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Forord 
Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 bygger på mål og strategier i fylkesvegstrategi 2014-
2023 som ble vedtatt i fylkestinget i oktober 2012. 
 
Handlingsprogrammet er et styringsdokument som angir hva midler til fylkesvegene skal brukes til 
i perioden 2014-2017. Det omfatter både driftstiltak og investeringstiltak. 
 
Handlingsprogrammet danner grunnlaget for prioriteringer i fylkeskommunens årlige budsjetter 
og leveranseavtalene med Statens vegvesen, og vil være grunnlaget Statens vegvesen har for å 
iverksette planlegging av prosjekter og tiltak. 
 
Arbeidet med handlingsprogrammet har vært gjennomført i tett samarbeid med Statens 
vegvesen. Det har vært lagt opp til en prosess med skriftlige innspill fra kommunene, og 
dialogmøte med kommuner og interesseorganisasjoner underveis. Hovedutvalg for samferdsel 
har vært involvert i prosessen. 
 
Forslag til handlingsprogram sendes på høring til kommunene og interesseorganisasjoner. Etter 
høringsfristen vil det med bakgrunn i høringsuttalelsene foretas eventuelle  justeringer før det 
legges fram til politisk behandling i fylkeskommunen. Handlingsprogrammet vil bli sluttbehandlet i 
fylkestinget i desember 2013. 
 
  

Fylkeshuset, 05.06.2013 
  

 
Gro R. Solberg 
samferdselssjef 
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1. Sammendrag 

Handlingsprogrammet bygger på vedtatt fylkesvegstrategi for perioden 2014-2023. Det er 
prioritert satsingsområder og tiltak som støtter opp under mål og strategier i fylkesvegstrategien. 
 
De økonomiske rammene til fylkesveger i fylkeskommunens handlingsprogram for 2013-2016 er 
lagt til grunn for arbeidet. Tabellen nedenfor viser hvordan rammene er fordelt på ulike 
innsatsområder. 
 
Mill.2014-kr netto 

  2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Økonomisk ramme til fylkesveger 552,5 550,4 548,1 545,5 2196,5 

Ramme til ferje (drift) 5,5 5,5 5,5 5,5 22,0 

Ramme til drift fylkesveger 293,0 293,0 293,0 293,0 1172,0 

FTU (drift) 6,0 8,0 6,0 6,0 26,0 

Ramme investeringer fylkesveger 248,0 243,9 243,6 241,0 976,5 

 
Rammene til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet er tilstrekkelige til å kunne drifte og 
vedlikeholde vegnettet på en forsvarlig måte slik at forfallet stopper. Det innebærer midler til 
driftskontrakter, vegoppmerking og bruvedlikehold samt asfaltering. 
 
Investeringsmidlene er fordelt på ulike programområder. Det største satsingsområdet i 
handlingsprogrammet er å ta igjen forfall på fylkesvegnettet. Målet er å ta igjen forfallet på 16 år. 
Dette er det største satsingsområdet, og det er prioritert å bruke 486 mill.kr til dette i 4-
årsperioden. Det er beregnet at 430 mill.kr av forfallet tas igjen i 4-års perioden. Forfallstiltak 
prioriteres i hovedsak på veger med høy trafikk der forfallet er kommet langt. Videre er 
lavtrafikkerte veger, der forfallet er kommet svært langt, også prioritert i en viss grad. Noen bruer 
som er viktige for tømmertransporten er forutsatt oppgradert, og Geiteryggtunnelen på fv. 50  får 
tilstrekkelige midler til nødvendig sikring slik at tunnelen kan holdes åpen.  
 
Bindingene i form av påbegynte prosjekter og refusjoner for forskotteringer er totalt 401 mill.kr i 
2014-2017. Det vil si ca. 40% av investeringsbudsjettet. 202 mill.kr av bindingene går til å bygge 
om fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og Bogstrandhøgda på fv. 40.  
 
Tilrettelegging for gående og syklende er et annet høyt prioritert område. 95 mill.kr er forutsatt 
brukt til tiltak for gående og syklende i forbindelse med skoleveg samt til sykkeltiltak i 
Buskerudbyområdet. 
 
Nullvisjonen for drepte og hardt skadde er viktig, og satsing på tiltak for å redusere 
skadeomfanget ved utforkjørings- og møteulykker samt ulykker med gående og syklende 
involvert, videreføres. 
 
Det er prioritert å se ulike tiltakstyper i sammenheng. Deler av midlene til infrastrukturtiltak for 
kollektivtransporten benyttes derfor til å ruste opp holdeplasser til universell utforming der vegen 
samtidig blir forsterket. For øvrig er det satt av midler til kollektivtransporttiltak i Buskerudbyen. 
 
Byområdene i Buskerud omfattes av Buskerudbyen og Ringerikspakken. Buskerudbyen er et 
samarbeidsprosjekt mellom Lier-, Drammen-, Nedre Eiker-, Øvre Eiker – og Kongsberg kommune, 
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fylkeskommunen, fylkesmannen, Statens vegvesen og Jernbaneverket om byutvikling fra Lier til 
Kongsberg.  I Buskerudbyen arbeides det for å få etablert en Buskerudbypakke 2 fra 2016/2017. 
Det blir viktig å legge til rette for et godt kollektivsystem og gode forhold for å sykle og gå før 
trafikantbetaling innføres som en del av Buskerudbypakke 2. Fylkeskommunen har i 
handlingsprogrammet for 2014-2017 forutsatt å bruke  mye midler  til ulike tiltak  i 
Buskerudbyområdet, men det er langt fra nok til å få et godt kollektivtilbudtilbud og tilrettelagt 
for gående og syklende før Buskerudbypakke 2 iverksettes. Det må suppleres med midler fra en 
videreført belønningsordning.. 
 
I Hønefoss-området er planarbeidet for en Ringerikspakke startet med konseptvalgutredning 
(KVU). Ringerikspakken er et samarbeid mellom Kommunene i Ringeriksregionen, Statens 
vegvesen og Buskerud fylkeskommune. Hensikten er å komme fram til en helhetlig, langsiktig 
transportløsning i Hønefoss-området. Planarbeidet må komme lenger før det kan investeres i 
store infrastrukturtiltak. 
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2. Overordnede mål og føringer 

I oktober 2012 vedtok fylkestinget Fylkesvegstrategi 2014-2023 for Buskerud. Fylkesvegstrategien 
fastsetter mål og strategier for utvikling av fylkesvegnettet. Utarbeidelse av mål og strategier i 
fylkesvegstrategien er sett i sammenheng med utviklingen av riksvegnettet og samordnet med 
kollektivtransportplan for Buskerud. Arbeidet som pågår i Buskerudbyen og Ringerikspakken er 
også lagt til grunn i fylkesvegstrategien. 
 
Fylkesvegstrategien er førende for Handlingsprogram for fylkesveger. Handlingsprogrammet 
beskriver tiltak som understøtter mål og strategier i fylkesvegstrategien. 
 
Økonomiske rammer til fylkesveger i fylkeskommunens handlingsprogram 2013-2016 er lagt til 
grunn i handlingsprogrammet.  
 
St.meld. nr.26,  Nasjonal transportplan 2014-2023 er også en viktig føring for arbeidet med 
handlingsprogrammet.  
 
Nedenfor er mål og strategier fra fylkesvegstrategien gjengitt. 
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Vedtatt fylkesvegstrategi: 
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Vedtatt fylkesvegstrategi: 
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Vedtatt fylkesvegstrategi: 
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3. Hovedutfordringer på fylkesvegnettet 

Status og utfordringer på fylkesvegnettet er grundig redegjort for i fylkesvegstrategien. Nedenfor 
er det kun gitt en kort oversikt over de viktigste utfordringene. 
 

3.1 Forfall 

Forfallet på fylkesvegnettet i Buskerud er beregnet til å være 2035 mill.kr. ved inngangen til 2014. 
Legges det til grunn en standardoppgradering av tunneler og bruer samt noe standardheving  av 
vegnettet blir kostnadene 3300 mill.kr. 
 
Om lag 75 % av forfallet skyldes mangler ved vegfundament, dekker og drenssystem. 
Konsekvensene av et forfalt vegnett er blant annet redusert framkommelighet og trafikksikkerhet. 
Vegkapitalen forringes og kostnadene ved å drifte og vedlikeholde vegnettet øker etter hvert som 
forfallet får utvikle seg. 
 
Beregninger viser en bekymringsfull utvikling av forfallet på sterkt trafikkerte veger i nedre del av 
fylket etter vintre med store frostmengder. 
 

