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Forord 

Statens vegvesen er bedt om å kommentere rapporten Kvaliteten på det norske veinettet, del 2 – 

Status Riks- og fylkesveier, Opplysningsrådet for Veitrafikken/ Rambøll, november 2016, og å sjå 

denne rapporten i samanheng med rapporten Fylkesvegar i Sogn og Fjordane, Standard og 

trafikkmengde, dat. 06.10.2016, utarbeidd av Statens vegvesen som bakgrunnsmateriale for arbeidet 

med RTP 2018-2027. 

Arbeidet er gjort av Statens vegvesen, Region vest, Veg- og transportavdelinga. Sakshandsamar har 

vore Olav Terje Hove, Samfunnsseksjonen. 

  



 

Innleiing 

I rapporten frå Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er det skilt mellom primære og sekundære 

fylkesvegar. Primære fylkesvegar er definerte som fylkesvegar som var riksvegar fram til 2010, 

medan sekundære fylkesvegar er fylkesvegar som hadde denne ststusen også før 2010. 

I rapporten frå Statens vegvesen (SVV) er det ikkje skilt på «gamle og nye fylkesvegar». 

OFV opplyser at deira data stort sett er henta frå Norsk Vegdatabank. SVV nyttar for det meste same 

kjelde i sin rapport. 

I rapporten frå OFV er dataene innhenta frå heile landet og sett opp fylkesvis.  

For ein del parametrar har OFV sett opp sine eigne «terskelverdiar» og samanlikna fylkesvegane mot 

desse verdiane. Terskelverdiane avvik i ein del tilfelle frå dei krava som er sett i vegnormalane til 

denne type vegar. I dette notatet er ikkje gjort vurderingar av dei terskelverdiane som er nytta. 

 

Ulike faktorar 

Veglengde 

Som det går fram av rapporten frå SVV er det om lag 2600 km fylkesvegar i Sogn og Fjordane. Det 

utgjer om lag 48% av alle offentlege vegar (kommunale, fylkeskommunale, riks – og europavegar). På 

landsplan er tilsvarande tal om lag 47%. 

Ser ein bort frå kommunale vegar er om lag 79% av dei øvrige offentlege vegane i Sogn og Fjordane 

fylkesvegar medan tilsvarande tal for heile landet er om lag 81%. 

Rapporten frå OFV viser at dersom ein ser på veglengde pr. innbyggjar, er Sogn og Fjordane det fylket 

som har mest fylkesveg med 23,9 m veg medan landsgjennomsnittet er 8,7 meter fylkesveg pr. 

innbyggjar. 

Tek ein med alle offentlege vegar, er det Finnmark som har mest veg pr. innbyggjar med 55,8 meter 

medan Sogn og Fjordane kjem på andreplass med 49,0 m. Landsgjennomsnittet er på 18,6 meter. 

 

Godstransport/ Lange køyretøy 

Som det går fram av rapporten frå SVV, er det ingen vegar i fylket som er opna for modulvogntog pr. 

2015. I flg rapporten frå OFV gjeld tilsvarande for Rogaland og Hordaland. Når det gjeld fylkesvegar 

gjeld dette i tillegg dei tre nordlegaste fylka og Møre og Romsdal. 

På landsplan er om lag 2% av fylkesvegane opna for modulvogntog medan tilvarande tal for riksvegar 

er 22% og for europavegar 30%. 

OFV har også ein tabell som viser trafikkarbeidet med lange og korte køyretøy fordelt på fylke, men 

ikkje på vegtype. Rapporten konkluderer med «Trafikkarbeidet er desidert størst i Akershus, Oslo og 

Hordaland mens det er minst i Finnmark, Sogn og Fjordane og Troms». 

 



Høgdeavgrensing 

I rapporten frå SVV er vist punkt på fylkesvegnettet med skilta høgde på mindre enn 4,0 meter. OFV 

har vist tabell som viser tal på punkt med skilta høgde mindre enn 4,5 meter. Tabellen viser at det er 

105 slike punkt i fylket. Tabellen viser også at ingen andre fylke har tilsvarande mengde. Nest mest 

har Hordaland med 82 punkt på fylkesvegane som er skilta med mindre høgde enn 4,5 meter. 

Vegnormalane sine krav til høgde i vegtunnelar er gitt i handbok N500 Vegtunneler. Det heiter her 

for nye tunnelar: «Fri høyde i tunneler skal være 4,6 m med unnatak av tunneler spesielt for gang- og 

sykkeltrafikk». 

