommunikasjoner

I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling



OVERORDNET STRATEGI

«Ett tilgjengelig Trøndelag»

- Tilgjengelighet gjennom 
mobilitet og kommunikasjon

Brukernavn
Presentasjonsnotater
«Tilgjengelig» - fordi begrepet kan inkluderer både vei, bil, buss, tog, samkjøring, nett, app’er, billetter, universalitet, forenkling, transport av både folk og varer osv. �«mobilitet» fordi det skal være fokus på kundenes behov for transport og ikke vår evne til å levere og «kommunikasjon» for også å inkludere alternativer til å reise/transportere varer.



Samferdselsstrategi og -organisering 

Hovedstrategi:
«Tilgjengelighet gjennom mobilitet og kommunikasjon», forklart som: 
«evne til å kunne reise og muligheten til å slippe». 

Mobilitet kan forklares med evnen til å utnytte tilgjengelige transporttilbud. Digital 
kommunikasjon inkluderer tekniske alternativer til å måtte foreta reiser.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er hentet fra samferdselstrategien som vi hadde dialog om i fjor høst 



SAMFERDSEL I TRØNDELAG 
FYLKESKOMMUNE

Samferdsel

Vei Sjø Mobilitet Kvalitet

• 33 ansatte (0,7% av TRFK)
• 2,0 mrd. kr. i årlig samlet driftsbudsjett (>30% av TRFK)
• 1,5 mrd. kr. i årlige investeringer (>80% av TRFK)



OPPGAVEFORDELINGEN I 
SAMFERDSELSAVD.

Vei Sjø Mobilitet Kvalitet
Oddveig Kipperberg Terje Skrattalsrud Konrad Putz Rolf Granlund
 Veginfrastruktur

 Infrastruktur for 
kollektivtransport

 Godstransport

 Rassikring

 Utviklingsprosjekter 
innen sjøtransport

 Kaier for ferge- og 
hurtigbåt

 Klima

 Teknologi

 Mobilitetsportal 

 Kollektivtilbud vei/sjø

 Skoleskyss

 Taxi

 Bestillingstransport

 Samkjøring

 Tog og fly

 Bildeling

 Mobil- og bredbånd

 Forvaltningsoppgaver 

 Kontrolloppgaver 

 Interne prosesser 

 Felles oppgaver og 
prosjekter 

 Trafikksikkerhet



DELSTRATEGIER

Samferdsels
strategi

Delstrategi veg

Delstrategi gods

Delstrategi sjø
Delstratgi
mobilitet

Delstrategi 
Trafikksikkerhet

Grensesnitt mellom samferdselsstrategien
og delstrategiene

Delstrategiene innen samferdsel  ble 
bestilt av fylkestinget under behandlingen 
av fylkets samferdselsstrategi 
(FT-sak i TRFK 17/34).

Delstrategi for veg er sendt på høring
med høringsfrist 1 juli

De øvrige delstrategiene er ikke ferdigstilt enda. 
De kommer til høring 
Vedtak i fylkestinget i desember 2018

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/trfk/AgendaItems/Details/200582


DELSTRATEGI MOBILITET

Trondheimsregionen 15. juni 18



ET TANKEKORS FRA DISTRIKTET!

Distriktet er for stort til 
at vi klarer å fylle det 
med busser,
og for spredt befolket 
til at vi klarer å fylle 
bussene med 
passasjerer. 



ET TANKEKORS FRA BYEN!

- ca. 1/2 mill. reiser i Trondheim daglig.
- 50% med bil. 
- 1,2 personer i hver bil. 

- Nesten 1 mill. ledige bilseter i Trondheim daglig. 



«INTERCITY» MELLOM BYER OG SENTRA

Fort og ofte: tog, båt, evt. buss 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Typisk avgangsfrekvens 15-30 minutter til Trondheim. Orkanger – Trondheim 



«METRO» I OG RUNDT BYENE

100%fossilfritt
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange og ofte. Supplert med gåing, sykling, bildeling. Hvilke byer skal ha metrotilbud?



