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Våre toppmål

Toppmålene til Statens vegvesen er førende for all vår aktivitet – vi skal levere brukerverdi på en 
effektiv måte, som styrker sikkerheten på vegen og bidrar til at Norge når sine klima- og miljømål

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem



Effekter i veitransportsystemet siste 20 år

10 600 km
riksveinett

65 % fler kjøretøy på riksveiferjene 

med 475 000 avganger ila. 2021 

på riksveiferjesambandene 

Om lag 6 000 bruer

Over 600 tunneler

23 % mer personbiltrafikk

60 % mer tungbiltrafikk

55 % nedgang i 

drepte og hardt skadde

22 % nedgang i 

klimagassutslipp siden 2015

Teknisk utvikling
• Nasjonal vegdatabank
• Nye innovative løsninger 

for datafangst om 
tilstand på og langs vei

67 % mer møtefri vei

26 % mer trafikk på veinettet siden 2000



Foto: Norled

Vi forstår vår rolle og hvordan vi kan få til innovasjon og stimulere offentlig/privat samarbeid som en katalysator for endring.

Ferje | Symbol på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser



Bruker innkjøpsmakten over hele landet

Klima som kontraktskrav –
minimumskrav til reduksjon av CO2
E10 Hålogalandsveien

Valdresmodellen – mest mulig 
gjenbruk av eksisterende vei 
(E16 Fagernes – Øylo)

Hydrogenferge på Norges lengste, 
mest værutsatte fergesamband
Bodø – Røst – Værøy – Moskenes 

Alle fremtidige entrepriser skal være 
CEEQUAL-sertifisert
E16 Bagn-Bjørgo har nest høyeste sertifisering

Utvikler KlimaGrunn med Bane NOR og 
Statsbygg
klimavennlige sikring og grunnforsterkning



1 t 50 min

194 km

E39 Bokn-Stord









90 % av all transport går på veg

97 % av vareverdien fraktes på veg

Foto: Statens vegvesen



Forventninger | Ambisjoner fra regjeringen om en bærekraftig, sirkulær, grønn og innovativ sektor



Formål med E18 Vestkorridorens 
Handlingsplan for bærekraft 

• Gi prosjektet E18 Vestkorridoren en ramme for sitt arbeid med å 

finne en bærekraftig balanse.

• En systematisk tilnærming kan gi kunnskap til å bygge suksess og 

skape muligheter for å bidra til en bærekraftig utvikling, samt 

hjelpe prosjektet å overholde sine forpliktelser og oppnå bedre 

prestasjoner. 

• Det er også hensikten å forebygge eller dempe uheldige 

påvirkninger på balansen mellom miljø, samfunn og økonomi. 

• SVVs arbeid med bærekraft er å sikre rett kvalitet



Nullutslipp | Klimagassutslippene fra bygging, drift og vedlikehold skal ned

Valdresmodellen:
«Design to cost» – Hva får vi for dette? 

• Tidlig involvering av entreprenør

• Maksimal utnyttelse av eksisterende veikapital

• Prioritere tiltak som gir økt trafikksikkerhet og bedre 

framkommelighet

• Bygge «tilfredsstillende standard»

Kontraktsform:

• Totalentreprise med samspill

• Mer gjennomtenkte løsninger og bedre kontroll på risiko

• Lavere konfliktnivå og bedre risikofordeling

• Den økonomiske rammen står fast

Å ta vare på det vi har er noe av det fineste vi kan gjøre for samfunnet og klima.

E16 Fagernes – Øylo i Valdres er pilotprosjekt for nytt konsept. Kontrakten med Brødrene Dokken AS 
har en økonomisk ramme på 500 millioner kroner. Foto: Brødrene Dokken AS



All vekst i persontransport i byene skal tas med gange, sykkel og kollektiv.



• En velfungerende økonomi er 

avhengig av god mobilitet 

• Folk må på jobb, og varer må ut 

til næringslivet og forbrukerne

• God mobilitet tiltrekker seg 

arbeidskraft og stimulerer til 

nye investeringer i næringslivet

Foto: Malin Mathisen

Verdien av mobilitet




