


Et effektivt, miljøvennlig 
og trygt transportsystem 

På veg mot en bærekraftig fremtid

Foto: Roger Ellingsen



Næringslivet er helt avhengig av veitransport

97 % av godstransport på land er veitransport, målt i omsetning.
90 % av godstransport på land er veitransport, målt i tonnkilometer.



10 600 km
riksveinett

Om lag 6 000 
bruer

Over 600
tunneler

27 % mer 
personbiltrafikk

65 % mer 
tungbiltrafikk

55 % nedgang i 
drepte og hardt skadde

22 % nedgang i 
klimagassutslipp 

siden 2015

67 % mer 
møtefri vei

30 % mer trafikk på 
veinettet siden 2000

Teknisk utvikling
• Nasjonal vegdatabank
• Nye innovative løsninger for 

datafangst

65 % flere kjøretøy 
gir 

475 000 avganger i
2021

Effekter i veitransportsystemet – siste 20 år

44 % økning i 
praktiske førerprøver

140 % økning på 
tungtransport kontroller 
med mangler siden 2007



Verdi på vei



Markedssituasjon | Januar 2023

• Marginale utfordringer mht. vare og tjeneste leveranser i 
markedet

• Kina sliter fortsatt med Covid.
• Fører til at enkelte byer (fortsatt) stenger ned. 
• Medfører noen utfordringer mht. vareleveranser på f.eks. 

elektronikk. 

• Energiprisene er på vei ned i Norge og Europa. 
• God tilgang på gass i Europa
• Varmer enn normalt. 
• Redusert frykt for store prissvingninger resten av vinteren.

• Fallende priser på stål, betong og trevirke. 

• Moderat lønnsoppgjør

Gir forventninger om lavere prisvekst og etter hvert en liten nedgang i priser i 2023
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For å støtte opp under Nasjonal Transportplan 

sitt overordnede mål om «et effektivt, 

miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050» 

er det igangsett flere strategiske prosjekter og 

tiltak med fokus på å fremme:

Foto: Tommy Ellingsen/ Statens vegvesen

Forutsigbar 
fremkommelighet

Rask utvikling av tjenester 
som gir kunden mer 

forutsigbarhet og bedre 
fremkommelighet på vegen

Trafikksikkerhet

Vi har en visjon om at det 
ikke skal forekomme 

ulykker med drepte eller 
alvorlig skadde i trafikken

Bærekraft

Vi har fokus på bærekraft i 
alt vi gjør, og en helhetlig 

tilnærming til FNs 
bærekraftsmål
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Det er en veldig ulik utvikling i de ulike trafikantgruppene



Vi når ikke 2030-målene med dagens tiltakspakker
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• Uansett hvilke fremskrivingsmetode vi 
benytter så vil vi ikke nå målet med 
300 hardt skadde og 50 drepte i 2030

• Fallet i antall drepte og hardt skadde 
vil kunne være likt historisk trend i 
prosent, men lavere i absolutte tall. Vi 
vil nærme oss ett «grunnfjell» av 
hardt skadde og drepte. 

• For å nå disse målene må tiltakene 
endres og/eller det må sannsynligvis 
innføres ny bilteknologi i kombinasjon 
med kraftige tiltak på andre 
kjørtøystyper
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Fremkommelig vei skal lage en hverdag for byggeledelsen som 
bidrar til bedre fremkommelighet for kunden

Nå har jeg full oversikt over 
planlagt veiarbeid og kan 

koordinere med andre, så kunden 
opplever færrest mulig stopp

30% avvik fra 
driftskontrakten!? Jeg 

må nok ta en prat 
med entreprenøren...

Jeg får også forslag til 
hvem jeg bør koordinere 

med, inkl. ferger

Bra det var skiltet om 
stengt fjellovergang på 
E16, da kjører jeg heller 

fylkesvei 53 

Fysiske og digitale tiltak for Forutsigbart 
fremkommelige fjelloverganger 

Elrapp for entreprenør 
og byggherre

Aktivitetskalender for 
samordning av veiarbeid

App for kommunikasjon mellom 
byggherre, entreprenør og VTS

Dette var gode anbefalinger! 
Nå kan vi forbedre trafikk-

avviklingen!
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Vi utvikler digitale tjenester basert på kundenes behov

Den meldingen 
kom heldigvis i 

tide, nå rakk jeg 
å svinge av

App med ruteplanlegger
tilpasset tungbilsjåfører

Kontinuerlig forbedring av 
Vegvesen.no/Trafikk

SMS-varslingstjeneste for 
fjelloverganger, bruer og tunneler

Tidlig varsling ved fare for stengt vei, 
basert på faglige stedlige vurderinger

Lovlig rute for 
din bruksklasse 
er beregnet til 
2 timer. Det er 

strødd og 
brøytet

Tidlig varsling:
Fare for stengt 
vei. Anbefalt 
omkjøring via 

Riksveg 15

Slik været og føret ser ut 
her nå må vi sannsynligvis 
stenge snart – vi melder 

videre til VTS!

