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Forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019 er de statlige transportetatene og Avinor AS’ faglige anbe-
falinger til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Arbeidet bygger på  
retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet fra januar 2006, samt sup-
plerende retningslinjer høsten 2006 og våren 2007. Retningslinjene forutsetter at planforslaget bygger på 
økonomiske planrammer som er satt lik regjeringens forslag til budsjett for 2007 ganger ti. I tillegg gjøres 
marginalvurderinger for +/÷ 20 prosent av planrammen.

Nasjonal transportplan revideres hvert fjerde år, og dette er tredje gang planen fremmes. Stortingsmeld- 
ingen planlegges lagt fram i desember 2008 og behandles av Stortinget i vårsesjonen 2009.

Transportutviklingen og transportpolitikken henger nøye sammen med samfunnsutviklingen. Retnings- 
linjene fra departementene understreket derfor at arbeidet med Nasjonal transportplan skal foregå i en 
åpen og inkluderende prosess.

Transportetatene og Avinor har samarbeidet med fylkeskommunene i regionale kontaktutvalg, og med de 
fire største byene i egne arbeidsgrupper. En referansegruppe, bestående av 27 bruker- og interesseorgani-
sasjoner og ti andre statlige etater, har også gitt nyttige innspill til arbeidet med planforslaget. 

Arbeidet med planen har pågått i nærmere to år. Før dette og underveis i arbeidet har etatene arbeidet med 
videreutvikling av transportmodeller og metodikk for samfunnsøkonomiske analyser. I vedlegg 1 vises en 
liste over arbeidsdokumenter som har vært grunnlag for planforslaget. Disse dokumentene og planforslaget 
kan lastes ned fra www.ntp.dep.no.

Samtidig med at transportetatene og Avinor leverer dette planforslaget til Samferdselsdepartementet og 
Fiskeri- og kystdepartementet, startes arbeidet med å forberede gjennomføringen av planen. Handlings-
programarbeidet vil ta opp i seg de endringer som følger av stortingsmeldingen og Stortingets behandling. 
Hver etat legger fram sitt handlingsprogram høsten 2009. Avinor utarbeider ikke handlingsprogram.

Parallelt med overleveringen av forslaget til Nasjonal transportplan vil dokumentet også bli sendt fylkes-
kommunene, de fire største byene og andre som ønsker det på høring. Høringsfristen er satt til 30. april 
2008, og uttalelser skal sendes Samferdselsdepartementet.

Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen, heretter omtalt som transportetatene, står samlet 
bak forslaget, mens hver etat står bak sektorspesifikke prioriteringer og teksten i kapitlene 2.2 - 2.5.

Oslo, 17. januar 2008



side � side �Forslag til NasjoNal traNsportplaN 2010–2019  |  INNHOLD



Innhold

Forord 3

Innhold 5

Sammendrag 8

1 UtForDriNgEr, MÅl og stratEgiEr 14

1.1 Transportomfanget vokser og klimagassutslippene øker 15

1.2 Kraftig vekst i godstransporten de siste årene 17

1.3
Sterke virkemidler for å få veksten i persontransporten på 
mer miljøvennlige transportmidler

19

1.4
Transportsystemet tilfredsstiller ikke samfunnets krav 
til framkommelighet og forutsigbarhet

20

1.5
Innsatsen må styrkes for å få til en markant reduksjon 
i antall drepte og hardt skadde

22

1.6
Transportsystemet må gis en universell utforming –  
kollektivtransporten er ikke tilgjengelig for alle

23

1.7 Endret ansvarsdeling, men samarbeidet mellom aktørene må fortsatt forbedres 23

1.8 Bruken av virkemidler må balanseres – konflikter mellom målene 24

2 saMMENHENgENDE NasJoNalt traNsPortNEtt 26

2.1 Utvikling av det nasjonale transportnettet 27

2.2 Luftfartsinfrastrukturen 39

2.3 Jernbanenettet 44

2.4 Sjøtransport og havner 60

2.5 Stamvegnettet og vegtrafikken 70

3 traNsPortKorriDorEr 90

3.1 Transportkorridor 1 Oslo–Svinesund/Kornsjø 91

3.2 Transportkorridor 2 Oslo–Ørje/Magnor 92

3.3 Transportkorridor 3 Oslo–Grenland–Kristiansand–Stavanger 94

3.4 Transportkorridor 4 Stavanger–Bergen–Ålesund–Trondheim 96

3.5 Transportkorridor 5 Oslo–Bergen/Haugesund (med arm via Sogn til Florø) 99

3.6
Transportkorridor 6 Oslo–Trondheim 
(med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund)

101

side � side �Forslag til NasjoNal traNsportplaN 2010–2019  |  INNHOLD



3.7 Transportkorridor 7 Trondheim–Bodø (med armer til Sverige) 105

3.8
Transportkorridor 8 Bodø–Narvik–Tromsø–Kirkenes (med armer til Lofoten,  
Sverige, Finland og Russland)

107

4 BYoMrÅDEr 110

4.1 Utfordringer og tiltak i de største byområdene 111

4.2 Osloregionen 116

4.3 Stavangerregionen 120

4.4 Bergensregionen 122 

4.5 Trondheimsregionen 125

5
DistriKtsUtViKliNg og ForHolDEt MElloM NasJoNal og rEgioNal 
traNsPortPlaNlEggiNg

128

5.1 Forvaltningsreformen påvirker forutsetningene for transportplanleggingen 129

5.2 Regionale veger 131

5.3 Luftfartens regionale betydning og regional lufthavnstruktur 132

  5.4 Fiskerihavner og regional utvikling 134

5.5 Nordområdene 135

5.6 Reiseliv og turisttrafikk 138

6 VirKNiNgEr og MÅloPPNÅElsE 140

6.1 Forutsetningene for samfunnsøkonomiske virkningsberegninger 141

6.2 Resultatet av de samfunnsøkonomiske virkningsberegningene 143

6.3 Måloppnåelse 145

7 tiltaK, VirKEMiDlEr og VirKNiNgEr KNYttEt til MÅlstrUKtUrEN 151

7.1 Hovedmål framkommelighet og avstandskostnader 153

Etappemål F1: Transporttilbudet og påliteligheten i transportsystemet 153

Etappemål F2: Reisetider i og mellom regioner 154

Etappemål F3: Rushtidsforsinkelser for næringsliv 
og kollektivtransport i de fire største byområdene

155

side � side �Forslag til NasjoNal traNsportplaN 2010–2019  |  INNHOLD



Etappemål F4: Framkommelighet for gående og syklende 156

Etappemål F5: Avstandskostnader mellom regioner 157

7.2 Hovedmål transportsikkerhet 160

Etappemål S1: Reduksjon i antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikken 161

7.3 Hovedmål miljø 166

Etappemål M1: Klimagassutslipp 166

Etappemål M2: NOx-utslipp 168

Etappemål M3: Lokal luftforurensning og støy 170

Etappemål M4: Naturmiljø 173

Etappemål M5: Kulturminner og kulturmiljøer, kulturlandskap og dyrket jord 175

Etappemål M6: Utslipp av olje eller andre kjemikalier til sjø 178

7.4 Hovedmål universell utforming 180

Etappemål U1: Kollektivtransportsystemet skal bli mer 
universelt utformet i perioden

181

8 stratEgiEr For traNsPortMiDDElForDEliNg 184

8.1
Strategi for overføring av persontransport fra bil 
til mer miljøvennlige transportmidler

185

8.2 Strategi for overføring av gods fra veg til sjø og bane 192

VEDlEgg 196

V1 Arbeidsdokumenter 198

V2 Lønnsomhetsstrategi 198

V3 Prioriteringer jernbane 202

V3.1 Oversikt over prioriterte tiltak 202

V3.2 Vedlikehold jernbane 205

V4 Kystverkets samlede korridortiltak 209

V5 Oversikt over stamvegprosjekter 212

V6 Statlig investeringsramme til dagens øvrige riksveger 218

Fotnoter 219

side � side �Forslag til NasjoNal traNsportplaN 2010–2019  |  INNHOLD



Effektive transporter er en forutsetning for velferd og øko-
nomisk vekst. Det overordnede målet for transportpolitikken 
er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for trans-
port og fremmer regional utvikling.

Transportomfanget øker i takt med den økonomiske  
utviklingen og globaliseringen. Samtidig har transport 
negative effekter for miljø og sikkerhet. Siden Nasjonal 
transportplan 2006–2015 ble behandlet i Stortinget  
våren 2004, har forståelsen for klimautfordringen økt  
vesentlig, og regjeringen har lagt fram sin klimamelding 
med sektorvise handlingsplaner. 

Det har vært en en økning i godsmengden på jernbane. 
Samtidig øker køproblemene og arealutfordringene i  
de største byene, kollektivtransporten svekkes i forhold 
til biltrafikken og flytrafikken øker sterkt. Sikkerhetsni-
vået for jernbane, luftfart og sjøtransport er økt, mens 
trafikksikkerhet på veg har utviklet seg mindre positivt 
enn forventet.

Som grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 
2010–2019 utarbeidet transportetatene i 2006 hver sin 
stamnettsutredning, eller sektorplan, for å vise behov og 
mulige strategier for utvikling av transportnettet i et 30–
årsperspektiv. Utredningene viser at det er store udekte 
behov i alle transportsektorene ut over de tiltak som kan  
finansieres innen de økonomiske planrammene. Transport-
etatene har i planforslaget vist hvilke ressurser som må til 

om stamnettet skal utvikles til ønskelig nivå i løpet av 30 
år. For Avinor AS vil behov og kostnader i stor grad avhenge 
av trafikkutvikling og inntekter for selskapet.

Klimautfordringen
Regjeringens mål i klimameldingen er at utslippene av  
klimagasser fra transport skal reduseres med 2,5 til 4 mill. 
tonn i forhold til en prognose for 2020. Som grunnlag for 
regjeringens arbeid for å nå målet, har etatene sammen-
stilt og vurdert potensialet som ligger i SFTs tiltaksanalyse 
fra juni 2007, beregninger utført med transportmodeller  
og resultater så langt de foreligger fra utredningen om 
høyhastighetstog. 

Vår vurdering er at det først og fremst er teknologisk utvik-
ling og virkemidler for å dempe veksten i biltrafikken som 
kan gi størst bidrag til reduserte klimagassutslipp fra trans-
port. Generelt økte transportkostnader kan imidlertid  
påvirke norsk næringslivs konkurransekraft negativt og stå  
i strid med fordelings- og regionalpolitiske mål. Køprising i 
de største byene vil gi noe reduksjon i klimagassutslippene, 
men vil først og fremst gi god effekt på framkommelighet,  
lokalmiljø, lokal luftforurensning og støy. 

Høyhastighetstog er beregnet å kunne gi reduksjon i klima-
gassutslippene med 0,1–0,5 mill. tonn årlig avhengig av 
utbyggingsomfang. Bygging av slike baner er i seg selv 
ikke en viktig del av utslippsreduksjoner i forhold til dagens 
transportmønster. Jernbaneverket mener likevel at høyhastig-

Sammendrag
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hetstog kan være interessant i et langsiktig klimaperspektiv. 
Det gir et effektivt og kapasitetssterkt tilbud som for alltid 
kan gå på ren fornybar energi med dagens teknologi. For å 
redusere dagens utslipp ligger større og mer kostnadseffek-
tive muligheter i vegsektoren. Dersom ingen kjørte fortere 
enn fartsgrensene og alle bilreiser under tre kilometer ble  
erstattet med gange eller sykkel, ville utslippene av klima- 
gasser blitt redusert med anslagsvis 0,6 mill. tonn. Redusert 
fart ville også gitt færre drepte og hardt skadde i vegtrafikken. 
Raskere utskifting av bilparken til mer miljøvennlige kjøre-
tøyer og innblanding av biodrivstoff vil kunne redusere  
utslippene med 1–2 mill. tonn.  

Flytrafikken er sterkt økende, og sivil og militær innen-
rikstrafikk stod i 2005 for klimagassutslipp på rundt 1,1 
mill. tonn. Det er en betydelig utfordring å redusere klima-
gassutslippene fra luftfarten vesentlig dersom det ikke 
skjer stor teknologisk utvikling.

Transportetatene har ikke deltatt i arbeidet med klima-
meldingen eller med tiltaksanalysen fra SFT. Transport-
etatene mener det er stort behov for samordning av det 
videre arbeidet med gjennomføring av tiltak i transport-
sektoren. Tiltakene som er aktuelle på transportområdet, 
går på tvers av mange statlige og i tillegg regionale og 
lokale myndigheters ansvarsområde. Klargjøring av  
ansvar og et bredt samarbeid er nødvendig for gjennom-
føring av tiltak.

Klimautfordringen er nærmere omtalt i kapittel 1 og 7.3.

Stort vedlikeholdsbehov
Transportsystemet må driftes og vedlikeholdes for at det 
skal fungere. Det er små frihetsgrader på disse områdene i 
transportpolitikken. Drift, vedlikehold og myndighetsopp-
gaver utgjør den klart største andelen av ressursbruken for 
transportetatene.

Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen anbefaler 
vesentlig økt ressursbruk til vedlikehold av veger, maritim 
navigasjonsinfrastruktur og jernbaner. Dette er viktig for 
punktlighet og dermed forutsigbarhet for brukerne, av  
hensyn til sikkerheten, og for at offentlig infrastruktur skal 
ivaretas på forsvarlig måte. Den statlige transportinfra-
strukturen har forfalt i mange år. På dagens statlige veg-
nett er det registrert et forfall på drøyt 15 mrd. kr. Maritim 
infrastruktur har et beregnet etterslep i vedlikehold på 1 
mrd. kr. Jernbanenettet har et beregnet forfall på i størrelses- 
orden 5,4 mrd. kr og står foran omfattende fornyelsesbehov 
dersom det ikke skal oppstå feil og store konsekvenser for 
punktligheten. 

Klimaendringene kan gi nye utfordringer for vedlikeholdet 
allerede i kommende planperiode. Økt risiko for ras, vind-
fall, flom, nedbør i form av regn og snø og økt nedbrytning 
av veg-, jernbane- og maritim infrastruktur stiller større 
krav til vedlikehold og forebyggende tiltak. Infrastrukturen 
må gjøres robust, og det er særlig viktig at vedlikeholdsfor-
fallet elimineres. Jernbaneverket deltar i en prøveordning 
med regnskapsføring etter regnskapsprinsippet. Dette 
innebærer at verdiene i jernbanenettet aktiveres, og at 
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 kapitalslit avskrives. En slik regnskapsføring i offentlig 
virksomhet kan gi et bedre grunnlag for å fastsette nød-
vendig nivå, og dermed økt oppmerksomhet på vedlikehold 
og fornyelser av infrastrukturen.

Transportetatene vil prioritere drift og vedlikehold høyt 
uavhengig av nivået på de økonomiske rammene. Priori-
tering av drift, vedlikehold og fornyelser innenfor plan-
rammen gjør at statlige ressurser til investeringer i ny  
infrastruktur reduseres.

Et robust nasjonalt transportnett
Norge trenger et sammenhengende, kapasitetssterkt og  
robust nasjonalt transportnett for å redusere avstandskost-
nadene og øke påliteligheten i transportsystemet. Nettet er 
av vital og økende betydning for næringslivets transporter 
og mobiliteten til befolkningen. Vareflyten krever logistikk-
løsninger som i økende grad forutsetter pålitelig infrastruktur. 
Personreiser øker i lengde, spesielt forretnings- og ferie- 
reiser. Gode kommunikasjoner og nettverk er svært viktig 
for næringslivet og utvikling av arbeidsplasser. Næringslivet 
blir stadig mer globalisert. For at norsk næringsliv skal 
kunne ta del i denne utviklingen, må transportnettene 
innenriks og til og fra utlandet styrkes.

Transportetatene foreslår stamvegtilknytning til 20  
utvalgte stamnettshavner og andre store og viktige gods-
terminaler, samt til stamlufthavnene. Videre foreslås kon-
krete forbedringer i tilknytningen mellom stamvegnettet og 
Alnabruterminalen, Sydhavna i Oslo, Larvik havn (Revet), 
Grenland havn (Brevikterminalen) og Bodø havne- og 
jernbaneterminal. 

Riktig nivå på daglig drift av transportsystemene, et godt 
vedlikehold og tilstrekkelige fornyelser er forutsetninger for 
at stamnettet skal ivareta transportfunksjonene på en  
tilfredsstillende måte. 

Når det gjelder investeringer i jernbanenettet, prioriteres 
krysningsspor på strekningene Oslo–Stavanger, Oslo– 
Bergen og Oslo–Trondheim. Det vil doble kapasiteten for 
godstransport og øke robustheten i nettet. De intermodale 
godsterminalene får også økt kapasitet. Utbyggingen av 
dobbeltspor i Oslo-området forsinkes kraftig. Jernbaneverket 
prioriterer større nyanlegg på aksen Skien–Lillehammer for 
å kunne utnytte investeringene som er gjort på denne 
strekningen siden 1990-tallet. Stasjonsutvikling med uni-
versell utforming prioriteres langt høyere enn tidligere.

Innsatsen på vegsiden vil først og fremst bli rettet mot  
mindre utbedringer, sikkerhet, kollektivtrafikk, universell 
utforming, sykkeltrafikk og hvileplasser for tungtrafikken. 
Slike tiltak gir god effekt og måloppnåelse i forhold til  

kostnadene. Prioriteringene innebærer at de økonomiske 
rammene for store prosjekter er lave. Midler til store inves-
teringsprosjekter foreslås først og fremst å brukes til å full-
føre de prosjekter som inngår i handlingsprogrammet for 
perioden 2006–2009. Innenfor planrammen er det i tillegg 
funnet plass til oppstart av ti nye prosjekter for om lag  
2,5 mrd. kr. De nye prosjektene ligger i hovedsak utenfor 
høytrafikkerte områder. Det foreslås et forbedret tilbud på 
stamvegferjene, slik at det blir bedre tilpasset nærings- 
livets og trafikantenes behov.

På stamlufthavnene er det først og fremst terminalutvidelser, 
bygging av større sikkerhetsområder og etablering av nye 
lysanlegg som vil bli prioritert. Det største behovet er på 
Gardermoen, der terminal to må bygges i perioden. Det 
legges videre opp til betydelig utvikling av regionale luft-
havner. Disse lufthavnene spiller også en viktig rolle for det 
nasjonale transportnettet. 

Det er viktig å få en politisk avklaring på hva som er ønskelig 
langsiktig utvikling av flytrafikken, slik at man unngår å 
komme i en situasjon der flytrafikken vokser, mens det ikke 
er vilje til å prioritere kapasitetsutvidelser på lufthavnene. 

Den viktigste saken for utvikling av luftfarten i planperioden 
er at det blir båndlagt arealer for en tredje rullebane på 
Gardermoen. Med trafikkprognosene som ligger til grunn 
for planforslaget, kommer behovet for en tredje rullebane i 
perioden 2020–2030.

I stamnettet til sjøs prioriteres tiltak som har størst effekt 
for en sikker, effektiv og konkurransedyktig sjøtransport. 
Utbedring av innseilinger til viktige havner vil gi bedre  
sikkerhet og tilgjengelighet som bedrer sjøtransportens 
konkurransefortrinn. God driftssikkerhet i navigasjonsin-
frastrukturen er av stor betydning. Den påbegynte utbyg-
gingen av et mer moderne merke- og varslingssystem  
tilpasset hurtigbåttrafikken vil bli ført videre.

Omtale av tiltakene i stamnettet er omtalt under kapitlene 
2.1 til 2.5.

Overføring av gods fra veg til sjø og bane
Strategien om overføring av gods fra veg til sjø og bane 
har stått sentralt i arbeidet med planforslaget. Transport-
etatene har gjort analyser som viser at det er vanskelig å 
få til store overføringer. Betydelig høyere pris på drivstoff i 
vegtrafikken kan gi noe overføring, men dette gir samtidig 
økte avstandskostnader og betydelige handelslekkasjer og 
konkurransevridninger mot utlandet. En dobling av kapasi-
teten for godstransport på jernbane mellom Oslo og de  
andre større byene er anslått til å kunne redusere gods-
transportarbeidet på veg med nesten 10 prosent i forhold 
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til prognosene. Dette er et betydelig omfang. Effekten vil 
være enda større på de tunge godsrelasjonene mellom de 
største byene i Sør-Norge. Tiltaket alene kan likevel ikke 
hindre fortsatt vekst i godstransporten på veg. 

Transportetatene foreslår at det vurderes om staten bør 
gå inn med ressurser i enkelte havner med tanke på over-
føring av mer transport til sjø. Det må i tilfelle legges opp 
til et samarbeid der også andre myndigheter og private 
aktører deltar, slik at sjøtransporttilbudet bedres. Departe-
mentene bør igjen vurdere muligheten for å gi støtte til 
nye intermodale transportløsninger etter mønster fra EUs 
Marco Polo-program.

Temaet er nærmere omtalt i kapittel 8.2.

Sikkerhet i transportsektoren
I alle transportetatene brukes store ressurser for å styrke 
sikkerheten. Antallet ulykker og hendelser i luftfarten er 
per i dag svært lavt. Avinor har som målsetting at antall  
alvorlige hendelser og mindre alvorlige skader skal reduseres 
selv om trafikken øker. Avinor vil gjennomføre betydelige 
investeringer i sikkerhetstiltak. Jernbaneverket foreslår å 
videreføre sikkerhetsinnsatsen fra inneværende planperi-
ode. Det er særlig viktig at tiltak for å bedre sikkerheten, 
herunder eventuelle nye lov- og forskriftskrav, baseres på 
risikovurderinger. 

De alvorlige ulykkene skjer langt oftere i vegtrafikken enn i 
de andre transportsektorene. Statens vegvesen har fore-
slått å øke innsatsen til spesielle trafikksikkerhetsinveste-
ringer vesentlig. Kombinert med bidrag fra andre aktører, 
økt kontrollvirksomhet og en sikrere bilpark, kan dette  
bidra til at antall drepte eller hardt skadde reduseres med 
minst en tredel fra 1 200 til under 800 per år i 2020. Dette 
til tross for at det er anslått en vekst på rundt 20 prosent i 
vegtrafikken. En viktig forutsetning er økt trafikksikkerhets-
innsats fra politiet, og at innsatsen på dagens øvrige riks-
vegnett opprettholdes eller forbedres i de nye regionene. 
En økonomisk ramme ut over planrammen muliggjør et 
mer ambisiøst mål.

Sikkerhet i transportsektoren er omtalt under kapittel  
1.5 og 7.2.

Bompenger 
Bompenger har de senere årene utgjort en sentral del av  
finansieringen av vegutbygging i Norge. Regjeringen har 
foreslått at bompenger også kan brukes til drift av kollektiv-
transport. I 2008 vil bompenger finansiere utbygging av 
det statlige vegnettet for 5 mrd. kr, mens staten bevilger 
om lag 5,8 mrd. kr. Det er et dilemma at muligheten til å 

starte nye vegprosjekter i større grad har blitt avhengig av 
bompengefinansiering. Bompengeprosjekter initieres  
lokalt, og forserer normalt prosjekter som ellers hadde 
måttet vente. Bompengeprosjekter forutsetter vanligvis en 
kombinasjon av statsmidler og bompenger. Dette medfører 
at jo flere bompengeprosjekter som vedtas, desto større 
del av den statlige investeringsrammen blir bundet opp.
Statens vegvesen mener store behov for utbygging av veg-
nettet og de økonomiske planrammene innebærer at bruk 
av bompenger fortsatt er nødvendig. Det fulle potensialet 
for bompenger bør tas ut i trafikksterke områder, der det er 
grunnlag for dette. Det må finnes rom for statlige midler til 
prosjekter i distriktene som ikke kan finansieres med 
bompenger.

Med de foreslåtte prioriteringer vil staten innenfor plan-
rammen bidra med 27 mrd. kr. Det er da anslått at bom-
penger vil bidra med ytterlige 17 mrd. kr. Om rammen øker 
med 20 prosent, vil staten bruke 43 mrd. kr og bompenger 
bidra med om lag 38 mrd. kr i perioden 2010–2019.

Prosjektfinansiering og nye kontraktsformer
Det er viktig med konsentrerte anleggsperioder og forut-
sigbare budsjetter for å få effektiv gjennomføring av igang-
satte prosjekter. Transportetatene mener det bør vurderes 
å prosjektfinansiere større prosjekter, slik at framdriften 
kan optimaliseres. De gjennomførte OPS-prosjektene på 
veg har ikke vært avhengige av de årlige statsbudsjetter i 
anleggsfasen, og erfaringen med hensyn til framdrift har 
vært positiv. 

For jernbane bør prosjektfinansiering vurderes for flere 
større utbyggingsprosjekter, spesielt for prosjekter som 
kan tenkes å inngå i et eventuelt framtidig 
høyhastighetsnett. 

For å utnytte drifts-, vedlikeholds- og investeringsmidler 
når det planlegges mindre utbedringer over lengre strek-
ninger, foreslår Statens vegvesen at det utvikles nye kon-
traktsformer. Det er ønskelig å utrede løsninger der entre-
prenøren får en kontrakt med 10–15 års varighet, og der 
drift, vedlikehold og utvikling av vegen inngår i en helhet.

Fra 2010 må de nye regionene finansiere utbygging av det 
regionale vegnettet gjennom egne prioriteringer av ramme-
tilskuddet. Dette kan gi budsjettmessige utfordringer i rela-
tivt små regioner med store vegprosjekter. Statens vegvesen 
anbefaler derfor en overgangsordning med mulighet for 
lån med gunstige betingelser fra et statlig fond der de nye 
regionene kan ta opp lån for å finansiere prosjekter med et 
kostnadsoverslag på over 100 mill. kr.

Forslagene er nærmere omtalt under kapittel 2 og 5.2.
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Fra 2010 er det forutsatt at de nye regionene overtar eier-
skap og forvaltning av dagens øvrige riksvegnett og tilhø-
rende ferjestrekninger. Statens vegvesen foreslår i kapittel 
2.5 hvordan ressursene bør fordeles mellom staten og de 
nye regionene.

Den nye ansvarsdelingen vil innebære at det regionale 
vegnettet får en helt annen betydning i den nasjonale tran-
sportpolitikken enn dagens fylkesvegnett. Dette medfører 
behov for god samhandling mellom forvaltningsnivåene for 
at nasjonale mål og hensynet til brukerne skal ivaretas 
best mulig.

Statens vegvesens ansvar for oppfølging av transportpoli-
tiske mål, utvikling av felles standarder samt kunnskaps- 
utvikling og -formidling i vegfaglige spørsmål bør fortsette.

Byene
Det er utarbeidet byanalyser for hver av de fire største  
byene. Disse er referert i planforslaget. Det framgår tydelig 
at biltrafikken øker mer enn ønskelig ut fra både kapasitets-
hensyn og de miljøproblemer dette skaper i byene. Samtidig 
framgår det av analysene at det ikke er mulig å gjøre  
vesentlige kursendringer i retning av mindre biltrafikk gjen-
nom ensidig positive tiltak for kollektivtransport, sykling og 
gange. Køprising, en restriktiv parkeringspolitikk og en areal-
politikk som klart styrker kollektivtrafikken, må kombineres 
med et bedre kollektivtilbud. Bare en slik helhetlig tiltaks-
pakke vil kunne gi tilstrekkelig endringsvilje i befolkningen til 
at utviklingen kan snu. Dette kan også gi grunnlag for å gi 
større fordeler til dem som er villige til å kjøre sammen i  
bilene. I dag er det i de aller fleste tilfeller kun en person per 
bil i rushtiden.

Med de foreslåtte prioriteringene ligger det få nye store  
prosjekter i de største byene. Jernbaneverket vil avslutte pro-
sjektene Lysaker–Sandvika i Oslo-området og nye dobbelt-
spor Stavanger–Sandnes tidlig i planperioden. Også utbyg-
ging av Gevingåsen tunnel ved Trondheim og tiltak i Bergens-
området vil bli gjennomført i første del av planperioden. 
Planlagt dobbeltspor på strekningen Oslo–Ski har ikke fått 
plass innenfor planrammen. Dette er ikke i tråd med forut-
setningene om statlig medvirkning i Oslopakke 3. Arbeidene 
med utvikling av jernbaneterminalen på Alnabru i Oslo er 
prioritert høyt, og planlegges foreløpig avsluttet i 2011.

På vegsiden er det innenfor økonomisk planramme stor  
avstand mellom forutsetningene for statlige midler som  
er lagt til grunn i det lokale arbeidet med Oslopakke 3 og 
forslaget til prioritering fra Statens vegvesen. Ettersom 

rammen til investeringer er lavere enn dagens nivå som 
følge av høyere prioritering av vedlikeholdet, mener  
Statens vegvesen at dette også får konsekvenser for det  
nivået Oslo kan forvente å få av statsmidler. Om den øko-
nomiske rammen økes med 20 prosent vil dette gi rom for 
tilstrekkelige statlige midler på vegsiden, og at utbyggingen 
av dobbeltsporet Oslo–Ski kan startes.

Sydhavna i Oslo og Alnabruterminalen er navene i norsk 
godstransport. Dette er også de viktigste punktene for eff-
ektiv bruk av skip og jernbane i de intermodale transport-
kjedene. Sydhavna og Alnabruterminalen må gis muligheter 
til å kunne ivareta denne nasjonale oppgaven. Utfordrin-
gene med hensyn til godsterminaler gjelder også Bergen 
og Trondheim.

I løpet av 2006 vokste befolkningen i Oslo og Akershus 
med drøyt 18 000 innbyggere, som tilsvarer antall innbyg-
gere i kommunene Narvik eller Grimstad. Det innebærer 
store utfordringer i årene framover for å få til effektiv 
transport og reduserte miljøproblemer. Allerede i dag er 
grenseverdiene i forurensningsloven overskredet når det 
gjelder partikkelutslipp blant annet i Alnabru-området. Det 
må bestemmes hvilke tiltak dette vil kreve. Begrensninger i 
biltrafikken på enkeltdager kan bli aktuelt.

Byene er omtalt under kapittel 4.

Distrikts- og regionalutvikling
Transporttilbudet er viktig for regional utvikling. Transport-
etatene har hatt et eget oppdrag om utfordringene i nord-
områdene. Avinor anbefaler utvidelser av lufthavnen i  
Lakselv i planperioden for å kunne legge til rette for større 
fisketransporter. Kystverket setter fokus på sjøsikkerhet og 
oljevernberedskap i området, og vil følge opp de nye seilings-
korridorene på strekningen Vardø–Røst. I Nord-Norge  
mener transportetatene at Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, 
Narvik, Bodø og Mo i Rana bør være stamnettshavner med 
stamvegtilknytning. På sjøsiden er det også nødvendig å 
gjøre tiltak i farvannet rundt Svalbard som følge av økt  
trafikk. Kystverket vil etablere AIS-dekning på de mest traf-
fikerte områdene.1 Jernbane-verket anser strekningen  
Kirkenes–Nikel som et industri-prosjekt som bør bygges ut 
dersom det er vilje til finans-iering av dette i næringslivet. 
Dersom Kirkenes skal kobles til det russiske jernbanenettet, 
ligger de største utford-ringene mellom Nikel og Murmansk. 
Avinor vurderer potensialet for mellomlandinger på trans-
polare flygninger i Finnmark som lite. Dersom olje- og 
gassvirksomheten trappes opp og det stilles statlige midler 
til rådighet, vil tiltak på Kirkenes og Hammerfest lufthavner, 
samt en ny helikopterbase kunne være aktuelt. På vegsi-
den er det etablert samarbeid på tvers av landegrensene 
for å skape forbedringer i transportilbudet. 
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Turisme og sjømat er to av de store næringene i Norge  
etter olje- og gassvirksomheten. Gode transportløsninger 
er viktige for begge næringene. Cruisetrafikken til Norge er 
økende. Det gjelder også turisttrafikken med jernbane, der 
Flåmsbana har hatt en særlig kraftig vekst de senere år. I 
luftfarten øker ferie- og fritidsreiser mest. Dette er ofte i 
kombinasjon med andre transportmidler. Veksten i disse 
næringene er med på å skape behov for kapasitetsutvidelser 
både ved stamlufthavner og de regionale lufthavnene. Det 
nasjonale turistvegprosjektet viser at det er mulig å få til 
spennende utvikling i samarbeid med lokale myndigheter 
og det private næringsliv med Statens vegvesen som pro-
sjekteier. Prosjektet anbefales videreført i planperioden.

Temaet er nærmere omtalt under kapittel 5.

Universell utforming
Mål om tilgjengelighet for alle ble introdusert som et  
hovedmål ved Stortingets behandling av Nasjonal trans-
portplan 2006–2015 og er videreutviklet til et mål om  
universell utforming. Jernbaneverket og Statens vegvesen 
anbefaler at innsatsen økes betydelig for å gi mange flere 
stasjoner og holdeplasser universell utforming. Dette vil 
normalt forbedre tilgjengeligheten for alle trafikantgrupper. 
Det er også forbedringspotensial i havnene og luftfarten. 
Oppfølging i havnene er et kommunalt ansvar. Avinor  
arbeider med tiltak i samarbeid med brukerne.

Høyhastighetstog
Jernbaneverket har på oppdrag fra Samferdselsdeparte-
mentet fått utredet hvilket potensial som kan ligge i høy-
hastighetstog i Norge. De andre transportetatene har ikke 
deltatt i denne utredningen. Utredningen er gjort på over-
ordnet nivå, men viser under gitte forutsetninger at det kan 
være samfunnsøkonomisk lønnsomt med høyhastighetstog.

Utrederne anbefaler en trinnvis utvikling, ikke et komplett 
nettverk. Konseptet omfatter en enkeltsporet høyhastig-
hetsbane for hastigheter på 250 km/t mellom Oslo og de 
store byene i Sør-Norge. Det mest interessante markeds-
grunnlaget er flytrafikken mellom byene og nye reiser. 
Driftkonseptene forutsetter at intercity-strekningene på 
Østlandet er bygget ut med dobbeltspor, og inngår i en 
eventuell framtidig høyhastighetsløsning

Jernbaneverket mener utredningen og øvrig grunnlagsma-
teriale viser interessante muligheter for å utvikle høyhas-
tighetsbaner i Norge. Det gjenstår mye utredningsarbeid 
før det er etablert et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 
Jernbaneverket anbefaler å gjennomføre mer detaljerte 
studier av driftskonsept, kapasitetsstudier og langsiktig 
behov for integrering av høyhastighet i Oslo-området.  

Jernbaneverket vil tilrå at det i forbindelse med behand- 
lingen av Nasjonal transportplan i Stortinget våren 2009 
legges opp til å fastlegge mål for den langsiktige utviklin-
gen av fjerntrafikken på jernbane i Norge. Dette vil ha et 
perspektiv ut over planperioden, men er viktig for bruk av 
planressurser for utvikling av jernbaneinfrastrukturen  
totalt sett.

Høyhastighetstog er nærmere omtalt under kapittel 2.3.

Teknologiutvikling og FoU 
Informasjonsteknologi og annen avansert teknologi vil i 
økende grad være en nødvendig del av løsningene på 
transportsektorenes utfordringer. Intelligente transport-
systemer (ITS) har lenge vært benyttet i transportsektoren. 
Transportetatene vurderer hvordan ITS kan styrke eller  
erstatte konvensjonelle virkemidler for bedre måloppnå-
else. For alle hovedmål vil det være interessant å ta i bruk 
ny teknologi. Samtidig er det utfordringer knyttet til:
› Grensesnittet mellom offentlige og rent kommersielle 

systemer
› Hensynet til personvern
› Avveiing av personlig frihet mot systemer som begrenser 

mulighetene til å gjøre fatale feil i trafikken

Det vil kreve betydelig FoU-innsats å implementere slike 
systemer. I tillegg vil transportsektoren ha betydelig FoU-
behov for å sikre effektiv ressursbruk, øke miljøprestasjonen, 
styrke sikkerheten og redusere sårbarheten i transportsys-
temene. På flere felt er det et utstrakt samarbeid mellom 
etatene, og dette vil videreutvikles i planperioden. Eksem-
pler på samarbeidstema er transportanalyser og transport-
prognoser, konsekvenser av klimaendringer for dimensjo-
nering og vedlikehold, samt ulike problemstillinger innenfor 
sikkerhet og security.



Planforslaget viser hvordan transportsektoren innenfor gitte rammer kan bidra til å nå 
politiske mål, hvilke kostnader det har og effektene på kort og lang sikt. På grunnlag av 
retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, skal følgende 
hovedmål legges til grunn:
› bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften  
 i næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

› bygge transportpolitikken på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte 
 eller livsvarig skadde i transportsektoren

› bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle 
 nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet

› transportsystemet skal være universelt utformet

I tillegg skal etatene presentere strategier for å få mer godstransport på sjø og bane i stedet 
for på veg, og mer kollektivtrafikk og mer gange og sykling i byene. 

1 Utfordringer, mål og strategier



Utfordringer, mål og strategier

Det overordnete målet i transportpolitikken er å tilby et  
effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transport- 
system som dekker samfunnets behov for transport og 
fremmer regional utvikling. Gode transportløsninger er  
en forutsetning for høy sysselsetting, god distriktsutvikling 
og verdiskapning.

Siden forrige Nasjonal transportplan har kunnskapen om 
og erkjennelsen av klimaendringene økt betydelig. Transport-
sektoren stod i 2005 for 29 prosent av klimagassutslippene  
i Norge. Regjeringen har foreslått egne mål for reduksjon 
fra transportsektoren. Dette stiller nye krav til transport-
politikken, siden transporten forventes å vokse også i 
årene framover. Transportveksten gir også økte utfordringer 
for sikkerhet og bymiljø. 

Kravene og forventningene fra brukerne til et effektivt 
transportsystem er stadig økende. Transportetatene foreslår 
i denne transportplanen å utvikle et helhetlig nasjonalt 
transportnett koblet sammen i effektive nasjonale intermo-
dale knutepunkter. Påliteligheten og forutsigbarheten i det 
nasjonale transportnettet skal økes gjennom å prioritere 
drift, vedlikehold og fornyelse. Sikkerhet, miljø og universell 
utforming skal bedres vesentlig gjennom målrettete tiltak. 

I de største byene trengs det et samarbeid over forvaltnings-
nivåene om en politikk som innebærer at det innføres  
restriksjoner mot privat biltrafikk samtidig som kollektiv-
trafikken styrkes og gang- og sykkelvegnettet bygges ut. 
Bruk av ny teknologi er viktig innenfor alle deler av trans-
portsystemet for å bidra til effektiv og god måloppfyllelse.

Mål og strategier skal oppfylles og gjennomføres på en  
effektiv måte. En effektiv ressursutnyttelse er et overordnet 
mål for transportpolitikken.

I transportpolitikken må det gjøres vanskelige avveininger 
mellom mål. Virkemidler som virker positivt på ett mål kan 
virke negativt på et annet. Samtidig er ressursene begren-
sete. Transportetatene skal bidra med faglige vurderinger 
slik at konsekvenser av valg blir belyst best mulig.

1.1 Transportomfanget vokser og 
klimagassutslippene øker

Etter en viss utflating rundt årtusenskiftet, er landet igjen 
inne i en periode med kraftig vekst i godstransporten. Det 
har vært stabil vekst i persontransporten. Veksten har de 
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Figur 1.1: Utvikling i innenlands godstransport, persontransport 

og klimagassutslipp fra transportsektoren. Kilder: St. meld. nr. 

34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk, Norconsult/Urbanet 2007 

og TØI 907/2007.
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siste årene vært stor på jernbane, men over tid markant 
størst for veg- og flytransport. 

Økonomisk vekst er ved siden av globalisering og effektivi-
sering i næringslivets logistikkfunksjoner, den sterkeste 
drivkraften mot mer og raskere transport. I EU-området 
økte transportarbeidet med 2,8 prosent per år i perioden 
1995–2004, mens BNP økte med 2,3 prosent. Verdenshan-
delen vokser med 10 prosent per år. Produksjonsveksten i 
Kina og andre områder i Asia bidrar til at gods fraktes over 
lange strekninger, og på stadig større og mer effektive 
containerskip. 

I regjeringens klimamelding1 anslås det en vekst i klimaut-
slipp fra transport på 29 prosent fra 2005 til 2020. Trans-
portetatene mener denne referansebanen bør kvalitetssi-
kres fram mot stortingsmeldingen om Nasjonal 
transportplan.

I klimameldingen angir regjeringen som mål at eksisterende 
og nye virkemidler i transportsektoren utløser en reduksjon 
i klimagassutslippene med mellom 2,5 og 4 millioner tonn 
CO

2
-ekvivalenter innen 2020 i forhold til referansebanen, 

mens SFT anslår det tekniske potensialet for utslippsreduk-
sjoner til 4,7 millioner tonn. Den største delen av dette  
potensialet er knyttet til tekniske forbedringer og alterna-
tivt drivstoff for personbiler, men mange av tiltakene er 
kostbare og vanskelige å gjennomføre. For tunge biler er 
potensialet vesentlig mindre. 

Transportetatene mener det bør utvikles en strategi for å  
endre kjøretøyparken og øvrige transportmidler slik at nye  
typer drivstoff og ny motorteknologi tas i bruk. Etatene  
arbeider med å heve sin kompetanse på dette området, og 
vil gå foran som eksempler gjennom å stille høye krav til 
sine leverandører av varer og tjenester. I tillegg må satsin-
gen fortsette på samordnet areal- og transportplanlegging, 
bedre kollektivtransport, tiltak for gående og syklende,  
køprising, parkeringspolitikk, mobilitetsplanlegging, samt 
tiltak for å overføre gods fra veg til sjø og bane. Det bør 
også satses på å utnytte ledig kapasitet i transportsystemet, 
ved å øke godsmengden i lastebiler, godstog og skip, øke 
passasjerbelegget i busser, tog, hurtigbåter og fly, samt å 
få flere til å kjøre sammen i bilene.

Transportetatene mener at både køprising og jernbanesat-
sing er viktig og riktig, men at dette ikke alene kan bidra til 
å nå målet for reduksjon av klimagassutslipp. For å redu-
sere det totale transportomfanget og endre transportmid-
delfordelingen på nasjonalt nivå, må bruk av bil reduseres 
også utenom de største byene. 

Figur 1.2: Utvikling i BNP, privat konsum og innenriks 

godstransport. Ekskl. råolje og naturgass. Kilde: TØI 907/ 2007.
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Figur 1.3: Utvikling i importverdi, eksportverdi og transporterte 

tonn utenriks. Ekskl. råolje og naturgass. Kilde: TØI 907/2007.

Figur 1.4: Eksport og import 2005 fordelt på transportmiddel. 

Ekskl. råolje, naturgass. LNG og kondensat. Kilde: SSB.
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1.2 Kraftig vekst i godstransporten  
de siste årene

Godstransportarbeidet i Norge har de siste ti årene vokst 
vesentlig mer enn den økonomiske veksten. Dette skyldes 
omstilling i bedriftenes logistikksystemer på slutten av 90-
tallet, der sentralisering av produksjon og lager bidro til at 
gods nå blir fraktet over lengre avstander enn tidligere.  
Andre årsaker til den kraftige veksten i godstransporten er 
globalisering, økonomisk vekst og relativt sett reduserte 
transportkostnader.

De siste årene har det vært en kraftig økning i verdien av 
importerte varer. Dette har ført til en økning av andelen  
import med lastebil. Skip dominerer imidlertid fortsatt 
både import og eksport. Antall transporterte tonn økte  
raskere enn verdien av import og eksport før 1997. Etter 
1997 har veksten i antall transporterte tonn gods i uten-
rikshandelen blitt redusert.

Økningene i transportvolumene i oversjøisk transport gjør 
at også størrelsen på skipene øker. Dette vil ha innvirkning 
på nærsjøfarten mellom Norge og de europeiske storhav-
nene. Størrelsen på hver sending og andelen containere 
øker, det blir mer spesialiserte transporter rettet mot et 
økende enhetslastmarked og færre havner. Større konkur-
ranse mellom europeiske havner vil gi økt konsentrasjon av 
havnetilbudet og utvikling av spesialiserte logistikksentra 
for overføring av last mellom sjø- og landtransport. Havnenes 
evne til å følge opp og tilpasse seg denne utviklingen vil 
være avgjørende for etablering av intermodale terminaler 
og transportkjeder. Utviklingen vil kunne bidra til at havner 
og transportører gjennom samarbeid og spesialisering  
etablerer nasjonale logistikksentra, slik at utenrikstrafikken 
kan konsentreres til et fåtall havner og tilpassede termi- 
naler på kysten. Statlige myndigheter bør medvirke til en 
slik utvikling.

I innenlands godstransport har jernbanen relativt sett hatt 
en stor vekst de siste årene, med en vekst på 70 prosent i 
CargoNets volumer fra 2002 til 2007. Målt i tonnkm vokser 
imidlertid transportarbeidet vesentlig mer på veg og sjø.

En stor del av veksten i antall transporterte tonn innen-
lands er massetransport av stein, grus og jord som ofte 
fraktes korte distanser. Selv om 70 prosent av veksten i  
antall tonn fraktet med lastebil fra 1993 til 2004 er knyttet 
til bygg- og anleggsvirksomhet, utgjør de kun om lag 15 
prosent av veksten i transportarbeidet. Veksten i transport-
arbeidet består først og fremst av transport av matvarer og 
diverse stykkgods. Det er innenfor disse varegruppene laste-
bilen har tatt markedsandeler fra jernbane og sjø. Det er 
særlig transporter mellom landsdelene som bidrar til  
veksten i transportarbeid. Det har for eksempel vært en 
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Figur 1.6: Historisk utvikling i utført godstransport innenriks 

etter transportmiddel 1985-2005.  

Kilde: TØI 907/2007.
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Figur 1.7: Utvikling i innenriks godstransportarbeid etter 

transportmiddel. Prognose f.o.m. 2006. Kilde: TØI 907/2007. 
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Figur 1.8: Utvikling i godstransport på strekninger lengre enn 

300 km. Prognose f.o.m. 2006. Kilde: TØI 907/2007.

 årlig vekst på rundt 10 prosent i godsmengder mellom Øst-
landet og henholdsvis Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og 
Nordland de siste 10–15 årene. Dette har bidratt til stor 
økning både i vegtransport og jernbanetransport. Etter-
spørselen etter jernbanetransport er i dag større enn tilbu-
det. Det er imidlertid en skjevhet i retningsbalansen; mer 
transporteres ut fra Østlandet enn motsatt vei. Dette gjel-
der også lastebiltransport.

Transportetatene har utarbeidet prognoser for utviklingen i 
godstransporten fram mot 2040. Disse er gjort med et 
nyutviklet modellsystem som ennå har en del svakheter. 
Det er derfor stor usikkerhet i resultatene. Prognosene gir 
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nokså lik utvikling i transportarbeid som i transporterte 
tonn, noe som er vesentlig forskjellig fra utviklingen de 
siste ti årene, se figur 1.7. Supplerende analyser tyder på at 
transportarbeidet på veg er underestimert i prognosene. 
En sammenlikning av vekstraten for totalt transportarbeid 
viser imidlertid at de norske prognosene ligger noe over 
både EU-prognosen og den svenske prognosen for utviklin-
gen i godstransport.

Prognosen viser fortsatt vekst i godstransporten, selv om 
den forventes å bli lavere enn utviklingen de siste ti årene. 
Transportmidlene har om lag like stor relativ vekst, hvilket 
betyr at veg og sjø fortsatt vil dominere godstransporten. 

Andel transportarbeid i 2006
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Figur 1.10: Persontrafikk på hovedrelasjoner til/fra Oslo/

Akershus 2005. Kilde: TØI 865/2006.
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Jernbanen forventes imidlertid å vokse mer på de streknin-
ger der jernbanen har en betydelig markedsandel allerede i 
dag. Det er utfordrende å håndtere veksten i godstransporten 
slik at ikke for mye av den kommer på veg.

1.3 Sterke virkemidler for å få veksten i 
persontransporten på mer miljøvennlige 
transportmidler

Nordmenn reiser stadig mer og reisene blir lengre. Mens 
nordmenn i 1998 i snitt gjennomførte 1,2 reiser over 100 
km per måned var snittet økt til 1,6 reiser i 2005. Samtidig 
er fortsatt en stor del av de daglige reisene svært korte, 
hele 41 prosent av alle reiser er under 3 km. Handleturer 
og arbeidsreiser utgjør de fleste daglige reisene, mens de 
fleste lange reisene er ferie- og fritidsreiser. 

Transportetatenes prognose i figur 1.11 gir anslag på at fly-
reiser og biltransport vil øke mest i årene framover. Dette 
er imidlertid prognoser som bygger på en rekke forutset-
ninger, hvor blant annet dagens transportpolitikk og infra-
struktur legges til grunn. Utbygging av veger, jernbane 
eller nye rutetilbud vil gi mer transport enn prognosene 
viser. Fram mot stortingsmeldingen om Nasjonal transport-
plan bør det utarbeides reviderte prognoser som oppdateres 
mot økonomiske utviklingsbaner i regjeringens perspektiv-
melding høsten 2008, og som gir anslag på hva forbedret 
transporttilbud i perioden 2010–2019 vil generere av ny 
transport. 

Fordelingen mellom transportmidlene har vært relativ sta-
bil de siste årene. Den største endringen er andel reiser 
som bilfører, som har økt fra 50 prosent i 1992 til 54 pro-
sent i 2005. Andelen husholdninger med to eller flere biler 
har økt fra 33 til 39 prosent i årene 2001 til 2005. Dette er 
en sterk vekst. Andelen personer som sier de alltid har til-
gang på bil, har i samme periode økt fra 64 til 68 prosent. 
Etter et kraftig fall i jernbane- og flytrafikken i perioden 
2000–2003, har disse transportmidlene hatt vekst i per-
sontransportarbeidet i perioden 2003–20062, slik at 
nivået i 2006 var om lag som i 2000. I deler av landet er 
hurtigbåt eneste kollektivtilbud, og om lag 90 prosent av 
denne trafikken foregår på strekninger uten konkurranse-
flate mot andre kollektive transportmidler. Hurtigbåtene er 
her en forutsetning for bosetting og næringsvirksomhet.

