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Høring- Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 Vike fylkeskommune

Saksnr.

Utvalg
Formannskap

Møtedato

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Saken avgjøres av
Formannskapet

Vedlegg
Høringsdokumenter fra Viken fylkeskommune.

Dokument i saken
Dokumentjournal i sak 2021/

Saksopplysninger
Handlingsprogram for samferdsel er et prioriteringsdokument for Viken fylkeskommunes
oppgaver innen samferdsel. Det er fylkeskommunens verktøy for å knytte
samferdselsområdet i Viken til FNs bærekraftsmål og planetens tålegrenser, og et verktøy
for å nå konkrete politiske mål. Føringer fra regional planstrategi 2021-2024 og
Samferdselsstrategi 2022-2033 ligger til grunn.
I handlingsprogrammet er det foreløpig lagt til grunn en videreføring av
økonomiplanrammene (ØP) for 2021-2024. Endelige økonomiske rammer, inkl. hva som
reelt kan gjennomføres, vil bli fastsatt gjennom behandling av budsjett 2022 og ØP 20222025 som vedtas i desember 2021, samtidig som handlingsprogrammet.
Handlingsprogram for samferdsel har en planperiode på fire år. Handlingsprogrammets
del 1 gir overordnede føringer til handlingsprogrammet og del 2 inneholder de konkrete
prioriteringene.

Fylkeskommunen ønsker innspill både på overordnede føringer og konkrete
prosjektprioriteringer. Vi vil særskilt påpeke at følgende saker vil få sin
førstegangsbehandling gjennom handlingsprogrammet:
• Overtakelse av kommunalt veilys langs fylkesvei (kap. 6.2)
• Ny driftsstrategi for fylkesvei (kap. 6.3)
• Innhenting av vedlikeholdsetterslep (kap. 6.4)
• Klassifisering av veinettet i funksjonsklasser (kap. 6.6)
• Utredninger av framtidas kollektivtilbud (kap. 7)
• Muligheter for bompengefinansiering av enkeltprosjekter (kap. 9.7)
• Prosjektporteføljene for investering (kap. 13 og 14
Høringsfristen er 15. september.
Regionrådet behandler saken i møte 27. august.
Forhold til overordnet plan
Ikke relevant for saken.

Miljøkonsekvenser
Ikke relevant for saken.

Økonomiske konsekvenser
Ingen kjente for Hol kommune.

Vurdering
Høringen gir mulighet til å si hva som er viktige prioriteringer for Hol kommune når det gjelder
det fylkeskommunale samferdselstilbudet.
Rådmannen mener det er en politisk beslutning om og eventuelt hvilket høringssvar Hol
kommune skal gi i denne saken. Saken legges derfor fram uten innstilling.