3.2 Trafikksikkerhet 

Basert på gapene mellom det vi vet kjennetegner et sikkert vegnett og dagens vegnett, samt det 
vi vet om det lokale risikobildet på fylkesvegnettet i Buskerud, kan det pekes på følgende 
hovedutfordringer:  
 

1. Ulykker med gående og syklende i byer og tettsteder.  Denne trafikantgruppen har høy 
relativ risiko i trafikken, samtidig som det er et viktig samfunnsmål å øke andel reise utført 
til fots og med sykkel. 

2. Møteulykker på veger med stor trafikk og høyt fartsnivå.  
3. Alvorlige skader ved utforkjøringsulykker som følge av  faremomenter nær vegen på 

strekninger med høyt fartsnivå. 
4. Alvorlige skader ved kryssulykker på veger med høyt fartsnivå og stor trafikk.  

 

3.3 Skoleveger 

Statens vegvesen har på oppdrag fra fylkeskommunen gjennomført en kartlegging av skoleveg 
langs fylkesveg i Buskerud i samarbeid med kommunene. Kartleggingen viser at 87 
fylkesvegstrekninger er skoleveg for elever ved 103 barne- og ungdomsskoler i fylket. 
Konklusjonen er at det er behov for tiltak langs fylkesvegene som gjør skolevegen tryggere i alle 
kommunene. Selv om kartleggingen viser et stort behov for bygging av gang- og sykkelveger og 
utbedring av fortau, er det også en svært stor andel av behovene som er meldt inn som handler 
om sikring av kryss, bedre belysning, oppmerking av gangfelt, utbedring av busstopp og 
forbedring av parkeringsmuligheter ved skoler. Kartleggingen viser at det er mange ulike tiltak 
som kan bidra til at skolevegen oppleves tryggere. 
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3.4 Byområdene 

Byområdene i Buskerud omhandler Buskerudbyen og Hønefoss. 
 
Fylkesvegene er viktige trafikkårer inn til og i bysentraene. Det er periodevis kapasitetsproblemer 
på vegnettet og befolkningsutviklingen er forventet å øke dramatisk innen 20 år. Dersom ikke 
samferdselsutfordringene løses, vil dette føre til store miljø- og kapasitetsproblemer. 
 
I byområdene er utfordringene sammensatte, og det er derfor nødvendig å tenke helhetlige 
løsninger  for vegsystem, kollektivtrafikk, tilbud for gående og syklende og arealutvikling. Det er 
nødvendig å stanse veksten i biltrafikken og få flere til å reise kollektivt, gå og sykle. 
 
For å lykkes med dette er det nødvendig at utfordringene  løses i et tett samarbeid mellom 
statlige etater, fylkeskommunen og kommunene. Buskerudbyprosjektet er organisert på en slik 
måte. Utfordringene i området er forutsatt løst innenfor dette samarbeidet, og det arbeides nå 
med Buskerudbypakke 2 som vil omfatte tiltak for å bedre forholdene for kollektivtransporten, 
gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, legge til rette for  hyppigere bussavganger og gjennomføre 
viktige vegprosjekter. 
 
I Ringeriksregionen er det også planer om å løse utfordringene i en helhet gjennom en 
Ringerikspakke. Fylkeskommunen og Ringeriksregionen har søkt Samferdselsdepartementet om 
utarbeidelse av en konseptvalgutredning (KVU). Departementet krever KVU for bypakker der det 
er aktuelt med brukerfinansiering. KVU for transportsystemet i Hønefoss-området er under 
utarbeidelse  og er forutsatt sluttført i 2014. 
 
Fylkeskommunen ser det derfor som naturlig at utfordringene på fylkesvegnettet i byområdene 
løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og Ringerikspakken. Dette gjelder både løsninger og 
finansiering. Finansiering av eventuelt større infrastrukturtiltak på fylkesvegnettet må i stor grad 
finansieres ved trafikantbetaling i disse områdene. 
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3.5 Næringslivets transporter 

Mange fylkesveger er svært viktige for næringslivet. Forfall, smale og svingete veger er en 

større utfordring for tungbiler enn for ordinær trafikk. Tømmertransporten har spesielt 

behov for gode veger med stor tåleevne. Målet for tømmertransporten er å kunne kjøre 

med 24 m lange vogntog og totalvekt 60 tonn. I den forbindelse er det spesielt enkelte 

bruer og strekninger som blir flaskehalser.  

 

Fylkesvegnettet i Buskerud er i all hovedsak tillatt for 22 m vogntoglengde og 50-56 tonn 

totalvekt for tømmertransport. Enkelte vegstrekninger kan oppskrives til tillatt 

vogntoglengde 24 m, men det vil medføre behov for standardheving av vegnettet i 

etterkant. Det vil også kunne medføre noen trafikksikkerhetsutfordringer, spesielt i 

tettsteder. 

 

Hver kommune i Buskerud har våren 2013 gjort en vurdering av hvilke 

fylkesvegstrekninger som har de største utfordringene i forhold til tømmertransporten. 

 

Kartet nedenfor viser hvilke vegstrekninger med bruer eller andre flaskehalser som er 

viktige for skogbruket i Buskerud. Flere strekninger og bruer blir oppgradert i 

handlingsprogramperioden. De øvrige strekningene vil bli gjennomgått i løpet av 

handlingsprogramperioden og behov for tiltak vil bli vurdert. 
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4. Økonomiske rammer 

De økonomiske rammene til  fylkesveger i fylkeskommunens handlingsprogram for 2013-2016 er 
lagt til grunn i dette handlingsprogrammet.  
 
Statens vegvesen har beregnet kostnadsbehovet for å drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet med 
utgangspunkt i  vedtatt strategi om at fylkesvegene skal driftes og vedlikeholdes slik at forfallet 
ikke øker. Beregningene angir et behov på 293 mill.kr. årlig til drift og vedlikehold av fylkesvegene. 
 
Tabellen nedenfor viser totalrammen til fylkesveger fordelt på drift og investering. 
Alle tall er oppgitt i 2014-kr netto, det vil si uten merverdiavgift. Det er lagt til grunn en 
prisstigning på  3,25 % fra 2013 til 2014.  
 
Mill.2014-kr netto 

  2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Økonomisk ramme til fylkesveger 552,5 550,4 548,1 545,5 2196,5 

Ramme til ferje (drift) 5,5 5,5 5,5 5,5 22,0 

Ramme til drift fylkesveger 293,0 293,0 293,0 293,0 1172,0 

FTU (drift) 6,0 8,0 6,0 6,0 26,0 

Ramme investeringer fylkesveger 248,0 243,9 243,5 241,0 976,5 

 
I rammene er det forutsatt at rentekompensasjonsordningen videreføres. For Buskerud 
innebærer ordningen at det er mulig å søke om rentekompensasjon for 92 mill.kr pr. år.  
I St.meld. om NTP 2014-2023 er det lagt til grunn at rentekompensasjonsordningen skal opphøre, 
men at fylkeskommunene skal få styrket rammetilskuddet med 2,75 mrd. kr i perioden 2014-
2017. Hvor mye av dette som tilfaller Buskerud, er ikke avklart, men vi forutsetter at den nye 
ordningen ikke fører til reduksjon i rammene i forhold til tidligere. Det er derfor valgt å 
opprettholde de økonomiske rammene til fylkesveger slik de fremkommer i fylkeskommunens 
handlingsprogram for 2013-2016. 
 
Staten har i revidert nasjonalbudsjett for 2013 varslet endret fordeling av tilskudd til riksvegene 
fylkeskommunene overtok pr 1.1.2010. Konsekvensene av dette er foreløpig ikke kjent, men KS 
har gjort en beregning som viser at endringene kan medføre et redusert tilskudd til Buskerud på 
ca. 40 mill.kr. Dette er helt nye opplysninger, og konsekvensene for Buskerud vil først bli kjent 
gjennom statsbudsjettet for 2014. Handlingsprogrammet følger opp de økonomiske rammene til 
fylkesveger som fylkeskommunen har lagt til grunn i fylkeskommunens handlingsprogram for 
2013-2016. Dersom konsekvensene blir slik KS har beregnet, vil dette ville medføre store 
endringer i handlingsprogram for fylkesveger.  Endringene vil bli innarbeidet på grunnlag av ny 
kunnskap før vedtak av handlingsprogrammet i desember.  
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5. Drift og vedlikehold av fylkesveger 

Midler fra drifts- og vedlikeholdsbudsjettet brukes til å drifte og vedlikeholde vegnettet. 
Investeringsmidler brukes til å oppgradere vegnettet til opprinnelig standard samt videreutvikle 
vegnettet. Dette skillet er også lagt til grunn for prioriteringen i handlingsprogrammet 2014-2017. 
 
Drift og vedlikehold av fylkesveger skal sikre at vegnettet er egnet til bruk for trafikantene og at 
vegnettet opprettholder sin funksjon, samt at infrastrukturen blir tatt vare på. Drift og vedlikehold 
gjennomføres etter fastlagt strategi. 
 
