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0. SAMMENDRAG
For å belyse spørsmålet om status på fylkesvegene i Vestfold Fylke har revisjonen i
hovedtrekk lagt felles fylkesvegplan med tilhørende handlingsprogram for perioden 2006 –
2009, og fylkestingets bevilgninger til grunn.
Handlingsprogrammet er et godt styringsverktøy for vedlikehold, oppgradering og andre
investeringer i fylkesvegnettet.
Det vurderes at de fleste tiltak nedfelt i handlingsprogrammet er gjennomført. Noen avvik
fremkommer innenfor oppgradering av fylkesveger inklusiv økt aksellast til 10 tonn.
Det bør tilrettelegges for rutiner som beskriver avvikshåndtering fra plandokumentene
gjennom delegasjoner og formell rapportering.
Fylkestingets bevilgninger (tilleggsbevilgninger) har virket, og registrert etterslep på
fylkesvegnettet er per utgangen av 2007 likt registrert etterslep fra 2004 på ca 250 mill kr.
Det forventes at dette etterslepet reduseres ytterligere i 2008 og 2009 som følge av
fylkestingets tilleggsbevilgninger.
Fra Statens vegvesen side ønsker de fortsatt bevilgninger i størrelser som gitt i perioden 2006
– 2009 for å redusere etterslepet på vegvedlikeholdet.
Gitte bevilgninger til ekstraordinært vedlikehold er medgått til prosjekter per 31.12.2008.
Prognosene viser et mindreforbruk på samlet vedlikehold på ca 1.5 mill kr avsatt til
vedlikehold av fylkesvegbruene.

1. INNLEDNING
Gjennomgåelsen er tilrettelagt som et prosjekt initiert av kontrollutvalget gjennom vedtak i
møte den 9. oktober 2008, sak nr. 26/08.
Bakgrunnen for prosjektet
Kontrollutvalget diskuterte bestilling av forvaltningsprosjekter og problemstillinger rundt
prosjektene. Utvalget ønsket en statusrapport før de bestilte et forvaltningsprosjekt.
Utvalget fattet følgende vedtak:
” Kontrollutvalget bestiller en statusrapport for fylkesveiene i Vestfold Fylke til neste møte i
kontrollutvalget den 11.12.2008.”
Avgrensning av prosjektet
Revisjonen har etter samtale med leder av kontrollutvalgssekretariatet avgrenset oppgaven til
vedlikehold av fylkesveier, hvor oppgradering av fylkesveier inngår.
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2. PROBLEMSTILLINGER
Vestfold Kommunerevisjon har i prosjektet nedfelt følgende problemstillinger:
• Er handlingsprogrammet for perioden 2006 – 2009 (nedfelt i felles fylkesvegplan for
2006 – 2015) i rute?
• Er fylkestingets forutsetninger gjennom bevilgninger og tilleggsbevilgninger ivaretatt?

3. FRAMGANGSMÅTE OG METODEBRUK
•
•

Vestfold Kommunerevisjon har innhentet tilgjengelig dokumentasjon fra interne og
eksterne kilder,
hatt samtale med sentrale ansatte i Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen

4. FAKTA
Fylkesvegnettet
Fylkeskommunen er vegmyndighet for fylkesveg, og har rollen både som tjenesteprodusent
(drift og forvaltning) og regional utviklingsaktør for dette vegnettet. Ansvaret for
fylkesvegene betyr at fylkeskommunen har finansieringsansvar for planlegging, bygging,
utbedring, vedlikehold og drift av fylkesveger.
På vegne av fylkeskommunene står Statens vegvesen for den daglige oppfølging av
fylkesvegene gjennom den statlige felles vegadministrasjonen (regionvegkontorene) i fylkene.
Regionvegkontorene står for utbygging, drift, vedlikehold og forvaltning av både riks- og
fylkesvegnettet.