Følsomhetsvurderinger av prognosene viser at kostnadene 
for bilbruk er viktig for å endre reisevaner. Forbedringer i 
buss- og jernbanetilbudet og tilbudet for gående og syk-
lende er viktig, men ikke nok til å redusere veksten i bil- og 
flytrafikken vesentlig. For bilturer og lange flyreiser over  
1 000 km finnes det i liten grad alternative transportmidler. 
Dersom veksten i bil- og flytrafikken skal reduseres, må det 
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Figur 1.12: Nettoflytting mellom landsdelene i 2006. Kilde: SSB.

innføres restriktive virkemidler, samtidig som andre trans-
portformer forbedres. 

Bruken av fly på feriereiser til utlandet økte fra 54 prosent i 
2001 til 60 prosent i 20053. Prognosene anslår en økning 
til 68 prosent i utenlandsreiser med fly fra 2006 til 20204. 
For de viktigste innenlandske flymarkedene; reiser mellom 
Oslo og Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand, har 
bil, tog og buss også viktige markeder5. 

For disse strekningene vil et eventuelt høyhastighetstog 
kunne redusere bilens og flyets markedsandel betydelig. Se 
egen omtale av høyhastighetstog.

Byene har størst potensial for å overføre persontransport 
til mer miljøvennlige transportformer. Også de siste årene 
har en økende andel av Norges befolkning bosatt seg i byer 
og tettsteder6. Tilflyttingen er størst til Oslo-området. Sam-
tidig har boligbygging og bilbaserte handelskonsepter 
utenfor bysentrum og økt vegkapasitet, ført til at konkur-
ranseevnen til kollektivtransporten i og rundt byene er 
svekket. Det kreves helhetlige areal- og transportløsninger 
i byer og tettsteder for å løse disse utfordringene. Omlan-
det til de store byene må inngå i dette.

1.4 Transportsystemet tilfredsstiller ikke 
samfunnets krav til framkommelighet og 
forutsigbarhet

Både næringslivet og folk flest stiller stadig større krav til 
at transportsystemet er pålitelig og effektivt, med god sik-
kerhet, gode miljøkvaliteter og universell utforming. Trans-
portetatene mener det er fokusert for lite på vedlikehold og 
brukertilfredshet i tidligere langtidsplaner.

Punktlighet og kapasitet er de største utfordringene for 
jernbanen og luftfarten, mens dårlige veger er den største 
utfordringene for vegnettet. For sjøtransport er det i første 
rekke frekvens og framføringstid som er primære utfordringer. 
Et vedlikeholdsnivå klart lavere enn det samfunnsøkonomisk 
optimale, er en viktig forklaring på brukernes negative til-
bakemeldinger. På deler av kysten er vegnettet delvis 
stengt i perioder av døgnet på grunn av fjorder som må 
krysses med ferjer. Både ventetid og selve ferjekostnader 
øker avstandskostnadene.

Kravene til et effektivt næringsliv blir stadig høyere, og det 
er en utfordring å redusere næringslivets avstandskostnader. 
Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) konkurranseevne-
barometer viser at Norge taper terreng i forhold til våre  
naboland og EU på transportområdet. Næringslivets kon-
kurranseevne avhenger av effektiv og forutsigbar transport 
av personer og gods. I NHOs utredning Samferdselsløftet 

Figur 1.11: Utvikling i innenlands persontransportarbeid etter 

transportmiddel. Lange og korte personreiser. Indeks for 

personkm per år. Kilde: TØI 862/2007. 
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av oktober 2007 pekes det på at globaliseringen har ført  
til at transportelementet betyr mer i verdikjedene, og at 
bedrifter som er lokalisert langt fra markedene har større 
risiko for å tape i konkurransen. Det er en utfordring å forbe-
dre framkommeligheten og redusere avstandskostnadene 
for å styrke konkurransekraften i næringslivet. Transporteta-
tene mener drift, vedlikehold og fornyelser i eksisterende  
infrastruktur må prioriteres høyt for å øke forutsigbarheten  
i transportsystemene.

Transportsystemet er viktig for reiselivsnæringen. I 2005 
var det 26 millioner utenlandske overnattinger i Norge, 
derav 22 millioner feriegjester7. Det er et nasjonalt mål å 
øke antallet turistovernattinger i Norge. Ferie og fritidsrei-
sene vokser mest, og disse forventes i årene framover å 
øke mer enn andre transportformål. Det er i dette markedet 
det forventes størst vekst i flytrafikken i planperioden.

Lav vegstandard kan føre til at turbusser og andre vegtu-
rister velger andre reisemål, selv om turisttrafikken ikke 
alltid har samme krav til reisehastighet som annen trafikk. 
Reiseopplevelsen kan ofte ha en verdi i seg selv. Luftfarten 
har en stor betydning for reiselivet i distrikts-Norge. For å 
nå ovennevnte mål for turistnæringen, vil et godt flytilbud 
være avgjørende. Tilrettelegging for cruisetrafikk til sjøs 
spiller også en viktig rolle. Ofte kombineres cruisetrafikk 
og fly, mange reiser med Hurtigruten én vei og tar flyet til-
bake. Noen jernbanestrekninger har også stor betydning 
for reiseliv og turisme, for eksempel Bergensbanen,  
Raumabanen og Flåmsbana.

Rundt de største byene fører den økende trafikken til hytte-
områder til fjells og langs kysten i helger til lange køer og 
ofte alvorlige trafikkulykker. Selv om slike kapasitetspro-
blemer er avgrenset til noen få timer i døgnet, fører de til 
høye kostnader. Videre utbygging av hytteområder kan øke 
disse problemene.

I tillegg til å jobbe tettere sammen med brukerne, mener 
transportetatene det er helt nødvendig å øke bruken av ny 
teknologi for å drifte transportsystemene mer effektivt og 
for bedre å ivareta brukernes krav. Informasjonen til bru-
kerne av transportsystemene kan forbedres vesentlig ved å 
forbedre datakvaliteten og gjøre informasjonen mer tilgjen-
gelig. Eksempler på områder der ny teknologi kan tas i bruk 
er systemer som hjelper førere til å overholde fartsgren-
sene, elektroniske midtdelere som varsler om en bil er for 
nærme midten av veien, eller hindrer at den kommer over i 
motsatt kjørebane. Der det er store kapasitetsproblemer 
bør det etableres trafikkinformasjons- og styringssystemer 
som til enhver tid tar hensyn til aktuell køsituasjon. Ved 
hjelp av dette og kollektivprioritering i kombinasjon med  
integrerte betalingssystemer kan det etableres Park & Ride-
løsninger som stimulerer til økt overgang til kollektivtrafikk. 
Godstransporten kan gjøres sikrere og mer effektiv ved å ta 
i bruk IKT og ny teknologi for sporing, overvåking og kon-
troll. Myndighetene bør stimulere bransjene til å ta i bruk 
ny teknologi i transportmidlene som gir gevinster i form av 
bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø. 
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Figur 1.13: Utviklingen i antall drepte eller hardt skadde i 1997–

2006. Kilde: Statens vegvesen.
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Drepte eller hardt skadde i vegtrafikken  1.5 Innsatsen må styrkes for å få til en 
markant reduksjon i antall drepte og hardt 
skadde 

Antall drepte i vegtrafikken er halvert siden 1970. I samme 
periode er trafikken tredoblet, hvilket betyr at risikoen for å 
bli drept i vegtrafikken er redusert med rundt 85 prosent. 
Dette viser at et målrettet trafikksikkerhetsarbeid gir 
resultater.

Selv om den langsiktige utviklingen har vært positiv, er det 
betydelige svingninger fra år til år. Fra 2002–2005 var det 
en markant reduksjon i antall drepte eller hardt skadde, 
med reduksjon hvert år. Imidlertid viser ulykkesstatistikken 
for 2006 og 2007 at den positive trenden kan ha stoppet 
opp. Man kan ikke regne med å få en ny markant reduksjon 
i antall drepte eller hardt skadde uten at dagens innsats-
nivå til trafikksikkerhet trappes opp.

De senere årene har vegtrafikken krevd om lag 250 liv hvert 
år, mens om lag 1 000 mennesker har blitt hardt skadet. 
Transportøkonomisk institutt (TØI) har beregnet de totale 
samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker til 
rundt 26 mrd. kr per år. Beregninger viser at dette tallet 
kan reduseres vesentlig ved hjelp av samfunnsøkonomisk 
lønnsomme tiltak. 

Alt trafikksikkerhetsarbeid skal bygge på en visjon om at 
det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig 
skadde i vegtrafikken – nullvisjonen. Planforslaget beskriver 
hovedtrekkene i en strategi for hvordan det kan skje en  
utvikling i retning av et slikt framtidsbilde.
› Tiltak rettet mot ulykkestyper med gjennomgående høy 

alvorlighet, det vil si møteulykker, utforkjøringsulykker og 
ulykker med påkjørsel av myke trafikanter, må prioriteres.

› Den trafikantrettede virksomheten må i større grad enn 
tidligere rettes mot høyrisikogruppene i vegtrafikken.

› Politiets og Statens vegvesens ressursinnsats til kon-
troller må økes. 

› Nye teknologiske muligheter må i større grad utnyttes, 
gjennom å legge til rette for økt utbredelse av trafikksi-
kre biler og utnyttelse av trafikksikkerhetspotensialet 
innenfor ITS.

Statens vegvesen anbefaler at det fastsettes som mål at 
antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikken skal redu- 
seres med minst en tredel, fra om lag 1 200 pr år i dag til 
maksimalt 800 i 2020. Dette er et ambisiøst mål som for-
utsetter at trafikksikkerhetsinnsatsen trappes opp, både 
innenfor Statens vegvesens ansvarsområde og hos en 
rekke andre aktører.
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1.6 Transportsystemet må gis en universell 
utforming – kollektivtransporten er ikke 
tilgjengelig for alle

Universell utforming ble løftet opp som hovedmål i stor-
tingsbehandlingen av Nasjonal transportplan 2006–2015. 

Dagens kollektivtransportsystem kan ikke brukes av alle. 
Bare mindre deler av systemet er universelt utformet. Det 
finnes ingen samlet tilstandsvurdering av det norske kollek-
tivtransportnettet. Vegnettet har store mangler i forhold til 
universell utforming, og det er klare forbedringspotensialer 
på jernbanen og i havnene.

Følgende tiltak anses som nødvendige for å gjøre infra-
strukturen for kollektivtransport universelt utformet:
› Stamvegnettet: 6 500 holdeplasser bør opprustes for 

om lag 2 mrd. kr.
› Det øvrige vegnettet: 53 000 av 58 500 bussholdeplasser 

og knutepunkt bør opprustes for om lag 15 mrd. kr. 
› Stamvegferjedriften: 10 stamvegsamband samt 85 øvrige 

ferjesamband må opprustes i takt med at samband set-
tes ut på anbud. Dette bør kunne skje innenfor dagens 
nivå på rammetilskuddet.

› Jernbane: Publikumsarealer, atkomster og fasiliteter på 
stasjonene må opprustes for mellom 3 og 8 mrd. kr. 

› Lufthavnene: Behovene er angitt i dokumentet «Kvali-
tetsplan for hele flyreisen». Denne er utgangspunkt for 
Avinors oppfølgning innen området. 

› Havnene: Oppfølging i havnene er et kommunalt ansvar.

1.7 Endret ansvarsdeling, men samarbeidet 
mellom aktørene må fortsatt forbedres

Forvaltningsreformen vil fra 2010 endre ansvarsdelingen 
mellom staten og regionale og kommunale myndigheter. 
Staten skal fortsatt ha et overordnet ansvar for den sam-
lede transportpolitikken, mens virkemidlene i større grad 
enn i dag vil være fordelt mellom flere myndigheter og for-
valtningsnivåer. Dette stiller større krav til samhandling og 
samarbeid mellom flere aktører, noe som er avgjørende for 
å nå de transportpolitiske målene.

Forvaltningsreformen innebærer at dagens fylkeskommuner 
skal erstattes med nye folkevalgte regioner fra 1. januar 
2010. I behandlingen av St.meld. nr. 12 (2006–2007) sluttet 
Stortinget seg til regjeringens forslag om at det vesentligste 
av øvrige riksveger med tilhørende ferjestrekninger blir  
regionenes ansvar. I planforslaget forutsettes det at regio-
nene får ansvar for prioritering og finansiering av investe-
ringer, vedlikehold og drift samt ferjetilbud fra 2010, at 
statens bevilgninger inngår i rammetilskuddet og at trafi-
kant- og kjøretøyforvaltningen forblir en del av Statens 
vegvesen. Som en konsekvens av dette benyttes følgende 
begreper i planforslaget:
› stamveger = de vegene som forblir et statlig ansvar  

etter 2010, det vil si dagens stamvegnett med mindre 
justeringer

› regionale veger = de vegene som blir et regionalt  
ansvar etter 2010, det vil si fylkesvegnettet og de fleste 
øvrige riksveger

› øvrige veger = kommunale og private veger

Dagens ansvarsfordeling på kollektivområdet stiller store krav 
til samarbeid mellom aktørene. For å sikre helhetlige og miljø-
vennlige kollektivløsninger, er det nødvendig å se nærmere på 
hvordan både lokale myndigheter, Statens vegvesen og  
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Jernbaneverket kan etablere gode samarbeidsforhold og pro-
sesser i utviklingen av kollektivtilbudet i de største byene. I 
den sammenheng er det viktig å få en avklaring av eierskap 
for jernbanestasjonene mellom Jernbaneverket og NSB.

I et høringsutkast til ny havne- og farvannslov har Fiskeri- 
og kystdepartementet foreslått at kommunene overtar  
ansvar for farleder og navigasjonsinnretninger utenfor  
hovedled og biled. Det er ikke klart om dette blir fulgt opp  
i endelig lovforslag. Kystverket har derfor ikke tatt høyde 
for endringer i ansvaret i dette planforslaget.

I avveiningen mellom ulike mål og virkemiddelbruk er det en 
utfordring å ivareta både nasjonale og lokale hensyn. Samti-
dig er effekten av tiltak størst dersom aktørene samordner 
bruken av virkemidlene. Det må utvikles kontrakter og bin-
dinger mellom bykommuner, regioner og staten som sørger 
for at utbygging av lokal, regional og nasjonal infrastruktur 
samt utviklingen av arealbruken sikrer markedsgrunnlag for 
gode og miljøvennlige kollektivløsninger. Samhandling mel-
lom forvaltningsnivåene er spesielt viktig for å utvikle havne-
infrastruktur av nasjonal betydning ettersom beslutnings-
myndigheten for havnene i stor grad ligger på lokalt nivå.

Samferdselsinvesteringer medfører ofte inngrep i natur- og  
kulturmiljø og skaper konflikter med lokale, regionale og  
nasjonale verneinteresser. Transportbehov som er viktige i en 
nasjonal sammenheng blir ofte satt opp mot lokale interesser. 
I Oslo havn og godsterminalen på Alnabru er det av nasjonal  
interesse å utvikle et godt fungerende logistikk-knutepunkt som 
et nav for godstransporten i Norge. Samtidig er Oslo havns are-
aler viktige for byuviklingen i Oslo. Det jobbes også aktivt for å 
forbedre miljøforholdene i Groruddalen. Det er en utfordring å 
avveie nasjonale og lokale hensyn i en rekke slike saker. 

Endringer av myndighetsansvar og etatenes sektoransvar 
styrker behovet for samhandling og dialog for å utvikle løs-
ninger som virker sammen. En rekke myndighetsorganer 
utøver sektormyndighet og har stor innvirkning på konkur-
ranseforhold og krav. Regelverksutviklingen i EU på trans-
portområdet får gjennom EØS-avtalen stor betydning for 
norsk transportpolitikk. Særlig på sikkerhetsområdet, men 
også innenfor miljøområdet, har dette stor betydning i hele 
transportsektoren. Det er behov for å se mer helhetlig på 
sikkerhetskrav og avgiftsregimer, for å unngå vridning fra 
miljøvennlig transport og over på vegtransport.

1.8 Bruken av virkemidler må balanseres – 
konflikter mellom målene 

Målstrukturen (se figur 7.1) skal styrke Nasjonal transport-
plan som en overordnet strategisk plan der tiltak og  
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Tabell 1.1 Målkonflikter mellom mål i målstrukturen, se figur 7.1

Mona - lager du denne tabellen?

Tiltak/virkemiddel Positive effekter i forhold til mål Negative effekter i forhold til mål

Utbygging av firefeltsveg  
i pressområder

Sikkerhet Klimagassutslipp, lokal  
luftforurensing og støy (mer biltrafikk)

Reisetid, pålitelighet Inngrep

Rushtidsforsinkelser Mer bilbruk

Utbygging av ny tofeltsveg i distriktene
Reisetid og pålitelighet Inngrep 

Avstandskostnader og distrikts utvikling

Økt fartsgrense på veg
Reisetid og avstandskostnader Trafikksikkerhet

Klimagassutslipp, støy

Utbygging av jernbanen

Reisetid og pålitelighet Støy

Avstandskostnader Inngrep

Utslipp av klimagasser og NOx

Transporttilbud (gods)

Utbygging av gods-terminaler  
(jernbane og havn)

Transporttilbud gods Lokal luftforurensing, støy

Transportmiddelfordeling

Kapasitetsøkning og sikkerhetstiltak 
lufthavner

Transporttilbud Klimagassutslipp

Flysikkerhet Lokal luftforurensing og støy

Reisetid, pålitelighet og avstandskost-
nader

Økte drivstoffavgifter

Klimagassutslipp og NOx Avstandskostnader

Lokal luftforurensing og støy

Transportmiddelfordeling

virkemidler blir vurdert etter hvilken effekt og virkning de 
har i forhold til ulike mål. Virkemidler som virker positivt på 
ett mål kan virke negativt på et annet mål, det er ikke  
mulig å nå alle målene samtidig. Det er derfor nødvendig å 
gjøre avveininger mellom mål og virkemidler. Slike avvei-
ninger blir viktige i den politiske behandlingen av planfor-
slaget. Den faglige utfordringen er å vise effekter og gi råd 
om tiltak som gir høy måloppnåelse i forhold til ressursbruk.

Siden det er konflikter mellom mål og virkemidler, er det 
nødvendig å ha forståelse for totaleffekter. Reduserte farts-
grenser er for eksempel et effektivt virkemiddel for å bedre 
sikkerheten i vegnettet, mens det virker negativt på mål 
om bedre framkommelighet og reduserte avstandskostna-
der. Et annet forhold er hvor lang tid det tar før effekter av 
tiltak slår til. Det kan for eksempel ta lang tid før tiltak som 
endret arealbruk gir effekt. Krav om bærekraftig utvikling 
illustrerer imidlertid godt at tiltak i dag er rettet mot effek-
ter i generasjoner framover.

Nullvisjonen for trafikksikkerhet innebærer en visjon om at 
på lang sikt skal ingen bli drept eller livsvarig skadd i tra-
fikken. Om dette målet tolkes som et absolutt krav, kan 
ikke fartsgrensen være høyere enn 70 km/t der det ikke fin-
nes hinder mot møteulykker. I praksis vurderes imidlertid 
trafikksikkerhetstiltak mot andre tiltak. Vurderinger av 
kostnadseffektivitet er derfor en god hjelp ved vurdering av 
trafikksikkerhetstiltak og ved konflikter med andre mål.

Det er mange eksempler på målkonflikter som må håndteres 
i etatenes arbeid med planforslaget. For eksempel pekes 
det i retningslinjene for transportplanarbeidet på at målet 
om økt mobilitet må balanseres mot de andre hensynene 
transportpolitikken skal ivareta. I tabell 1.1 vises noen  
eksempler på tiltak som gir positiv virkning på noen mål, 
og samtidig negativ virkning på andre.
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Sammenhengende
nasjonalt
transportnett

2
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For å redusere avstandskostnadene og øke påliteligheten i transportsystemet kreves et 
effektivt og robust nasjonalt transportnett. Det er nødvendig å effektivisere hver enkelt 
transportform og samtidig bedre sammenkoblingen mellom transportformene for å møte 
næringslivets og befolkningens krav til transportsystemet. Transportetatene prioriterer drift, 
vedlikehold og fornyelse framfor investeringer for å ivareta eksisterende infrastruktur. 
Investeringene i stamnettet vris fra større prosjekter til mindre, målrettete tiltak for å 
oppfylle de transportpolitiske målene. For å koble transportformene bedre sammen foreslås 
det at alle nasjonale intermodale godsknutepunkter og stamlufthavner får 
stamvegtilknytning. Transportetatene foreslår også økt statlig engasjement for å utvikle de 
viktigste havneterminalene.

2.1 Utvikling av det nasjonale 
transportnettet 

Mer effektive transportkjeder
Transportetatene går inn for å effektivisere hver enkelt 
transportform og koble stamnettene bedre sammen i effek-
tive intermodale knutepunkter. 

Et funksjonelt og effektivt transportsystem er en forutset-
ning for verdiskaping, høy sysselsetting og et konkurranse-
dyktig næringsliv. I Norge er det store avstander innen-
lands, samtidig som vi ligger langt fra de store markedene 
i Europa. Et godt transportsystem bidrar til å redusere av-
standsulempene, og til å gi bedre muligheter for nærings-
utvikling og mobilitet i hele landet. Næringsliv og inn- 
byggere trenger et effektivt, robust og pålitelig nasjonalt 
transportsystem som henger godt sammen. Et slikt trans-
portsystem består av veg-, bane-, sjø- og lufttransport- 
system, knutepunkter og ITS1-løsninger som binder de ulike 
transportformene sammen.

Effektive og helhetlige transportløsninger kreves for å takle 
globale og lokale miljøutfordringer. Manglende samord-
ning av infrastruktur og transportsystemer gir kostbare og 
miljømessig dårlige transportløsninger, og et transport- 
system som favoriserer person- og godstransport med bil.

Økonomiske rammer
Transportetatene er bedt om å foreslå prioriteringer innen-
for økonomiske planrammer for perioden 2010–2019. 
Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen skal ta  

utgangspunkt i en økonomisk planramme for perioden 
2010–2019 som er lik regjeringens forslag til 2007- 
budsjett ganger ti. Det er et stort behov for økte midler til 
drift, vedlikehold og fornyelse. Samtidig viser transport-
etatenes stamnettutredninger et utbyggingsbehov på 
rundt 400 mrd. kr. Hvis det blir aktuelt å bygge ut et høy-
hastighetsnett, skaper det behov for ytterligere 60–300 
mrd. kr, avhengig av utbyggingsomfang. Til sammen- 
ligning er de statlige bevilgningene til investeringer i stam-
veger, farleder og jernbaner 5,5 mrd. kr i 2007. I tillegg 
kommer bompenger på 1,7 mrd. kr. Innenfor planrammene 
er det derfor ikke mulig å bygge ut infrastrukturen til et  
ønsket nivå i overskuelig framtid. 

Kystverkets virksomhet er finansiert gjennom statlige  
bevilgninger og brukerfinansiering. Utgangspunktet for 
planrammen som etaten legger til grunn er den statlige  
bevilgningen. For Kystverket er imidlertid budsjettet i stor  
grad bundet opp i de ulike virksomhetsområdene, noe som 
gir små muligheter til å omprioritere mellom 
virksomhetsområdene.

Avinor er et aksjeselskap som per i dag finansierer virksom-
heten med egne inntekter uten statlige bevilgninger. Om 
lag 60 prosent av inntektene i 2006 kom fra luftfartsav-
giftene fra flyselskapene og om lag 40 prosent fra kommer-
siell virksomhet. For 2008 er det budsjettert med et utbytte 
til eier på 398 mill. kr. Inntektene fra de største lufthavnene 
er avgjørende for å kunne gjennomføre investeringer  
knyttet til nye krav om flysikkerhet på samtlige lufthavner, 
samt for å finansiere driften av et bedriftsøkonomisk 
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ulønnsomt regionalt lufthavnnett. Oslo lufthavn,  
Gardermoen og de tre øvrige største lufthavnene finan- 
sierte i 2006 de bedriftsøkonomisk ulønnsomme luft- 
havnene med ca. 890 mill. kr.

Prioritering av vedlikehold 
Næringslivet har i flere år effektivisert sitt lagerhold og økt 
behovet for skreddersydde og forutsigbare transporter. Det 
er viktig å ivareta eksisterende infrastruktur for å kunne tilby 
et pålitelig transportsystem. Effektene av klimaendringene 
vil øke utfordringene. Jernbaneverket, Kystverket og Statens 
vegvesen prioriterer derfor vedlikehold høyest i den kom-
mende tiårsperioden. For Avinor er det også nødvendig å 
prioritere vedlikehold høyere enn tidligere. Statens veg- 
vesen vil også bruke store ressurser på å drifte vegnettet 
på en måte som ivaretar brukernes krav til framkommelig-
het og sikkerhet.

Jernbaneverket har gjennomført en analyse av det lang-
siktige fornyelsesbehovet som viser et beregningsmessig 
forfall på 4,6 mrd. og at innsatsen for å fornye jernbane-
anleggene må økes vesentlig for å kunne unngå feil og for-
sinkelser. Jernbaneverket finansierer fornyelse over ved- 
likeholdsbudsjettet, mens Kystverket og Statens vegvesen 
finansierer dette over investeringsbudsjettet. Jernbane- 
verket deltar i Finansdepartementets prøveprosjekt med 
bruk av samme regnskapsprinsipper som i aksjeselskaper. 
På denne måten blir kapital som ligger i infrastrukturen, og 
dermed behovet for å vedlikeholde infrastrukturen, bedre 
synliggjort.

Kystverket vil gjøre sjøtransporten mer pålitelig og forut-
sigbar gjennom økt innsats innen drift, vedlikehold og for-
nyelse. Framkommelighet i farledene og innseilinger til  
viktige havner skal bli bedre. 
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Statens vegvesen har behov for en vesentlig økning av 
midler til drift og vedlikehold av stamvegene, på samme 
måte som for dagens øvrige riksveger. Hvis forfallet ikke 
stoppes, vil sikkerheten og påliteligheten i transportsyste-
met reduseres, og framtidige vedlikeholds- og investerings-
kostnader vil øke dramatisk. I tillegg innebærer trafikk- 
veksten og nye og mer kompliserte veganlegg (tunneler, 
bruer m.m.) økte drifts- og vedlikeholdskostnader hvert  
år. Statens vegvesen foreslår en kraftig økning i mindre  
investeringer og fornyelse for å ta igjen forfallet. 

Klimaendringene kan gi betydelig økte kostnader knyttet 
til vedlikehold allerede i kommende planperiode. Det er 
også behov for styrket beredskap. Veg og jernbane vil 
merke klimaendringene i form av flere ras, vindfall, flom, 
intense snøfall og økt nedbrytning. Dersom slike forhold 
ikke skal gi svekket sikkerhet og punktlighet for transport-
systemet, må de få større oppmerksomhet gjennom økt  
beredskap og forebyggende tiltak. Infrastrukturen må  
gjøres mer robust slik at virkningene av klimaendringer 
kan møtes. Det er i denne sammenheng særlig viktig at  
etterslepet i vedlikehold elimineres. 

Maritime konstruksjoner er utsatt for store påkjenninger. 
Høyere havnivå og økt mulighet for stormflo og sterk vind 
vil forsterke slitasjen. I verste fall kan kreftene forårsake 
sammenbrudd i konstruksjonene. Derfor vil utbedring og 
fornyelse av maritim infrastruktur være nødvendig i takt 
med endringer i klimaet. 

Utfordringer knyttet til havnivå, stormflo og sterk vind er 
også relevante for luftfarten. På mange lufthavner ligger 
rullebanen mellom 3 og 15 meter over havet og omfatter 
arealer som går helt ned i sjøkanten. Avinor tar høyde for 
at gjennomføringen av framtidige nye infrastrukturtiltak 
kan bli mer kostnadskrevende enn i dag. Det kan også bli 
stilt høyere krav til drenering av rullebanene ved utbyggin-
ger og nyanlegg, og det må påregnes at særlig de lavest  
liggende lufthavnene vil kunne få høyere vedlikeholdskost-
nader. Videre vil kombinasjonen av sterk vind og glatte  
baner ha betydning for regularitet og punktlighet i flytrafikken.
 
For alle transportformene er det behov for å oppgradere 
regler for prosjektering, bygging og vedlikehold for å hånd-
tere virkningene av klimaendringene forsvarlig. Statens 
vegvesen har startet et fireårig forskningsprosjekt for å 
analysere nærmere hva som kreves for å møte klimaend-
ringene. De andre etatene deltar i dette prosjektet.

Transportetatens stamnettutredninger viser 
investeringsbehov på 400 mrd. kr
Som grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 
2010–2019 la transportetatene og Avinor høsten 2006 
fram stamnettsutredninger og sektorplaner. Disse  
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utredningene viser investeringsbehovene i et 30 års- 
perspektiv. Ettersom transportetatene har valgt å priori-
tere drift og vedlikehold blir det, med dagens økonomiske 
planrammer, mindre penger igjen til investeringer innenfor 
planrammen. Mange større veg- og jernbaneprosjekter 
som inngår i Nasjonal transportplan for perioden 2006–
2015 får ikke plass i etatenes forslag til Nasjonal transport-
plan for perioden 2010–2019.

Jernbaneverkets stamnettsutredning konkluderer med at 
det er behov for å foreta et betydelig investeringsløft i  
infrastrukturen fram mot 2040 for å skape konkurranse-
kraftig jernbanetransport. Det bør være en konsentrert  
satsing mot de viktigste strekningene for person- og gods-
trafikk. Det beskrives et totalt investeringsbehov på  
mellom 80 og 105 mrd. kr fram mot 2040. Disse anslagene 
hensyntar ikke den betydelige kostnadsveksten i anleggs-
markedet siste år. Det presiseres samtidig at det er viktig 
at utbyggingen foregår raskt og konsentrert på de bane-
strekninger hvor en ønsker å satse, og at en kommer raskt i 
gang. Konklusjonene i Nasjonal transportplan 2006–2015 
og stamnettutredningen tilsier at det i neste planperiode er 
behov for en rekke kostnadskrevende investeringer for å 
bringe nettet opp mot nødvendig standard. I tillegg  
kommer nye utfordringer for godstrafikken og nye myndig-
hetskrav som bidrar til å øke investeringsbehovet. På bak-
grunn av dette mener Jernbaneverket at det er behov for 
en investeringsramme på om lag 4 mrd. kr per år for å 
følge opp Nasjonal transportplan 2006–2015 sammen 
med nye utfordringer når det gjelder godstrafikk, universell 
utforming og ny sikkerhetsforskrift. Dersom stamnettutred-
ningen også skal følges opp, kreves nærmere 5 mrd. kr  
årlig i planperioden.

Stamvegnettet kan ikke bygges om til ønsket standard 
innen overskuelig framtid innenfor planrammen. Om stam-
vegnettet skal bygges ut til god standard i løpet av 30 år 
viser Statens vegvesens stamvegutredninger at det trengs 
minst 230 mrd. kr. Dette tilsier en økning av planrammen 
til investeringer fra 27 mrd. kr til 50 mrd. kr, eller minimum 
5 mrd. kr per år. 25 prosent av behovet er knyttet til ut- 
bedring av den delen av stamvegnettet som har lavere  
trafikk enn 3 000 kjøretøyer per døgn. Dette utgjør 65  
prosent av stamvegene. I stamvegutredningene er bom-
pengepotensialet anslått til 80 mrd. kr. Behovet for statlige 
midler er dermed minst 150 mrd. kr. Med en stamveg-
ramme på 5 mrd kr per år vil det være mulig å bygge ut og 
utbedre viktige deler av stamvegnettet både i høytrafik-
kerte områder og i distriktene, samtidig som alle veger 
med årsdøgntrafikk over 4 000 kjøretøyer per døgn får 
midtrekkverk, bredt midtfelt eller midtmarkering til be-
skyttelse mot alvorlige møteulykker. Det blir også mulig å 
ta igjen de viktigste delene av forfallet i vegnettet og  
gjennomføre en rekke mindre investeringstiltak for å nå 

mål om trafikksikkerhet, miljø, universell utforming og 
overgang til mer miljøvennlige transportformer.

For å realisere et felles effektivt og robust stamnett som 
dekker både land og sjø innen planperioden, viser Kyst- 
verkets stamnettutredning at det kreves betydelige inves-
teringer ut over planrammen. Selv med en økning av plan-
rammen på 20 prosent, vil det være et betydelig etterslep 
på de fleste virksomhetsområder i kommende tiårsperiode. 
Innenfor fagområdet Maritim infrastruktur har Kystverket 
et identifisert behov i størrelsesordenen 1 mrd. kr knyttet 
opp til farledsutbygging i stamnettet utover planrammen. 
De største tiltakene gjelder innseilingen til viktige stam-
netthavner, samt mindre tiltak som har til hensikt å fjerne 
flaskehalser i stamleden. I tillegg kommer behov for tiltak i 
farleder utenfor det definerte stamnettet. Videre har etaten 
et definert vedlikeholdsetterslep på navigasjonsinstallasjo-
ner på omlag 1 mrd. kr. Dette etterslepet er i første rekke 
knyttet til et omfattende utskiftings- og fornyingsbehov 
som følge av flere års lave bevilgninger. For Maritime  
tjenester har etaten et behov på 150 mill. kr knyttet opp til 
fornying av trafikksentralene i planperioden. Manglende 
fornying kan resultere i at sentralene ikke fungerer som 
forutsatt, med påfølgende svekkelse av sjøsikkerheten i de 
delene av farleden som trafikksentralene dekker. Kyst- 
verket ønsker å styrke den operative beredskapen mot 
akuttforurensning, og har beregnet et behov for ytterligere 
600 mill. kr for å styrke slepebåtberedskapen. Kystverket 
har et betydelig ressursbehov for å nå målene for et vel- 
utviklet, robust, miljøvennlig, trafikksikkert samt effektivt 
stamnett til sjøs. Økt generell aktivitetsnivå innenfor trans-
portplanlegging og kystforvaltning krever økte ressurser. 
En økt ramme på 200 mill. kr. gir etaten mulighet til å for-
sterke arbeidet med å planlegge, prosjektere og adminis-
trere aktiviteten.

Mer rasjonell utbygging av større veg-  
og jernbaneprosjekter
Jernbaneverket og Statens vegvesen mener det er stort  
behov for et budsjettsystem som i større grad enn i dag gir 
muligheter for kostnadseffektiv anleggsdrift. I Soria Moria- 
erklæringen sies det at regjeringen vil utrede prosjekt- 
finansiering for sammenhengende utbygging og moderni-
sering av nye veg- og jernbanestrekninger.

Transportetatene foreslår et system der store anlegg pro-
sjektfinansieres. Dette innebærer at når Stortinget har tatt 
et prosjekt opp til bevilgning, kan etatene disponere midler 
innen et gitt kostnadsoverslag, slik de anser det riktig for å 
få en anleggsdrift som gir lavest mulig kostnad.

Statens vegvesen har tre prøveprosjekter etter en OPS- 
modell (offentlig privat samarbeid). Prosjektet E39 Klett–
Bårdshaug i Sør-Trøndelag ble åpnet i juni 2005 og 
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prosjektet E39 Lyngdal–Flekkefjord i Vest-Agder ble åpnet 
for trafikk i august 2006, mens prosjektet E18 Grimstad– 
Kristiansand er under bygging og skal stå ferdig i august 
2009.

Når det siste av de tre OPS-prosjektene er åpnet i 2009, er 
det bygget ut totalt 78 km ny veg basert på OPS-modellen. 
Arbeidet med evaluering av de tre OPS-prosjektene er 
ennå ikke avsluttet. Statens vegvesen presenterer derfor 
ikke forslag til nye OPS-prosjekter i denne planen. Hvis re-
sultatet av regjeringens evaluering blir at OPS-ordningen 
skal brukes videre, vil Statens vegvesen foreslå nye  
prosjekter som kan være aktuelle for denne 
kontraktsformen. 

OPS-modellen er brukt på nye, større vegprosjekter.  
Statens vegvesen mener det også er behov for å vurdere 
nye kontraktsformer for utbedring av eksisterende veg på 
lengre sammenhengende strekninger, der en kan kombi-
nere drift, vedlikehold og utvikling av vegstandarden i 
samme kontrakt. Dette omtales nærmere i kapittel 2.5.

Investeringene i stamnettet vris fra store 
prosjekter til mindre, målrettede tiltak
For å oppfylle mål om framkommelighet, sikkerhet, miljø 
og universell utforming, prioriterer etatene mindre, mål-
rettede tiltak framfor større strekningsvise investeringer. 
Slike tiltak, som også inkluderer målrettet bruk av ITS, gir 
gode virkninger med en begrenset ressursinnsats, men bi-
drar ikke til større modernisering av veg- og jernbane- 
nettet. Jernbaneverket øker andelen mindre investeringer i  
eksisterende infrastruktur fra 20 til 50 prosent av inve- 
steringene i planrammen. Midlene går til å øke kapasiteten 
for gods, sikkerhetstiltak, samt utvikling av stasjoner og 
knutepunkter. Kystverket har ikke rom for større prosjek- 
ter innenfor sin planramme. Statens vegvesen dobler  
sin satsing på målrettete mindre investeringstiltak  
sammenlignet med handlingsprogrammet for perioden 
2006–2009.

Stamvegtilkytning til nasjonale  
intermodale knutepunkter
Det kreves bedre tilknytninger til og investeringer i viktige 
nasjonale knutepunkter. Dette vil bidra til mer effektive og 
pålitelige transportkjeder og samtidig legge til rette for at 
mer av langdistanse godstransport kan gå på jernbane og 
sjø i stedet for på veg. 

Transportetatene foreslår at alle intermodale stamnett-
havner og de jernbaneterminalene som Jernbaneverket har  
definert som del av det nasjonale transportnettet, gis 
stamvegtilknytning. Dette innebærer at følgende nasjonale 
intermodale godsknutepunkter bør inngå i det nasjonale 
nettet og få stamvegtilknytning: 

Figur 2.1: Havner og jernbaneterminaler som foreslås tilknyttet 

stamvegnettet.
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› Kirkenes havn
› Hammerfest havn (Polarbase) 
› Tromsø (Breivika havneterminal) 
› Narvik (Fagernes havne- og jernbaneterminal) 
› Bodø havne- og jernbaneterminal
› Mo i Rana (Toraneset)
› Trondheim (Brattøra havne- og jernbaneterminal)
› Kristiansund (Devoldholmen)
› Ålesund (Flatholmen havneterminal)
› Florø (Flora havneterminal) 
› Bergen (Dokken/Nøstet havneterminal og Nygårdstan-

gen jernbaneterminal) 
› Karmsund (Husøy havneterminal) 
› Stavanger (Risavika havneterminal og Ganddal 

jernbaneterminal)
› Egersund (Kaupanes)
› Kristiansand (Vestre havn,
 Kongsgård havn og Langemyr jernbaneterminal)
› Grenland (Brevikterminalen)
› Larvik (Revet havneterminal)
› Drammen (Holmen havn og Nybyen jernbaneterminal)
› Oslo (Sydhavna, Hjortnesterminalen og Vippetangen 

samt Alnabru jernbaneterminal)
› Borg i Fredrikstad (Øra havneterminal) 

Det foreslås at statens ansvar for stamvegtilknytning  
opphører ved hovedporten til terminalen eller havnen.  
Se Figur 2.1.

Transportetatene foreslår at alle Avinors stamlufthavner, 
samt Sandefjord og Moss lufthavner får stamvegtilknyt-
ning. Disse lufthavnene er vist i figur 2.2.

Konkret innebærer forslaget at vegtilknytninger som i dag 
ikke er stamveg blir omklassifisert til stamveg. Dette bør 
skje fra 2010, det vil si samtidig som dagens øvrige riks-
veger overføres fra staten til de nye regionene. Forslaget inne-
bærer en utvidelse av stamvegnettet med om lag 250 km.

På en del steder er vegtilknytningene så dårlige at det er 
behov for utbedring eller utbygging av ny forbindelse. I for-
slaget til stamvegsprioriteringer foreslår Statens vegvesen 
midler til nye tilknytninger til Sydhavna og Alnabru jern-
baneterminal i Oslo. I tillegg foreslås midler til utbedring 
av tilknytningene til havneterminalene i Larvik og Gren-
land. Bodø havne- og jernbaneterminal får bedre stamveg-
forbindelse gjennom forslaget om videreføring av veg-
pakke Salten. Det arbeides også med en bompengepakke 
for Fredrikstad som kan gi bedre tilknytning til Borg havn. I 
marginalvurderingene foreslås ytterligere tiltak for å bedre 
tilknytningene til nasjonale godsknutepunkter dersom de 
økonomiske rammene økes, blant annet kan Kristiansand 
havn gis bedre vegtilknytning.

Figur 2.2: Lufthavner som foreslås tilknyttet stamvegnettet.
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Transportetatene foreslår at farleden inn til kaikant i de fore-
slåtte stamnettshavnene defineres som stamled, slik at staten 
tar ansvar for tilknytningen til terminalene både fra land og sjø. 

Transportetatene vil arbeide videre med å definere viktige 
reisesentra for tog-, hurtigbåt- og ekspressbusstrafikk og 
vurdere tiltak for å styrke disse. 

Utvikling av nasjonale intermodale knutepunkter 
for gods- og persontransport
Stamvegtilknytning og vegutbedring er ikke tilstrekkelig 
for å oppnå målet om overføring av godstransport fra veg 
til sjø og bane. Det må også satses på investering i strek-
ningskapasitet på jernbanen, knutepunktsutvikling og  
andre former for effektivisering.

Ved inngangen til planperioden vil den nye jernbane-
terminalen i Stavanger (Ganddal) være i bruk. Ombyggingen 
og utvidelsen av Alnabru jernbaneterminal kan stå ferdig i 
2011. I de andre nasjonale jernbaneterminalene er det 
aktuelt med kapasitetsøkende og driftseffektiviserende til-
tak. De fleste terminalene får doblet kapasitet i planperioden.

Behovet for tiltak er også stort når det gjelder havnetermi-
naler, men her mangler staten virkemidler. Det trengs der-
for samhandling mellom havner, terminaloperatører, vare-
eiere og transportører for å få til en utvikling av terminaler 
og legge til rette for intermodal transport. Etablering av et 
felles transportnett og satsing på denne infrastrukturen 
kan bidra til en regional og lokal samhandling som fører til 
konsentrasjon av godstrømmene og nye transportløs- 
ninger. Dette kan forsterkes dersom også andre statlige  
virkemidler kobles til den nasjonale havnestrukturen. 

Transportetatene mener derfor at regjeringen bør vurdere 
statlig økonomisk engasjement i noen av de viktigste  
havnene. Dette forutsetter dels at dagens regelverk endres, 
og dels at staten peker ut de havnene der et engasjement 
kan bli aktuelt. Transportetatene mener økt statlig enga-
sjement først og fremst bør kanaliseres til havnene i Oslo, 
Kristiansand, Stavanger og Bergen, som har stor inter- 
nasjonal trafikk. 

I Oslo er det særlig viktig at staten i samarbeid med Oslo 
kommune sikrer arealer til havnens utvikling. Dette må sees 
i sammenheng med utviklingen av Alnabru-terminalen, jf. 
byomtalen for Oslo i kapittel 4. 

Et eksempel på samarbeid mellom offentlige og private  
aktører på havnesiden er finansiering og driftsmodell for 
den nye Stavanger havn i Risavika. Stavangerregionen 
Havn IKS er eid av kommunene Stavanger, Sola, Randa-
berg og Rennesøy og tar seg av de forvaltningsmessige 
oppgavene i havnedistriktet. Stavangerregionen Havne-
drift AS (100 prosent eid av det interkommunale havne-
selskapet) ivaretar driftsrelaterte funksjoner basert på leie 
av kaier og bygninger innen havnedistriktet. Risavika Havn 
AS er et sameie av private investorer og Stavangerregio-
nen Havn IKS som for tiden bygger ut ny havn i Risavika til 
en totalkostnad på ca 1,3 mrd. kr. Ny containerhavn, uten-
riksterminal og bulkterminal med til sammen ca. 1 650  
meter kaifront og et samlet havneareal på ca. 650 dekar 
inngår i den nye havnen.

Havnene bør samarbeide for å oppnå bedre regionale 
transportløsninger. Transportetatene mener det er gode 
forutsetninger for økt samarbeid i disse områdene:
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›  Indre Oslofjord
 – Oslo og Drammen havner
 – Borg og Moss havner 
 – Grenland og Larvik havner
› Vestlandet
 – Stavanger og Sandnes havner 
 – Bergen havn og Ågotnes base
› Møre og Romsdal
 – Ålesund, Molde og Kristiansund havner 
› Trondheimsfjorden
 – Nord- og Sør-Trøndelag 

I indre Oslofjord er det et potensial for flere samarbeidskon-
stellasjoner, da havner her er gjensidig avhengige av hver-
andre for å ha retningsbalanse mellom import og eksport. 

I Bergensområdet er det igangsatt et utredningsarbeid for 
å se på mulige relokaliseringer av godsterminal, der et  
alternativ er i området ved Ågotnes. Samarbeid mellom de 
store godsterminalene kan gi positive effekter ved økt grad 
av godskonsentrasjon. 

Jernbaneverket har et ansvar for utviklingen av jernbane-
stasjoner for persontransport, selv om de fleste stasjoner i 
dag er eiet av NSB AS. I planperioden legger Jernbanever-
ket opp til en økning av midlene til stasjonsutvikling med 
60 prosent sammenlignet med inneværende nasjonal trans-
portplan. Knutepunktstasjoner og andre stasjoner med 
mange reisende i det sentrale østlandsområdet prioriteres. 
Etter Jernbaneverkets vurdering er det blandede eier- 
skapet og ansvaret for stasjonene uryddig og vanskeliggjør 
en målrettet satsing. Jernbaneverket har derfor foreslått at 
eierskapet til og det økonomiske ansvaret for stasjonene 
samles hos Jernbaneverket.

Flyet er viktig for kollektiv persontransport over lange  
avstander. I det landsdekkende nettet har flere av stam-
lufthavnene viktige knutepunktfunksjoner, både nasjonalt 
og internasjonalt. Avinor prioriterer å tilfredsstille etter-
spørselen gjennom nødvendig kapasitetsøkning.

Statens vegvesen prioriterer å legge til rette for et nasjo-
nalt ekspressbussnett, som får stadig større betydning for 
de lange personreisene. I dette inngår også å utbedre og 
utvikle knutepunkter for buss- og togtrafikk.

Tilbringersystemet til lufthavnene må 
oppgraderes
Avinor ønsker å legge til rette for best mulig tilbringertran-
sport til lufthavnene. Det er et politisk mål å øke kollektiv-
andelen i tilbringertransporten der det ligger til rette for 
dette, jf. blant annet St.meld. nr. 15 (2006–2007) Om verk-
semda i Avinor 2006–2008. Dette gjelder særlig de største 
lufthavnene. Det er skinnegående tilbringertransport til 
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Figur 2.3. Reisemåte til lufthavn 2005. Prosent. Kilde: TØIs 

reisevaneundersøkelsen for fly 2005.
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Gardermoen og Værnes. Det arbeides med planer om by-
bane i Stavanger og Bergen med tilknytning til luft- 
hav-nene. Bybane til Flesland vil mest sannsynlig komme 
etter 2020. Bedre jernbanetilknytning er også diskutert for 
Sandefjord lufthavn, Torp og Moss lufthavn, Rygge. Det blir 
etablert et stoppested ved Torp på dagens Vestfoldbane, 
med rutemessig stopp fra 2008. På kort sikt vil kollektiv  
tilbringertransport til de fleste lufthavnene for øvrig foregå 
med buss.

Fordelingen av tilbringertransport på kollektiv, taxi og bil 
til utvalgte stamlufthavner framgår av figur 2.3.

Med få unntak er kollektivandelen i tilbringertransporten 
lav. Gardermoen har imidlertid en høy kollektivandel,  
særlig på grunn av flytoget. Værnes har en godt utbygd 
kollektivtransport med buss, og har også et begrenset tog-
tilbud. Store lufthavner som Sola og Flesland har gode 
bussforbindelser, men en relativt lav kollektivandel.

I tillegg til den miljømessige utfordringen som høy bilandel 
i tilbringertransporten representerer, er det utfordringer 
knyttet til økningen i flytrafikken som medfører behov for 
økt kapasitet i tilbringersystemene og trafikkøkningen på 
vegnettet i og omkring de større byene. Etablering av nye 
parkeringsplasser på lufthavnene må avveies mot målet 
om høy kollektivandel i tilbringertjenesten.

For å nå målet om økt kollektivandel i tilbringertjenesten 
kreves det, foruten tiltak i infrastrukturen, et samarbeid 
med fylkeskommuner, kommuner, transportører og  
næringsliv. Etablering av nasjonal reiseplanlegger, som gir 
de reisende oppdatert informasjon om alle aktuelle trans-
portmidler fra dør til dør, vil bidra til at det blir enklere å 
velge kollektivreise.

Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider med  
Avinor og andre flyplasseiere om vegatkomster, bane- 
tilknytninger og forbedret jernbanetilbud for å få et  
optimalt nasjonalt transportnett.

› sikring av fortsatt høy kollektivandel til og fra oslo 
lufthavn, gardermoen
TØI har utredet utfordringer for tilbringersystemene til 
Oslo lufthavn, Gardermoen.2

Utredningen viser at ca. 60 prosent av de flyreisende benytter 
buss eller tog, mens 40 prosent bruker bil, taxi eller leiebil. 
Disse tallene har vært relativt konstante over tid. Etter det 
Avinor kjenner til, har lufthavnen den høyeste kollektivan- 
delen i tilbringertransporten blant europeiske hovedflyplasser. 

For å sikre en fortsatt høy kollektivandel til Gardermoen, 
må blant annet kapasitet og pris på parkeringstilbudet 

sees i sammenheng med kollektivtilbudet og kapasiteten 
på vegnettet. 
 
For ytterligere å øke kollektivandelen i tilbringertransporten 
til Gardermoen, kan flere virkemidler tas i bruk. Eksempler 
kan være køprising eller begrenset vegkapasitet, en aktiv 
og helhetlig parkeringspolitikk, samt et kollektivtilbud til 
og fra lufthavnen tidligere om morgenen og senere på 
kvelden og natten. Liknende tiltak kan også være aktuelle 
på Avinors øvrige store lufthavner.

