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«Fylkeskommunene har i dag ansvaret for alle fylkesvegoppgavene etter vegloven. Gjennom 

sams (felles) vegadministrasjon, bruker fylkeskommunene Statens vegvesen for å utføre de 

fleste av sine fylkesvegoppgaver. Ordningen med sams vegadministrasjon har vært 

lovregulert i 125 år, og framgår i dag av vegloven §§ 10, 19 og 20. 

Stortinget har i anmodningsvedtak bedt regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, 

som har ansvaret for planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens vegvesen til 

regionalt folkevalgt nivå».

Etter 1.1 2020

Ansvar for riks og europaveger

Riksveger binder sammen landsdeler/regioner samt
binder Norge til landene rundt

Fram til 1.1 2020





● 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

Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet



Største bo- og arbeidsregioner

Vi bygger sammen bo- og 
arbeidsregioner

Norge er Europas 6. største land 
i areal, men vi har Europas nest 
laveste befolkningstetthet



NTP 2022-2033

• Enkelt prosjekter i første periode
• Porteføljestyring og fokus på 

strekninger i andre periode



Eksempel 





Mer for pengene
«Statens vegvesen utbedrer der vi kan, bygger nytt der vi må»

• Mest mulig for pengene
• Effektberegninger

Hva gir best samfunnsøkonomi og netto 
nytte pr budsjettkrone?

• Utbedrer rv 7, rv 52, E16 og rv 3

• Trafikkfordeling beregnes i 
trafikkmodeller. Det gjøres ikke forskjell 
på hvem som eier vegen. F.eks samlede 
DoV kostnader man ser på

• Eks rv 19 Moss viser ÅDT på riks og 
fylkesveg



Effektiv bruk av ny teknologi



Vi bygger vegen to ganger.

Dagens krav for modellbasert vegprosjekter i Statens vegvesen

Digitale endringer er billige:

Legge vegen 20 cm lavere i terrenget koster lite i modellen, sammenlignet med en

endring på anlegget.

Først som en digital modell:

• Finne en god plan, logistikk, fjerne feil.

På anlegget:

• Bygge iht modell
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Transportsektoren skal bli en viktig 
bidragsyter i det grønne skiftet.
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