4.1 Felles fylkesvegplan (Vestfold, Buskerud og Telemark)
Felles fylkesvegplan (hentet fra plandokumentet)

Forsøket med Buskerud, Telemark og Vestfold som en region i perioden 2004 – 2007
opphørte 31. desember 2007. Ansvaret for fylkesvegene i Vestfold ble fra 2008 tilbakeført
fylkestinget. Satsningsområdene og prioriteringene i handlingsprogrammet for perioden 2006
– 2009 ble videreført.
Drift og vedlikehold
Følgende er kommentert i plandokumentet hva angår forvaltning og tilstand på
fylkesvegnettet

Utarbeidet av

Side 3 av 13

Statusrapport – vedlikehold av fylkesveier – Vestfold fylkeskommune 2008

Utfordringer i perioden 2006 – 2015
Følgende er definert i fylkesvegplan

Med bakgrunn i utfordringer og satsningsområder i perioden 2006 – 2009 ble det vedtatt en
tilleggsbevilgning i regionrådet med lånefinansiert oppgradering på 100 mill kr fra Vestfold
fylkeskommune.
(Hentet fra fylkesvegplan)
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Denne bevilgning og ett tilleggsbevilget beløp på 20 mill kr knyttet til vedlikehold i 2007 og
2008, har medvirket til å holde vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet i Vestfold uendret i
perioden 2004 – 2007.
Følgende er hentet fra fylkeskommunens budsjettdokument for 2008.

Revisjonen konstaterer at tiltak innenfor satsningsområde vedlikeholdsetterslep for perioden
2006 - 2009 er iverksatt og virker.
Når det gjelder oppgradering av fylkesvegnettet med sikte på 10 tonns tillatt aksellast m.m.
vises til nedenfor viste oversikt over oppgradering av fylkesveger i Vestfold.
Særskilt kommentar til utført oppgradering er beskrevet under nevnte oversikt.
Av andre utfordringer i perioden 2006 – 2015 er å legge til rette for færre drepte og skadde i
trafikken. Følgende statistisk oversikt er mottatt fra Statens vegvesen for perioden 2004 –
2008.
År

Antall
ulykker

Antall
Antall
drepte/skadde drepte

2004
2005
2006
2007
2008
(per okt)

139
112
90
116
89

197
155
113
158
118

2
1
2
0
2

Meget
alvorlig
skadde
0
0
0
1
1

Alvorlig
skadde

Lettere
skadde

5
14
7
14
11

190
140
104
143
104

Revisjonen leser ut fra statistikken at det fortsatt er store utfordringer for å begrense antall
ulykker på fylkesvegnettet.
Det er også nedfelt i planen en fortsatt oppgradering av fylkesvegnettet med en tillat aksellast
på 10 tonn, inkludert utskifting/forsterkning av bruer med lav bæreevne m.m.
Statens vegvesen har gitt følgende tilbakemelding:
I perioden 2006 - 2009 er det ingen fylkesveger som er skrevet opp til Bk10/50 tonn, med
grunnlag i utbedringer. 72 % av våre fylkesveger har Bk10/50 tonn. De pengene vi har hatt til
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disposisjon er gått til rehabiliteringer for å opprettholde veg standarden, ikke med tanke på
oppskriving til Bk10. Det siste krever vanligvis tyngre tiltak og dermed mer midler. Fokus har
altså vært å rehabilitere og unngå nedskrivinger.

Oppgradering av fylkesveier i Vestfold
I tråd med handlingsprogrammet er vegstrekninger planlagt oppgradert i perioden 2006 –
2009
Fylkesvegene er inndelt i tre kategorier.
( hentet fra felles fylkesvegplan)

