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Forord
Denne rapporten er utarbeidet av transportetatene og Avinor på oppdrag fra SD. Rapporten
inneholder forslag til etappemål og indikatorer knyttet til det overordnede målet og de fire
hovedmålene for transportpolitikken. Vi har i rapporten forholdt oss til de formuleringene av
hovedmålene som er gitt i oppdraget fra SD.
Rapporten ble behandlet i den tverretatlige styringsgruppen for Nasjonal transportplan den
30. mars 2006. Den er imidlertid ikke tilstrekkelig behandlet i den enkelte
transportetat / Avinor. Vi ønsker å jobbe videre med de forslagene som framkommer i
rapporten og behandle dette i ledelsen i etatene på et senere stadium.
Arbeidet med rapporten er utført av en tverretatlig arbeidsgruppe som har vært direkte
underlagt den tverretatlige prosjektgruppa. I tillegg har flere personer i transportetatene og
Avinor bidratt med innspill til rapporten. Den tverretatlige arbeidsgruppa har bestått av:
• Reidar Meland, Avinor
• Anne Siri Haugen, Jernbaneverket
• Jo Drivdal, Kystverket
• Morten Rannem, Statens vegvesen, leder
• Siri Rolland, Statens vegvesen, sekretær
Oslo, 3. april 2006
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0. Anbefalinger
Transportetatene og Avinor foreslår at det utformes noen få, overordnete etappemål i
tilknytning til de fire hovedmålene, og at disse med ett unntak utformes som normative /
retningsgivende mål. Figuren nedenfor viser transportetatene og Avinor sitt forslag til
etappemål:

En slik utforming av etappemålene forutsetter at indikatorene i størst mulig grad er presise og
kvantifiserbare. I de følgende fire figurene vises transportetatene og Avinor sine forslag til
indikatorer knyttet til etappemålene. I Nasjonal transportplan 2010 - 2019 bør det også angis
ambisjonsnivå for hver enkelt indikator.
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Transportetatene og Avinor foreslår følgende indikatorer knyttet til hovedmålet ”Bedre
framkommelighet og reduserte avstandskostnader i og mellom regioner, for å fremme
bosetting og næringsutvikling i alle deler av landet”:
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Transportetatene og Avinor foreslår følgende indikatorer knyttet til hovedmålet ”Færre drepte
og hardt skadde i vegtrafikken og fortsatt høy sikkerhet i andre transportformer”:
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Transportetatene og Avinor foreslår følgende indikatorer knyttet til hovedmålet ”Et mer
miljøvennlig transportsystem”:
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Transportetatene og Avinor foreslår følgende indikatorer knyttet til hovedmålet ”Et
transportsystem som er tilgjengelig for alle og et transporttilbud som gjør det mulig å leve et
aktivt liv”:
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1. Innledning
1.1 Modell for målstruktur – utgangspunktet for oppdraget
I Rapport om målstyring datert 12. oktober 2005 er det presentert en modell for målstruktur
som vil danne grunnlag for det videre arbeidet med økt grad av målstyring i NTP 2010-2019.
Rapporten er utarbeidet av en målstyringsgruppe, nedsatt av departementenes styringsgruppe i
mai 2005.
Målstrukturen som forslås omfatter et overordnet mål, fire hovedmål og etappemål. Det er her
lagt vekt på at målene skal være transportpolitiske mål og ikke mål for virkemiddelbruk.
Dette gjenspeiles i formuleringene av målene, og hva det er formulert mål for.
Det overordnete målet er:
• Tilby et transportsystem som effektivt dekker samfunnets behov for transport og samtidig
holder et høyt nivå på sikkerhet og miljø.
De fire hovedmålene er basert på de fem målene Stortinget besluttet for NTP 2006-2015, men
er omformulert til:
• Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader i og mellom regioner, for å
fremme bosetting og næringsutvikling i alle deler av landet
• Færre drepte og skadde i vegtrafikken og fortsatt høy trafikksikkerhet i andre
transportformer
• Et mer miljøvennlig transportsystem
• Et transportsystem som er tilgjengelig for alle og et transporttilbud som gjør det mulig å
leve et aktivt liv
Til hvert av de fire hovedmålene er det i rapporten datert 12. oktober 2005 angitt eksempler
på etappemål og indikatorer.

1.2 Oppdraget til transportetatene og Avinor
I brev datert 9. desember 2005 viser Samferdselsdepartementet til rapporten datert 12. oktober
2005, og ber transportetatene og Avinor om å videreutvikle etappemål og indikatorer til
oppfølging av disse.
Oppdraget omfatter utvikling av etappemål for hovedmålene framkommelighet, sikkerhet og
tilgjengelighet, samt for biologisk mangfold, kulturminner / kulturmiljøer og arealbinding for
transportformål i byer under hovedmålet miljøvennlig transportsystem. Oppdraget omfatter
ikke utvikling av etappemål for klima / langtransportert luftforurensing og lokal
luftforurensing / støy, som Samferdselsdepartementet selv jobber med.
I tillegg til å videreutvikle etappemålene og foreslå indikatorer for disse, omfatter oppdraget
også å gi en anbefaling av hvordan etappemålene kan kvantifiseres eller angis retning for, og
om hvor lang tidshorisont etappemålene bør ha. Videre er transportetatene og Avinor bedt om
å vurdere hvordan sentrale politiske mål for transportmiddelfordeling kan håndteres, og
komme med forslag til innplassering av mål om transportmiddelfordeling i målstrukturen.
I brevet datert 9. desember 2005 påpeker Samferdselsdepartementet at transportetatene og
Avinor står fritt til å foreslå en annen gruppering av etappemålene under hovedmål
framkommelighet.
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Samferdselsdepartementet gir videre følgende forutsetninger for oppdraget:
• Eventuelle målkonflikter mellom etappemålene må framgå tydelig
• Forslaget må være fundert på analyser og konkrete beregninger
• Etappemålene må utformes slik at de kan følges opp innenfor realistiske økonomiske
rammer og forutsetninger for virkemiddelbruk
• Det er målstruktur for den overordnete transportpolitikken som skal utformes, etatsinterne
mål vil komme i tillegg. Det må imidlertid være en god kobling mellom de overordnete
målene for transportpolitikken og etatsstyringsmål
• Antallet etappemål må ikke bli for mange
• Det er kun utforming av etappemålene som er en del av oppdraget, ikke forslag til konkret
nivå. Transportetatene og Avinor er likevel bedt om å antyde hvilket nivå på etappemålet
som ligger til grunn for formuleringen
• Det skal redegjøres for analyser og beregninger som ligger til grunn for forslag til
etappemål, og det skal gis en vurdering av kvaliteten på disse
• Virkemiddelbruk – egne og andres

1.3 Arbeidsgruppas arbeidsform og tolking av oppdraget
Arbeidet er gjennomført både etatsinternt og i tverretatlige grupper. For etappemål for
framkommelighet, sikkerhet og tilgjengelighet har arbeidet i første omgang pågått i den
enkelte etat. Det samme gjelder etappemål for arealbinding for transportformål i byer under
hovedmålet miljøvennlig transportsystem. De etatsvise forslagene til etappemål og indikatorer
har deretter vært diskutert tverretatlig. For etappemål for biologisk mangfold og kulturminner
/ kulturmiljøer ble det nedsatt en tverretatlig gruppe som har foreslått etappemål og
indikatorer.
For å komme fram til en anbefaling av gruppering av etappemål for framkommelighet og for
hvordan etappemål for transportmiddelfordeling kan innpasses i målstrukturen, ble det holdt
en workshop 16. mars 2006.
Slik hovedmålene er formulert er det enkelte temaer det kunne ha vært utformet mål for, men
som helt eller delvis faller utenfor mandatet for oppdraget:
• Service / komfort / kundene
• Effektiv ressursutnyttelse (både økonomiske ressurser og naturressurser)
• Helse
• Sammenhengende utbygging
• Trygghet
• Energibruk
• Forurensing av vann og grunn
• Transport av farlig gods
• Oppryddingstiltak etter hendelser eller ulykker til sjøs
• Fordelingspolitiske mål
• Likestilling
Selv om disse temaene ikke inngår i oppdraget, vil de delvis kunne hensyntas i etappemål og
forslag til virkemidler. Innenfor den gitte strukturen har det heller ikke vært naturlig å utforme
mål for nettonytte. Nettonytte vil likevel måtte ligge til grunn for prioriteringer av tiltak, og
samtlige av de nevnte temaer vil inngå i videre arbeid med Nasjonal transportplan.
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2. Generelt om utforming av etappemål
Transportetatene og Avinor foreslår at det utformes noen få, overordnete etappemål i
tilknytning til de fire hovedmålene. Disse utformes som normative / retningsgivende mål.
Ettersom kun et av etappemålene er kvantifisert, er det i liten grad vist til konkrete
beregninger.
En slik utforming av etappemålene forutsetter at indikatorene i størst mulig grad er presise og
kvantifiserbare. I Nasjonal transportplan 2010 - 2019 bør det også angis ambisjonsnivå for
hver enkelt indikator. For å kunne foreslå ambisjonsnivå knyttet til indikatorer, er det
nødvendig å gjennomføre analyser og konkrete beregninger. Det har så langt ikke vært tid til å
gjennomføre slike beregninger.
I en målstruktur vil det være naturlig å utvikle strategi for hvordan målene skal nås. I forslaget
til målhierarki er ikke strategibegrepet brukt. Det bør diskuteres om en innføring av
strategibegrepet kunne bidra til å tydeliggjøre etappemål, indikatorer og virkemidler som
understøtting av strategier for å nå hovedmålene.
I arbeidet med etappemål og indikatorer er det avdekket et betydelig behov for at
transportetatene og Avinor utvikler gode indikatorer og målesystemer.
Når det gjelder etappemål for sikkerhet i vegtrafikken er det grunnlag for å være mer konkret
enn for de øvrige områdene. Etappemål S1 er derfor det eneste etappemålet hvor vi foreslår å
fastsette et konkret ambisjonsnivå: ”Antall personer som blir drept eller hardt skadd i
vegtrafikkulykker skal ikke overstige x i 2020”.
Det er ikke tatt stilling til rapportering. I utgangspunktet skal det kunne angis nivå for hver
indikator ved inn- og utgangen av planperioden. Hvorvidt det er ønskelig med hyppigere
rapportering, for eksempel 2014, og i så fall for hvilke indikatorer, vil måtte vurderes i en
eventuell videreføring av arbeidet.
Etter transportetatenes og Avinors syn innebærer en slik måte å formulere etappemålene på at
selve begrepet etappemål ikke lenger passer inn i strukturen. Vi mener det vil være bedre å
bruke begreper som mål, delmål, strategiske mål eller lignende, og vil anbefale at
departementet vurderer å gå over til å kalle etappemålene for delmål. Ut fra at oppdraget fra
departementet er å videreutvikle / utforme etappemål, har vi likevel i det følgende beholdt
begrepet etappemål.
De enkelte etappemålene er begrunnet i kapittel 4-7.
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3. Etappemål for transportmiddelfordeling
En del av oppdraget fra Samferdselsdepartementet har vært å komme med forslag til
innplassering av mål for transportmiddelfordeling i målstrukturen, samt belyse
sammenhengen mellom transportmiddelfordelingen og de transportpolitiske målene.

