
I hele landet, for hele landet
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland



● 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

Verdien av mobilitet
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Utvikling i CO2-utslipp 2020 – 2030 – 2045 (??)

  Asfalt   Salt   Brøyting   Strøm u/ferge   Sand

OPPGAVER MENGDE UTSLIPP C02

Asfalt 600 000 tonn 36 000 tonn

Salt 120 000 tonn 22 750 tonn

Brøyting 8 220 000 km 14 400 tonn

Sand 170 000 tonn 5000 tonn

Strøm 300 GWh 7800 tonn

Innen 2030 skal utslippene halveres



Klima E10 Hålogalandsvegen

● Minstenivå på kompetanse og erfaring i pre-kvalifiseringen

● Minimum reduksjon av CO2 med kontraktskrav

● Eget tildelingskriterium på klima med tre delkriterier
1. Størrelse på klimagassbudsjett (modifisert vegLCA som utgangspunkt)

2. Opsjon på ytterlige kutt av CO2e (basert på tilbudt enhetspris på ett 
tonn CO2e).

3. Andre klimatiltak utover de faktorene som er definert i budsjettet (e.g. 
innovative og ny-tenkende tiltak)

● Bonus og malus knyttet til klimagassbudsjett og -regnskap

● Egne møter om klima



● Total bru lengde 1700m, hovedspenn 
1250m

● Totalkostnad anslått til fem milliarder
– Inkludert usikkerhetspåslag, mva., og 

byggherrekostnader

● Gjennomført utviklingsstudium 
– Bruk av aluminium i 

brukonstruksjonen som kan gjøre 
brukassen opptil 4000 tonn lettere å 
bære

– Installasjon av tårn fra sjø som kan gi 
redusert byggetid med opptil et år

● Forprosjekt er i gang
– planlagt ferdig i september 2021

Kryssing av Langenuen – Hengebru med fire felt og spenn på 1250m

Illustrasjon: Kværner/Statens vegvesen Illustrasjon: Hydro/Statens vegvesen

Illustrasjon: Hydro/Statens vegvesen



Heatmap Oppetid



Autosys: Multikanalløsning 
som sikrer godt samspill 
mellom offentlige etater.
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Nasjonale 
delingsplattformer

Samarbeidsforum som 
Naturfareforum for å 
koordinere slik deling

Skredvarsling
Varsom.no

Deling av 
naturfaredata

Forebygging
Naturskadeforsikring

Universiteter med 
«studenter som 
praktiserer «sharing is 
caring»

Nasjonale satsinger fra 
NFR og innovasjon 
Norge

Samfunnets behov 
for å dele data

«Gjelder alle»

Kunnskapsbanken

Nadag

Egne plattformer med 
utvekslingsdata NVDB, VTS 
Elrapp, GUDB, Rapportweb

Samfunnskritisk 
naturskade av hus & 
infrastruktur. ROS analyser 
og AKS 

Standardiserte og 
avtalte formater

Regelverks
utvikling

Innhenting av data 
(satellitter, droner, 
helikopter, felt og lab)



Vesentlig økning fra dagens rammer
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Forvaltning av
riksveier (post
01, 25 og 28)

Drift og
vedlikehold av
riksveier (post

22)

Investeringer
riksvei (post 29,

30, 31)

Tilskudd vei
(kap. 1320)

Transport i
byområder mv.

(kap. 1332)

Økonomiske rammer til Statens vegvesen. Fordeling statlige 
midler. Årlig gjennomsnitt. Mrd. kroner

NTP 2018-2023 Budsjett 2021 NTP 2022-2027 NTP 2022-2033

1 200 mrd. kr
totalt til samferdsel i perioden

510 mrd. kr 
til riksveier

440,6 mrd. kr
til Statens vegvesen – opp ca. 20 % fra dagens budsjett

123 mrd. kr
er lagt til grunn i bompenger

80 mrd. kr
til tiltak i byområdene

52 mrd. kr

i tilskudd til fylkesveier



Fordeling av investeringsmidlene pr år i 2022-2027 (kan bli endringer!)
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● Mer strategisk 

● Porteføljestyring

● Mer for pengene

● Fremtidens transportsystem - digitalisering, elektrifisering, 
automatisering, mobilitet