Det er vanskelig å definere forskjellen mellom drift og vedlikehold skarp og lettfattelig. Et enkelt 
skille mellom drift og vedlikehold som er mye benyttet, er at: 
 
Drift er alle tiltak for å opprettholde vegens funksjonelle kvalitet, dvs. at vegen virker som den 
skal for trafikantene. Vanlige driftstiltak er vinterdrift (brøyting, høvling, strøing, salting), drift av 
tunnelutstyr og renhold, opprydding etter ras og flom, drift av grøntarealer og skråninger, drift av 
kantstein, gjerder og rekkverk, drift av signalanlegg, belysningsanlegg, styrings- og 
overvåkingssystemer, skilting, vegmerking og optisk ledning, trafikkberedskap, drift av 
rasteplasser, toaletter, leskur, kontroll- og veieplasser med mer, og renhold av vegbane og 
vegområde. 
 
Vedlikehold er alle tiltak som bidrar til å opprettholde verdien av investert vegkapital. Vanlige 
tiltak er vedlikehold av stabilitetssikring, vann- og frostsikting i tunneler, overbygg, drens- og 
avløpsanlegg, vegdekke, murer, stabilitetssikring, bruer og kaier. 
 

5.1 Standardkrav på drift og vedlikehold  

Statens vegvesens Håndbok 111, Standard for drift og vedlikehold,  omfatter krav knyttet til drift 
og vedlikehold av veg, bru, tunnel, sideområde og sideanlegg med utstyr og installasjoner. Målet 
for drift og vedlikehold er å tilby ensartede forhold med hensyn til trafikksikkerhet og 
framkommelighet for alle trafikanter. I tillegg skal behovene for å ta spesielle miljøhensyn på 
delstrekninger ivaretas. Med bakgrunn i kravene i håndbok 111 fastsettes driftsstandard på hver 
enkelt vegrute. Standard besluttes ut fra vegens viktighet, trafikk, klima og miljø. Det er vedtatt at 
Håndbok 111 legges til grunn for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i Buskerud. Det betyr at 
fylkesvegene driftes sømløst i forhold til riksvegene, noe som er viktig for trafikantene. 
 
I fylkesvegstrategien er det forutsatt at: 

 Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker 

 Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og forutsigbar standard til enhver 
tid 

 Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved driftsberedskap og hyppige 
inspeksjoner 

 Drift av kjøreveg og tilstøtende trafikkarealer for gående og syklende inklusive 
bussholdeplasser skal samkjøres og ha lik prioritet 

 Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i trafikkmengde og med vekt på 
trafikksikkerhet 

 Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt trafikksikkerhet 

 Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og miljømessige hensyn. 
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Ved justering av eksisterende driftskontrakter og ved innføring av nye kontrakter vil strategiene 
ovenfor bli ivaretatt. 
 

5.2 Driftskontrakter 

Det er felles kontrakter for drift og vedlikehold av riksveger med tilhørende gang- og sykkelveger 
og fylkesveger med tilhørende gang- og sykkelveger innenfor ett og samme geografisk område. 
Kontraktene legger Håndbok 111 ”Standard for drift og vedlikehold” til grunn. Standardkravene er 
dermed innarbeidet i alle de ulike kontraktene, noe som medfører en mer rasjonell og effektiv 
oppfølging av standardiserte kontrakter. Kontraktsmalen er blitt endret/revidert etter hvert som 
kontraktene blir fornyet. Endringene har i hovedsak gått fra fastpriskontrakter til å inneholde mer 
enhetspriser. Dette betyr at vegeier i større grad er med å ta risiko for varierende værforhold. 
Erfaringene fra tidligere kontrakter viser at det ikke er fornuftig å legge all risiko på entreprenøren 
som har kontrakten. Dette førte til prisvekst i kontraktene. 
 
Statens vegvesen har tre hovedtyper flerårige kontrakter. Det er driftskontrakter, 
elektrokontrakter og kontrakter for vegbelysning. Driftskontraktene er størst målt etter 
omsetning. Kontraktslengden på driftskontraktene er vanligvis 5 år. Elektrokontraktene er 
fireårige kontrakter som gjelder elektrotekniske installasjoner  blant annet i tunneler og belysning 
langs vegnettet.   
 
I Buskerud har vi fem driftskontrakter som til sammen dekker hele fylket. I kontraktene inngår det 
en rekke drifts- og vedlikeholdsprosesser for både riks- og fylkesveger samt gang- og sykkelveger 
Tabellen nedenfor lister opp hvilke driftskontrakter Buskerud har: 
 
Mill. 2014-kroner netto 

Kontrakt nr. Område Varighet Utløper Årlig 
kostnad 

Entreprenør 

0601 Numedal 5 år 2018 23,3 NCC Roads AS 

0602 Ringerike 5 år 2018 32,2 NCC Roads AS 

0603 Kongsberg 5 år 2014 22,7 NCC Roads AS 

0604 Hallingdal 5 år 2014 15,8 Veidekke AS 

0605 Drammen 5 år 2015 45,5 Mesta AS 

0690 Drammen by 5 år 2014 6,5 Aktiv veidrift AS 

0610 Elektrostyringskontrakt 4 år 2015 3,6 Otera AS 

0611 Elektrokontrakt Øvre Busk. 4 år 2014 1,9 Ringeriks-kraft AS 

0613 Belysningskontrakt 4 år 2014 1,7 Infratek ASA 

 Strøm (sentral avtale)   6.2 Bergen energi AS 

Sum    159,4  
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5.3 Fordeling av økonomiske ramme 

Statens vegvesen har beregnet behovet for å drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet. 
Beregningene tar  utgangspunkt i kostnadene for å opprettholde vedlikeholds- og driftsstandard 
på vegnettet i en gitt, god standard. Beregningene viser et behov for 293 millioner kroner per år 
til fylkesvegnettet i Buskerud. Tabellen nedenfor viser hvordan rammen til drift og vedlikehold 
fordeles mellom ulike programområdene. 
 
Mill. 2014-kroner netto 

 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

      

Driftskontraktene 159,4 159,4 159,4 159,4 637,6 

Asfaltering, inkl forarbeid 92,3 92,3 92,3 92,3 365,2 

Bruvedlikehold 21,8 21,8 21,8 21,8 87,2 

Oppmerking 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 

Vedlikehold til helhetlige D&V-tiltak 8,5 8,5 8,5 8,5 34,0 

      

SUM 293,0 293,0 293,0 293,0 1172,0 

  
Rammen til fylkesvegnettet i Buskerud vil dekke kostnadene til driftskontraktene og  en del 
vedlikeholdstiltak som blant annet asfaltering, vegoppmerking og bruvedlikehold. Midlene er 
tilstrekkelige til å stoppe  den negative utviklingen av forfallet på fylkesvegnettet. 
 
Beregnet behov til drift og vedlikeholdsmidler tar utgangspunkt i dagens situasjon med inngåtte  
kontrakter pr. mai 2013. Flere driftskontrakter skal fornyes i perioden 2014-2017. Det kan 
medføre endringer i økonomiske behov til drift og vedlikehold. 
 

5.4 Ferge 

Fergesambandet mellom Svelvik og Verket ble overført fra staten i 2010 som en del av 
forvaltningsreformen. Buskerud fylkeskommune har tatt på seg ansvaret for driften av 
fergestrekningen gjennom en avtale inngått med Vestfold fylkeskommune. 
 
Fergesambandet var i 2011 lyst ut på ny anbudskonkurranse for drift av fergen i perioden 2013 – 
2020, og Fjord 1 har nå driften av ferjesambandet.  

 
Kontrakten medfører en årlig kostnad på 11 mill.kr. I kapittel 4 er kun halve kontraktssummen ført 
opp da Vestfold fylkeskommune finansierer 50 %. 
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5.5 Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvaret for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeidet 
i fylket.  En viktig del av arbeidet til FTU er å legge til rette for samarbeid og kompetansedeling 
mellom de ulike statlige, fylkeskommunale,  kommunale og frivillige  aktørene  i 
trafikksikkerhetsarbeidet.  
 
Strategi for trafikksikkerhet 2014 – 2023 og Handlingsplan for FTU 2014 – 2017 følger opp NTP 
2014 -2023 og  legger  føringer for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. I planperioden vil kommunalt 
trafikksikkerhetsarbeid, trygge skoleveger og forebyggende arbeid rettet mot ulykker med gående 
og syklende være hovedsatsningsområdene . 
 
Gjennom årlig fylkeskommunal støtte til kommuner og frivillige organisasjoner stimulerer og 
oppmuntrer FTU trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. I tillegg  iverksetter og støtter FTU  en rekke 
tiltak gjennom årlige tiltaksplaner. Dette er  tiltak i regi av Trygg trafikk, Statens vegvesen, Politiet  
og Buskerud fylkeskommune .   
 