Dersom det er politisk ønskelig for eksempel å legge  
føringer på antall tilgjengelige parkeringsplasser eller  
prisen på parkeringstilbudet, må Oslo Lufthavn AS’ parke-
ringsplasser etter Avinors mening likebehandles med det 
private tilbudet, jf. at parkeringssituasjonen på Gardermoen 
er preget av stor konkurranse. Oslo Lufthavn AS eier 13 300 
plasser, mens 40 prosent av tilbudet eller 8 200 plasser  
disponeres av private aktører. Avinor understreker at det 
også må skje en likebehandling mellom denne lufthavnen  
og Sandefjord lufthavn, Torp og Moss lufthavn, Rygge. 

Vegnettet til Oslo lufthavn, Gardermoen har motorveg- 
standard med to til tre felt i hver retning. På E6 ved Furuset 
er andelen trafikk til og fra lufthavnen på 5 prosent i mak-
simaltimen om morgenen. Tilsvarende tall om ettermidda-
gen er 7 prosent. Ved Skedsmovollen er andelen lufthavn-
relatert trafikk 13 prosent. 

I arbeidet med Oslopakke 3 er det beregnet at biltrafikken 
vil øke med 26 prosent i perioden 2005–2025. Kjøretiden i 
morgenrushet inn til lufthavnen ventes å øke med 10  
minutter fra 2003 til 2025. Dersom utviklingen fortsetter, 
vil trafikken i 2040 være 50 prosent høyere enn i 2005. 

Analysene konkluderer med at det er behov for økt veg- 
kapasitet på E6 mellom Oslo og Gardermoen før 2030, 
hvis ikke tiltak som begrenser veksten i biltrafikk innføres. 
Med uendret vegnett vil det bli lange rushtidsperioder med 
store forsinkelser.

For å oppretteholde fortsatt høy kollektivhandel er det 
nødvendig å sikre tilstrekkelig kvalitet i togtilbudet. Avinor 
vil utdype tiltak for høy kollektivandel i tilbringersystemene 
til lufthavnene i prosjektet om bærekraftig utvikling, som 
presenteres i januar 2008.

Ny teknologi kan bidra til mer effektiv bruk av 
transportsystemet
Teknologiske løsninger kan bidra til bedre utnyttelse av  
eksisterende transportinfrastruktur og kan dermed til dels 
erstatte kostbare investeringer i fysisk infrastruktur. Sam-
tidig kan ITS-løsninger bidra til bedre måloppfyllelse for 
framkommelighet, sikkerhet, miljø og universell utforming. 
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For å bedre intermodaliteten i det nasjonale transport- 
nettet, foreslås følgende tiltak innen informasjonsteknologi:
› Videre arbeid med standardisering av innsamling og 

bearbeiding av data, samt kommunikasjon mellom  
IT-systemer, basert på ARKTRANS3

› Videre utvikling og innføring av nasjonal intermodal 
reiseplanlegger i sanntid. Informasjonen skal være  
tilpasset universell tilgjengelighet. 

› Videre utvikling av samordnet elektronisk billettering 
og betalingssystemer for kollektivtrafikk i alle 
transportformer.

› Videre standardisering av informasjons-, sporings- og 
betalingssystemer innenfor godstransport og i inter-
modale godstransportknutepunkter.

› Fortsatt forskning innen fagområdet.

For å optimalisere utnyttelsen av hvert enkelt transport-
nett, foreslås følgende tiltak:
› Nye systemer for lufttrafikkstyring for å effektivisere 

trafikkavvikling og luftromsorganisering. For eksem-
pel ny organisering av og bruk av ny teknologi for luft-
rommet på Østlandet og tiltak og prosjekter i forbin-
delse med det felleseuropeiske luftrommet (Single  
European Sky)

› Nytt trafikkstyringssystem for togtrafikk, ERTMS/ETCS4 
– European Rail Traffic Management System, innføres i 
Jernbaneverket

› Etablering av infrastruktur som sikrer tilgang til inter-
nett fra tog

› Videre utvikling og bruk av automatisk identifikasjons-
system (AIS) i sjøfarten

› System for automatisk reisetidsregistreringer og økt 
bruk av sanntidsinformasjon om trafikk- og kjøreforhold 
på vegnettet, trafikkstyring basert på dette

› Dynamiske fartsgenser og informasjonstiltak i vegnettet
› Tiltak i kjøretøyene og vegnettet for å redusere antallet 

alvorlige ulykker.

Statens vegvesen vil utarbeide en detaljert handlingsplan 
for å bruke ITS i vegsystemet.

Rammevilkårene må bygge på like prinsipper for 
alle transportformene
For å få optimal utnyttelse av det nasjonale transportnettet, 
er det viktig at rammevilkårene i transportsektoren bygger 
på felles overordnede prinsipper. Dagens rammevilkår kan 
gi samfunnsøkonomisk ugunstig bruk av transportsystemet 
på blant annet følgende områder:
› Skatte- og avgiftssystemer
› Sikkerhets- og miljøkrav
› Krav knyttet til tiltak mot terror og sabotasje.

I tillegg drøftes dimensjoneringen av lange og tunge kjøretøyer 
på veg som har betydning for konkurranseforholdene mellom 
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transportformene. Et forhold som ikke drøftes videre, men som 
har store økonomiske konsekvenser for luftfarten, er det om- 
fattende regelverket som skal ivareta de reisendes rettigheter i 
forbindelse med for eksempel forsinkelser og kanselleringer.

› Prinsipper for skatter og avgifter i transportsektoren
Det er et grunnleggende prinsipp i norsk transportpolitikk 
at transportbrukerne skal stilles overfor transportpriser 
som reflekterer samfunnets marginale kostnader knyttet til 
transport. Dette vil bidra til en effektiv utnyttelse av trans-
portinfrastrukturen. I praksis er imidlertid en slik pris- 
setting ikke innført. Dagens skatte- og avgiftssystem med-
fører delvis uheldig konkurransevridning mellom transport-
midlene og dermed ineffektiv bruk av transportsystemet.

Transportetatene innser at det er vanskelig å tilpasse prinsippet 
om marginalkostnadsprissetting fullt ut. Det bør likevel 
kunne gjøres justeringer i dagens avgiftssystem, slik at av-
giftene blir bedre i overensstemmelse med den overordnede 
transportpolitikken. En tydeligere miljødifferensiering av av-
giftene innenfor såvel luft- som sjø- og vegsektoren kan bidra 
til raskere innføring av mer miljøvennlige og trafikksikre 

transportmidler og drivstoff, samt bedre utnyttelse av trans-
portinfrastrukturen. Dette må sees i sammenheng med de  
avgiftene som allerede gjelder for sektoren. Norge er som  
eksempel et av få land i Europa som har CO

2
- og NOx-avgift 

på luftfarten og sjøtransporten. Avgiftssystemet innenfor 
vegsektoren kan legges om slik at det blir dyrere å bruke bil 
og billigere å kjøpe miljøvennlige biler. I tillegg kan avgifts-
systemet brukes aktivt for å øke etterspørselen etter trafikk- 
sikre biler. Behovet for å forenkle og justere avgifts- og gebyr-
systemet innenfor sjøtransporten er stort. Innenfor dette om-
rådet pågår en gjennomgang i regi av Fiskeri- og kystdeparte-
mentet. Det er også viktig med effektive internasjonale virke-
midler i luftfarten som bidrar til å redusere klimagassut- 
slippene. EU-landene tar sikte på å inkludere luftfart i det 
etablerte systemet for handel med utslippskvoter fra 
2011/2012, og Norge vil gjennom EØS-avtalen bli omfattet  
av dette. 

Transportetatene mener det er behov for en bred gjennom-
gang av prinsippene for avgifter innenfor hele transport-
systemet. Endringer i avgiftsystemet må innrettes slik at de 
bidrar til å nå transportpolitiske mål.
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› sikkerhets- og miljøkrav
Jernbanetrafikk, luftfart og sjøtransport er gjennomregulerte 
systemer med strenge og presise krav til transportutøverne 
og systemets totale sikkerhetsnivå. Tilsvarende krav finnes i 
liten grad i vegtransportsystemet. Sterke miljø- og sikker-
hetskrav innenfor sjøfarten eller jernbanen fører til at trans-
port overføres fra sjø og bane til veg, som har lavere miljø- 
og sikkerhetsstandard. Dette pekte transportetatene på i  
forslaget til Nasjonal transportplan 2006–2015, men pro-
blemet finnes fortsatt. Det er derfor behov for en bedre har-
monisering av regelverket, slik at de sikreste og mest miljø-
vennlige transportformene blir utnyttet i størst mulig grad.

› tiltak mot terror og sabotasje (security)
Alle transportformer kan være mål eller virkemiddel i  
terrorhandlinger og sabotasje. Det har særlig vært opp-
merksomhet rundt luftfarten. Regelverk og tiltak innenfor 
denne sektoren har derfor vært utviklet over lengre tid.  
Etter terrorhandlingene i USA i 2001 ble arbeidet intensi-
vert, og EU innførte raskt nytt regelverk. Dette regelverket 
er under kontinuerlig utvikling. Sjøtransporten og havnene 
har på samme måte som luftfarten et omfattende regelverk 
på området. Terrorhandlinger har økt oppmerksomheten 
om behov for security-tiltak også i andre transportsektorer. 

For å sikre like konkurransevilkår kunne security-tiltak vært 
finansiert ved offentlige midler. Dette er for eksempel tilfelle 
når det gjelder luftfartstiltak og sikkerhetstiltak i havner i 
enkelte EU-land. Det er grunn til å regne med mer omfat-
tende regulering av security-området på veg og jernbane i 
framtiden, og dermed økte kostnader også i disse sektorene.

› lange og tunge kjøretøyer på veg
Statens vegvesen foreslår at tillatt høyde på kjøretøyer på 
veg settes til maksimalt 4,2 meter. Dette innebærer utbedring 
av eksisterende tunneler og underganger til 4,2 meters tillatt 
høyde. Det er svært kostbart å øke høyden ytterligere. Høyde-
begrensningen på 4,2 meter bør derfor stå fast i lang tid.

Statens vegvesen foreslo i Nasjonal transportplan 2002–
2011 at det bør vurderes å åpne stamvegnettet for vogntog 
på 25,25 meter og totalvekt 60 tonn for å legge til rette for 
effektive næringstransporter. Samferdselsdepartementet 
har gått inn for en prøveordning der deler av vegnettet  
åpnes for slike kjøretøyer. Før prøveordningen trer i kraft 
vil det bli utarbeidet et evalueringsopplegg. 

25,25 meter lange vogntog består i prinsippet av en semi-
trailer og en tilhenger med plass til en container. Slike 
modulvogntog kan gi mer intermodal transport gjennom 
at semihengeren settes på toget på lengre strekninger. 
Mer bruk av semitrailere kan også føre til mer bruk av  
ferjer til utlandet. På den andre siden blir lastebiltran-
sporten med slike vogntog billigere, og dermed øker  

lastebilens totale konkurransekraft. Det trengs videre  
studier av hvordan den totale effekten på transport- 
middelfordelingen blir før ordningen eventuelt blir perma-
nent. Det er også nødvendig å analysere effektene for  
sikkerhet og miljø samt kostnadene for nødvendig ut- 
bedring av veg- og jernbanenettet. 

Den svenske regjeringen tok i 2007 initiativ til en utred-
ning med oppgave å analysere effektene på transport- 
systemet av lange kjøretøyer. EU har også tatt initiativ til 
slike analyser. Det er viktig å følge opp resultatene og  
konklusjonene av disse analysene.
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2.2 Luftfartsinfrastrukturen

avinor står overfor store investeringsbehov knyttet til 
myndighetskrav på områdene flysikkerhet og tiltak 
mot terror og sabotasje (safety og security). For å 
kunne møte økende etterspørsel vil det dessuten 
være behov for betydelige kapasitetsutvidelser på 
lufthavnene og i flysikringstjenesten, samt tiltak for å 
bedre punktligheten. arealer til en framtidig tredje 
rullebane på oslo lufthavn, gardermoen må sikres. 
Vedlikeholdet må prioriteres høyere. Utviklingen av 
infrastrukturen vil skje i nært samarbeid med 
selskapets kunder og samarbeidspartnere, og slik at 
avinors og luftfartsnæringen for øvrig kan bidra til å 
begrense luftfartens negative miljøpåvirkning. 
avinors økonomiske og konkurransemessige 
rammebetingelser er av stor betydning for å kunne 
gjennomføre anbefalt strategi.

Tiltak i luftfartsinfrastrukturen omfatter Avinors lufthavner 
og flysikringstjenester. Øvrige lufthavner forutsettes  
behandlet i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 
2010–2019.

Sterke drivkrefter for fortsatt langsiktig vekst i 
flytrafikken
Som vist til i kapittel 1, viser prognosene fortsatt vekst i 
luftfarten. Noen av de viktigste drivkreftene i Norge er:
› Langsiktig økonomisk vekst 
› Økt tilbud, frekvenser og lavere priser for flyreiser
› Vekst i ferie- og fritidsreiser
› Befolkningsøkning, hvorav en betydelig økning i antall 

innvandrere 
› Globaliseringen i næringslivet vil fortsette
Miljømessige restriksjoner og mulig modning i enkelte 
markeder vil kunne virke dempende på etterspørselen.
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Avinor baserer seg på en årlig gjennomsnittlig passasjer-
vekst på 2,8 prosent. Dette tilsvarer en trafikk på ca. 50 
millioner passasjerer eller ca. 25 millioner enkeltreiser i 
2020. Det understrekes at det er knyttet stor usikkerhet til 
prognosene. Avinors prognoser avviker noe fra grunnprog-
nosene, jf. kapittel 6.1.

Store utfordringer for Avinors økonomi
Ved etableringen av Avinor som heleid statlig aksjeselskap 
i 2003 stilte eier krav om at selskapet i hovedsak skulle  
finansiere et totalsystem av lufthavner og flysikringstjenes-
ter ved egne inntekter. Inntektene kommer fra luftfarts- 
avgiftene, som fastsettes av Samferdselsdepartementet, 
og kommersielle inntekter. Det er utviklet et system innen-
for en solidarisk ramme der de lufthavner som gir over-
skudd, finansierer driften av de øvrige. I 2006 var de  
interne overføringene mellom lufthavnene på ca. 890 mill. 
kr. Beløpet forventes å stige i årene som kommer. 

Selskapets forpliktelse til å drive de regionale lufthavnene 
som ble overtatt fra kommunene i 1997 og 1998 skulle 
imidlertid kompenseres gjennom en ordning med statlig 
kjøp. I 2003 og 2004 ble det bevilget ca. 250 mill. kr årlig 
og i 2005 ble det bevilget 35 mill. kr. Fra og med 2006 er 
det ikke gitt statlige bevilgninger til Avinor. Dette ble blant 
annet begrunnet med selskapets økonomiske situasjon  
og fordeler ved endringer i regelverket for merverdiavgift.  
Avinors virksomhet finansieres dermed for tiden ute- 
lukkende med egne inntekter. Selskapet betaler også  
utbytte til eier. For 2008 er det budsjettert med et utbytte 
på 398 mill. kr.

Eiers forventning om selvfinansiering ble bekreftet ved 
Stortingets behandling av eiermeldingen om Avinor våren 
2007. 

Etter Avinors mening bør de bedriftsøkonomisk ulønn-
somme lufthavnene sees i sammenheng med det regionale 
flyrutetilbudet som mottar statlig støtte gjennom et  
anbudssystem. Driften av disse lufthavnene bør derfor ikke 
utelukkende finansieres ved overskudd fra de få lønn-
somme lufthavnene, men finansieres ved statlig kjøp.

De omfattende investeringene for å møte nye myndig-
hetskrav, innebærer at Avinor fraråder at det tas utbytte 
de nærmeste årene. 

For å finansiere investeringene i planperioden vil det fra 
2008/2009 være behov for eksterne låneopptak. Låne-
rammen i selskapets vedtekter vil kunne påvirke Avinors 
evne til å gjennomføre alle investeringer som forutsatt.

Figur 2.4 Trafikkutvikling på Oslo lufthavn, Gardermoen. Kilde: 

Norconsult 2006.
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Ulike konkurransevilkår
Avinor, flyselskapene og norsk luftfartsnæring for øvrig 
møter konkurranse både fra utenlandske aktører i bransjen 
og fra andre transportmidler. Det er derfor av stor betyd-
ning at rammebetingelsene er konkurransenøytrale og  
harmonisert med andre land. Det er også svært viktig at 
rammebetingelsene er forutsigbare og stabile over tid.

Det er særlig på Østlandet at Avinor møter konkurranse 
med andre lufthavner. For uten enkelte utenlandske luft-
havner, er Moss lufthavn, Rygge og Sandefjord lufthavn, 
Torp konkurrenter. Konkurransen må skje på like vilkår  
og ta hensyn til Oslo lufthavn, Gardermoens rolle i finansi-
ering av totalsystemet. Et eksempel på ulikhet er at  
Samferdselsdepartementet fastsetter avgiftsnivået på  
Avinors lufthavner, herunder Oslo lufthavn, Gardermoen, 
samt på Moss lufthavn, Rygge. Sandefjord lufthavn, Torp 
står imidlertid fritt til å fastsette avgiftene. De to private 
lufthavnene har heller ikke forpliktelser til å finansiere et 
nett av bedriftsøkonomisk ulønnsomme regionale luft- 
havner eller andre samfunnspålagte oppgaver. I tillegg 
mottar flere mindre lufthavner utenfor Avinor statlige bevilg-
ninger til drift av flysikringstjenesten og til investeringer.

Fortsatt stort investeringsbehov 
Det er anslått et samlet investeringsbehov på 20–25 mrd. 
kr i planperioden. Investeringsnivået er imidlertid svært 
usikkert og vil avhenge av flere forhold, særlig trafikkutvik-
lingen. Spesielt er usikkerheten stor i annen halvdel av peri-
oden. Det høye investeringsbehovet har sammenheng med:
› Nye myndighetskrav, særlig innen flysikkerhetsområdet, 

der blant annet prosjektet «Sikkerhetsområder og lys- 
anlegg» alene vil kreve i størrelsesorden 4 mrd. kr. Beløpet 
er forbundet med usikkerhet. Prosjektet berører alle  
Avinors lufthavner, unntatt Oslo lufthavn, Gardermoen

› Kapasitetsutvidelser på grunn av stor trafikkvekst,  
spesielt ved de store lufthavnene

› Et betydelig vedlikeholdsetterslep

Avinor arbeider løpende med sine investeringsplaner. Dette 
arbeidet har stor betydning både for investeringsnivå og 
prioriteringer. Prioriteringer ut over myndighetskrav gjøres 
på bakgrunn av nyttevurderinger og i dialog med brukerne, 
blant annet i forbindelse med investeringsplanarbeidet, og 
masterplanarbeidet på den enkelte lufthavn. Tiltak for å 
opprettholde høy regularitet og punktlighet, prioriteres 
høyt. 

De viktigste investeringene i planperioden:
› Oslo lufthavn, Gardermoen vil stå for en større del av 

investeringene enn i de senere år. Det samlede behovet 
er anslått til 6–8 mrd. kr.

› De fem største lufthavnene (etter Oslo lufthavn,  
Gardermoen) vil ha et samlet behov på 5–6 mrd. kr.

› Innen gruppene mellomstore og regionale lufthavner er 
det samlede behovet anslått til 5–6 mrd. kr.

› Nasjonale programmer (rullende materiell, rehabilitering 
av banesystemer etc.) har et behov på 2–3 mrd. kr .

› Innen flysikringstjenesten representerer radarer og nytt 
flykontrollsystem de største investeringene. Behovet er 
anslått til 2 mrd. kr.

De viktigste investeringene på de store og mellomstore 
lufthavnene er omtalt i kapittel 3 om transportkorridorer.  
I det følgende er det nærmere redegjort for behov i fly- 
sikringstjenesten og på de regionale lufthavnene.

Behov i flysikringstjenesten henger blant annet sammen 
med at det forventes et teknologiskifte i løpet av planperi-
oden innenfor overvåkning og kontroll av flytrafikken. De 
viktigste prosjektene er:
› Overvåkingsanlegg: Radarer, utskifting og nyanlegg
› Navigasjonsanlegg: Utskifting og oppgradering av hjelpe-

midler for inn- og utflyging, samt for underveisfasen
› Kommunikasjon: Sentraler, peilere, stamnett, data- og 

radiosamband 
› Lufttrafikkledelse – ATM: Utvikle og innføre en ny luft-

romsstruktur over Sør- og Øst-Norge, utvidet innfly-
gingskontroll på Gardermoen, samt tiltak i kontroll- 
sentral nord og sør

For de regionale lufthavnene gjelder de mest kostnads- 
krevende prosjektene sikkerhetsområder og lysanlegg, 
samt tårnbygg. 
› Sikkerhetsområder og lysanlegg: På regionallufthav-

nene er gjennomføringen av forskrift om utforming av 
store flyplasser (BSL E 3–2) ventet å koste til sammen  
2 mrd. kr. Beløpet er forbundet med usikkerhet. Av øko-
nomiske hensyn ønsker Avinor å forskyve enkelte tiltak, 
slik at de må gjennomføres i planperioden 2010–2019.

› Tårn: Avinor planlegger renovering av enkelte eksisterende 
tårn. Det kan også bli behov for å bygge nye tårn i Førde, 
Sogndal, Stokmarknes, Sørkjosen, Hasvik og Honningsvåg.

Videre planlegger Avinor en rekke mindre tiltak,
blant annet oppgradering og vedlikehold av terminalbygg,
driftsbygg, garasjer og flyoppstillingsplasser. Det meste av 
bygningsmassen på de regionale lufthavnene er mellom 20 
og 40 år og trenger oppgradering på grunn av HMS-krav. 
Flyoppstillingsplasser og brannøvingsfelt må oppgraderes 
av sikkerhets- og miljøhensyn.

Sikring av arealer til en tredje rullebane på 
Gardermoen er nødvendig 
Oslo lufthavn, Gardermoen er sammen med Oslo S, Norges 
viktigste intermodale knutepunkt for persontransport. Det 
er derfor av stor betydning å sikre framtidige utviklings- 
muligheter for lufthavnen.
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Samferdselsdepartementet engasjerte høsten 2005  
Norconsult til å vurdere behovet for en tredje rullebane på 
Gardermoen, og i tilfelle når den burde bygges. Behovet vil 
sannsynligvis melde seg i perioden 2020–2030. 

Sterke nasjonale interesser kan tale for en rikspolitisk for-
ankring av det framtidige arealbehovet på Gardermoen, 
slik at en unngår at omkringliggende arealer blir utnyttet 
til andre, irreversible formål. Det er derfor nødvendig å 
båndlegge arealene gjennom en rikspolitisk bestemmelse. 
Båndleggingsvedtaket må omfatte et konkret areal, og 
forby utnyttelsesformer som hindrer eller vanskeliggjør 
arealets bruk til lufthavnformål. På grunn av det lange 
tidsperspektivet er det viktig å legge til rette for at grunn-
eierne kan benytte arealene til andre formål i mellomtiden.
Figur 2.4 illustrerer de trafikale konsekvenser dersom en  
ny rullebane ikke lar seg realisere.

Dagens banesystem på Oslo lufthavn, Gardermoen har en 
kapasitet på ca. 30 mill. årspassasjerer. Dersom det ikke 
blir bygget en tredje rullebane, vil det måtte settes et 

trafikktak. For 2040 viser prognosen 40 mill. passasjerer 
på lufthavnen. Uten en tredje bane vil det være en manglende 
kapasitet for 10 mill. passasjerer. Det vises for øvrig til at 
trafikken de to siste årene har vokst kraftigere enn prog-
nosen i figur 2.4. 

Avinor har beregnet et årlig inntektsbortfall ved manglende 
kapasitet på 1,5 mrd. kr i 2040. Oslo lufthavn, Gardermoen 
er den lufthavnen i Norge som bidrar klart mest til de in-
terne overføringene innen Avinor-konsernet. Kapasitets- 
begrensninger ved lufthavnen vil få alvorlige konsekvenser 
for Avinors muligheter til å finansiere driften av de øvrige 
lufthavnene. Avinors målsetting om selvfinansiering er der-
med avhengig av at forholdene legges til rette for en tredje 
rullebane på Gardermoen. Videre er tilstrekkelig kapasitet 
på lufthavnen helt avgjørende for et velfungerende fly- 
tilbud i Norge.

Av hensyn til de forestående planprosesser og behovet for 
å sikre nødvendige arealer, er det viktig at Stortinget tar 
stilling til spørsmålet om båndlegging av arealer til en ny 
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rullebane ved behandlingen av Nasjonal transportplan 
2010–2019. Slik Avinor vurderer det nå, er det ikke  aktuelt 
å starte byggingen av en tredje rullebane i planperioden.

Vedlikehold av luftfartsinfrastruktur
På samme måte som for Statens vegvesen, Jernbaneverket 
og Kystverket, står Avinor overfor en betydelig utfordring 
knyttet til vedlikehold, særlig av banesystemer, bygninger, 
rullende materiell og utstyr i flysikringstjenesten. Dette er 
tiltak som prioriteres høyt, og har konsekvenser for hvor 
store ressurser som kan prioriteres til større investerings-
tiltak. Det årlige vedlikeholdsbehovet er anslått til 700 
mill. kr. 

Det er en høyt prioritert oppgave å opprettholde et bane-
system med tilstrekkelig standard og funksjon. Banesyste-
mene skal være frie for løse partikler, tåle belastninger og 
ha tilstrekkelig friksjon, tverrfall og tekstur. De må derfor 
reasfalteres med jevne mellomrom. 

Kostnader for en fullstendig reasfaltering ligger i størrel-
sesorden fem til åtte mill. kr for rullebanelengder på ca. 
800 meter og i størrelsesorden 14 til 20 mill. kr for rulle-
banelengder på ca. 2 000 meter. Rullebaner asfalteres 
normalt hvert 15–20 år, avhengig av trafikkmengde, lokale 
 klimatiske forhold og kvalitet på siste asfaltering.  
Gjennomsnittlige årlige kostnader til reasfalteringer er  
35 mill. kr. 

De senere år har kostnadene for å sikre en tilfredsstillende 
standard på rullende materiell ligget på ca. 100 mill. kr  
årlig. Det har vært et betydelig etterslep fra 1990-tallet, 
som nå er i ferd med å bli tatt igjen. I planperioden ventes 
derfor kostnadene til vedlikehold og utskiftinger å ligge 
noe lavere, 30–50 mill. kr årlig. Det forventes også et bety-
delig vedlikeholdsbehov i bygningsmassen.

Overordnede krav, normer og føringer for vedlikehold og 
utskifting av utstyr i flysikringstjenesten er gitt gjennom in-
ternasjonale organisasjoner som ICAO5 og Eurocontrol6 og 
gjennom prosjekter som det felleseuropeiske luftrom, samt 
av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet gjennomfører jevnlig 
inspeksjoner for å påse at kravene oppfylles. 

Norsk luftfart og bærekraftig utvikling 
Både internasjonalt og nasjonalt arbeides det med tiltak 
for å begrense luftfartens klimapåvirkning. ICAO arbeider 
med vurdering av kvotehandel for internasjonal luftfart, 
samt tekniske og operative løsninger. Dette har blant annet 
resultert i mer energieffektive fly med lavere utslipp av  
klimagasser. Det er krevende å komme fram til globale  
løsninger for kvotehandel. EU arbeider med å inkludere 
luftfart i det etablerte EU-systemet for kvotehandel fra 
2011/2012. Avinor støtter en slik løsning.

Avinor arbeider med tiltak for næringen gjennom en stra-
tegi for bærekraftig utvikling av luftfarten. Formålet med 
prosjektet er å identifisere og gjennomføre tiltak som  
reduserer bransjens negative miljøpåvirkning. En prosjekt-
gruppe med representanter for Avinor, NHO Luftfart,  
Norwegian og SAS Group utarbeider strategien. Målet er å 
involvere alle relevante aktører i bransjen i en bred, åpen 
og inkluderende prosess, og det er opprettet en ressurs-
gruppe der blant annet flere miljøorganisasjoner, LO og 
forurensningsmyndighetene deltar. Tiltak utredes for hele 
reisekjeden, herunder kollektivandelen i tilbringertjenes-
ten, lufthavndriften og flyoperative og flytekniske forhold. 
Videre arbeider et eksternt forsknings- og utredningsmiljø 
med en rapport om luftfartens samfunnsnytte og miljø- 
påvirkning. En samlet rapport fra prosjektet vil foreligge i 
løpet av januar 2008.
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2.3 Jernbanenettet

Jernbanen står foran et stort behov for å fornye 
dagens infrastruktur dersom ikke feil og problemer 
med å opprettholde punktlighet skal øke. 
Jernbaneverket prioriterer derfor økt fornyelse av 
dagens anlegg. samtidig er det på kort sikt 
nødvendig å holde en relativ høy innsats i driften 
blant annet for å ha beredskap for å rette feil og 
opprettholde hverdagskvaliteten. 

Planrammene for Jernbaneverket ligger langt under 
det som er nødvendig for å ta vare på og utvikle 
jernbanenettet. Jernbaneverket har beregnet at det er 
behov for om lag 40 mrd. kr i planperioden dersom 
Nasjonal transportplan 2006–2015 skal følges opp, 
samt imøtekomme nye myndighetskrav til sikkerhet og 
universell utforming av stasjoner. i tillegg er det 
nødvendig med økt satsing for å styrke godstrafikken.

Status ved inngangen til planperioden
De siste årene har det vært en kraftig vekst i jernbane-
transporten i Norge, både for person- og godstransport. 
Kombinerte transporter, som utgjør ca. 85 prosent av gods-
transporten på bane målt i antall tonn (ekskl. malmtran-
sporten på Ofotbanen), har hatt en vekst på 70 prosent fra 
2002 til 2006. Stadig mer av godset konsentreres til de 
«tunge» godskorridorene Oslo–Trondheim–Bodø, Oslo–
Bergen og Oslo–Kristiansand–Stavanger.

Persontransporten har også økt, målt både i person-
transportarbeidet og i antall reisende med jernbane. I 2006 
var det 54,6 mill. passasjerer på jernbanen, tilsvarende 
transportarbeid på 2 827 mill. passasjerkilometer. Dette 
innebærer en økning på 4 prosent for begge måleparametre 
fra 2005 til 2006. Ca. 80 prosent av jernbanereisene foretas 
i Østlandsområdet og ca. 70 prosent har av- og påstigning i 
Oslo og Akershus. I tillegg har jernbanen stor betydning 
rundt Stavanger, Bergen og Trondheim.

Den positive trafikkutviklingen og den økte oppmerksom-
heten på tog som transportmiddel, bidrar til å øke forvent-
ningene til jernbanen. Samtidig øker konkurransen til  
andre transportmidler som bil, fly og ekspressbusser. Dette 
er med på å skjerpe kravene til jernbanen. Jernbanen må 
yte betydelig bedre service enn den som tilbys i dag.  
Servicen må bli bedre dersom jernbanen skal få en mer fram-
tredende rolle i transportsystemet. Det er nødvendig å få til en 
oppgradering av infrastrukturen for å oppnå bedre pålitelig-
het og punktlighet, økt kapasitet og kortere reisetider.
Stortingets vedtak om Nasjonal transportplan 2006–2015 
inneholdt en satsing på modernisering av jernbanenettet 
med en investeringsramme på 24,5 mrd. 2007-kr i tiårs- 

Tabell 2.1 Fordeling investeringsramme jernbane NTP 2006-2015 og 

2010-2019 i basisramme og +/- 20 prosent. Alle tall i mill. 2007-kr

Fordeling  
rammer

St.vedtak
NTP 2006–

2005

 -20% Plan-
ramme

 +20%

Drift
30 761

21 000 21 000 21 000

Vedlikehold 17 400 17 400 17 400

Investering 23 717 5 340 16 270 27 200

Totalt 54 478 43 740 54 670 65 600

Figur 2.5: Jernbanenett
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perioden. Satsingen ble ikke fulgt opp i 2006-budsjettet, 
mens investeringsrammene for 2007 og 2008 ble økt til i 
underkant av Nasjonal transportplan-nivå. Drift- og vedli-
keholdsrammene har ligget på Nasjonal transportplan-nivå 
alle tre årene. Det er beregnet at gjennomføring av de in-
vesteringsprosjektene som ligger innen i Nasjonal trans-
portplan 2006–2015 med dagens kostnadsnivå vil koste 
ca. 34 mrd. kr. Økningen skyldes en betydelig kost-
nadsvekst for prosjektene, blant annet som følge av mark-
edsmessige forhold og økte kvalitets- og sikkerhetskrav.

Hovedutfordringer for jernbanen
Ved inngangen til ny planperiode fra 2010 vil jernbanen 
stå overfor store utfordringer når det gjelder å oppfylle for-
ventninger og krav til punktlighet, kapasitet og kjøretider. 
Dette er betingelser for at jernbanen skal bli oppfattet som 
et attraktivt, effektivt og konkurransedyktig tilbud for be-
folkningen og næringslivet. Både person- og godstrafikken 
er i sterk vekst, men tilstanden i jernbanens anlegg og 
stedvis mangel på kapasitet gjør at det er begrenset hvor 
mye mer vekst jernbanen kan ta imot uten at det går ut 
over punktlighet og kjøretider. Uten omfattende investe-
ringer for å bedre tilbudet, vil jernbanen gradvis oppleve 
stagnasjon og etter hvert svekket betydning.

Dersom jernbanen skal være et attraktivt tilbud, må punkt-
ligheten ligge stabilt på et høyere nivå enn i dag. Dette er 
spesielt viktig i Oslo-området, både fordi det er her største-
delen av reiseaktiviteten foregår, og fordi problemer i dette 

Figur 2.6: Antall persontog per døgn i Oslo-området    
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området forplanter seg til jernbanetrafikk i andre deler av 
landet. Punktligheten generelt i jernbanenettet er fortsatt 
for lav, blant annet fordi enkelte feil i Oslo-området har 
store forsinkelseskonsekvenser. 

Generelt kan dagens tilstand og hovedutfordringene for  
utvikling av person- og godstrafikken, oppsummeres i  
følgende punkter:
› Store deler av jernbanens anlegg har en høy gjennom-

snittsalder og en tilstand som medfører at det oppstår 
feil i anleggene. Det er ressurskrevende å holde dem i til-
fredsstillende stand. Høy feilfrekvens medfører at punkt-
ligheten blir for dårlig. Analyser viser at det er nødvendig 
å øke fornyelsen av jernbanens anlegg betydelig i neste 
periode. Manglende fornyelse etter hvert som tilstanden 
blir for dårlig vil resultere i lavere pålitelighet og flere feil 
med flere saktekjøringer og forsinkelser.

› Dagens jernbanenett har generelt, med enkelte unntak, 
en kurvatur og hastighet som er lite tidsmessig og  
dårligere enn tilsvarende jernbanenett i Europa. Om lag 
95 prosent av nettet er enkeltsporet og kun 30 prosent 
er lagt til rette for hastigheter over 100 km/t.

› Dagens jernbanenett er fullt utnyttet på de trafikktunge 
strekningene, og det er ikke plass til flere tog. Ytter- 
ligere trafikkøkning på dagens nett vil gå ut over drifts-
stabilitet og punktlighet.

Persontrafikken står i tillegg overfor store utfordringer når 
det gjelder stasjonene. Dagens tilstand er variabel. Et stort 
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Tabell 2.2: Prioritering av investeringer innenfor basisramme og marginalvurderinger +/- 20. Mill. 2007-kr.

Kostnad Rest etter 
2009

 -20% Planramme +20%

Drift 21 000 21 000 21 000

Vedlikehold 17 400 17 400 17 400

Bundne investeringsprosjekter (bygging iganssatt før 2010)

Lysaker st. 1 100 10 10 10 10

Lysaker–Sandvika, nytt dobbeltspor 2 850 780 780 780 780

Sandnes–Stavanger (inkl. fornyelse), dobbelt-
spor

1 870 310 310 310 310

Bergen–Fløen (inkl. fornyelse) 270 20 20 20 20

Alnabru godsterminal 610 380 380 380 380

Fjernstyring Mosjøen–Bodø 580 130 130 130 130

Gevingåsen tunnel 630 460 460 460 460

Nye investeringsprosjekter (bygging ikke startet før 2010)

Oslo–Ski inkl Ski stasjon, nytt dobbbeltspor 10 850 10 490 180 6 180

Barkåker–Tønsberg, dobbeltspor 1 370 1 280 1 280 1 280

Holm–Holmestrand, dobbeltspor 1 920 1 920 1 920

Farriseidet–Porsgrunn, ny enkeltsporet bane 3 200 750 1 800

Arna krysningsspor 410 410 410

Ulriken tunnel (ekskl. Arna krysningsspor),  
dobbeltspor

910 910

Eidsvoll–Hamar, dobbeltsporparseller 3 470 1 840 3 470

Ringeriksbanen (Åsa-alternativet) 6 800 450

Programområder

Kapasitet/gods 1 350 3 900 4 200

Stasjoner og knutepunkter 1 000 2 500 3 000

Sikkerhet 900 1 400 1 500

Sum investeringer 5 340 16 270 27 200

Sum 43 740 54 670 65 600
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antall stasjoner trenger oppgradering for at tilgjengelig-
heten skal bli bedre og for å bedre parkeringsforholdene 
samt fasilitetene rundt publikumsinformasjon.

For godstrafikken er de viktigste utfordringene i tillegg  
til forhold rundt punktlighet og kapasitet på linjene,  
knyttet til manglende kapasitet og for lav effektivitet i en 
del terminaler. Flere og lengre krysningsspor sammen  
med mer effektiv drift i terminalene vil gi lavere drifts-kost-
nader for togselskapene og mer konkurransedyktige priser.

Jernbaneverkets strategi for utvikling av 
jernbanenettet
Ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2006–2015 
ble det framholdt at prosjektene som ligger inne i Nasjonal 
transportplan 2006–2015 er viktige utbyggingsprosjekter 
som er nødvendige for å gi jernbanen et tilbuds- og konkur-
ransemessig løft innenfor de viktigste markedsområdene. 
Betydningen av å gjennomføre disse prosjektene har ikke 
blitt svekket etter at Nasjonal transportplan 2006–2015 ble 
vedtatt. Økt oppmerksomhet på klimautfordringene og be-
tydningen av et bedre jernbanetilbud forsterket argumenta-
sjonen for å gjennomføre den vedtatte moderniseringen.

På oppdrag fra Jernbaneverket har  den tyske konsulent-
gruppen VWI utredet mulighetene for høyhastighetstog i 
Norge. Høyhastighetsutredningen ble lagt fram i november 
2007, og er nærmere omtalt sist i kapittel 2.3.

› Fordeling av økonomiske planrammer for 
Jernbaneverket
Til tross for det store behovet for investeringer i jernbanens 
infrastruktur, vurderer Jernbaneverket at en slik satsing har 
begrenset nytte dersom ikke tilstanden i dagens anlegg 
blir bedret, slik at disse kan gi en tilfredsstillende drifts-
stabilitet og høy punktlighet. Høy driftsstabilitet og punkt-
lighet er etter Jernbaneverkets vurdering en forutsetning  
for at toget skal bli oppfattet som et foretrukket trans- 
portmiddel.

Med bakgrunn i dette mener Jernbaneverket at det innen-
for rammen til drift og vedlikehold er nødvendig å øke for-
nyelsen betydelig i neste planperiode i forhold til dagens 
nivå. Øvrige deler av vedlikeholdet må videreføres på 
sammen nivå som i forslaget til statsbudsjett for 2008. 
Driftsoppgaver og endringer i disse forutsettes håndtert 
innenfor samme ramme som i statsbudsjetter for 2008. 
Dette er en økning på 12 prosent i forhold til statsbud- 
sjettet for 2007.

Samlet betyr dette at Jernbaneverket anbefaler at rammen 
til drift og vedlikehold samlet øker med nesten 8 mrd. kr, 
fra 30,8 mrd. kr til 38,4 mrd. kr. Dette nivået anbefales 
opprettholdt uansett totalramme, og innebærer at investe-

ringsrammen bestemmes av størrelsen på totalrammen. Av 
tabell 2.1 framgår det at innenfor departementets gitte 
planramme blir investeringsrammen betydelig lavere enn i 
Nasjonal transportplan 2006–2015.

Enkelte av investeringsprosjektene har en vedlikeholdsdel/ 
fornyelsesdel som tidligere har vært finansiert med vedlike-
holdsmidler. Jernbaneverket anbefaler at denne delen fra 
og med 2010 inngår i investeringskostnaden. Dette er lagt 
til grunn i planforslaget. Nivået til fornyelse blir dermed 
enda noe høyere enn beskrevet ovenfor. 

› Prioriteringer innenfor planrammen
Vedtatt investeringsstrategi i Nasjonal transportplan 
2006–2015 innebærer satsing på persontrafikken lokalt 
rundt Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen, mellomdistan-
setrafikk i intercity-området på Østlandet, og godstrafikken 
på hovedstrekningene. Jernbaneverket ønsker å videreføre 
denne satsingen i perioden 2010–2019. Som følge av det 
sterke behovet for å øke fornyelsen fra 2010, blir investe-
ringsrammen for 10-årsperioden betydelig lavere enn i  
Nasjonal transportplan 2006–2015. Dette svekker mulig-
hetene for å følge satsingene som ble vedtatt i Nasjonal 
transportplan 2006–2015.

I første rekke går redusert investeringsramme ut over sat-
singen på persontrafikken lokalt rundt Oslo og mellom- 
distansetrafikk i intercity-området på Østlandet. Sterk 
vekst i godstrafikken med jernbane de siste årene har med-
ført betydelige kapasitetsproblemer på hovedstrekningene. 
Dette sammen med nye myndighetskrav knyttet til blant 
annet sikkerhetsforskriften og krav til universell utforming 
av stasjoner medfører at Jernbaneverket anbefaler å øke 
innsatsen mot tiltak innenfor disse områdene. Lønnsom-
hetsberegningene viser at det er lønnsomt for samfunnet  
å vri innsatsen over mot godstiltak i forhold til prioriterin-
gene i inneværende Nasjonal transportplan. Konsekvensen 
er at det blir lite rom for å gjennomføre større prosjekter 
for å utvikle infrastrukturen rundt Oslo og innenfor intercity-
området.

LAVERE INVESTERINGSNIVå 
For godstransport anbefaler Jernbaneverket å satse på 
kapasitetsøkende tiltak og tiltak i terminalene som gir 
mulighet for en dobling av godsvolumene på hoved-
strekningene. En slik satsing gjør det mulig med en 
betydelig overføring av trafikk fra veg til bane, og vil gi 
betydelige gevinster i forhold til trafikksikkerhet og miljø. 
Jernbaneverket mener derfor det er viktig å prioritere 
denne godssatsingen, og anbefaler at det settes av 3,9 
mrd. kr til programområde7 kapasitet og gods, der disse 
tiltakene inngår. Dette er en økning på 220 prosent i 
forhold til Nasjonal transportplan 2006–2015.
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Kravene til universell utforming gjør at det blir nødvendig å 
foreta til dels omfattende endringer og ombygginger av 
dagens stasjoner. Jernbaneverket anbefaler at det i første 
omgang tas sikte på at minst én inngang og én atkomst til 
hver plattform skal være tilgjengelig for alle, og anbefaler 
at det settes av 2,5 mrd. kr til programområde stasjoner og 
knutepunkter. Dette er en økning på 65 prosent i forhold til 
Nasjonal transportplan 2006–2015.

Innenfor programområde sikkerhet anbefaler Jernbane-
verket at det settes av 1,4 mrd. kr, samme nivå som i  
Nasjonal transportplan 2006–2015. Disse midlene skal 
brukes til blant annet rassikring, sikring av planoverganger 
og for å imøtekomme nye myndighetskrav blant annet i 
sikkerhetsforskriften. Konsekvensene av nye myndighets-
krav er nærmere omtalt senere i kapittel 2.3.

Investeringsrammen til store prosjekter (investeringspro-
sjekter med forventet kostnad over 200 mill. kroner) redu-
seres fra 19,1 mrd. kr i Nasjonal transportplan 2006–2015 
til 8,4 mrd. kr innenfor planrammen. Av disse vil om lag 2,1 
mrd. kr bli brukt til fullføring av investeringsprosjekter der 
det vil være byggeaktivitet ved inngangen til planperioden: 
Dette gjelder dobbeltsporbyggingen mellom Lysaker og 
Sandvika i Vestkorridoren, dobbeltspor mellom Sandnes og 
Stavanger, Alnabru godsterminal, kapasitetsutvidelse  
mellom Bergen stasjon og Fløen samt Gevingåsen tunnel 
nord for Trondheim. Resterende investeringsramme priori-
teres til videreføring av kapasitetsutvidelsen ved Bergen 
og intercitystrekningene på Vestfold- og Dovrebanen. 

Gjennom prosjektene som allerede er startet opp ved inn-
gangen til planperioden blir det muligheter for: 
› Løft i lokaltrafikken rundt alle de fire største byene. Ved 

Stavanger ved at dobbeltsporet Sandnes–Stavanger full-
føres, ved Bergen etter kapasitetsprosjektet mellom  
Bergen og Fløen og ytterligere kapasitetsutvidelse ved 
Arna, ved Trondheim etter bygging av Gevingåsen tunnel 
og ved Oslo etter fullført bygging Lysaker–Asker. 

› Løft i godstrafikken sikres gjennom kapasitetssatsing 
og terminalutvidelsen på Alnabru godsterminal. 

For intercitytrafikken gir ikke rammene rom for ønskede til-
budsbedringer. Ut fra vurderinger av kundegrunnlag og virk-
ninger prioriteres resterende investeringsmidler i plan- 
perioden til Vestfold- og Dovrebanen. Prioriterte prosjekter på 
Vestfoldbanen er to dobbeltsporparseller nord for Tønsberg, 
og byggestart av den nye enkeltsporede banen mellom  
Farriseidet og Porsgrunn. På Dovrebanen prioriteres bygging 
av to dobbeltsporparseller og oppstart av en tredje sør for 
Hamar.

Dette betyr at det ikke er rom for å gjennomføre dobbelt-
sporprosjektet Oslo S–Ski eller andre dobbeltsporprosjek-

ter på Østfoldbanen. Konsekvensen er at det ikke blir mulig 
med tilbudsforbedringer av betydning for nærtrafikken  
eller regiontrafikken på Østfoldbanen, og trolig vil ikke 
driftsopplegget i Oslopakke 2 og 3 kunne gjennomføres 
fullt ut. Modernisering av Østfoldbanen med blant annet 
Oslo–Ski er en forutsetning og en første etappe for en 
eventuell høyhastighetsbane mot Gøteborg. 

Planrammen innebærer at den videre satsingen på person-
trafikk i praksis vil stoppe opp. Uten tiltak som muliggjør 
bedret frekvens og kortere kjøretid, er det stor sannsynlig-
het for at persontrafikken gradvis vil forvitre som følge av 
at den taper terreng til andre transportmidler. 

Tabell 2.2 viser prioriteringer i planrammen og marginal-
vurderinger +/-20 prosent.

› Prioriteringer innenfor planrammen +/-20 prosent
Ved en økonomisk ramme lik planrammen minus 20  
prosent vil Jernbaneverket anbefale at rammen til drift og 
vedlikehold opprettholdes som planrammen. Resterende 
ramme fordeles til investeringer. Bindinger som skyldes 
igangværende prosjekter medfører at det kun blir rom for 
mindre beløp (om lag 3 mrd. kr) til nye prosjekter. Jern- 
baneverket anbefaler at disse fordeles til programom- 
rådene. Ut over dette er det ikke rom for å starte nye, 
større utbyggingsprosjekter. For programområdene er  
konsekvensene at det ikke vil være mulig å gjennomføre en 
satsing på godstrafikk av betydning for å overføre trafikk 
fra veg til bane. Rammen gir heller ikke mulighet for å 
komme betydelig videre i arbeidet med å utvikle stasjo-
nene etter kravene for universell utforming.

Ved en økonomisk ramme lik planrammen +20 prosent vil 
Jernbaneverket anbefale at rammen til drift og vedlikehold 
opprettholdes som i planrammen, og at økningen i sin  
helhet fordeles til investeringer. Dette gir rom for en del til-
budsforbedringer i perioden, men forbedringene vil likevel 
være langt svakere enn det som lå til grunn i Nasjonal 
transportplan 2006–2015. 

Prioriteringene av programområder og større prosjekter 
innenfor planrammen danner utgangspunkt for tilrådin-
gene innenfor planrammen +20 prosent. Rammene for  
programområdene er imidlertid økt noe, slik det framgår 
av tabell 2.2. Dermed blir det mulig å gjennomføre noen 
flere kapasitetsøkende tiltak for å oppnå større robusthet i 
trafikkavviklingen, komme noe lengre i en utvikling av  
stasjonene mot universell utforming og gjennomføre flere 
rassikrings- og planovergangstiltak.

Av store investeringsprosjekter anbefaler Jernbaneverket 
at følgende prosjekter prioriteres i planperioden, i tillegg 
til dem som er prioritert i planrammen:
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› Nytt dobbeltspor Oslo–Ski. Det er ikke rom for gjen-
nomføring av hele prosjektet, men settes av midler til 
ca. 60 prosent av prosjektet i perioden.

› Farriseidet–Porsgrunn på Vestfoldbanen: 75 prosent av 
kostnadene inngår innenfor +20-rammen.

› Ulriken tunnel (fase 3 av kapasitetsutvidelse mellom 
Bergen og Arna) på Bergensbanen.

› Videre utbygging av dobbeltsporparseller på streknin-
gen Eidsvoll–Hamar på Dovrebanen. Parsellen Kleiverud–
Steinsrud foreslås fullfinansiert i perioden. Endelig valg 
av parsell kan bli påvirket av behovet for samordning 
av utbyggingen med Statens vegvesen.

› Ringeriksbanen foreslås startet opp i perioden med 
450 mill. kr.

Dobbeltsporparsellene Holmestrand–Nykirke på Vestfold-
banen og Sandbukta–Moss–Såstad på Østfoldbanen er de 
største enkeltprosjektene fra Nasjonal transportplan 
2006–2015 som skyves ut ved denne rammen.

Av beskrivelsen ovenfor framgår det at selv en investe-
ringsramme på +20 prosent av planrammen er for lite til å 
få gjennomført flere av utbyggingsprosjektene som lå inne 
i Stortingets vedtak om Nasjonal transportplan 2006–
2015. Det er behov for en ramme på om lag 34 mrd. kr for 
å gjennomføre de prosjekter som ligger inne i Nasjonal 
transportplan 2006–2015. Etter at Nasjonal transportplan 
2006–2015 ble behandlet i Stortinget, har det i tillegg 

kommet nye utfordringer i godstrafikken og krav knyttet til 
universell utforming og ny sikkerhetsforskrift. Det er bereg-
net at kravene knyttet til sikkerhetsforskriften og til uni-
versell utforming vil medføre et investeringsbehov på i 
størrelsesorden 2,5–10 mrd. kr, i tillegg til det som ligger 
inne i Nasjonal transportplan 2006–2015.