● Byvekstavtaler, tilskuddsordning for mindre byer

● Redusere veksten i vedlikeholdsetterslepet, tilstandsbasert 
vedlikehold

● Halvere klimagassutslippene

● Max 350 drepte og hardt skadde, 50 drepte

● Øremerket tilskuddsordning til fylkeskommunene

Hovedpunkter i NTP



● Kortere planleggingstid

● Tidlig involvering, tidligere KS2

● Design to cost

● Porteføljestyring over lange strekninger

● Tilpasse kontraheringsform og kontraktstype

● FoUI, samarbeid om beste praksis, kompetanse

● HMS og sosial dumping

● BIM

● CEEQUAL

Forutsigbarhet er viktig ved økt aktivtetsnivå



Mål og hensikt med tidliginvolvering

● Entreprenøren som skal være med og bygge prosjektet kan få 

være med og påvirke ulike deler av reguleringsplanen, og bidra 

til optimalisering

● Byggherren skal kunne få råd og innspill om valg av trase, 

linjevalg og hva som er mulig og effektivt å bygge sett fra 

entreprenørens ståsted, på et tidlig plangrunnlag

● Byggherren kan utvikle planer og løsninger sammen med 

entreprenør og rådgiver - felles utvikling og optimalisering av 

konseptet basert på en mer iterativ utvikling fram mot en mest 

mulig kostnadseffektiv løsning

● Ønsker å få kartlagt erfaringer fra andre byggherrer

28.04.2021





Statens vegvesens prosjekter 
første seks år



13 strekninger



Takk for meg !

Link til SDs nettsider med svar på alle 
oppdragene og NTP meldingen

Samferdselsdepartementet - regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/dep/sd/id791/


11,4 mrd. kr i 2022-2027 til utbedring av tunneler

I Meld. St. 20 er følgende lagt til grunn for 
første seksårsperiode:

• 11,4 mrd. kr

• Ta igjen en tredjedel av etterslepet

• Midlene brukes i hovedsak til å innfri 
tunnelsikkerhets- og elektroforskriften

• 29 tunneler på TEN-T veinettet 
prioriteres, mindre tiltak i 20 tunneler

• I tillegg 68 tunneler på øvrig riksveinett



Mer vei for pengene
50 mrd. Kroner spart 
så langt

Snur alle steiner,
foreløpig kostnadsreduksjon i dagens NTP-portefølje



Beredskap for både flom og Covid: 
Bru satt opp på Svinesund på 24 timer 



● Mest mulig vei innenfor en gitt ramme 
på en definert strekning

● Tiltak vurderes opp mot kostnader og 
nytte

● Mål å gi bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet

● Entreprenør er med fra start av 
reguleringsplan

Design to cost – hva legger SVV i det?



Mikromobilitet:
Viktig brikke i urban hverdag? 

https://storymaps.arcgis.com/stories/2135f3521f584208936cd664654c2c72


... og, det betyr bedre 
mobilitet, konnektivitet
og beredskap.



Bachelor 2021: MLOps – maskinlæring i produksjon

Foto: codementor.io 



Teknologitrender som vil endre IT-arkitekturen

Viktige strømmer:
Edge Computing i kombinasjon med 
AI og Analyse blir viktig

Hendelsesprosessering blir en sentral 
arkitekturretning for å bygge robuste 
trafikkstyringsystemer

IoT – må integreres og forvaltes som 
en del av vår infrastruktur

Beslutningstøtte og forvaltning av 
regler blir viktig

Data- og informasjonsforvaltning er 
en kritisk suksessfaktor

Kilde: Gartner.com



Teknologitrender innen smart mobilitet påvirker NTP

Viktige strømmer:

1. Utvikling  av intelligente 
trafikkstyringssystemer får større 
fokus

2. Fremtidens mobilitetstjenester 
utfordrer trafikkbildet

3. Teknologi og infrastruktur for å 
tilrettelegge for autonom kjøring  
må etableres

4. Utnyttelse av datakilder for å 
forbedre tjenester

Kilde: Gartner.com
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Saga er en strategisk satsning innen stordata og analyse 
som vil endre hvordan SVV jobber

Skape et tankesett der data og analyse danner grunnlaget 
for alle faktabaserte beslutninger i forretning og fagside, og 

omfavnes av alle nivåer i organisasjonen.

Vår visjon:
Gjøre Statens vegvesen datadrevet



Totalentreprise med samspill er kontraktsformen 
i det nye konseptet:

● I en gjennomføringsmodell med samspill, 
utvikler og planlegger entreprenør og 
byggherre prosjektet sammen og blir enige 
om en målpris, det vil si det beløpet begge 
parter tror det ferdig planlagte prosjektet kan 
bygges for.

● Ved at byggherre og entreprenør planlegger 
sammen, er tanken at prosjektet skal bli mer 
gjennomtenkt, og at løsninger og kontroll på 
risiko og usikkerheter skal bli bedre.

● Samspillmodellen legger til rette for lavere 
konfliktnivå og bedre risikofordeling mellom 
entreprenør og byggherre.

Kontraktsform



1. Prekvalifisering - Entreprenører leverer 
forespørsel om å få prekvalifisere seg for 
oppdraget.

2. Dialog - Tre tilbydere fra 
kvalifiseringsrunden blir invitert til en to 
uker lang dialogfase med individuelle 
samtaler med prosjektledelsen i Statens 
vegvesen for å diskutere hvordan 
oppdraget kan løses best mulig.

3. Innlevering av tilbud for de tre fra 
dialogfasen.

4. Tildeling - Kontrakten blir tildelt basert 
på beste forhold mellom pris og kvalitet. 
Pris teller 50 % og entreprenørens 
oppdragsforståelse og 
gjennomføringsplan 50 %.

Kontraktstildeling


