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1 Innledning 
Statens vegvesen har ansvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele veitransportsystemet, og 

skal ivareta myndighetsoppgaver som følger av Samferdselsdepartementets overordnede ansvar for 

samfunnssikkerhet i veisektoren, herunder gjøre helhetlige vurderinger av risiko og sårbarhet i 

veisektoren, sikre et felles rammeverk på området, samt koordinere øvrige aktører i veisektoren for å 

sikre et enhetlig og systematisk arbeid med blant annet transportberedskap, totalforsvar og sikkerhet 

i knutepunkt. Statens vegvesen skal også sørge for at infrastrukturen er robust mot klimaendringer. 

Statens vegvesen skal legge til rette for et pålitelig transportsystem, hvor veiinfrastrukturen ivaretar 

samfunnets behov for vare- og persontransport. Statens vegvesen skal håndtere 

beredskapssituasjoner på eget riksveinettet og koordinere beredskapen ved større hendelser med 

Nye veier, øvrige veieiere og sentrale samvirkeaktører, herunder sikre trafikkstyring og 

trafikkinformasjon. 

Formålet med denne strategien er å gi retning på arbeidet med samfunnssikkerhet innenfor de 

overordnede målsettinger for transportpolitikken. Strategien definerer en felles retning for hvordan 

Statens vegvesen skal jobbe med samfunnssikkerhet, og er et verktøy som skal bidra til mer 

strukturert og målbart arbeid med samfunnssikkerhet.  

2 Utfordringsbildet  
Samfunnssikkerhet er definert som samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som 

truer grunnleggende verdier og funksjoner, og som setter liv og helse i fare, jf. Melding til Stortinget 

nr. 5 (2020-2021) «Samfunnssikkerhet i en usikker verden». Slike hendelser kan være utløst av 

naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil, eller bevisste handlinger.  

Transportsektoren er en sentral del av samfunnssikkerheten i Norge, og transport er definert som en 

kritisk samfunnsfunksjon i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin rapport 

«Samfunnets kritiske funksjoner (KIKS)» og som en grunnleggende nasjonal funksjon (GNF) i henhold 

til Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). 

Ifølge Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP) vil transportsektoren stå overfor flere utfordringer i 

årene som kommer. Transportsektoren er i rask endring. Dette skaper nye sårbarhetsutfordringer og 

avhengigheter. Fram mot 2100 er det ventet at hyppigheten av og styrken i naturhendelser øker som 

konsekvens av et klima i endring.  

2.1 Hovedutfordringer 
Utfordringsbildet innenfor Statens vegvesens ansvarsområde er spesielt knyttet til:  

 Samfunnssikkerhet i planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av 

transportinfrastruktur og -systemer 

 Sårbarheter som følge av klimautfordringer og ekstremvær 

 Sikkerhetsutfordringer som følger av digitalisering og teknologiendringer 

 Samordnet og koordinert innsats for å sikre transportevne  

 

 



 

 

Samfunnssikkerhet i planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av 

transportinfrastruktur og -systemer 

I NTP-perioden 2022-2033 vil de samfunnsøkonomiske analysene og øvrig beslutningsgrunnlag for en 

helhetlig, bærekraftig og langsiktig strategisk planlegging videreutvikles. Målet er å integrere 

samfunnssikkerhet på en bedre måte i analysene som grunnlag for å sikre framkommelighet og 

funksjonalitet i transportsystemet, både i normalsituasjon og under påkjenninger.  

En stor andel av de uønskede hendelsene i transportsektoren, med samfunnsmessige konsekvenser, 

er naturhendelser. Endringer i det sikkerhetspolitiske bildet, kan i gitte tilfeller øke veiens viktighet, 

og være avgjørende for blant annet fremføring av militære styrker, materiell og forsyninger til 

sivilbefolkningen. Transportsystemet skal være robust mot ytre påkjenninger og kunne ivareta 

behovene til aktørene innenfor totalforsvaret ved større kriser.   

Utfordringen i planperioden er å sikre at samfunnssikkerhet ivaretas i de samfunnsøkonomiske 

analysene og i øvrig beslutningsgrunnlag for å sikre fremkommelighet under ulike type påkjenninger, 

og funksjonalitet i nye teknologiske løsninger som understøtter transportsystemet.   

Sårbarhetsutfordringer som følge av klimaendringer og ekstremvær 

I NTP-perioden 2022-2033 vil innsatsen for å sikre et høyt transportsikkerhetsnivå prioriteres. 

Hensikten er å unngå store, uønskede hendelser som medfører skader på personer, miljø eller 

materiell, samt minske følgene av slike hendelser dersom de likevel skulle oppstå.  

Klimaendringene kan medføre hyppigere og sterkere nedbør, økt risiko for flom-, skred- og 

overvannsskader på transportinfrastruktur, samt havnivåstigning og økende fare for 

stormflohendelser. Naturhendelser kan også føre til brudd i strømforsyning, internett- og 

mobiltelefonforbindelser, som kan påvirke signal-, overvåknings- og styringsanlegg og forsterke 

konsekvensene og varigheten av et brudd i transporttjenester.  