Det heiter likevel i N100 angåande utbetring av eksisterande tunnelar: «Ved strukturell oppgradering 

av tunnelrommet i eksisterende tunneler skal fri høyde legges på minimum 4,2 m». 

 

Trafikkutvikling 

Utviklinga i persontrafikk på riks- og fylkesvegar (biltrafikk) viser at trafikkarbeidet pr. innbyggjar på 

landsplan har vore stabilt frå 2009 til 2014 med 19,3 km pr. person og døgn. Sogn og Fjordane ligg 

ganske nær landsgjennomsnittet med 22,0 km i 2014 noko som er ein auke på 4% frå 2009. 

Største trafikkarbeidet med korte køyretøy i 2014 finn ein i Hedmark (26,4 km) og Aust-Agder (25,9 

km), lågast i Oslo (13,5 km) og Nordland (16,3 km). Størst auke frå 2009 er det i Møre og Romsdal 

med 15%. 

OFV har fylgjande kommentar: «Det vil kanskje overraske at trafikkarbeidet pr. innbygger er lavest i 

de delene av landet der avstandene er størst og tilbudet på kollektivtransport dårligst». 

 

Køyrefart 

OFV har laga ein tabell som viser køyrefart på europavegar i dei ulike fylka. Metoden som er nytta er 

nok diskutabel, men viser at bortsett frå Oslo, er det Sogn og Fjordane som har lågaste køyrefarten 

på europavegane i 2015. 

For andre typar vegar er det ikkje gjort fordeling på fylke. 

 

Kurvatur 

OFV har i sin rapport laga ein oversikt over horisontalkurvatur der dei har innført noko dei kallar 

terskelverdi for primære og sekundære fylkesvegar der dei har satt terskelverdien til primær 

fylkesveg til radius 250 m og for sekundær fylkesveg til 150 m. 

Ute frå desse terskelverdiane har dei kome til at det er Aust-Agder som har den dårlegaste 

horisontalkurvaturen på primære fylkesvegar der 26% har radius under 250 meter. Sogn og Fjordane, 

Vest-Agder og Hordaland har alle 24% medan landssnittet er på 16%. 

På dei sekundære fylkesvegane er det Vest-Agder og Hordaland som kjem dårlegaste ut med 29% 

under den valgte terskelverdien. Sogn og Fjordane har 21% medan landsgjennomsnittet er på 18%. 



Det går ikkje fram av tabellen kva som er grunnlaget for tala. Det ligg ein del data inne i NVDB, men 

kvaliteten på desse er diskutabel. Ut frå dette valde SVV I sin rapport å ikkje ta med denne 

parameteren. 

SVV stiller seg også spørrande til dei terskalverdiane som er nytta. Dei fleste primære fylkesvegane vil 

ved nybygg/ utbetring koma i vegklasse Hø1 i Vegnormalane der kravet til minste horisontalradius for 

nybygg er 200 meter og for utbetring 100 meter. Dei fleste sekundære fylkesvegar vil koma i klasse 

Sa3. Minste horisontalkurvatur er også der 200 meter for nybygg og 100 meter for utbetring. 

OFV har også laga ein tabell som viser del av vegnettet som er over terskelverdiar for stigning som 

dei har sett til 7%.  

På dei primære fylkesvegae er det Sogn og Fjordane som kjem dårlegaste ut med 12%  av vegane 

over denne terskelen fulgt av Telemark med 10,3%. Landssnittet er 5,5%, 

For dei sekundære fylkesvegane er det Oppland som kjem dårlegaste ut med 19,7% av vegnettet 

med stigning over terskelverdien. Sogn og Fjordane har 15,3% medan landssnittet er på 11,0%. 

Maksimal stigning etter vegnormalane for denne typen vegar er på 8%. 

Tala som ligg inne i NVDB for horisontal og vertikalkurvatur har truleg varierande kvalitet og kan 

vanskeleg nyttast til samanlikning mellom fylker. 

 

Vegbreidde 

I rapporten frå SVV er det vist ei kopling mellom årsdøgntrafikk og vegbreidde og samanhelde dette 

med krava i vegnormalane. I OFV sin rapport er det med ein tabell som viser del av det sekundære 

fylkesvegnettet med breidde mindre enn 5,5 meter og del av det primære fylkesvegnette med 

breidde mindre enn 6,5 meter. 