I handlingsprogrammet er det satt av en økonomisk ramme på totalt 26 mill.kr til FTU. Dette 
dekker midler til kommunale og frivillige trafikksikkerhetstiltak, midler til holdningskampanjen 
"Verditransport"  og driftsmidler til FTU. I tillegg er det satt av 2 mill.kr til et spleiselag med 
Statens vegvesen og eventuelt Kongsberg kommune til etablering av sykkelgård på Labro. 
Sykkelgården vil være et viktig tiltak for å lære barn å ferdes på sykkel i trafikken. 
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6. Investeringer  

6.1 Økonomiske bindinger 

Økonomiske bindinger er restfinansiering av prosjekter som er påbegynt, men ikke fullført. Det er 
også refusjon  av forskotteringer  med bakgrunn i avtaler med kommuner. Bindingene må dekkes 
innenfor økonomisk ramme til investeringer. 
 
Forskotteringer refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning. 

Fv.nr. Prosjekt Kommune Kostnad 
Mill.kr 

Refusjonstidspunkt/ 
bevilgningsår 

Merknad 

285 Gang/sykkelveg 
Lyngås – Nordal 
skole 

Lier 8,1 2014-2017 Refusjon til 
Lier kommune 

287 Utbedring Hole bru-
Bergerud 

Sigdal 40,0 2014-2017 Refusjon til 
Sigdal 
kommune 

35 Svingefelt Eikeli i 
Hønefoss 

Ringerike 2,5 2014-2017 Refusjon til 
Ringerike 
kommune 

282 Bjørnstjerne 
Bjørnsonsgt. 

Drammen 170,0 2014 og 2016 Bygges i 2014-
2016 

40 Utbedring 
Bogstrandhøgda 

Rollag 32,0 2014 Sluttføring av 
påbegynt 
prosjekt 

50 Sikring av 
Geiteryggstunnelen 

Hol 90,0 2014 og 2015 Nødvendig 
oppgradering 

283 Midtfelt Horgen – 
Lerberg  

Øvre Eiker 22,0 2014 Sluttføring av 
påbegynt 
prosjekt 

35 Ombygging av 
Jutebrua 

Øvre Eiker 22,0 2014 Sluttføring av 
påbegynt 
prosjekt 

98/ 
107 

Flomsikringstiltak  Flesberg/Rollag 3,5 2014 Sluttføring av 
påbegynt 
prosjekt 

319 Kommunedelplan 
Svelvikvegen 

Drammen  11,0 2014-2015 Sluttføring av 
påbegynt 
planlegging 

 SUM  401,1   

6.2 Hovedprioriteringer 
Investeringstiltak deles inn i programområder etter type tiltak.  
 
Prioriteringene  av investeringstiltak i handlingsprogrammet følger opp mål og strategier i  
fylkesvegstrategien. Økonomisk ramme til investeringer (ref. kap.4) er lagt til grunn. Tabellen på 
neste side viser fordeling av tiltak på programområder. 
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 Mill 2014-kroner (netto) 

Programområder Mill.kr Forklaring 

Store investeringsprosjekter 202,0 Fv 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gt. og  fv 40 
Bogstrandhøgda(binding) 

Tiltak for å ta igjen forfall 486,0 Ta igjen forfallet på 16 år.  

Utbedringstiltak 25,5 Fv 35 Jutebrua og  flomsikring  fv.98/107 
(binding) 

Tilrettelegging for gående og 
syklende 

95,0 15 mill kr til mindre tiltak skoleveger 
70 mill.kr til gang og sykkelveger , skoleveger  
10 mill.kr til sykkel på fv. i Buskerudbyen 

Trafikksikkerhetstiltak 67,5 Tiltak mot de mest alvorlige ulykkestypene  

Miljøtiltak 12,0 2 mill.kr til lovpålagte miljøtiltak 
10 mill.kr til trygge og trivelige  tettsteder 

Kollektivtiltak og universell 
utforming 

30,0 20 mill.kr til kollektivtiltak og UU i hele fylket 
10 mill.kr til kollektivtiltak langs fv. i 
Buskerudbyen 

Servicetiltak 0  

Planlegging/Grunnerverv 58,5  

SUM 976,5  

 
Tabellen over viser at hovedsatsingsområdet er å ta igjen forfallet på vegnettet.  
Tilrettelegging for gående og syklende er høyt prioritert, og det er lagt spesiell vekt på trygge og 
sikre skoleveger. Det prioriteres å fortsette arbeidet med trafikksikkerhetstiltak for å redusere 
antallet alvorlige ulykker. Bindingene på 401,1 mill.kr er inkludert i prioriteringen. Det medfører 
blant annet at en stor andel av midlene brukes  til å sluttføre store investeringsprosjekter og 
utbedringstiltak. 
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I følge fylkesvegstrategien skal "ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå 
større ressurs- og kostnadseffektivitet." Dette er fulgt opp i handlingsprogrammet. Tiltak fra ulike 
programområder er sett i sammenheng både geografisk og tidsmessig. Dette er for å få en god 
utnyttelse av ressursene og en effektiv gjennomføring. 
 
I de følgende kapitlene er det gitt en mer detaljert redegjørelse for prioriteringer innenfor hvert 
programområde. Kostnadstall på tiltakene har usikkerhet på inntil  +/- 40 %. Dette er usikre tall 
som vil bli bearbeidet fram mot budsjettbehandling. 
 
I de etterfølgende tabellene er det vist forslag til gjennomføringstidspunkt for hvert tiltak.  
Planfremdrift og andre forhold kan medføre endringer i dette. Det er først ved budsjettbehandling 
at tiltak blir prioritert og får bevilgning. Det må derfor påregnes justeringer av prioriteringene i 
handlingsprogrammet ved budsjettbehandling. Justeringene kan føre til andre kostnadstall, 
forskyving i gjennomføringstidspunkt i forhold til oppsatt tidspunkt for handlingsprogrammet og 
at noen tiltak ikke blir gjennomført i perioden. 
 
 

6.3 Store investeringsprosjekter 

Store investeringsprosjekter  defineres som store kostnadskrevende ombygginger av vegnettet. 
Årsaken til ombyggingene er ofte sammensatte utfordringer knyttet til framkommelighet, 
trafikksikkerhet og  miljø. 
 
Midlene i handlingsprogrammet går til ombygging av fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i 
Drammen fra  Jernbanegata til Telthusgata og  av fv. 40 over Bogstrandhøgda nord for Veggli. 
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate har byggestart i 2014, mens Bogstrandhøgda-prosjektet ble igangsatt i 
2013. 
 
Det er mange behov for store vegprosjekter i fylket. Blant annet gjelder dette fv. 319 Svelvikvegen 
og utbygging av Spikkestadkorridoren i Røyken mot Asker. Fylkeskommunen har vedtatt å starte 
arbeid med kommunedelplan for Svelvikvegen høsten 2013. Dette planarbeidet vil ta  3-4 år. 
Deretter må det utarbeides reguleringsplan. Det vil derfor ikke være fullført planlegging av 
prosjektet for å kunne starte bygging i perioden 2014-2017. 
 
Utvikling av vegnettet i Spikkestadkorridoren mellom Røyken og Asker/Holmen må skje i tett 
samarbeid med Akershus, da det meste av vegnettet ligger i Akershus. Det er ikke startet 
planlegging av dette, og det vil derfor ikke være aktuelt å bevilge midler til utbygging i perioden 
2014-2017. 
 
Mill 2014-kr (netto) 

Fv.nr. Store investeringsprosjekter Kommune 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Fv.282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate Drammen 20,0 80,0 70,0 0,0 170,0 

Fv.40 Bogstrandhøgda Rollag 32,0 0,0 0,0 0,0 32,0 

 SUM      202,0 
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6.4 Tiltak for å ta igjen forfall 

Et hovedmål i fylkesvegstrategien er framkommelighet. Et delmål er at vegkapitalen skal ivaretas, 
og forfallet på fylkesvegene reduseres. Strategien er å ta igjen forfallet på fylkesvegene i løpet av 
16 år. 
 
Forfall er knyttet til vegstrekninger som ikke tilfredsstiller kravene gitt i Statens vegvesens 
håndbok 111, Standard for drift og vedlikehold. Kostnadene for å fjerne forfallet er kostnaden ved 
å bringe vegen fra sin nåværende tilstand til en tilstand der vegen oppfyller sin opprinnelige 
funksjon over en normal levetid. 
 
Forfallet på vegnettet i Buskerud er beregnet til 2 mrd.kr. Legges det inn oppgradering av bruer og 
tunneler, noe standardheving på vegene og merverdiavgift etter nye regler vil kostnadene  være 
3,3 mrd. kr. 
 