3.1 Er det ønskelig med et etappemål for transportmiddelfordeling?
Transportetatene og Avinor mener transportmiddelfordeling vanskelig kan betraktes som et
mål i seg selv, men mer har karakter av å være et virkemiddel eller en strategi. Ideelt sett
burde målstrukturen inneholde et strategisk normativt nivå hvor transportmiddelfordeling
kunne være en av flere strategier. Transportetatene og Avinor mener imidlertid at det å
overføre gods fra veg til sjø og bane og å øke andelen miljøvennlige reiser i byområdene er
etablerte politiske mål som har stor fokus og som transportetatene vil bli målt på.
Transportetatene og Avinor mener videre at slike mål vil kunne ha positive samfunnsmessige
og miljømessige effekter. På tross av at vi mener at disse målene er problematiske å
innplassere, foreslår vi derfor å synliggjøre disse målene som etappemål i målstrukturen.
Transportetatene og Avinor mener at den beste måten å innplassere eventuelle etappemål for
transportmiddelfordeling er under hovedmålet ”et mer miljøvennlig transportsystem”.
Det har også vært vurdert å se på transportmiddelfordeling som en strategi i tillegg til målene.
De to forslagene er nærmere beskrevet og begrunnet nedenfor.
Plassering av etappemål under hovedmålet ”Et mer miljøvennlig transportsystem”
Etappemål om transportmiddelfordeling foreslås plassert under hovedmålet for miljø framfor
under hovedmålet for framkommelighet. Transportetatene og Avinor oppfatter at det er av
hensyn til miljøet at en overføring av transport til mer miljøvennlige transportformer er
ønskelig, selv om det også vil bli forbedringer i forhold til framkommelighet og tildels også i
forhold til sikkerhet.
Plassering som strategi i tillegg til målene
Etter transportetatene og Avinors syn kan som nevnt transportmiddelfordeling betraktes som
en strategi for å oppnå et eller flere av hovedmålene. Denne strategien kan knyttes til flere av
etappemålene; miljø, framkommelighet, sikkerhet. Strategien kan plasseres enten under
hovedmålene eller på siden av målstrukturen. Man kan da synliggjøre at
transportmiddelfordelingen er en sentral politisk målsetting.
En plassering under hovedmålene vil vise at strategien bygger opp under flere av
hovedmålene. Plassering ved siden av målene er aktuelt for å vise at strategien er et tillegg til
målstrukturen. Uansett plassering av strategien vil indikatorer det skal styres og rapporteres
på bli knyttet til strategien i stedet for til målstrukturen. Indikatorene kan være de samme som
ved en plassering av etappemål om transportmiddelfordeling under hovedmålet om miljø.
Dersom transportmiddelfordeling håndteres som en strategi i tillegg til målstrukturen, kan det
også være aktuelt å utforme tilsvarende strategier for andre temaer.
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4. Forslag til etappemål og indikatorer for framkommelighet
Transportetatene og Avinor foreslår følgende etappemål og indikatorer for framkommelighet:
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Hovedmålet for framkommelighet er justert i forhold til rapporten av 12. oktober 2005 i
samråd med Samferdselsdepartementet. Endringen består i at ”og reduserte
avstandskostnader” er tilføyd.

4.1 Begrunnelse for forslag til etappemål – herunder gruppering av
etappemål for framkommelighet
Samferdselsdepartementet har i brev datert 9. desember 2005 stilt transportetatene og Avinor
fritt med hensyn til å foreslå en annen gruppering av etappemålene. Det er samtidig gitt
signaler om at det ikke bør være for mange etappemål. Transportetatene og Avinor har
foreslått å begrense antallet etappemål til tre og rette disse inn mot viktige tverretatlige
fokusområder.
Transportetatene og Avinor foreslår tre etappemål under hovedmålet om framkommelighet:
•
•
•

Bedre pålitelighet i transporten i og mellom regionene
Reduserte reisetider i og mellom regionene
Reduserte rushtidsforsinkelser i de fire største byene

Fordelen med forslaget er en enkel og godt poengtert målstruktur hvor man kan endre
satsningsområder ved å justere og endre på indikator- og virkemiddelnivå. De foreslåtte
etappemålene har en tverretatlig og overordnet fokus. Dette gir tverretatlige etappemål som
kan understøttes av etatsvise eller tverretatlige indikatorer og virkemidler.
Den etatsvise eller temamessige grupperingen blir foreslått på indikator- og virkemiddelnivået
for fremkommelighetsmålene.
På oppdrag fra Statens vegvesen har SINTEF i rapport datert 31. mars 2006 foreslått mål,
indikatorer og registreringsmetoder for:
• biltrafikk og næringslivstransport på veg i byene
• reisetidene på stamvegnettet
• påliteligheten for næringstransporten på de viktigste rutene
Rapporten ble ferdig svært sent i arbeidet med dette oppdraget. Den gir imidlertid en meget
god oversikt over framkommelighetsindikatorer og registreringsmetoder som er i bruk i dag i
Europa og USA, samt angir en strategi for å bygge ut et system for å følge utviklingen i
framkommeligheten på det norske vegnettet. Deler av SINTEFs forslag er benyttet i
forslagene til framkommelighetsindikatorer i dette oppdraget. Statens vegvesen vil oversende
rapporten til Samferdselsdepartementet til orientering
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4.2 Etappemål F1: Bedre pålitelighet i transporten i og mellom
regioner
Indikatorene for etappemål F1 er inndelt i intermodale terminaler for godstransport,
godstransport på veg, godstransport på sjø, jernbanetransport og persontransport med fly.

Intermodale terminaler for godstransport
Indikator F1.1 Økning i effektiviteten i utvalgte terminaler
Hvilke terminaler indikatoren skal omfatte må velges ut. For å definere indikatoren nærmere
avventer transportetatene rapport om effektive terminaler. Dette prosjektet finansieres av
transportetatene sammen med Norges Forskningsråd. Hensikten er å identifisere, analysere og
beskrive hva som kjennetegner effektive godsterminaler. Arbeidet skal resultere i best praksis
vurderinger av faktorer som påvirker effektiviteten i terminaler som grunnlag for kontinuerlig
forbedring og innovasjon i godsterminaler og konkurransekraftig intermodal godstransport. I
prosjektet er det foreløpig utpekt 13 nøkler til effektiv terminaldrift og 11 indikatorer på
statusen i norske godsterminaler. Arbeidet skal være ferdig i mai 2006.
Transportetatenes og Avinors virkemidler knyttet til F1.1
Effektivisere godstransporten gjennom å legge til rette for intermodal transport og effektive
terminaler ved:
• Infrastrukturtiltak og nye teknologiske løsninger på jernbaneterminaler
• Eventuell statlig støtte til suprastrukturtiltak og nye teknologiske løsninger (ITS) i
terminalene
Andres virkemidler knyttet til F1.1
•
•

Legge til rette for infrastruktur – nye teknologiske løsninger (ITS) (Private aktører)
Effektivitetstiltak i terminalene (Kommuner og private aktører, speditører og
transportører)

Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til F1.1
Jernbaneverkets vurderer og analyserer infrastrukturtiltak i jernbaneterminalene i samarbeid
med transportører og andre interessenter.
Dersom det ikke legges opp til statlige støtteordninger for suprastrukturtiltak i terminalene,
har transportetatene få virkemidler for å styre effektiviteten i de øvrige terminalene. Ut over
jernbaneterminalene er etappemålet derfor i første rekke retningsanvisende for
transportetatene. Det er derfor vanskelig å angi hvilke type beregninger og analyser som kan
underbygge selve etappemålet. Også her avventes rapport om effektive terminaler.

Godstransport på veg
Indikator F1.2 Antall timer de viktigste vegrutene for godstransport er stengt
De viktigste rutene for godstransport på veg pekes ut og følges opp når det gjelder
påliteligheten for godstransporten. Registrering og oppfølging av antall timer som veger på
disse rutene er stengt (grunnet veg- og trafikkforhold, værforhold, uhell, etc.). Eksisterende
statistikk samles inn, systematiseres og bearbeides. Det er mulig å grovt beregne kostnadene
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ved slike stengninger. Utviklingen følges opp, og det bør være mulig å gjøre grove
vurderinger av framtidige endringer sett i forhold til planlagte tiltak.
Indikator F1.3 Antall utbedrede flaskehalser på de viktigste vegrutene for godstransport
De viktigste rutene for godstransport på veg pekes ut og følges opp når det gjelder
påliteligheten for godstransporten. Viktige flaskehalser på disse rutene kartlegges og
endringer følges opp (smal vegbredde / dårlig kurvatur, lav fri høyde, bratt stigning uten
krabbefelt, strekninger med rasfare, lav bæreevne med redusert tillatt akseltrykk,
ferjesamband, drifts-/ vedlikeholdstiltak). For stamveger finnes et godt materiale i
stamvegutredningene. Det er mulig å vurdere framtidige endringer i forhold til ressursinnsats
og økonomiske prioriteringer.
Indikator F1.4 Forsinkelser for langdistanse lastebiltransport på stamvegnettet
Måles i timer og minutter. Registrering av aktuelle reisetider og forsinkelser på stamvegnettet.
Resultatene kan presenteres som reisetidsindeks (aktuell reisetid i forhold til normal reisetid)
og bufferindeks (et uttrykk for den tid transportørene må legge til den estimerte
normalreisetiden for å være sikker på å komme fram i tide i 95 % av alle reiser). Det finnes
flere metoder for å registrere reisetider og forsinkelser, f eks gjennom brikketeknologi
(Autopass) eller GPS-posisjonering. Dette er utdypet i Sintefs rapport til Statens vegvesen.
Statens vegvesens virkemidler knyttet til F1.2, F1.3 og F1.4
•

•
•
•
•

Økt driftstandard, først og fremst vinterstid. Kravene i Hb 111 ”Standard for drift og
vedlikehold av riksveger” gjennomføres og følges opp. Høyere krav innføres ved
strekninger med vanskelige forhold (bratte stigninger, smal veg med dårlig kurvatur,
vindutsatte strekninger etc.)
Utbygging av flere kjettingplasser for tunge kjøretøyer og økt kontroll av dekk og utstyr
Rassikringstiltak
Utbygging og utbedring av riksveger for å eliminere flaskehalser m.v.
Økt ferjestandard