OFV skriv i sin rapport at det er mangelfulle data for mange av fylka. Dei manglar data for om lag 33% 

av vegnettet og rapportering for sekundære fylkesvegar er særleg mangelfulle. Det er t.d eitt fylke 

der det er rapportert breidde på berre 0,9% av det sekundære fylkesvegnettet.  

For det primære fylkesvegnettet er det Sogn og Fjordane som har størst del av vegnettet med 

breidde mindre enn 6,5 meter. 69% av vegnettet kjem i denne kategorien. Nest dårlegaste kjem 

Aust-Agder ut med 41% av vegnettet med breidde mindre enn 6,5 meter. Landssnittet er på 24%. 

For dei sekundære fylkesvegane er det Møre og Romsdal som kjem dårlegaste ut med 59% med 

breidde mindre enn 5,5 meter tett fulgt av Hordaland med 58%. Sogn og Fjordane har 51% av 

vegnettet i denne kategorien medan landssnittet er 40%. 

I vegnormalane er kravet til vegbreidde for dimensjoneringsklasse Hø1 på 6,5 meter. Det er same 

kravet for vegar i kategorien Sa3, men her heiter det at vegar med ÅDT < 300 bør utformast som 1-

feltveg med breidde 4 meter. 

Det kan nemnast at OFV i sine terskelverdiar for riksvegar har nytta ei breidde på 7,5 meter og for 

Europavegar på 8,5 meter. Sogn og Fjordane kjem dårlegaste ut i begge desse kategoriane. For 

Europavegar kjem heile 91% av vegnettet dårlegare ut enn OFV sin terskelverdi (landssnittet er 67%) 

medan for riksvegar er 67% av vegane i fylket dårlegare enn terskelverdien på 7,5 meter mot 44% på 

landsplan. 



Etter krava i vegnormalane vil dei fleste riks- og europavegar i Sogn og Fjordane koma i vegklasse H2 

som har breidde på 8,5 meter. 

 

Køyreteknisk kvalitet 

OFV har i ein oppsummering laga ein tabell der dei viser ein indikator som vert utrekna som eit 

forholdstal mellom verdien for det einskilde fylket og landsgjennomsnittet for dei einskilde 

veggruppene. Dei skriv at forskjellen mellom fylka slår sterkast ut for stigning og breidde, og minst 

for ujamnheiter (IRI) og horisontalkurvatur. 

Tabellen viser at for sekundære fylkesvegar er det Hordaland som kjem dårlegaste ut med ein faktor 

på 5,7 medan Sogn og Fjordane kjem ut med det tredje dårlegaste resultatet med ein faktor på 4,9. 

For heile landet er faktoren 4,0. 

For primære fylkesvegar er det derimot Sogn og Fjordane som kjem dårlegaste ut med ein faktor på 

7,7. Nest dårlegast er Aust-Agder med faktor 5,5 medan faktoren for heile landet er 4,0. 

Tabellen viser også at når ein tek med riks- og europavegar er det Sogn og Fjordane og Hordaland 

som kjem ut med det dårlegaste gjennomsnittet, begge med ein faktor på 5,6. For heile landet er 

faktoren 4,0. 

 

Ulukker 

I rapporten frå OFV er det eit kapittel om ulukker på dei ulike vegtypane. 

I oversikten over tal omkomne pr. million innbyggjarar for åra 2010 – 2014 er det Oslo (10) og 

Vestfold (20) som kjem best ut. Mest ulukkesutsatte er innbyggjarane i Finnmark (62) og Oppland 

(60). I Sogn og Fjordane er tilsvarande tal 52 mot 34 som landsgjennomsnitt. Tala gjeld alle typar 

vegar. 

I oversikten over ulukker pr. million køyretøykilometer på sekundære fylkesvegar er det Telemark og 

Sør-Trøndelag som kjem dårlegaste ut med ein frekvens på 0,19, best er Nord-Trøndelag, Nordland 

og Troms alle med frekvens 0,07. Sogn og Fjordane kjem ut med 0,11 og landsgjennomsnittet er 0,14. 

På primære fylkesvegar er det Telemark og Aust-Agder som kjem dårlegaste ut med frekvens på 0,19 

medan Troms (0,06) og Nord- Trøndelag (0,08) kjem best ut. Sogn og Fjordane har ein frekvens på 

0,11 og landssnittet er på 0,12. 