Prioritering av forfallstiltakene på vegnettet er gjort på grunnlag av fylkesvegstrategien. Det betyr 
at det i hovedsak prioriteres strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt, dernest 
strekninger med lav trafikk der forfallet er særs stort. Prioriteringen legger opp til å ta igjen ca. 
430 mill.kr av forfallet innen 2017. Da er det tatt hensyn til refusjonen av forsterkningsarbeidet på 
fv.287 Hole bru-Bergerud på 40 mill. kr fra forrige handlingsprogram, samt en 
kurveutretting/standardheving på fv.281 som er prioritert i forbindelse med forfallsprosjektet på 
samme strekning. 
 
Når veger skal utbedres etter mange års slitasje og økt trafikk, er det ofte  ikke nok å sette dem 
tilbake til opprinnelig stand. Økt bredde kan for eksempel være nødvendig for å hindre at vegen 
blir nedkjørt av tunge kjøretøy etter kort tid. Det vil derfor i mange tilfeller være nødvendig å 
påkoste en vegstrekning mer utover kostnaden for å innhente forfallet isolert, spesielt for de 
høytrafikkerte vegene i fylket. 
 
I arbeidet med det forrige handlingsprogrammet var det en bevisst strategi  å få mest mulig 
lettere forsterkning og dekkelegging på flest mulige strekninger. De store og tunge prosjektene 
ble dermed utsatt/skjøvet fram i tid, og må i stedet prioriteres i handlingsprogrammet for 2014-
2017. Dette vi gi noe færre km forsterket vegnett i denne perioden, men er en viktig prioritering 
når det gjelder disse strekningenes trafikkmengde og levetid. 
 
For de minst trafikkerte fylkesvegene vil det være tilstrekkelig å legge til litt ekstra kostnad i 
forarbeidet før dekkelegging, for å oppnå lenger levetid. Ekstra midler til forarbeid før 
dekkelegging, samt nødvendig oppgradering av stikkrenner, er derfor en viktig innsatsfaktor for å 
redusere forfallet. Dette er en effektiv samordning av ressurser mellom investering og drift og 
vedlikehold på fylkesvegnettet, og betyr samtidig at handlingsprogrammet totalt legger opp til å 
innhente mer av forfallet enn enkeltprosjektene i tabellen viser. Dette vil synliggjøres i de årlige 
dekkeprogrammene og årsbudsjettene. 
  
Bruene som er prioritert, er viktige for tømmertransporten i fylket. Geiteryggtunnelen på fv. 50 vil 
få nødvendig bergsikring og oppgradering av det elektriske anlegget og styringssystemet slik at 
tunnelen kan fungere. 
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Fv.283 Rosenkrantzgata i Drammen er prioritert i 2016 og 2017. Kostnadene for å ta igjen forfallet 
er grovt beregnet til 125 mill.kr.  Det er satt av 100 mill.kr i handlingsprogrammet. I lys av 
målsettingene i Buskerudbyen er det viktig å vurdere framtidig bruk av Rosenkrantzgata. Det 
settes i gang et utredningsarbeid med dette sommeren 2013. Rosenkrantzgata kan derfor bli et 
mer omfattende prosjekt enn kun å innhente forfall. Prosjektet er prioritert seint i perioden fordi 
det er nødvendig med en del planavklaringer vedrørende framtidig bruk. 
 
Fv.287 Strandgata – Kjørplass bru  i Åmot er prioritert med 30 mill.kr i perioden. Grunnforholdene 
på strekningen er svært vanskelige, og kostnadene er usikre. Når utredningene og planprosessen 
har kommet lengre, må det gjøres en vurdering av prosjektet. Det innebærer også en avklaring av 
hvorvidt det er mulig å bygge fortausløsning. 
 
Prosjektene i tabellen gjelder punkter eller delstrekninger av de aktuelle vegene. 
 
Mill 2014-kr (netto) 

Fv.nr. Tiltak for å ta igjen forfall Kommune 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

 Bru, diverse 
utskifting/fornying mindre 
bruer 

 0,0 0,0 6,0 6,0 12,0 

 Forfall pott stikkrenner  5,0 5,0 15,0 15,0 40,0 

 Forarbeid til  
asfaltering 

 5,0 5,0 5,0 7,0 22,0 

Fv.40 Munke bru Rollag 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 

Fv.40 Ulvik bru Rollag 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

Fv.98 Høymyr bru Flesberg 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 

Fv.50 Geiteryggtunnelen Hol 36,0 54,0 0,0 0,0 90,0 

Fv.287 Refusjon Hole bru-Bergerud  Sigdal 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 

Fv.11 Åros-Krokodden Røyken 10,0 20,0 0,0 0,0 30,0 

Fv.281 Kana-Ugstad, 
sluttfinansiering 

Hurum 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

Fv.281 Tofte-Kana, Hurum 10,0 11,0 0,0 0,0 21,0 

Fv.281 Tofte-Kana, kurveutretting/ 
standardheving 

Hurum 10,0 8,0 0,0 0,0 18,0 

Fv.35 Brekkeskåka-Island Øvre Eiker 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

Fv.177 Bårnås-Sokna Ringerike 0,0 5,0 10,0 0,0 15,0 

Fv.283 Rosenkrantzgata Drammen 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 

Fv.34 Skoger kirke-x fv.29 Drammen 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 

Fv.31 Nordbyvegen Drammen 0,0 0,0 3,0 17,0 20,0 

Fv.287 Strandgata-Kjøreplass bru Modum 20,0 10,0 0,0 0,0 30, 

Fv.51 Hesla bru-Petterbråten Gol 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

 SUM      486,0 

 
Tabellen nedenfor viser marginalprosjekter. Det er prosjekter som er prioritert for gjennomføring 
ved økt ramme. Se kapittel 8 for nærmere forklaring. 
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Mill 2014-kr. (netto) 

Fv.nr. Marginalprosjekter, forfall Kommune SUM 

Fv.241 Åsbygda-Oppland grense Ringerike 20,0 

Fv.40 Mystu bru-start Bogstrandhøgda, 
Kurveutretting/standardheving 

Rollag 6,0 

Fv.40 Standardutjevning etter Bogstrandhøgda-prosjektet Nore og Uvdal 3,0 

Fv.40 Standardutjevning etter Bogstrandhøgda Nore og Uvdal 3,0 

Fv.40 Efteløt-Skollenborg Kongsberg 30,0 

Fv.192 Haslerud-Fyrandsbråten Krødsherad 25,0 

Fv.287 X fv.132-Mølla-Velstad Sigdal 40,0 

Fv.285 Lyngås-Enger Lier 20,0 

Fv.285 Enger-Skaret Lier 20,0 

Fv.37 Jondalen, punktvis Kongsberg 10,0 

Fv.134 Lampeland-Sandsbråten Flesberg 30,0 

Fv.319 Svelviksvegen, Drammen Drammen 40,0 

 SUM  247,0 

 

6.5 Mindre utbedringer 

Mindre utbedringer er en fellesbenevnelse på utbedringer på vegnettet som koster mindre enn 
50 mill.kr. Eksempler på slike tiltak er utbedring av flaskehalser, breddeutvidelse av vegen  på 
kortere strekninger og både horisontale og vertikale kurveutbedringer. Hensikten med 
utbedringen  kan være å bedre framkommeligheten eller trafikksikkerheten på vegen. 
 
Midlene på programområdet går til ombygging av Jutebrua på fv. 35 i Vestfossen. Prosjektet ble 
startet i 2012, og sluttfinansieringen er lagt inn i handlingsprogrammet i 2014. Vegen bygges om 
med ny jernbaneovergang slik at fri høyde økes fra 2,90 meter til full fri høyde (4,90 m). 
Tungtrafikken kan derfor flyttes fra en belastet boliggate til å følge fylkesvegen. Det blir også 
bygget gang- og sykkelveg for å få en trygg og sikker skoleveg. 
 
Våren 2013 besluttet fylkeskommunen å igangsette flomsikringstiltak på fv. 98 og 107 i Rollag. Det 
meste av midlene er bevilget i 2013, men sluttbevilgningen på 3,5 mill.kr blir en binding i 2014. 
 
Mill 2014-kr (netto) 

Fv.nr. Utbedringstiltak Kommune 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Fv.35 Jutebrua Øvre Eiker 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 

Fv.98/107 Flomsikringstiltak Rollag/Flesberg 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 

 SUM      25,5 

        

 Marginalprosjekt:       

Fv.40 Aslefet bru Flesberg     15,0 



 

Side 26 av 37 

Handlingsprogram fylkesveger 2014-2017 

6.6 Tilrettelegging for gående og syklende 

Et hovedmål i Fylkesvegstrategien 2014 – 2023 er framkommelighet. Under dette hovedmålet er 
det utdypet  tre delmål som retter seg mot gående og syklende.  
 

