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Bakgrunn – Behov og finansieringstakt

• Behovet for rassikring av riks- og fylkesveger er enormt. Det er 
kartlagt et finansieringsbehov på over 70 milliarder kroner for å 
rassikre de farligste riks- og fylkesstrekningene i Norge.

• Finansieringstakten er i dag altfor lav, og holder på ingen måte tritt 
med utfordringene eller klimaendringene. Stortinget har bestemt at 
Regjeringen skal utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for 
skredsikring av alle riksveger og fylkesveger med høy og middels 
skredfaktor. Dette er vi svært glade for er stadfestet i «Hurdals-
plattformen».



Hvorfor er skredsikring av riks- og fylkesvegene 
så viktig? 

• Fordi skred tar liv og skader folk, og fordi skredfare skaper redsel og usikkerhet.

• Sikker veg skal ikke være «ekstraservice», men bør være en prioritert oppgave.

• Fordi transport på sikker veg er viktig for Norge. Sjømattransport er særlig sårbar 

for leveringsforsinkelser.

• Fordi «stengt veg pga fare for ras» ikke skal være en permanent sikringsløsning. 

Svært negativt – spesielt for næringslivets transporter.

• I mange områder finnes ikke omkjøringsmuligheter, der rassikring er eneste 

tiltak for å sikre fremkommeligheten.



Riksvegsikringsinvestering usynlig i budsjettet

• Nasjonal rassikringsgruppe finner det utfordrende å identifisere en satsing på 
skredsikring i forslag til statsbudsjett for 2022. 

• NTP la opp til er en styrking av riksvegsatsingen, men dette finner vi ikke igjen i 
budsjettproposisjonen i tall og omtale. 

• Dagens skredsikringsinnsats er blitt usynlig i forslag til statsbudsjett. Det er 
beklagelig.

• Teknisk kan man se at skredsikring er innlemmet i en mer porteføljestyrt mer 
«dynamisk prosjektgjennomføring» men det gjør det veldig usikkert å for 
forutsigbarhet og åpenhet.

• Det framgår også av proposisjonen at skredsikring av riksvegene foreslått flyttet 
til post 31 til samleposten 30 – riksveiinvesteringer. Dersom man ikke revurderer 
dette nå blir alt en sekkepost i post 30 som skader politikken og sporbarheten for 
de grep som tas på dette viktige området. 



Skredsikring av fylkesvegene våre?

• Tilskudd til skredsikring av fylkesveg ble innlemmet i rammetilskuddet fra og med 2020. Statens 
vegvesen har laget et tilskuddsprogram for skredsikring på fylkesvegnettet for perioden 2018– 2023, 
basert på de økonomiske rammene i Nasjonal transportplan 2018–2029.

• Midlene til skredsikring i 2020 blei fordelte mellom fylkeskommunene med utgangspunkt i den årlige 
gjennomsnittlige ramma i tilskuddsprogrammet. 2022-beløpet er justert med anslått pris- og 
kostnadsvekst i kommunesektoren i 2022. 

• For fylkesvegsikring har vi i praksis stått på stedet hvil bevilgningsmessig i svært mange år og ligger 
an til indeksregulering i 2 år til. Prop1 S inneholder forslag om 838 millioner kroner til skredsikring av 
fylkesvegene i 2022 - Det holder rett og slett ikke.

• Dersom man ikke starter en betydelig opptrapping av midlene til fylkeveg i 2022 vil næringsliv, 
eksport og befolkning rammes hardt og man vil tvinges til å leve med en sterk utrygghet ute i 
distrikts-Norge.



Prosess inn mot fylkeskommunene

• Nasjonal rassikringsgruppe vil vinteren 2021/22 avholde møter med 
fylkeskommunene for å diskutere arbeidet med ny nasjonal gjennomføringsplan. 

• Behovet for å koordinere skredregistrering og skredvurdering er stort. Fylkene bør 
kunne snakke med samlet stemme og ta en diskusjon om øremerking vs. frie 
midler. 

• Vi vil i dialog med KS, holde møter med både Samferdselssjefskollegiet og 
Fylkesordførerkollegiet.



Oppsummert

• Det er et grunnleggende stort behov for en synliggjøring av rassikringsarbeidet i Norge, også i 

budsjettsammenheng. Det må komme på plass opptrappingsplan for rassikring, spesielt for fylkesvegene i en 

tilleggsproposisjon, for Statsbudsjettet for 2022. 

• En gjennomføringsplan for skredsikring av alle skredpunkt på riksveger og fylkesveger med høy og middels 

fare må også finansieres og det må kraftig lut til for å svare på et behov som er på over 70 milliarder kroner.

• Vi har helt klare forventninger til at dette ikke kun skal være et «verktøy når staten og fylkeskommunene 

innenfor egne rammer skal prioritere ras- og skredsikrings-prosjekter». Ambisjonen og bestillingen fra 

Stortinget i NTP er langt større en dette. 

• Nasjonal rassikringsgruppe krever 2 milliarder mer per år til å rassikre fylkesvegene. Midlene må tildeles 

rasfylkene etter registrerte rassikringsbehov. 



Takk for oppmerksomheten