Med et investeringsnivå på ca. 4 mrd. per år vil en kunne 
realisere både prosjektene omtalt i Nasjonal transportplan 
2006–2015 og nye krav. Dette har først og fremst betyd-
ning for:
› Nytt dobbeltspor Oslo–Ski.
› Fullfinansiering av Farriseidet–Porsgrunn og  

Holmestrand–Nykirke på Vestfoldbanen.
› Sandbukta–Moss–Såstad og Haug–Onsøy på 

Østfoldbanen.
› Oppstart av Ringeriksbanen.

Etter Jernbaneverkets vurdering er det særlig viktig å få r 
ealisert nytt dobbeltspor Oslo–Ski i planperioden. Prosjek-
tet er en forutsetning for Oslopakke 2 og 3, og det er et  
viktig grunnlag for å få på plass et kollektivsystem i Oslo-
området for framtidige generasjoner. Prosjektet er også en 
forutsetning for at eventuell innføring av køprising skal 
virke etter hensikten. Prosjektets høye totalkostnad inne-
bærer at det ikke kan igangsettes innenfor en årlig ramme 
på 1,6 mrd. kr. Det bør vurderes nærmere hvordan prosjek-
tet kan finansieres for optimal framdrift.
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Prosjektene kan også inngå i en eventuell satsing på høy-
hastighetsjernbane. Det vil si at dersom videre utredninger 
av høyhastighetsjernbane skulle tilsi at en slik satsing blir 
prioritert, vil gjennomføring av de anbefalte prosjektene 
være viktige forutsetninger. 

› Etablering av prosjektfinansiering
For å sikre en raskere utbygging av jernbanen, kombinert 
med kostnadseffektiv og rasjonell anleggsgjennomføring, 
bør det etableres en ordning for prosjektfinansiering.  
Prosjektfinansiering kan for eksempel være aktuelt for  
prosjekter som ikke (eller kun delvis) inngår i planrammen, 
men som likevel har høy nytteverdi og er høyt prioritert. 
Egnede prosjekter er etter Jernbaneverkets vurdering:  
Dobbeltspor Oslo–Ski, dobbeltspor Eidsvoll–Hamar,  
dobbeltspor Sandbukta–Kleberget–Såstad, Haug–Onsøy 
og Ringeriksbanen. Også prosjektene på Vestfoldbanen 
kan være egnet for prosjektfinansiering. I tillegg vil disse 
prosjektene kunne inngå som første del av en eventuell 
satsing på høyhastighetsjernbane.

For de prosjektene som er anbefalt i planrammen med mindre 
beløp, vil prosjektfinansiering bety at midler kan frigjøres  
i denne planperioden og nyttes til andre prosjekter, for  
eksempel viktige tiltak på Trønderbanen eller Vossebanen.

Der det er mulig, for eksempel for enkelte godstiltak, bør 
det tilstrebes samarbeidsformer/delfinansiering fra andre 
aktører enn staten.

Utdyping av grunnlaget for Jernbaneverkets 
strategi
› Konsekvenser av nye myndighetskrav
De siste årene har det blitt vedtatt (eller kommet forslag 
om) målsettinger og krav til utforming av jernbanens infra-
struktur som medfører at det blir nødvendig å foreta til 
dels omfattende endringer/ombygging av jernbaneinfra-
strukturen. Kravene er ikke basert på risikoanalyser og 
nytte-/kostnadsvurderinger, og gir ikke styrket tilbud på 
forhold som påvirker togets attraktivitet (punktlighet,  
frekvens, kjøretid). Her nevnes:
› Ny sikkerhetsforskrift fra Statens jernbanetilsyn av 

1.1.2006, som inneholder strengere krav til utforming 
av eksisterende plattformer, planoverganger og enkelte 
andre anlegg. I tillegg er det innført enkelte krav til ny 
infrastruktur som kan medføre at kostnadene øker.  
Spesielt nevnes krav om stasjoner i kurve (nye platt- 
former skal ikke legges i kurve med radius < 2000m), 
som på et så kurverikt jernbanenett som det norske  
er meget krevende å oppfylle. Kravet er betydelig  
strengere enn tilsvarende krav i andre land. 

› Forslag om nye trafikkregler for framføring av tog. Per 
november 2007 foreligger et forslag om nye trafikk- 
regler for framføring av tog fra Statens jernbanetilsyn 
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som, dersom det blir vedtatt, kan utløse krav om bety-
delige tiltak i infrastrukturen eller redusert kapasitet. 
Dette er det ikke tatt høyde for i planforslaget. Jernbane-
verket vil komme tilbake til eventuelle konsekvenser 
når forslaget er endelig behandlet.

› Lovforslag om krav til universelle utforming. Dette om-
tales nærmere under punktet stasjoner og knutepunk-
ter, men innenfor dette området er det behov for tiltak 
for mellom 2,5 mrd. kr og 8 mrd. kr for å legge til rette 
for økt tilgjengelighet, avhengig av ambisjonsnivå. 

› Nye forskrifter har medført økte krav til administra-
sjon og dokumentasjon med påfølgende økte drifts-
kostnader både for infrastrukturforvalter og 
togselskapene. 

Jernbaneverket ser det som viktig at nye forskriftsfestede 
sikkerhetskrav er basert på risikoanalyser og dokumentert 
sikkerhetseffekt. Når tiltak uten dokumentert sikkerhets- 
effekt må prioriteres foran andre sikkerhetstiltak eller tiltak  
som gir grunnlag for økt togtrafikk, kan det redusere  
mulighetene for å overføre trafikk fra veg til bane. Ulykkes-
risikoen på veg er høyere enn på jernbane. Dermed vil virk-
ningen av strenge sikkerhetstiltak på jernbane kunne bli at 
den totale ulykkesrisikoen innenfor transportsektoren øker.

Forskrifter og pålegg vil svært ofte ha kostnadsmessige 
konsekvenser, og dermed påvirke konkurransemulighetene 
mellom for eksempel veg og bane. Dagens noe ulike  
organisering av tilsynsvirksomheten kan derfor bidra til en 
uønsket konkurransevridning og en suboptimalisering  
mellom ulike transportformer – for eksempel ved at det stil-
les så strenge krav til jernbanesektoren at trafikk må over-
føres fra tog til veg. Tidlig i Nasjonal transportplan-perioden 
bør effektene av gjennomførte sikkerhetstiltak evalueres.

› teknologiske utfordringer for infrastrukturen
Jernbaneverket står overfor store teknologiske utfordringer 
i forbindelse med valg av framtidens tekniske systemer og 
anlegg. Dette gjelder både ved fornyelse av anlegg og ved 
bygging av ny infrastruktur. 

Den teknologiske utviklingen vil i stor grad påvirkes av økt 
internasjonal standardisering (forskriftskrav til samtrafikk-
evne) innenfor en rekke områder, systemer og delsystemer 
både for infrastruktur og rullende materiell. Foruten å 
kunne kjøre togene uten hindre over landegrensene, vil økt 
internasjonal teknisk standardisering bidra til økt konkur-
ranse om utvikling, produksjon og levering av jernbane-
tekniske anlegg og systemer.

Jernbaneverket har valgt ERTMS nivå 29 som framtidig  
teknologisk plattform for trafikkstyring-, togkontroll- og 
signalering. Løsningen støtter fullt ut samtrafikkforskriften 
om teknisk og operasjonell samtrafikkevne med utlandet, 

og vil gi økt oppetid i signalanleggene. Implementeringen 
må være forutsigbar og omforent med togselskapene fordi 
togene må ha ny ombordutrustning. Ombygging av eksis-
terende tog er en stor finansiell utfordring for togselska-
pene. I utgangspunktet legges det opp til en ERTMS-imple-
menterings- og finansieringsplan som er lagt opp mot en 
framdriftsmessig naturlig utskiftning av signalanleggene 
basert på anleggenes alder og tilstand. Jernbaneverket har 
valgt Østfoldbanen østre linje som erfaringsstrekning.

› informasjonsteknologi
Trender og utviklingstrekk tilsier at den teknologiske 
 utviklingen i tiden framover vil gi muligheter for nye og 
forbedrede ITS-løsninger som vil bidra til å øke jernbanens 
konkurransekraft dersom løsningene tas i bruk. Gode ITS-
løsninger i jernbanesektoren vil blant annet tilrettelegge 
for økt sikkerhet, effektivitet og servicenivå både i 
Jernbaneverket og hos togselskapene, noe som igjen vil 
komme passasjerer og godskundene til gode. På mange 
 områder er det hensiktsmessig å sette implementering av 
ITS-løsningene i et intermodalt perspektiv.

For multimodal informasjonsbehandling må det være en 
målsetting å utnytte ny ITS-teknologi som kan forbedre 
Jernbaneverkts ytelser i forbindelse med publikumsinfor-
masjon, databasert reiseplanlegging og intermodal 
godstransport.

Med innføringen av ERTMS åpnes nye muligheter for auto-
matisk innhenting av kildeinformasjon, bearbeiding, data-
overføring og brukertilpassede grensesnitt mot mottaker. 
ERTMS vil effektivisere togframføringen, for eksempel ved 
bedre kapasitetsutnyttelse av banestrekninger, og vil 
kunne gi nye muligheter for brukerstøtte til lokomotivfører 
og togleder. 

Jernbaneverket har allerede implementert radiosystemet 
GSM-R på hele jernbanenettet. Det vil være hensiktsmessig 
å benytte denne infrastrukturen som transmisjonsbærer til 
blant annet publikumsinformasjon på stasjoner og holde-
plasser hvor ledningsbasert transmisjon ikke er tilstede.
Internet på tog etableres både for å skape enhetlig trans-
misjonsløsing av forretningsrelaterte data til togselskapene 
og mellom togselskapene og Jernbaneverket. I tillegg vil 
det gi kundene opplevelsen av «nullreisetid» siden det gjør 
det mulig for togpassasjerene å utføre annen aktivitet 
samtidig som de reiser med toget. 

Utviklingen av ITS vil medføre nye og flere muligheter 
også innenfor en rekke andre områder. Eksempelvis nevnes 
systemer for dynamiske vegskilter, abonnement og/eller 
forhåndsreservasjon av p-plasser og enkle betalings- 
ordninger ved hjelp av smart-kort/mobiltelefon eller som 
del av billetten, energiavregning for tog, security og  
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overvåkning av strømavtakernes tilstand for å forebygge 
nedrivning av kontaktledningsanlegget etc. Også innen-
for tekniske hjelpemidler til brukergrupper og trafikanter 
med redu-sert mobilitet vil ITS i tiden framover få en sen-
tral anvendelse.

› Økt satsing på vedlikehold
Dersom jernbanen skal være et attraktivt tilbud, må punkt-
ligheten ligge stabilt på et høyere nivå enn i dag. God in-
frastruktur i form av god tilstand i anleggene er avgjørende 
for å oppnå økt og tilfredsstillende punktlighet. Derfor har 
Jernbaneverket definert ambisiøse mål for infrastrukturen i 
form av krav til høy sporkvalitet, få sikkerhetskritiske feil 
med hensyn til avsporinger, ingen solslyng og begrensnin-
ger på tillatt tidstap på grunn av saktekjøringer. Oppnåelse 
av disse målene vil resultere i lavere kostnader både til 
feilretting og for brukerne av jernbanenettet, høyere sik-
kerhetsnivå og tilfredsstillende oppetid. 

Jernbaneverket har, med bistand fra ekstern konsulent, 

gjennomført en analyse av det langsiktige fornyelsesbehovet 
for perioden 2010–2040. Analysen viser at jernbanen står 
foran et stort behov for å fornye dagens infrastruktur der-
som ikke feil og problemer med å opprettholde punktlighet 
skal øke. Med utgangspunkt i analysene mener Jernbane-
verket det er nødvendig å øke fornyelsen betydelig i neste 
planperiode i forhold til dagens nivå, til i størrelsesorden  
1 mrd. kr per år. Totalt anbefaler Jernbaneverket at det  
settes av 17,4 mrd. kr til vedlikehold i planperioden.

Fornyelse er det viktigste virkemiddel for å oppnå målet om 
høy oppetid og punktlighet på 90 prosent i togtrafikken. 
Målsettingen er å øke oppetiden til minimum 99,3 prosent 
på de strekninger som i dag ikke tilfredsstiller dette kravet, 
og til 99,4 prosent som gjennomsnitt for landet. Med dette 
vil det være mulig å redusere det totale antall forsinkelsesti-
mer på alle banestrekninger med 3000 timer fra dagens 
nivå på ca. 7000 timer. 90 prosent av reduksjonen bør 
komme innenfor lokaltogområdene rundt Oslo, Stavanger, 
Bergen og Trondheim, hvorav størstedelen i Oslo-området. 
Analysene av fornyelsesbehovet viser at ballastrensing bør 
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prioriteres høyt. Videre er det utstrakt behov for fornyelse 
av sporveksler, skinner, broer, sviller, nye kabel-, kontakt-
lednings- og signal-/sikringsanlegg. Satsingen på vedlike-
hold er nærmere omtalt i vedlegg V3.2.

› store utfordringer innenfor drift
Jernbaneverkets driftskostnader fordeler seg på trafikk- 
styring (togledelse, togekspedisjon, informasjon til reisende 
mv), drift av infrastrukturen (spor og stasjoner mv), norsk 
jernbaneskole og teknisk og administrativ støtte. Innenfor 
flere av disse områdene øker kravene til ytelse og kvalitet. 
Selv om Jernbaneverket arbeider kontinuerlig med effektivi-
sering av prosesser og ressursanvendelse, er det en stor 
utfordring å levere de tjenestene som samfunnet forventer 
uten at driftsbudsjettet øker. 

Med bakgrunn i høyere krav fra togselskaper og reisende er 
det viktig for Jernbaneverket å øke innsatsen og oppmerk-
somheten mot hverdagskvalitet, spesielt i Oslo-regionen 
hvor dette behovet er størst. En økning av hverdagskvaliteten 
betyr først og fremst drift- og vedlikeholdstiltak som er rettet 
mot stasjoner/publikumsområder samt tiltak som bidrar til 
økt regularitet og oppetid i Oslo-ormådet. Som følge av  
anleggenes alder og tilstand må Jernbaneverket bruke for-
holdsvis store midler på beredskap for å rette feil. Dette bi-
drar til å opprettholde et relativt høyt nivå på driftskostna-
dene. Etter hvert som nye anlegg tas i bruk, resulterer også 
dette i høyere driftskostnader. GSM-R er her et eksempel.

Norsk jernbaneskole står overfor store budsjettmessige ut-
fordringer framover som følge av stort behov for lokomotiv-
førere og økt behov for kompetansehevende tiltak fra ulike 
deler av jernbanesektoren. I dagens gode arbeidsmarked er 
det også en utfordring å rekruttere og beholde nødvendige 
kompetanse for å drifte og utvikle jernbaneanleggene.

› Økt satsing på kapasitet for godstransport, dobling 
på hovedstrekningene
Jernbaneverket legger opp til å ha spesiell oppmerksomhet 
på kombitransportene ved investeringer i tiltak. Målet er å 
kunne tilby transportkapasitet for kombitransporter på 
bane som dekker markedets behov etter hvert som etter-
spørselen øker. Siktemålet er å bygge ut kapasiteten slik at 
godsmengdene på hovedstrekningene kan dobles fram 
mot 2020 og minst tredobles fram mot 2040. Punktlig-
hetsmålet er 90 prosent. Econ Pöyry har utarbeidet en 
analyse10 som viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt 
å bygge ut kapasiteten for godstransport på jernbane.
Vognlast, tømmer- og annen systemlasttransport har rela-
tivt små volumer i forhold til kombitransportene. Etterspør-
selen etter vognlasttransport har økt betydelig de siste par 
årene, og det forventes fortsatt en økning. For tømmer- og 
annen systemlasttransport forventes noe økning i volu-
mene. Disse transportene vil også nyte godt av kapasitets-

utvidelse for kombitransportene. Hovedmål og hovedprio-
riteringene i infrastrukturen er å:
› Utvikle de store, «tunge» transportkorridorene for inter-

modalt gods
› Øke kapasiteten og effektivisere de intermodale ende-

punktsterminalene i de samme korridorene
› Løfte effektivitet og kapasitet strekningsvis for på 

denne måten å heve punktligheten, gjenreise forutsig-
barheten og senke transportkostnadene.

Økt bruk av gode IKT-systemer og organisatoriske grep vil 
også være nødvendige, i samspill mellom flere aktører, for 
å oppnå en ytterligere effektivisering og økning av kapasi-
teten i terminalene. Et annet hovedgrep vil være å spre 
godstransportene mer jevnt over døgnet, for eksempel 
gjennom prisdifferensiering. 
 
Førsteprioritet i jernbanens stamnett er det nasjonale 
transportnettet for intermodalt gods, hvor baneterminaler 
og strekninger er valgt ut etter kriteriene:
› Korridorer og terminaler med store intermodale 

godsvolumer i dag
› Korridorer hvor jernbanen har høye markedsandeler
› Korridorer og terminaler med stort potensial for framtidig vekst

Prioritering av tiltak vil deles i to faser. Et grunnleggende 
prinsipp vil være å bygge én og én banestrekning inklusive 
endepunktsterminalene komplett. Parallelt med dette økes 
kapasiteten noe i de øvrige «tunge» transportkorridorene.

STRATEGI FOR TERMINALENE I DET NASJONALE 
TRANSPORTNETTET
Tiltak i terminalene skal bidra til økt kapasitet og mer effek-
tiv drift. I terminaler med kapasitetsbrist økes kapasitet og 
effektivitet ved å bygge flere og lengre lastegater (600 m 
lange), øke størrelsen på depotarealer, bedre trafikkflyt  
gjennom endring av terminallayout, endre driftskonsept fra 
truckbasert til kranbasert drift i store terminaler og sikre  
bedre atkomst til terminalene. Terminaler som har tilstrekkelig 
kapasitet men ikke optimal driftssituasjon effektiviseres ved 
sporomlegging/sporopprydding, fjerning av eventuell  unød-
vendig bygningsmasse i terminalene og økte depotarealer.

For å kunne tilrettelegge for konkurranse på sporet og for-
dele kapasitet på en ikke diskriminerende måte (dvs. sikre 
konkurransenøytralitet i forhold til ulike togselskaper), bør 
staten overføre eierskapet til de viktigste terminalene fra 
NSB til Jernbaneverket. I første omgang gjelder dette de 
store kombiterminalene i det nasjonale transportnettet. 
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ikke er begrunnet i godskapasitet alene, som fullføring av 
dobbeltsporprosjektene i Vestkorridoren, kapasitetstiltak 
ved Bergen og bygging av dobbeltsporparseller på Dovre-
banen sør for Hamar. 

Ikke bare godsselskapene har kapasitetsutfordringer. Tog-
selskapene har meldt inn ønsker om å kjøre flere tog gjen-
nom Oslo-tunnelen og vende disse vest for Lysaker. Det er 
pr i dag ikke vendekapasitet til det ønskede togtilbudet. 
Når Lysaker stasjon og dobbeltsporet Lysaker–Sandvika er 
bygget ferdig (2012), har strekningen en praktisk kapasitet 
til 24 tog pr time (i hver retning). For å kunne avvikle de 
ønskede driftsmodellene vil det være nødvendig å etablere 
større vendekapasitet i Vest-korridoren. Det vil bli nødven-
dig å prioritere midler til dette i planperioden.

› Programområde stasjoner og knutepunkter
Stasjonene er kundens første møte med jernbanen. Inn-
trykket av god utforming og kvalitet i denne fasen av  
reisen er avgjørende for kundens totale reiseopplevelse  
og for jernbanens konkurransekraft.

Standard og tilstand på jernbanenettets rundt 370 stasjo-
ner som er i bruk i dag, varierer. 

STRATEGI FOR BANESTREKNINGENE I DET NASJONALE 
TRANSPORTNETTET
Det skal legges til rette for 600 m lange (1 200 tonn) kombi-
tog som, sammen med økt frekvens til ett tog hver annen 
time, forventes å doble kapasiteten fram mot 2019. Forlen-
gelse av kryssingsspor som er for korte, eller nybygging av 
krysningsspor der kapasiteten er for lav prioriteres. For å 
doble kapasiteten er det nødvendig å gjennomføre flere til-
tak strekningsvis og samlet. Bygging av nye og forlengelse 
av korte krysningsspor er viktigste tiltak, men det er også 
nødvendig å se på total kapasitet i sammenheng med 
energiforsyning, profiler, aksellast og signalanlegg. For 
kombitransporter legges til grunn at det skal være stort 
nok profil på jernbane til å framføre de intermodale en- 
heter som framføres på veg og båt. 

› Programområde kapasitet og gods
Med utgangspunkt i satsingen på godstransport over an-
befaler Jernbaneverket at det innenfor planrammen priori-
teres 3,9 mrd. kroner til programområde kapasitet og gods, 
hovedsakelig til forlengelse av korte og bygging av nye 
krysningsspor samt nødvendig styrking av energiforsynin-
gen og noen tiltak i terminalene. Investeringene i godster-
minalen på Alnabru kommer i tillegg og er også av stor be-
tydning for kapasitet og effektivitet i godstransporten på 
bane. Viktige bidrag vil også komme fra prosjekter som 
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Jernbaneverket legger til grunn at prinsippene om univer-
sell utforming i framtiden skal brukes ved planlegging,  
prosjektering og bygging av ny stasjonsinfrastruktur og i 
det systematiske programmet for fornyelse av eksiterende  
stasjoner. Tilsvarende prinsipper må legges til grunn ved 
anskaffelse og drift av nye tog og ved oppgradering av  
eldre togmateriell. Kravene til universell utforming må ses  
i sammenheng med kravene til sikkerhet på plattformer.

TILGJENGELIGHET TIL STASJON, HOLDEPLASS OG 
PLATTFORM
Jernbaneverket har utarbeidet en plan for utvikling av sta-
sjoner mot et mål om tilgjengelighet for alle, og på langt 
sikt at alle stasjoner blir universelt utformet. Grunnlaget 
for planen er en tilstandsvurdering av alle stasjoner som er 
i bruk og en vurdering av tiltak og kostnader for å oppnå 
målet om universell utforming.

Som underlag for å belyse en mulig stegvis utvikling, er til-
tak og kostnader anslått både for et mulig etappemål som 
gir tilgjengelighet for alle (én veg/ett sted), og for det lang-
siktige målet om universell utforming (alle veier/alle  
steder). Oppsummert konkluderes det med at kostnadene 
for tilrettelegging etter det første alternativet ligger i  
størrelsesorden 2,5 mrd. kr, mens tilrettelegging for univer-
sell utforming ligger i størrelsesorden 8 mrd. kr på infra-
struktursiden. Anslagene bygger på standardkostnader/ 
enhetspriser og er forholdsvis grove.

I planen anbefales det at oppgradering av stasjonene mot 
målet om universell utforming realiseres i to steg, først til 
et nivå som gir tilgjengelighet for alle, deretter en videre 
oppgradering til universell utforming.

SIKKERHET På STASJONER
Proriteringen av forbedringstiltak bør være slik at det gis 
høyest prioritet til tiltak for å holde sikkerhet og trygghet 
på stasjonen innenfor et akseptert risikonivå. Det er gjen-
nomført en sikkerhetsvurdering av alle stasjoner og holde-
plasser der det konkluderes med at alle stasjonene er 
innenfor akseptkriteriene til individuell risiko for den mest 
eksponerte reisende. Jernbaneverket ønsker å prioritere ut 
fra nytte- og kostnadsvurderinger for nødvendige tiltak. 
Dette omfatter plattformlengde, bredde og høyde, teknisk 
tilstand, merking og skilt osv. I sikkerhetsforskriften er det 
innført et krav om at alle stasjoner som ikke er tilpasset 
lengde og utrustning på persontog som tillates å stoppe 
for av- og påstigning, skal utbedres. Jernbaneverket har ut-
ført risikoanalyser som viser at en slik utbedring har svært  
liten sikkerhetsmessig gevinst og lav samfunnsnytte, men 
det er likevel lagt inn midler til dette innenfor program- 
område stasjoner og knutepunkter for å oppfylle 
forskriftskravet. 
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spesielt øremerket til fellesprosjekter i Oslo og Akershus. 
Prioritering av midlene til fellesprosjektene vil skje i nært 
samarbeid med lokale myndigheter.

› Programområde sikkerhet
Innenfor programområde sikkerhet foreslås avsatt 1,4 mrd. 
kroner til tiltak for å imøtekomme myndighetskrav og kon-
tinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået. Planovergangs- 
tiltak prioriteres høyt, sammen med tiltak mot ferdsel i og 
ved spor. Tiltak rettet mot å styrke barrierene mot sam-
menstøt mellom tog der automatisk togstopp ikke allerede 
er en barriere, prioriteres også høyt. 

Endringer i klima de senere år har ført til flere uhell knyttet 
til ras (jord, leire, stein og snø). Utviklingen krever økte in-
vesteringer i rassikring, og bedre varslingsrutiner og prose-
dyrer for togframføring under ekstreme værforhold. Sikker-
het på stasjoner og holdeplasser ses i sammenheng med 
universell tilgjengelighet og inngår i programområde sta-
sjoner og knutepunkter. For å kunne identifisere forhold 
som bidrar til risiko og derigjennom prioritere tiltak som 
kan øke sikkerheten analyseres alle strekninger systema-
tisk. Økt oppmerksomhet rettes også mot tiltak for sikring 
og overvåking av kritisk infrastruktur for styring og drift av 
jernbanen, publikumsarealer og godsterminaler (security). 
Sikringen har til hensikt at villede handlinger blir avverget 
og ikke skader personer eller kritiske styringssystemer. 
Dette arbeidet ses i sammenheng med det øvrige 
sikkerhetsarbeidet.

Høyhastighetstog
Jernbaneverket har på oppdrag fra Samferdselsdepartemen-
tet fått utarbeidet en studie av potensialet for høyhastig-
hetstog i Norge. Studien ble lagt fram den 2. november 2007.

Jernbaneverket vil på bakgrunn av studien, innkomne 
merknader og øvrig utredningsmateriale oversende sine 
vurderinger til Samferdselsdepartementet samtidig med 
planforslaget.

› Utredningsarbeid og prosess
Etter en anbudsrunde sommeren 2006 med internasjonal 
deltagelse, ble en tysk konsulentgruppe med utgangspunkt 
i Universitetet i Stuttgart valgt som utredere (VWI-gruppen). 
Utredningsarbeidet har vært delt i tre faser; fase 1 ble  
avsluttet i november 2006, fase 2 og 3 ble avsluttet  
november 2007. Fase 1 var en kartlegging og oversikt over 
aktuelle markeder og traseer, fase 2 mer inngående vurde-
ringer av strekningene Oslo–Trondheim og Oslo–Gøteborg 
med grove samfunnsøkonomiske kalkyler. Fase 3 var  
vurdering av øvrige strekninger med kostnadsoverslag og 
markedsvurderinger uten en samfunnsøkonomisk kalkyle.

ANDRE FORHOLD
I tillegg til kravene om tilgjengelighet til stasjoner og platt-
former, er det en rekke andre forhold omkring stasjonene 
som er av stor betydning for de reisende. Dette gjelder:
› Parkering: Viktige stasjoner og knutepunktsstasjoner 

på de ulike banestrekningene skal utvikles med tilstrek-
kelig innfartsparkering med gode 
omstigningsmuligheter.

› Tilbud til de reisende /venterom/leskur: Det er et mål å 
få til en oppgradering av stasjonenes publikumsfasilite-
ter og en større grad av ensartet, gjennomgående 
standard.

› Informasjon: Lett tilgjengelig, korrekt og utvetyding in-
formasjon om toggangen er viktig, særlig i avvikssitua-
sjoner. Informasjonen skal gis på en slik måte at den 
kan oppfattes uansett type funksjonshemming, dvs. 
den skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 

For å ivareta konkurransenøytralitet i forhold til ulike tog-
selskaper, bør Jernbaneverket overta eierskapet til stasjo-
nene. Eventuelle utgifter til dette er ikke lagt inn.

PRIORITERING AV TILTAK
På bakgrunn av ovenstående anbefales det innenfor pro-
gramområdet stasjoner og knutepunkter avsatt 2,5 mrd. kr 
som prioriteres til tiltak som bedrer atkomst og opphold på 
holdeplasser og stasjoner, med vekt på sikkerhet, trygghet, 
universell utforming, informasjon, parkering og annen ser-
vice. Når det gjelder tilgjengelighet, prioriteres i første om-
gang tiltak til et nivå som gir tilgjengelighet for alle. På en 
rekke stasjoner vil tiltak for dette også innbefatte nødven-
dig oppgradering av stasjonene til ønskelig standard for de 
øvrige reisende.

For en systematisk utvikling av stasjonsinfrastrukturen 
foreslås følgende prioritetsrekkefølge:
A. Knutepunktstasjoner i det sentrale østlandsområdet.
B. Øvrige stasjoner i det sentrale østlandsområdet med 
flere enn 1000 reisende per dag. 
C. Knutepunktstasjoner og endepunktstasjoner i det øvrige 
jernbanenettet. 
D. Øvrige stasjoner i det øvrige nettet med flere enn 1 000 
reisende per dag. 
E. Øvrige stasjoner i operativ bruk til persontrafikk.
Jernbaneverket vil arbeide videre med prioritering av tiltak 
i forbindelse med Handlingsprogrammet. 

Knutepunkter og innfartsparkering berører flere organers 
ansvarsområder (kommuner, fylkeskommuner, private  
aktører, Statens vegvesen og Jernbaneverket). For å få til 
gode løsninger og effektiv gjennomføring av prosjekter, er 
det nødvendig med smidige løsninger hvor flere parter del-
tar, ofte i et spleiselag. Jernbaneverket vil prioritere delta-
kelse i slike spleiselag høyt og vil vurdere å avsette midler 
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› Hovedkonklusjoner fra utredningsarbeidet
VWI-gruppen har vurdert strekningene Oslo–Trondheim og 
Oslo–Gøteborg som samfunnsøkonomisk lønnsomme pro-
sjekter. Strekningene Oslo–Stavanger og Oslo–Bergen kan 
være på samme nivå. På dette stadium i utredningsarbei-
det er vanskelig å skille dem fra hverandre. Strekningene 
kan bygges ut i etapper og strekning for strekning. Etter 
Jernbanverkets vurdering er det nødvendig å arbeide  
videre med høyhastighetstog som konsept for å avklare 
mer i detalj flere viktige forhold for gjennomførbarheten, 
og hvordan en bane eventuelt kan fases inn i en langsiktig 
helhetlig utvikling av banenettet i Norge. 

› Markedsvurderingene
VWI-gruppen har brukt en enkel transportmodell for å kal-
kulere trafikkgrunnlag, gitt forutsatte tilbud om reisetid,  
stoppmønster og frekvens. Inngangsdata er hentet fra  
Reisevaneundersøkelsen 2005 og andre grunnleggende 
transportdata som ligger inne i Nasjonal transportplans 
transportmodeller. Markedsgrunnlaget i Norge er genrelt 
lite, de interessante markedene er endepunktstrafikken 
mellom Oslo og de øvrige større byene i Sør- Norge. VWI-
gruppen har beregnet en markedsandel på f eks Oslo–
Trondheim på ca. 55 prosent av totaltrafikken, dvs ca. 70 
prosent av fly-/togmarkedet. Selv om beregningene er  
usikre vurderer Jernbaneverket dette som realistiske 
resultater. 

Det er interessant å sammenligne transportmiddelfordelin-
gen med eksisterende høyhastighetstrekninger i Europa. 
Vurderingen VWI-gruppen har gjort av konkurransekraft i 
forhold til fly- og totalmarked virker fornuftig. I Frankrike er 
markedsandelen for tog på lange reiser innelands 14,5 pro-
sent, mens bilen har76 prosent og fly 3,2 prosent. Introduk-
sjon av høyhastighetstog i markedet mellom Madrid og  
Sevilla førte til at toget økte sin markedsandel fra 14 pro-
sent til 52 prosent . Flyets endret sin markedsandel fra 11 
prosent til 4 prosent.11 

Bilen har den største markedsandelen for lange reiser i  
Europa. I Norge er det annerledes, og Jernbaneverket er 
enig i vurderingene om at markedsgrunnlaget i Norge først 
og fremst er den omfattende flytrafikken på aktuelle rela-
sjoner. For å være konkurransedyktig forutsetter dette rela-
tivt få stopp underveis. Balansen mellom konkurransedyk-
tig reisetid på endepunktsrelasjonene og markedsgrunn- 
laget for mellomliggende stasjoner, må vurderes nærmere. 
En viktig problemstilling er hvilken betydning stopp vil ha 
for aktuelle regioner i forhold regionens transportbehov og 
hvordan dette kan dekkes av ulike togtilbud. Det er derfor 
viktig å vurdere det totale togtilbudet som kan etableres 
ved forskjellige trasevalg og med å integrere høyhastig-
hetstog i det øvrige togtilbudet. Lokaltrafikk, intercity- 
trafikk og høyhastighetstog må vurderes samlet i forhold til 
markedsgrunnlaget.
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› Driftskonsept
VWI-gruppen foreslår et driftskonsept som forutsetter at 
alle hovedstrekningene i intercity-området er bygd ut i 
samsvar med Jernbaneverkets forslag til Nasjonal trans-
portplan 2006–2015. Høyhastighetstogene forutsettes å 
gå med frekvens hver annen time. Standard togsett har 
350 seter, som kan dobles til 700 seter. I rushtid er det  
timesfrekvens. Dette gjør det mulig å bygge enkeltsporet 
trase med lange krysningsspor, i tillegg til kryssing på  
aktuelle stasjoner. Konseptet er utviklet for å redusere 
kostnadene, og WVI-gruppen vurder dette som tilstrekkelig 
kapasitet også i et langsiktig perspektiv.

Om disse driftsforutsetningene er holdbare må avklares før 
en eventuelt starter med mer konkret planlegging av en høy-
hastighetstrekning i Norge. Det er spesielt tre forhold Jern-
baneverket mener er kritisk for realisering; det ene er om det 
på lang sikt gir tilstrekkelig kapasitet med enkeltspor med 
krysningsspor og frekvens annenhver time (timesfrekvens i 
rush). Det andre er sambruk om sporene i intercity-området. 
Det er forutsatt at strekningene Oslo–Hamar, Oslo–Ski og 
Oslo–Larvik–Porsgrunn er bygget ut med moderne dobbelt-
sporet bane med høy frekvens for lokal- og intercitytrafikk. I 
tillegg kan det gå godstog på deler av disse strekningene. 
Ringeriksbanen er også forutsatt bygget ut. Hvordan nettet 
kan betjenes i et robust og markedsrettet godt tilbud må 
analyseres videre. Det tredje forholdet er hvordan en ny høy-
hastighetsbane kan kombineres med eksisterende bane og 
fungere delvis som dobbeltspor på fjernstrekningene. Her 
åpner det seg interessante kombinasjonsmuligheter der tog 
kan benytte deler av en ny høyhastighetsbane for så å kjøre 
over på eksisterende bane og betjene stasjoner på denne. 
Dette innebærer fleksibilitet og mulighet for å utvikle flere 
togtilbud som supplement til den mer rendyrkede 
endepunktstrafikken. 

› traseer
Det er vurdert en rekke ulike alternativer for traseer for 
høyhastighetstog. VWI-gruppen påpeker i studien at norsk 
terreng byr på mange og ulike utfordringer, enten man skal 
bygge på Østlandet, langs de store dalførene, over høy-
fjellet, på Sørlandet eller til og fra Vestlandet. Det er gjort 
en omfattende jobb for å kalkulere kostnader, gitt norske 
forhold og norske kostnadsnivåer. Her er norsk ekspertise 
trukket inn. Kilometerkostnaden varierer svært mye for 
ulike traseer og terrengtyper. Kostnadsusikkerheten er 
allikevel stor fordi kalkylene er gjort på overordnet nivå. 
Jernbaneverket vil vurdere nærmere om kalkylene er rime-
lige, eller om andre vurderinger tilsier at kostnadene er over-  
eller undervurdert. 

Valg av traseer vil være en transportpolitisk beslutning 
som først kan foretas når konseptavklaringer foreligger.

Figur 2.7 Kostnader og traseer. Kilde: «Consept Evaluation, Cost 

Estimate and Uncertainty Analysis, Report 2», Metier 2007.
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mellom 0,1–0,5 mill. tonn avhengig av hvor mange strek-
ninger som bygges ut.

Jernbaneverket vurderer det slik at høyhastighetstog først 
og fremst vil være et svært effektiv og kapasitetssterkt 
transportsystem som for all framtid kan drives med ren 
fornybar energi. I et karbonnøytralt samfunn vil høyhastig-
hetstog være et bidrag med tilnærmet null utslipp av 
klimagasser.

Positve og negative effekter av fysiske inngrep kan først bli 
kartlagt konkret når planleggingen er kommet på et noe 
mer detaljert stadium.

› anbefalinger om videre arbeid
Jernbaneverket mener utredningene og øvrig grunnlags-
materiale viser interessante muligheter for å utvikle høy-
hastighetsbaner i Norge. VWI-gruppens rapporter har vist 
at under gitte forutsetninger er flere av strekningene i 
Sør-Norge interessante ut fra markedsgrunnlag og kost-
nad. Det gjenstår mye utredningsarbeid før det er etablert 
et reelt beslutningsgrunnlag. En rekke tema er relevante, 
men Jernbaneverket vil anbefale å gjennomføre mer 
detaljerte studier av driftskonsept, kapasitetsstudier og 
langsiktig behov for integrering av høyhastighet i intercity-
området. Det er nødvendig for den langsiktige og helhet-
lige investeringsstrategien for jernbanenettet å avklare 
hva slags langdistanse passasjertilbud på bane det skal 
være i Norge. Dette må ha et perspektiv ut over plan- 
perioden. Jernbaneverket vil tilrå at en slik strategisk av-
klaring skjer i forbindelse med behandlingen av Nasjonal 
transportplan 2010–2019.

Jernbaneverket slutter seg til VWI-gruppens vurderinger av 
utfordringene og mulighetene til å finne gode traseløsnin-
ger. Strekningen Stavanger–Bergen enten langs kysten 
eller via Røldal framstår som åpenbart den mest krevende 
strekningen å bygge ut, og de første trinn i en eventuell 
videreutvikling av høyhastighet bør ikke omfatte denne/
disse strekningene. 

En videre vurdering av traseer og eventuelt valg av første 
utbyggingstrekning kan først foretas etter en mer generell 
og detaljert konseptanalyse som beskrevet foran.

› samfunnsøkonomi
VWI-gruppen har gjennomført nytte-/kostnadsanalyser for 
strekningen Oslo–Trondheim og Oslo–Gøteborg. Bereg- 
ningene er gjort med utgangspunkt i en tysk metode  
justert for norske verdier på noen av inngangsparame-
trene. Metoden skiller seg fra den metoden Jernbaneverket 
er pålagt å benytte for jernbaneprosjekter mht bla syssel-
settingseffekter. Verdien av redusert utslipp av CO

2
 er be-

regnet vesentlig høyere enn det etatene er pålagt å bruke 
etter norsk metode. Beregningene med tysk metode viser 
at begge strekninger er lønnsomme å bygge ut, noe bedre 
resultat for Oslo–Trondheim enn for Oslo–Gøteborg. Jern-
baneverket har gjort en forenklet beregning etter norsk 
metode. Beregningene etter denne metoden viser at pro-
sjektene ikke er lønnsomme. Norsk metode for å beregne 
effekter av samferdselsprosjekter er i første rekke egnet til 
å beregne den samfunnsøkonomiske nytten av å bedre ek-
sisterende infrastruktur. Byggingen av høyhastighetsbaner 
vil gi grunnleggende strukturelle endringer i reisetilbudet, 
og det er naturlig å vurdere om den norske metoden i til-
strekkelig grad fanger opp slike betydelige endringer.

Dersom det etter nærmere anlyse av driftsforutsetninger er 
ønskelig å utrede nærmere konkrete traseer eller høyhas-
tighetskonsepter, er det naturlig å vurdere om den norske 
metoden for samfunnsøkonimiske analyser fanger opp alle 
vesentlige virkninger.

Dette kan være aktuelt å ta opp i en eventuell KS1- prosess.

› samfunnsmessige effekter forøvrig
De analysene som nå er gjenomført er på et overordnet 
nivå. Flere forhold knyttet til etableringen av et høyhastig-
hetstilbud er i liten grad drøftet i analysene. Dette gjelder 
de betydelig inngrepskonsekvenser en bane vil ha, effekter 
for flytrafikk og påvirkning av behovet for annen transport-
infrastruktur for øvrig. Miljø og klimaeffekter er i liten grad 
analysert, bortsett fra beregning av redusert CO

2
 utslipp.

Regjeringen har som mål å redusere klimagassutslippene 
fra transportsektoren med mellom 2,5 og 4 mill. tonn CO

2
. 

Bygging av høyhastighetbaner kan bidra med reduksjon på 
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2.4 Sjøtransport og havner

Kystverket ønsker økt satsing mot sikkerhet og 
framkommelighet i det sjøverts stamnettet, med god 
tilknytning til infrastrukturen på land. De utvalgte 
tilknytningspunkter skal fremme havnenes funksjon 
som logistikknutepunkt i stamnettet, med 
prioriteringer av strekningsvise tiltak som gir en 
helhetlig farledsstandard for framtidens skipstyper 
og størrelse. Dette krever samordnet innsats innen 
alle transportsektorer for å øke sjøtransportens 
konkurransekraft i intermodale transporter 
innenlands og mot utlandet. Kystverket vil også 
styrke drift og fornying for å unngå forringelse av 
eksisterende infrastruktur.

Med utgangspunkt i etatens marginalbetraktninger 
påpekes hvilke effekter en får gjennom en økt eller 
redusert satsing på sjøtransporten.

Stamnettet til sjøs
Kystverket har gjennom stamnettsutredningen beskrevet et 
stamnett til sjøs bestående av en sammenhengende stam-
led fra Kirkenes til Svinesund og tilknyttede stamledstrekk 
til et antall knutepunktshavner/terminaler. De tilknyttede 
knutepunktshavnene betegnes stamnettshavner. I stam-
nettshavnene definerer vi de terminaler som er tilknyt-
ningspunktet mellom stamled og land. Gjennom foreslåtte 
stamnettsterminaler bindes stamnett på sjø sammen med 
landverts stamnett. Kystverket har tatt utgangspunkt i de 
strekningsvise farleder som har størst trafikktetthet og som 
har innslag av skip med store volumer farlig og foruren-
sende last. Tiltak og virkemidler som staten rår over rettes 
i hovedsak inn mot stamnettet der de har størst effekt for 
en sikker, effektiv og konkurransedyktig sjøtransport. Kyst-
verkets bidrag er å sørge for trygge farleder med god frem-
kommelighet. Kystverket har også ansvaret for fremkom-
melighet og sikkerhet i farleder utenom stamnettet. Priori-
teringer her vil komme i Kystverkets handlingsprogram 
2010–2019.
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IMO (International Maritime Organization) har etablert en 
internasjonal seilingskorridor utenfor kysten fra Vardø til 
Røst for tankskip og lasteskip over 5000 bruttotonn. Det 
vurderes å etablere seilingskorridor videre sørover langs 
kysten. 

For å få mest mulig effektivt transportsystem må infra-
strukturen være god og havnene og terminalene må være 
effektive og tilpasset de viktigste brukergruppene. Kyst-
verket la følgende kriterier til grunn for utvelgelse av hav-
ner/terminaler som knutepunkt i det nasjonale stamnettet:
› Havner som inngår som en del av et helhetlig stamnett
› Innslag av trafikk med farlig og/eller forurensende last
› Skipsbevegelser, godsstrømmer og passasjertrafikk
› Knutepunkter som skal inngå i en langsiktig 

transportstrategi
 
› langsiktige mål for sjøverts stamnettets utvikling
De langsiktige målene for sjøverts stamnettets utvikling tar 
utgangspunkt i de overordnete transportpolitiske målene 
om framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og tilgjenge- 
lighet.

Kystverket foreslår en farledsstruktur med tilknytning til 
landterminaler slik det er definert i stamnettutredningen. 
Det er imidlertid terminaler som inngår i Kystverkets stam-
nett, men som det ikke vil være naturlig å knytte opp mot 
det øvrige stamnettet på land slik det er beskrevet i kapit-
tel 2.1. Dette vil i første rekke være de rent sjø-sjø baserte 
terminalen som håndterer farlig og forurenset last hvor 
grunnlaget for intermodale transportløsninger er begren-
set. Dette gjelder terminalene Slagen i Tønsberg kommune, 
Kårstø i Tysvær kommune, Sture i Øygarden kommune, 
Mongstad i Lindås og Austrheim kommuner, Tjeldberg- 
odden i Aure kommune, Nyhamna i Aukra kommune og 
Melkøya i Hammerfest kommune.

Noen få intermodale knutepunktshavner spiller en helt sen-
tral rolle for gods- og passasjertransporten til og fra Norge 
og mellom regioner i Norge. Dette er havner som må fun-
gere som sentrale knutepunkt i de viktigste transportkje-
dene slik at de blir gode bindeledd mellom nasjonale og  
internasjonale transportkorridoren. Dette gjelder havnene 
Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Her kan det være 
aktuelt å rette inn særskilte tiltak, spesielt statlig tilrette-
legging for god atkomst fra land og sjø. God integrasjon 
mot jernbane er en målsetning.

I enkelte regioner er det potensial for å utvikle samarbeid 
mellom havner og havneterminaler, med sikte på å utvikle 
transportsystemet i forhold til spesialisering av funksjoner 
og mer konsentrasjon av laster. Dette kan ha en positiv 
effekt i forhold til sjøtransportens konkurransefortrinn  
og gjøre landverts tilknytninger mer optimal. Et mulig  

Tabell 2.3: Havnestatistikk viktige knutepunktshavner 2006. Kilde: SSB

Navn Godsomslag 
2006 i tonn

Omslag antall 
TEU**

Oslo 6 410 092 173 098

Kristiansand 1 767 907 38 286

Stavanger 5 349 738 63 733

Bergen 67 864 250 * 109 013

*  Tallene fra Bergen inkluderer petroleumslast fra Mongstad 
** TEU-tallene er hentet fra PORTWIN 
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eksempel på havner som tjener på et samarbeid er havnene 
i indre Oslofjord. Moss fungerer som en avlastningshavn 
for det sentrale navet Oslo med hensyn til containerhand-
tering, samtidig som Oslo er avhengig av å benytte Borg, 
Grenland og Larvik for å fylle opp eksportcontainere. 
Sammen bidrar disse havnene til at det kan opprettholdes 
en retningsbalanse i indre Oslofjord.

En havnestruktur som omfatter både intermodale stam-
netthavner og terminaler med store sjøverts transport-
strømmer med farlig og forurensende laster, gir grunnlag 
for en bedre og mer målrettet virkemiddelbruk. Forslag til 
havner og havneterminaler som anbefales å inngå i et sjø-
verts stamnett er vist i figur 2.8. I tillegg til denne havne-
strukturen finnes det andre offentlige havner, fiskerihavner 
og private industrihavner, som har betydelig trafikk, men 
som ikke inngår i forslaget til nasjonalt stamnett.

Transportetatene har lagt vekt på å underbygge nærings-
livets valg av transportkorridorer og løsninger gjennom 
målrettet satsing og virkemiddelbruk. Strekningsvise tiltak 
som innbefatter god sjøverts- og landverts tilknytning sees 
derfor under ett i en samlet prioritering for å styrke hav-
nens knutepunktsegenskaper. Det innebærer at samtlige 
havner i den nasjonale havnestrukturen skal få stamvegtil-
knytning, samtidig som Kystverket anbefaler at staten tar 
ansvar for farleden helt inn til kaikant. På den måten  
bidrar transportetatene til å tilrettelegge for overføring av 
gods fra veg til sjø gjennom å fremme intermodale 
transportløsninger.

I tillegg til de nasjonale føringer som er lagt til grunn er EU 
i ferd med å lansere et nytt initiativ «Blue Paper» om hel-
hetlig maritim politikk, som ble lansert i oktober 2007.  
Målet er:
– Skape et felles europeisk transportområde (Maritime  
 Transport Space) som grunnlag for å kunne forenkle  
 administrative- og tollformaliteter innen EU/EØS sitt  
 maritime område.
– Utvikle et program for sikker og trygg sjøfart.
– Ny havnepolitikk.
– Tiltak for å redusere forurensing fra skip i havn.
– Retningslinjer for tilpassing av relevant miljø-lovgivning  
 til havnevirksomhet.
Disse tiltakene vil kunne komme til å påvirke sjøtranspor-
ten i Norge gjennom EØS-avtalen.

Figur 2.8 Sjøverts stamnett

stamnetthavner:
› Borg, Øra
› Oslo Sydhavna, Hjortnes- 

terminalen og Vippetangen 
› Drammen, Holmen
› Tønsberg, Slagen
› Larvik, Revet
› Grenland, Brevikterminalen
› Kristiansand, Kongsgård og 

Vestre havn 
› Egersund, Kaupanes
› Stavanger, Risavika
› Karmsund, Husøy
› Tysvær, Kårstø
› Bergen, Dokken/Nøstet
› Øygarden, Sture

› Lindås og Austerheim,  
Mongstad 

› Flora, Flora havneterminal
› Ålesund, Flatholmen
› Molde, Nyhamna
› Kristiansund, Devoldholmen
› Aure, Tjeldbergodden
› Trondheim, Brattøra
› Mo i Rana, Toraneset
› Bodø, Bodøterminalen
› Narvik, Fagernes
› Tromsø, Breivika
› Hammerfest, Polarbase  

og Melkøya
› Kirkenes, Kirkenes havn
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Prioritert planramme for Kystverkets 
ansvarsområde – et grunnlag for et  
sjøverts stamnett.
Fiskeri- og kystdepartementet legger til grunn en samlet 
planramme for Kystverkets virksomhet tilsvarende omlag 
1,25 mrd. kr pr. år i planperioden 2010–2019. Av denne 
rammen utgjør statlig finansiering 0,67 mrd. kr, mens 0,58 
mrd. kr er brukerfinansiert. Kystverket har ikke en oppstil-
ling av økonomiske rammer som viser fordeling mellom 
foreslått sjøverts stamnett og øvrig farledsnett.