Andres virkemidler knyttet til F1.2, F1.3 og F1.4
•
•
•
•
•

Lokale initiativ til bompengeprosjekter
Tiltak på fylkesveger som er viktige for godstransporten
Engasjement fra næringslivet
Beredskap hos politiet m.v. for tiltak ved ulykker og andre uønskede hendelser i
transportsystemet
Tilrettelegging for at mer langdistanse godstransport kan gå på sjø og bane

Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til F1.2, F1.3 og F1.4
De viktigste rutene for godstransport på veg må pekes ut og viktige flaskehalser på disse
rutene må identifiseres og kartlegges. Dette kan gjøres i samarbeid mellom fylkeskommuner,
næringsliv og Statens vegvesen basert på kriterier som utarbeides av Vegdirektoratet.
Det kreves en gjennomgang av hvilken statistikk som er tilgjengelig for stengninger samt
utvikling av en grov metode for å vurdere de økonomiske konsekvensene for transporten av
slike stengninger.
Det trengs en metode for registrering og måling av aktuelle forsinkelser. SINTEF har foreslått
metoder, men det trengs ressurser for å ta dem i bruk.
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Godstransport på sjø
Indikator F1.5 Andel nasjonale havner og jernbaneterminaler, med stamvegtilknytning
og regionale havner med tilknytning til øvrig riksveg
Kystverket foreslår at det bør være stamvegtilknytning til de nasjonale havnene, og minimum
riksvegtilknytning til de regionale havnene. Indikatoren registrerer andelen havner som
tilfredsstiller disse kriteriene. Det er behov for å definere avgrensingen mellom statens og
havnas/terminalens ansvar for vegtilknytning i hver enkelt havn eller terminal.
Når en eventuell omklassifisering foreligger, bør indikatoren omformuleres til å fokusere på
om tilknytningen til nasjonale havner og jernbaneterminaler har tilfredsstillende standard.
Indikator F1.6 Antall havner med banetilknytning
Måles i antall havner med banetilknytning.
Indikator F1.7 Antall utbedrede farledshindringer på farleder for gods- og
passasjerbåter
Måles i antall utbedrede farledshindringer.
Transportetatenes og Avinors virkemidler knyttet til F1.5 – F1.7
Effektivisere godstransporten gjennom å legge til rette for intermodal transport og effektive
terminaler ved å:
• Foreta utdypinger og fjerning av fysiske hindringer i farledene, tilpasset de aktuelle
skipstypene og fartøysutviklingen (Kystverket)
• Opprettholde og videreutvikle et effektivt navigasjonssystem som kan håndtere økt
skipsstørrelse og hastighet (Kystverket)
• Legge til rette for infrastruktur – nye teknologiske løsninger (ITS) (Transportetatene)
• Nasjonalhavnene får stamvegtilknytning (transportetatene)
• Viktige havner og terminaler med regional betydning har god tilknytning til øvrig
riksvegnett (Statens vegvesen)
• Nasjonalhavnene og andre viktige havner og terminaler får / opprettholder effektive
havnespor for jernbane (Jernbaneverket)
Andres virkemidler knyttet til F1.5-F1.7
•
•
•

Legge til rette for infrastruktur – nye teknologiske løsninger (ITS) (Private aktører)
Effektivitetstiltak i terminalene (Kommuner og private aktører)
Nasjonalhavnene og andre viktige havner og terminaler får / opprettholder effektive
havnespor for jernbane (Havner / kommuner / sporeiere / operatører).

Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til F1.5-F1.7
Av egne virkemidler kan man vise hvilke kostnader – anslagsvis - som er forbundet med
aktuelle farledsutbedringer og hvilke samfunnsøkonomiske virkninger disse har. Det er
imidlertid for tidlig å gjøre dette nå før aktuelle tiltak er mer konkrete.
Utgiftene til å opprettholde og videreutvikle navigasjonssytemene kan kvantifiseres.
Av andres virkemidler kan stamvegtilknytning til havnene og terminalene grovt kvantifiseres.
Det samme gjelder havnespor.
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Gods- og persontransport på jernbane
Indikator F1.8 Strekningskapasitet på hovedrelasjonene for godtransporten på jernbane
Måles i frekvens, kapasitet [tog/døgn] og teoretisk kapasitet.
Indikator F1.9 Strekningskapasitet for persontransport på jernbane rundt de største
byene og i InterCity-området
Måles i frekvens, kapasitet [tog/døgn] og teoretisk kapasitet.
Indikator F1.10 Punktlighet for gods- og InterCity-tog
Måles i prosentvis gjennomsnittlig ankomstpunktlighet. For gjennomgående persontog også
ved Oslo S.
Indikator F1.11 Antall utbedrede flaskehalser på hovedrelasjonene for godstransport på
jernbane og InterCity-strekningene
Viktige flaskehalser på hovedrelasjonene for godstransport og for persontransport på
InterCity-strekningene kartlegges, og endringer følges opp (eksempelvis kurvatur, kapasitet,
profil, tillatt aksellast, rasfare, korte krysningsspor, strømforsyning). Framtidige endringer
vurderes i forhold til planlagte tiltak, ressursinnsats og økonomiske prioriteringer.
Transportetatenes og Avinors virkemidler knyttet til F1.8 – F1.11
•

•
•
•

Investeringstiltak i infrastrukturen: Terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak i form av nye
eller forlengede krysningsspor og dobbeltspor, hastighetsøkende tiltak, profilutvidelser,
tiltak som gir økt aksellast, strømforsyningskapasitet
Drift og vedlikehold
Ruteplanlegging
Trafikkstyring / trafikkinformasjonssystemer

Andres virkemidler knyttet til F1.8-F1.11
•

•

Operatørene:
o Tiltak som påvirker deres bidrag til punktlighet
o Lastekapasitet og type lastbærere på godstog
o Materiellegenskaper og setekapasitet på persontog.
Prisstruktur

Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til F1.8-F1.11
Jernbaneverket gjør kapasitetsberegninger i forbindelse med bl.a ”Network statement” og
stamnettutredning.
System for registrering av punktlighet er operativt, avvik knytes til årsak.
De viktigste rutene for godstransport på bane må pekes ut, og viktige flaskehalser på disse
rutene og på InterCity-strekningene identifiseres og kartlegges.
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Persontransport med fly
Indikator F1.12 Punktlighet og regularitet for flytrafikken
Måling av punktlighet og regularitet er det mest relevante målet for pålitelighet innen
flytrafikken.
Punktligheten måles som den prosentvise andel av alle gjennomførte avganger som skjer med
maksimalt 15 min forsinkelse. Målet i 2019 er en punktlighet på 85/ 90 pst henholdsvis vinter
/ sommer, dvs. at forsinkelser i flytrafikken ikke skal overskride dette nivået. Nivået kan
anslås ved inngangen av planperioden.
Regularitet måles ved den prosentvise andel av planlagte flygninger som faktisk blir
gjennomført. Nivået kan anslås ved inngangen av planperioden.
Avinors virkemidler knyttet til F1.12
Egne virkemidler gjelder flere forhold. Disse er knyttet til tilstrekkelig kapasitet, både på
bakken og i inn- og utflygningsfasen, et effektivt samspill med andre aktører på flyplassen og
bemanningsmessige forhold. Egne virkemidler er:
• Investering i nødvendig infrastruktur
• Innføring av nye, mer effektive prosedyrer
• Etablere samarbeidsfora med flyselskapene og andre aktører på flyplassene
• Tilstrekkelig bemanning i alle ledd
Andres virkemidler knyttet til F1.12
Andres virkemidler er i første rekke knyttet til flyselskapene og andre aktører på lufthavnene,
herunder handlingsselskapene. Ut fra de analyser som er foretatt kan en vesentlig andel (ca.
60 %) av forsinkelsene knyttes til flyselskapene. Det er viktig å ha etablert samarbeidsfora for
felles målforståelse og initiering av målrettede tiltak.
Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til F1.12
Flere forhold forårsaker forsinkelser, bl.a. for sent innkomne fly, forberedelser før avgang,
værforhold og brøyting. Det foretas analyser av forsinkelser forårsaket av flyplassen (bakke,
avgang / landing og underveis), flyselskapene og øvrige aktører.
Analyser foretas av data som ligger i Avinors LETIS – system. Data for punktlighet og
regularitet oppdateres hver dag. Effekten av tiltak anslås.
Indikator F1.13 Antall stamlufthavner med sikrede arealer for langsiktig utvikling.
Punktlighet i flytrafikken er avhengig av at flyplassene kapasitetsmessig er i stand til å ivareta
økt trafikk. Den langsiktige arealdisponeringen må tilrettelegges for å møte utviklingen på
lang sikt. Dette peker ut over planperioden i tid og etappemålet er av stor viktighet for å
imøtekomme de reisendes behov og opprettholde påliteligheten i transporten.
Indikatoren måles ved andelen av stamlufthavnene hvor lufthavnenes langsiktige arealbehov
er ivaretatt i de relevante offentlige planer, dvs. fylkes(del)plan, kommuneplan og
reguleringsplan.
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Avinors virkemidler knyttet til F1.13
Utarbeide masterplaner / lufthavnplaner for alle stamlufthavnene, med spesielt fokus på
behovet for nye rullebaner.
Ivareta planprosessen på en formelt riktig måte og hvor relevante interessenter er involvert.
Andres virkemidler knyttet til F1.13
Fylkes(del)planer
Kommuneplaner
Reguleringsplaner
Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til F1.13
Kartlegging og analyse av trafikkutvikling og kapasitetsbrist i banesystemene.
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4.3 Etappemål F2: Reduserte reisetider i og mellom regioner
Indikatorene for etappemål F2 er inndelt i reisetider på stamnettet, reisetid inn mot regionale
sentra og tilbringersystem til større flyplasser.

Reisetider på stamnettet
Indikator F2.1 Reduksjon i reisetid på utvalgte ruter i stamvegnettet
Måles / beregnes i timer og minutter på 16 stamvegruter.
Transportetatenes og Avinors virkemidler knyttet til F2.1
•
•
•
•
•

Utbygging, utbedring og vedlikehold av stamveger og øvrige riksveger.
Endret fartsgrense.
Økt driftstandard, først og fremst vinterstid. Kravene i Håndbok 111 ”Standard for drift og
vedlikehold av riksveger” gjennomføres og følges opp.
Raskere og mer frekvent ferjetrafikk i stamvegsamband.
Bedre landverts atkomst til fergeterminalene

Andres virkemidler knyttet til F2.1
•
•
•
•
•
•

Areal- og transportplanlegging
Lokale initiativ til bompengeprosjekter
Utbygging, vedlikehold og drift av fylkesveger.
Betingelser ved utlysing av konkurranse om drift av togtrafikk
Prisstruktur
Koordinering av rutetilbud mellom ulike kollektivtransportmidler

Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til F2.1
Det er to mulige måter å registrere indikatoren på. Man kan beregne sannsynlige normale
reisetider eller måle faktiske reisetider. Begge registreringsformene bør brukes.
Beregnede endrede uforstyrrete reisetider i minutter på de 16 rutene i stamvegnettet vises på
kart. Resultatet kan presenteres slik det svenske Vägverket har gjort i sin sektorsredovisning
2004. Utdrag fra denne finnes i vedlegg 1. Beregningene gjøres med hjelp av
transportmodellene. Det er også mulig å beregne reduserte reisetidskostnader
(”avstandskostnader”) på disse rutene.
Aktuelle reisetider måles og registreres. Det finnes flere tenkbare metoder å gjøre dette på, for
eksempel gjennom manuelle registreringer, faste tellepunkter med induktive sløyfer,
trykkfølsomme kabler og ATK, radarmåling, videokameraer, mikrobølger (brikketeknologi),
GPS eller GSM. Det er mulig å måle reisetider for både lett og tung trafikk. Dette er nærmere
omtalt i SINTEFs rapport til Statens vegvesen.
Indikator F2.2 Reduksjon i reisetid for persontog i InterCity-området
Måles / beregnes i timer og minutter.
Indikator F2.3 Frekvens for lokaltog
Måles i antall tog per time.