Fra rute til “Taxi” på bestilling i 
distriktet fra 2021?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Buss eller bil, supplert med sykkel og gange. Fokus på kapasitetsutnyttelse. «Taxi» med bil kan være både tradisjonell taxi, bestillingstransport, samkjørings- og bildelingsløsninger. Godt samspill mellom drosje og annen kollektivtransport: Bussanbud og drosjepolitikk for Trøndelag�



EN NY DROSJEPOLITIKK 

• 28% av tiden med passasjerer
• 57% av km med passasjer 

(SSB)

• Ny politikk er ute på høring, frist 15/8
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• Jernbaneforum
• Avtale med Jernbaneverket om samspill buss/bane

Fylkeskommunen jobber for økt frekvens, økt
kapasitet og bedre knutepunkt

• Luftfartsforum for Værnes og Namdalen
• Høringsinnspill på regionale flyruter med driftsstøtte fra 

staten (FOT-ruter)

JERNBANE OG LUFTFART
SAMARBEID, DIALOG, PÅVIRKNING

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forpliktelse for offentlig tjenesteyting…Thamshavnbanen…Regionreformen kan gi fylkeskommunen nye oppgaver…Ikke noe for Ørlandet og Røros



FORUTSETNING 1: FASTNETT OG 
MOBILT NETT

For alle, 
over alt, 
alltid!



FORUTSETNING 2: 
«MOBILITETSPORTAL»

Samle alle 
transporttilbud 
i en markedsplass, 
lett tilgjengelig, 
lett å benytte og 
lett å kombinere.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her pågår det et utviklingsprosjekt i regi av fylkeskommunen. Formålet er å bidra til akseptabel mobilitet uten å måtte eie egen bil og å bidra til at de bilene (og andre transportmidlene som finnes utnyttes bedre).



1. Felles taxi app 2. Bestillingstransport 3. Mobilitets app

«SMART TRANSPORT» -
FELLES MARKEDSPLASS

2018 2018 2021

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Smartere transport utfordrer holdningene, teknologien, forretningsmodellene, lovverket vårt. Må løses i samspill mellom det offentlige og næringslivet.Og Bjørn Magne Elnes, dere i Aventi jobber med å gjøre bilene smartere.�



FORUTSETNING 3: «KRYSS»

Kryss er steder som fremmer samkjøring og 
kombinasjon av ulike transportformer.

• Hvordan ser framtidens kryss 
ut? 

• Hvor skal de ligge og hvilke 
tjenester skal de levere? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
InnherredsbyeneByutredning fase 2



STRATEGISKE SPØRSMÅL

Kollektivtransport:
Hvilket tilbud skal være tilgjengelig i ulike typer områder?
Hvilket samspill mellom ulike typer transportmidler? (avganger, takst- og 
billettsamarbeid, smart transport, drosjens rolle i distriktet)
Hvor bestilling og hvor rutegående transport?
Hvilke støttefunksjoner trengs (Sykkelparkering, innfartsparkering, 

skysstasjoner)?

Nett:
Hvilke hastigheter kreves i framtida?
Hvilke områder prioriteres først?
Fremtidens tjenester/Tingenes internet/behov for 5G også i distriktet?

Andre innspill?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Styrende for satsingen i byen:Nullutslippsmålet



DELSTRATEGI SJØ

Trondheimsregionen 15. juni 18



EKSEMPLER PÅ PROSJEKTER

Ferge19, Fremtidens hurtigbåt, Living Lab Trondheim - Vanvikan

Brukernavn
Presentasjonsnotater
- Ferge 2019: Fra 1. januar 2019 vil Flakk - Rørvik og Brekstad – Valset betjenes av 4 nye batterielektriske ferger. Elektrifiseringen bidrar til å kutte klimagassutslippene på sambandene med 80 %.- Fremtidens hurtigbåt: I jakten på fremtidens utslippsfire hurtigbåter har vi signert kontrakt med 5 konsortier som skal jobbe frem og demonstrere at nullutslipp er mulig for høykapasitets hurtigbåter med hastigheter over 30 knop.- Living Lab Trondheim – Vanvikan: Fylkespolitikerne har vedtatt å stille hurtigbåtsambandet Trondheim - Vanvikan til disposisjon som et levende laboratorium hvor vi sammen med ulike aktører samarbeider for å skape og teste innovative løsninger i normal rutedrift.



• Energiproduksjon og forsyning
• Leverandør av nye energibærere

• På sjø har Trøndelag hele verdikjeden
• Forskning, teknologi, kraft, operatør, verft og kunde

• Skape nye næringer og utvikle etablerte
• Utfordre til å levere det ukjente

• Innovative anskaffelser - utfordre innkjøpsrutiner
• Trøndelag som innkjøpsmakt

• Bedre ressursøkonomi - bedre tilbud?

