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Store forventninger til prioritering og porteføljestyring i samferdselssektoren

Porteføljestyring blir en konkurranse om å få frem de beste løsningene, 
mener samferdselsminister Knut Arild Hareide. Stikkordet er 
«porteføljestyring», der målene i større grad vil være at fagetatene skal 
løse transportutfordringer og korridorer. Politikere skal i mye mindre 
grad bestemme hvilke prosjekter som er viktig.



Vi må ha flere tanker i hode samtidig og utnytte mulighetene i tidlig fase
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Optimalisere hvert 
enkelt prosjekt mhp
kostnad og nytte

Legge en strategi for en lang  
strekning med trinnvis 
prosjektutbygging med kostnad 
og nytte mål

Valg av det beste 
konseptet for å kunne 
løse utfordringen
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Konseptutredning Strekningsstrategi Projektoptimalisering Prosjektutbygging D & V

(1)Kontinuerlig fokus på «hvilken utfordring skal vi løse», hverken mer eller mindre.

(2) Sette riktig  forventningsnivå for kostnad og 
nytte.

(3) Optimalisere kostnader og nytte.
(4) Realisere prosjektet 
iht avtalte rammer



En styringsmodell er grunnlaget for optimalisering og styring
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Optimalisere hvert 
enkelt prosjekt mhp
kostnad og nytte

Legge en strategi for en 
strekning med trinnvis 
prosjektutbygging tilknyttet 
kostnad og nytte mål

Valg av det beste 
konseptet for å kunne 
løse utfordringen
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Konseptutredning Strekningsstrategi Projektoptimalisering Prosjektutbygging D & V

God eierstyring skal sikre at;
✓ det alltid er fokus på «hvilket problem skal vi løse»
✓ mulighetene tas ut så tidlig som mulig 
✓ det settes ambisiøse, men realistiske rammer og at disse overholdes
✓ det er kvalitet i alle beslutningsunderlag og rapportering.
✓ at det er kontroll på risikoen gjennom hele prosjektet
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Et effektivt, miljøvennlig og 
trygt transportsystem

Enklere reise-
hverdag og økt 

konkurranseevne 
for næringslivet

Mer for 
pengene

Bruk av ny 
teknologi

Nullvisjon for 
drepte og hardt 

skadde i trafikken

Bidra til å nå 
Norges klima-
og miljømål



Development last 10 years

Source: SSB (May 2020)



Transportsektoren skal bli en viktig 
bidragsyter i det grønne skiftet.
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Alderen på personbilparken, bilholdet, 
førerkortinnehavet og trafikkarbeidet øker. 
Elbilene sikrer at utslippene reduseres.
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● 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



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. 
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Næringslivets verdiskaping 
er avhengig av pålitelig og 
effektiv transport. 

Andeler av verdien av fastlandseksporten per fylke i 2019, alle transportformer
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Sammenbygging av regioner med 900 000 innbyggere

Stor verdiskapning: 1/3-del av fastlandseksporten

Aldring:
130 000 flere over 60 år og 15 000 færre under

Inv. NTP: ~ 90 mrd. kr

E39 Bergen – Haugalandet – Stavanger 
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Dagens tilnærming på en lang veistrekning

Viktige funksjoner  for strekningen

● Sentral Øst – Vest forbindelse

● Viktig forbindelse mellom store bo- og 
hytte/friluftsområder

● Viktig regional funksjon for å knytte sammen betydelige bo-
og arbeidsmarkeder

Betydelige utfordringer på strekningen, blant annet

● Stedvis lav kapasitet og lav gjennomsnittsfart

● Fjelloverganger med store utfordringer vinterstid

● Mye kødannelse i forbindelse med arbeid- og weekend 
trafikk

● Stedvis ulykkes utsatt. 

Dagens tilnærming til løsning

● Dele opp strekningen i mange frittstående prosjekter

● Politiske beslutninger på korte enkeltprosjekter med 
øremerking av finansielle midler

● Lite helhetlig planlegging som ikke alltid gir riktig 
prioritering

● Ineffektiv utbygging og lite kontinuitet

Eksempel på en Øst-Vest korridor  E16 ; 525 km



Hva innebærer porteføljestyring i samferdselssammenheng

Porteføljestyringen steg for steg (krever endrede 
rammebetingelser for SVV;

➢ Tar utgangspunkt i en sammenhengende prioritert strekning 
fra NTP

➢ Utarbeider en strategisk utbygging-/utbedringsplan for 
strekningen som dekker dagens og fremtidig behov, og som gir 
best mulig samfunnsnytte total sett.

➢ Planen skal også bidra til å løse korridorens overordnede 
utfordringer.