- Framkommelighet for gående og syklende skal økes, og med spesiell fokus på skoleveger. 
- Anlegg for gående og syklende skal ha så god og trygg framkommelig som mulig for alle 

hele året.  
- I Buskerudby- og Ringeriksområdet skal det spesielt legges til rette for økt bruk av 

kollektivtiltak og sykkel, slik at den samlende biltrafikken ikke øker. 
 
Programområdet for tilrettelegging  for gående og syklende omfatter fysiske tiltak på 
fylkesvegnettet for å bedre framkommelighet og  trafikksikkerhet for denne gruppen. I tillegg har  
disse tiltakene et miljø- og folkehelseaspekt. 
 
Transportsektoren i Norge står for 32 prosent av de samlende klimautslippene. Ved å få flere til å 
velge miljøvennlige transport, i dette tilfellet sykkel eller å gå, vil dette være tiltak som er med på 
å redusere klimagassutslippene. Det vil også være et tiltak som øker fremkommeligheten på 
vegene. En annen årsak til at dette er et viktig satsingsområde er folkehelse. Å få flere til å gå og 
sykle er et tiltak for å bedre folkehelsen. Strategi for folkehelse i Buskerud 2010 – 2014 har blant 
annet som mål å utvikle ferdselsårer mellom bolig og skole som er trygge og fremkommelige for 
alle. Dette skal muliggjøre og stimulere til aktivitet. Syklende og gående er såkalt myke trafikanter. 
Det er derfor viktig å legge til rette for denne trafikantgruppen for å øke trafikksikkerheten. 
 
Buskerud fylkeskommune prioriterer tiltak på grunnlag av mål og strategier i Fylkesvegstrategien 
2014 – 2023.  Strekninger som er viktige skoleveger er en prioritet når fylkeskommunen velger 
hvor det skal gjøres tiltak.  Tiltakene i tabellen nedenfor  viser en oversikt over fordeling av 
investeringsramme  for programområdet Tilrettelegging for gående og syklende.  
 
Mill 2014-kr. (netto) 

Fv.nr Tilrettelegging for gående og 
syklende 

Kommune 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

 Mindre tiltak på skoleveg  2,0 3,0 5,0 5,0 15,0 

 Sykkel og gange i 
Buskerudbyen 

 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

 Tiltak etter sykkelveg-
inspeksjoner 

 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

Fv.285 GS-veg Lyngås-Nordal skole Lier 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 

Fv.51 Fortau Hesla bru-Petterbråten Gol 0,0 3,0 4,0 0,0 7,0 

Fv.21 GS-veg Vestsidevegen Lier 0,0 0,0 16,0 16,0 32,0 

Fv.61 GS-veg Røren skole del 1 Øvre Eiker 0,0 5,0 15,0 0,0 20,0 

Fv.35 GS-veg missing link Vestfossen Øvre Eiker 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

 SUM      95,0 

 
I tillegg til disse prosjektene vil det i 2014 bli bygget gang- og sykkelveg i Vestfossen i forbindelse 
med ombygging av Jutebrua på fv. 35. Det skal også tilrettelegges for gående og syklende i 
forbindelse med forsterkning av  fv. 31, Norbyvegen i Drammen i slutten av perioden. 



 

Side 27 av 37 

Handlingsprogram fylkesveger 2014-2017 

Rapport om trygge skoleveger viser at det er behov for mange mindre tiltak i alle kommunene for 
å få trygge skoleveger til barne- og ungdomsskoler i fylket. Målet i fylkesvegstrategien er at det 
skal gjennomføres tiltak i alle kommuner i Buskerud i ti-årsperioden fram til 2023. I 
handlingsprogrammet er det satt av 15 mill.kr til slike tiltak, og det er forutsatt å gjennomføre 
tiltak i 8-9 kommuner for disse midlene. 
 
Midler til sykkel og gange i Buskerudbyen skal benyttes på fylkesvegnettet. Hvilke tiltak som skal 
gjennomføres, vil bli prioritert i forbindelse med arbeidet som pågår med sykkelplan i 
Buskerudbyen. Det vil bli lagt vekt på sammenhengende sykkelvegtraseer. 
 
I tillegg til mindre tiltak er det store behov for gang- og sykkelveger i forbindelse med skoleveg. 70 
mill.kr er prioritert til dette. Kostnadene til fv. 21 Vestsidevegen i Lier er usikre på grunn av 
vanskelige grunnforhold. Statens vegvesen vil sommeren 2013 gjennomføre grunnundersøkelser 
for å få bedre oversikt over dette. Det må gjøres en ny vurdering av prosjektet når resultatene av 
grunnundersøkelsene foreligger.  
 
Tabellen nedenfor viser marginalprosjekter. Det er prosjekter som er prioritert for gjennomføring 
ved økt ramme. Se kapittel 8 for nærmere forklaring. 
 
Mill 2014-kr. (netto) 

Fv.nr. Marginalliste for gående og syklende Kommune SUM 

Fv.61 Fortau Røren skole del 2 Øvre Eiker 10,0 

Fv.37 GS-veg Jondalen Kongsberg 15,0 

Fv.8 GS-veg Bøvegen, Røyken 16,0 

Fv.40 Bru Gravdalsbekken Kongsberg 15,0 

Fv.283 GS-veg Horgen-Klommestein Øvre Eiker 12,5 

 Tiltak for syklende i Buskerudbyen   

 SUM   

 

6.7 Trafikksikkerhetstiltak  

Programområdet trafikksikkerhet omfatter fysiske tiltak på det eksisterende vegnettet som skal 
bedre sikkerheten. Et hovedmål i Fylkevegstrategien 2014 – 2023 er trafikksikkerhet. Hovedmålet 
legger til grunn nullvisjonen og spesifiserer følgende strategi:   
 

 Spesifikke investeringstiltak rettes mot de mest alvorlige ulykkestypene på fylkesvegnettet for å 
bidra til målsetning om å redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023 slik det er 
formulert av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 

 
Handlingsprogrammet følger opp Fylkesvegstrategien 2014-2023 og prioriterer 
trafikksikkerhetstiltak rettet mot de mest alvorlige ulykkestypene på fylkesvegnettet. I Buskerud 
er dette ulykker med gående og syklende, utforkjøringsulykker og møteulykker. Når det gjelder 
ulykker med gående og syklende, prioriteres det å sikre krysningspunkter og lav fart der biler og 
myke trafikanter ferdes sammen. For å hindre møteulykker etableres barrierer mellom 
kjøreretninger på veger med stor trafikk og høyt fartsnivå. Når det gjelder utforkjøringsulykker, 
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prioriteres det å fjerne faremomenter nær vegen, samt å sikre trafikantene tilstrekkelig 
informasjon om vegens videre forløp.  
 
Mill. 2014-kr netto 

Fv.nr. Trafikksikkerhetstiltak Kommune 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

 Tiltak mot møteulykker:       

Fv.283 Midtfelt Horgen – Lerberg Øvre Eiker 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 

 Tiltak mot 
utforkjøringsulykker: 

      

 Sikring av sideterreng, 
ulykkespunkt Renskaug 

Lier 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 

 Skilting av krappe kurver 
(ÅDT over 3000) 

 0,0 0,0 0,0 2,0 2 

 Sikring av sideterreng i 
tilknytning til forfallstiltak 

 3,0 3,0 4,0 4,0 14 

 
 

Fv. 40 
Fv. 285 

Tiltak etter TS-
inspeksjoner: 
  - Stengelsrud –Lampeland  
  - Lier-Skaret 

 
 

Kongsberg 
Lier 

0,0 0,0 1,5 2,0 3,5 
 

 Tiltak mot kryssulykker:       

 Kryssutbedring Høgskolen i 
Buskerud, Hønefoss 

Ringerike 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 

 Svingefelt Eikely, Hønefoss 
(forskottering) 

Ringerike 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 

 Sikring av myke 
trafikanter:  

      

 Sluttføring sikring av 
gangfelt i 50- og 60-soner 
 

 2,0 2,0 2,0 4,0 10,0 
 

 Strakstiltak:  2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

 SUM      67,5 

 
 
Alle de andre programområdene i fylkevegprogrammet inneholder tiltak som også bedrer 
trafikksikkerheten på fylkesvegnettet. Dette gjelder for eksempel tiltak for å ta igjen forfallet, 
mindre utbedringer og tilrettelegging for syklende og gående. Trafikksikkerhetsarbeidet på 
fylkesvegnettet må ses i sammenheng med de forskjellige programområdene, samt arbeidet til 
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).   
 