EKSEMPLER PÅ MULIGHETER FOR 
REGIONENE

Brukernavn
Presentasjonsnotater
- Høye transportkostnader og nullutslipp i verdikjeden forutsetter i dag lokal produksjon av nye energibærere, eksempelvis hydrogen. Vi trenger derfor hjelp fra lokale og regionale aktører for å dekke fremtidens energibehov.- Vi kan utvikle nye metoder, teknologi og kompetanse innen produksjon av bl.a. hydrogen og med dette gi grunnlag for ny industri innen utvikling av hydrogenproduksjon og systemer for lagring og distribusjon av hydrogen.- Vi importerer biler, busser, tog og fly, men eksporterer båter. Vi har altså mulighet til å påvirke neste generasjons båter på en helt annen måte. Elektrifiseringen smitter over på sjø, og Trøndelag med en verdikjede i verdensklasse kan derfor spille en viktig rolle i transportreformasjonen.



DELSTRATEGI TRAFIKKSIKKERHET

Trondheimsregionen 15. juni 18



I Samferdsels-strategien:

«Trøndelag fylkeskommunes skal være en godt synlig 
aktør innenfor trafikksikkerhet» 

«… bidra til at fokuset på trafikksikkerhets-
arbeidet i Trøndelag ser på hele spekteret av 
tiltaksområder, og ikke kun på fysiske tiltak»

DELSTRATEGI TRAFIKKSIKKERHET

Brukernavn
Presentasjonsnotater
FK viktig aktør og premissgiver på flere samferdselsområder: Vei, kollektiv, skoleskyssFK driver en stor og viktig arena: Videregående skolerFK har en rolle/ansvar innenfor folkehelseFK vil være en regional pådriver og tilretteleggerFK har et koordineringsansvar etter vegtrafikklovens § 40a En egen delstrategi for trafikksikkerhet skal sørge for at Trafikksikkerhet blir løftet, ivaretatt og koordinert ut over de øvrige delstrategiene.



DELSTRATEGI TRAFIKKSIKKERHET



• INNHOLD:
• Avklare overordnet mål og satsinger innen trafikksikkerhet.

følge nasjonens visjon om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken

• Synliggjøre og sikre TS-aspektene inn i fylkeskommunens øvrige strategier (vei, mobilitet, gods, videregående 
opplæring) 

• Beskrive fylkeskommunens rolle innenfor TS-arbeidet
Koordinator, pådriver, tilrettelegger, stimulering og kontroll, 

• Beskrive fylkeskommunen som aktør innenfor TS-arbeidet
Arenabygging, prosesstyring, prosjekter, kompetansebygging, holdningsskapende arbeid, samarbeidsrelasjoner

• Trafikksikkerhetsstrategien skal sikre kompetansebygging for å serve det politiske arbeidet med trafikksikkerhet

• Elementer fra Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 

DELSTRATEGI TRAFIKKSIKKERHET

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forvaltning-, drift-, vedlikehold- og utbyggingstiltak som blant annet fremmer trafikksikkerhet på fylkesvegnettet ivaretas hovedsakelig i delstrategi veg?Trafikksikkerhet er et gjennomgående hensyn som er gitt som en føring i Nasjonal transportplan (NTP)Trafikksikkerhet er et gjennomgående hensyn i alt arbeid fylkeskommunen gjør med utgangpunkt i vegansvaret, kollektivtrafikk og skoleskyssHensynet bør gjennomsyre Vegstrategiendrift og vedlikehold (standarder tilpasset vegklasser/trafikkforhold)vegutbedring/ny vegutbygging (standarder, inklusive retningslinjer for hvordan trafikksikkerhet skal telle i prosjekter)vegutbedring/ny vegutbygging (standarder, inklusive retningslinjer for hvordan trafikksikkerhet skal telle i prosjekter)Fylkeskommunenes ansvar for trafikksikkerhet i tjenesteproduksjon innen mobilitet ivaretas hovedsakelig idelstrategi mobilitet? Også her er trafikksikkerhet er et gjennomgående (NTP)Mobilitet kan påvirke transportmengde (regulering og økonomiske virkemidler)Transporter på tvers av infrastrukturansvaretStrategien kan påvirke transportformØkt andel gåing og sykling - økt antall ulykker myke trafikanter?Økt andel kollektiv – redusert ulykkesrisiko?Autonome kjøretøyer og deling – kjøring etter trafikkreglene