24

Videreutvikling av mål og resultatstyringssystemet – forslag til etappemål og indikatorer
Indikator F2.4 Setekapasitet på lokaltogene
Måles i antall tilbudte seter.
Transportetatenes og Avinors virkemidler knyttet til F2.2 - F2.4
•
•
•
•
•
•
•
•

Infrastrukturinvesteringer: Bygging av nye og forlengelse av eksisterende krysningsspor,
nye dobbelt- og enkeltsporstrekninger, utbedring av hastighetsbegrensende flaskehalser
Effektiv drift og vedlikehold av infrastrukturen
God ruteplanlegging
Effektiv trafikkstyring
Tilrettelegging for gode tilbringer- og omstigningsmuligheter
Trafikkstyring
Samarbeid med transportørene om setekapasitet
Samarbeid med busselskapene om rutetider og knutepunkter

Andres virkemidler knyttet til F2.2 – F2.4
•
•
•
•
•
•

Samferdselsdepartementet: Betingelser ved utlysning av konkurranse om drift av
togtrafikk på de enkelte baner
Miljøverndepartementet / fylker / kommuner: Arealbruk, samordnet areal- og
transportplanlegging, parkeringspolitikk
Kjøp av transporttjenester
Operatørene: Materiellets kjøreegenskaper (hastighet, akselerasjon, retardasjon) og
setekapasitet
Prisstruktur
Avgifter veg

Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til F2.2 – F2.4
Kjøretid hentes og frekvens hentes fra ruteplanene. Kjøretids- og kapasitetsendringer som
følge av tiltak beregnes.
Setekapasitet beregnes ut fra frekvens og materielltyper.
Indikator F2.5 Reduksjon i reisetid på utvalgte hurtigbåtruter / strekninger
Måles / beregnes i timer og minutter.
Transportetatenes og Avinors virkemidler knyttet til F2.5
•
•

Etablere hurtigbåtoppmerking (HIB) i nye leder
Fornye oppmerkingen i eksisterende leder

Andres virkemidler knyttet til F2.5
•

Koordinering av ruteplaner – sjø, veg, tog og fly.

Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til F2.5
•

Det vil være mulig å beregne kostnadene med etablering av nye hurtigbåtruter og
utbedring av eksisterende ruter. Dette kan sammenstilles med beregnet tidsbesparelse og
presenteres som kostnad i kroner pr spart minutt i reisetid.
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Reisetider inn mot regionale sentra
Transportetatene og Avinor foreslår to indikatorer knyttet til reisetid til regionale sentra, da
dette er viktige distriktsparametere. Indikatorene krever at regionale sentra blir pekt ut. Dette
bør gjøres av andre myndigheter enn transportetatene. En alternativ, eller supplerende,
mulighet er å ha en indikator på reisetid til landsdelssentra. Transportetatene og Avinor mener
at departementene bør delta i arbeidet med å fastsette en indikator for reisetid til regionale
sentra og/eller landsdelsentra.
Indikator F2.6 Antall personer som får redusert reisetiden med personbil fra bolig til
regionalt sentrum med mer enn x minutter innen 2020
Reisetiden med personbil til nærmeste regionale sentrum beregnes med hjelp av de regionale
transportmodellene. Resultatet vises på kart, slik det svenske Vägverket har gjort i sin
sektorsredovisning. Utdrag fra denne finnes i vedlegg 2. Indikatoren krever at regionale sentra
blir pekt ut.
Indikator F2.7 Antall personer som får redusert reisetiden med kollektive
transportmidler fra bolig til regionalt sentrum med mer enn x minutter innen 2020
Indikatoren for kollektivtransportreiser er vanskeligere enn F2.6, og her kreves det
utviklingsarbeid. Reisetiden med kollektivtransport til nærmeste regionale sentrum beregnes
med hjelp av de regionale transportmodellene. Resultatet vises på kart. Indikatoren krever at
regionale sentra blir pekt ut. For kollektivtransporten er kanskje frekvens viktigere enn
reisetid.

Tilbringersystem til større flyplasser
For indikatorene F2.8-F2.9 må det defineres hvilke bysentra og flyplasser det skal rapporteres
på.
Indikator F2.8 Reisetid mellom bysenter og flyplass
Beregnes i regional transportmodell og oppgis i timer og minutter.
Indikator F2.9 Frekvens for kollektivtransporten mellom bysenter og flyplass
Oppgis i antall avganger per døgn.
Transportetatenes og Avinors virkemidler knyttet til F2.8-F2.9
•
•
•

Arealdisponering på flyplass
Tilrettelegging for parkering, stoppesteder for kollektivtrafikk ved terminalen.
Infrastruktur for veg og jernbane inn mot terminalene

Andres virkemidler knyttet til F2.8-F2.9
•
•

Transportørene – koordinering av ruteplaner.
Virkemidler knyttet til veg- og jernbane

Vurdering, analyser og beregninger knyttet til F2.8-F2.9
Analyser ved bruk av regional transportmodell
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4.4 Etappemål F3: Reduserte rushtidsforsinkelser i de fire største
byene
Indikator F3.1 Forsinkelse for biltrafikken og lastebiltrafikken i rushtiden
Registrering og oppfølging av aktuelle forsinkelser for biltrafikken og lastebiltransporten i
rushtiden i de fire største byregionene. Forsinkelser kan presenteres på kart og i tabeller.
Resultatet kan presenteres slik det danske Vejdirektoratet har gjort i sin rapport ”Statsvejnettet
– Oversigt over tilstand og udvikling”. Utdrag fra denne finnes i vedlegg 3. Forsinkelser kan
også beskrives med en form for indeks der aktuell reisetid settes i relasjon til ”normal”
uforstyrret reisetid (reisetidsindeks, hastighetsindeks, køtidsindeks, køindeks etc). Ut fra slike
registreringer er det mulig å grovt beregne køkostnader og totale forsinkelser. Bufferindeks
kan benyttes som en registrering av påliteligheten. Den er et uttrykk for hvor stor buffer
trafikantene bør legge inn i reisetiden for å være sikre på å komme fram i tide i 95% av
reisene.
Registreringene gjøres med ITS-utstyr. Å bruke Autopass eller GPS kan være gode metoder
for registrering av reisetider og forsinkelser.
Det er gjennomført manuelle kjøretidsmålinger i de største byene de siste årene og vil også bli
gjennomført i 2006. Disse kan brukes som en indikasjon på utviklingen i vente på nye
indikatorer og målemetoder. Å bygge et system av Autopassløyfer for å følge
framkommeligheten i vegsystemet i for eksempel Oslo-regionen vil koste 3 – 5 mill. kroner,
avhengig av hvor mange registreringspunkter som ønskes. En slik investering vil blant annet
komme trafikantene til nytte gjennom dynamisk trafikkinfo tilsvarende tjenesten for E 18
Larvik – Lysaker på www.vegvesen.no.
Det er mulig å grovt beregne framtidige forsinkelser med hjelp av transportmodeller, hvis
disse er utarbeidet med timematriser og håndtering av kapasitetsproblemer. De nye regionale
transportmodellene vil bli supplert med timematriser i løpet av året.
Indikator F3.2 Hastighet for kollektivtransport på veg i rushtiden
Hastigheten måles på stamlinjenettet for kollektivtrafikken på veg i de fire største byene. (I
dag måles hastigheten i de seks storbyene.) Denne indikatoren er en del av målekortet for
Statens vegvesen, og data samles inn årlig. Statens vegvesen har mål for hastighetsøkning i
forhold til situasjonen i 2004.
Transportetatenes og Avinors virkemidler knyttet til F3.1-F3.2
•
•
•
•
•
•
•

Utbygging, utvikling og vedlikehold av vegnettet i byregionene.
Økt driftstandard vintertid.
Utbedring av tilknyttinger til større godsterminaler.
Trafikkstyringssentraler og samarbeid med andre for å overvåke og styre trafikken.
Styring av trafikkstrømmene med ITS.
Informasjon om trafikkforhold
Satsing på tilrettelegging og prioritering av kollektivtrafikk, for eksempel kollektivfelt,
signalprioritering, teknologi for sanntids-/ styringssystem langs vegkant inklusive
baksystem, trafikkregulering, holdeplasstiltak etc.

27

Videreutvikling av mål og resultatstyringssystemet – forslag til etappemål og indikatorer
Andres virkemidler knyttet til F3.1-F3.2
•
•
•
•

Vegprising, P-avgifter og andre virkemidler som påvirker omfanget av biltrafikken.
Økt kollektivtrafikktilbud, billettering, materiell, teknologi i materiell.
Rask politiinnsats for å fjerne stillestående biler etc. som er til hinder i trafikken.
Tilrettelegging for distribusjonstrafikk og varelevering.

Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til F3.2
Det vil ta tid å bygge opp et nytt system for registrering og oppfølging av aktuelle
forsinkelser, selv om det til dels kan bygge på eksisterende utstyr og utprøvde metoder.
SINTEFs vurderinger vil gi oss et godt grunnlag for å vurdere hvilke indikatorer og
målemetoder vi skal bruke.
Utviklingen av timematriser til de nye regionale transportmodellene vil gi oss et verktøy til å
beregne framtidige endringer i forsinkelser.
For oppfølging av hastigheten i kollektivtransporten finnes et etablert system som er i bruk
hos Statens vegvesen. Det er mulig å grovt vurdere framtidige endringer som følge av tiltak.
Indikator F3.3 Ankomstpunktlighet for lokaltog i rushtiden
Måles i prosentvis andel avganger i rute ved endestasjon, og ved Oslo S for lokaltrafikk som
går gjennom Oslo.
Transportetatenes og Avinors virkemidler knyttet til F3.3
•
•
•
•

Investeringstiltak infrastruktur (kapasitetsøkning i form av krysningsspor / dobbeltspor,
hastighetsøkende tiltak)
Drift og vedlikehold av infrastrukturen. Inkluderer rask feilretting.
Ruteplanlegging
Trafikkstyring

Andres virkemidler knyttet til F3.3
•

Operatørenes arbeid med å forhindre punktlighetsavvikene de forårsaker

Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til F3.3
System for registrering av punktlighet er operativt, avvik knyttes til årsak.
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5. Forslag til etappemål og indikatorer for trafikksikkerhet
Transportetatene og Avinor foreslår følgende etappemål og indikatorer for trafikksikkerhet

Mål for sikkerhet omfatter i rapporten datert 12. oktober 2005 bare vegtransport. Utvikling av
etappemål er derfor gjennomført internt i Statens vegvesen når det gjelder reduksjon i antall
skadde og drepte. Transportetatene har imidlertid også foreslått et etappemål tilknyttet det å
opprettholde høy sikkerhet i luft-, sjø og jernbanetransport.
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5.1 Etappemål S1: Antall personer som blir drept eller hardt skadd i
vegtrafikkulykker skal ikke overstige x i 2020
Etappemålet innebærer y % reduksjon sammenliknet med gjennomsnittet for årene 20032006.
Et politisk forankret kvantifisert etappemål for trafikksikkerhet vil kunne medføre at de ulike
aktørene føler en større forpliktelse i trafikksikkerhetsarbeidet. Dette gjelder både politikere,
etater, fylkeskommuner / kommuner, politiet og frivillige organisasjoner. Vi tror også at et
mål om maksimalt antall drepte eller hardt skadde vil virke motiverende for de ulike aktørene
i trafikksikkerhetsarbeidet. Forutsetningen er imidlertid at målet oppfattes som ambisiøst, men
realistisk.
Det er viktig at de ulike aktørene har et aktivt forhold til trafikksikkerhetsmålet. Dersom
ulykkesstatistikken viser at man er på feil kurs, må det få konsekvenser for framtidige
prioriteringer og valg av nye grep i trafikksikkerhetsarbeidet.
Etappemålet kan enten angi et tall for maksimalt antall drepte eller et tall for maksimalt antall
drepte eller hardt skadde. I begge alternativene vil fokus være på å unngå de alvorligste
ulykkene, og i så måte være logisk i forhold til nullvisjonen. Vi velger å foreslå at
etappemålet skal angi maksimalt antall drepte eller hardt skadde, da dette gir samsvar med
måleindikatoren ”Antall drepte eller hardt skadde” i Statens vegvesens interne styringssystem.
I tillegg gir det en mer logisk sammenheng mellom Statens vegvesens virkningsberegninger
og etappemålet. (Et større tiltak som beregningsmessig gir 1 færre drepte eller hardt skadd gir
ca 0,2 færre drepte – det blir litt kunstig å jobbe med så små tall.)
Vi foreslår at det beregnes en utgangssituasjon basert på gjennomsnittlig antall drepte eller
hardt skadde i en fireårsperiode (f eks 2003-2006), slik at vi unngår at tilfeldige statistiske
svingninger påvirker ambisjonsnivået. Videre foreslås at etappemålet settes for enkeltåret
2020, da dette vil være lettere å kommunisere utad enn om målet skulle gjelde som
gjennomsnittet for en periode på f eks fire år.
Indikator S1.1 Antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikkulykker
Indikatoren hentes fra Statens vegvesens STRAKS-ulykkesregister
Statens vegvesens virkemidler knyttet til S1.1
De fleste av Statens vegvesens aktiviteter vil påvirke trafikksikkerheten. De viktigste
virkemidlene for å redusere antall drepte eller hardt skadde er:
• Særskilte trafikksikkerhetstiltak (Mindre investeringstiltak der bedre trafikksikkerhet er
den dominerende virkningen. Dette omfatter strakstiltak (investeringer) i etterkant av
trafikksikkerhetsinspeksjon, etablering av midtrekkverk på to- og trefelts veger, utbedring
av kryss, veglys, utbedring av kurver, ATK m.m.)
• Strekningsvise investeringer (Utbygging av firefelts veger, vegomlegginger, større
utbedringer m.m.)
• Trafikksikkerhetsrettede drifts- og vedlikeholdstiltak (Dette omfatter strakstiltak
(vedlikehold) i etterkant av trafikksikkerhetsinspeksjon, skiltfornying, vinterdrift m.m.)
• Trafikant- og kjøretøyrettede trafikksikkerhetstiltak (Kontroll av bilbeltebruk, tunge
kjøretøyer og overholdelse av kjøre- og hviletid, tiltak for økt privat øvelseskjøring før
førerprøven, tilsyn med kjøreskolene, trafikksikkerhetsrettede kampanjer m.m.)
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•

Tilpasning av fartsgrenser

I tillegg påvirkes trafikksikkerheten indirekte gjennom:
• Et kontinuerlig arbeid med å få til trafikksikkerhetsmessige forbedringer i lover,
forskrifter og normaler.
• Tiltak for å fremme økt bruk av ny teknologi (automatisk fartstilpasning, beltepåminner,
alkolås m.m.) og økt etterspørsel etter kollisjonssikre kjøretøyer (4 og 5 EuroNCAPstjerner)
• Arbeid med å bygge trafikksikkerhet inn i interne rutiner og prosedyrer i Statens vegvesen
(sikkerhetsstyring, trafikksikkerhetsrevisjon av planer m.m.)
• Tiltak for å få til bedre koordinering av de ulike aktørenes trafikksikkerhetsarbeid
(gjennom blant annet handlingsplan for trafikksikkerhet på veg)
• Arbeid for økt kunnskap om trafikksikkerhet (Ulykkesanalyse-gruppenes arbeid og FOU)
(Flere av tiltakene som er aktuelle under første og andre kulepunkt vil ligge i grenseland
mellom å være innenfor eller utenfor Statens vegvesens ansvarsområde.)
Andres virkemidler knyttet til S1.1
•
•
•
•
•

Politiets kontrollvirksomhet (hovedfokus på fart, rus, bilbelte og kontroll av aggressiv
trafikantatferd)
Kommunenes arealplanlegging
Tiltak rettet barn og unge i barnehage og grunnskole (Trygg Trafikk og skoleverket er
hovedaktører)
Fysiske tiltak på fylkesveger og kommunale veger (fylkeskommunene og kommunene)
Bedre håndtering av ulykker (Opplæring slik at publikum kan yte bedre innsats på
skadestedet, helsetjenestens håndtering av ulykker og akuttmedisinsk beredskap.)

Vurderinger, analyser og beregninger:
Statens vegvesen vil innen utgangen av 2006 sluttføre en utredning om hva som skal til for å
oppnå en halvering av antall drepte eller hardt skadde innen 2020. Dette arbeidet vil vise om
en halvering er et realistisk mål, og vil dermed være et utgangspunkt for å foreslå et
ambisjonsnivå på etappemålet.
Det vil bli gjort enkle virkningsberegninger basert på beste tilgjengelige kunnskap
(Trafikksikkerhetshåndboka, revidert effektkatalog for trafikksikkerhet,
gjennomsnittsbetraktninger, erfaringstall m.m.), og vi vil gjøre en vurdering av nødvendig
ressursbruk til trafikksikkerhets-tiltak for at etappemålet skal nås. Arbeidet vil ligge på
samme detaljeringsnivå som beregningene gjort i forkant av NTP 2006-2015 (jf.
arbeidsdokument om ”En strategi for å oppnå en halvering av antall drepte eller hard skadde i
vegtrafikken innen 2016”).
Etappemålet for trafikksikkerhet må være ambisiøst, men realistisk. Ved valg av
ambisjonsnivå vil vi legge til grunn at også andre aktører enn Statens vegvesen bidrar
(politiet, Trygg Trafikk, skoleverket, fylkeskommunene, kommunene med flere).
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5.2 Etappemål S2: Opprettholde eller øke et høyt sikkerhetsnivå i
luft-, sjø- og jernbanetransport
Ulykkesnivået innen transporter med jernbane, båt og fly er lavt. Utgangspunktet, at ulykker
ikke skal forekomme, medfører at sikkerhet prioriteres høyt og er styrende for
ressursinnsatsen. Opprettholdelse av det høye sikkerhetsnivået krever stor innsats i
sikkerhetsfremmende tiltak knyttet til investeringer i ny teknologi, effektive
sikkerhetssystemer, prosedyrer, organisasjon og kultur.

Sikkerhetsnivå i sjøtransport
Indikator S2.1 Reduksjon i ”nedetid” for navigasjonsinstallasjoner for sjøtransport
Registrert ”nedetid” for navigasjonsinnstallasjoner med direkte og / eller indirekte belysning

Sikkerhetsnivå i jernbanetransport
Indikator S2.2 Antall personskader, skader og tilløp i jernbanetransport
Hentes fra ”Effektivitets- og produktivitetsmåling av Jernbaneverket”.

Sikkerhetsnivå i luftfart
Indikator S2.3 Antall ulykker og alvorlige hendelser i luftfart
Registreringer.
Transportetatenes og Avinors virkemidler knyttet til S2.1-S2.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forsterke sikkerhetskulturen
Prioritere ressursinnsatsen for å oppnå sikkerhetsgevinster
Oppgradere flyplasser i forhold til nasjonale standarder
Flysikringssystemer og prosedyrer
Nye tekniske løsninger for navigasjonsinnstallasjoner (belysning)
Forbedringer av varslingsrutiner for ”nedetid”
Optimalisering av vedlikeholdsrutiner for navigasjonsinnstallsjoner
Bedre sjøkart (i samarbeid med Sjøkartverket)
Temakart for fritidsbåter
Eventuelle meldingstjenester for fritidsbåtflåten
Videreutvikle et helhetlig og analytisk basert system for kontroll av all risiko på jernbane
Styrke samarbeidet med jernbanens trafikkutøvere, entreprenører og leverandører for å
identifisere og fjerne risikopunkter
Investering i teknisk sikkerhet på jernbaneanlegg
Sikre og fjerne planoverganger