➢ Utbygger gis en finansiell styringsramme for hele strekningen

➢ Utbygger velger løsning og utbyggingsrekkefølge, og bærer 
risikoen på overskridelser på delstrekninger.

➢ Oppsparte midler på et prosjekt kan disponeres av utbygger på 
andre prosjekter – dvs. mer vei for pengene  

Utbygger disponerer en finansieringsramme for 
en lang sammenhengene strekning, og styrer en 
portefølje av prosjekter på denne strekningen 

Porteføljestyring av prosjekter på en lang sammen-
hengene strekning eks; Hønefoss – Filefjell; 207 km



Mange fordeler med strekningsvis porteføljestyring i regi av utbygger
● Skaper helhetlige og sammenhengene løsninger til det beste 

for samfunnet og trafikantene

● Skaper kontinuitet og forutsigbarhet i utbyggingen, til det 
beste for trafikanter og utbygger.

● Bedre mulighet til å involvere entreprenører i planprosesser og 
løsningsvurderinger på lengre strekninger og ulike utfordringer

● Mer kostnadseffektiv utbygging gjennom at utbygger kan 
skape kontinuitet hos entreprenører og i egen organisasjon.

● Mer helhetlig utbygging og standardisering skaper grunnlag for 
mer effektiv drift.

● Bedre insentiver for utbygger til å spare kostnader som kan 
anvendes andre steder

● Grunnlag for å skape sunn konkurranse på tvers av prosjekter 
med mål om å optimalisere prosjektene og rykke frem i 
prioriteringsrekken 

Porteføljestyring av prosjekter på en lang sammen-
hengene strekning eks; Hønefoss – Filefjell; 207 km

Porteføljestyring vil i større grad sikre at de rette prosjektene (høyest nytte) prioriteres og at disse 
planlegges og gjennomføres med større kontinuitet og til lavere kostnad.



Kat. Rute Prosjekt Prognose Nettonytte NNB

3 Rv. 282 Holmenbrua 0,86 

1
E6 Oslo øst 
(Manglerudprosjektet)

16,10 

1 Rv. 22 Glommakryssing 2,94 

4a E39 Ådland-Svegatjørn 38,50 

4c Kvassdalen 0,27 

4c Byrkjeneset 0,24 

4b
E39 Ålesund-Molde 
(Romsdalsfjorden)

23,10

5a Rv. 36 Skjelsvik-Skyggestein 7,60

8a E10 Nappstraumen - Å 1,65

5c Rv. 5 Erdal-Naustdal 2,60 

4a E39 Klakegg-Byrkjelo 2,04 

4c Vinje-Myrkdalstunnelen 0,33 

5c E16 Stanghelle-Arna 13,01 

Kontinuerlig prioriteringsrekkefølge ift kostnad og nytte

0

-1

0

3

3

0

-5

-4

-2

-2

-24

18

17

3,1

1,1

0,9

0,4

-0,2

-0,5

-0,7

-0,7

-0,9

-1,0

-1,9

0,0

0,0
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Kat. Rute Prosjekt Prognose Nettonytte NNB

3 Rv. 282 Holmenbrua 0,86 

8a E10 Nappstraumen - Å 1,45

1
E6 Oslo øst 
(Manglerudprosjektet)

16,10 

1 Rv. 22 Glommakryssing 2,94 

4a E39 Ådland-Svegatjørn 38,50 

4c Kvassdalen 0,27 

4c Byrkjeneset 0,24 

4b
E39 Ålesund-Molde 
(Romsdalsfjorden)

23,10

5a Rv. 36 Skjelsvik-Skyggestein 7,60

5c Rv. 5 Erdal-Naustdal 2,60 

4a E39 Klakegg-Byrkjelo 2,04 

4c Vinje-Myrkdalstunnelen 0,33 

5c E16 Stanghelle-Arna 13,01 -24
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Endring i rekkefølge grunnet reduserte kostnader og økt nytte 



Økt frihet i prosjektstyringen og redusert 
gjennomføringstid og prioritering av 
modne prosjekter med høy nytte per 
krone. 



Kortere reisetid og 
økt forutsigbarhet

Ingen vekst i antall 
biler på veiene inn 

mot storbyene 

Bedre 
veistandard og 
økt sikkerhet 

Redusert økonomisk vekst, økt bruk av 
hjemmekontor og redusert rushtid
– hva skal vi planlegge for?



Godstransport i korridorene

Kilde: Framtidens transportbehov. Følsomhetsberegninger av transportframskrivinger og transportutvikling i korridorer. TØI-rapport 1722/2019.
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Persontrafikk – turer over 70 km 

Kilde: Framtidens transportbehov. Følsomhetsberegninger av transportframskrivinger og transportutvikling i korridorer. TØI-rapport 1722/2019.
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Hvilket mobilitetsproblem skal vi løse, samfunnsmessig, regionalt og lokalt?