DELSTRATEGI GODS

Trondheimsregionen 15. juni 18



DELSTRATEGI GODS

• Samle kunnskap

• Etablere en møteplass

• Utnytte teknologi



• Kartleggingen vil kunne hjelpe fylkeskommunen med å se helheter og 
prioritere viktige godstransport-lenker/ruter 

• Kartleggingen må legges opp slik at den er mulig å gjenta for å se på 
utvikling/endringer og trender og se om tiltak har hatt ønsket effekt

• Faktagrunnlag i dialog med kommuner og næring, som et grunnlag for 
en felles forståelse og felles prioriteringer 

• Kan legge grunnlag for prioriteringer/innspill til NTP. 

KUNNSKAP OM 
GODSTRANSPORTER I REGIONEN

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For å kunne utøve sin rolle som regional utvikler er det viktig at fylkeskommunen har kunnskap om godstransporter i regionen. Fylkeskommunen må ha en kartlegging som gir et godt og oversiktlig bilde av hvor og hvordan næringstransport i regionen går. En slik kartlegging kan ikke ta for seg alle næringer, men et utvalg av næringer som er representative for regionen Denne kartleggingen må se på sammenhengen mellom transport på Sjø, Bane, luft og vei. En slik kartleggingsrapport vil kunne si noe om utviklingstrekkene i ulike deler av regionen og de forskjellige næringene. kartleggingen må legges opp slik at den er mulig å gjenta for å se på utvikling/endringer. Rapporten vil kunne hjelpe fylkeskommunen med å se helheter og prioritere viktige godstransport-lenker/ruter. Rapporten kan være et verktøy for fylkeskommunen i vår rolle som regional utvikler og påvirker til ønsket utvikling.  Et slikt kunnskapsgrunnlag vil:Være et verktøy for planlegging av fylkeskommunale strategier og prioriteringerKunne brukes til å se om tiltak har hatt ønsket effekt. Være nyttig i dialog med kommuner, instanser og næring, som et grunnlag for en felles forståelse. kunne være med å legge grunnlag for prioriteringer/innspill til NTP 



MØTEPLASS MELLOM POLITISK 
OG NÆRING

• Årlig møte

• Tema som opptar politikere og næring 
og stimulere til fellesprosjekter 

• Vi er allerede i gang!



DELSTRATEGI VEG

Kommunene i Trondheimsregionen 15. juni 2018

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bedt om å gi informasjon før politikere skal i felles møte med Mid-Sweden Office i Brussel



DELSTRATEGI VEG 

Samferdsels
strategi

Delstrategi veg

Delstrategi gods

Delstrategi sjø
Delstratgi
mobilitet

Delstrategi 
Trafikksikkerhet

Grensesnitt mot samferdselsstrategien og andre 
delstrategier

Innspillsdokumentet
ble sendt til alle 

kommuner og andre 
høringsparter 

mandag 30.april

Fylkesvegstrategien ble bestilt av 
fylkestinget under behandlingen av 
fylkets samferdselsstrategi 
(FT-sak i TRFK 17/34).

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/trfk/AgendaItems/Details/200582


Fylkeskommunens strategi for VEG er: 

• Trøndelag fylkeskommune skal bygge infrastruktur som fremmer ønsket mobilitet.

• Som Norges nest største veieier skal Trøndelag fylkeskommune utvikle vegeierskapet 

gjennom bedre kunnskap, smart bruk av teknologi og god veieierstyring, med mål om 

«mer vei for pengene».

• Trøndelag fylkeskommune skal oppnå bedre balanse mellom ansvar og myndighet innenfor 

SAMS ved å utvikle kompetanse til å utøve instruksjonsretten mer aktivt. 

Samferdselsstrategi og -organisering 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fylkestingets strategi for vegeierrollen er:  Trøndelag fylkeskommune skal bygge infrastruktur som fremmer ønsket mobilitet. Som Norges nest største vegeier skal Trøndelag fylkeskommune utvikle vegeierskapet gjennom bedre kunnskap, smart bruk av teknologi og god vegeierstyring, med mål om «mer veg for pengene». 



