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STATENS VEGVESENS STRATEGI FOR Å FREMME GOD ARKITEKTONISK KVALITET
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Kunnskap, kompetanse og formidling skal løfte arkitekturen

Mål: Statens vegvesen skal være dristige og iverksette tiltak som  
sikrer arkitektfaglig kunnskap og kompetanse i utvikling.

 Kompetansen i etaten skal være relevant og høy, både arkitektur-  
og prosessfaglig.

 Vi skal opprette et nettverk for utveksling og formidling av kunnskap 
for alle som har ansvar for utforming og arkitektur i etaten. 

 Vi skal iverksette et forprosjekt som skal bidra til å utvikle felles 
suksesskriterier, indikatorer og begrepsapparat for god arkitektonisk 
kvalitet med utgangspunkt i evaluering av prosjekter.

 FoU oppgaver i store prosjekt bør omfatte arkitektur i full skala.  
En del av denne oppgaven kan være evaluering av planleggings- og 
prosjekteringsprosesser.

 Arkitektur skal være en del av andre relevante FoU satsinger i etaten.

 Egne ansatte skal inviteres til å delta i idèkonkurranser på egnede 
prosjekter for å utvikle kompetansen internt og gjøre etaten til en 
attraktiv arbeidsplass.

 Vi skal utrede modeller for bruk av arkitekturråd.

 Erfaringer fra Turistvegseksjonens arbeidet skal brukes der det kan ha 
overføringsverdi til resten av organisasjonen.

 Vi vil søke dialog med bransjen, forsknings- og utdanningsinstitu-
sjonene, fagmiljøene og de andre nordiske vegmyndigheter for å 
sikre at deres erfaringer og kunnskap medvirker til utvikling av gode 
arkitektoniske løsninger.

Staten skal være et forbilde

Mål: Statens vegvesen skal inspirere andre til god arkitektonisk kvalitet. 

 Vi skal lage interne retningslinjer og veiledning som sikrer at rele-
vant arkitekt- og landskapsarkitektkompetanse blir brukt på riktig 
tidspunkt i drifts- og utbyggingsprosjekt, og at ambisjonsnivå for 
arkitektonisk kvalitet blir fastsatt.

 Vi skal lage interne retningslinjer og veiledning for når det er hen-
siktsmessig å gjennomføre idé- og designkonkurranser. Det skal også 
vurderes om det er nødvendig å lage tilsvarende for gjennomføring 
av idé- og designkonkurranser.

 Vi skal bruke nominasjonsprosessen til Vakre Vegers Pris aktivt til 
å inspirere og motivere organisasjonen til videre innsats for god 
arkitektur.

 Vi skal bruke god arkitektonisk kvalitet for å lage anlegg som er 
funksjonelle, drifts- og vedlikeholdsvennlige.

Norsk arkitektur skal være synlig nasjonalt  og internasjonalt

Mål: Statens vegvesens transportanlegg skal ha høy arkitektonisk  
kvalitet som bidrar til å skape et tydelig og positivt bilde av Norge.

 Etaten skal, gjennom et utvalg av våre prosjekter, satse på særlig høy 
arkitektonisk kvalitet og synliggjøre disse.

 Vi skal fortsette å formidle gode eksempler på norsk arkitektur i 
transportanlegg nasjonalt og internasjonalt.

 Turistvegseksjonens arbeid skal brukes der det kan ha overførings-
verdi til resten av organisasjonen.

Miljø- og energivennlige løsninger skal prege arkitekturen

Mål: Statens vegvesen skal bruke god arkitektonisk kvalitet som ett av 
virkemidlene for å skape helhetlige og framtidsrettede løsninger.

 Vi skal bruke god arkitektonisk kvalitet for å gjøre det så naturlig, 
lett og attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt at flere foretrekker det 
framfor å bruke bil i byer og tettsteder.

 Vi skal utrede om standardisering av enkelte produkter og elementer 
kan gi mer effektivt og miljøriktig investering, drift og vedlikehold og 
samtidig ivareta høy arkitektonisk kvalitet.

Byer og tettsteder skal utvikles med arkitektur av god kvalitet

Mål: Statens vegvesens transportanlegg i byer og tettsteder skal være av 
god arkitektonisk kvalitet, og gjennom sektoransvaret skal vi bidra  
til å fremme god by- og stedsutvikling.

