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Utbygging av gang- og sykkelvegar i 2018
Bakgrunn
Fylkestinget vedtok i sak T-25/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018-2027
følgjande prioriteringar for gang- og sykkelvegar.

Gang- og syk k elvegar
Div. Div.

Tiltak etter sykkelveginspeksjoner

2018
4,0

2019
4,0

2020
4,0

2021
4,0

2022- 2027
4,0

17,0

7,0

8,0
10,0

2,0

1

65 Rindal

Holte bru-Løfall

10,0

15,0

2
3
4

65 Surnadal
61 Sande
61 Vanylven

Vindøla - Røv
Almestad-Gurskebotn
Tunheim

12,0
5,0
10,0

20,5

5

62 Molde

Kleive-Nesbøen

10,0

18,5

6 Div. Kristiansund
7 664 Fræna
8
64 Averøy
9 655 Ørsta
10
60 Stranda
11
60 Sykkylven
12
61 Herøy
13
63 Norddal
14
61 Ulstein

Oppgradering av fortau langs fylkesveg
Tornes-Kjørsvika
Bådalen - Vebenstad
Brungot - Mosflatevegen
Ringstad Korsbakken x fv. 81
Ørsneset-Hjellegjerde
Djupvika - Nykrem
Sylte - Berdalsbrua (x veg til Jamtegård)
Garnes - Dragsund

10,0
5,0
10,0

15
16
17

650 Ørskog
62 Nesset
680 Aure

Amdam - Giskemo (kryss med fv. 103)
Jevika - Hargaut-Hammervoll
Tømmervåg-Engvika

18

662 Molde

Mordalsvågen-Aukra grense

43,0

19

662 Molde

Bypakke Molde, herav G/S-veg
Sandvegen/Parkvegen (x Julsundvegen - x
Øvre veg)

65,0

20

390 Ålesund

Bypakke Ålesund, herav G/S-vegene
Sentrum - Hessa og Voldsdalen - Sentrum

10,0

5,0

18,0
20,0
3,0
15,0

7,0
20,0
10,0
15,0
10,0
10,0
10,0

5,0

10,0
15,0

30,0

21,0
50,0
25,0

60,0

I fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for 2018-2021, var det sett av midlar
til følgjande gang- og sykkelvegprosjekt i økonomiplanperioden:

I behandling av sak T-63/17 «Økonomiplan 2018-2021» vedtok fylkestinget å legge
til 35 mill. kroner per år i 2018 og 2019.
Avviket mellom investeringsprogrammet og økonomiplanen når det gjeld
investering i gang- og sykkelvegar i økonomiplanperioden, ser dermed slik ut:
2018
Investeringsprogram:
Økonomiplan:
Avvik/underdekning:

2019
76
44
32

2020
119
39
80

2021
101
4
97

20182021
84
4
80

380
91
289

Med grunnlag i dei økonomiske rammene i økonomiplanvedtaket, vil det ikkje vere
mogleg å få til den framdrifta som det er lagt opp til i investeringsprogrammet.
(Det er heller ikkje samsvar mellom plangrunnlag og tidspunkt for løyving for fleire
av prosjekta i investeringsprogrammet.)
Kva prosjekt vi skal planlegge å gjennomføre i økonomiplanperioden og
framdrift/rekkefølge for gjennomføring, kjem an på endelege økonomiske rammer
og planstatus.
For å kunne planlegge og iverksette utbygging av gang- og sykkelvegar i perioden
2018-2021 ber Statens vegvesen om avklaring på kva økonomiske rammer som
skal leggast til grunn. Staten vegvesen har i vedlagt notat skissert to alternativ å
planlegge ut i frå:
- Alternativ 1 tar utgangspunkt i rammene som er vedtatt i gjeldande
økonomiplan med totalt 91 mill. kroner i til gang – og sykkelveg i perioden
2018-2021.
- Alternativ 2 legg til grunn at det vert at det blir vedtatt ei påplussing på 35
mill. kroner også i åra 2020 og 2021, slik at det totalt vil vere 161 mill.
kroner til disposisjon i økonomiplanperioden.
For begge alternativa er det i notatet framlagt forslag til gjennomføring og estimert
fordeling av kostnader.
Vurdering
Gjeldande investeringsprogram har eit samla underskot på nær 3 mrd. kroner for
perioden 2018 – 2027 samanlikna med dei estimerte økonomiske rammene for
same periode. Dei økonomiske rammene strekk heller ikkje til for gjeldande
økonomiplanperiode 2018 - 2021.
Investeringsprogrammet er først og fremst ei prioriteringsliste over
fylkesvegprosjekt dei neste 10 åra, og er ikkje å oppfatte som eit budsjett.

