
Statens vegvesen
Trygt fram sammen

03.12.2018
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Organisert etter region
Vi er der folk er

03.12.2018

● Vegdirektoratet
● Fem regioner
● 72 trafikkstasjoner
● 7000 ansatte



Nøkkeltall
Droner effektiviserer oss

22.11.2018



Et moderne transportsystem er trafikksikkert,
det er framkommelig for alle 
og det skal ta vare på både det 
lokale og det globale miljøet

03.12.2018
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Terje Moe Gustavsen 
vegdirektør



Tre hovedmål

• Framkommelighet
Bedre framkommelighet for personer 
og gods i hele landet

• Transportsikkerhet
Redusere transportulykkene i tråd 
med nullvisjonen

• Klima og miljø
Redusere klimagassutslippene i tråd 
med en omstilling mot et 
lavutslippssamfunn og redusere 
andre negative miljøkonsekvenser

Nasjonale mål for transportpolitikken i Norge

03.12.2018
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Materialer utgjør er en stor del av vårt globale klimafotavtrykk
Redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål
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Utslipp fra byggefasen

Materialer Direkte utslipp



Utfordringer i byområdene
Kraftig befolkningsvekst
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Utfordringer i distriktene
Stort behov for bil
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Økonomiske rammer
Nasjonal transportplan 2018-2029

Lav

574
NTP 2014-23

664
Basis

716
Middels

860
Høy

932

0 13 69 129

Til nye investeringer ( milliarder kroner)

Nye Veier AS Drift, vedlikehold Etterslep

Bundne prosjekter Bymiljøavtaler, belønningsordningØvrige poster

Prioriterte områder og føringer

Milliarder kroner



Vi satser på forskning og innovasjon
Nasjonal transportplan 2018 - 2029
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Statens vegvesen har utviklet en 
FOU- og Innovasjonsstrategi



Spennende med offentlig-privat samarbeid 
Innovasjonspartnerskap

03.12.2018
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Tre ord å ta med seg på vegen videre
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