En eventuell økning av tilskuddet til trafikksikkerhetstiltak vil i første omgang bli prioritert til å 
gjøre flere tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner og mer sikring av sideterreng i tilknytning til 
forfallstiltak. 
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6.8 Miljøtiltak 

Fylkesvegstrategien inneholder følgende hovedmål for miljø: 
Miljøhensyn skal ivaretas ved investering, drift & vedlikehold og forvaltning av fylkesvegene. 
 
Delmål og strategier for å bedre miljøet følges opp i handlingsprogrammet. 
 
Programområdet "miljøtiltak" omfatter tiltak for å oppfylle krav fastlagt i lov og/ eller forskrift. 
Dette gjelder blant annet krav til innendørs støy i boliger og institusjoner. Gjeldende forskrift 
setter begrensning til 42dB(A) innendørs støy. Det er synliggjort midler som skal ivareta kravet 
dersom uforutsette saker dukker opp. Programområdet omfatter også ivaretagelse av forskrift om 
rammer for vannforvaltningen som legger til rette for den norske gjennomføringen av EU's 
rammedirektiv for vann. Pålagt kartlegging og ivaretagelse av biologisk mangfold omfattes også av 
dette programområdet. 
 
I tillegg omfatter dette programområdet også tiltak i å utvikle trygge og trivelige lokalsamfunn. I 
fylkesvegstrategien er det forutsatt at " utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv 
ved at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet. " 
Det er prioritert midler til tre tettsteder under dette delmålet. Krøderen i Krødsherad kommune, 
Veggli i Rollag kommune og Tofte i Hurum kommune, får midler til å gjøre tiltak i 
lokalsamfunnene. Begrunnelsen for valg av disse tettstedene er at det både i Krødern og Veggli 
går fylkesveger med en regional betydning gjennom tettstedene, henholdsvis fv. 280 og fv. 40. 
Begge disse vegene har stor trafikk, og det er vanskelige trafikale forhold i tettstedene. Tofte har 
tidligere fått tilskudd til en miljøgate gjennom tettstedet, og får nå tilskudd for å ferdigstille 
arbeidet som allerede er iverksatt. Midlene skal benyttes til tiltak som legger til rette for fysisk 
aktivitet i tettstedet og på den måten bidrar til bedre folkehelse. 
 
Mill. 2014-kroner netto 

Tiltak 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Støytiltak 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 

Ivaretagelse av vannforskrift 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 

Biologisk mangfold (artsforvaltning, bekjempelse  
og ivaretagelse) 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 

Trygge og trivelige tettsteder 2,0 3,0 3,0 2,0 10,0 

SUM     12,0 

 

6.9 Infrastrukturtiltak for kollektivtransport og universell utforming 

Programområdet omfatter tiltak for tilrettelegging  og universell utforming for busstrafikk og 
busspassasjerer. Eksempler på tiltak er anleggelse av bussholdeplasser, oppgradering av 
holdeplasser til universell utforming-, leskur, fremkommelighetstiltak for buss på vegnettet og 
innfartsparkering. 
 
Kostnadskrevende tiltak som for eksempel kollektivfelt og-, signalprioritering av kollektivtrafikken 
i kryss er viktige og effektive tiltak i byområdene. Det er forutsatt at 10 mill.kr innenfor rammen til 
programområdet skal benyttes til tiltak i Buskerudbyområdet. Tiltak vil bli konkretisert gjennom 
arbeidet som pågår med å utrede behov for kollektivtransporten i Buskerudbyen. Se nærmere  
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beskrivelse av Buskerudbyen i kap. 7.1. 
 
Det er et mål i handlingsprogrammet at flest mulige tiltak skal gjennomføres i sammenheng. Det 
er derfor satt av ca. 14 mill.kr til oppgradering av holdeplasser til universell utforming på 
strekninger der det gjennomføres tiltak for å ta igjen forfallet. Kostnader for å oppgradere 
holdeplasser kan variere mye på grunn av stedlige forhold og må beregnes nærmere for hvert 
enkelt tilfelle.  Antallet holdeplasser som er nevnt i tabellen er derfor kun veiledende, basert på 
en beregnet gjennomsnittspris. Hol kommune arbeider med utvikling av Geilo knutepunkt. Det 
settes av 2 mill.kr til dette samarbeidsprosjektet. 
 

Fv.nr. Tiltak for kollektivtransport og UU Antall 

holde-

plasser 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

 Opprusting av holdeplasser       

Fv.11 Røyken/Hurum 6 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 

Fv.6 Røyken 6 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 

Fv.38 Drammen 6 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 

Fv.35 Øvre Eiker 2 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Fv.165 Røyken 5 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 

Fv.281 Hurum 3 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 

Fv.40 Knutepunkt, Geilo  0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

Fv.287 Eggedal, tosidig holdeplass  1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

 Diverse forefallende tiltak  0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 

 Kollektivtiltak i Buskerudbyen  0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

 SUM      30,0 

 
Tabellen nedenfor viser marginalprosjekter. Det er prosjekter som er prioritert for gjennomføring 
ved økt ramme. Se kapittel 8 for nærmere forklaring. 
 

Fv.nr Marginalliste kollektivtransport og UU SUM 

Infrastrukturtiltak Buskerudbyen   

Opprusting av holdeplasser:   

Fv.21 Lier  

Fv.3 Røyken  

Fv.289 Hurum  

Fv.8 Røyken  

Fv.10 Røyken  

Fv.1 Hurum  

Fv.2 Hurum  

Fv.168 Hønefoss  

Fv.169 Hønefoss  

Fv.172 Hønefoss  
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6.10  Servicetiltak  

Med servicetiltak menes rasteplasser for trafikantene og hvileplasser for tungtrafikken. 
 
Langs fylkesvegnettet i Buskerud er det 36 rasteplasser, men svært få har god standard. Erfaring 
tilsier at rasteplasser bør anlegges i samarbeid med kommersielle  aktører for å få driftsmessige 
gode resultater.  
 
Det er behov for en høyverdig rasteplass på hver av de viktigste regionale fylkesvegene i 
Buskerud. For å lykkes er vi avhengige av et lokalt engasjement  der rasteplass/hvileplass  kan 
vurderes i sammenheng med utvikling/finansiering av et kommersielt anlegg.  
 
Anleggelse og drift av rasteplasser er kostbart, og fylkeskommunen har ikke funnet rom for å 
prioritere midler til dette i perioden 2014 -2017. Vi er imidlertid åpne for å vurdere dette 
nærmere dersom det kommer et lokalt initiativ som skissert ovenfor. 
 

6.11 Planlegging og strategisk grunnerverv  

Programområdet inneholder kostnader til utredninger og planlegging av prosjekter og tiltak. 
Programområdet dekker også midler til strategisk grunnerverv. Det vil si oppkjøp av eiendommer 
som er viktig for fremtidig utvikling av vegnettet. 
 
Midlene som er satt av til planlegging skal dekke planlegging av tiltak som skal gjennomføres i 
perioden 2014-2017, planlegging av større prosjekter som vil bli gjennomført lengre fram i tid og 
noe midler til eventuelle  utredninger som det vil være behov for å gjennomføre både av 
fylkeskommunens administrasjon og Statens vegvesen. Prosjektering dekkes av 
anleggskostnadene og belastes ikke dette programområdet.  
 
Det er satt av midler til å kunne gjennomføre  arbeidet med kommunedelplan for Svelvikvegen 
som starter høsten 2013.  
 
Austvoll bru på fv.203 i Flå kommune stenges som kjørebru fra 1.1.2014. Det settes i gang et 
arbeid med å utrede bygging av en ny bruløsning for biltrafikk på fv.203 ved Austvoll.   
 
Det er uklart hvor mye planlegging som vil påfalle fylkeskommunen å finansiere i forbindelse med 
Buskerudbypakke 2. Rammen tar ikke høyde for store midler til planlegging i Buskerudbyområdet. 
Når planbehovet blir nærmere avklart, må dette tas opp i de enkelte års budsjett. 
 
En konseptvalgutredning (KVU) for transport i Hønefossområdet er under utarbeidelse. Arbeidet 
er forutsatt sluttført siste kvartal i 2014, og staten finansierer kostnadene. Det må forventes et 
videre planarbeid når KVU er sluttført. Planomfang og finansiering er ikke avklart. Det er 
imidlertid satt av noe midler til dette i slutten av perioden. 
 
Utfordringene i Buskerud er mange, og det er stort behov for igangsetting av 
utredning/planlegging av flere store vegprosjekter som kan være aktuelle å gjennomføre på 
lengre sikt.  
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Et aktuelt prosjekt er Spikkestadkorridoren i Røyken. Spikkestadkorridoren ligger i et område som 
er i stor utvikling når det gjelder  areal og transport. Det pågår derfor mange planprosesser i 
tilgrensende områder til Spikkestadkorridoren. Beslutning/konklusjon i disse prosessene vil få 
innvirkning på transportsituasjonen i Spikkestadkorridoren.  Finansieringssystem og utbygging av 
rv.23 fra E18 til E6, konseptvalg for kryssing av Oslofjorden og resultatet av plansamarbeidet Oslo- 
Akershus vil ha stor innvirkning på Spikkestadkorridoren. Det anbefales derfor at planarbeid for 
Spikkestadkorridoren ikke igangsettes før dette planarbeidet/utredningene er nærmere avklart. 
 