Det er gjeldande økonomiplan som avgjer dei økonomiske rammene og dermed kor
langt vi kjem på prioriteringslista (investeringsprogrammet).
I vedtak i sak T-63/17 punkt 12, vedtatt av fylkestinget 12.12.17 heiter det:
«Alle dei større investeringsprosjekta skal til behandling i fylkestinget før
iversetting. I dei enkelte sakene skal dei faktiske økonomiske
konsekvensane av prosjektet framgå, inkl. varige endra driftskostnader. Det
skal også gis ein vurdering av prosjektet sin verknad på det totale
økonomiske handlingsrommet til fylkeskommunen det enkelte år. Ved større
endringar av føresetnadane om ein økonomiplan i balanse, skal det
vurderast om investeringsprosjekt må utsettast eller avlysast.»
Og i punkt 14:
«Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 skal til ny behandling i
fylkestinget i løpet av 1. halvår 2018. Framlegget til revidert økonomiplan
2018-2021 med budsjett for 2018 skal innehalde ein konsekvensanalyse av
ein auke i ferjetakstane, samt redusert investeringsbudsjett.»
Med bakgrunn i vedtak i sak T-63/17 og fylkeskommunen sin økonomiske
situasjon, kan ikkje fylkesrådmannen tilrå at det blir sett i gang utbygging av gangog sykkelvegar som gir bindingar utover 2018.
Sett i samanheng med fylkeskommunens økonomisk situasjon og at økonomiplan
skal til ny behandling i fylkestinget i juni 2018, tilrår fylkesrådmannen følgjande
utbygging av gang- og sykkelvegar for 2018:

Det vi står igjen med er altså:
-

Tiltak etter sykkelveginspeksjonar/sykkeltilrettelegging – total 8 mill. kroner
kor 4 mill. kroner av desse er tilskott frå den statlege tilskottsordninga for
auka sykkelbruk. Dei restarande 4 mill. kronene er påkrevd eigenandel og
vilkår for å få tilskott. (Krav om 50 prosent eigenfinansiering). Jf. RS-26/17
har vi søkt om og fått tilsagn om midlar til:
o Fv. 399 Hatlande skole – NTNU (Ålesund) - 2 mill. kroner til tiltak
etter sykkelveginspeksjon
o Fv. Furneskrysset – Langevåg (Sula) – 820.000 kroner til tiltak etter
sykkelveginspeksjon
o Sykkelparkering – totalt 1,18 mill. kroner
 Fv. 64 ved Hagelin (Kristiansund)
 Fv.60 Aursneset ferjekai (Sykkylven)








Fv.658 Holdeplass ved Ytterland (Giske)
Fv.661 Holdeplass ved Digernes (Skodje)
Fv. 680 ved Seivika ferjekai (Kristiansund)
Fv. 680 ved Tømmervåg ferjekai (Aure)
Fv. Åfarnes ferjekai (Rauma)
Fv. 662 ved Hollingsholm ferjekai (Aukra)

-

Almestad – Gurskebotn (Ørskog) – restfinansiering på 5 mill. kroner.

-

Oppgradering av fortau langs fylkesveg i Kristiansund – 10 mill. kroner.

Dette forslaget inneber at verken Vindøla – Røv i Surnadal, Tunheim i Vanylven
eller Kleive – Nesbøen i Molde kan lysast ut i 2018. (G/S-veg fv. 65 Holte bru –
Løfall er uansett tatt ut av prioriteringslista jf. vedtak i sak T-25/17 som følgje av
søknad om overflytting til Trøndelag.)
Utbygging av gang- og sykkelvegar etter 2018 blir å komme tilbake til ved ny
behandling av økonomiplan i juni 2018.
Forslag til vedtak:
Samferdselsutvalet vedtar fylkesrådmannen sin tilråding for utbygging av gang- og
sykkelvegar i 2018.
Utbygging av gang- og sykkelvegar etter 2018 blir å komme tilbake til ved ny
behandling av økonomiplan i juni 2018.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann

Arild Fuglseth
samferdselssjef
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