Utfordringen i planperioden er å sikre at effekten av klimaendringene vurderes i tidlig 

planleggingsfase, og hensyntas ved valg av konsept, trasé og konkrete sikringstiltak. Kunnskap om 

effekten av klimaendringer skal inkluderes i prosjekteringskrav. Videre er styrket vedlikehold, 

skredsikring, flom- og skredvarsling og målrettet beredskapsarbeid andre sentrale virkemidler for å 

gjøre transportsystemet mer robust i møtet med klimaendringene.  

Sikkerhetsutfordringer som følger av digitalisering og teknologiendringer 

I NTP perioden 2022-2033 skal det legges til rette for hensiktsmessig utvikling, implementering 
og drift av de digitale løsningene som bidrar til å understøtte transportsystemenes funksjon . I 
tillegg legge til rette for bedre bruk av de stadig økende mengdene data som genereres i 
transportsektoren som grunnlag for bedre planlegging, trafikkstyring mv.  

Økt digitalisering gir store muligheter samtidig som det gjør transportsystemet mer komplekst og det 

skapes nye og ukjente sårbarheter. Veimyndighetene blir i større grad enn tidligere avhengig av 

eksterne leverandører innenfor kraftforsyningen, elektronisk kommunikasjon, nettverk, samt 

systemløsninger som driftes fra utlandet. Økende kompleksitet og raskere endringshastighet er 

faktorer som kan skape uforutsette sårbarheter og avhengigheter i det digitale transportsystemet. Ny 

teknologi som skal fungere sammen med gammel eksiterende teknologi kan også skape 

sikkerhetsutfordringer.  

Utfordringen i planperioden er å tilegne seg nødvendig kunnskap om nye sikkerhetsutfordringer tidlig 

i planleggingen av nye teknologiske løsninger for å kunne etablere og forvalte gode robuste løsninger 



 

 

med hensiktsmessige beredskaps- og sikkerhetstiltak.  Evnen til å håndtere digitale trusler er et 

sentralt virkemiddel for å gjøre transportsystemet robust i møtet med nye teknologiske løsninger.   

Samordning og koordinering av innsats for å sikre transportevne   

I NTP-perioden 2022-2033 skal transportsektorens rolle i totalforsvaret videreutvikles, og det skal 

legges til rette for en robust sivil transportberedskap for å kunne opprettholde nødvendig 

transportevne i hele krisespekteret.  

Håndtering av hendelser som påvirker samfunnets transportevne krever en koordinert innsats fra 

vegeiere, entreprenør og beredskapsaktører. Når hendelser påvirker både riks- og fylkesveg kan det 

være utfordrende å skape en felles situasjonsforståelse, og sikre koordinering og kommunikasjon 

mellom vegeierne for best mulig bruk av knappe beredskapsressurser, samt innsatsfaktorer som kan 

påvirke håndteringen.  

Sikkerhetspolitiske kriser innenfor rammen av totalforsvaret gir nye samordningsutfordringer, hvor 

Statens vegvesen er sektor- og fagmyndighet på vei, men hvor det er samordningsbehov med en 

rekke aktører utenfor veisektoren, herunder Forsvaret.  

3 Samfunnssikkerhetsmålene 
Statens vegvesen skal innenfor sitt ansvarsområde ivareta et høyt transportsikkerhetsnivå, 

fremkommelighet og funksjonalitet i transportsystemene, og bidra til en robust sivil 

transportberedskap. Hensikten er å opprettholde samfunnets funksjonsevne og forhindre og 

begrense skader på personer, miljø eller materiell.  

For å ivareta dette er det med utgangspunkt i identifiserte utfordringer, definert følgende 

overordnede mål for arbeidet med samfunnssikkerhet i Statens vegvesen:  

 Samfunnssikkerhet inngår i beslutningsgrunnlaget ved planlegging, bygging, forvaltning, drift 

og vedlikehold av transportsystemet 

 Konsekvenser av fremtidige klimaendringer er kartlagt og inngår i beslutningsgrunnlaget ved 

planlegging og bygging av fremtidens transportsystem, samt håndteres i drift og vedlikehold 

 Trusler som følger av mer komplekse sårbarheter og avhengigheter knyttet til digitalisering 

og teknologiendringer, er kartlagt og håndteres 

 Større påkjenninger og hendelser i transportsystemet håndteres og koordineres på en 

samordnet og effektiv måte for å begrense økonomiske konsekvenser og sikre forutsigbar 

fremkommelighet  

Statens vegvesens oppfølging av samfunnssikkerhetsmålene skal være målrettet, systematisk og 

sporbar, samt være en integrert del av virksomhetsstyringen.   

