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Høring på revidert vegnettsplan for Hedmark
Fylkesrådet vedtok i møte 4.desember 2017, sak 17/7045, å sende utkast til Vegnettsplan for
Hedmark på høring.
Høringsfrist er satt til 15.04.2018.
Vegnettsplanen skal være et retningsgivende verktøy for utvikling av et tjenlig og
funksjonsdyktig vegnett i Hedmark. Den vil gi nyttig informasjon til strategiske
diskusjoner om prioritering og valg av vegstandard (grus, fast dekke, bæreevne og
flaskehalser), fordeling av midler til drift og vedlikeholdstiltak, investeringer,
avkjørselspraksis, trafikksikkerhetstiltak og kollektivtiltak mv. Videre vil den være et
hjelpemiddel for arbeidet med Nasjonal transportplan, handlingsprogram for fylkesveger
og kommunale planer.
Første utgave av vegnettsplan ble utarbeidet i 2012. «Forslag til klassifisering av
fylkesvegnettet – vegnettsplan for Hedmark fylke» ble vedtatt i Hedmark fylkesting
5.3.2012 sak 3/2012. «Forslag til byggegrenser langs fylkesveger og rammeplan for
avkjørsler» ble behandlet i samme møte, sak 4/2012.
I denne oppdateringen er det gjort noen justeringer som følge av endring i vegidenter,
noen strekningsbenevnelser er endret slik at disse har samme navn i både funksjonsklasseinndelingen og rammeplan for avkjørsler, og noen foreslåtte endringer er knyttet til
type transport veien betjener. Det er satt inn et nytt kapittel II om byggegrenser.

Vedlagt følger høringsforslag til Vegnettsplan for Hedmark, samt saksprotokoll og
saksfremlegg. Materialet ligger også på Hedmark fylkeskommunes hjemmeside,
www.Hedmark.org.
Fylkestinget skal vedta Vegnettsplanen høsten 2018.
Vi ber om at høringssvar sendes til Statens vegvesen med kopi til Hedmark fylkeskommune
innen 15.04.2018:
Hovedmottaker:

Med kopi til:

Statens vegvesen Region Øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Hedmark fylkeskommune
Pb 4404, Bedriftssenteret
2325 Hamar

Elektronisk til: firmapost-ost@vegvesen.no

Elektronisk til postmottak@hedmark.org

Høringssvar merkes med referansenummer: 17/7045

Med vennlig hilsen

Aud M. Riseng
Avdelingsdirektør
Statens Vegvesen Region Øst

Anne Karin Torp Adolfsen
Fylkesråd
Hedmark fylkeskommune
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