Andres virkemidler knyttet til S2.1-S2.3
•

Sikkerhetsarbeidet blant trafikkselskaper og andre aktører

Vurderinger, analyser og beregninger:
Analyse med utgangspunkt i Avinors system for registrering av hendelser (Mesys).
Risikoberegninger knyttet til investeringer og sikkerhetsfremmende tiltak.
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Jernbaneverket har et omfattende system for registrering av uønskede hendelser og
identifisering av risiko. I ”Effektivitets- og produktivitetsmåling av Jernbaneverket” foreslås
det å knytte måltall til gjennomsnitt antall drepte siste 5 år, antall personskader og antall
skader og tilløp.
For Kystverket foretas registrering av nedetid.
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6. Forslag til etappemål og indikatorer for miljø
Transportetatene og Avinor foreslår følgende indikatorer knyttet til hovedmålet ”Et mer
miljøvennlig transportsystem”:
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6.1 Begrunnelse for forslag til etappemål
M1 og M2 er ikke en del av oppdraget og omtales derfor ikke.
Begrunnelse for etappemål M3: “Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta
viktige økologiske funksjoner”
Forlaget bygger på St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets
miljøtilstand. Om strategisk mål heter det følgende:
”Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og slik
at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å sikre det
biologiske mangfoldets fortsatte utviklingsmuligheter. Norge har som mål å stanse tapet av
biologisk mangfold innen 2010 (”2010-målet”).”
Nasjonalt resultatmål som er relevant for transportsektoren: I truede naturtyper skal inngrep
unngås, og i hensynskrevende naturtyper skal viktige økologiske funksjoner opprettholdes.
Begrunnelse for etappemål M4: “Redusere inngrep i viktige kulturminner og
kulturmiljøer og ivareta transportsektorens kulturminner”
Det er foreslått å ta utgangspunkt i St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, der målene for kulturminner og kulturmiljøer
beskrevet slik:
Strategisk mål:
Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser,
som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskapning. Et representativt utvalg av
kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på i et langsiktig perspektiv.
Nasjonale resultatmål:
• Det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som følge av fjerning,
ødeleggelse eller forfall skal minimaliseres og innen år 2020 ikke overstige 0,5 prosent
årlig.
• Fredete og fredingsverdige kulturminner og kulturmiljøer skal være sikret og ha ordinært
vedlikeholdsnivå i 2020.
• Den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige bredden i varige
vernede kulturminner og kulturmiljøer skal bedres, og et representativt utvalg
kulturminner og kulturmiljøer skal være fredet innen 2020.
Begrunnelse for etappemål M5: “Unngå ulykker til sjøs som medfører utslipp av
petroleumsprodukter eller andre miljøfarlige stoffer”
Samferdselsdepartementet har i oppdraget bedt om at det vurderes om det skal utarbeides eget
etappemål knyttet til sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.
Foreslått etappemål skal dekke forebyggende tiltak mot utslipp av petroleumsprodukter og
andre miljøfarlige stoffer. Den stadig økende transporten av farlig last, nasjonalt og
internasjonalt, krever fokus på forebyggende tiltak. Et storskala utslipp av for eksempel råolje
i nærheten av land vil kunne ha katastrofale samfunnsmessige og miljømessige følger.
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Nye produksjonsområder og nye markeder gir nye utfordringer i beredskapsmessig
sammenheng, særlig i de sårbare og værutsatte nordområdene.
Begrunnelse for etappemål M6: ”Reduserte miljøproblemer i transportsektoren
gjennom overføring av gods fra veg til sjø og bane”
Transportmiddelfordeling står sentralt som strategi og virkemiddel med hensyn på å minimere
ulempene forbundet med transportvirksomhet. Dersom man kan legge til rette for at mer gods
transporteres med skip eller jernbane, vil man oppnå betydelige miljøgevinster samtidig som
veksten i lastebiltrafikk på vegnettet kan begrenses. I tillegg til miljøgevinstene vil dette
kunne medføre en bedret trafikksikkerhet og bedret fremkommelighet på vegnettet.
Begrunnelse for etappemål M7: ”Økte andeler miljøvennlige reiser i byområder”
Dersom man ved bruk av effektive virkemidler kan øke andelen reisende som bruker
kollektivtransport eller sykler og går, vil dette gi betydelige miljø- og arealgevinster, og
bedret fremkommelighet i byområdene. Å få flere trafikanter til å gå og sykle vil også ha en
positiv helsemessig effekt.
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6.2 Etappemål M3: Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta
viktige økologiske funksjoner
Indikator M3.1 Antall daa inngrep i eller nærføring til nasjonalparker og
landskapsvernområder.
Måles i antall daa inngrep i eller med nærføring nærmere enn 1 km fra nasjonalparker og
landskapsvernområder.
Indikator M3.2 Antall daa inngrep i eller nærføring til naturreservater.
Måles i antall daa inngrep i eller med nærføring nærmere enn 250 meter fra naturreservater.
Indikator M3.3 Antall prosjekter med meget stor negativ konsekvens for naturmiljø
Måles i antall.
Indikator M3.4 Andel utbedrede registrerte konflikter mellom eksisterende
transportnett og biologisk mangfold
Angis i andel. Indikatoren foreslås å gjelde kun for Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Transportetatenes egne virkemidler knyttet til M3.1-M3.4
For nyanlegg:
• Vektlegging av naturområder og økologi i planleggingen
• Avbøtende tiltak, permanente og i anleggsfasen
• Gode planprosedyrer, godt plangrunnlag
• Intern opplæring
• Kompetanse
For eksisterende anlegg:
• Metodeutvikling
• Registrering
• Utvikle tiltaksplaner, innarbeide i virksomhetsplaner, funksjonskontrakter
• Gjennomføre tiltak, endre driftsrutiner
Statens vegvesen og Jernbaneverket skal ha gjennomført en grov kartlegging av konflikter
mellom eksisterende transportnett og biologisk mangfold langs hele det eksisterende
transportnettet innen 2010.
Etter at kartleggingen er gjennomført skal Statens vegvesen og Jernbaneverket:
• Gjennomføre detaljert registrering av konflikter mellom eksisterende transportnett og
biologisk mangfold på utvalgte strekninger / områder langs det eksisterende
transportnettet.
• Utarbeide tiltaksplan for utbedring av registrerte konflikter mellom eksisterende
transportnett og biologisk mangfold langs utvalgte strekninger av eksisterende
transportnett innen år y.
Andres virkemidler knyttet til M3.1-M3.4
•

Andres planbehandling og prioritering
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•
•

Oppdatert, kvalitetssikret og tilgjengeling stedfestet miljøinformasjon (Direktoratet for
naturforvaltning, fylkesmann, kommune)
Annen arealplanlegging etter Plan- og bygningsloven.

Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til M3.1-M3.4
Indikatorene M3.1 og M3.2 er de samme som Jernbaneverket og Statens vegvesen har hatt i
flere år. De vil være nye for Avinor og Kystverket. Indikator M3.3 beskrives i Statens
vegvesens Håndbok 140, og brukes av transportetatene.
Indikatorene M3.1-M3.3 forutsetter et plangrunnlag som er tilstrekkelig detaljert til at man
kan fastslå om det enkelte prosjekt medfører nærføring eller inngrep. Erfaringer viser at dette
ofte ikke kan fastslås før det foreligger godkjente reguleringsplaner eller kommunedelplaner
etter plan- og bygningsloven. Før en reguleringsplan kan bli formelt godkjent må alle
relevante myndigheter ha vurdert spørsmålene om inngrep. Indikatorene vil således kun vise
summen av de inngrep som inngår i godkjente planer, noe som trolig kun vil foreligge for
prosjektene som blir prioritert de første årene av planperioden. Indikatorene vil kunne gi
regjering og storting informasjon om summen av inngrep, og kan således gi grunnlag for
politiske vurderinger av om summen av inngrep er forsvarlige i et nasjonalt perspektiv.
Omfanget av inngrep vil også kunne gi grunnlag for å eventuelt innskjerpe policyen med
hensyn til planlegging og prioritering av prosjekter i siste del av planperioden.
Avinor og Kystverket har per i dag ingen ferdig utviklet standardmetode for
konsekvensanalyser (som Statens vegvesens Håndbok 140), men gjennomfører
konsekvensutredning i henhold til forskrift. Kystverket vil innen 2010 ha tatt i bruk en
forenklet og tilpasset utgave av Håndbok 140.
Statens vegvesens veileder må oppdateres, og felles metode for transportetatene må utvikles.
Statens vegvesen har startet et arbeid for å utvikle en metode for ”økologisk vurdering av det
eksisterende vegnettet”. Basis er kunnskap som finnes i eksisterende databaser, f eks
Naturbase og Nasjonal vegdatabank (NVDB).
Det må arbeides videre med metodeutvikling frem mot 2010, og utvikles et felles
metodeverktøy.
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6.3 Etappemål M4: Redusere inngrep i viktige kulturminner og
kulturmiljøer og ivareta transportsektorens kulturminner
Indikator M4.1 Antall kulturminner som går tapt eller får redusert kvalitet på grunn av
transportetatenes og Avinors nyanlegg
Måles i antall automatisk fredete, vedtaksfredete eller formelt foreslått fredete kulturminner
eller kulturminner regulert til spesialområde bevaring som går tapt eller får redusert kvalitet
på grunn av transportetatenes eller Avinors nyanlegg eller nærføring av nyanlegg. Som
formelt foreslått fredet regnes alle objekter og miljøer i de sektorvise verneplanene. Nærføring
defineres som sone rundt infrastrukturanlegget der støybelastning blir over 55 dBA.
Indikator M4.2 Antall daa kulturmiljøer som går tapt eller får redusert kvalitet på
grunn av transportetatenes og Avinors nyanlegg
Måles i daa. automatisk fredete, vedtaksfredete eller formelt foreslått fredete kulturmiljøer
eller kulturmiljøer regulert til spesialområde bevaring som går tapt eller får redusert kvalitet
på grunn av transportetatenes eller Avinors nyanlegg eller nærføring til nyanlegg. Som
formelt foreslått fredet regnes alle objekter og miljøer i de sektorvise verneplanene. Nærføring
defineres som sone rundt infrastrukturanlegget der støybelastning blir over 55 dBA.
Transportetatenes egne virkemidler knyttet til M4.1 og M4.2
Unngå inngrep i og nærføring til viktige kulturminner og kulturmiljøer ved planlegging og
gjennomføring av nyanlegg.
Vurderinger, analyser og beregninger av M4.1 og M4.2
Miljømålene i NTP må bygge opp om regjeringens miljømål slik de blir presentert og
rapportert i Stortingsmeldingene om rikets miljøtilstand. På kulturminneområdet er målene så
konkrete at det er naturlig å følge opp på disse. I 2004 forsvant 1 % av kulturminnene og
-miljøene (St.meld. 21 (2004-2005). Målet er at årlig tap skal reduseres til 0,5 % – det vil si
halveres. Transportetatenes og Avinors etappemål bør ikke være mindre ambisiøst.
Forslag til ambisjonsnivå:
Statens vegvesen
x%
Jernbaneverket
x%
Kystverket
x%
Avinor
x%
Forslaget innebærer at Statens vegvesens og Jernbaneverkets rapportering om kulturlandskap
utgår.
Angitt støynivå som indikator for nærføring bør drøftes videre ut fra nye støybegreper. Dette
blir tatt opp med Riksantikvaren. I plansammenheng skal nå støynivået oppgis som Lden,
ikke dBA. Nærføringsdefinisjonen kan bli endret.
Indikatorene gir Kystverket og Avinor spesielle utfordringer. De har til nå ikke rapportert
påvirkning på kulturminner, og må utvikle rutiner.
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Indikator M4.3 Andel av transportetatenes og Avinors fredete og fredningsverdige
kulturminner og kulturmiljøer som er sikret og har ordinært vedlikehold
Indikatoren beskriver andelen av de verneverdige kulturminnene i transportetatenes
verneplaner som er sikret, utarbeidet forvaltningsplaner for og vedlikeholdt i tråd med planen.
Transportetatenes egne virkemidler knyttet til M4.3
•
•
•