4 Strategisk tilnærming  
Enheter og divisjoner har ulike ansvarsområder, oppgaver og forutsetninger for å arbeide med 

samfunnssikkerhetsmålene. Til tross for dette kreves det likevel noen felles strategiske prinsipper for 

hvordan Statens vegvesen skal arbeide med samfunnssikkerhet. Dette innebærer at enheter og 

divisjoner skal: 

 arbeide målrettet, systematisk og sporbart med samfunnssikkerhet, og bruke anerkjente 

standarder og styringssystemer, og identifisere konkrete tiltak som sikrer ivaretakelse av 

samfunnssikkerhetsmålene   



 

 

 arbeide risiko- og kunnskapsbasert, og sørge for kontinuerlig forbedring gjennom læring fra 

analyser, utredningsprosjekter, uønskede hendelser og øvelser 

 utvikle og etablere relevante tiltak på egne ansvarsområder som kan bidra til å styrke 

samfunnssikkerheten 

 synliggjøre og inkludere samfunnssikkerhet i de samfunnsøkonomiske analysene av 

transportinfrastrukturprosjekter 

 samarbeide tett på tvers av divisjoner og enheter for å sikre effektiv bruk av kompetanse og 

ressurser i etaten, og med relevante aktører i samfunnssikkerhetsarbeidet  

Samfunnssikkerhet inngår i beslutningsgrunnlaget ved planlegging, bygging, forvaltning, drift og 

vedlikehold av transportsystemet 

Statens vegvesen skal:  

 Ha oversikt over transportinfrastruktur, -systemer og -tjenester som er kritisk for samfunnets 

funksjonsevne og totalforsvaret 

 Ha kunnskap om risikoforhold og trusler som berører våre forvaltningsområder, og 

systematisk kartlegge risikoer og sårbarheter langs vegnettet som grunnlag for prioriteringer 

ved bygging, forvaltning, drift og vedlikehold 

 Videreutvikle metoder for å analysere samfunnssikkerhet som del av planleggingen av 

fremtidens transportsystem, herunder ivareta hensynet til totalforsvaret, samt vurdere 

samfunnssikkerhet i de samfunnsøkonomiske analysene 

 Utnytte ny teknologi for å ivareta samfunnssikkerhet i transportsystemet 

Konsekvenser av fremtidige klimaendringer er kartlagt og inngår i beslutningsgrunnlaget ved 

planlegging og bygging av fremtidens transportsystem, samt håndteres i drift og vedlikehold 

Statens vegvesen skal:  

 Bygge robust nok og begrense infrastrukturens sårbarhet sett opp mot fremtidige 

klimapåkjenninger ved å ta hensyn til klimaendringer ved planlegging og prosjektering av ny 

infrastruktur, samt i drift og vedlikehold av systemer og infrastruktur  

 Utvikle godt kunnskapsgrunnlag og videreutvikle kompetanse om klimaendringer og deres 

effekt på vegnettet, blant annet i form av overvåkingsdata, kartgrunnlag og erfaringsbank  

 Videreføre et godt samarbeid med andre regionale og nasjonale aktører for å oppnå en mer 

robust infrastruktur og bedre samhandling om håndtering av naturfare 

 Bidra aktivt med råd og veiledning, herunder samarbeide med kommuner og 

fylkeskommuner om felles kartlegging av sårbarheter og lokale og regionale problemstillinger 

knyttet til naturfare 

Trusler som følger av mer komplekse sårbarheter og avhengigheter ved bruk av ny teknologi, 

kartlegges og håndteres. 

Statens vegvesen skal:  

 Utvikle Intelligente transportsystemer og -tjenester som ivaretar viktige 

informasjonssikkerhets- og samfunnssikkerhetshensyn, med en god grunnberedskap ved 

hendelser i leverandør- og digitale verdikjeder 

 Ha beredskap som sikrer at etaten raskt oppdager og reagerer ved uønskede digitale hendelser, 

og kan opprettholde den digitale sikkerheten og evnen til å utføre prioriterte oppgaver også i en 

beredskapssituasjon 



 

 

 Ha oversikt over, og ha beredskap for å sikre informasjons- og kommunikasjonssystemer som er 

kritisk for SVVs evne til å ivareta samfunnsoppdraget med å opprettholde transportsystemet og 

fremkommelighet i en beredskapssituasjon  

Større påkjenninger og hendelser i transportsystemet håndteres og koordineres på en samordnet 

og effektiv måte for å begrense økonomiske konsekvenser  

Staten vegvesen skal:  

 Ivareta en beredskap som sikrer samordnet håndtering av større hendelser på tvers av veieierne 

og være pådriver for et enhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap 

innen veisektoren  

 Ta initiativ til, og tilrettelegge for øvelser for å bidra til god trafikkberedskap og en koordinert 

byggherreberedskap. 

 Koordinere og ivareta sivilt-militært samarbeid på veisiden med Forsvaret, DSB og øvrige 

totalforsvarsaktører.  
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