For alle fylkes-, riks- og europavegar er det Oslo (0,15) og Telemark (0,14) som kjem dårlegaste ut 

medan Troms (0,06), Nord-Trøndelag (0,07) og Buskerud (0,07) kjem best ut. Sogn og Fjordane har 

0,09 og landssnittet er 0,10. 

Rapporten inneheld også fleire tabellar som viser ulukkeskostnader både i absolutte tal og pr. km veg 

for ulike veggrupper. Det går m.a fram at ulukkeskostnadane pr. km på sekundære fylkesvegar er 

lågast i Finnmark (0,01) og Sogn og Fjordane (0,02) medan landssnittet er 0,14. For primære 

fylkesvegar er kostnadane lågaste i Finnmark (0,04), Troms (0,09) og Sogn og Fjordane (0,13). 

Landssnittet er på 0,28. 

 

 



Ujamnheiter 

OFV har laga ein oversikt over IRI som er eit mål for jamnheiter, humpete overflate, spor etc. Dei har 

satt ein terskelverdi på 3 noko dei beskriv som ein vanleg, god asfaltert veg. Dei har så sett på kor 

stor del av vegnettet som er dårlegare enn denne terskelverdien. 

For sekundære fylkesvegar er det Oppland og Troms som har størst del av vegane som ikkje oppfyller 

denne verdien (65%). Best er stoda i Akershus (35%). Sogn og Fjordane kjem ut med 58% medan 

landssnittet er 55%. 

For primære fylkesvegar er det Troms (52%) og Finnmark (43%) som kjem dårlegaste ut medan 

Vestfold har best resultat med 16%. Sogn og Fjordane har 41% og landssnittet er på 33%. 

 

Oppsummering 

Rapporten frå OFV har stort sett henta data frå Norsk Vegdatabank. Ein del av registreringane som 

ligg der har blanda kvalitet. Resultata som kjem fram i rapporten må derfor brukast med varsemd. 

Tala slik dei kjem fram i rapporten viser at Sogn og Fjordane har lengde på fylkesvegnettet om lag 

som gjennomsnitt for fylka. Viss ein ser på fylkesveglengde pr. innbyggjar kjem derimot fylket på 

topp. 

Det er ingen offentlege vegar i fylket som er opna for modulvogntog. Situasjonen er den same i 

Hordaland og Rogaland. 

Sogn og Fjordane er det fylket som har flest punkt med høgdeavgrensingar på under 4,5 m på 

fylkesvegane. Denne høgden er om lag som vegnormalane sitt krav til fri høgde ved nybygging av veg 

(4,6 m). 

Sogn og Fjordane er blant dei fylka som kjem dårlegaste ut når det gjeld å oppnå dei terskelverdiane 

som er sett til horisontalkurvatur på fylkesvegane. Samanlikna med dei andre fylka kjem Sogn og 

Fjordane dårlegaste ut på dei primære fylkesvegane. 

Rapporten viser også at Sogn og Fjordane kjem dårleg ut når vegnettet i fylket vert helde opp mot dei 

terskelverdiane OFV har sett opp for stigning på fylkesvegane. For dei primære fylkesvegane kjem 

Sogn og Fjordane dårlegaste ut av alle fylker. 

Fylkesvegane i Sogn og Fjordane kjem også dårleg ut i forhold til dei oppsette terskelverdiane for 

breidde. Sogn og Fjordane kjem dårlegaste ut av alle fylke når det gjeld breidde på dei primære 

fylkesvegane og er blant dei aller dårlegaste også når det gjeld dei sekundære fylkesvegane. 

I oppsummeringa av køyreteknisk kvalitet kjem også Sogn og Fjordane dårlegaste ut av alle fylke på 

dei primære fylkesvegane og er det tredje dårlegaste fylket for dei sekundære fylkesvegane. 

Når det gjeld ulukker kjem fylket på dei fleste oversiktene frå OFV om lag på gjennomsnittet for fylka. 

Det same gjeld også i forhold til den oppsette terskelverdien for ujamnheiter og liknande. 

Fylket kjem særleg dårleg ut for dei primære fylkesvegane samanlikna med andre fylke ut frå dei 

terskelverdiane og dei tabellane UFV har sett opp. 

Tala må brukast med varsemd då inngangsdata frå NVDB er mangelfulle på fleire av dei faktorane 

som er sett på. 
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