Sikring av egne objekter og miljøer
Utarbeiding av forvaltningsplaner for egne objekter og miljøer
Gjennomføring av planlagt vedlikehold

Andres virkemidler knyttet til M4.3
•
•
•
•

Sikring er avhengig av samarbeid med bl.a. private grunneiere, kulturmyndigheter og
kommuner.
Forvaltning er ofte knyttet opp mot bruk. Samarbeid med brukerne og naboene står
sentralt.
Forvaltning kan også være avhengig av andre myndigheter, for eksempel Statens
jernbanetilsyn og kommunene.
NSB er eier av og forvalter fredete og verneverdige stasjoner

Vurderinger, analyser og beregninger av M4.3
Som formelt foreslått fredet regnes alle objekter og miljøer i de sektorvise verneplanene.
Etatene må selv rapportere utviklingen for egne objekter og miljøer. Riksantikvaren har et
datasystem kalt Askeladden, som transportetatene kan benytte, og som kan lette
rapporteringen.
Hvor langt transportetatene og Avinor kommer i dette arbeidet avhenger blant annet av
prioritering av midler, kunnskap om og holdninger til ansvaret for kulturminnevernarbeidet.
Tallene vil gi en god pekepinn på framdriften.
”Statens kulturhistoriske eiendommer” er et prosjekt under Moderniseringsdepartementet. I
prosjektet skal det foretas en hurtiggjennomgang av kulturminner i statlig eie for utvelgelse av
eiendommer som bør sikres for eventuelle fredningsformål, samt utarbeides et system for
registrering av eiendomsdata for dette formålet. Videre skal sektormyndighetene koordineres
og veiledes i arbeidet med verneplaner. Mal for arbeidet, vurdering av eiendommenes
bruksmuligheter og utarbeidelse av forvaltningsstrategi for kulturhistorisk verdifulle
eiendommer inngår også. Prosjektet avsluttes i 2006.
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6.4 Etappemål M5: Unngå utslipp av petroleumsprodukter eller
andre miljøfarlige stoffer som følge av ulykker til sjøs
Indikator M5.1 Reduksjon i ”nedetid” for navigasjonsinstallasjoner
Registrert ”nedetid” for navigasjonsinstallasjoner med direkte og / eller indirekte belysning.
Indikator M5.2 Økning i antall kommersielle båter som bruker AIS type A
Måles i antall skip og båter som bruker Automatic Identification System (AIS), type A.
Indikator M5.3 Antall utdypninger i seilingskorridorer
Måles i antall utbedrede seilingskorridorer.
Indikator M5.4 Antall belastede strekninger på sjøen hvor det er etablert
trafikkseparasjon
Måles i antall trafikkseparasjonssoner eller antall nautiske mil.
Indikator M5.5 Dekningsområder for trafikkovervåkning til sjøs
Måles i forhold til dekningsangivelse.
Indikator M5.6 Dekningsområde for slepebåtberedskapen
Måles i dekningsområde og responstid.
Indikator M.5.7 Redusert ventetid på los
Måles i timer og minutter
Kystverkets virkemidler knyttet til M5.1-M5.6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drive forebyggende sikkerhetsarbeid for å hindre akutt forurensning
Opprettholde og forbedre beredskapen
Forbedre selebåtberedskapen mht dekningsområde og responstid
Nye tekniske løsninger for navigasjonsinstallasjoner
Forbedrede varslingsrutiner for ”nedetid”
Optimalisering av vedlikeholdsrutiner for navigasjonsinstallasjoner
Bedre sjøkart (i samarbeid med Sjøkartverket)
Foreta farledsutbedringer – fjerning av grunner, mv.
Etablere egne seilingskorridorer for risikotrafikk, og / eller trafikkseparering
Overvåkning av farlig last
Tiltak for å redusere ventetid på los (tildeling og tilbringertjenesten)

Andres virkemidler knyttet til M5.1-M5.6
•
•

Ytterligere forbedring av sjøkartene (Sjøkartverket)
Internasjonalt regelverk i forbindelse med etablering av seilingskorridorer i internasjonalt
farvann (International Maritime Organisation - IMO)

Vurderinger, analyser og beregninger
Det kan muligens gjøres enkle analyser / anslag for enkelttiltaks virkning på for eksempel
ulykkesfrekvens. Dette betinger imidlertid et sett historiske data som grunnlag for analysene /
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anslagene. Per i dag er dette grunnlaget dårlig. Det finnes ulykkesstatistikk, men det kan være
vanskelig å benytte disse ukritisk inn i slike analyser / anslag. Sjøfartsdirektoratet og Statisisk
sentralbyrå har en del grunnlagsdata for ulykker som kan kobles mot for eksempel AIS-data.
Dette kan gi et bedre grunnlag for analyser.
For slepebåtberedskapen kan det beregnes hvor mye det vil koste å redusere responstiden med
x timer og minutter til definerte punkter. Det vil imidlertid være vanskelig å beregne hvor stor
risikoen for akutt utslipp vil bli.
Kostnadene med forbedret dekningsområde kan beregnes, men anslag for redusert risiko vil
være vanskelig å beregne.
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6.5 Etappemål M6: Reduserte miljøproblemer i transportsektoren
gjennom overføring av gods fra veg til sjø og bane
Indikator M6.1 Sjø- og banetransportens andel av langtransportert gods
Oppgis i sjø og banes markedsandeler for langtransportert gods. Registreres gjennom
statistisk materiale for transport av gods (Statistisk sentralbyrå).
Transportetatenes egne virkemidler knyttet til M6.1
•
•

Infrastrukturtiltak i de viktigste havnene, farledene, godsterminalene og
hovedstrekningene for godstransport på jernbane
Justering av gebyr- og avgiftstrukturer

Andres virkemidler knyttet til M6.1
•
•
•
•
•

Større endringer i avgiftsstruktur / virkemidler
Vegprising for godstransporten
Eventuelle restriksjoner på godstransport på veg
Suprastruktur (kraner mv) i havner og terminaler (kommuner og havneeiere)
Tiltakspakker som i EU

43

Videreutvikling av mål og resultatstyringssystemet – forslag til etappemål og indikatorer

6.6 Etappemål M7: Økte andeler miljøvennlige reiser i byområder
Økte andeler miljøvennlig transport til daglige reiser gir redusert forbruk av energi til
transportformål, redusert utslipp av CO2, NOX og andre drivhusgasser, bedre lokal
luftkvalitet (mindre bakkenær ozon og partikler) og lavere forbruk av arealer. Økt andel gåing
og sykling vil i tillegg gi viktige helsefordeler som redusert dødelighet og sykelighet generelt.
Vi har i arbeidet med dette oppdraget forsøkt å jobbe videre med forslag til etappemål for
arealbinding til transportformål i by, og kommet fram til at etappemål knyttet til
transportmiddelfordeling i byer bør erstatte et etappemål knyttet til arealbinding. Vi foreslår
likevel at arealbinding kan inngå i form av indikator og som virkemiddel.
For byer som er mindre enn de fire største, foreslår vi kun indikator knyttet til standard på
sykkelvegnettet.
Indikator M7.1 Andel av persontransporten i de fire største byene som utføres med
kollektivtransport, sykkel eller til fots
Måles i markedsandeler.
Indikator M7.2: Trafikkarealer til veg og jernbane per 1000 innbygger i de fire største
byene
Målt i km2. Hentet fra Statistisk sentralbyrå. Veg splittes i europaveg, riksveg og annen veg.
Indikator M7.3: Lengde europaveg, riksveg og fylkesveg fordelt på kjørefelt for bil,
kollektivfelt og gang- og sykkeanlegg i de fire største byene
Målt i km. Tall fra NVDB. Som gang- og sykkelanlegg regnes sykkelfelt, gang- og
sykkelveger og sykkelveg med fortau.
Transportetatenes egne virkemidler knyttet til M7.1-M7.3
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbygging av kollektivfelt, sykkelfelt og gang- /sykkelveger
Ombygging av eksisterende felt for biltrafikk til kollektivfelt, evt sambruksfelt, og / eller
sykkelfelt
Trafikkstyring – herunder prioritering av kollektivtrafikken på bekostning av personbil
Utbedring av jernbaneinfrastruktur inkl stasjoner og holdeplasser
Utbedring av kollektivknutepunkt
Informasjon om kollektiv-, gang- og sykkelmuligheter samt holdningskampanjer
Samordning av ruteplanleggingen
Forvaltning og fordeling av kapasitet i infrastruktur

Andres virkemidler knyttet til M7.1-M7.3
•
•
•
•
•
•
•

Kommunal arealpolitikk/ -utvikling
Kommunal parkeringspolitikk
Vegprising – forutsetter kommunal enighet
Trafikantbetaling med tidsdiffrensierte takster i bomring (forutsetter lokalt initiativ)
Kollektivtilbud og fylkeskommunale tilskudd til kollektivtrafikken, herunder billettpriser
Kommunal og fylkeskommunal tilrettelegging for alternativene til bil (kv / fv-nettet)
Stimulering til miljøvennlig transport ved økonomiske virkemidler, offentlig kjøp av
kollektive transporttjeneste, avgiftspolitikk
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•
•

Samordning av kollektivtrafikken
Holdningskampanjer

Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til M7.1-M7.3:
M7.1 baseres på andel daglige reiser med ulike transportformål, og hentes fra
reisevaneundersøkelser. Indikatorene M7.2 er basert på Statistisk sentralbyrås
Statistikkdatabank, og vil si noe om hvordan arealer til transportformål utvikles i forhold til
befolknings- og transportutviklingen. Den vil imidlertid ikke si noe om arealene er til
miljøvennlige transportformer eller til økt bilkapasitet. Vi foreslår derfor at den suppleres med
M7.3.
Indikator M7.4 Andel av hovedsykkelvegnettet i utvalgte byer og tettsteder som har
tilfredsstillende standard
Måles i andel av hovedsykkelvegnettet i utvalgte byer og tettsteder som har tilfredsstillende
standard. Andelen av hovedsykkelnettet som har tilfredsstillende standard vil være basert på
omfang av planlagt hovedsykkelvegnett, hvor mye av dette som er tilrettelagt og i orden, hvor
mye som skal inspiseres og forbedres, og antall kilometer nyanlegg. Data må fordeles på stat
og kommune. Statens vegvesen henter inn data for de seks største byområdene i dag.
Indikatoren må ses i sammenheng med lengde gang- og sykkelanlegg i M7.3.
Statens vegvesens egne virkemidler knyttet til M7.4
•
•
•