• Kunnskapseier – som grunnlag for prioriteringer

• Ny teknologi

• Utfordre og involvere kommuner, næringsliv, brukere, kompetansemiljøer

• Håndtere det uforutsette – ta styring

• Hvordan prioritere ned og bort?

• Valg av standard

• MER FOR PENGENE

Vegeierrollen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva vil det si I praksis?



HVA UTFORDRER OSS?



Samlet etterslep 
på 4,8 mrd. kroner

Fylkesveiene i Trøndelag

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Etterslepet skyldes delvis økte standardkrav og nye regelverk og delvis arv fra staten og for lavt eget vedlikeholdsnivå.



Økt ekstremvær gjør 
vegvedlikeholdet stadig 
dyrere og mindre 
forutsigbart!

Fylkesvegene i Trøndelag



TRAFIKKULYKKER

Map Series

Det lages en egen delstrategi for trafikksikkerhet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bildet viser hvor i Trøndelag trafikkulykker har skjedd de siste 10 årene. Viktig tema – egen delstrategi for trafikksikkerhetVi har fått utarbeidet fortellerkart som viser ulke tema i vegstrategien geografisk. I Fortellerkartet kan man gå inn på den enkelte ulykke å dra ut mer informasjon om den.

http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=912a0dde2a0f4a4d86ee7337142896fd


• Godsanalysen i NTP peker på en vekst i godstrafikk 

på veg på 100% fram til år 2050

• Denne trafikken er den som krever mest, belaster mest

• Hva gjør vi med vegnettet for å tilpasse til økende 

godsmengder?

• Hva er fylkeskommunens rolle?

Det lages en egen delstrategi for gods

Godstrafikken



FUNKSJONSKLASSER FOR VEG 



FUNKSJONSKLASSER FOR VEGNETTET

Et verktøy for prioriteringer og forvaltning

Fortellingskart: Map Series

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Se vedlegg bakerst i innspillsdokumentet som viser holdningsklasser for avkjørsler, byggegrenser osv.Fortellerkartet kan utvides og kommunene kan komme med innspill til andre tema som skal fremgå av kartet.Innspillene kan også handle om hva funksjonsklassene skal være kriterier for.: Veglys, medfinansiering, oppgraderinger. Skape forutsigbarhet for kommunene.

http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=912a0dde2a0f4a4d86ee7337142896fd


FORTELLINGSKART
Fortellingskart: Map Series

http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=912a0dde2a0f4a4d86ee7337142896fd


• Rammeplan avkjørsler?
• Byggegrenser ?
• Kriterier rundt prioriteringer?
• Kriterier rundt valg av standard
• Kriterier om overtakelse, drift og vedlikehold av gatelys.
• Andre?

Knyttes ikke direkte mot driftsklasser

HVA KAN KNYTTES MOT FUNKSJONSKLASSENE

forventningsavklaringer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er viktig å huske at funksjonsklassene ikke har samme inndeling som driftsklassene (driftskontraktene).



INVESTERINGER



TILSTAND

TID/ Oppr. standard og funksjonMOTIV vedlikeh.:
756 mill. kr inkl mva

Beregnet forfall i 
Trøndelag 4,8* mrd. kr

Inkludert noe 
oppgradering

Fylkesvegnettet i Trøndelag i 2018 

Vedtatt budsjett Vedlikehold 2018: 444 mill. kr

Fornyingsprogram 
2018: 170 mill. kr

G
A
P

Vegtilstand – standardheving og forfall

* Inkludert oppgradering i de 4,8 milliarder kroner
omfatter ikke utbedring av kurvatur, vegbredde og stigning

Økt krav til funksjonalitet og standard samt nye forskrifter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
.Investeringer over streken, driftsmidler under streken. Vi sa innledningsvis  noe om et stort vedlikeholdsetterslep på 4,8 mrd. Men dette er et sammensatt beløp: Vedlikeholdsetterslep og oppgraderingsbehov.VIKTIG: Skille mellom grønn og blå skrift og det gule gapet.Viktig: utviklingskurven får nå en knekk – utviklingen eskalerer.Fornyingsprogrammene handler litt om over og under streken.Streken mellom vedlikehold og oppgradering – kurveutretting, stigning, vegbredde. Heller ikke trafikksikkerhetutvikling på vegnettet.Øverste strek viser dagen behov og ønsker med dagens kjøretøy og trafikk.Nye veier vs fornyingsprosjekter – forventningerVil du ha det så fint som mulig så får vi til økt samfunnsnytte færre steder



FORNYINGSPROGRAM



FRAMTIDIG FINANSIERING 
AV FYLKESVEGER

Er det behov for eller ønskelig 
med:
• Bompenger?
• Forskutteringer ?