Regjeringen har signalisert at det skal foretas en samlet 
vurdering av alle gebyrer og avgifter innen samferdsels-
sektoren. Sjøtransporten betaler en større relativ andel av 
sine kostnader enn veitransport og jernbane. En harmoni-
sering mellom transportsektorene er det viktigste virke-
middelet for å øke sjøtransportens konkurransekraft og 
derav kunne få mer gods fra vei til sjø. Kystverket har  
gjennomført et forberedende arbeid med å gjennomgå  
gebyrstrukturen for brukerbetaling av egne tjenester,  
der formålet er å forenkle og gjøre gebyrstrukturen mer 
rettferdig mellom brukergrupper og landsdeler.

En pågående revisjon av havne- og farvannsloven skal gi 
bedre og tydeligere rammebetingelser for sjøtransport og 
havner. St.meld. nr. 14 (2004–2005) Sjøsikkerhet og olje-
vernberedskap og Stortingets behandling av denne, priori-
terer forsterkede tiltak for å styrke forebyggende bered-
skap og redusert konsekvens av akutt oljeutslipp. Resul- 
tatet av dette arbeidet påvirker den samlede ramme for 
Kystverkets virksomhet.

Det bør understrekes at Kystverkets budsjett for 2007 inne-
bar et betydelig etterslep på investerings- og vedlikeholds-
siden. Dette er blitt korrigert i positiv retning med forslag 
til 2008 budsjett hvor den foreslåtte budsjettrammen er 
blitt styrket. Denne økningen i statlig finansieringsramme 
bidrar i større grad til å oppfylle investeringsmålene i inne-
værende handlingsprogram og legge et bedre grunnlag for 
gjennomføringen av prioriterte tiltak i kommende planperi-
ode. Kystverket skal legge til grunn forslag til 2007 bud-
sjettet som utgangspunkt for planrammen. Framstillingen i 
planforslaget av muligheten for å realisere planlagte pro-
sjekter er derfor noe unyansert. Det bør understrekes at det 
fortsatt er et betydelig gap mellom den planramme som er 
til disposisjon og det ressursbehov som må til for å sikre 



side �� side ��Forslag til NasjoNal traNsportplaN 2010–2019  |  sammeNHeNgeNDe NasJONaLt traNsPOrtNettside �� side ��Forslag til NasjoNal traNsportplaN 2010–2019  |  sammeNHeNgeNDe NasJONaLt traNsPOrtNett

måloppnåelsen om et etablert sjøverts stamnettet uten  
vesentlige flaskehalser i planperioden. Dette kommer en 
tilbake til senere i kapitlet.

Tabell 2.4 viser Kystverkets budsjett for 2007 inkludert den 
brukerfinansierte delen fordelt på de ulike 
virksomhetsområdene.

Å opprettholde et sikkert, miljøvennlig og effektivt sjøverts 
stamnett krever betydelig innsats. Kystverkets aktiviteter 
fordeler seg på virksomhetsområdene Maritim infrastruk-
tur, Statens beredskap mot akutt forurensning, Maritime 
tjenester og Transportplanlegging og kystforvaltning.
Ikke alle virksomhetsområdene er direkte knyttet til virke-
midler i stamnettet, men presenteres her for å gi en helhet-
lig fremstilling av Kystverkets samlede virksomhet.

Maritim infrastruktur
Maritim infrastruktur omfatter fiskerihavner, farleder og 
navigasjonsinfrastruktur. For å ivareta sikkerheten til sjøs 
vil drift, vedlikehold og fornying av eksisterende naviga-
sjonsinstallasjoner bli vektlagt. Opprettholdelsen av en 
god driftssikkerhet i navigasjonsinfrastrukturen er av stor 
betydning i forhold til sikkerheten for de fartøyer som er i 
farvannet. Farledstiltak prioriteres i stor grad inn mot 
stamnettet. Den påbegynte utbyggingen av et mer  
moderne merke- og varslingssystem tilpasset hurtigbåt-
trafikken, vil bli ført videre. Også annen navigasjonsveiled-
ning som øker sikkerheten for passasjertrafikk vil priori- 
teres, herunder egne merkede leder for småbåter for å få 
en trafikkseparering mellom små og store fartøy.

Fiskeri- og havbruksnæringen er en av Norges viktigste  
eksportnæringer, og samtidig av stor betydning for lokal-
samfunnene langs kysten. Kystverket anbefaler derfor å  
videreføre innsatsen rettet mot fiskerihavner som et ledd i 
en strategi for økt verdiskaping i sektoren.

FARLED OG HAVN
Tiltak som bidrar til å opprettholde eller bedre sikkerhet og 
framkommelighet i innseilinger til viktige trafikkhavner 
prioriteres.

I det videre arbeidet med utviklingen av det sjøverts stam-
nettet vil Kystverket legge til grunn en havnestruktur som 
beskrevet i kap 2.1, som ivaretar havnenes ulike funksjoner 
og knutepunktsegenskaper i et nasjonalt transportsystem 
og i forhold til vår utenrikshandel.

Effektive og trygge fiskerihavner er en viktig forutsetning 
for verdiskaping og bosetting langs kysten. Både opprett-
holdelse og videreutvikling av næringsaktivitet spesielt 
innen fiskeri- og oppdrett vil være avhengig av fiskerihav-
ner som har tilfredsstillende dybde og innseilingsleder med 

Virksomhets- 
område

delområde sum

Maritim infra-
struktur

Fiskerihavner og farleder 216

Navigasjonsinstallasjoner 267

Navigasjon og melding 4,5

Maritime 
tjenester

Los 422

Trafikkovervåking og kontroll 85

Beredskap Beredskap 108

Admin- 
istrasjon

Transportplanlegging, kyst-
forvaltning og administrasjon

115

Redningsselskapet 40

Secora 0,5

sum 1 2�8

Tabell 2.4 Kystverkets budsjett 2007 fordelt etter virksomhetsområde. 

Mill. 2007-kr
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god oppmerking og tilstrekkelig manøvreringsareal. En  
utvikling i retning av større og mer dyptgående fartøyer 
medfører behov for utdypninger i en del fiskerihavner. 
Dette vil være nødvendig for at lokal industri skal få til-
gang på råvarer og skipe ut fiskeprodukter.

Kystverkets innsats konsentreres mot å vedlikeholde og 
oppgradere eksisterende infrastruktur i havner der det 
fortsatt er aktiv fiskerinæringsvirksomhet. Prosjekter av 
stor betydning for nasjonal verdiskaping innen fiskeri-
næringen vil bli prioritert. Se for øvrig kapittel 5.4.

Det vil ved vurdering av tiltak i fiskerihavner stilles krav om 
avklaringer i forhold til den kommunale og fylkeskommu-
nale planleggingsprosessen, hvor nytten av tiltakene skal 
dokumenteres og sees i sammenheng med øvrig nærings- 
og infrastrukturutvikling.

NAVIGASJONSINFRASTRUKTUR
Kystverket forestår et betydelig antall innretninger for 
navigasjonsveiledning i farledene, herunder om lag 150 
hovedleder og 700 bileder, og kystfarvannet for øvrig. Inn-
retningene er av stor betydning for å opprettholde en  
sikker og effektiv sjøtrafikk og derved også for beskyttelse 
av det marine miljø. I de senere årene har det vært en  
økning i antall navigasjons-innretninger særlig for å imøte-
komme hurtigbåtenes behov for effektiv navigasjons- 
veiledning.

VEDLIKEHOLD OG FORNyELSE
Kystverket har i forberedelse av Handlingsprogram for 
Kystverket 2006–2015 foretatt en beregning av den  
kapitalen som er lagt ned i navigasjonsinnretningene, og i 
hvor stor grad denne har blitt redusert som følge av elde, 
slitasje og mangelfullt vedlikehold. Vedlikeholdsetterslepet 
utgjør etter dagens pengeverdi om lag 1 mrd. kroner.

Bakgrunnen for etterslepet er sammensatt, men skyldes til 
dels at det har vært gjennomført moderniserings-/forny-
ingsprogram som har gått ut over vedlikeholdsarbeidet 
samtidig som driften har blitt ivaretatt. Således har krav til 
tilgjengelighet/pålitelighet til navigasjons-installasjonene 
blitt ivaretatt hele tiden.

Etatens planforslag for 2010–2019 legger til grunn:
› Brukerbehovet for navigasjonsinnretninger vil i hovedsak 

være uendret i perioden, men likevel slik at behovet i for-
hold til nærnavigasjon (navigasjonsinnretninger til bruk 
på kort hold, slik som hurtigbåtmerking) fortsatt vil øke.

› Navigasjonsinnretningene skal ha et tilfredsstillende 
vedlikehold for å opprettholde funksjon og levetid.

Kystverket mener at planrammen må økes for å ta igjen 
vedlikeholdsetterslepet, samt ivareta vedlikeholdsbehovet 

uten ytterligere forringelse av infrastrukturen. I perioden 
2010–2019 er rammebehovet for navigasjonsinnretnin-
gene således beregnet å utgjøre 370 mill. kr per år, fordelt 
på 30 mill. kr til nyanlegg, 220 mill. kr til fornying og ved-
likehold og 120 mill. kr til drift. Kystverket finner ikke rom 
innenfor planrammen til å omfordele fra andre virksom- 
hetsområder.

Investeringsbehovet til nyanlegg er nærmere beskrevet i 
Stamnettsutredningen. I tillegg kommer investering i plan-
lagte nyanlegg som ikke er påbegynt eller sluttført i fore-
gående planperiode.

› Navigasjonsinnretningene
Kystverket har i dag rundt 17 000 navigasjonsinnretninger, 
hvorav rundt 5 250 innretninger som sender ut visuelt eller 
elektronisk signal. Over tid har betydningen av innretnin-
ger for nærnavigasjon fått økt betydning (jf. hurtigbåt- 
trafikken).

Ved fornying av navigasjonsinnretningene vil Kystverket 
benytte løsninger som er tilstrekkelig robuste i forhold til å 
opprettholde funksjon og levetid i et utsatt miljø, som  
krever begrenset vedlikehold og som for de innretningene 
som sender ut signal har et begrenset energibehov. Dette 
setter krav til følgende elementer:
› Bygningsdetaljer og -konstruksjon; delvis bruk av ny 

design og passende materialer, herunder kompositt etc.
› Lyskilder som gir stort lysutbytte i forhold til energi- 

forbruk, i hovedsak LED-lyskilder
› Akkumulatorer (batteri) med stor kapasitet og som er 

tilnærmet vedlikeholdsfrie i levetiden
› Energikilder som for eksempel solceller og med stor  

effekt i forhold til størrelse. Andre fornybare energi- 
former kan også komme til anvendelse.

Kystverket vil i planperioden innenfor virksomhetsområde 
Maritim infrastruktur spesielt satse på:
› Forebyggende sjøsikkerhet i form av oppmerking av 

farledene og kystfarvannet
› Utbygging og utvikling av stamnettet og hovedledene, 

samt leder for øvrig som trafikkeres av hurtigbåter i 
rute eller hvor det foreligger andre særskilte grunner

› Legge til grunn en farledstandard som er tilpasset 
brukerbehovene

› Næringsaktive fiskerihavner som grunnlag for regional 
utvikling

› Fornying og vedlikehold av infrastrukturen.
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Statens beredskap mot akutt forurensning
Kystverket har ansvar for å samordne/etablere en bered-
skap mot akuttforurensning for hele landet, både på land 
og sjø. Økte trusler mot miljø og næringsliv i kystområdene 
krever økt beredskap i forhold til risikotrafikken. Dette gjel-
der i første rekke de store oljetransportene og fartøyer med 
bunkers om bord. Innsatsen rettet mot beredskap mot akutt 
forurensning vil derfor være et prioritert område i planperi-
oden, jf. kapittel 7.3. Kystverket vil prioritere overvåking av 
seilingsleder til havs og innseiling til olje- og gasstermina-
ler, for å unngå at drivende fartøy utvikler en hendelse som 
kan forurense det marine miljøet og kystområdene.

Maritime tjenester
Maritime tjenester omfatter lostjenester, trafikkovervåking 
og navigasjons- og meldingstjenester. Økt fare for store 
miljøødeleggelser i kystområdene krever kontroll og over-
våking i forhold til at risikotrafikken styrkes. Særlig er dette 
viktig for nordområdene med forventet økt trafikk av fartøy 
med farlig og forurensende last til og fra Nordvest-Russ-
land. Kystverket prioriterer følgende aktiviteter høyt:
› Effektiv og tilpasset lostjeneste
› Effektiv og pålitelig trafikksentraltjeneste

Et viktig satsingsområde innefor fagfeltet maritime tjenes-
ter er utvikling og bruk av maritim ITS. Sentrale element 
innen maritim ITS er i dag knyttet til:
› Standardisert, effektiv og brukertilpasset 

informasjonstilgang

› Verktøy og sensorer for optimering og effektiv utnyt-
telse av transportinfrastruktur.

› Systemer for global maritim kommunikasjon og videre 
integrering med for eksempel AIS (automatisk identifi-
kasjonssystem), meldings-, overvåkings- og informa-
sjonssystemkonsept (VTMIS – Vessel Traffic Monitoring 
and Information System) og trafikksentralene (VTS).

Kystverket har følgende satsingsområder innen maritim ITS:
› Videre utbygging av identifikasjonssystemet, AIS for å 

bedre navigasjonsveiledningen i de sterkest trafik-
kerte farledene

› Fokus mot aktiv farledsmerking og mer dynamisk  
informasjon om forholdene under seilingen

› Bedre bredbåndskommunikasjon til fartøy langs  
kysten gjennom satsing på å bygge ut maritim tilgang 
til internett

› Realisering av «Single window» konseptet for skips-
rapportering. Gjennom en integrering av meldings- og 
informasjonssystemet SafeSeaNet, vil meldingsfunk-
sjonen fra skip til land forenkles. Målsetningen er at 
skip bare skal rapportere en gang til norske 
myndigheter

› Videreutvikle trafikkovervåking/trafikkstyring. Innen 
sjøtransport ønsker Kystverket å ta i bruk ulike elemen-
ter, slik som VTS, AIS og satellitt til et helhetlig  
meldings-, overvåkings- og informasjonssystemkonsept 
(VTMIS). Dette kan innebære felles IKT-plattform for 
alle trafikksentraler som gir full fleksibilitet
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› Havovervåkingssystemet LRIT (Long Range Identifica-
tion and Tracking): Trafikkovervåking blir stadig vik- 
tigere internasjonalt. I framtiden vil dagens trafikkover-
våkingssystemer forsterkes ved innføringen av en  
satellittbasert teknologi, såkalt LRIT. Dette gir oversikt 
over fartøyenes bevegelser med lenger rekkevidde enn 
kystovervåkingssytemet AIS

Transportplanlegging og kystforvaltning
Planlegging og prosjektering av tiltak i stamnettet på sjø 
krever mer innsats i Kystverket. Flere skipsbevegelser, 
større skip og mer innslag av farlig og forurensende laster 
krever tiltak for å opprettholde sjøsikkerhet og fram- 
kommelighet. Det er viktig å legge til rette for å utvikle 
havnene og terminalene som knutepunkt mellom ulike 
transportformer.

Kystforvaltning omfatter regelverksutforming og myndig-
hetsutøvelse spesielt knyttet til havne- og farvannsloven, 
losloven, forurensningsloven og plan- og bygningsloven. 
Arbeidet med å videreutvikle security-regimet (ISPS) og å 
implementere det nye EU-regelverket for havnesikkerhet, 
som trådte i kraft i 2007, vil kreve ytterligere innsats og res-
surser fra Kystverket. Fiskeri- og kystdepartementet legger 
til grunn at Kystverket skal ha en fast organisering av havne-
sikkerhet og terrorberedskap. Kostnadene forbundet med 
dette arbeidet er dekket inn ved gebyr fra terminaleiere.

Viktige satsingsområder innen transportplanlegging og 
kystforvaltning:
› Helhetlig strategi for de intermodale knutepunktene og 

samordning av tiltak mellom transportetatenes virke-
midler, herunder stamvegtilknytning til 
stamnetthavnene.

› Kystverket får økt ansvaret for farleden helt inn til de 
viktigste havneterminaler.

› Økt konkurransekraft gjennom harmoniserte avgifter 
mellom transportformer.

› God og forutsigbar arealtilgang som sikrer havnenes 
driftsbetingelser på lik linje med øvrig stamnett.

› En havnestruktur med effektive terminaler, med gode 
driftsbetingelser som fremmer pålitelighet og frekvens 
for sjøtransporten.

› Fronte sjøtransportens miljøfortrinn; satse på høy ut-
nyttelse av transportmidlene gjennom godskonsentra-
sjon og effektiv godsomlastning. Dette vil gi redusert 
energibruk og bedre miljø.

› Det norske transportsystemet må ha et regelverk som 
er internasjonalt harmonisert. Det vil si at vi ikke eta-
blerer særnorske løsninger som bidrar til negativ kon-
kurransevriding for norsk industri. Sikkerhet i trans-
portsystemet skal være et konkurransefortrinn gjennom 
tilpassede rammebetingelser.

› Videre utvikling av ISPS-regime samtidig som nytt EU 
basert havnesikkerhets regelverk implementeres.
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Kystverkets marginalvurderinger
Det er den statlige finansieringsrammen på 674 mill. kr pr 
år som danner utgangspunkt for marginalvurderingene. 
Kystverkets hovedprioritering er å opprettholde og styrke 
sikkerheten for sjøtransport samt bedre framkommelighet i 
norske farvann og innseilinger til havner. Dermed vil priori-
teringene også bidra til å redusere kostnader og forbedre 
transportkvaliteten i sjøtransporten generelt og som ledd i 
intermodale transport- og logistikkjeder. Dette vil øke sjø-
transportens konkurranseevne.

Kystverket har gjort marginalvurderinger innenfor plan-
rammen for fiskerihavner, inkludert kommunale tilskudd, 
farleder, vedlikehold og fornying navigasjonsinstallasjoner 
og investeringsdelen av trafikkovervåking. For planperio-
den 2010–2019 vil en 20 prosent endring i planrammen 
utgjøre om lag 1,35 mrd. kr.

Det er ikke mulig å gå inn på enkelt prosjekter, men som 
utgangspunkt for våre betraktninger er følgende hensyn 
lagt til grunn.
› Ved redusert ramme skal tiltak som er viktige for sikker-

heten i transportsystemet skjermes så langt som mulig
› Ved økt ramme skal tiltak som kan bedre sjøsikkerhet og 

framkommelighet prioriteres så langt som mulig, pri-
mært gjennom satsing på økt vedlikehold og fornying

Det gir fordelingen vist i tabell 2.5.

› Økt satsing på investeringer og noe økt  
satsing på drift
Ved en økning av rammen, foreslås investeringsandelen 
innen maritim infrastruktur å ta den største økningen. Selv 
en utvidelse av den økonomiske planrammen med 20 pro-
sent er lavt i forhold til å oppfylle anslåtte behov på de 
fleste virksomhetsområder.

Gitt en økning i rammen, vil tiltak rettet mot forebyggende 
sjøsikkerhet og framkommelighet ha prioritet. Dette vil være 
økt innsats for å stoppe en ytterligere økning i vedlikehold-
setterslep, økt innsats for farledsutbedringer i stamnettet og 
tiltak i tilknytning til innseilingene til viktige havner. Dermed 
kan økt forfall i farledskapitalen stoppes, og tempoet i far-
ledsutbyggingen økes i forhold til den anbefalte standard 
som er retningsgivende i Kystverkets farledsnormal. 

Kystverket vil prioritere økt satsing på fornying av trafikk-
sentraler og trafikkstyringssystemer som er kritiske for å 
opprettholde sjøsikkerheten i områder med stor 
trafikktetthet.

En økt takt på investering og fornying av navigasjonsin-
stallasjoner vil bidra til sjøsikkerhet samtidig som drift og 
vedlikeholdsbehov gradvis kan reduseres.

Kystverket har ikke funnet rom for ytterligere økt slepebåt-
kapasitet langs kysten

› Prioriteringer ved reduksjon av planrammen
Ved en reduksjon av planrammen med 20 prosent må i før-
ste rekke investeringer knyttet til fiskerihavner kuttes fra 
og med 2010. Påbegynte anlegg ligger som bindinger, 
mens fagadministrasjon, vedlikehold av eksisterende an-
legg og undersøkelser holdes på lavest mulig nivå. Dette 
innebærer et kutt på 600 mill. kr i forhold til planrammen. 
Påbegynte anleggsprosjekter i fiskerihavner etter 2010  
anslås til 100 mill. kr. Grunnleggende vedlikehold og  
utbedring opprettholdes.

Alle øvrige virksomhetsområder er prioritert innen plan-
rammen på eller under det minimum av ressurser som 
trengs for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå.  
Reduksjonene vil primært ramme vedlikehold og fornying 
av navigasjonsinfrastruktur som ikke har en risikoreduse-
rende effekt. Dette innebærer et kutt i planrammen på 350 
mill. kr i forhold til prioriteringene innenfor planramme. 
Vedlikehold på fyr og merker vil bli holdt på et minimum  
og etterslepet på vedlikeholdet vil øke.

Det foreslås et kutt på 300 mill. kr i oljevernberedskapen. 
Dette innebærer konsekvenser for forebyggende beredskap 
ved utfasing av dagens slepebåtberedskap i Nord-
områdene.
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Tabell 2.5: Prioriteringer ved endring av planrammen til Kystverket. Mill. 2007-kr.  

PLANRAMME OG MARGINALVURDERING 
 -20% Planramme  +20%  

Virksomhets-
område

Delområde Oppdrag

Maritim  
infrastruktur Fiskerihavner

Utbygging, fagadministrasjon -600 1 143

Tilskudd fiskerihavner 301

Farleder Utbygging 711 500

Navigasjons- 
installasjoner

Nyanlegg, fornying 450

Vedlikehold, drift, fagadm, fornying -350 2 240 500

Inntekter -926

Maritime  
tjenester 

Los

Losing 4 054

Fagadministrasjon sentr. Los/VTS 161

Investering losbåter

Inntekter -4 216

VTS

Trafikkovervåking/ -kontroll 462

Investeringer VTS 13  150 

Vardø 
Trafikksentral

Drift  176

Investering  197

Inntekter -474

Navigasjons- og 
meldingstjeneste

Drift og investering 45

Inntekter Meld og Info -5

Transportplan-
legging, kyst-
forvaltning, 
administrasjon

Konsernadministrasjon, plan, analyser og ISPS -100 1 100  200 

Beredskap

Operativ  
beredskap

Drift -300 1 000  

Aksjoner 38

Investeringer 81

Inntekter -79

Tilskudd NSSR/Secora 405
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2.5 Stamvegnettet og vegtrafikken 

statens vegvesen prioriterer drift og vedlikehold 
høyest i planperioden 2010–2019. Vedlikeholdet må 
tilføres ressurser som gjør det mulig å stoppe 
forfallet av vegnettet, og vegnettet må driftes på en 
måte som gjør det mest mulig forutsigbart for 
brukerne. statens vegvesen prioriterer å gi god 
service og høy kvalitet i arbeid med lovpålagte 
oppgaver og myndighetsoppgaver. Prioriteringen av 
drift og vedlikehold gir lave investeringsrammer. For 
å oppnå best mulig måloppnåelse med en begrenset 
ressursinnsats, går statens vegvesen inn for en sterk 
satsing på mindre, målrettede investeringstiltak 
knyttet til trafikksikkerhet, miljø, kollektivtransport, 
universell utforming, sykkel og gange. i tillegg 
prioriteres tiltak for å rette opp forfallet, først og 
fremst i tunneler, bruer og vegkropp. 

statens vegvesen anbefaler å bruke bompenge-
finansiering i størst mulig grad der trafikkgrunnlaget 
gir rom for dette. De statlige midlene bør i større 
grad brukes der det ikke er mulig med 
bompengefinansiering.
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Statens vegvesen har i dag ansvar for om lag 27 300 km 
riksveger, hvorav 8 800 km stamveger og 18 500 km  
øvrige riksveger. Det er store behov for vedlikehold og ut-
vikling av både stamveger og øvrige riksveger. Forfallet på 
vegnettet anslås til drøyt 15 mrd. kr, hvorav 5 mrd. kr på 
stamvegnettet. 

Fordeling av økonomiske rammer
Den økonomiske rammen til Statens vegvesen skal benyt-
tes til hele dagens riksvegnett. Forvaltningsreformen vil 
innebære at eierskapet for det vesentligste av dagens  
øvrige riksvegnett overføres til de nye regionene. I dette 
kapitlet presenteres derfor Statens vegvesens forslag til 
fordeling av totalrammen mellom ulike innsatsområder. I 
tillegg foreslås en fordeling av rammene til drift og vedlike-
hold, ferjedrift og investeringer mellom stamvegnettet og 
dagens øvrige riksvegnett. I forslaget til fordeling er det 
lagt til grunn at dagens øvrige riksvegnett i all hovedsak 
overføres til regionene.

› Prioriteringer innenfor planrammen
I Nasjonal transportplan 2006–2015 ble behovet for mid-
ler til drift og vedlikehold undervurdert. Konsekvensen har 
vært at forfallet har fortsatt. I 2008-budsjettet ligger ram-

mene til drift og vedlikehold om lag 900 mill. kr under det 
som vurderes som nødvendig for å stoppe forfallet. I tillegg 
vil forventet trafikkvekst og nye veganlegg medføre økende 
kostnader til drift og vedlikehold hvert eneste år. For å iva-
reta både den daglige driften av vegnettet og hindre ytter-
ligere forfall, anbefaler Statens vegvesen at rammene til 
drift og vedlikehold økes med 1,4 mrd. kr per år i forhold til 
dagens nivå. 

Statens vegvesen anbefaler en forbedring i ferjetilbudet 
som innebærer økt antall turer per døgn og utvidede åp-
ningstider. Dette gir noe økte kostnader. 

Innen overordnet planlegging og trafikktilsyn foreslås 
om lag samme innsats som i dag. For trafikktilsynet må 
myndighetsoppgaver prioriteres. Statens vegvesen anbe-
faler også at arbeidet med trafikksikkerhet utenom myn-
dighetsoppgavene trappes opp sammenliknet med da-
gens nivå. 

Ved fordeling av den økonomiske rammen må det også tas 
hensyn til at det før 2010 vil være gjennomført tre OPS-
prosjekter med offentlig privat samarbeid. Inngåtte kon-
trakter innebærer årlige utgifter for staten på om lag 400 
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mill. kr per år i perioden 2010–2019. For å følge opp ved-
tatt finansieringsplan for E18 Bjørvikaprosjektet må det 
settes av 100 mill. kr til prosjektet innenfor planrammen. I 
tillegg kommer forutsatte statlige midler utenfor denne 
rammen og bompenger fra Oslopakke 3.

Disse prioriteringene innebærer at den statlige rammen 
til investeringer blir om lag 1300 mill. kr lavere per år 
enn i handlingsprogrammet for perioden 2006–2009. 
Mange steder arbeides det for å realisere store prosjekter 
ved bompengefinansiering. Siden bare et fåtall av disse 
prosjektene kan finansieres fullt ut med bompenger, vil 
bompengebidraget i perioden 2010–2019 være avhengig 
av nivået på de statlige midlene. Statens vegvesen har 
foreløpig lagt til grunn bompengefinansiering av prosjek-
ter der det er potensial for dette, selv om dette ennå ikke 
er behandlet lokalt.

› Marginalvurderinger
Statens vegvesens prioriteringer ved økte eller reduserte 
rammer tar utgangspunkt i samme prinsipper som ved for-
deling av planrammen. Dette innbærer at drift og vedlike-
hold samt lovpålagte oppgaver og myndighetsoppgaver er 
høyt prioritert ved alle rammenivåer. Derfor er det først og 
fremst rammene til investeringer som endres ved endret 
økonomisk totalramme. 

Forskjellene i midler til drift og vedlikehold i de forskjellige 
rammenivåene er knyttet til endret trafikksikkerhetsinnsats 
innenfor disse områdene. Også økningen til trafikktilsyn 
ved økning av planrammen med 20 prosent vil bli brukt til 
trafikksikkerhetsinnsats.

› Forvaltningsreformen – fordeling av økonomiske 
rammer mellom statlige oppgaver og oppgaver som 
skal overføres til de framtidige regionene 
Stamvegene er hovedpulsårene i det nasjonale veg-
transportsystemet. De binder sammen landsdeler og regio-
ner og knytter Norge til utlandet. Samtidig har stamvegene 
viktige regionale og lokale funksjoner. Stamvegnettet utgjør 
også en del av et nasjonalt og internasjonalt transportnet-
tverk der de ulike delene av transportinfrastrukturen må  
fungere effektivt både hver for seg og sammen.

Dagens stamvegnett er på 8 800 km. Selv om stamvegnet-
tet bare utgjør vel 30 prosent av riksvegnettet, avvikler det 
56 prosent av det totale trafikkarbeidet på riksvegnettet 
og 64 prosent av trafikkarbeidet fra lastebiltrafikken. For 
vogntog er andelen som benytter stamvegnettet høyere. 
Både i Norge og internasjonalt har transportene i mange år 
økt mest på det overordnede vegnettet. Dette har blant an-
net sammenheng med at antall lange reiser har økt mer 
enn korte og at godstransporten på veg har økt vesentlig. 
Utviklingen framover peker i retning av at stamvegene fort-

satt vil få økende betydning for næringsliv og befolkning.
Tilstrekkelige ressurser til drift og vedlikehold er en forut-
setning for sikkerhet, pålitelighet og god forvaltning av of-
fentlige verdier. Den kraftige prioriteringen av drift og ved-
likehold bør derfor gjelde hele riksvegnettet. Rammen til 
drift og vedlikehold foreslås derfor fordelt mellom stam-
vegnettet og dagens øvrige riksvegnett etter den forde-
lingsmodellen som Statens vegvesen bruker som grunnlag 
for fordeling av rammene til disse områdene. Dette inne-
bærer at om lag 52 prosent av midlene til drift og vedlike-
hold forslås overført til regionenes rammetilskudd. 

Stamvegnettet vil ha ti ferjesamband ved inngangen til plan-
perioden. De fleste riksvegferjesamband er følgelig på  
dagens øvrige riksvegnett. I forslaget til fordeling av midler 
mellom Statens vegvesen og de nye regionene har Statens 
vegvesen tatt utgangspunkt i et noe økt ferjetilbud. Blant 
annet er både frekvens og åpningstid foreslått økt for noen 
typer samband, og det er foreslått et mål om at minst 98 
prosent av trafikantene skal få plass på planlagt avgang. En 
økning i tilbudet er anslått å koste om lag 40 mill. kr per år i 
snitt over perioden 2010–2019, dersom det nye tilbudet inn-
føres gradvis i takt med reutlysning av anbud i disse sam-
bandene. Om lag 93 prosent av midlene til kjøp av ferjetje-
neseter foreslås overført til regionenes rammetilskudd. 

Transportetatene går i dette planforslaget inn for å etablere 
et felles nasjonalt transportnett for å møte næringslivets og 
befolkningens krav til et pålitelig og effektivt overordnet 
transportnett. Både internasjonalt og nasjonalt kanaliseres 
en stadig større del av trafikken til det overordnede  
transportnettet. Et godt overordnet vegnett har stor verdi 
for hele Norge, og tiltak på dette vegnettet kommer flest 
mennesker og foretak til gode. Etterspørselen etter utbyg-
ging og utbedring av stamvegnettet er stort, både i dis-
trikts-Norge og i mer høytrafikkerte områder. Statens veg-
vesen mener at stamvegnettets stadig økende betydning i 
det nasjonale og internasjonale transportsystemet gjør det 
nødvendig å prioritere stamvegene høyere enn tidligere. 
Det foreslås derfor at 65 prosent av investeringsrammen 
brukes til tiltak på stamvegnettet og at 35 prosent over- 
føres til de nye regionene for bruk på dagens øvrige riks- 
veger. I handlingsprogrammet for perioden 2006–2009 er 
om lag 62 prosent av investeringsrammen forutsatt benyt-
tet på stamvegnettet. 

Ved økte eller reduserte rammer anbefaler Statens vegve-
sen at midlene til både drift og vedlikehold, kjøp av ferje-
tjenester og investeringer fordeles mellom stamvegnettet 
og dagens øvrige riksvegnett med samme andel som 
innenfor planrammen. 

Statens vegvesens forslag til fordeling av de økonomiske 
rammene til drift og vedlikehold, ferjedrift og investeringer 
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Tabell 2.6. Rammefordeling ved ulike rammenivåer for Statens vegvesen inklusive dagens øvrige riksvegnett. Mill. 2007-kr.   

Beskrivelse  -20% Planramme  +20%

Overordnet ledelse og planlegging 5 800 5 800 5 800

Trafikant og kjøretøy 12 200 13 600 15 050

Drift og vedlikehold 61 550 62 850 64 350

FOU (post 23) 500 500 700

Vegmuseet 200 200 200

Vederlag til OPS-prosjekter 4 000 4 000 4 000

Stamveg investeringer 1) 10 450 26 900 43 200

Øvrig riksveg investeringer 1) 5 600 14 500 23 300

Felles etatsutgifter (post 30) 1 300 1 300 1 300

FOU (post 30) 500 500 700

Vegutbygging i Bjørvika 100 100 100

Kjøp av riksvegferjetjenester 14 600 14 850 15 400

Sum 116 800 145 100 174 100

Tabell 2.7: Forslag til fordeling av foreslåtte totalrammer til drift og vedlikehold, kjøp av ferjetjenester og investeringer mellom Statens vegvesen og de 

nye folkevalgte regionene. Mill. 2007-kr.    

Beskrivelse HP 2006–2009  
Gjennomsnittx10 år

NTP 2010–2019

Statens vegvesen 
ekskl. øvrig riksveg

Øvrig riksveg Statens vegvesen Andel til regionene

Drift og vedlikehold 22 800 24 700 30 390 32 460

Investeringer 32 300 21 980 26 900 14 500

Kjøp av riksvegferjetjenester   890 1) 12 180 1)  1 010 13 840

Sum  55 990 58 860  58 300 60 800

1) Basert på samme prosentvise fordeling mellom stamveg og øvrig riksveg som for perioden 2010–2019

1) Inklusive post 31 rassikring
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framgår av tabell 2.7. Tabellen viser at de totale midlene til 
øvrige riksveger for drift og vedlikehold, investeringer og 
kjøp av ferjetjenester øker fra 5,9 mrd. kr per år i hand-
lingsplanrammen for perioden 2006–2009 til 6,1 mrd. kr  
i planperioden 2010–2019.

Offensiv satsing på drift og vedlikehold av 
stamvegnettet
Bevilgningene til drift og vedlikehold har vært relativt 
stabile de siste 20–30 årene. Samtidig er trafikkarbeidet 
tredoblet og riksvegnettet har økt i omfang med 10–15 
prosent. Dette øker kostnadene til drift og vedlikehold. 
Større vegbredde virker i samme retning, en firefeltsveg 
er mer enn dobbelt så dyr å drifte og vedlikeholde som en 
tofelts veg. Det har vært en stor økning av bruer og tun-
neler, som er kostbare å drifte og vedlikeholde. For ek-
sempel har bruarealet økt med nesten 150 prosent. Siden 
1995 har det ikke vært telerestriksjoner på vegnettet for 
tyngre kjøretøyer. Totalt sett har denne utviklingen bi-
dratt til et økende gap mellom tildelte midler og beho-
vene for midler for å opprettholde riktig standard på drift 
og vedlikehold.

Ettersom de økonomiske rammene til drift og vedlikehold 
ble undervurdert i Nasjonal transportplan 2006–2015, har 
Statens vegvesen vært nødt til å prioritere driftsoppgavene 
for å ivareta best mulig hensynet til trafikksikkerhet, fram-
kommelighet og miljø fra dag til dag. Dette har resultert i 
nedprioritering av vedlikeholdet av vegnettet, og forfallet 
har økt betydelig. Forfallet av stamvegnettet er beregnet til 
5 mrd. kr. Se figur 2.9.

Statens vegvesen mener driften av stamvegnettet bør skje 
etter den standard som Statens vegvesen har beregnet til å 
være samfunnsøkonomisk lønnsom. Videre foreslås å prio-
ritere vedlikeholdsinnsatsen så høyt at forfallet i stamveg-
nettet ikke skal øke, og ved at det settes av midler til å ta 
igjen deler av forfallet over investeringsbudsjettet. For å få 
til dette foreslås at 29,5 mrd. kr settes av til drift og vedli-
kehold av stamvegene og at 1,7 mrd. kr av investerings-
midlene settes av til å reparere forfall som allerede har 
oppstått. Dette innebærer at forfallet av stamvegnettet blir 
redusert med om lag 30 prosent i løpet av planperioden. 
Større investeringsprosjekter vil kunne redusere forfallet 
ytterligere. Dette vil særlig slå inn ved høyere økonomiske 
rammer.

Innen driften av stamvegnettet vil oppgaver som ivaretar 
framkommeligheten og trafikksikkerheten ha høyest priori-
tet. Strekninger med mange og alvorlige ulykker vil bli fulgt 
opp spesielt. Vinterdriften, som omfatter brøyting, salting 
og strøing er spesielt viktig for trafikksikkerheten. Driften 
skal også sikre forutsigbarhet for næringslivets transporter 
og legge til rette for å opprettholde bosettingen i distrik-
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tene. Driften må være rettidig og utføres med riktig 
kvalitet.

Det er nødvendig å sette av 1,8 mrd. kr pr. år i perioden 
2010–2019 for å opprettholde kvaliteten på driften av 
stamvegnettet. Med drift forstås alle oppgaver og rutiner 
som er nødvendige for at vegsystemet skal fungere som 
planlagt. Behovet vil øke utover i perioden, som følge av 
trafikkvekst, lengre vegnett, flere tunneler, mer vegbelys-
ning og generelt flere tekniske installasjoner. For å bedre 
framkommelighet og tilgjengelighet for gående og syk-
lende, er det satt av tilstrekkelige midler til å ivareta en 
god driftsstandard også for gang- og sykkelanlegg, samt 
holdeplasser langs stamvegnettet.

Med vedlikehold av vegnettet menes nødvendige tiltak for 
å opprettholde et anlegg på et fastsatt kvalitetsnivå. Ved-
likeholdet skal sikre god forvaltning av vegkapitalen i til-
legg til god trafikksikkerhet, god framkommelighet og godt 
miljø. Vedlikeholdet omfatter asfaltdekker og andre tiltak 
på vegkroppen, tunneler med utstyr og belysning, vegut-
styr som skilt, signaler og rekkverk, samt bruer og 
ferjekaier.

For å stanse forfallet av stamvegene, er det nødvendig å 
sette av i gjennomsnitt 1,1 mrd. kr per år til vedlikehold i 
perioden 2010–2019.

Statens vegvesens standard for drift og vedlikehold av ve-
ger revideres. Revisjonen vil føre til bedret samfunnsnytte 
og noe høyere kostnader for vegholder for vinterdrift og 
dekkevedlikehold, men sannsynligvis ingen større endringer 
for andre områder. For å øke trafikksikkerheten og fram-
kommeligheten vil det bli vurdert å drifte flere veger etter 
en barvegstrategi. Det kan bli aktuelt å skjerpe kravene til 
vegdekkestandard for veger med høy trafikk. For øvrig vil 
det kun bli foretatt mindre justeringer av standarden for 
drift og vedlikehold. Det tas sikte på å ta i bruk den revi-
derte standarden gradvis ved inngåelse av nye kontrakter 
med entreprenørene.

Arbeidet med trafikksikkerhetsinspeksjoner av vegnettet vil 
bli videreført. Strakstiltak etter slike inspeksjoner finansi-
eres delvis innenfor rammen for drift og vedlikehold. Opp-
følging av verneplanen for veger, bruer og vegrelaterte kul-
turminner er også forutsatt å finansieres over drift- og 
vedlikeholdsbudsjettet.

I etterfølgende punkter er det gitt en oversikt over status 
og behov for styrking av vedlikeholdet av stamvegnettet.
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Figur 2.9: Forfall langs stamvegnettet pr. 1.1.2007
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› Vegdekker og drenering
Tilstanden til vegdekkene i form av spordybde og ujevn- 
heter måles hvert år. Figur 2.10 viser tilstandsutviklingen 
for vegdekkene på stamvegene de siste syv årene. I 2006 
var antall km vegdekker på stamvegene som klassifiseres 
som dårlig eller svært dårlig 53 prosent større enn i år 2000. 

Forfallet knyttet til vegdekker og vegfundament er bereg-
net til 1,5 mrd. kroner på dagens stamvegnett. 

En konsekvens av forfallet er at trafikantene må kjøre på et 
vegdekke som er mer ujevnt og har dypere spor enn det 
som er samfunnsøkonomisk optimalt. Dype spor reduserer 
trafikksikkerheten, og for stor ujevnhet gir redusert fram-
kommelighet og høyere transportkostnader.

Et vel fungerende dreneringssystem er helt avgjørende for 
å opprettholde gode vegdekker. Det er viktig å få vannet 
vekk fra vegen, både med hensyn til trafikksikkerhet, fram-
kommelighet og bevaring av vegkapitalen. Forfallet knyttet 
til grøfter, kummer og rør på stamvegnettet er beregnet å 
være 0,3 mrd. kr.

Til drenering på stamvegnettet er det nødvendig å sette av 
0,1 mrd. kr per år. For å hindre videre vekst i forfallet er  
det nødvendig å sette av 0,5 mrd. kr pr. år til ny asfalt og 
mindre reparasjonsarbeider (lapping m.m.) på 
stamvegnettet.

› Bruer og kaier
Det har vært en markant økning av bruer med skader de se-
nere årene. Det er også en økning i antall bruer som trenger 
større reparasjoner. Økningen av bruer som har skader er et 
klart tegn på at behovet for tyngre vedlikehold vil øke i peri-
oden 2010–2019. Det vedlikeholdsmessige forfallet knyttet 
til stamvegbruene er beregnet til ca. 0,8 mrd. kr.

Mange av bruene ble bygget på 1960- og 70-tallet. Disse 
har nådd en alder hvor de krever mer omfattende vedlike-
hold. Trafikantene vil som regel ikke merke skader på bruer 
direkte, da de ofte oppstår i brukonstruksjonene. Skader 
på brukonstruksjonene bør ikke få utvikle seg så langt at 
de krever omfattende vedlikehold/rehabilitering eller at  
de vil representere økt risiko for stenging av brua. Om  
skadene utvikler seg for langt, fører dette til betydelig  
økning i kostnadene for reparasjon. For å hindre videre 
vekst i forfallet av bruer og kaier, er det nødvendig å sette 
av 0,2 mrd. kr per år.

› Vegutstyr og miljøtiltak
Forfallet av vegutstyr og miljøtiltak på stamvegnettet er 
beregnet til 1 mrd. kr. Forfallet er knyttet til rekkverk, opp-
merking, skilt, murer, signalanlegg, stabilitetssikring, 
grøntanlegg og skråninger, samt støyskjermer.

Figur 2.10: Tilstandsutviklingen for vegdekkene på stamvegene 
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Forfallet i vegutstyr reduserer trafikksikkerheten, men gir 
også dårligere framkommelighet.

Dårlig vedlikeholdte rekkverk mister sin funksjon og reduse-
rer trafikksikkerheten. Typiske skader knyttet til rekkverk er:
› Dårlig vegskulder som gir for dårlig fundamentering 

 av rekkverket
› Svak vegskulder kan medføre at rekkverket siger og at 

høyden på rekkverket blir for lav, eller at rekkverket  
legger seg

› Asfaltering kan føre til at høyden på rekkverket med ti-
den blir for lav

Dårlig vedlikehold av støyskjermer gir mer støy og visuell 
forslumming. 

For å ivareta drifts- og vedlikeholdsoppgaver av vegutstyr 
og miljøtiltak på stamvegnettet er det nødvendig å sette av 
0,7 mrd. kr per år.

› tunneler
I tunneler har utslipp og støv fra asfaltslitasje minimale 
spredningsmuligheter og forblir derfor i tunnelen. Installa-

sjonene i tunnelene nedsmusses og ruster raskere enn i da-
gen. Forfallet av stamvegtunnelene er beregnet til 1,2 mrd. 
kr. Forfallet er knyttet til nødutstyr, ventilasjon, belysning, 
stabilitetssikring og øvrig teknisk utstyr. Kostnadene til 
brannsikring av det brennbare isolasjonsmaterialet poly-
etylenskumplater er ikke inkludert i forfallet. Dette utgjør 
et betydelig investeringsbehov.

Mange tunneler er mer enn 30 år gamle og vil trenge ut-
skifting av teknisk utstyr i løpet av planperioden. I tillegg 
ble det i årene fra 1985 til 2000 bygget mange høytrafik-
kerte tunneler og undersjøiske tunneler med store mengder 
teknisk utstyr. Med normale levetider for tunnelutstyr på 
12–20 år gir dette store kostnader for utskiftninger i perio-
den 2010–2019. Mange tunneler har i dag elektroinstalla-
sjoner som burde vært skiftet ut på grunn av skader som 
kan føre til jordingsfeil og strømbrudd. I verste fall kan 
dette være trafikkfarlig og føre til at tunneler må stenges. 
Nødutstyr i tunnel skal virke til enhver tid. Dette krever ek-
stra godt tilsyn og vedlikehold. Sikring mot nedfall av stein 
i tunneler er viktig både for trafikksikkerheten og 
framkommeligheten.
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Den norske tunnelsikkerhetsforskriften er mer omfattende 
og strengere enn EUs rådsdirektiv, og gjelder for alle tun-
neler over 500 meter. I tillegg til krav til utstyr, drift og 
vedlikehold, har Statens vegvesen inkludert inspeksjoner 
av berget, sikringsutstyr, hvelv og andre forhold ved  
tunnelkonstruksjonen. Statens vegvesen har utarbeidet 
egne retningslinjer sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 
Planene for nye tunneler skal sikkerhetsgodkjennes før 
bygging, og etter bygging skal tunnelen godkjennes på 
nytt før den kan åpnes. I tillegg skal alle tunneler godkjen-
nes minst hvert sjette år. Tunneler skal stenges for fri ferd-
sel når det pågår arbeid som kan medføre hindringer for 
trafikken. Dette gir økte kostnader for drift og vedlikehold, 
og trafikantene må regne med forsinkelser som følge av 
styrt trafikkavvikling når det pågår arbeid i tunnelene.

For å ivareta drifts- og vedlikeholdsoppgaver av stamveg-
tunneler, er det nødvendig å sette av 0,3 mrd. kr per år.

Stamvegferjer
Statens vegvesen forslår at tilbudet på stamvegstreknin-
gene blir bedre tilpasset næringslivets og trafikantenes be-
hov. Den viktigste endringen er flere turer per døgn og utvi-
dede åpningstider på lavtrafikerte samband. Det anbefales 
at samband på stamvegnettet med over 2 500 personbil-
enheter per døgn får 38 avganger per døgn, mens sam-
band med mindre trafikk får 36 avganger. Dagens standard 
skiller mellom samband med over og under 1 500 person-
bilenheter per døgn, der målene er henholdsvis 35 og 30 
avganger. Målet om at minst 98 prosent av trafikantene 
skal få plass på den planlagte avgangen opprettholdes. 
Det foreslås at den nye standarden gjennomføres gradvis i 
takt med at anbudsperioder løper ut og nye anbud sendes 
ut. Endringene i tilbud er beregnet å gi relativt små økte 
kostnader sammenliknet med dagens kostnader. Forslag til 
ny ferjestandard er vist i tabell 2.8.



side �8 side ��Forslag til NasjoNal traNsportplaN 2010–2019  |  sammeNHeNgeNDe NasJONaLt traNsPOrtNettside �8 side ��Forslag til NasjoNal traNsportplaN 2010–2019  |  sammeNHeNgeNDe NasJONaLt traNsPOrtNett

Det er bygd fem ferjer som drives med flytende naturgass. 
Ytterligere tre ferjer drevet med naturgass er bestilt.  
Statens vegvesen foreslår å erstatte eksisterende ferjer med 
nye naturgassferjer i samband som ligger til rette for dette. 
Etter innføring av avgift på utslipp av NOx forventer Statens 
vegvesen at kostnadene ved gassdrift nærmer seg tilsva-
rende kostnader for tradisjonelle ferjer drevet med marin 
gassolje. I perioden 2010–2013 vil E39 Molde–Vestnes bli 
det tredje stamvegsambandet som benytter naturgass.

Trafikkvekst og nye vurderinger av kapasitetsbehov medfø-
rer behov for tilpasning og ombygging av ferjekaiene. 
Dette finansieres innenfor investeringsrammen.

Investeringer på stamvegnettet
Statens vegvesen regner med at det i løpet av 2009 er satt 
i gang eller vedtatt å sette i gang større prosjekter som 
innebærer et statlig investeringsbehov på 6 mrd. kr i perio-
den 2010–2019. Statens vegvesen anbefaler at også  
øvrige større prosjekter som er prioritert i handlingspro-
grammet for perioden 2006–2009 prioriteres høyt. Dette 
innebærer at om lag 11 mrd. kr av den statlige rammen for 
planperioden regnes som «bundet». Tabellen V5.1 i ved-
legg V5 viser hvilke prosjekter som er regnet som bundne 
ved at de er forutsatt startet opp før 2010 eller inngår i 
handlingsprogrammet for perioden 2006–2009.

› Økt satsing på mindre og målrettete 
investeringstiltak
Statens vegvesen mener det er behov for en langt sterkere 
prioritering av mange mindre og målrettede investerings-
tiltak enn i handlingsprogrammet for perioden 2006–
2009 dersom målene om sikkerhet, universell utforming 
og tilrettelegging for endret transportmiddelfordeling skal 
oppnås. Slike tiltak gir ofte god nytte i forhold til kost- 
nadene. Statens vegvesen foreslår derfor en dobling av  
rammen til mindre og målrettete investeringstiltak  
sammenlignet med handlingsprogrammet for perioden 
2006–2009.

Tabell 2.8: Forslag til ny standard for stamvegferjene. 

