
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



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



Veien mot 2050
Veien mot nullvisjon



Oslo - Gjøvik - Lillehammer/Hamar

1 661 315Bergen - Nord-Jæren

900 816

Indre Østfold - Drammen - Haugalandet

1 925 193

Trondheim - grense Nordland

434 143

Bodø - Narvik - Lofoten - Tromsø

311 027

Møre og Romsdal

267 241

Oslo/Bærum - Bergen

1 830 059

Antall berørte per strekning og eksportmengde på vei 

Kortere reisetid gir en enklere hverdag 
og vekst i næringslivet. 

Agder

Rogaland

Trøndelag

Troms og Finnmark

Nordland

Møre og Romsdal

Vestfold og Telemark

Oslo

Vestland

Viken

Innlandet





Eks for delstrekningen - Jaren  - Reinsvoll på rv 4

● Dagens veg har: 
– Stor høydeforskjell fra Jaren - Lygna
– Det er brukt mye penger mellom Jaren og Lygna
– Mye randbebyggelse langs Einavannet. 
– Lange strekninger med redusert hastighet.

● Kostbart å oppgradere Jaren – Lygna – Eina til 4-felts veg 

● Vegvesenets forslag med avkjørselssanering for strekningen Eina –
Reinsvoll, sikrer ikke en framtidig overordna veg.

● Dramatiske inngrep i dyrket mark og randbebyggelse med  4–felts 
veg og lokalveg i dagens trasé mellom Eina og Reinsvoll. 

● Anbefaler 4 –felts veg grønn linje. 
– Sammenhengende høy vegstandard 
– 4,2 km kortere veg enn dagens veg (fra 37,5km til 33,3 km)
– 14 minutter redusert kjøretid
– Høyeste punkt 70 m lavere enn dagens veg over Lygna
– Antatt minst konflikt i forhold til ikke prissatte tema
– Bidrar til å styrke bo- og arbeidsmarkedet i nord – sør aksen  



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



● 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



Vi har gjort det før
Og vi må gjøre det igjen og igjen



Saga er en strategisk satsning innen stordata og analyse 
som vil endre hvordan Statens vegvesen 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



Takk for meg !