2020 2021 2022

180k
250k

500k#unike brukere

Stengt vei pga. snøskred. 
Ingen omkjøringsrute 

for modulvogntog. 
Klikk her for nærmeste 

døgnhvileplass



Målet om å redusere 
klimagassutslippene fra veitrafikken 
med 55 % fra nivået i 1990 er mulig, 

men krevende!

Kraftfulle insentiver må til:
1. Fortsette elektrifisering av 

persontransporten
2. Øke takten for elektrifisering av 

varebiler
3. Påtrykk for å igangsette 

nullutslippsløsninger for tungbiler
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Klimagassutslippene fra veitrafikken
Klimagassutslipp

Redusere eksponering

1000 tonn 
CO2



Statens vegvesen har tett oppfølging av direkte klimagassutslipp
Utvikling av klimagassutslippene i tonn CO2, historisk og frem til 2030.

Bedre rapportering gir oss bedre styring på klima
• Alle større prosjekter estimerer og rapporterer 

klimagassutslippene i  VegLCA

• Alle nye kontrakter har krav om rapportering av 
energiforbruk

Kostnadseffektive klimatiltak

• Satse på nullutslippsløsninger i anlegg, transport og 
tjenester

• Satse på vedlikehold og utbedringer fremfor å bygge nytt

• Velge lokale leverandører for materialer

• Unngå og begrense inngrep i natur

Klimagassutslippene skal ned

Figuren viser direkte klimagassutslipp for ferje, anlegg, drift og egen virksomhet. Tallene er beregnet fra 
økonomisk aktivitet til tonn CO2, med unntak av ferje som er rapporterte verdier.

25 % av utslippene i driftskontraktene er knyttet til personbiler og varebiler.
Kostnadseffektive klimatiltak: F.eks. krav til kun el-kjøretøy i kontraktene.

SIKTLINJE – KLIMAGASSUTSLIPP 
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Klimagassutslipp fra bygging, drift og vedlikehold skal mer enn halveres innen 2030
Reduksjon av klimagassutslipp

Foto: Knut Opeide

Klimagassutslipp i 
vegprosjekter og i 
drift og vedlikehold:

• Direkteutslipp fra 
drivstofforbruk 

• Indirekte utslipp 
fra materialbruk 

• Arealbruksutslipp 

• Klimatiltak og klimagassutslipp er en 
del av konkurransekriteriene våre 

• Insentiver i kontrakt i form av bonus og 
trekk knyttet til klimagassutslipp

• Kartlegger og rapporterer utslipp 
gjennom klimagassbudsjett og 
klimagassregnskap

• Pilotering av løsninger for utslippsfri 
anleggsplass

• Utvikling av utslippsfrie 
anleggsmaskiner 
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Anskaffelser og 
kontraktgjennomføring

• Krav til miljøstyringssystem

• Leverandører konkurrerer på ivaretakelse 
av miljø, klimatiltak og på klimagassutslipp

• Bonus og trekk for å gi insentiv til 
utslippsreduksjon 

• CEEQUAL-sertifisering av 
utbyggingsprosjekter

• Følger opp miljø hensyn gjennom våre 
kontraktkrav



Drift, 
tillatelser, 
markeds-
adgang 

Admin., 
skatter og 

avgifter

Klimavennlig 
og sosialt 

bærekraftig 
alternativ

Kostnader

Sosial bærekraft | Utfordringer og løsninger

Lønns-
kostnader



Drift, 
tillatelser, 
markeds-
adgang 

Admin., 
skatter og 

avgifter

Klimavennlig 
og sosialt 

bærekraftig 
alternativ

Kostnader

Lønns-
kostnader

Sosial bærekraft | Utfordringer og løsninger



• Fra over 60 til 5 regionale bompengeselskaper

Bompengereformen | Mer enn en halv milliard kroner i besparelser for det norske samfunnet!

• Etablert et kommersielt marked for utstedere
• Markedsutsatt pengestrøm – med nye, moderne systemløsninger

Utviklingskostnader Reduserte transaksjonskostnader 2011-2022
216 MNOK totalt 500 MNOK

Statens vegvesen har hatt ansvar for utviklingen av AutoPASS og hele det nasjonale 
systemet for forvaltning av bompenger



Verdien av mobilitet
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

Foto: Unsplash
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