Mer samfunnsnyttig
infrastruktur for pengene

Utgangspunkt Øke nytte Redusere kostnad

Målsetting
X% økt nytte 

Målsetting
Y% redusert kostnad

1. Optimalisere veinormaler
2. Bruke effektive kontrakts- og gjennomføringsmodeller
3. Standardisere og industrialisere byggeprosessene

1. Redusere reisetiden
2. Øke trafikksikkerheten
3. Utvikle bo- og arbeidsmarkeder

Porteføljestyring eller ikke - vi må alltid ha fokus på «hvilket problem skal vi løse».



Mer vei for pengene.

50 mrd. kroner spart 
så langt.



Mål Trasévalg
Ikke-prissatte 

virkninger
Behov

Verdianalysen er en helhetlig og 
systematisk gjennomgang av strekningene.



Heatmap Oppetid



ITS pilot bilen som sensor – kartlegging av føreforhold (Indre Romsdal)

Eksempel på igangsatt aktivitet/pilot

Kilde: Statens vegvesen



Teknologiutvikling SVV: Optimalisert bruk av data, digital infrastruktur i hele 
verdikjeden

Planlegge Bygge Drifte Vedlikeholde

I DAG OG I FREMTIDEN

Digitalt vegnett (NVDB) og Asset management med prediksjoner

Infrastrukturs 
livsløp

Personaliserte tjenester, automatisering og selvbetjening

Utvikle og følge 
opp regelverk

Tilrettelegge for 
fri og organisert 

trafikk Optimale valg for trafikanter, gods- og automatisert transport

Trafikant, samfunn Trafikk, transport Infrastruktur

Persontransport Godstransport Kollektiv
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Økende mengde data Flere eksterne kilder Bilen som sensor

OPPGAVER

STATENS

VEGVESEN

DATAKILDER

STORDATA, 
DIGITALISERING

Muliggjør bred bruk av data 
og analyse på alle nivåer på 
tvers av systemer

Digitalisering og nye 
systemer med massiv 
økning av data

Eksempler, ikke uttømmende liste

Nye og eks. 
systemer

Statens 
vegvesen

Trafikanter

Næringsliv

Entreprenører 
& partnere

Miljø

Forvalte

Mer for 
pengene

Sikkerhet

VERDISKAPING

Stordataplattformen
Saga



«Vi er en kompetent vegeier, 
med en profesjonell og tillitsbasert relasjon til våre leverandører»

● Flere anskaffelsesformer, økt bruk av konkurranse med 
forhandlinger og Best Value Procurement (BVP).

● Større fleksibilitet i grad av byggherrestyring og kombinasjon av 
drift, vedlikehold og utbedringsoppgaver.

● Klimakrav og -insentiv i alle kontrakter – tilpasset lokale forhold, 
innspill fra markedet og teknologiske og driftsmessige 
muligheter.

● Større mulighet til innovasjon og innføring av ny teknologi i 
kontraktsperioden. 

● Utvidelse av kontraktsperioden med 3 års gjensidig opsjon i 
tillegg til ett år ensidig opsjon. 

● Standardisering og forenkling, heldigital anskaffelse og 
rapportering.

● Risikofordeling, sanksjoner og bonus. 

To faser:

1-3 år
• Tilpasse og forenkle kontraktstrukturen
• Krav og insentiver til miljø og innovasjon
• Digitalisering
• Teste anskaffelsesformer

3-5 år
• Hovedmengde felleskontrakter avsluttet
• Ta i bruk erfaringer fra innovasjon
• Verktøykassen på plass



Drift og vedlikehold i tall

6 170
brukonstruksjoner

13
mrd. kr

580
tunneler

16
ferjesamband

350
kontrakter

23
fjelloverganger

10 600
km riksveger

869
ansatte

1 500
km gang- og sykkelveger



Verdiskaping gjennom 
digitalisering –
6,1 milliarder i gevinst.
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Statens vegvesen 
(nåverdi)

Tidsbesparelser 
for brukere og 
samhandlere ved 
bruk av digitale 
løsninger

Tidsbesparelse i 
saksbehandling 
ved bruk av 
digital løsninger 

Reduserte FDV-
kostnader for 
Statens 
vegvesen

Effekt på 
skatte-
finansierings-
kostnad

Netto nåverdi 
inkl. gevinster 
Skatte-
direktoratet
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Nåverdier for Statens vegvesen og våre brukere (grått) og Skatteetaten og deres brukere (grønt) i mrd. kroner, prisnivå 2019-kroner.



Autosys: Multikanalløsning 
som sikrer godt samspill 
mellom offentlige etater.



Takk for meg.