1)  Stiv frekvens: avganger med faste intervall fra samme ferjeleie innen-
for en tidsperiode, eksempelvis 15, 20, 30 eller 60 minutter mellom 
hver avgang. 

2)  For at åpningstid skal være 24 timer må det ikke være mer enn 2 ½- 
time mellom to avganger

Trafikkgrunnlag Antall avganger  
per døgn 
hverdager

Stiv 
frekvens 1)

åpningstid  
(fra første til siste avg.) 2)

Andel kjøretøy 
som kommer med 
ønsket avgangHverdager Lørdag/søndag

Mer enn 2500 personbilenheter 38 15 timer 24 timer 24 timer 98%

Mindre enn 2500 personbilenheter 36 12 timer 24 timer 19 timer 98%

Det er vanskelig å beregne den prissatte samfunnsøkono-
miske lønnsomheten av mindre tiltak. Likevel er det  
Statens vegvesens vurdering at man får mer igjen for  
pengene ved å satse på slike målrettede tiltak framfor 
store investeringsprosjekter. Dette gjelder særlig trafikksik-
kerhet, der mindre tiltak gir langt bedre effekt per krone 
enn store investeringsprosjekter. Å legge til rette for ras-
kere og mer attraktiv kollektivtrafikk eller sykling gir flere 
kollektivreiser og sykkelreiser, selv om det her er vanskeli-
gere å beregne effekten av enkelttiltak. Å tilrettelegge hol-
deplasser og atkomsten til disse for funksjonshemmede 
kan gi nye reisemuligheter for mennesker som i dag har 
dårlig tilgang til transport. Raste- og hvileplasser for tung-
transporten gir sjåførene bedre arbeidsmiljø som bidrar til 
at kjøre- og hviletidsreglene overholdes i høyere grad, med 
økt sikkerhet som resultat. Utbedringer av rasfarlige punk-
ter gir økt trygghet, og midler for å ta igjen vedlikeholds-
messig forfall gir lavere framtidige vedlikeholdskostnader.

Statens vegvesens foreløpige forslag til fordeling av plan-
rammen til investeringer på stamvegnettet framgår av ta-
bell 2.9. Fordelingen må detaljeres og vurderes nærmere i 
det videre i arbeidet med handlingsprogrammet for perio-
den 2010–2019. Dette kan føre til endringer, men hoved-
prioriteringene forutsettes å stå fast.

Økningen i mindre investeringer stiller store krav til god ut-
nyttelse av planleggingsressursene i Statens vegvesen. 
Kompetanse og planleggingsressurser må i større grad enn 
i dag rettes inn mot mindre tiltak framfor store investe-
ringsprosjekter som ligger langt fram i tid.

› Mindre utbedringer
For å ta igjen forfallet i vedlikeholdet og samtidig dekke 
andre behov for utbedringer, mener Statens vegvesen at 
satsingen på mindre utbedringer bør økes vesentlig. Ram-
men foreslås derfor økt til 290 mill. kr per år, som er tre 
ganger nivået i handlingsprogrammet for perioden 
2006–2009. 
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HP
2006–2009

NTP
2010–2019

Endring  
(mill. kr)

Endring  
(%)

Store investeringsprosjekter 2 550 1 350 -1 200 -47

Mindre investeringstiltak 680 1 340 660 97

Mindre utbedringer 1) 100 290 190 190

Gang- og sykkelveger 110 220 110 100

Trafikksikkerhetstiltak 310 450 140 45

Miljø- og servicetiltak 30 100 70 233

Kollektiv trafikktiltak 25 120 95 380

Planlegging 100 150 50 50

Grunnerverv mm 5 10 5 100

Sum post 30.1 Stamveger 3 230 2 690 -540 -17

Tunnelsikring (sentral pott) 110 50 2) -60 -55

Rassikring (post 31) 100 30 2) -70 -70

Sum post 30/31 Stamveger 3 440 2 690 -750 -22

 

Tabell 2.9 Forslag til rammefordeling av årlige rammer til ulike typer stamvegtiltak sammenlignet med handlingsprogrammet for perioden 2006–2009. 

Mill. 2007-kr.    

Det er foreløpig lagt til grunn at det skal brukes 170 mill. kr 
per år til å ta igjen forfallet på stamvegnettet. Disse mid-
lene skal først og fremst brukes til utbedring av vegkropp, 
bruer og tunneler. Statens vegvesen prioriterer 70 mill. kr 
til utbedring av vegkroppen, 70 mill. kr til tunneler og 20 
mill. kr til bruer. I tillegg prioriteres 10 mill. kr til vegutstyr 
og miljø. Som det går fram av figur 2.11, vil det likevel være 
store udekkede behov. Dersom investeringene videreføres 
på samme nivå som foreslått for perioden 2010–2019, me-
ner Statens vegvesen likevel at de viktigste delene av for-
fallet kan tas igjen i løpet av en 30-års-periode. 

Som følge av den nye forskriften for oppfølging av EU-di-
rektiv om sikkerhetskrav til tunneler, må det også settes av 
midler til sikkerhetsmessig oppgradering av eksisterende 
tunneler. Statens vegvesen regner med et behov på 50 
mill. kr per år til dette formålet. Dette innebærer til 
sammen 120 mill. kr per år til mindre tunneltiltak i perio-
den 2010–2019. Større tunnelsikringsprosjekter finansi-
eres innenfor rammen til store investeringsprosjekter.  
Kostnadene for tunnelsikring er fortsatt usikre. Med ut-
gangspunkt i de omfattende inspeksjoner som er gjennom-
ført i 2007 vil Statens vegvesen i 2008 oppdatere 
kostnadsoverslagene.

Midlene til mindre utbedringer skal også benyttes til 
breddeutvidelser, utbedring av kurvatur og andre mindre 
oppgraderinger av stamvegene. Til dette er det forutsatt 
40 mill. kr per år. 

Mindre rastiltak presenteres her sammen med mindre ut-
bedringer, selv om disse blir finansiert innenfor en egen 
post for rassikring. Innenfor planrammen har Statens veg-
vesen foreløpig lagt til grunn 30 mill. kr til mindre ras- 
sikringstiltak på stamvegnettet. I tillegg prioriteres større 
prosjekter innenfor rammen til store investeringsprosjekter.

› gang- og sykkelveger
Statens vegvesen mener at satsingen på særskilte gang- og 
sykkeltiltak bør økes og foreslår derfor 220 mill. kr per år til 
gang- og sykkelveger langs stamveger. Dette innebærer en 
dobling sammenlignet med handlingsprogrammet for peri-
oden 2006–2009. Forslaget medfører at det kan bygges 
eller tilrettelegges 30–40 km gang- og sykkelanlegg per 
år. I tillegg vil gang- og sykkelvegnettet bygges ut som del 
av større investeringsprosjekter.

Trass i den økte satsingen vil det fortsatt være store udek-
kede behov. For å bygge ut et sammenhengende hovednett 

1)  Inklusive rassikring
2)  Inngår i mindre utbedringer
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for sykkel langs stamveger i byer og dekke behovene for til-
tak langs stamveger utenfor byområder i løpet av en 20-
årsperiode, må det i gjennomsnitt bygges 46 km gang- og 
sykkelveger per år. Dette krever en årlig ramme på om lag 
350 mill. kr der halvparten av midlene bør gå til byområ-
dene. I tillegg er det behov for utbedringer for å gjøre sko-
leveger sikrere og mer framkommelige for gående og syk-
lende. Nærmere omtale av Nasjonal sykkelstrategi er gitt i 
kapittel 8.

› trafikksikkerhetstiltak
I gjennomsnitt drepes hvert år om lag 110 personer i tra-
fikkulykker på stamvegnettet. I tillegg blir om lag 310 per-
soner hardt skadd. Møteulykker er det største problemet. 
Hvert år blir om lag 200 personer drept eller hardt skadd i 
møteulykker på stamvegnettet. 

For å redusere antallet drepte og hardt skadde mener 
Statens vegvesen at rammen til særskilte trafikksikker-
hetstiltak må økes til 450 mill. kr per år. Dette inne- 
bærer en økning på 45 prosent sammenlignet hand-
lingsprogrammet for perioden 2006–2009. Disse  
tiltakene gir meget god virkning i forhold til ressurs- 
innsatsen. Midtrekkverk, strakstiltak etter trafikksikker-
hetsinspeksjoner, mindre kryssutbedringer, bredt midt-
felt eller midtmarkering, utbedring av sideterreng og 
dynamiske fartsgrenser er eksempler på slike trafikk- 
sikkerhetstiltak. Det vil bli lagt størst vekt på midtrekk-
verk og på bredt midtfelt eller midtmarkering for å  
redusere antallet alvorlige møteulykker.

Dersom det brukes 200 mill. kr til midtrekkverk hvert år, vil 
det i planperioden 2010–2019 bli bygd om lag 200 km 
midtrekkverk. Innenfor rammen til trafikksikkerhetstiltak 
kan det også etableres om lag 350 km bredt midtfelt/midt-
markering. Til sammen kan dermed om lag 550 km bli  
utbedret, av 1 100 km som ikke tilfredsstiller Statens veg-
vesens forslag til minstekrav for å hindre møteulykker.  
Minstekravene og den øvrige trafikksikkerhetsinnsatsen er 
beskrevet i kapittel 7.2. Totalt ventes det at trafikksikker-
hetsinnsatsen i perioden 2010–2019 vil gi 55 færre drepte 
eller hardt skadde i 2020 sammenlignet med en situasjon 
uten investeringer til særskilte trafikksikkerhetstiltak. Slike 
tiltak gir bare positiv effekt på målområdet trafikksikker-
het, men effekten her er i gjennomsnitt minst ti ganger  
bedre enn å prioritere store investeringsprosjekter.

› Miljø- og servicetiltak
Statens vegvesen foreslår en ramme til miljø- og service-
tiltak på til sammen 100 mill. kr per år, hvorav 70 mill. kr 
til miljøtiltak. Dette innebærer en økning av rammen til  
miljøtiltak på 130 prosent sammenlignet med handlings-
programmet for perioden 2006–2009.

Figur 2.11: Med dette forslaget til investeringsrammer vil 

forfallet reduseres, men fortsatt vil det være et betydelig forfall 

på stamvegnettet. 
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Forskrift basert på EU-direktiv om vannkvalitet og forskrift 
til forurensingsloven om begrensning av støy gir bindinger 
på i gjennomsnitt 40 mill. kr per år, hvorav 30 mill. kr til 
støytiltak. Med denne ressursinnsatsen blir det mulig å 
gjennomføre støytiltak ved 150 boliger. Dette innebærer at 
ingen vil være utsatt for innendørs støy over 40 dB langs 
stamvegnettet. Hvis etappemålene om biologisk mangfold 
skal nås, trengs det ytterligere 10 mill. kr per år. I tillegg er 
det ønskelig å fortsette utbyggingen av miljøgater i om-
trent samme takt som tidligere, det vil si 20 mill. kr per år i 
planperioden. 

Kjøre- og hviletidsregler for lastebiltrafikken skaper et stort 
behov for raste- og hvileplasser for tungtransporten. Nor-
ges Lastebileier-Forbund krever økt innsats for å legge til 
rette for slike plasser. Statens vegvesen vil arbeide mer 
systematisk med etablering av raste- og hvileplasser. Som 
et første trinn kartlegges behovet langs alle stamveger. 
Foreløpig er det lagt til grunn 30 mill. kr per år i planperi-
oden. For dette kan det etableres eller oppgraderes 35 
raste- og hvileplasser for tungtransporten.

› Kollektivtrafikktiltak og universell utforming
Ekspressbusstrafikken har vokst sterkt og blitt et godt  
kollektivtransporttilbud. Nye tilbud har fått mange til å 
velge buss framfor bil eller fly på en del strekninger.  
Statens vegvesen vil legge til rette for et nasjonalt  
ekspressbussnett på de stamvegrutene som er viktigst for 
ekspressbussen. Innsatsen bør konsentreres om tiltak som 
sikrer punktlighet og regularitet samt om stoppesteder, 
terminaler og knutepunkter. 

Kollektivtrafikken skal være universelt utformet. På stam-
vegnettet er det vel 6 500 holdeplasser. Å gi alle disse uni-
versell utforming er beregnet å koste 2 mrd. kr. I tillegg 
trengs det midler til oppgradering av ferjekaier på stam-
vegnettet. Tiltak for å oppgradere eksisterende infra- 
struktur slik at den blir universelt utformet har vært lavt 
prioritert. Statens vegvesen foreslår 120 mill. kr per år til 
kollektivtrafikktiltak og tiltak for universell utforming av  
terminaler og holdeplasser på stamvegnettet. Dette er fire 
ganger mer enn i handlingsprogrammet for perioden 
2006–2009. 

Dersom rammen fordeles med 50 mill. kr per år til holde-
plasser, 50 mill. kr til terminaler og 20 mill. kr til kollektiv-
felt, kan 1 500–2 000 holdeplasser og 100 knutepunkter 
utbedres i løpet av planperioden. I tillegg kan det bygges 
40 km kollektivfelt for ekspressbuss på stamvegnettet. 
Med en satsing på dette nivået vil det gå 40 år før alle  
holdeplasser langs stamvegnettet er universelt utformet. I 
Oslo og Akershus samt på Nord-Jæren og i Bergen regner 
vi imidlertid med at det også settes av bompenger til  
kollektivtrafikktiltak, inklusive universell utforming.
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› Planlegging og grunnerverv
Statens vegvesen foreslår foreløpig en ramme på 150 mill. 
kr pr år til planlegging og 10 mill. kr pr år til grunnerverv. 

Planleggingsrammen er utfordrende sett i forhold til at 
vridningen fra store investeringsprosjekter til mindre inves-
teringstiltak trolig vil kreve mer planlegging per investert 
krone. Det kreves også planleggingsmidler til konseptvalg-
utredninger (KVU) som skal være grunnlag for en ekstern 
kvalitetssikring av konseptvalg i en tidlig fase (KS1) for 
statlige investeringer med antatt kostnad over 500 mill. kr. 
Det er forutsatt at KS1 blir gjennomført for:
› Transportkorridorer som binder ulike deler av landet 

sammen-, og som bidrar til god tilknytning til det inter-
nasjonale transportnettet

› Transportsystemet i større byområder
› Geografiske områder der transportsystemet er omfat-

tende og komplekst
› Enkeltstående og avgrensede prosjekt som legger  

føringer for framtidig valg av korridorløsning

Samferdselsdepartementet har bestemt hvilke prosjekter 
som skal være KS1-behandlet før Regjeringen legger fram 
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010–
2019. Statens vegvesen arbeider med konseptvalgutred-
ninger for disse. For mange av prosjektene som er aktuelle 
for prioritering i perioden 2010–2013 er det gjort unntak 
fra kravet til KS1. Til arbeidet med neste revisjon av  
Nasjonal transportplan vil det sannsynligvis bli krav til KS1 
for alle aktuelle prosjekter over 500 mill. kr. Dette inne-
bærer at Statens vegvesen må utarbeide en plan for hvilke 
konseptvalgutredninger som skal gjennomføres før neste 
revisjon av Nasjonal transportplan. Statens vegvesens for-
slag til prioriteringer ved økte rammenivåer vil være et 
grunnlag for en slik plan.

Grunnervervskostnadene inngår som hovedregel i prosjekt-
kostnadene, men det vil også være behov for å kjøpe eien-
dom utover dette. Dette kan være strategisk viktige kjøp 
for staten med tanke på framtidig jordskifte og lignende, 
men det kan også være kjøp for å hjelpe berørte ut av en 
belastende situasjon. Det er satt i gang et arbeid for å 
finne omfanget på boligeiendommer i planlagte framtidige 
veglinjer og for å avklare muligheten for en ny praksis som 
er mer imøtekommende overfor boligeiere som ønsker inn-
løsning. Det er forventet at behovet knyttet til stamveg vil 
være vesentlig større enn den foreslåtte rammen på 10 
mill. kr per år. 

› Økt satsing på intelligente transportsystemer (its)
Statens vegvesen har utviklet en strategi for intelligente 
transportsystemer (ITS). Hensikten er å effektivisere det 
eksisterende transportsystemet og samtidig bidra til sik-
rere og mer miljøvennlig vegtransport. Med bruk av ITS er 
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det mulig å bidra til å begrense veksten i vegtransporten 
og en mer optimal bruk av eksisterende vegkapasitet. Sta-
tens vegvesen vil utarbeide en konkret handlingsplan for 
bruk av ITS i perioden 2010–2019. Flere av tiltakene som 
planlegges omtales i kapittel 7.

› lite til store investeringsprosjekter innenfor 
planrammen
Med de foreslåtte prioriteringene av mindre og målrettete in-
vesteringstiltak og forutsatte bindinger knyttet til fullføring 
av igangsatte prosjekter og prosjekter som er prioritert i 
handlingsprogrammet for perioden 2006–2009, blir det 
bare 2,5 mrd. kr igjen til nye store investeringsprosjekter 
innenfor planrammen for perioden 2010–2019, jf.  
tabell 2.9.

Statens vegvesen foreslår at prosjekter som inngår i hand-
lingsprogrammet for perioden 2006–2009 prioriteres 
innenfor planrammen for perioden 2010–2019. For flere av 
prosjektene er det lagt til grunn delvis bompengefinan-
siering som ennå ikke er vedtatt. Forutsatt at det blir til-
slutning til den foreslåtte finansieringen, innebærer priori-
teringene blant annet at E6 bygges ut til firefelts veg mel-
lom Gardermoen og Kolomoen. Videre bygges det ny E6 
mellom Øyer og Tretten i Oppland, mellom Nidelv bru og 
Grilstad i Trondheim og ved Værnes i Nord-Trøndelag. I til-
legg vil E6 bli utbedret på Helgeland i Nordland og vest for 
Alta. På E18 bygges det firefelts veg vest for Askim i Øst-
fold, og det blir firefelts veg på E18 gjennom hele Vestfold. 
På E39 vil det bli bygd firefelts veg mellom Os og Bergen, 
og E39 vil bli lagt om gjennom bygging av Kvivsvegen i 
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I tillegg prioriteres 
flere ombygginger/utbedringer av E39 på hele strekningen 
fra Vest-Agder til Sør-Trøndelag. E16 og rv. 13 forutsettes 
utbedret gjennom Vossepakken, og byggingen av Hardan-
gerbrua på rv. 13/rv. 7 fullføres. Rv. 7 bygges ut mellom 
Ramsrud og Kjeldsbergsvingene vest for Hønefoss. Rv. 2 
bygges ut til firefelts veg vestover fra Kongsvinger, og E136 
utbedres i Romsdalen. 

Midlene til nye prosjekter foreslås brukt til å utbedre flas-
kehalser for næringslivet i distriktene og til å koble 
sammen de nasjonale stamnettene. Statens vegvesen fore-
slår midler til nye tilknytninger til Sydhavna og Alnabru 
godsterminal i Oslo, forutsatt at det blir tilslutning til å 
klassifisere disse som stamveger. Her forutsettes også 
bompengefinansiering fra Oslopakke 3. Innenfor rammene 
til mindre investeringstiltak vil dessuten tilknytningene til 
stamnettshavnene i Grenland og Larvik bli utbedret. Der-
som det blir tilslutning til en videreføring av Vegpakke Sal-
ten, kan Bodø som knutepunkt for havn og jernbane få be-
dre atkomst gjennom utbygging av rv 80. Videre foreslås 
utbedring av flaskehalser på blant annet E39 i Sogn og 
Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, E16 mellom 

Øye og Borlaug, rv. 15 over Strynefjellet og E6 i 
Nord-Trøndelag. 

I tillegg til prioriterte prosjekter innenfor planrammen  
kan det bli aktuelt å gjennomføre prosjekter som helt og fullt 
kan bompengefinansieres. Slike prosjekter utredes 
flere steder i landet og kan tas opp til behandling i regjering 
og storting når de er ferdig utredet og behandlet lokalt.

Prioriteringene, inklusive bindingene, er nærmere beskre-
vet i korridoromtalene i kapittel 3. I tabell V5.1 i vedlegg V5 
presenteres forslaget til fordeling av investeringsmidlene 
korridorvis. De store investeringsprosjektene er også vist 
på kart i figur V5.1 og V5.2 i vedlegg V5.

› Prioriteringer ved høyere eller lavere 
investeringsrammer
Statens vegvesen foreslår at 65 prosent av investerings-
rammen brukes på stamvegnettet også ved økte investe-
ringsrammer. En eventuell rammeøkning foreslås i  
hovedsak benyttet til en sterkere satsing på store  
investeringsprosjekter, men det foreslås også en økning  
til målrettete trafikksikkerhetstiltak. 

Ved 20 prosent økning av totalrammen i forhold til plan-
rammen, foreslås en ramme på 4,3 mrd. kr per år til stam-
veginvesteringer. Ved en økning av planrammen med 20 
prosent, foreslår Statens vegvesen at trafikksikkerhets- 
innsatsen styrkes ytterligere ved at rammen til mindre  
investeringstiltak økes fra 13,4 mrd. kr til 15 mrd. kr i  
tiårsperioden. Rammen til spesielle trafikksikkerhetstiltak 
foreslås økt med 1,5 mrd. kr, til totalt 6 mrd. kr. I tillegg 
foreslås rammen til mindre utbedringer økt med 100 mill. 
kr, til totalt 3 mrd. kr. Dette innebærer at det vil være om 
lag 28 mrd. kr til store investeringsprosjekter i perioden 
2010–2019, hvorav om lag 17 mrd. kr til nye prosjekter.

Ved en eventuell reduksjon av totalrammen med 20 pro-
sent vil det ikke være mulig å fullføre prosjektene som  
ligger i handlingsprogrammet for perioden 2006–2009. 
Bare de prosjektene som er forutsatt startet opp ved inn-
gangen til planperioden vil kunne gjennomføres. En slik  
reduksjon vil dessuten føre til at satsingen på mindre  
investeringstiltak må reduseres med hele 9 mrd. kr. Dette 
vil innebære en ramme til slike tiltak som er 35 prosent  
lavere enn i handlingsprogrammet for perioden 2006–
2009. En slik rammereduksjon vil derfor være dramatisk. 
De alternative rammenivåene vises i tabell 2.10.

I planrammen er det lagt til grunn om lag 17 mrd. kr i bom-
pengefinansiering ut over de statlige midlene. Ved en  
økning av planrammen med 20 prosent er det lagt til 
grunn 38 mrd. kr i bompengefinansiering. 
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› Forslag til strategi for prioritering av strekningsvise 
prosjekter ved økte rammer
Som allerede omtalt foreslår Statens vegvesen at det 
innenfor planrammen prioriteres prosjekter som inngår i 
gjeldende handlingsprogram for perioden 2006–2009, 
samt tiltak som utbedrer flaskehalser for næringslivet i dis-
triktene og kobler sammen de nasjonale stamnettene. 

Ved en økning av rammen med 20 prosent, foreslår 
Statens vegvesen at følgende stamvegstrategi legges til 
grunn:
› For å bedre forholdene for næringslivets transporter 

bør de verste flaskehalsene for næringslivet elimineres 
eller reduseres. Strekninger på E6, E18, E39, E16 , E134 
og rv. 7/52 prioriteres høyest. Utbedring av strekninger 
med bredde under 7,0 meter og lav geometrisk stan-
dard skal gis høy prioritet. Det er viktig å få utbedret de 
verste strekningene.

› Firefeltsstrategien fra Nasjonal transportplan 2006–2015 
videreføres, men det forutsettes høy grad av bompenge- 
finansiering. For å bedre trafikksikkerheten på høytrafik-
kerte strekninger der utbygging til firefelts veg ligger langt 
fram i tid, må det gjennomføres midlertidige trafikksikker-
hetstiltak, for eksempel bygging av midtrekkverk.

› Strekninger med stor rasfare utbedres.
› Det skal legges vekt på å gjennomføre prosjekter som 

bidrar til bedre bymiljø. Det forutsettes høy grad av 
bompengefinansiering.

› Det er foreslått å utvide stamvegnettet med koblinger til 
nasjonale knutepunkter som ikke har stamveg i dag, samt 
utbedre standarden på koblinger med lav standard. Dette 
skal tillegges vekt ved prioriteringen av stamvegtiltak.

› Det skal tilstrebes en sammenhengende utbygging uten 
for mange standardbrudd. Dette gjelder både på høy-
trafikkerte og lavtrafikkerte veger.

Ved en økning av planrammen med 20 prosent vil det i til-
legg til det som er prioritert innenfor planrammen, blant  
annet være rom for å utbedre eksisterende veg til 8,5 meters 

Tabell 2.10. Fordeling av ulike økonomiske rammer til investeringer på stamvegnettet. Mill. kr.

 –20% Planramme  +20%

Total investeringsramme 10 400 26 900 43 200

Mindre tiltak 4 400 13 400 15 000

Store prosjekter 6 000 13 500 28 200

«Bundne» prosjekter 6 000 11 000 11 000

Nye prosjekter 0 2 500 17 200

bredde og god standard på dårlige strekninger av E39 i 
Hordaland, E6 i Sør-Trøndelag og Finnmark, E16 i Oppland 
og Hordaland, E136 i Romsdalen og E69 i Finnmark. I til-
legg prioriteres rassikring av E6 i Troms og E10 i Vest-
 Lofoten. Det blir også rom for større utbyggingsprosjekter i 
mer høytrafikkerte områder. Oslopakke 3 følges opp gjen-
nom statlige midler til E6 Manglerudtunnelen, rv. 4  
Fossumdiagonalen og utbygging av både E18 og E16 i 
Sandvika. Det legges til rette for utbygging av E6 til fire-
felts veg videre fra Kolomoen til Biri og for omlegging i 
Gudbrandsdalen mellom Ringebu og Otta. I tillegg legges 
det til rette for videre utbygging av E16 til firefeltsveg fra 
Sandvika og over Sollihøgda. Utbyggingen av E18 i Østfold 
og rv. 2 mellom Kongsvinger og Kløfta til firefelts veg kan 
fullføres. I tillegg legges det til rette for omlegging av rv. 3 
mellom Løten og Elverum i Hedmark. På E39 legges det til 
rette for bygging av firefelts veg vestover fra Kristiansand 
og i Stavanger. Rv. 7 kan legges om mellom Sokna og  
Ørgenvika i Buskerud, og E134 kan bygges om i Kongsberg 
og mellom Gvammen og Århus i Telemark. Videre legges 
det til rette for bygging av ny innfartsveg til Ålesund på E136. I 
tillegg legges det opp til bygging av ny bru over Rombaksfjor-
den i Narvik og omlegging av E8 inn mot Tromsø. 

Selv ved økte rammer vil det ved utløpet av planperioden 
gjenstå mange viktige uløste oppgaver, og det arbeides med 
planer for en rekke store prosjekter som det ikke er funnet 
rom for. Blant annet har Samferdselsdepartementet forut-
satt at arbeidet med konseptvalgutredninger og ekstern 
kvalitetssikring skal være fullført for følgende stamvegpro-
sjekter før stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 
2010–2019 legges fram: E18 Telemark grense – Grimstad 
(Telemark/Aust-Agder), E39 Rogfast (Rogaland), E39  
Langeland – Moskog (Sogn og Fjordane), E134 Seljestad – 
Telemark grense (Hordaland) og E16 Arnatunnelen (Horda-
land). I tillegg er det forutsatt at arbeidet med konseptvalg-
utredninger og ekstern kvalitetssikring skal være fullført 
for transportsystemet i byområdene Moss (inklusive fast 
forbindelse mellom Østfold og Vestfold), Fredrikstad,  
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Grenland, Nord-Jæren og Bergen. På mange steder i landet 
arbeides det i tillegg lokalt med bompengeprosjekter som 
forutsetter en viss grad av statlig medfinansiering. Hvis det 
ikke har vært mulig å prioritere statlige midler til slike pro-
sjekter innenfor økt ramme, omtales ikke prosjektene her.

Som innenfor planrammen er det lagt til grunn bompenge-
finansiering der det er potensial for dette, selv om dette 
ikke er behandlet lokalt. De konkrete prioriteringene av 
store investeringsprosjekter ved økning av planrammen  
vises i kart og tabell i vedlegg V5. Prioriteringene er også 
omtalt i kapittel 3.

Bompengestrategi og nye kontraktsformer
Bompengefinansiering forutsetter lokalt initiativ og lokal 
tilslutning. Med utilstrekkelige statlige midler vokser beho-
vet for alternativ finansiering. Samtidig kan den lokale in-
teressen for bompengefinansiering bli redusert når mulig-
heten til å gå inn med statlige midler er begrenset. Siden 
bare et fåtall av disse prosjektene kan finansieres fullt ut 
med bompenger, vil bompengebidraget i perioden 2010–
2019 være avhengig av nivået på de statlige midlene.  
Statens vegvesen har lagt til grunn 38 mrd. kr i bompenger 
i høy ramme. I planrammen er det lagt til grunn 17 mrd. kr  
i bompenger.

Statens vegvesens forslag til prioriteringer på stamveg-
nettet må være faglig fundert. For å få fram mulighets-
rommet, har Statens vegvesen basert de økonomiske  
rammene på at bompengepotensialet tas ut på de stam-
vegstrekninger som prioriteres, selv om dette ikke er be-
handlet lokalt på det tidspunktet vårt forslag til Nasjonal 
transportplan 2010–2019 legges fram. Dette innebærer en 
svært høy bompengeandel der potensialet er stort. For pro-
sjekter som allerede er vedtatt av Stortinget, eller der den 
lokalpolitiske behandlingen er sluttført, er foreliggede  
finansieringsplan lagt til grunn. 

Statens vegvesen mener bompengefinansiering fortsatt 
bare er aktuelt der potensialet er av en viss størrelse, slik 
at administrasjonskostnadene ved ordningen ikke utgjør 
en for stor andel av inntektene og trafikkavvisningen ikke 
blir for stor. Dette innebærer at årsdøgntrafikken bør være 
over 2 500–3 000 kjøretøy. Årsdøgntrafikk ned mot 1 500 
kjøretøy bør kunne aksepteres i spesielle tilfeller. Ferjeav-
løsningsprosjekter bør fortsatt kunne finansieres med bom-
penger, selv ved lavere trafikktall. Dette innebærer i hoved-
sak at utbedringer av eksisterende veg til utbedringsstan-
dard fullfinansieres med statlige midler, mens utbygging 
ellers forutsetter høy grad av bompengefinansiering. 

I byområdene må det foretas helhetlige vurderinger av 
bruk av bompenger eller køprising ut fra behovet for veg-
kapasitet, miljøforbedringer og kollektivtrafikktilbud. 
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Spørsmålet om bompengefinansiering av stamvegstrek-
ninger gjennom Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim må 
derfor vurderes i et nært samarbeid mellom statlige og  
lokale myndigheter.

Det er et dilemma at muligheten til å starte nye vegprosjek-
ter i større grad er blitt avhengig av bompengefinansiering. 
En stadig større del av de statlige midlene blir bundet til å 
innfri statens del av finansieringen. Som et resultat av dette 
blir presset på å planlegge potensielle bomvegprosjekter 
stort. Vurderinger av bompengepotensialet skal inngå i 
konseptvalgvurderingene (KVU), jf opplegget med KS1. 
Dette vil imidlertid binde opp store planleggingsressurser. 
Det innebærer en risiko for at planleggingen av prosjekter 
som skal fullfinansieres av staten blir skjøvet ut i tid. Dette 
kan føre til at viktige prosjekter for næringslivet i distriktene 
ikke prioriteres fordi bompengepotensialet er lite. En større 
sammenhengende og rasjonell utbedring av de lavtrafik-
kerte delene av stamvegnettet kan derfor bli vanskelig. 

Statens vegvesen mener tiden er moden for å tenke nytt 
når det gjelder gjennomføring av utbedringstiltak. Langs 
to tredeler av stamvegnettet er trafikken så lav at aktuelle 
tiltak først og fremst er utbedring av eksisterende veg, 
kombinert med nybygging på kortere strekninger. For å 
oppnå en mer enhetlig og høyere standard, bør lengre 
strekninger vurderes i sammenheng også på denne delen 
av stamvegnettet, og utbedringene bør planlegges og utfø-
res under ett. Det er også viktig å se utbedringer i sam-
menheng med drift og vedlikehold. Statens vegvesen me-
ner det er behov for nye kontraktsformer som kombinerer 
drift, vedlikehold og utvikling av vegstandarden. Dette kan 
bidra til bedre utnyttelse av både vedlikeholds- og investe-
ringsmidlene. En slik kontraktsform kan bygge på følgende 
forutsetninger:
› Kontraktens varighet bør være 10–15 år, og veglengden 

som skal utbedres bør være minst 100 km. Dette kreves 
for at kontrakten skal bli av en viss størrelse, og at res-
sursene kan fordeles over flere år. Veglengden som skal 
utbedres bør inngå i et ordinært område for en funk-
sjonskontrakt, slik at det blir attraktivt å etablere et ap-
parat for å drifte vegnettet. 

› Det bør være lokal enighet om den standarden veg-
strekningen skal utvikles til. Dette bør sikres gjennom 
en overordnet plan etter plan- og bygningsloven. Kom-
munene vil derfor bli viktige samarbeidspartnere. Det 
er først og fremst aktuelt å bruke kontraktsformen når 
det legges opp til utbedring langs eksisterende veg.

› Kontrakten må fastsette hvordan utviklingen av vegen 
skal skje og når vedlikeholdsoppgavene skal gjennom-
føres. Målet er at ved kontraktperiodens slutt skal sam-
funnet ha fått en god veg som er utviklet til stamveg-
standard der forfallet er utbedret. Forfall relatert til 
vegkropp, tunneler og bruer/kaier vil bli prioritert. Der-

som kontrakten omfatter byområder, kan det være nød-
vendig å unnta investeringer innenfor byområdene på 
grunn av stor kompleksitet.

› Kontraktsparten får en viss frihet til å organisere sitt  
arbeid, for eksempel når det gjelder tidspunkt og rekke-
følge på gjennomføringen av planlagte utbedringer.

› Betalingsmekanismen må analyseres nærmere, men i 
hovedsak bør det være en grunnbetaling som sikrer at 
kontraktsparten kan arbeide kontinuerlig med utbe-
dringer gjennom hele kontraktsperioden. Det kan være 
aktuelt med låneopptak, men dette bør være kortvarige 
lån. Eventuelle bompenger forutsettes brukt som  
betaling i henhold til kontrakten, på samme måte som 
for OPS-kontraktene.

Dette er en kontraktstype som innebærer langsiktighet 
både for kontraktsparter og for lokalsamfunnene. I tillegg 
blir det mulig å arbeide sammenhengende med lengre 
utbedringsstrekninger.

Statens vegvesen vil arbeide videre med å vurdere hvilke 
strekninger som er best egnet. Eksempel på strekninger 
som kan bli vurdert er E6 gjennom Helgeland, E16 mellom 
Fagernes og Borlaug samt rv. 3 gjennom Østerdalen.  
Lengre strekninger som innebærer stor omlegging av  
vegen egner seg ikke for slike kontrakter. 

Dette vil være en krevende kontraktsform som vil gi både 
Statens vegvesen og bransjen en utfordring. Det kan derfor 
ta litt tid å utvikle kontraktsformen. Utviklingen bør skje i 
samarbeid med bransjen. Det er viktig at kontraktsformen 
ikke blir slik at den bare kan utføres av de store entrepre-
nørene. Derfor må hele bransjen være med i 
utviklingsarbeidet.

Trafikant og kjøretøy
Trafikant- og kjøretøyforvaltningen har som formål å sikre 
god trafikksikkerhetsmessig standard på førere av motor-
kjøretøy og på selve motorkjøretøyet, samt bidra til at mil-
jøhensyn ivaretas på en god måte i vegtrafikken. I tillegg 
skal forvaltningen forhindre ulike typer svindel med kjøre-
tøyer og førerrettigheter, bidra til likhet i konkurranse- 
vilkårene mellom aktører innenfor transport-, trafikkopplæ-
rings- og verkstedsbransjen, og bidra til statens inntekter 
ved å legge grunnlaget for Toll- og avgiftsdirektoratets 
fastsetting av avgifter på kjøretøy.

Forvaltningen overfor publikum skjer i utgangspunktet på 
trafikkstasjoner og andre tjenestesteder, men en stadig 
større del av tjenestene vil også kunne tilbys over internett 
og andre elektroniske kanaler. I løpet av perioden bør dette 
omfatte alle tjenester unntatt der personlig oppmøte er 
nødvendig for å verifisere brukerens identitet eller måle 
brukerens kompetanse. 
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Kravet om likebehandling og rettssikkerhet for den enkelte 
står sentralt. Dette forutsetter gode interne systemer, rik-
tig kompetanse og god kommunikasjon. Statens vegvesen 
vil i perioden arbeide for å heve kvaliteten på tjenestene 
og sikre at brukerne blir behandlet likt uansett hvilket  
tjenestested de oppsøker eller om henvendelsen skjer via 
andre kanaler. 

Det finnes i dag ingen egen ekstern utdanning som direkte 
kvalifiserer for tilsetting som kjøretøykontrollør eller fører-
prøvesensor. Kompetansehevingen må derfor i hovedsak 
skje gjennom etterutdanning av tilsatte. 

Som et ledd i å rekruttere og beholde medarbeidere på tra-
fikant- og kjøretøyområdet vil Statens vegvesen arbeide for 
å få de ansatte opp på et definert kompetansenivå. For 
sensorvirksomheten vil dette følge av tredje førerkortdirek-
tiv som krever at det innen 2011 fastsettes krav til utførelse 
og vedlikehold av kompetanse. På grunn av høy gjennom-
snittsalder på ansatte innenfor trafikantområdet vil arbei-
det med å rekruttere og beholde medarbeidere være et  
viktig satsingsområde i planperioden. 

Trafikant- og kjøretøyforvaltningen blir i økende grad knyttet 
opp mot et harmonisert europeisk regelverk. EU arbeider for 
felles standarder for førerprøve- og kontrollvirksomheten og 
nye regler for blant annet gyldighetstid for førerkort. Imple-
mentering og oppfølging av endringer i EØS-avtalen vil også 
i fremtiden kreve mye ressurser, både teknisk og juridisk.
Stadig flere kjøretøy vil i årene framover få europeisk type-
godkjenning. Dette kan medføre redusert behov for å fram-
stille kjøretøyer til godkjenning på trafikkstasjonene. I  
løpet av første del av perioden vil de fleste registreringer 
og omregistreringer av kjøretøy kunne skje over internett. 
Brukernes behov for å oppsøke trafikkstasjoner i forbin-
delse med kjøretøy vil i perioden derfor kunne bli redusert. 
Det betyr at oppgavene på kjøretøyområdet i større grad 
må innrettes mot kontroll og tilsyn, samt administrasjon av 
systemer. 

Føreropplæringen som ble innført i 2005 vil bli evaluert i 
planperioden. Basert på resultatene fra evalueringen vil 
det bli vurdert tiltak. På bakgrunn av evalueringen og  
internasjonal utvikling for øvrig, vil Statens vegvesen i 
planperioden vurdere endringer i førerprøven.
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Mengdetrening er en viktig del av føreropplæringen.  
Statens vegvesen vil få bedre kunnskap om og hvordan 
mengdetrening gjennomføres. Basert på dette vil vi øke 
innsatsen for å skape bedre forståelse for betydningen  
av mengdetrening. 

Som en følge av yrkessjåførdirektivet vil det i perioden bli 
krav om grunn- og etterutdanning for alle som utfører  
yrkestransport med tunge kjøretøy. I tillegg vil det i peri-
oden bli vurdert å innføre krav om opplæring og prøve for 
yrkesmessig persontransport med lette kjøretøy (drosje) og 
krav til etterutdanning for utrykningssjåfører. 

Statens vegvesen vil øke innsatsen for tilsyn med opplæ-
ringsinstitusjoner og interne faglige kvalitetsrevisjoner. 

Nærmere omtale av kontrollvirksomheten finnes i kap. 7.2.



Utviklingen av de åtte nasjonale transportkorridorene får helt avgjørende betydning for at det 
skal være mulig å utvikle et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem her i landet. 
Transportetatene prioriterer drift og vedlikehold foran investeringer for å ta best mulig vare 
på infrastrukturen i transportkorridorene. Utfordringene er mange. Et hardt trafikkbelastet 
vegnett i forfall er trafikkfarlig og lite framkommelig. Jernbanen har for liten kapasitet til at 
det er mulig å overføre passasjerer og gods til bane. Transporten til sjøs trenger bedre farleder 
og havner. Stigende etterspørsel etter flyreiser skaper behov for økt kapasitet i lufthavnene og 
i flysikringstjenesten.
Under de enkelte transportkorridorer beskrives hva transportetatene kan gjennomføre innenfor 
ulike økonomiske rammenivåer i de ulike deler av landet.

3 Transportkorridorer



Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 
har definert åtte nasjonale transportkorridorer som grunn-
lag for omtalen av investeringene i stamnettet. Videre er 
syv utenlandskorridorer definert. For Avinor ligger det også 
store og viktige tiltak i de regionale lufthavnene. Disse luft-
havnene er ikke en del av stamnettet og omtales derfor 
ikke i dette kapitlet. For nærmere omtale av infrastruktur, 
trafikkbelastning og utfordringer i korridorene vises til  
korridorutredningene, etatenes stamnettutredninger og 
Avinors sektorplan.

Innenlands- og utenlandskorridorene viser viktige trans-
portkjeder både i Norge og til og fra landet hvor hele  
kjeden fra produsent til konsument er viktig. For å under-
streke den helhetlige tilnærmingen er de nasjonale og 
utenlandske korridorene presentert samlet.

3.1 Transportkorridor 1,  
Oslo–Svinesund/Kornsjø 

Korridoren har stor regional, nasjonal og internasjonal  
betydning. Det er stort innslag av person- og godstran-
sport, særlig til og fra Sverige, men også videre mot Finland, 
Russland, de baltiske stater og kontinentet for øvrig.

Jernbane
NyTT DOBBELTSPOR OSLO S–SKI OG SKI STASJON
Planrammen gir kun rom for å bygge Ski stasjon og skyver 
resten av prosjektet nytt dobbeltspor OsloS–Ski til etter 
2019. Dersom planrammen økes med 20 prosent, kan pro-
sjektet ferdigstilles ca. 2021/22. 

Dersom nytt dobbeltspor må skyves ut i tid, vil Jernbane-
verket vurdere et forenklet Oslo–Ski-prosjekt som kan gi 
noe kapasitetsgevinst. Dette kan innebære utbygging av 
endepunktene med Ski stasjon og innføring av nytt dob-
beltspor mot Oslo S. Det er imidlertid ikke satt av midler til 
dette innenfor planrammen. 

Havner og farleder
Deler av korridor 1 overlapper i betydelig grad med korri-
dor 3. Derfor omtales tiltakene i begge korridorene under 
korridor 3. Tiltakene er skjematisk framstilt i tabell V4.1.

Veg
E6 RIKSGRENSEN/SVINESUND–OSLO
Utbyggingen av E6 til firefelts veg i Østfold og Akershus  
er planlagt fullført høsten 2009. Noen sluttarbeider på 
strekningen Vinterbru–Assurtjern i Akershus vil likevel 
gjenstå til første fireårsperiode. I tillegg prioriteres mindre 
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investeringstiltak, blant annet trafikksikkerhetstiltak og byg-
ging av kollektiv-felt inn mot Oslo. Det er også lagt til grunn 
bompenger fra Oslopakke 3 til mindre investeringstiltak i Oslo 
og Akershus.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen oppfølging av Oslopakke 3 med statlige 
midler til å starte byggingen av Manglerudtunnelen  
mellom Abildsø og Bryn i Oslo i siste seksårsperiode. 

3.2 Transportkorridor 2 Oslo–Ørje/Magnor  

Korridoren er en viktig utenlandskorridor, særlig for gods 
og persontrafikk til og fra Sverige men også videre mot 
Finland, Russland og de baltiske statene. Den er også en 
viktig nasjonal godskorridor, dels fra Nord-Norge via  
Sverige og fra Solør- og Rørosbanen.

Jernbane
Det er ikke planlagt store investeringsprosjekter i planperi-
oden. Region Värmland og fylkeskommunene Østfold, 
Akershus og Hedmark m.fl. har utarbeidet en rapport1 om 
tilvekstkorridoren Oslo–Karlstad–Stockholm, og infrastruk-
turens rolle for å stimulere til ønsket utvikling. Rapporten 
vil bli gjennomgått i det videre arbeidet med utviklingen av 
Kongsvingerbanen.

Veg
E18 RIKSGRENSEN/ØRJE–OSLO
I første fireårsperiode fullføres utbyggingen av E18 til fire-
felts veg på strekningen Krosby–Knapstad vest for Askim  
i Østfold. Prosjektet inngår i Østfoldpakken. I tillegg er det 
lagt til grunn at forutsatte tiltak på eksisterende E18 og  
sideveger langs E18 i Østfold sluttføres i denne perioden.  
Etter dette er det ikke grunnlag for ytterligere utvidelse av 
bompengeopplegget for Østfoldpakka.

I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, særlig trafikk-
sikkerhetstiltak. Blant annet er det aktuelt å bygge midt-
rekkverk på deler av strekningen Knapstad–Vinterbru.  
Trafikkbelastningen tilsier utbygging til firefelts veg. Det er 
også lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til mindre 
investeringstiltak i Oslo og Akershus.

Utvikling av Oslos sjøside til byformål og konsentrasjon av 
havnevirksomheten til Sydhavna, medfører behov for ny 
atkomst til havnen fra E18 Mosseveien. Det er forventet at 
Oslo havnevesen vil forskuttere den planlagte byggingen 
av ny atkomst til Sydhavna. Det er lagt til grunn delvis 
bompengefinansiering av prosjektet gjennom Oslopakke 3. 
Den forutsatte statlige andelen til prosjektet foreslås refun-
dert i siste seksårsperiode.

Figur 3.1: Transportkorridorer 
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Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen utbygging av gjenstående strekninger på 
E18 i Østfold i siste seksårsperiode. Strekningen østover fra 
Momarken til Melleby er foreløpig planlagt bygd som tofelts 
veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. På strekningen 
vestover fra Knapstad mot fylkesgrensen mellom Østfold og 
Akershus skal det bygges firefelts veg. Utbygging av denne 
strekningen må sees i sammenheng med den videre utbyg-
gingen mot E6 ved Vinterbru i Akershus. Ved økte rammer 
prioriterer Statens vegvesen derfor statlige midler for å 
starte utbyggingen videre til Vinterbru i siste seksårsperiode. 
Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiert utbygging av 
denne strekningen. Arbeidet med konseptvalgutredning 
(KVU) og ekstern kvalitetssikring er forutsatt fullført før 
Samferdselsdepartementet legger fram stortingsmeldingen 
om Nasjonal transportplan 2010–2019.

RV. 2 RIKSGRENSEN/MAGNOR–KLØFTA MED TILKNyTNING 
TIL ELVERUM (RV. 20) OG RV. 35 JESSHEIM–HØNEFOSS–
HOKKSUND
Det er lagt til grunn at det blir tilslutning til et bompenge-
opplegg for utbygging av rv. 2 til firefelts veg på strekningen 
vestover fra Kongsvinger til Slomarka i Sør-Odal før 2010. 
Prosjektet forutsettes fullført i første fireårsperiode, men 
deler av den statlige andelen må refunderes i siste seksårs-
periode. Utbygging av den gjenstående strekningen 
Slomarka–Nybakk er avhengig av videre bompengefinan-
siering. Foreløpig er det lagt til grunn anleggsstart i siste 
seksårsperiode.

I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet 
trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk eller 
bredt midtfelt på flere delstrekninger, samt utbedring av et 
ulykkesbelastet kryss på rv. 35 i Buskerud. Videre prioriteres 
mindre utbedringer og bygging av gang- og sykkelveger. 
Det er også lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til 
mindre investeringstiltak i Oslo og Akershus.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen statlige midler til forsering av rv. 2 mellom 
Kongsvinger og Kløfta, med sikte på fullføring i tiårsperioden. 
Framdriften blir avhengig av bompengepotensialet. I siste 
seksårsperiode prioriteres i tillegg omlegging av rv. 35 
forbi Jevnaker sentrum. Strekningen har dårlig standard, 
og et parti med sterk stigning og en lav jernbaneunder-
gang utgjør flaskehalser for tungtrafikken. Det er lagt til 
grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Figur 3.2: Korridor 1

Figur 3.3: Korridor 2
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3.3 Transportkorridor 3 
Oslo–Grenland–Kristiansand–Stavanger

Korridoren dekker en tett befolket kyststripe med høy 
transportintensitet både for passasjerer og gods. Den  
omfatter to viktige utenlandskorridorer, en fra det sentrale 
Østlandet og en fra Sørlandet. Korridoren har flere viktige 
stamnettshavner.

Lufthavner
Sikkerhetsrelaterte investeringer, blant annet knyttet til 
forskrift om utforming av store flyplasser, vil bli prioritert 
høyest. Avinor vil prioritere kapasitetsutvidelser som følge 
av økt trafikk. Investeringer i sikkerhetstiltak gjelder særlig 
Kristiansand lufthavn, Kjevik og Stavanger lufthavn, Sola.

KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK
Investeringsbehovet gjelder først og fremst sikkerhetsom-
råder og lysanlegg og utvidelse av terminalbygg. Det er 
også behov for nytt tårn og parkeringshus.

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA
Her er det behov for å investere i baneforlengelse og fly-
oppstillingsplasser, nytt parkeringshus og tiltak i kontroll-
sentral sør.

Med disse tiltakene forventes lufthavnene ved utløpet av 
planperioden å ha tilstrekkelig kapasitet både for flytrafik-
ken og for de reisende. Samtidig vil alle myndighetspålagte 
tiltak være tilfredsstilt.

Jernbane
DRAMMENBANEN
Nytt dobbeltspor fra Lysaker til Sandvika og ny Lysaker 
stasjon sluttføres innenfor planrammen. Skøyen–Lysaker 
vurderes nærmere i planperioden. For bedre å håndtere 
flere lokaltog vest for Oslo vurderes anlegg for å kunne snu  
lokaltogene (vendekapasitet). Utvidelsen fra to til fire spor 
på strekningen Lysaker–Asker gir plass til betydelig flere 
tog og syv minutter kortere reisetid med tog som stopper 
ved knutepunktene. Med fire spor kan tog med ulikt stopp-
mønster og kjørehastighet trafikkere forskjellige spor, slik 
at punktligheten forbedres kraftig. Samtidig bidrar prosjektet 
til å redusere trafikkproblemene i Vestkorridoren inn mot 
Oslo, hvor blant annet E18 er sterkt belastet.

