
Hva kan bransjen vente fra 
Statens vegvesen framover?  
Invitasjon til nasjonal bransjedag (webinar) om entreprise-
kontrakter for entreprenør- og rådgiverbransjen

2 .  N OV E M B E R 2020 K L .  10 : 0 0 –1 4 : 3 0B R A N S J E DAG

Forvaltningsreformen som trådte i kraft 1.1.2020, har ført til at 
både fylkeskommunene og Statens vegvesen har måttet  
omorganisere både prosjektporteføljen og måten vi er organisert 
på. Dette har skapt utfordringer, både for oss i Statens vegvesen, 
og for leverandørene våre. Entreprenør- og rådgiverbransjen 
har opplevd at prosjekter er utsatt, og at det har vært vanskelig 
å få oversikt over hvilke prosjekter Statens vegvesen planlegger 
å lyse ut, og når dette vil skje. 

Dette ønsker vi å gjøre noe med, ved å invitere entreprenører, 
konsulenter/rådgivere, fag- og bransjemedia, interesse- 
organisasjoner og politikere til en nasjonal bransjedag der  
entreprisevirksomheten vår er rammen for møtet. Noen stikkord: 

• Statens vegvesen som byggherre: Hva blir viktigst for 
oss (og for kontraktspartene våre) framover? 

• Kontraktstrategien vår for rådgiver- og entreprise- 
kontrakter framover 

• Digitalisering: Krav til oss selv og til leverandørene 
våre 
    

• Hvilke konkrete planleggings- og utbyggings- 
prosjekter kommer de neste 12 månedene? 

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, divisjonsdirektør Kjell Inge Davik, 
fung. avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase, avdelingsdirektør 
Hanne Hermanrud og direktørene for de fire utbyggingsområdene 
våre vil være blant foredragsholderne denne dagen.

Vi hadde håpet å kunne invitere bransjen til et fysisk møte  

i Oslo-området, men med den usikkerheten som rår når det 
gjelder utviklingen av koronasmitten har vi konkludert med at vi 
dessverre må avvike bransjedagen som en nettbasert samling 
denne gangen. Det vil bli anledning til å kommentere og stille 
spørsmål underveis.  

Vel møtt til digital samling den 2. november!

visuell.kommunikasjon@vegvesen.no  

Foto: Statens vegvesen

Påmelding
Selv om konferansen er nettbasert må du melde deg på. 
Du melder deg på her:
https://response.questback.com/statensvegvesen/tp8reznkyq 

Program
Program og informasjon om hvordan man kopler seg  
opp vil bli sendt til påmeldte deltakere, og lagt ut på  
www.vegvesen.no/bransjedag-2020. Her vil også alle 
innleggene bli lagt ut i etterkant av bransjedagen.

Kontakt program/fag
Øyvind Haaland 
oyvind.haaland@vegvesen.no
Tlf. 976 99 580

Kontakt praktisk informasjon
Ragnhild Dahl 
ragnhild.dahl@vegvesen.no
Tlf. 993 80 997
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