Avkjørsel til Sigdal går i dag på fv.287 gjennom Åmot sentrum og Korketrekkeren. Det er et sterkt 
ønske fra Modum og Sigdal kommune å få lagt om vegen.  Fremtidig kryss med rv.35 er en viktig 
faktor i denne omleggingen, og fylkeskommunen og Statens vegvesen mener det vil være riktig å 
planlegge avkjørsel til Sigdal som en del av kommunedelplan for rv.35 Hokksund – Åmot. I NTP 
2014-2023 er rv. 35 Hokksund – Åmot ikke med, og det er derfor foreløpig usikkert når 
planarbeidet vil starte opp. 
 
 

Tiltak 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Planlegging/strategisk grunnerverv 15,0 13,0 14,5 16,0 58,5 
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7. Byområdene 

Transportutfordringene i byområdene er komplekse og krevende. Noe som nødvendiggjør 
tverrfaglig samarbeid og løsninger som ivaretar et helhetsperspektiv. Det er igangsatt tverrfaglig 
samarbeid i alle byområdene i Buskerud gjennom prosjektene Buskerudbyen og Ringerikspakken. 
Arbeidet i disse områdene  og fylkeskommunens bidrag er omtalt nedenfor. 
 

7.1 Buskerudbyen  

Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 ble vedtatt som regional plan i fylkestinget i 
februar 2013. Buskerudbyprosjektet har en visjon om at :"Buskerudbyen skal utvikles til en bære- 
og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse." 
 
Hovedmålene i Areal- og transportplanen er som følger: 

1. Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig 
2. Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere 
3. Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner 
4. Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner med 

formål å samordne felles strategier for å møte utfordringer innen arealutviklingen og 
transportsystemet. 

 
Strategien i Areal- og transportplanen er å etablere en fullfinansiert transportpakke for å sikre et 
fremtidsrettet og helhetlig transportsystem. 
 
 
Buskerudbypakke 2 
 
Partene i Buskerudbysamarbeidet har startet arbeidet med Buskerudbypakke 2 som er forutsatt å 
gjelde fra 2016 til 2030. Hensikten med Buskerudbypakke 2 er å etablere en fullfinansiert 
transportpakke for å sikre et fremtidsrettet og helhetlig transportsystem.  
 
Som grunnlag for Buskerudbypakke 2 er det utarbeidet en konseptvalgutredning og en 
mulighetsanalyse. 
 
Buskerudbypakke 2 er forutsatt finansiert ved trafikantbetaling, med statlige bidrag og med 
bidrag fra fylkeskommunen og kommunene. Målet er  igangsettelse i 2016, det vil si det siste året 
i dette handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet omhandler således i liten grad 
Buskerudbypakke 2. Når det gjelder planleggingsmidler til planlegging av tiltak i forbindelse med 
Buskerudbypakke 2, er det omtalt i kapittel 6.11. 
 
 
 
Flerårig avtale om belønningsmidler fra 2014 
 
Fylkeskommunen og kommunene i Buskerudbyområdet inngikk i 2010 en 4-årig avtale med 
Samferdselsdepartementet om belønningsmidler. Avtalen var at Buskerudbyen skulle få tildelt 
480 mill. kr i perioden 2010-2013. Midlene er tildelt. 
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Det blir viktig å legge til rette for et godt kollektivsystem og muligheter til å sykle og gå før 
trafikantbetaling innføres slik at trafikantene har mulighet til velge gode alternative 
transportformer enn bil. Det betyr at det i perioden 2014-2016 bør prioriteres å bygge ut 
infrastrukturtiltak for buss og  tiltak for gående og syklende. Buskerudbyen vil søke om å utvide 
avtalen om belønningsmidler til Buskerudbypakke 2 er på plass, men det må også påregnes at 
fylkeskommunen og kommunene bidrar økonomisk. 
 
I handlingsprogrammet er det forutsatt å bruke mye midler  til  ulike tiltak innenfor 
Buskerudbyområdet. Samtidig er ikke dette tilstrekkelig for å få et godt tilrettelagt kollektivsystem 
og gode løsninger for gående og syklende. Det må suppleres med midler fra en videreføring av 
belønningsordningen. 
 

7.2 Ringerikspakken 

Høsten 2010 vedtok kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker samt Buskerud fylkeskommune å 
starte opp arbeidet med Ringerikspakke. Hensikten er å løse de transportmessige utfordringene i 
Hønefossområdet i en helhet,  der løsninger og finansiering ses i sammenheng. 
 
Som første ledd i arbeidet med Ringerikspakken ble det høsten 2012 igangsatt arbeid med en 
konseptvalgutredning for transport i Hønefossområdet. Konseptvalgutredningen ledes av Statens 
vegvesen og er forutsatt å være sluttført sent i 2014. Med bakgrunn i konseptvalgutredningen vil 
det være behov for å gjennomføre ytterligere planlegging i tråd med valgt konsept for utviklingen. 
 
Til tross for at det er behov for større investeringer i infrastrukturen i Hønefoss er det for tidlig å 
prioritere større investeringstiltak på vegnettet. Det er nødvendig å få avklart utviklingskonsept og 
få gjennomført nødvendig planleggingen slik at større investeringstiltak blir i tråd med ønsket 
framtidig utvikling. Det er derfor ikke prioritert større investeringstiltak i Hønefoss i perioden 
2014-2017. Det er imidlertid satt av midler til noen mindre tiltak som er viktige for utvikling i 
sentrum. 
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8. Marginalvurderinger 

Marginalvurderinger er strategi for å imøtekomme eventuelle  økninger eller reduksjoner i 
økonomiske rammer. Økonomiske og tekniske forhold kan endres i løpet av perioden 2014-2017. 
Marginalvurderinger er derfor nødvendig, både ut fra en situasjon med økte og reduserte 
rammer. 
 
Dersom de totale rammene til fylkesveger økes i løpet av perioden bør investeringsmidlene økes. 
Det er bevilget tilstrekkelig med midler til drift og vedlikehold slik driftskontraktene kan 
gjennomføres og at den negative utviklingen i forfallet stopper. 
 
Reduseres midlene til fylkesveger bør driftsmidlene skjermes og reduksjonen tas på 
investeringsbudsjettet. Det er viktig å opprettholde nivået på driftsbudsjettet slik at 
fylkesvegnettet ikke forfaller ytterligere. 
 
 

8.1 Marginalvurderinger drift og vedlikehold 

Det er ovenfor beskrevet at behovet for at midlene til drift og vedlikehold er tilstrekkelige. Dette 
med forbehold om at driftskontrakter som skal revideres i løpet av perioden ikke øker vesentlig i 
kostnader sammenlignet med dagens kostnadsnivå. Blir nye kontrakter mer kostnadskrevende,  
må driftsbudsjettet øke. Eventuelt må det gjøres en omfordeling av midlene til drift ved å 
redusere asfaltbudsjettet og midlene til grøfting og stikkrenner. Dette vil imidlertid føre til at det 
ikke blir mulig å stoppe den negative utviklingen i forfallet. 
 
Blir det nødvendig å redusere driftsmidlene til fylkesveger, vil det være riktig å redusere 
asfaltbudsjettet, midler til grøfting og stikkrenner. Konsekvensene blir som beskrevet ovenfor. 
 
 

8.2 Marginalvurderinger investeringer 

Økte midler til investeringer på fylkesvegnettet bør prioriteres til tiltak for gående og syklende og 
trafikksikkerhet. Det er store behov for trygge skoleveger langs fylkesvegnettet samt at det er 
viktig å legge til rette for økt sykkelbruk i Buskerudbyen. Videre er det behov for å øke innsatsen 
for å redusere ulykker med hardt skadde og drepte. 
 
Ved en reduksjon av investeringsmidler bør midler til å ta igjen forfall reduseres. Dette er det 
største satsingsområdet og det er forutsatt å bruke 486 mill.kr til å innhente forfall i 4-
årsperioden. Konsekvenser ved å redusere innsatsen er at tiltakene forskyves ut i tid, og det tar 
lengre tid å ta igjen forfallet på fylkesvegnettet. 
 
I kapittel 6 er det listet opp marginalprosjekter for  hvert programområde som er forutsatt å følge 
ved eventuelt økt ramme. 
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9. Måloppnåelse investeringstiltak 
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10. Vedlegg: Kart over Buskerud 

 