Behov for og lokalisering av godsterminal i Drammen vil bli 
utredet i en KVU. Prosjektet er ikke prioritert for utbygging 
i planperioden verken i planrammen eller +20 prosent.

VESTFOLDBANEN
For at Vestfoldbanen skal bli en effektiv og attraktiv jern-
bane i framtiden, må det i første omgang bygges dobbelt-
spor til Tønsberg og på lengre sikt til Larvik. Strekningen 

Larvik–Skien skal utvikles som enkeltsporet strekning med 
krysningsspor. I planperioden prioriteres utbygging av tre 
til fire parseller, avhengig av investeringsramme.

Utbygging av parsellen Barkåker–Tønsberg bør gjennomføres 
først for å oppnå mer punktlig og rask trafikk på Vestfold-
banen. Dernest prioriteres Holm–Holmestrand slik at reise-
tidsgevinster og økt frekvens til Larvik kan gjennomføres. 
Med en slik infrastruktur vil togene kunne kjøre om lag 15 
min raskere til Tønsberg. Lysaker–Asker gir en besparelse 
på syv minutter, Holm–Holmestrand tre og Barkåker– 
Tønsberg tre minutter. Det vil kunne kjøres halvtimes trafikk 
Oslo–Larvik begge veier. Innsatstog med få stopp innenfor 
Tønsberg vil kunne kjøre Tønsberg–Oslo på ca. 1 time og 
10 minutter. Parsellen Holmestrand–Nykirke er en naturlig 
videreføring av parsellen Holm–Holmestrand, og vil gi  
ytterligere tre minutter redusert kjøretid.

Ny bane mellom Farriseidet og Porsgrunn (Eidangerpar-
sellen) vil gi en kjøretidsbesparelse på om lag 20 minutter 
mellom Grenland og Vestfoldbyene/Torp. Dette er viktig i et 
område med stor befolkningstetthet. Dersom denne parsel-
len ikke blir realisert, faller togtilbudet mellom Larvik og 
Grenland bort. Eidangerparsellen er også en forutsetning 
for å koble sammen Vestfold- og Sørlandsbanen.

I planrammen og ved økning av rammen med 20 prosent, 
ferdigstilles parsellene Barkåker–Tønsberg og Holm–
Holmestrand i planperioden. Eidangerparsellen startes. 

SØRLANDSBANEN
I planperioden vil Jernbaneverket prioritere tiltak for økt 
godstrafikk på strekningen (Oslo–) Kongsberg–Kristiansand–
Egersund (–Stavanger), og legge til rette for bedre person-
togtilbud på på strekningen Egersund–Sandnes–Stavanger. 
Nytt dobbeltspor Sandnes–Stavanger tas i bruk i 2010.

Dobbeltspor på strekningen Sandnes–Stavanger vil øke  
kapasiteten og punktligheten på Jærbanen betraktelig, og 
gi mulighet for et utvidet stoppmønster. I prosjektet inngår 
også omfattende fornyelser og bygging av nye holdeplasser 
på Gausel, Jåttåvågen og Paradis. Når anlegget står ferdig, 
kan det kjøres lokaltog hvert 15. minutt i begge retninger 
mot dagens halvtimes ruter. Rogaland fylkeskommune 
planlegger bybane som forutsettes å trafikkere deler av 
dobbeltsporstrekningen Sandnes–Stavanger.

Havner og farleder
Det har vært betydelig trafikkvekst i både korridor 1 og 3. 
Dette stiller krav til effektiv navigasjonsveiledning og  
andre tilpassede tiltak for trygg navigasjon. Ved flere av de 
store havnene er det behov for å gjennomføre tiltak.
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I dette planforslaget har Kystverket valgt å prioritere utbe-
dring av innseilingen til Borg havn gjennom Røssvikrenna. 
Utbedringen vil kreve betydelige ressurser. Den vil gi sik-
rere seilas og bidra til bedre trafikkavvikling. Samtidig vil 
større fartøyer med dypgående på inntil 12,5 m kunne  
anløpe havnen. Ubedring av innseilingen til Borg havn er 
et omfattende prosjekt som Kystverket planlegger realisert 
i to deler.

Ved innseilingen til Kristiansand havn forslås det å gjen-
nomføre et mindre tiltak som vil gi sikrere innseiling til den 
nye stykkgodsterminalen på Kongsgård.

Høyest prioritet av tiltakene med oppstart i planperioden 
har første del utbedringen av innseilingen til Borg og far-
ledsutdypingen ved Kristiansand. Dette er tiltak som er 
lagt inn i planrammen.

Dersom planrammen økes med 20%, vil Kystverket kunne 
sluttføre også andre del av utbedringen av innseilingen til 
Borg i løpet av planperioden.

I tillegg til prosjektene nevnt ovenfor har Kystverket også 
planer for tiltak i innseilingen til Grenland og Oslo havner. 
Disse tiltakene er det ikke rom for innenfor fastsatte ram-
mer for planperioden.

Statens vegvesen prioriterer oppgradering av vegforbin-
delsen til havnene i Oslo, Larvik og Grenland. Samspillet 
mellom sjøverts og landverts stamnett blir dermed styrket.

Veg
E18 OSLO–KRISTIANSAND MED TILKNyTNING (RV. 23 LIER–
DRØBAK–VASSUM) OG E39 KRISTIANSAND–STAVANGER
I første fireårsperiode sluttføres den bompengefinansierte 
utbyggingen av E18 til firefelts veg på strekningen Lang-
åker–Bommestad mellom Sandefjord og Larvik i Vestfold. 
Det er lagt til grunn at det blir tilslutning til et bompenge-
opplegg for den videre utbyggingen av E18 til firefelts veg 
gjennom Vestfold, slik at utbyggingen kan starte før 2010, 
eventuelt tidlig i første fireårsperiode. I Rogaland ferdig-
stilles den vedtatte byggingen av firefelts veg på strekningen 
E39 Stangeland–Sandved i Sandnes kommune.

I siste seksårsperiode legges det til grunn sluttføring av  
utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Den tekniske leve-
tiden til Varoddbrua på E18 i Kristiansand er beregnet til 
2017. Det er derfor lagt opp til bygging av ny bru i siste 
seksårsperiode. Videre prioriteres oppfølging av handlings-
programmet for perioden 2006–2009 gjennom utbygging 
av E39 på strekningen Vigeland–Osestad i Lindesnes kom-
mune i Vest-Agder. Strekningen har dårlig standard med 
smal veg, stigninger og mange ulykker og utgjør en flaske-
hals for tungtrafikken.

Figur 3.4: Korridor 3
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I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet 
trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk eller 
bredt midtfelt på strekninger i Aust-Agder, Telemark og  
Rogaland, kryssutbedringer og tiltak mot utforkjøringsulyk-
ker samt utbedring av flaskehalser for næringstransporten. 
Det er videre foreslått midler til utbedring av tilknytningene 
til havneterminalene i Larvik og Grenland. Det er lagt til 
grunn bompenger fra Oslopakke 3 til mindre investerings-
tiltak i Oslo og Akershus.

Prioriteringene innebærer at utbyggingen av E18 gjennom 
Vestfold ferdigstilles i planperioden. Dermed vil det være 
firefelts veg på hele strekningen fra Oslo til Langangen i 
Telemark. Reisetiden mellom Oslo og Kristiansand reduseres 
med om lag ti minutter utenom rushtiden. I tillegg vil utbyg-
gingen bidra til en vesentlig økning av trafikksikkerheten. 
Midtrekkverk eller bredt midtfelt på andre strekninger øker 
sikkerheten ytterligere.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen statlige midler til å forsere utbyggingen 
av E18 gjennom Vestfold. I tillegg prioriteres forsering av 
prosjektet E39 Vigeland–Osestad, slik at utbyggingen kan 
gjennomføres i første fireårsperiode. I siste seksårsperiode 
prioriteres oppfølging av Oslopakke 3 gjennom statlige 
midler til utbygging av E18 på strekningen forbi Sandvika i 
Bærum kommune. I tillegg prioriteres utbygging av E39 til 
firefelts veg vestover fra Kristiansand, forutsatt at det blir 
tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering 

av prosjektet. Utbyggingen vil gi ny og bedre atkomst til 
Vestre havn i Kristiansand. På E39 prioriteres også byg-
ging av Eiganestunnelen i Stavanger. Prosjektet vil bedre 
trafikksikkerheten og framkommeligheten gjennom byen.  
I tillegg prioriteres bygging av firefelts veg på den ulykkes-
utsatte strekningen Smiene–Harestad nord for Stavanger. 
Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av begge 
disse prosjektene.

3.4 Transportkorridor 4
Stavanger–Bergen–ålesund–Trondheim 

Korridoren binder kysten sammen og har tilknytning mot 
utlandet gjennom sjøverts utenlandsforbindelser og flere 
stamlufthavner med internasjonale forbindelser.

Lufthavner
Investeringer i nye sikkerhetskrav (safety og security) vil 
bli prioritert høyest. Videre vil investeringer i kapasitets-
økende tiltak som følge av økt trafikk bli prioritert.

HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØy
Her blir det investert i utvidelse av terminalen.

BERGEN LUFTHAVN, FLESLAND
Investeringstiltak er nye pirer på ekspedisjonsbygget, flere 
flyoppstillingsplasser, ny avisingsplass for fly og nytt 
driftsbygg.
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åLESUND LUFTHAVN, VIGRA
Sikkerhetsområder og lysanlegg blir prioritert.

MOLDE LUFTHAVN, åRØ
Sikkerhetsområde og lysanlegg blir prioritert sammen med 
terminalutvidelse.

KRISTIANSUND LUFTHAVN, KVERNBERGET
Her blir det investert i sikkerhetsområder og lysanlegg.

TRONDHEIM LUFTHAVN, VæRNES
Sikkerhetsområde, lysanlegg og terminalutvidelse er  
prioritert sammen med nye oppstillingsplasser for fly, nye  
taksebaner, utvidelse av parkeringshus og kulvert for  
jernbane og E6.

Med disse tiltakene forventes lufthavnene ved utløpet av 
planperioden å ha tilstrekkelig kapasitet både for flytrafikken 
og for de reisende, samtidig som alle myndighetspålagte 
tiltak vil være tilfredsstilt.

Havner og farleder
Korridoren omfatter sjøruter mellom Stavanger, Karmsund 
(Haugesund), Bergen, Florø, Ålesund, Kristiansund og 
Trondheim. Alle disse havnene har terminaler som inngår i 
det foreslåtte stamnettet. Stavanger og Bergen har nasjonal 
betydning som internasjonale knutepunktshavner. Det er 
flere viktige petroleumsrelaterte sjø-sjø terminaler med 
stort innslag av trafikk med farlig last. Dette er en strekning 
med tidvis krevende navigasjonsforhold og stor trafikk.

Det er i første rekke utdypingsprosjekt i farleden inn til 
viktige havner som Karmsund, Flora og Ålesund som  
utgjør det største behovet. I tillegg utgjør trange partier i 
stamleden gjennom Måløysundet i innseilingen til Måløy 
havn en flaskehals. 

Ny alternativ innseiling til Bergen er det største prosjektet 
som planlegges gjennomført. Dette kan først bli realisert 
når reguleringsplanen blir godkjent i berørte kommuner 
og en finansieringsplan blir klar. For øvrig planlegges flere 
farleds- og merkingstiltak som samlet vil bidra til bedre 
framkommelighet og sikrere seilas. 

Stad skipstunnel inngår ikke i Kystverkets planlagte pro-
sjekter. Prosjektet er under utredning og Kystverket har 
gjennomført en konseptvalgutredning og samfunnsøko-
nomisk analyse som vil danne grunnlag for videre vurdering. 
I sluttrapporten, som er overlevert Fiskeri- og kystdeparte-
mentet, konkluderes det med at tunnelen vil gi positiv 
samfunnsøkonomisk nytte. Kystverket har utredet ulike 
konsepter for skipstunnelen og anbefaler et alternativ som 
er dimensjonert etter hurtigruteskipet MS Midnatsol. En 
slik stor tunnel har en større grad av fleksibilitet med 

Figur 3.5: Korridor 4
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tanke på framtidig vekst og endringer i skipsdimensjoner, 
og ringvirkninger knyttet til cruiseskip og reiseopplevelser. 
Byggekostnadene er beregnet til 1730 mill kroner. Tunnelen 
vil gi økt sjøsikkerhet og mer forutsigbar og effektiv trans-
port. Spesielt vil den ha stor betydning for hurtigbåttrafikken 
samtidig som den vil være av betydning for regionalt  
næringsliv og turistnæringen på Vestlandet.

Innenfor planrammen har Kystverket valgt å prioritere  
farledsprosjekter ved innseilingen til havnene i Florø, 
Karmsund, Ålesund og to viktige flaskehalser i stamleden 
ved Lepsøyrevet og Åramsundet.

Veg
E39 STAVANGER–BERGEN–åLESUND
Det er lagt til grunn at utbyggingen av Kvivsvegen på fylkes-
grensen mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 
starter før 2010. Prosjektet forutsettes derfor fullført i før-
ste fireårsperiode. Som en oppfølging av handlingspro-
grammet for perioden 2006–2009 legges det også opp til 
å starte utbyggingen av E39 til firefelts veg på strekningen 
Svegatjørn–Rådal mellom Os og Bergen. Strekningen har 
mange ulykker og svært dårlig standard i forhold til den 
store trafikkbelastningen, med smal og svingete veg som 
går gjennom flere tettsteder. Prioriteringen er avhengig av 
at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompenge-
finansiering av prosjektet.

I siste seksårsperiode er det lagt til grunn sluttføring av 
prosjektet Svegatjørn–Rådal. I tillegg prioriteres utbygging 
av E39 på strekningene Vågsbotn–Hylkje i Bergen kommune 
og Torvund–Teigen i Høyanger kommune. Begge prosjek-
tene er prioritert i handlingsprogrammet for perioden 
2006–2009. Videre foreslås statlige midler til omlegging 
av Lavik ferjekai i Høyanger kommune. Prosjektet omfatter 
også omlegging av atkomsten til ferjekaien. Dagens atkomst 
er bratt og smal og utgjør en flaskehals for tungtrafikken. I 
tillegg prioriterer Statens vegvesen å starte på utbedringen 
av E39 mellom Vadheim og Sande i Gaular kommune. 
Denne strekningen har lav standard med smal og svingete 
veg. Etter åpningen av Kvivsvegen flyttes stamvegen over 
til dagens rv. 651 langs Voldafjorden. I siste seksårsperiode 
vurderes det derfor som nødvendig å utbedre en rasfarlig 
strekning på rv. 651 ved Hjartåberga.

Innenfor rammen til mindre investeringstiltak prioriteres 
blant annet trafikksikkerhetstiltak som etablering av profilert 
midtlinje på strekningen Aksdal–Våg i Tysvær kommune i  
Rogaland, samt utbedring av kryss og ferjekaier. I tillegg prio-
riteres statlige midler til oppfølging av Haugalandspakka.

Prioriteringene innebærer blant annet at reisetiden  
mellom Bergen og Ålesund blir redusert med om lag 
seks minutter.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen statlige midler til forsering av prosjektet 
Svegatjørn–Rådal. I tillegg prioriteres forsering av prosjek-
tene Vågsbotn–Hylkje, Lavik ferjekai, Torvund–Teigen, 
Vadheim–Sande og Hjartåberga, slik at disse kan gjennom-
føres i første fireårsperiode. I siste seksårsperiode priori-
teres bygging av ny tunnel og opprusting av eksisterende 
veg på strekningen Vikanes–Romarheim bru i Lindås kom-
mune. Eksisterende veg har dårlig kurvatur og en tunnel 
med lav standard.

E39 åLESUND–TRONDHEIM
Det er lagt til grunn at prosjektet E39 Knutset–Høgset med 
bygging av tunnel gjennom Gjemnesaksla i Gjemnes kom-
mune startes før 2010. Prosjektet er planlagt bompengefi-
nansiert gjennom utvidelse av bompengeprosjektet Krifast 
(Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse). I tillegg fullføres 
den vedtatte utbyggingen av E39 på strekningen Renndalen–
Staurset bru på fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og 
Sør-Trøndelag. 

I siste seksårsperiode prioriteres omlegging av E39 på 
strekningen fra Høgkjølen til Harangen på rv. 714 i Orkdal 
kommune. Omleggingen vil føre til nedklassifisering av  
dagens E39 på strekningen mellom Høgkjølen og Orkanger. 
På deler av denne strekningen går dagens veg gjennom et 
kupert og delvis sidebratt terreng, og vegen har dårlig 
bæreevne.

I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet 
trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk på 
strekningen Øysand–Klett i Skaun og Melhus kommuner, 
samt utbedring av kryss og ferjekaier.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen forsering av prosjektet Høgkjølen– 
Harangen, slik at omleggingen kan gjennomføres i første 
fireårsperiode.

RV. 9 KRISTIANSAND–HAUKELIGREND OG RV. 13 
JØSENDAL–VOSS
I første fireårsperiode sluttføres den delvis bompengefinan-
sierte byggingen av Hardangerbrua på rv. 13/rv. 7 i Ulvik 
og Ullensvang kommuner. Videre er det lagt til grunn at det 
blir tilslutning til Vossepakka, slik at den delvis bompenge-
finansierte omleggingen av rv. 13 på strekningene Øvre 
Granvin–Voss grense og Mønshaug–Palmafoss i Granvin 
og Voss kommuner kan startes før 2010. Prosjektene forut-
settes fullført i første fireårsperiode. 

Videre foreslår Statens vegvesen at det statlige bidraget  
til Setesdalspakka blir økt, slik at rv. 9 på strekningen 
Tveit–Langeid i Bygland kommune kan utbedres i første  
fireårsperiode. Det er ikke potensial for ytterligere 
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bompengefinansiering innenfor det vedtatte bompenge-
opplegget. Statens vegvesen foreslår derfor at Setesdals-
pakka avsluttes når dette prosjektet er fullført.

Innenfor planrammen prioriteres i tillegg mindre investe-
ringstiltak, blant annet mindre utbedringer og trafikksik-
kerhetstiltak. Ytterligere statlige midler til utbedringer av 
rv. 9 i Setesdal må vurderes nærmere i forbindelse med  
arbeidet handlingsprogrammet for planperioden.

3.5 Transportkorridor 5 Oslo–Bergen/
Haugesund (med arm via Sogn til Florø)

Korridoren har stor betydning for transport mellom Østlandet 
og Vestlandet og utgjør et eget nettverk med flere vegruter, 
jernbane, sjø- og lufttransport.

Jernbane
I planperioden vil Jernbaneverket prioritere tiltak for økt 
godstrafikk på strekningen Oslo–Bergen, og legge til rette 
for bedre persontogtilbud Voss–Arna–Bergen. Ringeriks-
banen bør bygges ut for å redusere kjøretiden Oslo–Bergen 
med om lag en time, og for å legge til rette for regionfor-
størring ved å trekke Hønefossområdet/Hallingdal nær-
mere Oslo. Økt planramme med 20 prosent gir rom for opp-
start av prosjektet i perioden. Det kan bli aktuelt å vurdere 
løsninger (trasé mv) for Ringeriksbanen på nytt i pågående 
arbeid med KVU og ulike alternativer for høyhastighetsbaner.

STREKNINGEN VOSS–BERGEN (VOSSEBANEN)
Kapasiteten mellom Arna og Bergen er sterkt begrenset og 
det er behov for utvidelse til dobbeltspor på strekningen 
Arna–Bergen. Prosjektet er delt i tre faser. Første fase, Bergen 
stasjon–Fløen (utbygging til to spor inkl. fornyelse av signal-
anlegget) gjør det mulig å redusere tidslukene mellom  
togene vesentlig. Fase to, utvidelse av Arna stasjon, legger 
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til rette for at lange godstog kan krysse. Fase tre er Ulriken 
tunnel, som gir nytt spor på resterende strekning mellom 
Arna og Bergen.

Gjennomføring av de tre prosjektene vil gi en sterk økning 
av kapasiteten for gods- og nærtrafikken. Blant annet vil 
tiltakene gi 30 minutter tidsbesparelse for inngående 
godstog, mens lokaltogfrekvensen kan økes fra to til fire 
tog i timen i hver retning.

Første fase, Bergen stasjon-Fløen, forutsettes i hovedsak å 
være fullført tidlig i planperioden i alle vurderte planrammer. 
Innenfor planrammen forlenges Arna krysningsspor. Dersom 
planrammen økes med 20 prosent, vil det også være rom for 
å bygge fase tre, nytt spor i tunnel gjennom Ulriken.

Jernbaneverket ønsker å utvikle Vossebanen til å forbli det 
raskeste og beste alternativet for reiser Voss–Bergen. For å få 
til dette må reisetiden for lokaltog kortes ned og frekvensen 
økes. Hordaland fylkeskommune og Jernbaneverket med flere 
har utarbeidet en utviklingsplan for Vossebanen, der målet er 
å oppnå reisetid under en time Bergen–Voss, mot 1 time 15 
minutter i dag. Første trinn i denne utviklingsplanen er utbyg-
ging av Bergen–Arna med de ovennevnte fasene. Jernbane-
verket vil ta nærmere stilling til prioritering av ytterligere til-
tak ved rulleringen av Nasjonal transportplan.

Veg
E134 DrammEn–HaugEsunD mED tilknytning (rV. 36 
sEljorD–EiDangEr)
Innenfor planrammen prioriteres statlige midler til oppføl-
ging av den vedtatte Haugalandspakka. I tillegg prioriteres 
mindre investeringstiltak, blant annet trafikksikkerhetstiltak 
som etablering av midtrekkverk eller bredt midtfelt på 
E134 mellom Drammen og Kongsberg og på innfarten til 
Haugesund. Det er også lagt til grunn bompenger fra Hauga-
landspakka til mindre investeringstiltak.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen statlige midler til bygging av ny E134 på 
strekningen fra Damåsen til Saggrenda i siste seksårsperi-
ode. Utbyggingen vil gi bedre framkommelighet og trafikk-
sikkerhet i Kongsberg sentrum. Det er lagt til grunn delvis 
bompengefinansiering av prosjektet. I tillegg prioriteres 
bygging av ny veg og tunnel på E134 mellom Gvammen og 
Århus i Seljord og Hjartdal kommuner i Telemark. Eksiste-
rende veg er smal med krapp kurvatur og store stigninger. 
Ny veg vil føre til en innkorting på om lag 10 km, som inne-
bærer en reisetidsreduksjon på om lag ni minutter.

rV. 7 HønEfoss–gol og rV. 52 gol–Borlaug
I første fireårsperiode prioriteres fullføring av den vedtatte 
omleggingen av rv. 7 på strekningen Ramsrud–Kjelsberg-
svingene i Ringerike kommune. I tillegg prioriteres mindre 

figur 3.6: korridor 5
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investeringstiltak, blant annet utbedring av jernbane- 
undergangen ved Svenkerud i Gol kommune som er en 
flaskehals for tungtrafikken, samt trafikksikkerhetstiltak  
for å eliminere ulykkesutsatte kurver og strekninger.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen statlige midler til bygging av ny rv. 7 på 
strekningen Sokna–Ørgenvika i Ringerike og Krødsherad 
kommuner i siste seksårsperiode. Ny veg på denne strek-
ningen vil føre til en innkorting på om lag 20 km, som inne-
bærer en reisetidsreduksjon på om lag 17 minutter. Det er 
lagt til grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet.

E16 SANDVIKA–BERGEN MED TILKNyTNING TIL LæRDAL  
OG FLORØ (RV. 5)
Det er lagt til grunn at omleggingen av E16 forbi Voss star-
tes før 2010, med fullføring i første fireårsperiode. Prosjektet 
forutsettes delvis bompengefinansiert gjennom Vosse-
pakka. Videre prioriteres utbedring av strekningen Borlaug–
Maristova i Lærdal kommune. Strekningen har sterk stigning 
og dårlig kurvatur,  og utgjør derfor en flaskehals for tung-
trafikken, særlig vinterstid.

Som en oppfølging av handlingsprogrammet for perioden 
2006–2009 legges det i siste seksårsperiode opp til å 
gjennomføre tiltak for å sikre god vannutskiftning i Steins-
fjorden i Hole kommune. I tillegg prioriteres oppstart på  
utbyggingen av strekningen Øye–Tyinkrysset i Vang kom-
mune. Sterk stigning og smal vegbredde fører til framkom-
melighetsproblemer vinterstid.

I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet 
trafikksikkerhetstiltak som midtrekkverk på E16 ved Hønefoss, 
og ved Skulestad i Voss. På strekningen Arna–Vågsbotn i 
Bergen legges det opp til å etablere bredt midtfelt. Det er 
også lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til mindre 
investeringstiltak i Oslo og Akershus.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen forsering av miljøtiltakene i Steinsfjorden. 
I tillegg prioriteres forsering av utbyggingen på strekningen 
Øye–Tyinkrysset, slik at begge disse prosjektene kan gjen-
nomføres i første fireårsperiode. I siste seksårsperiode prio-
riteres oppfølging av Oslopakke 3 gjennom statlige midler 
til utbygging av E16 til firefelts veg på strekningen Sandvika–
Wøyen i Bærum kommune. I tillegg prioriteres statlige 
midler til utbygging av E16 til firefelts veg på strekningen 
Bjørum–Skaret på fylkesgrensen mellom Akershus og  
Buskerud og til utbedringer på strekningen Fønhus–Bjørgo 
i Sør-Aurdal kommune. Det er lagt til grunn delvis bom-
pengefinansiering av begge disse prosjektene. Statens 
vegvesen prioriterer også utbedring av strekningen Løno–
Voss i Voss kommune. Strekningen er ulykkesutsatt og har 
relativt høy trafikk.

3.6 Transportkorridor 6 Oslo–Trondheim 
(med armer til Måløy, ålesund og 
Kristiansund)

Korridoren bidrar til å knytte den nordlige og sørlige delen 
av landet sammen og er også viktig for eksport og import 
av gods til og fra Nord-Vestlandet, Midt-Norge og Nord-
Norge. Korridoren omfatter utenlandskorridoren fra  
Trøndelag til Sverige. Oslo lufthavn, Gardermoen er omtalt 
i denne korridoren siden den geografisk er lokalisert her. 
Lufthavnen spiller imidlertid en viktig rolle i de fleste nasjo-
nale og internasjonale korridorene.

Lufthavner
Oslo lufthavn, Gardermoen er landets viktigste lufthavn og 
fungerer som et nav i flytrafikken. Lufthavnen opplever en 
sterk vekst både i innenlands- og utenlandstrafikken. Dette 
legger press på infrastrukturen, både den passasjerrelaterte 
og flyrelaterte, det vil si terminaler og banesystemer. For å 
sikre tilfredsstillende framkommelighet, er det gjennom 
planperioden behov for å tredoble investeringer i kapasitets-
fremmende tiltak. De viktigste investeringsprosjektene er:

Oppgradering av dagens passasjerterminal, bygging av ny 
passasjerterminal, bygging av nye og forlengelse av eksi-
sterende taksebaner og utvidelse av kapasiteten i parke-
ringshus.

Trafikkprognosene tilsier at behov for en tredje rullebane 
på Gardermoen vil oppstå rundt 2025. Planleggingen av ny 
rullebane må starte i planperioden, hvor grunnervervet for 
ny rullebane vil utgjøre en betydelig kostnad. Behovet for 
en tredje rullebane er nærmere omtalt i kapittel 2.2.

Jernbane
I planperioden vil Jernbaneverket prioritere tiltak for å øke 
kapasiteten på Alnabru og Brattøra godsterminaler, tilrette-
legge for økt godstrafikk på strekningen Oslo–Trondheim 
og bedre persontogtilbud på strekningen Oslo–Hamar–
 Lillehammer. Røros-, Solør- og Raumabanen bør primært 
utvikles videre ut fra godstrafikkens behov. Raumabanen 
bør i tillegg utvikles for turisttrafikk.

ALNABRU OG BRATTØRA GODSTERMINALER
Alnabru er det nasjonale knutepunktet for godstrafikk på 
jernbane i Norge. Kapasitetstaket ved terminalen er nådd.  
I 2007 forventes det at terminalen vil håndtere opp mot 
500 000 TEU. For å håndtere trafikkveksten inntil ny ter-
minal er utbygd, gjennomføres mindre kapasitetsøkende 
strakstiltak i 2008. Ut over strakstiltakene planlegges en 
større terminalutvidelse som sammen med strakstiltakene 
vil gi mer enn dobling av kapasiteten målt i antall TEU per 
år. Tiltaket er også en tilpasning til strukturendringer i det 
norske godstransportmarkedet for jernbane, som har gått i 
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retning av mer containertransport og mindre vognlasttra-
fikk. Prosjektet ferdigstilles i planperioden innenfor alle 
vurderte planrammer. 

Godsterminalen i Trondheim moderniseres for å håndtere 
en dobling av dagens godsvolum. Dette vil kunne utgjøre 
et maksimalnivå av hva terminalen kan håndtere. Det må i 
inneværende planperiode avklares et framtidig nytt område 
for en ny terminal i Trondheimsområdet med delt eller 
samlet løsning.

DOVREBANEN
For at Dovrebanen skal bli en effektiv og attraktiv jernbane 
i framtiden, må det i første omgang bygges dobbeltspor 
mellom Eidsvoll og Hamar. På lengre sikt bør dette forlenges 
til Lillehammer. På strekningen Lillehammer–Trondheim 
bør banen utvikles som enkeltsporet strekning med krys-
ningsspor for å tilrettelegge for økt godstrafikk. Det er viktig 
å videreutvikle jernbanestasjonen på Gardermoen i takt 
med utviklingen av lufthavnen.

I planperioden prioriteres utbygging av to til tre dobbelt-
sporparseller, avhengig av investeringsramme. Parsellene 
Molykkja–Korslund og Strandlykkja–Kleiverud ferdigstilles 
i planperioden innenfor planrammen. I planrammen startes 
byggingen av parsell nr. 3, Kleiverud–Steinsrud. Dersom 
planrammen økes med 20 prosent, fullføres parsell nr. 3 i 
perioden. De prioriterte parsellene tilrettelegger for at  
persontogene kan kjøres med halvtimesfrekvens.

Utbygging av dobbeltsporparsellene søkes koordinert  
med vegutbyggingen. Felles kommunedelplaner i Eidsvoll og 
Stange kommuner er under behandling. Valg mellom  
Kleiverud–Steinsrud eller andre parseller på strekningen 
Eidsvoll–Sørli som parsell nr. 3, kan bli påvirket av behovet 
for å koordinere jernbaneutbyggingen med 
vegutbyggingen.

Veg
E6 OSLO–TRONDHEIM MED TILKNyTNINGER (RV. 150 
ULVENSPLITTEN–LySAKER OG RV. 4 OSLO–MJØSBRUA)
I første fireårsperiode fullføres vedtatt første etappe av  
utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen og 
Kolomoen i Akershus og Hedmark. Første etappe omfatter 
strekningene Gardermoen (Hovinmoen)–Dal og Skaberud–
Kolomoen. I tillegg er det lagt til grunn at det blir tilslut-
ning til et bompengeopplegg for den videre utbyggingen 
på strekningen Dal–Minnesund–Skaberud, slik at utbyggin-
gen kan starte i første fireårsperiode. Prosjektet E6 Nordre 
avlastningsveg i Trondheim er planlagt fullført i 2009, men 
noen sluttarbeider vil gjenstå til første fireårsperiode. Videre 
er det lagt til grunn at prosjektet E6 Nidelv bru–Grilstad 
startes før 2010. Prosjektet er planlagt delvis bompenge- 
finansiert som del av bompengeprosjektet E6 Trondheim–

Figur 3.7: Korridor 6
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Stjørdal. Prosjektet forutsettes fullført i første fireårs- 
periode, men deler av den statlige andelen må refunderes i 
siste seksårsperiode. I tillegg er det lagt til grunn at det blir 
tilslutning til et revidert finansieringsopplegg for prosjektet 
rv. 150 Ulvensplitten–Sinsen i Oslo gjennom behandlingen 
av Oslopakke 3 trinn 1, slik at prosjektet kan fullføres i  
første fireårsperiode.

I siste seksårsperiode legges det til grunn sluttføring av 
prosjektet E6 Dal–Minnesund–Skaberud. I tillegg prioriteres 
statlige midler til bygging av ny tilknytning fra E6 til Alnabru-
terminalen i Oslo. Det er lagt til grunn delvis bompenge- 
finansiering av prosjektet gjennom Oslopakke 3. Videre er 
det forutsatt at det blir tilslutning til delvis bompengefinan-
siering av omleggingen av E6 på strekningen Tingberg–
Tretten i Øyer kommune. Prosjektet er prioritert i hand-
lingsprogrammet for perioden 2006–2009. Trondheim 
kommunes forskottering av merkostnadene ved bygging av 
lang tunnel i tilknytningen mellom Nordre avlastningsveg 
og Osloveien er forutsatt refundert i siste seksårsperiode.

I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet 
trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk ved 
Rudshøgda og Bergshøgda i Ringsaker kommune og i  
Melhus i Sør-Trøndelag. I tillegg legges det opp til å eta-
blere bredt midtfelt på flere delstrekninger. Det er også 
lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til mindre inves-
teringstiltak i Oslo og Akershus.

Gjennomføring av disse tiltakene vil gi sammenhengende 
firefelts veg fra Oslo til Kolomoen i Hedmark. Det er ventet at 
reisetiden mellom Oslo og Trondheim vil bli redusert med om 
lag 13 minutter som følge av de foreslåtte prioriteringene.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen statlige midler til forsering av utbyggingen 
av firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen. I tillegg 
prioriteres forsering av prosjektet Tingberg-Tretten, med 
sikte på gjennomføring i første fireårsperiode. I Sør-Trøndelag 
prioriteres en omlegging av E6 i Oppdal sentrum samt  
utbedring av strekningen Vindalsliene–Korporals bru i  
Soknedalen. I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler 
til bygging av firefelts veg på strekningen Kolomoen–Biri. 
Strekningen er ulykkesbelastet, og trafikken er stor, spesielt 
mellom Hamar og Brumunddal. I tillegg prioriteres statlige 
midler til omlegging av E6 på strekningen Ringebu–Otta. 
Dagens veg er ulykkesbelastet og har dårlig geometrisk 
standard. Vegen går gjennom flere tettsteder, og lange 
strekninger har nedsatt fartsgrense. 

Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av begge 
disse prosjektene. I Sør-Trøndelag er er det lagt til grunn at 
utbyggingen på strekningene Jaktøya–Tonstad og Sluppen–
Stavne i Trondheim kan fullfinansieres med bompenger. I 
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Oslo prioriteres oppfølging av Oslopakke 3 gjennom stat-
lige midler til prosjektet rv. 4 Fossumdiagonalen. Arbeidet 
med konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssik-
ring for strekningene Kolomoen–Otta og Sluppen-Stavne 
(Dorthealyst) er forutsatt fullført før Samferdselsdeparte-
mentet legger fram stortingsmeldingen om Nasjonal trans-
portplan 2010–2019.

RV. 3 KOLOMOEN–ULSBERG
Innenfor planrammen prioriteres utvikling av eksisterende 
veg gjennom Østerdalen. I tillegg prioriteres trafikksikker-
hetstiltak, bygging av gang- og sykkelveger og miljø- og 
servicetiltak.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen statlige midler til utbygging av rv. 3 fra 
Løten til Grundset, nord for Elverum, i siste seksårsperiode. 
Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et 
opplegg med delvis bompengefinansiering av prosjektet. 
Prosjektet vil gi redusert reisetid mellom Hamar og Elverum 
og bedre regulariteten for næringslivets transporter.

RV. 15 OTTA–MåLØy
Innenfor planrammen prioriteres mindre investeringstiltak 
som breddeutvidelse og utbedring av kurvatur og kryss, 

trafikksikkerhetstiltak, bygging av gang- og sykkelveger og 
miljø- og servicetiltak. I siste seksårsperiode prioriteres 
også utbedring av Strynefjellstunnelene for å øke frihøyden 
til 4,2 meter. I tillegg legges det opp til å sikre et rasfarlig 
parti mellom tunnelene.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen forsering av utbedringen av Strynefjells-
tunnelene, slik at denne kan gjennomføres i første fireårs-
periode.

E136 DOMBåS–åLESUND
Innenfor planrammen prioriteres mindre investeringstiltak, 
blant annet utbedringer av tunneler og bruer og bygging 
av gang- og sykkelveger. I siste seksårsperiode prioriteres 
også trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk 
på strekningen Lerstad–Ålesund. Som en oppfølging av 
handlingsprogrammet for perioden 2006–2009 prioriteres 
utbedring av E136 på strekningen Flatmark–Monge– 
Marstein i Romsdalen i siste seksårsperiode. Strekningen 
er smal og svingete og utgjør en flaskehals for tungtrafikken.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen forsering av prosjektet Flatmark–
Monge–Marstein, slik at utbyggingen kan gjennomføres i 
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første fireårsperiode. I siste seksårsperiode prioriteres stat-
lige midler til utbygging av E136 på den smale og rasutsatte 
strekningen Måndalstunnelen–Våge langs Romsdalsfjorden. 
I tillegg prioriteres statlige midler til bygging av bru over 
Tresfjorden. Det er lagt til grunn delvis bompengefinan-
siering av begge disse prosjektene. Ny bru vil gi en reise-
tidsreduksjon på over 10 minutter, samt avlaste en ulykkes-
utsatt strekning med mye randbebyggelse. I siste seksårs-
periode prioriteres også statlige midler til prosjektet Breivika–
Lerstad med bygging av ny innfartsveg til Ålesund. Det er 
lagt til grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet.

RV. 70 OPPDAL–KRISTIANSUND
Det er lagt til grunn at prosjektet Brunneset–Øygarden i 
Tingvoll kommune startes før 2010. Prosjektet er planlagt 
delvis bompengefinansiert gjennom utvidelse av bompenge-
prosjektet Krifast. I finansieringsplanen er det er lagt til 
grunn at den statlige andelen til prosjektet prioriteres i første 
fireårsperiode. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak.

3.7 Transportkorridor 7 Trondheim–Bodø  
(med armer til Sverige)

Korridoren er en transittkorridor mot Nord–Norge samtidig 
som den knytter søndre del av Helgeland til Sør-Norge og 
er viktig for Helgeland- og Salten-regionen. Den omfatter 
utenlandskorridoren fra Nord-Norge til Sverige og Finland.

Lufthavner
BODØ LUFTHAVN
Forsvaret har ansvar for investeringer i trafikkrelatert infra-
struktur. Avinors investeringsbehov gjelder først og fremst 
terminalbygget, parkeringshus og diverse tiltak i kontroll-
sentral nord.

Når disse tiltakene er gjennomført, forventes lufthavnen 
ved utløpet av planperioden å ha tilstrekkelig kapasitet 
både for selve flytrafikken og for de reisende, samtidig som 
alle myndighetspålagte tiltak vil være tilfredsstilt. Kontroll-
sentral nord vil være sikret nødvendig kapasitet.

Jernbane
I planperioden vil Jernbaneverket prioritere tiltak for økt 
godstrafikk på strekningen Trondheim–Bodø, og tilrette-
legge for bedre persontogtilbud på Trønderbanen. Meråker-
banen, som gir forbindelse til Sverige over Storlien, bør  
utvikles videre primært ut fra godstrafikkens behov.

GEVINGåSEN TUNNEL
Strekningen Hommelvik–Hell er i dag begrensende for økt 
togtrafikk. Byggingen av Gevingåsen tunnel med nytt  
enkeltspor forkorter traseen med 1,7 km. Både person- og 
godstrafikk vil få nytte av prosjektet. Den nye traseen gjør 

det mulig å redusere reisetiden for persontog med fire  
minutter, og øke kapasiteten på Nordlandsbanen. Tunnel-
prosjektet vil føre til en vesentlig reduksjon av Jernbane-
verkets vedlikeholdskostnader. Prosjektet ferdigstilles i 
planperioden innenfor alle vurderte planrammer.

FJERNSTyRING NORDLANDSBANEN
Nordlandsbanen er enkeltsporet med lang avstand mellom 
krysningssporene. Fjernstyring på strekningen Grong– 
Mosjøen forventes ferdig utbygd i løpet av 2008. Med 
fjernstyring på strekningen Mosjøen–Bodø, vil det meste 
av Nordlandsbanen bli fjernstyrt og utstyrt med automa-
tisk togkontroll (ATC). Prosjektet inkluderer sporarbeider 
på Fauske stasjon og nytt krysningsspor på Røkland. Kapa-
sitet, punktlighet og sikkerhet økes, effektiviteten ved drift 
og vedlikehold bedres og kostnadene reduseres. Prosjektet 
ferdigstilles i planperioden.

VIDERE UTVIKLING AV TRØNDERBANEN
Jernbaneverket har utarbeidet en utviklingsplan for Trønder-
banen på strekningen Trondheim–Steinkjer, der også tiltak 
sørover fra Trondheim mot Røros og Oppdal er vurdert.  
I utredningen som primært er rettet mot persontrafikken, 
analyseres nødvendige tiltak for å oppnå en reisetid  
Trondheim–Steinkjer på 1 time og 30 minutter, mot dagens 
reisetid 2 timer og 6 minutter. I første omgang tas det sikte 
på å gjennomføre tiltak for å oppnå kjøretid Trondheim–
Steinkjer ned mot 1 time og 45 minutter. I utredningen er 
også spørsmålet om elektrifisering av strekningen  
Trondheim–Steinkjer vurdert. Dette er ikke aktuelt i første 
del av planperioden, men tiltakene vurderes på lengre sikt. 

Selv om tiltakene på Trønderbanen verken får plass i plan-
rammen eller planrammen +20 prosent, vil de bli vurdert 
nærmere i Jernbaneverkets videre arbeid.

Havner og farleder
Korridoren omfatter seilingsleden fra Trondheim via Rørvik, 
Brønnøysund, Sandnessjøen og Mo i Rana til Bodø.  
Trondheim, Mo i Rana og Bodø er foreslått som stamnetts-
havner. Planlagte farledstiltak fordeles på tre store prosjekter 
og noen mindre tiltak. De viktigste prosjektene omfatter  
utdyping av Haverskjæret utenfor Trøndelagskysten, ny 
innseiling til Bodø, og utbedring av Torgværleden ved 
Brønnøy. Dette er prosjekter som ønskes gjennomført i  
første del av planperioden.

Innenfor planrammen prioriterer Kystverket farledstiltak  
i innseilingen til Bodø og utbedring av farleden ved 
Haverskjærsgrunnen utenfor Trøndelag og utbedring av 
Torgværleden. Det er ikke funnet rom for nye tiltak innenfor 
en 20 prosent økning av planrammen. Selv om samtlige  
av Kystverkets prioriterte tiltak gjennomføres i planperi-
oden, vil deler av farleden fortsatt representere betydelige 
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utfordringer for sjøtransporten. Utbygging av de foreslåtte 
tiltakene vil imidlertid gi en betydelig forbedret sikkerhet 
og framkommelighet.

Veg
E6 TRONDHEIM–FAUSKE MED TILKNyTNINGER (E14 RIKS-
GRENSEN–STJØRDAL, E12 RIKSGRENSEN–GRUBEN OG RV. 
80 FAUSKE–BODØ)
I første fireårsperiode fullføres den vedtatte omleggingen 
av rv. 80 på strekningen Røvika–Strømsnes i Fauske kom-
mune. Prosjektet inngår i Vegpakke Salten–fase 1, og er 
delvis bompengefinansiert. I tillegg er det lagt til grunn at 
prosjektet E6 Værnes–Kvithamar startes opp før 2010. Pro-
sjektet er planlagt delvis bompengefinansiert som del av 
bompengeprosjektet E6 Trondheim–Stjørdal. Prosjektet 
forutsettes fullført i første fireårsperiode, men deler av den 
statlige andelen må refunderes i siste seksårsperiode.
I tillegg prioriteres oppfølging av handlingsprogrammet for 
perioden 2006–2009 gjennom utbedring av E6 i Grane 
kommune i Nordland der eksisterende veg har svært lav 
standard. I første fireårsperiode legges det opp til å bygge 
om to trange jernbaneunderganger ved Majavatn. I tillegg 
legges det opp til å starte utbedringen av strekningen 
Brenna–Brattås–Lien, med fullføring i siste seksårsperiode. 
I siste seksårsperiode prioriteres også omlegging av E6 på 
strekningen Harran–Nes bru med bygging av ny bru over 
Namsen i Grong kommune i Nord-Trøndelag.

Det er lagt til grunn at utbyggingen av rv. 80 mellom Fauske 
og Bodø kan videreføres i første fireårsperiode med bom-
penger fra den planlagte Vegpakke Salten–fase 2. Statens 
vegvesen prioriterer statlige midler til utbyggingen i siste 
seksårsperiode. De konkrete prioriteringene må avklares 
gjennom det videre arbeidet med bompengeprosjektet, men 
utbyggingen vil bedre atkomsten til Bodø som knutepunkt.

I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet 
trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk eller 
bredt midtfelt på delstrekninger på E6 mellom Trondheim 
og Steinkjer.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen forsering av byggingen av ny bru over 
Namsen i Grong. I tillegg prioriteres forsering av utbedrin-
gen av strekningen Brenna–Brattås–Lien, slik at begge 
prosjektene kan fullføres i første fireårsperiode.

Figur 3.8: Korridor 7
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3.8 Transportkorridor 8 Bodø–Narvik–
Tromsø–Kirkenes (med armer til Lofoten, 
Sverige, Finland og Russland)

Korridoren dekker hele regionen fra Bodø til Kirkenes og 
har stor betydning for næringslivet i Nord-Norge. Den 
omfatter to utenlandskorridorer, en mot Nordvest-Russland 
og en mot Sverige og Finland.

Lufthavner
Investeringer i nye flysikkerhetstiltak vil bli prioritert  
høyest. Investeringer på de større lufthavnene som følge 
av økt trafikk og etterspørsel vil bli prioritert, herunder:

HARSTAD-NARVIK LUFTHAVN, EVENES
Nytt driftsbygg og parkeringshus er prioritert.

TROMSØ LUFTHAVN, LANGNES
Sikkerhetsområder og lysanlegg, inklusive vegomlegging 
er prioritert sammen med utvidelse av terminalbygg, nye 
taksebaner og nye oppstillingsplasser for fly.

ALTA LUFTHAVN
Også her prioriteres sikkerhetsområder og lysanlegg.  
I tillegg kommer nytt driftsbygg og nytt tårn.

LAKSELV LUFTHAVN, BANAK 
Nytt driftsbygg og nytt tårn prioriteres.

KIRKENES LUFTHAVN, HØyBUKTMOEN
Også her er det nytt driftsbygg og nytt tårn som blir prioritert.

Med gjennomføring av disse tiltakene forventes lufthav-
nene ved utløpet av planperioden å ha tilstrekkelig  
kapasitet både for selve flytrafikken og for de reisende, 
samtidig som alle myndighetspålagte tiltak vil være 
tilfredsstilt.

Jernbane
Ofotbanen har tilknytning til Sverige via Kiruna og Luleå til 
Stockholm. Ofotbanen er den banestrekningen som har 
mest godstrafikk i Norge. Hovedvolumet utgjøres av malm-
trafikken, men annen godstrafikk til og fra Sør-Norge gjen-
nom Sverige øker. Det er ingen større investeringsprosjekter 
på Ofotbanen i planperioden, men det legges bl.a. opp til 
sanering av rasfarlige strekninger, utvikling av Fagernes 
godsterminal i Narvik og forlengelse av krysningsspor for 
lange malmtog. 

Havner og farleder
Korridoren omfatter seilingsleden fra Bodø via Narvik,  
Harstad, Tromsø og Hammerfest, til Kirkenes. Bodø, Narvik, 
Tromsø, Hammerfest og Kirkenes er foreslått klassifisert 
som stamnetthavner.

Figur 3.9: Korridor 8
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E6 NORDKJOSBOTN–KIRKENES MED TILKNyTNINGER (E8 
RIKSGRENSEN–SKIBOTN, E69, E75, E105, RV. 92 OG RV. 93)
Som en oppfølging av handlingsprogrammet for perioden 
2006–2009 prioriteres utbedring av deler av E6 vest for 
Alta. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av 
strekningen nærmest Alta. I tillegg prioriteres mindre in-
vesteringstiltak, blant annet kryssutbedringer, utbedring 
av bruer, rassikring og trafikksikkerhetstiltak.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen videre utbygging av E6 vest for Alta med 
sikte på fullføring i siste seksårsperiode. I siste seksårs- 
periode prioriteres i tillegg rassikring av E6 på strekningen 
Indre Nordnes–Skardalen i Troms. Prosjektet utgjør siste 
etappe på rassikringen av E6 i Kåfjord kommune. Videre 
prioriteres bygging av ny bru på E6 over Tanaelva i Finnmark. 
Eksisterende bru er smal og har dårlig bæreevne. Statens 
vegvesen prioriterer også bygging av ny Skarvbergtunnel på 
E69 i Finnmark. Tilstanden både på eksisterende tunnel og 
vegen i området er så dårlig at det trolig vil være riktig å 
bygge ny tunnel framfor å utbedre den eksisterende.

Store deler av stamleden langs Troms- og Finnmarkskysten 
ligger innaskjærs og har god bredde og dybde. Det er noen 
områder i leden som ikke tilfredsstiller nasjonal standard 
for sjøveis ferdsel i forhold til de fartøystyper og størrelser 
som ønsker å trafikkere farvannet. Blant de prioriterte tilta-
kene vektlegges tiltak i områder med høy risiko og store 
konsekvenser for miljøet ved et uhell.

I korridor åtte prioriterer Kystverket farledstiltak rettet mot 
å bedre innseilingen til Lødingen og utbedre flaskehalser i 
Finnsnesrenna og Gisundet innenfor planrammen. Begge 
farledstiltak er i deler av stamleden med høy trafikk. Ved 
en 20 prosent økning av rammen, vil Kystverket prioritere 
bedre framkommelighet i Rystraumen og Sandnessundet. 
Samtidig ønskes et tiltak i ferjesambandet Bodø-Helligvær–
Moskenes gjennomført ved utdyping av ferjeleden.