Oppgraderingsprosjektene er klart spesifisert i handlingsprogrammet for inneværende
periode. Hvor prosjektene også er inndelt etter gitte kriterier.
Oversikten nedenfor er hentet fra felles fylkesvegplan.
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I følge samtaler med Statens vegvesen i november 2008 er følgende vegnr.
Ferdigstilt:
Z- 260, Z- 811, Z- 60, Z- 255, Z- 180, Z- 154, Z- 170, Z- 220 og Z- 950
Under arbeid:
Z- 205 og Z- 220
Ikke igangsatt og gjennomført i tråd med handlingsprogrammet:
Z- 280 Tassebekk – Innlaget, kategori svært viktig fylkesveg
Z- 466 Tollbodgata – Jernbanen, kategori svært viktig fylkesveg
Z- 760 Hvitstein – Kornto, kategori viktig fylkesveg
I følge Statens vegvesen sin representant kjente vedkommende ikke til om fylkeskommunen
var orientert om at disse vegstrekningene var utsatt til senere vurdering.
Revisjonen anser at det bør tilrettelegges for rutiner og delegasjon/rapportering i de tilfeller
handlingsprogram eller andre vedtak avviker mellom Vestfold fylkeskommune og Statens
vegvesen.
Når det gjelder forbruk til endelig slitelag av asfalt er alle midler brukt i løpet av 2007/2008. I
perioden 2007 – 2008 er det lagt 136 km asfalt fordelt på:
2007: 63 km
2008: 73 km

I følge statens vegvesen kan tallene ikke direkte sammenlignes med tanke på bevilgning;
antall km og kostnader i det dette henger sammen med prisstigning fra 2007 til 2008 på ca
20%, trafikkbelastning/massetyper (tiltak) på forskjellige veger, tilstand på aktuelle
strekninger og når arbeidet tillates utført ifh til trafikk.
Når det gjelder fylkestingets bevilgninger til ordinært og ekstraordinært vedlikehold
(tilleggsbevilgninger) vurderes disse av revisjonen som rammebevilgninger. Disse vurderes
nå i løpet av 2008 å være medgått til formålet. Prognosens mindreforbruk er totalt på ca 1.5
mill kr per 31.12.08 til disse formål som overføres til 2009.
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4.2 Økonomiske rammer for Vestfold 2006 – 2009
(Hentet fra fylkeskommunens økonomiplan)

Når det gjelder budsjetterte midler til drift og vedlikehold framkommer det avvik mellom
fremstillingene i Vestfold fylkeskommune`s økonomiplan og felles fylkesvegplan utarbeidet
av Statens vegvesen. Avviket bør avklares.

Fylkestingets bevilgning til fylkesveger i 2007
Drift og vedlikehold
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Fylkestingets bevilgning i 2007
Opprinnelig budsjett kr 50.933.000
I løpet av 2007 ble det vedtatt 2 endringer i budsjettet for drift av fylkesveiene i Vestfold.
FT-sak 54/06 Budsjett 2007
FT-sak 8/07 Resultatvurdering
Inndekning av merforbruk 06
FT-sak 9/07 Ved behandling av regnskap 2006
Pkt. 5 Tilleggsbevilgning
Justert budsjett 2007

50.933.000
- 2.000.000
10.000.000
58.933.000

I vedtaket for tilleggsbevilgningen på 10 mill, ble det lagt føringer på bruken av midlene:
”Midlene skal hovedsakelig nyttes til forbedring av veidekke på fylkesveger nord og vest for
E-18, og ikke til vegprosjekt som allerede er prioritert fra ordinære midler.”
Fylkeskommunens regnskap 2007 – drift og vedlikehold fylkesveier
Regnskapet for dette området viste et forbruk på 49,5 mill i 2007, mens det var bevilget 58,9
mill. kr.. Dette var et mindreforbruk på 9,4 mill. kr. I følge opplysninger fra Statens vegvesen
til avsluttet regnskap for 2007 utgjorde 6,5 mill asfaltlegging. Se kommentarene fra statens
vegvesen under.

Statens vegvesen tilbakerapportert i 2007

Overførte midler stilt til disposisjon av fylkestinget fra 2007 til 2008 er medgått i 2008 i
forhold til innrapportert forbruk fra Statens vegvesen. Vestfold kommunerevisjon bygger på
Riksrevisjonens kontroll med bokføring på fylkesvegene i Statens vegvesen sitt regnskap.
Riksrevisjonen gjennomgår på vegne av fylkesrevisjonen slik kontroll i henhold til eldre
avtale.
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Fylkesveier budsjett/regnskap 2008
(hentet fra fylkeskommunens økonomiplan)