Egne investeringer og drift- og vedlikeholdsmidler
Økt sykkel og gange er avhengig av godt samarbeid med kommuner om utvikling av
infrastruktur og aktiv markedsføring tilbudet
Kampanjer og markedsføring av nye og forbedrede infrastrukturtilbud er nødvendig for å
oppnå økt sykling og gange

Andres virkemidler knyttet til M7.4
•
•
•
•
•

Bygging drift og vedlikehold av kommunal og fylkeskommunal infrastruktur
Restriksjoner på biltrafikken, parkeringspolitikk og vegprising
30-soner, gågater og lignende
Markedsføring og kampanjer
Økt sykkel og gange er avhengig av godt samarbeid med kommuner om utvikling av
infrastruktur og aktiv markedsføring tilbudet

Vurderinger, analyser og beregninger knyttet til M7.4
Hvor stor del av statlig hovednett vi er ferdig med vil være målt i forhold til summen av det
som har tilfredsstillende standard. Dette er data vi uansett må ha oversikt over for de byer og
tettsteder det satses mest på
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7. Forslag til etappemål og indikatorer for tilgjengelighet
Transportetatene og Avinor foreslår følgende indikatorer knyttet til hovedmålet ”Et
transportsystem som er tilgjengelig for alle og et transporttilbud som gjør det mulig å leve et
aktivt liv”:

Det er ikke tatt inn etappemål eller indikatorer for sjøfart. Dette skyldes at Kystverket ikke
selv disponerer virkemidler: Havnene, terminalene og skipene har kommunale / private eiere.
For de øvrige transportetatene og Avinors arbeid med tilgjengelighet for alle er BRAprogrammet (Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring) et viktig
utgangspunkt. Ettersom det i BRA-programmet i hovedsak fokuseres på tilgjengelighet til
kollektivtransporten, foreslår vi et etappemål knyttet til kollektivtransport. Økt tilgjengelighet
for alle til vegtransport er omtalt i kapittel 7.2.
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7.1 Etappemål T1: Økt tilgjengelighet for alle til kollektivtransporten
Indikator T1.1 Andel av stamruter for kollektivtransport på veg i de fire største byene
som er tilgjengelig for alle
Angis i prosent. Dette vil gjelde de samme stamrutene som indikator F3.2.
Indikator T1.2 Antall jernbanestasjoner og holdeplasser som er tilgengelige for alle
Angis i antall stasjoner og holdeplasser som er tilgjengelige for alle.
Indikator T1.3 Antall jernbanestasjoner der informasjon gis parallelt verbalt og visuelt
Måles i antall jernbanestasjoner og holdeplasser der informasjonen gis både verbalt og visuelt.
Indikator T1.4 Antall utbedrede beskrankninger knyttet til hele flyreisen
Måles i antall. Indikatoren er knyttet til oppfølging av kvalitetsplan for hele flyreisen. Avinors
ansvar vil bli knyttet til ankomst til lufthavnen, innsjekk, sikkerhetssjekk, utgang til fly og avog påstigning. Selve flyreisen vil være flyselskapenes ansvar.
Transportetatenes egne virkemidler knyttet til T1.1-T1.4
Den kollektive reisekjede omfatter gange / eventuelt rulle til fra holdeplass / terminal,
opphold på holdeplass, informasjon og selve reisemidlet. Dette er derfor en krevende
samarbeidsoppgave mellom kommune, fylke, stat, transportør og interesseorganisasjoner.
Statens vegvesens virkemidler:
• Investeringer i ny og gammel infrastruktur
• Bedre drift og vedlikehold
• FoU om materialvalg
• Krav i retningslinjer og normaler
• Pådriver i samordnet planlegging
Jernbaneverkets virkemidler:
• Etablering av trinnfri atkomst til plattformer (utskifting / supplering av trapper med
ramper eller heis)
• Etablering av trinnfri atkomst til venterom / oppholdsområder og tilhørende fasiliteter, og
tilstrekkelig plass for ferdsel med rullestol.
• Plattformerheving
• Etablering av informasjonssystemer på stasjoner for parallell informasjonsformidling
verbalt og visuelt. Omfatter også virkemidler som ledelinjer, taktile kart, farge- og
kontrastmerking og lignende, til hjelp for synshemmede.
• God informasjon om hvilke stasjoner, holdeplasser og strekninger som er tilgjengelige for
alle
• Samarbeid med transportselskaper
• Bedre drift og vedlikehold
Avinors virkemidler:
• Oppfølging av kvalitetsplan for hele flyreisen
• Rapportering av tilgjengelighet på lufthavnene
• Investeringer og tiltak knyttet til de ulike fasene fra ankomst til lufthavnen til den reisende
er om bord i flyet
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Andres virkemidler knyttet til T1.1-T1.4
•
•
•

•

Kommunale og fylkeskommunale investeringer, drift og vedlikehold.
Andres planinnsats
Transportørenes tilrettelegging av reisemidler
o Tilrettelegging av trinnfri atkomst til tog og buss (gjennom innkjøp av nytt, og
ombygging av gammelt materiell).
o Tilrettelegging av oppstillingsplasser for rullestoler, med funksjonelle festemidler
for de rullestolstyper som er i alminnelig bruk.
o Tilrettelegging av toalettforholdene for rullestolsbrukere der hvor slikt tilbud gis.
o Parallell informasjonsformidling verbalt og visuelt i tog og buss. Omfatter også
virkemidler som farge- / kontrastmerking til hjelp for synshemmede.
Pålegg og lovreguleringer, for eksempel bedre bussdirektiv

Vurderinger, analyser og beregninger:
•
•
•
•

Arbeidet med Regjeringens handlingsplan og Samferdselsdepartementets handlingsplan
BRA legges til grunn.
Det må arbeides videre med konkretisering av indikatorer og målemetoder. Særlig må det
defineres hva som er ”tilstrekkelig tilgjengelig”.
Etappemål og ambisjonsnivå må settes på grunnlag av beregninger av kostnader og ses i
sammenheng med økonomiske rammer og bindinger
Det må gjøres en faglig, uavhengig vurdering av kunnskap og erfaringer på området, også
internasjonal erfaring.

7.2 Etappemål T2: Økt tilgjengelighet for alle til vegsystemet
Statens vegvesen foreslår at det også etableres et etappemål knyttet til tilgjengeligheten til
vegsystemet. Det har imidlertid ikke vært tid til å utvikle indikatorer knyttet til etappemålet
som en del av dette oppdraget. Indikatorer bør trolig knyttes til utvalgte elementer i
vegsystemet. Aktuelle indikatorer kan være:
• Andel riksvegferjeforbindelser som er tilgjengelige for alle
• Andel vegserviceanlegg på stamvegnettet som er tilgjengelige for alle.
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8. Målkonflikter
I oppdraget er vi bedt om å synliggjøre målkonflikter.
Transportsektoren er av vesentlig betydning for verdiskapning og økonomisk vekst generelt,
men også for fordelig av veksten sosialt og geografisk. Utviklingen viser at selv med helt
nye muligheter innenfor bl a informasjonsteknologi fortsetter etterspørselen etter transport å
øke med den økonomiske veksten. Denne transportøkningen har negative konsekvenser for
miljø, naturressurser, liv og helse. Det er i utgangspunktet en vesentlig konflikt mellom
mobilitetsmålet for økt verdiskaping og økonomisk vekst, og de konsekvenser dette gir.
Gjennom økt kunnskap, ny teknologi er det mulig å utvikle løsninger for transportsektoren
som minimerer negative konsekvenser og fortsatt sikre økonomisk utvikling. Prinsippet om
bærekraftig utvikling innbefatter denne balanseringen, samt avveininger mellom gevinster på
kort sikt mot muligheter og handlingsrom på lang sikt.
Formuleringen av overordnet mål peker i retning av at vi må finne bedre og andre løsninger
for å løse problemene i forhold til antall skadde og drepte og miljøkonsekvenser som støy og
utslipp, energiforbruk, arealbruk og arealinngrep.
Hovedmålene er konkurrerende, og kan være i konflikt med hverandre på ulike nivåer.
Transportetatene har ikke gått nærmere inn på dette her. Avveiingen er et politisk ansvar og
gir grunnlaget for de strategiske alternativene som finnes. Etatene ser sin rolle først og fremst
i å klargjøre og utvikle effektive tiltak, effekter og sammenhengen mellom dem innefor de
ulike temaområdene.
Det har innenfor tidsrammen for oppdraget ikke vært mulig å gå inn i målkonflikter i forhold
til de foreslåtte etappemål med tilhørende indikatorer.
Dersom departementet ønsker at etatene arbeider videre med analyse av målkonflikter og
grunnlaget for å videreutvikle strategiske alternativer må det gjøres i det videre arbeidet med
målstruktur.

49

NTP 2010-2019 - Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystemet - forslag til etappemål og indikatorer - Vedlegg 1

VEDLEGG 1:
Dette er et utdrag fra ”Vägtransportsektorn 2004, sektorsredovisning” utgitt av Vägverket i Sverige

NTP 2010-2019 - Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystemet - forslag til etappemål og indikatorer - Vedlegg 1

NTP 2010-2019 - Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystemet - forslag til etappemål og indikatorer - Vedlegg 2

VEDLEGG 2:
Dette er et utdrag fra ”Vägtransportsektorn 2004, sektorsredovisning” utgitt av Vägverket i
Sverige

NTP 2010-2019 - Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystemet - forslag til etappemål og indikatorer - Vedlegg 2

NTP 2010-2019 - Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystemet - forslag til etappemål og indikatorer - Vedlegg 3

VEDLEGG 3:
Dette er et utdrag fra det danske Vejdirektoratets rapport "Statsvejnettet - oversigt over tilstand og
udvikling. Rapport 301. 2005"

NTP 2010-2019 - Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystemet - forslag til etappemål og indikatorer - Vedlegg 3

NTP 2010-2019 - Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystemet - forslag til etappemål og indikatorer - Vedlegg 3

NTP 2010-2019 - Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystemet - forslag til etappemål og indikatorer - Vedlegg 3

NTP 2010-2019 - Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystemet - forslag til etappemål og indikatorer - Vedlegg 3

NTP 2010-2019 - Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystemet - forslag til etappemål og indikatorer - Vedlegg 3

NTP 2010-2019 - Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystemet - forslag til etappemål og indikatorer - Vedlegg 3

NTP 2010-2019 - Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystemet - forslag til etappemål og indikatorer - Vedlegg 3

graﬁsk.senter@vegvesen.no 028306

KYSTVERKET

Bestilles hos:
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Publikasjonsekspedisjonen
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo
E-post: publvd@vegvesen.no
Tlf:22 07 38 37 - sentralbord: tlf: 22 07 35 00

Digital:
Papir:

ISBN 82-7704-095-4
ISBN 82-7704-094-6

