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Statens vegvesen mot 2030 – Våre toppmål
Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050

Mer for pengene
Utbygging av infrastruktur skal gjennomføres på en måte som gir mest mulig igjen for pengene

Effektiv bruk av ny teknologi
Vi skal ta i bruk ny teknologi for å bygge transportinfrastruktur hvor digitale løsninger inngår og som er tilrettelagt for nye transportkonsept

Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål
Vi skal halvere egne utslipp og legge til rette for at utslipp fra vegtrafikken halveres innen 2030, i tillegg til å bidra til at regjeringens andre 
klima- og miljømål nås

Nullvisjon for drepte og hardt skadde
Vi skal bidra til å nå visjonen om null drepte og hardt skadde, blant annet ved å følge opp Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei

Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
Vi skal opprettholde Vegvesenets høye oppmerksomhet på kunde- og brukerorientering i våre tjenester, og sikre forutsigbar 
fremkommelighet for trafikantene



FORMÅL

Klargjør myndighet og ansvar 
mellom Statens vegvesen og 
Samferdselsdepartementet

ROLLER OG ANSVAR
SVV Samfunnsoppdrag
– SVV som byggherre
– SVV som myndighetsorgan
– SVV som fagorgan

INSTRUKS for STATENS VEGVESEN –
ny 1.1.2020



● Statens vegvesen skal utvikle og tilrettelegge for et effektivt, miljøvennlig, 
fremtidsrettet og trygt transportsystem.

● Statens vegvesen skal levere gode tjenester gjennom effektiv bruk av offentlige 
midler.

● Statens vegvesen har sektoransvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele 
veitransportsystemet.

● Statens vegvesen utøver sitt samfunnsoppdrag gjennom tre roller:
– byggherre
– myndighetsorgan 
– fagorgan

Statens vegvesens samfunnsoppdrag



● Sektoransvar for:
– trafikksikkerhet 
– klima- og miljøområdet 
– helhetlig bypolitikk

● Nasjonalt koordineringsansvar og faglig ansvar: 
– kollektivtransport 
– arbeidet med byvekstavtaler 
– bypakker og bompengefinansiering 
– samfunnssikkerhet og beredskap

Gjennom ulike øremerkede tilskudd bidrar staten med midler innenfor 
fylkeskommunalt ansvarsområde, og staten vil ha et overordnet ansvar for bruk 
av midlene

Statens vegvesen som fagorgan



Vi trenger nye løsninger på framtidens utfordringer

Vi blir flere som skal dele vegen
Klimaendringer  
Sterkere urbanisering og aldrende befolkning  
Flere vegforvaltere med delansvar
Rask teknologisk utvikling
Økte krav til effektivitet
Økte forventninger fra brukere og samfunn
Næringstransport/logistikk/kollektivtransport



Spørsmål?