• Medfinansiering? 

Evt i form av kommunalt bidrag på drift?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvordan finansierer vi? Hvordan løser vi de STORE oppgavene der det er behov for nye veger og vesentlige tiltak.



• Skal bompenger fortsatt være en strategi for utbygging av de 
viktigste vegene?

• Alternativt, aksepterer vi nedgang i investeringer på ca. 60 %

• Hvilken bompengeandel bør være utgangspunktet for nye 
bompengeprosjekter?

• Effekten av å øke bompengeandel fra 50 % til 75 % er en 
dobling av ramme for prosjektet gitt samme FK midler

BOMPENGER  - BOMPENGEANDEL?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva med tilfellet at lokalpolitisk aksept ikke gis?



DRIFT



NYSKAPNING I DRIFT- OG 
VEDLIKEHOLDS KONTRAKTER 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I alt 10 driftskontrakter i Trøndelag. 5 av disse lyses ut nå og har oppstart høsten 2019. Opptatt av innovasjon. Dette går på kontraktslengde slik at operatørene kan avskrive utstyret over lengre tid, det  går på eier at datainnsamling, resultatkrav ikke krav til utstyr, belønningsordninger mv.Mer veg for pengene, utviklekontraktsformer, miljøkrav og trafikksikkerhet. Legge til rette for god fremkommelighet.



VINTERDRIFTSKLASSER
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ÅDTVinterdrifts-
klasse

Knyttes ikke direkte mot funksjonsklasser

Lokale hensyn samt ÅDT påvirker 
vinterdriftsklassene

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Funksjonsklasser og vinterdriftsklasser ikke henger sammen.Stort fokus på ÅDT, men forsterket vinterdrift på en del steder.



• Skal fylkeskommunen drifte og vedlikeholde alle gatelys 
langs fylkesveg, eller kan dette knyttes mot 
funksjonsklasser (som i tidligere NTFK) 

• Hvilke prinsipper skal vi ha på veglys?
• Skal vi eie, leie eller slukke? 

• Hvilke kriterier skal vi ha på veglys?

SPØRSMÅL OM VEGLYS

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dokumentet sier mye om dette og her er det viktig å få innspill fra kommunene.



MILJØ



• Saltstrategi

• Utslipps-fri/-redusert nybygging/drift og vedlikehold

• Skogrydding langs veg – viltperspektiv

• Miljørelaterte forskriftskrav (støv, støy, fauna, vann)

MILJØ

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vise at vi tenker miljø i det arbeidet vi driver.



INNSPILL OG VEIEN VIDERE



Hva er kommunens forventninger til vegstrategien?

Prinsippavklaringer - prioriteringer
• Investeringer - fornying

Bompenger - andel
Gang- og sykkelveger
Utbedringsstandard
Medfinansiering - forskuttering

• Drift
Samarbeid med kommunene/ kommunalt ansvar langs fylkesveg
Forventningsavklaringer

INNSPILL TIL VEGSTRATEGIEN



Innspill i handlingsprogram for 2019 - 2022

INNSPILL TIL  HANDLINGSPROGRAM 
FOR FYLKESVEGENE



• Januar – mars Administrative prosesser TRFK og SVV/AtB
• 11-12 april Hovedutvalg veg: vedtak om høring
• 25/26 april Fylkesting
• 4 mai – 20 juni Dialog  med kommunene
• 1 Juli Høringsfrist for Delstrategi veg
• juli - August Innarbeiding av uttalelser - ferdigstilling
• 28 august Seminar med hovedutvalg veg
• 19-20 september Innstilling i hovedutvalg veg 
• 4 oktober 2018 Vedtak i fylkestinget

FRAMDRIFTSPLAN

Brukernavn
Presentasjonsnotater
.For å få til en god strategi er det nødvendig med bred medvirkning i prosessen
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