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Høring av forslag til klassifisering av øvrige riksveger ved 
gjennomføring av forvaltningsreformen 
  
Stortingets flertall har ved behandling av St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – 
regional framtid, sluttet seg til at ansvaret for det vesentligste av øvrige riksveger og øvrige 
riksvegferjesamband den 1.1.2010 skal overføres fra staten til regionalt folkevalgt nivå, 
uavhengig av antallet regioner. En mindre del av øvrig riksvegnett beholdes som riksveg 
sammen med dagens stamveger. 
 
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede klassifisering av det øvrige 
riksvegnettet ved forvaltningsreformen. Utredningen skal baseres på de kriterier for 
klassifisering som er beskrevet i Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat av 
26.2.2008. Forslag fra Statens vegvesens til klassifisering av øvrig riksvegnett, inntatt i 
vedlegg 2 og 3, sendes med dette på høring til fylkeskommunene, statlige etater og sentrale 
interesseorganisasjoner med mulighet til uttalelse. Liste over høringsinstanser er inntatt i 
vedlegg 1.  
 
Forslaget om å gi alle nasjonale intermodale godsknutepunkter og nasjonal lufthavner 
riksvegtilknytning, vil innebære at enkelte mindre strekninger med fylkesveg og kommunal 
veg blir tatt opp som riksveg. Forslaget blir av denne grunn også sendt på høring til 
kommuner hvor det foreslås at kommunal veg tas opp som riksveg. En oversikt over 
fylkesveger og kommunale veger som foreslås tatt opp som riksveg, framgår av vedlegg 4.   
 
Fristen for å uttale seg er 1. november 2008. Eventuelle uttalelser skal sendes til Statens 
vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo. Uttalelsene bes også sendt 
elektronisk til firmapost@vegvesen.no.  

Forslagets innhold 
Forslaget innebærer at om lag 700 av 18 500 km øvrig riksveg beholdes som riksveg ved 
gjennomføringen av forvaltningsreformen, jf. vedlagte kart (vedlegg 3). Dagens stamvegnett, 
dvs. det framtidige riksvegnettet, utvides dermed fra ca 8 800 km til ca 9 500 km. I tillegg 
foreslås å beholde tre ferjesamband som i dag er øvrig riksvegferjesamband. Dessuten 
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foreslås å omklassifisere noen korte strekninger fylkeskommunal og kommunal veg fram til 
nasjonale intermodale godsknutepunkter og nasjonale lufthavner. 
 
Kriterier Lengde 

(km) 
Kommentarer 

Kobling til 
knutepunkter 

177 Til alle godsknutepunkter og nasjonale lufthavner som i 
forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019 er foreslått 
som nasjonale knutepunkter, samt til Oslo 
Sentralbanestasjon og Oslo bussterminal 

Kobling til byområder 123 Fredrikstad, Halden, Harstad, Lillestrøm, Sortland, Sotra, 
Moss og Horten  

Interregionale veger 215 Rv. 111/22 Skedsmovollen – Borg havn, rv. 19/rv. 306 
Moss – Horten, rv. 92 Karasjok – rv. 93, Ring 1 i Oslo 

Utenlandsforbindelser 174 Rv. 200 Kongsvinger – riksgrensen, rv. 25 over Trysil, 
rv. 77 i Junkerdalen, rv. 893 ved Neiden i Finnmark 

Ferjesamband  Bodø – Moskenes, Bognes – Lødingen, Moss – Horten  
 
For nærmere beskrivelse av forslaget med begrunnelser vises til vedlagt notat. 
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