
Innlandsstandarden
Den nasjonale sykkelkonferansen 2022



Innlandet fylkeskommune

• 46 kommuner

• 52 000 km² - 20 % større enn Danmark

• 370 000 innbyggere

• 23 000 barn/ungdom har skoleskyss

• Landet største vegeier med 6800 kilometer 
fylkesveg og 254 km gang- og sykkelveg

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
430 kilometer er fra grensa ved Magnor og opp til grensa  til Møre fylke like før Geiranger. 



Bakgrunn 

• Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet – sak 78/21

Punkt 9.3 (Drift av fylkesvegene - Utredningsoppgaver) og 7.1 (Krav i utbyggingsprosjekter, drift og 
vedlikehold - 7.1 God nok vegstandard)

Det skal i perioden gjennomføres et arbeid for å klargjøre utfordringene knyttet til valg av løsninger for 
gående- og syklende langs fylkesveg og å klargjøre handlingsrommet vegnormalene gir. Formålet er 
bedre og mer tilrettelegging for pengene, samtidig som nødvendige krav til trafikksikkerhet, universell 
utforming, drift og attraktivitet ivaretas.



Hva er handlingsrommet?
• Vegnormalene er forskrifter  - bygger på kunnskap, erfaring og forskning.

• Vi har ikke juridisk grunnlag til å gi oss selv generelle fritak

• IFK er fraviksmyndighet på ulike vegnormaler, f.eks:

• N100 Veg og gateutforming, N200 Vegbygging, N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr

• Regler for skilt og oppmerking begrenser handlingsrommet

• Hvilket handlingsrom kan vi skape oss ved å veilede om aktuelle fravik? Hva kan vi faglig stå inne for? 



Vår tilnærming til oppgaven

Felles kunnskapsgrunnlag for løsningsutvikling

• Normerte løsninger er utgangspunktet 

• Tilpasninger ut fra behov i Innlandet. 
• Demografisk 
• klimatisk 
• topografisk



Fem grunnleggende egenskaper

- Fra vedtak om 
Innlandsstandard

- Fra andre vedtak gjort i 
Innlandet fylkeskommune 



• Grunnleggende kvaliteter
• Trafikksikkerhet
• Inkluderende – universelt utformet
• Opplevd trygghet

Attraktive løsninger – trygt og inkluderende



Livsløpskostnader
Samlet kostnad for et tiltak: investering, 
drift og vedlikehold, reinvestering

Hensynet til livsløpskostnader er en nedre 
terskel for hvor mye vi kan anbefale å 
spare på standarden for løsninger for 
gående og syklende. 

Valg av løsning må stå seg over tid, også 
ivareta fremtidig behov. 



• Hvordan er reisemønsteret i området?
• Hvordan ønsker vi å påvirke reisemønsteret?
• Klimatiske og topografiske forhold? 
• Hvilke egenskaper i løsningen må kunne varieres for å tilpasse 

løsningen til stedet?

Stedstilpasset



Klimavennlige løsninger
• Løsninger må bygge opp under Innlandet fylkeskommunes ambisiøse vedtatte mål om 

reduksjon av klimagassutslipp

• Klimavennlige løsninger kan være kostnadsvennlige løsninger

• Hvilket klimaavtrykk har ulike materialer? 

• Kan vi redusere bruken av materialer? Gjenbruk av materialer og vegutstyr? 

• Klima og livsløpskostnader: det er klimavennlig å bygge løsninger som varer – gir også lavere 
livsløpskostnader



Klimatilpasning

• Løsninger med god klimatilpasning vil gi lavere livsløpskostnad 
enn løsninger som er sårbare for naturhendelser. 

• Opprettholder trygghet for brukerne

• Mindre risiko for skader på infrastrukturen



Konsepter
for
• Løsninger langs veg
• Endret bruk av eksisterende vegarealer

… med variasjonsmuligheter: 
• Tilpasning til stedet
• Fartsgrense / ÅDT
• Antall forventede brukere
• Trasevalg
• Belysning
• Utforming ved skoler
• Klimatilpasning



Størst handlingsrom i tidlig fase

• Handlingsrommet for å påvirke den endelige prosjektkostnaden og 

prosjektets klimaavtrykk er størst fra starten og reduseres betraktelig 

utover i prosessen. 

• Behov for metode for hvordan vi definerer prosjektene ut fra det behovet 

som foreligger for en strekning. Her er påvirkningen på prosjektets 

kostnader/klimaavtrykk størst. 
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