Fylkestingets bevilgning i 2008 – drift og vedlikehold fylkesveier
Opprinnelig budsjett kr 53.087.000
I løpet av 2008 ble det vedtatt 2 endringer i budsjettet for drift av fylkesveiene i Vestfold.
FT-sak 88/07 Budsjett 2008
FT-sak 27/08 Resultatvurdering 2007
Overføring av mindreforbruk fra 07
FT-sak 27/08 Resultatvurdering 2007
Pkt. 7 Tilleggsbevilgning
Justert budsjett

53.087.000
9.464.000
10.000.000
72.551.000

I vedtaket for tilleggsbevilgningen heter det:
”Det overføres 10 mill kroner til fylkesvegbudsjettet, som ekstraordinære vedlikeholdsmidler,
primært til utbedring av veidekket, i 2008.”
Fylkeskommunens regnskap 2008
Fylkeskommunens regnskap for vegvedlikehold tom sept.
I tillegg kommer utgiftene for oktober, ikke ført i regnskap per dato
Totale utgifter pr. 31.10.08

31.266.000
15.865.000
47.131.000

Til forbruk i november og desember 2008 gjenstår kr 25.420.000
2. tertialrapport 2008 fra fylkeskommunen anslår at resultatet for 2008 vil bli et
mindreforbruk på ca 1,5 mill.kr for vegvedlikehold.
Revisjonen legger dette til grunn for sine vurderinger i rapporten.
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(oversikten hentet fra fylkeskommunens rapportering 2. tertial 2008)

Vedlagt følger også fylkeskommunens utredning til andre tertial om investeringer som er
nedtonet i denne rapport etter samtale med leder av sekretariatet.
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5. VURDERINGER
5.1 PROBLEMSTILLING 1
•

Er handlingsprogrammet for perioden 2006 – 2009 (nedfelt i felles fylkesvegplan for
2006 – 2015) i rute?
Vurdering:
Revisjonen har tatt utgangspunkt i utfordringer og satsningsområder nedfelt i felles
fylkesvegplan knyttet til Vestfold fylkeskommune.
Revisjonen konstaterer at beskrevne tiltak i plandokumentet i hovedtrekk er gjennomført.
Gjennomgåelsen avdekket dog at det er foretatt enkelte omprioriteringer i forhold til
plandokumentet uten at slik omprioritering kan ses formelt å være forelagt fylkeskommunen.
Det vises bl.a. til følgende vegstrekninger som var planlagt oppgradert men per dato ikke
iverksatt.
Z- 280 Tassebekk – Innlaget, kategori svært viktig fylkesveg
Z- 466 Tollbodgata – Jernbanen, kategori svært viktig fylkesveg
Z- 760 Hvitstein – Kornto, kategori viktig fylkesveg
Revisjonen er av den oppfatning at det bør tilrettelegges rutiner for avvikshåndtering med
delegasjonsbestemmelser og rapportering.

5.2 PROBLEMSTILLING 2
• Er fylkestingets forutsetninger gjennom bevilgninger og tilleggsbevilgninger ivaretatt?
Vurdering:
Den totale bevilgning fra fylkestinget til drift og vedlikehold av fylkesveiene i 2007 og
2008 er på til sammen kr131.484.000,-. Per 31.12. 2008 er det beregnet at det vil gjenstå
ca 1,5 mill i ubrukte midler til generelt vedlikehold av fylkesvegbruer.
•

Det har vært mulig å stanse økingen av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Fra
2004 til 2007 har det vært forholdsvis uendret, og etter planen vil etterslepet i løpet av
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•

•

2008 og 2009 bli noe redusert. I fylkeskommunens økonomiplan for 2010-2012 er det
ikke lagt inn økte midler til vegvedlikehold.
Asfaltering av fylkesvegene lå noe etter forutsetningene gitt gjennom
tilleggsbevilgning fra fylkeskommunen i 2007. I løpet av 2008 er dette arbeidet
intensivert og må kunne sies å være som forutsatt, hensyntatt prisstigning, massetyper
og veistandard.
Vedlikehold av fylkesvegbruene ligger noe etter forutsetningene, og mindreforbruket i
2008 er knyttet til dette.

Borre den 2. desember 2008

Arild Lohne
Revisjonssjef
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Revisor
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