 Vi skal bruke vår kompetanse og erfaring, og øke kunnskapen i  
arbeidet med å utvikle transportanlegg i byer og tettsteder med  
god arkitektonisk kvalitet.

 Vi skal gjennom prosessbeskrivelse i kvalitetssystemet sikre at  
kompetanse innen by- og tettstedsutvikling deltar i planleggings-  
og prosjekteringsprosesser.

Staten skal ivareta kulturmiljø og bygningsarv

Mål: Statens vegvesen skal forvalte kulturminner, kulturmiljøer og kultur-
landskap som kilder til forståelse av felles kultur og identitet.

 Vi skal ivareta kulturlandskap og kulturmiljø i planlegging, bygging, 
drift og vedlikehold.

 Vi skal utvikle og formidle kunnskap og forvalte historiske verdier 
bl.a.gjennom prosjektet Nasjonale gater og plasser og ved bruk av 
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Fo
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Statens vegvesen 
arkitektur?

 

vegvesen.no/arkitektur

Strategi for god arkitektur

Vegdirektøren besluttet i januar 2012 denne interne strategien for  å 
fremme god arkitektur. Den konkretiserer hva etaten har ansvar for og 
hvordan vi skal jobbe for å sikre god kvalitet på arkitekturen vi skaper. 
Strategien gjelder for perioden 2012 – 2015 og er utarbeidet i nært samar-
beid med regionene.

Strategien skal bidra til å videreføre Statens vegvesens tradisjonsrike 
arbeid med god kvalitet og utforming. Den innebærer ikke nye oppgaver, 
men en bedre og mer systematisert oppfølging av ansvar etaten allerede 
har. Arkitekturstrategien legger vekt på å fremme god arkitektur gjennom 
samhandling og felles forståelse. Statens vegvesen har rundt 100 land-
skapsarkitekter og arkitekter. Det er ikke bare disse som sørger for den 
arkitektoniske kvaliteten. For eksempel blir et veganlegg utformet gjennom 
kontinuerlige avveiinger mellom ulike hensyn som trafikksikkerhet, fram-
kommelighet, driftshensyn og en mengde andre premisser. Resultat av vårt 
felles arbeid er gode omgivelser som gir folk en trygg og positiv opplevelse 
i hverdagen. 

Hva skjer videre?

Vegdirektoratet med Miljøseksjonen har ansvaret for å følge opp strategien 
videre i samarbeid med regionene. Det vil blant annet bli gjort gjennom 
handlingsprogrammer og gjennom å etablere et fagnettverk for alle som 
ønsker erfaringsutveksling og informasjon.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

 Astri Taklo  
 astri.taklo@vegvesen.no, tlf  95259796/57655893

 Maja Cimmerbeck  
 maja.cimmerbeck@vegvesen.no/, tlf 97113478/22073843
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Alle våre menneskeskapte omgivelser  
er arkitektur. 

Statens vegvesen er en viktig aktør 
for å fremme god arkitektur.

Les mer om strategien på
 intranett/fag/arkitektur og landskap  

eller på vegvesen.no/arkitektur
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Statens vegvesen satser på arkitektur

Alle våre menneskeskapte omgivelser er arkitektur, slår den statlige arkitek-
turpoltikken fast. Store byplangrep og trasevalg for riksvegen og detaljer 
som materiale i rekkverk og høyden på kantsteinen er arkitektur. Det gjør 
Statens vegvesen til en viktig aktør for å fremme god arkitektur, både gjen-
nom eget arbeid og når vi bidrar til andres prosjekter.   

Den arkitektoniske kvaliteten på omgivelsene påvirker hverdagen for oss 
alle, der vi bor og lever, er på veg til jobb eller på ferie. Omgivelsenes 
kvalitet betyr mye for hvor lett og trivelig, eller tungt og ubehagelig det for 
eksempel kan være å reise kollektivt. Offentlige arealer som gater og torg 
er viktige som møteplasser og som arena for samfunn og fellesskap.

Den statlige arkitekturpoltikken fastslår at arkitektur skal brukes som et av 
virkemidlene for å løse framtidens utfordringer knyttet til klimaendringer og 
by- og befolkningsvekst. God arkitektur skal bidra til:

 

 Høy livskvalitet

 Attraktive, funksjonelle og universelt utformede omgivelser

 Å uttrykke felles kultur og identitet

 Velferd

 Bærekraft

 Verdiskaping

 Å inspirere til å bevare og berike
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