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Supplerende tildelingsbrev nr. 2 - Koordinering i kartlegging av 
tilstanden på fylkesvei 

Vi viser til omtale av kartlegging av tilstanden på fylkesveiene i Meld. St. 20 (2020-2021) 
Nasjonal transportplan 2022-2033, Prop. 1 S (2021-2022) og tildelingsbrevet til Statens 
vegvesen for 2022. I tildelingsbrevet for 2022 skriver Samferdselsdepartementet: 
 
«Koordinere kartlegging av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet 
I Hurdalsplattformen blir det signalisert at regjeringen ønsker å utarbeide en helhetlig og 
forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med 
fylkeskommunene. Samferdselsdepartementet vil ev. komme tilbake til Statens vegvesen 
med et oppdrag, herunder omfang, tidshorisont og etatens rolle i et slikt arbeid.» 
 
Samferdselsdepartementet ber i første omgang Statens vegvesen starte opp arbeidet med å 
koordinere en kartlegging av tilstanden på veiene i alle fylkene, i tråd med omtalen i 
tildelingsbrevet for 2022, og omtalen i Nasjonal transportplan 2022-2033: 
 
«For å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag er det behov for en ny kartlegging av tilstanden på 
veiene i fylkene. Statens vegvesen skal samordne en ny kartlegging og gå i dialog med 
fylkeskommunene om dette.» 
 
Departementet legger til grunn at Statens vegvesen må innhente informasjon om tilstanden 
på fylkesveinettet fra hver enkelt fylkeskommune. Vi ber Statens vegvesen om å gå i dialog 
med fylkeskommunene for å finne frem til hensiktsmessige felles prinsipper og metode for 
gjennomføring av kartleggingen.  
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Side 2 
 

Statens vegvesen skal ha en rådgivende og samordnende rolle overfor fylkeskommunene i 
dette kartleggingsarbeidet. Etaten skal ikke på eget initiativ vurdere fylkeskommunale 
prioriteringer. Statens vegvesen må sikre god kvalitet og konsistens i datainnhentingen.  
 
Samferdselsdepartementet ber også om at Statens vegvesen kommer tilbake til 
departementet med et overslag over budsjettmessige konsekvenser dette 
koordineringsarbeidet kan forventes å ville kreve. Vi ber også Statens vegvesen vurdere når 
et slikt arbeid kan starte og hvor lang tid det vil ta å gjennomføre kartleggingen. 
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