Disse tiltak vil redusere risiko for grunnstøting og kollisjon 
mellom skip. Fartøyene vil kunne holde større fart i leden 
og samtidig utføre transporten med tilfredsstillende sikker-
het. Bredere farled gjør at to skip kan passere hverandre.

Veg
E6 FAUSKE–NORDKJOSBOTN MED TILKNyTNINGER  
(E8 NORDKJOSBOTN–TROMSØ OG E10 BJØRNFJELL–å)
Innenfor planrammen prioriteres mindre investeringstiltak 
blant annet kryssutbedringer, utbedring av bruer, rassik-
ring og trafikksikkerhetstiltak.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer  
Statens vegvesen rassikring av E10 i Vest-Lofoten i første 
fireårsperiode. I tillegg prioriteres statlige midler til opp-
start på utbyggingen av E8 på strekningen Sørbotn– 
Laukslett inn mot Tromsø, med sikte på fullføring i siste 
seksårsperiode. Strekningen har dårlig geometrisk stan-
dard og mye randbebyggelse og utgjør en flaskehals for 
tungtrafikken. Det er lagt til grunn delvis bompengefinan-
siering av prosjektet.

I siste seksårsperiode prioriteres også statlige midler til 
omlegging av E6 ved Narvik gjennom bygging av ny bru 
over Rombaksfjorden. Prioriteringen er avhengig av at 
det blir enighet om en finansieringsplan for prosjektet. 
Foreløpig har Statens vegvesen lagt til grunn både bom-
pengefinansiering, statlige midler over vegbudsjettet, til-
skudd fra Avinor som kompensasjon for nedlegging av 
Narvik lufthavn, Framnes, og tilskudd fra kommunen.  
Avinor har tatt saken opp med Samferdselsdepartementet. 
Ny bru over Rombaksfjorden vil gi en reisetidsreduksjon 
mellom Narvik og Bjerkvik og Harstad/Narvik lufthavn, 
Evenes på om lag 20 minutter. Prosjektet omfatter også 
rassikring av dagens veg nord for Rombaksfjorden. En  
utbygging av E6 gjennom Narvik sentrum er forutsatt 
fullfinansiert med bompenger.
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4.1 Utfordringer og tiltak i de største 
byområdene

I forhold til utfordringer, mål og virkemidler er det viktig å 
skille mellom Oslo-området, de tre andre store byene og 
øvrige byområder i Norge. Det finnes lokale køer, framkom-
melighets- og miljøproblemer i alle byer, men tiltak for å nå 
nasjonale mål bør i første rekke settes inn der transport-
systemet skal avvikle store transportvolumer. 

Redusert bilbruk vil være den viktigste faktoren for å gi  
bedre framkommelighet og reduserte utslipp i byene. Dette 
vil kreve et bredt sett av virkemidler som vi hittil ikke har 
vært villige til å ta i bruk i Norge. Det er ikke mulig å redu-
sere transportveksten i byene vesentlig uten at det settes i 
verk mer restriktive tiltak, sammen med et bredt sett av 
positive virkemidler for å stimulere til redusert bilbruk.

Det er stort sett enighet om hvilke positive virkemidler som 
bidrar til bedre miljø og samtidig god framkommelighet. 
Viktigst er bedre kollektivtilbud, bedre tilbud til gående og 
syklende, gode overgangsmuligheter og god informasjon. 

Det er mulig å oppnå mer miljøvennlig transport og god mobilitet i byene. Mer miljøvennlig 
bytransport krever en helhetlig areal- og transportutvikling. I alle de større byene går 
utviklingen fortsatt i feil retning i forhold til målsettinger om at kollektivtrafikken skal ta 
trafikkveksten. Byene har høye konsentrasjoner av lokale utslipp og støy kombinert med 
kapasitetsproblemer og arealknapphet. Befolkningsvekst sammen med generell økonomisk 
vekst øker presset på transportsystemet og de negative følgene av transport. I byområder med 
køproblemer vil innføring av køprising bidra til bedre trafikkavvikling og redusert 
miljøbelastning.

Byområder4

Transportsystemene må bygges og vedlikeholdes så de  
ivaretar best mulig andre viktige funksjoner i byene.

Samtidig må mer restriktive tiltak tas i bruk, fordi mulig-
hetene er små for å redusere veksten i bruk av personbil 
med kun positive virkemidler. Køprising og skattlegging av 
gratis parkering på arbeidsplassen vil dempe bilbruken. 
Om inntektene fra slike ordninger brukes til å styrke de mer 
miljøvennlige transportformene, vil effekten bedres ytterli-
gere. Restriktive tiltak vil også styrke mulighetene for å gi 
fordeler til dem som velger å kjøre sammen. Erfaring både 
internasjonalt og fra Norge viser at det er vanskelig å få 
flere til å kjøre sammen uten kraftige insentiver.

Problemet med å bruke prismekanismen er at folk med lavest 
inntekt kan få den største ulempen. På den annen side er 
det de med lav inntekt som også i dag bruker kollektive 
transportmidler mest, og som vil få størst fordel av ytterli-
gere forbedringer i dette tilbudet. Tall fra reisevaneunder-
søkelsen 2005 viser at 10 prosent av dem som reiser til 
jobb i rushtid om morgenen (alle transportformer) gjør det 
via skole eller barnehage. Fordelen med køprising er at de 
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som har store avstander mellom hjem, barnehage og  
arbeidsplass vil kunne spare mye tid. En stor andel av  
turene via barnehage og skole er turer i nærmiljøet som 
kunne vært gjort uten bil. Transportetatene mener det er 
mulig å korrigere for uheldige fordelingsvirkninger om dette 
vurderes som nødvendig for å innføre køprising. Forskning 
og utvikling om mulige fordelingsvirkninger vil bli prioritert.

Evalueringen av forsøket med trengselsskatt kombinert 
med forbedret kollektivtilbud i Stockholm viste blant annet 
at tiltakene ga store, raske og kostnadseffektive resultater 
sammenliknet med andre typer tiltak. Biltrafikken over  
betalingssnittet ble redusert med 22 prosent, framkomme-
ligheten økte og reisetidene ble redusert i store deler av 
byen. En annen viktig erfaring var at biltrafikken ikke ble 
redusert som følge av bedre kollektivtilbud. Reduksjonen i 
biltrafikken kom først da avgiften ble innført. 

Noen fakta og erfaringer fra stockholmsforsøket:
› trengselsskatt innkreves fra kl. 06:30 til 18:30
› prisen er 20 svenske kroner i rushtiden, 10 kroner 

midt på dagen og maks 60 kroner per dag
›  Betaling skjer i begge retninger over snittet 
›  Biltrafikken over betalingssnittet ble redusert med  

22 prosent
› reisetidene ble redusert i store deler av byen, med 

unntak av noe økt reisetid på en av de viktige 
omkjøringsrutene rundt betalingssonen

› Bedret kollektivtrafikk alene bidro med høyst 0,1 
prosentpoeng av reduksjonen i biltrafikk

› Fordi trafikken påvirkes mest i sentrale strøk, er helse-
effektene anslått til å bli tre ganger så høye som om 
man i stedet hadde innført økte drivstoffavgifter

› reduksjonen i klimagassutslipp i stockholms län er 
relativt begrensede

› Yrkestrafikken og privatpersoner som verdsetter 
tidsgevinster høyt, var de største vinnerne av for-
søket fordi betalingen for dem var langt mindre enn 
tidsgevinstene

› Beboerne i den indre delen av byen er mest fornøyd 
med forsøket, til tross for at disse får størst belast-
ning som følge av avgiften.

› Detaljhandelen i sentrum ser ikke ut til å være 
påvirket av forsøket

› sykkeltrafikken ser ut til å ha økt noe mer enn uten 
trengselsavgiften

› Det vurderes at ordningen i sum vil øke stockholms 
attraktivitet

 trengselsavgiften i stockholm ble innført på perma-
nent basis fra 1. august 2007.

Fra rundt 1990 er det overordnede vegnettet forbedret i 
alle de største byene. Dette har gitt bedre framkommelighet 
mange steder, samtidig som befolkningskonsentrasjoner er 
blitt skjermet fra vegtrafikken. På den annen side har bilens 
konkurransefortrinn økt i forhold til sykkel- og kollektiv- 
trafikk. Det kan fortsatt være riktig å bedre kapasiteten i 
vegsystemet enkelte steder. Men et bedre transporttilbud 
vil gi mer transport. Kapasiteten fylles opp og gir igjen  
køsituasjon på samme strekning, eller den flytter seg til 
nye områder. Trafikken vil søke til ruter som til enhver tid 
gir best framkommelighet, selv om distansen øker.

Omegnskommunene til byene ønsker ofte å legge til rette 
for bosetting og handelsvirksomhet med lokalisering som 
er vanskelig å betjene tilfredsstillende med kollektivtrans-
port. Dette har bidratt til økt personbiltransport. Befolknin-
gen i Akershus bruker privatbil mest per innbygger i Norge. 
Også utviklingen av bedre kapasitet mellom Oslo og byene 
på Østlandet skaper attraktivitet for transport inn til Oslo, 
med de problemer det medfører. Firefeltsstrategien i Øst-
landsområdet vil gi betydelig økt kapasitet inn mot Oslo, 
denne må håndteres på et vegnett som totalt sett i  
liten grad kan øke sin kapasitet.

Transportetatene mener de tradisjonelle vegpakkene ikke 
lenger kan løse morgendagens utfordringer i byene. Uan-
sett om vegnettet bygges ut eller ikke, er det behov for å 
iverksette mange parallelle tiltak om bytransporten både 
skal bli mer effektiv og mer miljøvennlig. Det er bred faglig 
enighet internasjonalt om at følgende tiltak i sum vil kunne 
gi en betydelig dreining i en slik retning:

› Innføring av køprising i byområder med vesentlige 
kapasitetsproblemer

› Økt kollektivtilbud før køprising innføres
› God tilrettelegging for gående der universell utforming 

legges til grunn
› Sammenhengende hovednett for sykkeltrafikken 
› Økte priser på parkering og redusert parkeringstilbud, 

ikke minst ved arbeidsplassen
› Økonomisk støtte for bruk av miljøvennlig transport 

kombinert med informasjon og holdningsskapende  
arbeid, se faktaboks om mobilitetsstyring.

› Arealbruk som reduserer behovet for bruk av privatbil  
i og rundt byene

Bare om disse tiltakene gjennomføres som en helhetlig 
pakke, kan vi få til en klar kursendring mot mer effektiv 
transportavvikling og bedre bymiljø. Transportetatene mener 
målene for bytransport kan nås om alle disse virkemidlene 
tas i bruk. Dette vil være et godt utgangspunkt for å gjen-
nomføre andre deler av bypolitikken som også må på plass 
for å gjøre byene attraktive.
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En slik pakke av virkemidler vil likevel ikke gi vesentlige  
reduksjoner i utslipp av klimagasser på nasjonalt nivå. 
Dette er nærmere omtalt under kapittel 7.3.

Mobilitetsstyring
 Mobilitetsstyring, eller «Mobility Management», er 

et samlebegrep av positive tiltak for å redusere bil-
trafikkveksten i byene. Hensikten er å påvirke hold-
ninger og atferd gjennom for eksempel informasjon 
og kampanjer om:

› sykkel og kollektivtransport
› kameratkjøring og bilpooler
› nye servicetilbud innenfor person- og godstransport
› fjernarbeid og videokonferanser
› tiltak i bedriftene for å påvirke arbeidsreiser, tjenes-

tereiser og varetransport.

 Dette er tiltak der lokale og regionale myndigheter 
vil være hovedaktører. statens vegvesen vil bidra 
med forskning og utredning, informasjonsspredning 
og annen koordinerende virksomhet innenfor dette 
temaet.

Knutepunktene er i byene
I den nasjonale økonomien gir byene med sin kompetanse-
tetthet et viktig bidrag til økonomisk vekst. Bomiljø, møte-
plasser, store felles arbeidsmarkeder og  kulturarenaer er, 
sammen med gode transportsystemer for både persontran-
sport og gods, viktige forutsetninger for å få til dette. 

Vareflyt og godshåndtering i byområdene er en viktig del 
av transportsystemet som ofte skaper problemer. Skal vi 
nå nasjonale mål om overføring av gods fra veg til sjø og 
bane, må knutepunktsfunksjonene fungere optimalt. Det er 
mange eksempler på konflikter mellom storsamfunnets  
behov og lokale behov. Det er en utfordring at mer gods på 
jernbane vil være avhengig av mer lastebiltransport i Alna-
bruområdet, Norges viktigste knutepunkt for godstransport. 
Mesteparten av trafikken i området er imidlertid ikke gene-
rert av terminalen, og eventuell bruk av arealene til nærings-
formål eller boliger ville trolig generere enda høyere trafikk. 
Utfordringer og dilemmaer mht. godsterminaler i byområder 
gjelder også i Bergen og Trondheim.

Transportetatene mener vegtilknytningene til nasjonalt 
viktige intermodale knutepunkter bør bli stamveger. 

› godstransport i by
Strategier for bytransport bør inkludere strategier for 
godstransporten. Tungtransportene forsyner daglig byene 
med varer og fjerner avfall.

Det er i stor grad sammenfall mellom bedriftsøkonomisk 
lønnsomhet og miljøvennlige distribusjonsløsninger. Men 
det er også forbedringsmuligheter, særlig i tette byområder. 
En rekke europeiske studier viser at antall utkjørte kilometer 
og utslipp i distribusjon kan reduseres betydelig ved bedre 
samordning, uten at kostnadene for transportørene øker.
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Norske grossister, logistikk- og transportbedrifter påpeker 
at parkerings- og trafikkproblemer og lite gjennomtenkte 
løsninger for varemottak medfører tidstap for leverandøren 
og dårlig arbeidsmiljø for sjåførene. Distribusjonsleddet  
utgjør en stor andel av transportkostnaden for varer til  
byene. Transportetatene vil bidra til samarbeid mellom  
aktørene og til å utvikle kunnskapsgrunnlag som kan bidra 
til effektiv og miljøvennlig godstransport i by.

Gater med mange transportfunksjoner
I bykjernene er det arealknapphet i forhold til alle funksjoner 
som ønskes ivaretatt. God framkommelighet for sykkel, kol-
lektivtransport og gående ønskes som regel kombinert 
med god tilgjengelighet for varelevering. I tillegg vil en 
ofte ønske framkommelighet og parkeringsmuligheter for 
personbiler på samme gategrunn.

Transportetatene mener målet om mer miljøvennlig bytran-
sport må føre til nedprioritering av transport med personbil.

Universell utforming 
Universell utforming må integreres i planer for oppgra-
dering og bygging av infrastruktur. Det er store behov for 
tiltak i transportsystemet i byene. Transportetatene mener 
tiltak først bør settes i verk der passasjergrunnlaget er 
størst. Dette betyr i praksis at innsatsen i stor grad må 
rettes mot kollektivtransportsystemet og atkomsten til 
fots i de store byene.
 
Her kan transportetatene bidra med fysisk utforming og  
informasjon der staten har ansvar. Når fylkeskommunene 
og staten kjøper transporttjenester, må det tas hensyn til 
at transportmidlene tilpasses brukerne.

Parkering
Det er en klar sammenheng mellom tilgang på parkerings-
plass og trafikantenes valg av transportmiddel. Mange  
arbeidstakere i Norge kan parkere gratis ved arbeidsplassen, 
også i større byområder. Reisevaneundersøkelser viser at 
blant yrkesaktive som har god tilgang til parkering ved 
arbeidsplassen, kjører tre firedeler bil. Det er bare er en 
firedel som bruker bil blant dem som har dårlig tilgang  
på parkering. 

Transportetatene mener det er nødvendig å gi kommunene 
bedre mulighet til å regulere tilgangen på parkering. Ved  
utformingen av den nye plan- og bygningsloven bør tidligere 
vedtekter om minimumsnormer for parkering erstattes av 
maksimumsnormer. Transportetatene mener at endringer i 
dagens skatteregler må utredes nærmere. Det må være et 
mål at reglene bidrar til å fremme valg av miljøvennlige 
transportløsninger. Fra utlandet finnes flere eksempler på 
gjennomføring av ordninger som påvirker bilbruken.
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Behov for arenaer for samarbeid og samhandling
Mange samfunnsaktører har ansvar for et godt transport-
system i byene. Klare roller mellom alle eiere av virkemidler 
er avgjørende for å skape et godt samarbeid. Derfor vil 
transportetatene ta initiativ til å skape og videreutvikle 
gode arenaer for samarbeid og samhandling. Behovet for 
slike arenaer gjelder ikke bare de største byene.

Et tverretatlig samarbeidsprosjekt1 i regi av Statens veg-
vesen har laget et felles innspill til Nasjonal transportplan 
med helhetlige areal- og transportstrategier for de mellom-
store byregionene Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlands-
byen og Agderbyen.

En av hovedutfordringene i byregionene er knyttet til utvik-
ling av bilbasert handelssentra utenfor eksisterende bysentra. 
I tillegg konkurrerer kommunene seg imellom om lokalise-
ring av næringsetablering og offentlige virksomheter. En 
slik utvikling øker transportbehovet og blir stadig mer bil-
basert. Derfor arbeider hver byregion for å utvikle arenaer 
for samhandling og komme fram til avtalefestede trans-
port- og arealpakker mellom statlige transportetater, fylkes-
kommuner og kommuner. Utvikling av regionale arenaer vil 
være grunnlag for ny samhandling, beslutning og gjennom-
føring innen areal- og transportpolitikk. Målet er at det 
skal være regional enighet om tiltak, arealforvaltning,  
finansiering og drift av transporttilbudet. Samarbeids- 
prosjektet baserer seg blant annet på erfaringene fra ATP-
prosjektet i Kristiansand2 og legger til grunn et effektivt og 
attraktivt kollektivtilbud basert på bussmetro eller bane 
som grunnstamme i byregionens transportsystem. 

Deltakerne i prosjektet ber Statens vegvesen ta rollen som 

tilrettelegger og koordinator for å utvikle arenaer, som er 
en forutsetning for å komme fram til avtalefestede areal- 
og transportpakker. Samarbeidet for å utvikle slike arenaer 
har tatt utgangspunkt i nasjonale mål for å utvikle helhet-
lige areal og transportløsninger i slike byregioner. Transport-
etatene vil bidra til å utvikle tiltak som støtter opp under 
dette. Erfaringene fra prosjektet bør kunne brukes for andre 
byområder i landet.

Statens økonomiske engasjement og lokal vilje
Transportetatene mener statens engasjement i byene i 
større grad enn i dag må kobles mot lokal vilje til å bygge 
opp under nasjonale transportpolitiske mål. Enten staten 
bidrar med spesielle belønningsordninger eller går inn med 
midler til utvikling av stamvegnett eller jernbanenett, bør 
lokale tiltak bygge tydelig opp under målene om overføring 
av transport til mest mulig miljøvennlige transportformer.

Transportetatene mener at dagens belønningsordning bør 
videreutvikles til et sentralt virkemiddel for transportpoli-
tikken i byområdene. Ordningen må ha en langt mer moti-
verende økonomisk ramme enn dagens belønningsordning, 
og den må være forutsigbar og flerårig. Tilskudd må kobles 
til forpliktende avtaler mellom staten og mottakeren av til-
skuddene, og miljøvennlig transport må stå sentralt. 

Det er foreslått satt av relativt små statlige midler til inve-
steringer i veg- og jernbane i de største byene. På jernbane-
siden er det likevel slik at hovedtyngden av større prosjekter 
vil ligge i og rundt Oslo. Nivået på veginvesteringene vil 
øke noe ved økte rammer, men Statens vegvesen mener at 
inntekter fra bompenger eller køprising bør være en viktig 
del av finansieringen av transportilbudet i byene.
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Utfordringer og prioriteringer  
i de fire største byene
Som grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 
2010-2019 er det utarbeidet regionale byanalyser for de fire 
største byområdene. I det etterfølgende refereres hovedbud-
skapet i disse analysene. Vi gir en omtale av hvordan trans-
portetatene vil bidra i det enkelte byområde.

4.2 Osloregionen
Byanalyse for Oslo og Akershus er en videreføring av Stra-
tegisk analyse og Byutredningen for Oslo og Akershus til 
Nasjonal transportplan 2006–2015. Forslaget til Oslo-
pakke 3 har lagt føringer for arbeidet, men i byanalysen er 
det også sett på hvilke areal- og transportpolitiske virke-
midler som bør anbefales i tillegg til forslaget til Oslopakke 
3. Det er sett spesielt på tiltak som kan skjerme Oslos indre 
by for miljøulempene fra biltrafikken.

Mål
I byutredningen for Osloregionen presenteres det overord-
nete politiske målet for areal- og transportpolitikken i Oslo-
regionen at arealbruk og transportsystem i Oslo og Akershus 
skal utvikles i bærekraftig retning for å fremme samfunnsø-
konomisk effektiv ressursutnyttelse, både på kort og lang 
sikt. Dette innebærer miljømessig gode løsninger, trygge  
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og god tilgjen-
gelighet til viktige målpunkter for befolkning og næringsliv.

Lokalt forslag om Oslopakke 3
En politisk styringsgruppe med representanter for Oslo 
kommune og Akershus fylkeskommune utarbeidet i 2006 
et forslag til Oslopakke 3 med en samlet økonomisk ramme 
på om lag 53 mrd. kr. Tiltakene er planlagt gjennomført 
over en periode på 20 år (2008-2027), og foreslås finans-
iert med trafikantbetaling og statlige midler. Trafikantbeta-
lingen er forutsatt innkrevd i eksisterende bomstasjoner. I 
tillegg er det foreslått et nytt betalingssnitt på fylkesgrensen 
mellom Oslo og Akershus i vest. Det forutsettes at takstene 
for passering i bomringen økes, men det legges ikke opp til 
tidsdifferensiering av takstene. Ordningen med ekstra trafi-
kantbetaling (0,75 kr) fra kollektivreiser til nytt vognmate-
riell foreslås videreført. Det er tatt utgangspunkt i at stat-
lige riksvegbevilgninger blir videreført på samme nivå som 
i Nasjonal transportplan 2006-2015. Jernbanetiltak er ikke 
med i det lokale forslaget til Oslopakke 3, men det er lagt 
til grunn at utbyggingen av dobbeltspor i Osloregionen 
fullføres. Oslopakke 3 er forutsatt å avløse Oslopakke 1 og 
2, som gjennom Stortingets behandling av finansierings-
opplegget for E18 Bjørvikaprosjektet, er tillatt videreført til 
utgangen av 2012.

Det lokale forslaget omfatter finansiering av en rekke veg- 
og kollektivprosjekt, samt trafikksikkerhetstiltak, gang- og 

Byanalyse for Oslo og 

Akershus.

Figur 4.1: Osloregionen.
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sykkelveger og miljøtiltak. Det er forutsatt at deler av trafi-
kantbetalingen skal nyttes til drift av et bedret kollektiv- 
tilbud. Oslopakke 3 vil bli fremmet for Stortinget i to om-
ganger. I trinn 1 vil det bli lagt fram et forslag om nye  
takster i eksisterende bomring. I tillegg foreslås et nytt 
betalingssnitt på fylkesgrensen mellom Oslo og Akershus i 
vest. Dessuten legges det til rette for bruk av bompenger til 
drift av kollektivtransport. I trinn 2 legges det fram et for-
slag om hele Oslopakke 3. Dette vil bli lagt fram i nær til-
knytning til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.

Oslo kommune og Akershus fylkekommune har gitt tilslutning 
til forslaget fra styringsgruppen. De forutsetter økt lokal 
styring av midlene ved at det er skissert en modell der det 
opprettes et politisk styre med valgte representanter for 
Oslo og Akershus.

Virkningsberegninger i forbindelse med konseptvalgutred-
ningen høsten 2007 indikerer at utvikling av transportsyste-
met i tråd med lokalt forslag til Oslopakke 3 og med fortsatt 
trafikantbetaling i 2028 kan medføre følgende situasjon 
sammenlignet med i dag:
› Biltrafikken har vokst med 25 prosent.
› Køsituasjonen vil i hovedtrekk være uendret.
› Befolkningens reisevirksomhet er økt med om lag  

35 prosent.
› Kollektivandelen av totalt antall motoriserte person- 

reiser er økt med ca to prosentpoeng.
› Luftkvaliteten er bedret til tross for trafikkøkningen, 

først og fremst på grunn av teknologiske krav til kjøre-
tøy og utslippskrav. Det er usikkert om nasjonale mål 
for lokal luftkvalitet er nådd.

› Økt biltrafikk i 2028 vil generelt gi økt vegtrafikkstøy, 
men det er usikkert om dette oppfattes som økt støy-
plage. Nye tunneler og avbøtende tiltak vil gi betydelige 
støyreduksjoner i enkelte nærmiljøer. Det er usikkert om 
nasjonale mål for støy nås.

› Utslippene av klimagasser ser ut til å øke.
› Kostnadene til drift og vedlikehold av infrastrukturen har økt.

Skjerming av Oslos indre by
Dersom målene om en miljøvennlig og bærekraftig by skal 
kunne nås, kan ikke indre by ta imot den trafikkøkningen 
som er ventet fram mot 2025. I byanalysen er det derfor lagt 
vekt på at det parallelt med gjennomføringen av Oslopakke 
3 skal gjennomføres areal- og transportpolitiske tiltak. Dette 
vil innebære en fortsatt konsentrert arealutvikling i Oslo og 
Akershus, og at den økte andelen nyetablering av boliger og 
arbeidsplasser i Oslo sentrum og indre by gjennomføres som 
planlagt. Det er behov for å ta i bruk en pakke av tiltak som 
kan hindre biltrafikkveksten i indre by:
› En konsentrert arealutvikling
› God tilknytning til stamvegnett for Oslo havn og 

Alnabruterminalen

Oslopakke 3

Vegprosjekt 27 155

Kollektivprosjekt 20 475

Trafikksikkerhet, gang/sykkel og  
miljøtiltak

4 550

Planlegging og fellesutgifter 1 250

Totalt �3 �30

Tabell 4.1: Tiltak Oslopakke 3. Mill. kr.
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› En omforent rolledeling for gatenettet spesielt i indre 
by, der kapasitet for transport av personer prioriteres 
foran kjøretøykapasitet

› Jernbanens dobbeltspor mot sør og vest fullføres
› Banesystem og buss får tilstrekkelig materiell og drifts-

midler til å kunne ta veksten
› Gående, syklende og kollektivtransporten prioriteres 

ved planlegging og gjennomføring av tiltak, samt ved 
drift og vedlikehold. Transportsystemet skal ha univer-
sell utforming

› Tiltak for økt sikkerhet for gående og syklende
› Dagens strenge parkeringspolitikk videreføres og hånd-

heves strengt, særlig med tanke på restriksjoner knyttet 
til arbeidsreiseparkering

› En mer effektiv utnyttelse av eksisterende transportsys-
temer blant annet ved bruk av ITS-løsninger

› Midler til drift- og vedlikehold av veg- og banenettet 
økes slik at allerede oppstått etterslep fjernes og nytt 
unngås

› Tiltak for å bedre luftkvaliteten, redusere klimagassut-
slipp og redusere støyplager

› Redusere biltrafikkveksten ved samordnet areal- og 
transportplanlegging og mobilitetsplanlegging

Aktørene i arbeidet med byanalysen for Oslo og Akershus 
forventer at disse tiltakene bidrar til en høyere andel miljø-
vennlig transport til/fra og internt i indre by.

Transportetatenes prioriteringer
Jernbaneverket og Statens vegvesen har på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet gjennomført en konseptvalg- 
utredning av forslaget til Oslopakke 33. I tråd med intensjo-
nene i en slik utredning er det i tillegg til vurdering av virk-
ning av det lokale forslaget, gjennomført en analyse av et 
alternativt konsept.

Ut fra faglige vurderinger av sammenhenger mellom virke-
midler og effekter har Jernbaneverket og Statens vegvesen 
utredet et alternativt konsept med køprising og flere beta-
lingssnitt. Det er foreslått at enkelte vegprosjekter utgår  
eller modifiseres, og det er foreslått flere nye kollektivpro-
sjekter og en styrking av blant annet sykkelvegutbyggingen. 

Alternativt konsept gir 10 prosentpoeng lavere vekst i bil-
trafikken i Oslo og Akershus enn i referansealternativet, og 
tilnærmet nullvekst i indre by. Alternativt konsept gir større 
reisetidsforkortelser for kollektivtrafikken enn det lokale 
forslaget, og noe mer kollektivtrafikk på bekostning av bil-
trafikken. Også trafikksikkerhetseffekten er best i alterna-
tivt konsept. De to konseptene gir om lag samme gjennom-
snittlige forbedring av reisetider med bil i morgenrush.  
Alternativt konsept gir betydelig større reisetidsforbedring 
med kollektiv, og styrker dermed kollektivtransport i kon-
kurransen med bil. 

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at Oslo-
pakke 3 utvikles for å utnytte muligheter for økt måloppnåelse 
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som er påvist i analyse av det alternative konseptet. I  
videre utredning og planlegging av Oslopakke 3, må det 
legges vekt på ytterlige optimalisering, både på konsept- 
og prosjektnivå. En mer detaljert omtale er gitt i konsept-
valgutredningen. Denne utredningen er sendt på høring  
og skal deretter kvalitetssikres eksternt og behandles av 
regjeringen i løpet av 2008.
  
I det lokale forslaget til Oslopakke 3 er det forutsatt et statlig 
bidrag på 6 mrd. kr i perioden 2010-2019 på vegsiden. På 
stamvegnettet er det innenfor planrammen funnet rom for 
om lag 1,7 mrd. kr i perioden, hvorav om lag 1 mrd. kr til 
mindre tiltak. De større prosjektene som det foreslås stats-
midler til er nye tilknytninger til Alnabruterminalen og  
Sydhavna, samt fullføring av rv. 150 Ulvensplitten–Sinsen 
(Ring 3). I tillegg er det lagt til grunn om lag 500 mill. kr i 
statlige midler til E18 Bjørvikaprosjektet, hvorav om lag 
400 mill. kr utenfor rammen til vegformål. Den foreslåtte 
fordelingen av statlige midler til øvrige riksveger inne- 
bærer 1 460 mill. kr til Oslo og Akershus i perioden 2010–
2019, jf. vedlegg V6. Disse midlene vil inngå i rammetil-
skuddet til fylkeskommunene. Følgelig er det lagt til grunn 
om lag 3,7 mrd. kr i statlige midler til vegtiltak i Oslopakke 
3 i perioden 2010-2019.

På jernbanesiden er det innenfor den økonomiske plan-
rammen ikke rom for å gjennomføre prosjektet nytt dob-
beltspor Oslo–Ski som forutsatt i forslag til Oslopakke 3, jf. 
kapittel 2.3. Prioriteringene på stamnettet er nærmere  
omtalt i kapittel 2 og 3.

› oslo havn og alnabruterminalen
Osloregionen er et viktig nasjonalt knutepunkt for gods-
transporter. De to store terminalene er Oslo havn og Alna-
bruterminalen. Det finnes per i dag ikke realistiske alterna-
tiver til disse terminalene. Nedbygging av disse termina-
lene til fordel for videre byutvikling, vil svekke sjø- og jern-
banetransportens konkurransekraft. Dette gir økt vegtran-
sport, både i Osloregionen og nasjonalt.

Transportetatene mener at Alnabruterminalen og Oslo 
havn må gis tilstrekkelige arealer for å kunne fungere som 
nasjonale intermodale knutepunkter. Planlegging må også 
ta hensyn til at det sikres arealer for de største brukerne  
av terminalen i området nært inntil Alnabruterminalen.  
Reduksjonen i havnearealer som Oslo kommuneplan og 
Fjordbyplanen legger opp til, er ikke akseptabel. Planleg-
gingen av arealbruken i Oslo må ta utgangspunkt i at Oslo 
havn og Alnabruterminalen er navet i det nasjonale gods-
transportsystemet, og at disse terminalene må kunne utvi-
klesvidere til mer effektive nasjonale logistikknutepunkter. 

Transportetatene foreslår at tilknytningene til Sydhavna og 
Alnabruterminalen får stamvegstatus, og at det avsettes 
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statsmidler som sammen med bompenger gir grunnlag for 
å oppgradere disse tilknytningene i planperioden. Luftkvali-
teten i Alnabruområdet tilfredsstiller ikke kravene i forskriften 
i forurensningsloven. Forurensningsnivået overskrider det 
tillatte altfor mange ganger i året. Det må vurderes restrik-
sjoner på biltrafikken i området når forurensningsnivået er 
for høyt.

4.3 Stavangerregionen
Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren gir  
viktige føringer for utviklingen av arealbruk og transport-
system i området. Transportplan Jæren, som bygger på 
denne, er både en strategisk plan og en handlingsplan for 
perioden 2005–2015. En revidert utgave av transport- 
planen ble godkjent i 2004. Arbeidet med byanalysen, som 
er utført som en del av Nasjonal transportplan 2010–2019, 
har vært organisert gjennom transportplansamarbeidet  
på Jæren, som også omfatter forvaltningsforsøket på 
Nord-Jæren.

Mål
Transportplan Jæren har følgende mål:
› utvikle et miljømessig og samfunnsøkonomisk godt 

transportsystem
› redusere veksten i biltrafikken
› redusere antall trafikkulykker og støyplager som følge 

av transport
› utvikle et tilrettelagt og velfungerende transportsystem 

for alle brukergrupper

Større andel av transportvolumet overføres til 
miljøvennlige transportformer 
For å nå målene i Transportplan Jæren er strategien å over-
føre en større andel av dagens transportvolum og framtidig 
transportvolum som følge av befolkningsutviklingen til miljø-
vennlige transportformer.

Byanalysen foreslår følgende strategi for storbyområdet på 
Nord-Jæren:
› Areal- og transportplanlegging i tråd med fylkesdel- 

planen. Det skal gjennomføres en revisjon av planen, 
hvor lokalisering av næringsvirksomhet og rekkefølge 
av tiltak blir sentralt. Det er startet et arbeid med å 
samordne parkeringspolitikken i storbyområdet.   

› Økt kollektivsatsing gjennom utbygging av kollektiv-
traseer og satsing på framkommelighetstiltak for bus-
sene og drift av nye ruter. Det er et stort sprik mellom 
tilgjengelige midler og det dokumenterte behovet. Det 
vil blant annet bli satset på tiltak for å øke antall kollek-
tivreiser til og fra arbeid i Forus-Lura-området. Et viktig 
tiltak kan være fritak for fordelsbeskatning dersom ar-
beidsgiver subsidierer ansattes bussreiser.

› Når dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes er 
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ferdig utbygd etter planen i 2009, må det etableres et 
rutetilbud med 15 minutters frekvens mellom Stavanger 
og Sandnes med et korresponderende busstilbud på 
viktige knutepunkt.

› Utredning av en kombibane/bybane i tilknytning til 
jernbanen på Nord-Jæren med sikte på etablering i  
løpet av planperioden.

› Iverksetting av regional sykkelstrategi med vekt på 
transportsyklisten. Det bør etableres en sykkelstamveg 
mellom Sandnes og Stavanger i løpet av planperioden, 
og et godt sykkelvegnett til Forus-Lura. Bedre drift og 
vedlikehold, sykkelparkering og markedsføring av sykkel 
som transportform prioriteres. Målet er å øke sykkelan-
delen med 50 prosent, hvilket antas å være mulig med 
økte investeringer. Stavanger har nest høyest sykkelan-
del av de ti største byene i Norge i dag med 6,5 prosent. 
Dette er resultatet av en langsiktig satsing på tilrette-
legging for gange og sykkel.

› Videreutvikling av transportsystemet for gods- og vare-
transport med fokus på sammenhengende kjeder og  
effektive knutepunkter.

› Videreføring av Transportplan Jæren med en «Nord- 
Jærenpakke 2» som inkluderer infrastrukturtiltak for 
kollektivtrafikk (buss og kombibane/bybane), veg og 
sykkeltrafikk samt miljø/trafikksikkerhet og driftstiltak 
for kollektivtrafikken.

› Gjennomføring av en strategi for reduksjon av trafikk-
ulykker. Særlig fokus på å redusere antall personskade-
ulykker med alvorlig utfall, dvs fotgjenger- og syklist-
ulykker samt møte- og utforkjøringsulykker.

Tilrettelegging for kollektivtransport og sykkel 
må suppleres med restriktive tiltak mot bilbruk
På tross av at antall passasjerer med buss har økt med  
nesten 20 prosent etter en omlegning av rutetilbudet i 2002/ 
2003, skjer en økende andel av reisene i regionen med privat-
bil. Privatbilandelen er nå på om lag 71 prosent. Med samme 
reisemiddelfordeling som i dag kan antall daglige bilturer 
komme til å øke med 100 000 i regionen fram til 2020.

Byanalysen erkjenner at sterkere virkemidler enn det som 
er brukt så langt, er nødvendig for å endre reisemiddelfor-
delingen. Det har til nå ikke vært tilstrekkelig lokalpolitisk 
vilje til å ta i bruk viktige restriktive tiltak som parkerings-
restriksjoner i sentrumsområdene og ved større arbeids-
plassområder, samt køprising på veg. For at det skal være 
aktuelt, må positive tiltak iverksettes først.

Ny Nord-Jærenpakke og bybane
Byanalysen foreslår at det utarbeides et forslag til en Nord-
Jærenpakke 2 i løpet av 2007/2008, som grunnlag for 
handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan 2010–
2019. Byanalysen antyder en investeringsramme på 10 
mrd. kr for en slik pakke. I tillegg kommer finansieringsbehov 

Figur 4.2: Stavangerregionen.

Byanalyse, storbyområdet  

på Nord-Jæren.
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knyttet til drift og vedlikehold, spesielt for kollektiv- og 
gang- og sykkelvegsystemet. En bybane kan bli et viktig 
element i en revidert Nord-Jærenpakke. 

Det pågår et utredningsarbeid for å oppdatere og kvalitets-
sikre konseptet for bybane som kombibane på Nord-Jæren. 
På grunnlag av konsekvensutredningen fra desember 
2002, anslås et investeringsbehov på 1,5 til 2 mrd. kr.  
Fylkestinget i Rogaland har vedtatt å opprette et bybane-
kontor og disponere ressurser til utredningsarbeid i 2008. 

Transportetatenes prioriteringer
Bompengeinnkreving for delvis bompengefinansiering  
av prosjekter og tiltak på Nord-Jæren startet i 2001, i  
utgangspunktet for en 10-års periode. Den opprinnelige 
bompengepakken hadde en ramme på om lag 2,8 mrd. 
2007-kr. På grunn av svært usikre kostnadsoverslag for 
mange prosjekt og forutsetning om betydelige statlige  
bidrag, tok Samferdselsdepartementet forbehold om at  
utbygging og framdrift måtte vurderes nærmere i forbin-
delse med de årlige budsjetter, og at innholdet i pakken 
måtte tas opp ved revisjoner av Nasjonal transportplan. I 
Stavangerregionen er det gjennomført to store strategiske 
prosjekter; dobbeltsporutbygging fra Sandnes til Stavanger 
og flytting av godsterminal fra Stavanger til Ganddal. 
Dette legger grunnlaget for å videreutvikle gode og effek-
tive kollektivsystemer.

Prosjektprioriteringen etter 2009 er ikke avklart. Videre 
prioriteringer, inklusive eventuell forlengelse av innkre-
vingsperioden ut over 10 år, må vurderes nærmere fram 

mot handlingsprogrammet for perioden 2010-2019. Trans-
portetatene viser til at det i byanalysen foreslås utarbeidet 
forslag til en Nord-Jærenpakke 2. Et viktig element i forslaget 
er bybane som delvis vil benytte jernbanens kjøreveg. Før 
et bybaneprosjekt eventuelt kan innarbeides i en revidert 
finansieringspakke, er det nødvendig å gjennomføre en 
konseptvalgutredning for hele transportsystemet på Nord-
Jæren (KVU/KS1). Dette arbeidet er påbegynt høsten 2007. 
Transportetatene vil delta aktivt i dette arbeidet. 

Stamvegprosjektene som inngår i Nord-Jærenpakken er  
finansiert med statlige midler. I forslaget til stamvegerin-
vesteringer for perioden 2010-2019 er det innenfor plan-
rammen bare funnet rom for midler til den vedtatte byggin-
gen av firefelts veg på strekningen E39 Stangeland–Sandved 
i Sandnes kommune. Statlige midler til en Nord–Jæren-
pakke etter 2010 vil også komme via rammetilskuddet til 
fylkeskommunene.

4.4 Bergensregionen
Dagens transportpolitikk i Bergensområdet følges opp 
gjennom det vedtatte Bergensprogrammet, som gjelder for 
Bergen kommune med en tidshorisont til 2015. For å 
komme fram til en samlet strategi for utviklingen av trans-
portsystemet i Bergensregionen etter 2015, er det utarbeidet 
en transportanalyse for perioden 2010–2030.

Mål
Transportanalysen oppsummerer målene for transport-
planleggingen i Bergensområdet slik: Bergensområdet skal 
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Transportanalyse for 

Bergensområdet.

utvikles for å sikre attraktiviteten som bosted og område 
for ekspansiv næringsutvikling og nyskaping. Transportsys-
temet skal møte en økende befolknings krav til mobilitet,  
tilgjengelighet og sikker transport, samt sikre en effektiv 
trafikkavvikling for næringstransport. De trafikkskapte  
miljøproblemene skal reduseres, og framtidens transport-
system skal være bærekraftig.

Strategiske elementer i transportpolitikken
Transportanalysen beskriver følgende strategiske elementer 
som bør inngå i en framtidsrettet transportpolitikk:
› Arealbruk og byutvikling som bygger opp under et  

miljøvennlig og effektivt transportsystem med eksi- 
sterende senterstruktur og transporttilbud.

› Etablere et tjenlig og effektivt transporttilbud for veg 
og kollektivtrafikken som går langs transportaksene inn 
mot og forbi Bergen sentrum. 

› Kollektivsatsing der kollektivtrafikken gir størst nytte og 
med differensiert virkemiddelbruk i forhold til byområdet 
etter hvilken rolle kollektivtrafikken skal ha. 
–  Bysentrum: Skjermes for trafikkbelastning, attraktiv 

kollektivtransport med høy standard, attraktive  
fotgjengerområder og et begrenset parkeringstilbud 
for arbeidsreiser.

– Kollektivbyen: Et høyverdig kollektivtilbud som reelt 
alternativ til privatbil, en effektiv trafikkavvikling, 
med lave miljøbelastninger og god tilgjengelighet for 
alle trafikantgrupper og reisebehov. Parkeringspoli-
tikk og restriksjoner på bilbruk må bygge opp under 
dette.

– Nærområdene: Et attraktivt kollektivtilbud. Parkerings-
tilbud som motiverer for kollektivtransport til arbeids-
reiser og Park&Ride-tilbud for overgang mellom bil 
og kollektivtransport.

– Distrikt: Kollektivtilbudet skal i første rekke tjene et 
velferdsbehov som sikrer alle et transporttilbud til 
sentrale reisemål. Kollektivtransporten har liten  
gevinst for miljøeffekter eller transporteffektivitet i 
dette området.

› Et sammenhengende nett av gang- og sykkelveger 
med gode sykkelruter for transportsyklister prioriteres 
langs hovedkorridorene inn mot Bergen sentrum og 
inn mot større arbeidsplassområder, bydelssentra og 
kommunesentra. Utbygging av gang- og sykkelforbin-
delse i nærmiljøene må sikre trygge skoleveger.

› Framtidig hovedvegsystem i Bergensområdet utfor-
mes i hovedsak med fire felt på innfartsårene, samt et 
ringvegsystem med en ytre ring i ytterkant av 
kollektivbyen.

Vekst i biltrafikken gir dårlig måloppnåelse
Transportanalysen inneholder en analyse som viser hvordan 
transportmiddelfordelingen kan endres ved ulike kombina-
sjoner av virkemidler. For at kollektivandelen og andelen 

Figur 4.3: Bergensregionen.



side 12�

gang og sykling skal øke og veksten i biltrafikken dempes, er 
det nødvendig, men ikke tilstrekkelig med et forbedret kol-
lektivtilbud og forbedret gang- og sykkeltilbud. Restriktive 
tiltak mot bruk av bil sammen med et forbedret kollektiv- 
tilbud presenteres derfor som hovedelement i en samlet 
virke-middelpakke. Analysen konkluderer med at tidsdiffe-
rensierte bompengesatser bør innføres i Bergen, og at det 
bør åpnes for at bompenger kan bidra til å finansiere drift 
av kollektivtrafikken. Dessuten bør antall langtidsparkerings-
plasser sentralt og ved de største arbeidsplassene reduseres 
i områder der kollektivtransporten gir et godt tilbud.

Analysen konkluderer med at trafikk- og miljøutfordringene 
i Bergensområdet ikke kan møtes uten fortsatt trafikant-
betaling og økte statlige rammer. Byanalysen anbefaler å 
legge til grunn et høyt ambisjonsnivå for gjennomføring av 
tiltak. Det innebærer gjennomføring av en tiltakspakke 
svært grovt anslått til 37 mrd. kr i løpet av 20-årsperioden 
2010–2029. Av dette utgjør vel 9 mrd. kr vegtiltak på 
stamveg og 9 mrd. kr til bygging av bybane. Rammen til 
gange og sykkel, miljø og trafikksikkerhet er 2 mrd. kr.  
Bergen har færre km gang- og sykkelveger enn de øvrige ti 
største byene i Norge (unntatt Tromsø) og lavest sykkel- 
andel med 3 prosent. En tiltakspakke basert på et lavere 
ambisjonsnivå har en samlet ramme på 22 mrd. kr.

For hele storbyområdet har byanalysen virkningsbereg-
ninger av flere virkemiddelpakker, basert på en befolk-
ningsvekst på 21 prosent fram til 2030. Bilandelen er  
beregnet å ligge mellom dagens nivå på 68 prosent og 73 
prosent. Det betyr at med de forutsetninger som er lagt til 
grunn, vil dagens bilandel opprettholdes eller økes. Andelen 
gående og syklende reduseres i alle scenariene. Kollektiv-
andelen beregnes til mellom 9 og 14 prosent mot dagens 
11 prosent.

I årene 2003–2006 har kollektivtransporten ikke klart  
å holde tritt med veksten i vegtrafikken. Tall fra de lands-
omfattende reisevaneundersøkelsene indikerer at kollek-
tivandelen i Bergen er ett prosentpoeng lavere i 2005 
enn i 2001.

Transportetatenes prioriteringer
Transportanalysen for Bergensområdet gir et godt bilde  
av trafikksituasjonen, spesielt ved at analysen gir en priori-
tering av tiltakene; først utbygging av kollektivtrafikken, 
deretter utbygging av ringvegsystem og tilslutt økt veg- 
kapasitet inn mot sentrum.

Den reviderte bompengeordningen for Bergensprogrammet 
legger til rette for en forsert og parallell utbygging av  
Bybanen og rv. 557 Ringveg vest gjennom låneopptak. I 
den reviderte finansieringsplanen, der bompengeperioden 
er forlenget fra 2011 til 2015, er det lagt til grunn en samlet 
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investeringsramme på 5,6 mrd. kr, hvorav om lag 0,8 mrd. 
kr i perioden 2010–2015. 

Det er en forutsetning at det ikke startes nye prosjekter i 
Bergensprogrammet før utbyggingen av Bybanen og Ring-
veg vest er kommet så langt at man har full oversikt over 
kostnadsutviklingen i prosjektene og inntektsutviklingen 
fra bompengeinnkrevingen. Tidspunkt for anleggsstart på 
det tredje store prosjektet, Skansentunnelen, må vurderes i 
lys av dette.
 
Gjennomføringen av Bergensprogrammet vil ikke dempe 
trafikkveksten eller føre til mer miljøvennlig transport. Som 
påvist i transportanalysen, vil det også være nødvendig 
med restriktive tiltak mot bilbruk sammen med bybanen og 
et bedre sykkeltilbud. Transportetatene er derfor enig i 
konklusjonen i transportanalysen om at det er behov for en 
ordning med køprising. Et samlet finansieringsopplegg for 
hele Bergensregionen vil legge bedre til rette for å sam-
ordne aktuelle tiltak i regionen. Transportetatene anbefaler 
at også Bergen satser på å øke sykkeltrafikken i tråd med 
målene i Nasjonal sykkelstrategi. Det pågår en KVU for 
dobbeltspor Arna-Bergen og vegprosjektet Arnatunnelen. 
Dette arbeidet blir ferdig i 2008.

Bergensprogrammet omfatter ikke tiltak på stamvegnettet. 
Dette betyr at statsmidler til Bergensprogrammet fra 2010 

må komme via rammetilskuddet til fylkeskommunene.  
I Statens vegvesens forslag til investeringer på stamveg-
nettet i perioden 2010–2019 er det først og fremst utbyg-
gingen av E39 Svegatjørn–Rådal som berører Bergens- 
området. I tillegg kan det være aktuelt med mindre  
investeringstiltak. Se nærmere omtale i kapittel 3.

4.5 Trondheimsregionen
Fylkesdelplan for areal og transport i Trondheimsregionen 
for perioden 2002–2011 gir viktige føringer for en bære-
kraftig utvikling i regionen. Intensjonen er en desentralisert 
konsentrasjon ved at boligbygging og service samles inn 
mot kommunesentre og tettsteder. Trondheim kommune 
utarbeidet i 2006 en revidert transportplan som utgangs-
punkt for tiltak i perioden 2006–2015. Planen inneholder 
ikke tiltak som vil reversere utviklingen mot et stadig mer 
bilbasert samfunn, dersom bystrukturen utenom de sen-
trale byområder ikke styres hardt mot arealbruk som kan 
gi effektiv kollektivløsning. Transportplanen inneholder 
ikke forslag om køprising. Planen ble behandlet i Trond-
heim bystyre i februar 2007.

Mål
Byanalysen for Trondheim og Trondheimsregionen har en 
hovedmålsetting om å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert 
og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets 
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behov for transport og som fremmer regional utvikling. 
Analysen beskriver fire konkrete mål med ni tilhørende 
måleindikatorer:
› Bedre framkommelighet og reduserte 

avstandskostnader.
› En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med 

drepte eller varig skadde i trafikken
› Transportsystemet skal bidra til å redusere miljøskade-

lige virkninger av transport, og bidra til å oppfylle  
nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser  
på miljøområdet.

› Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle, og 
transporttilbudet skal gjøre det mulig å leve et aktivt liv

Strategier
For å nå disse målene anbefaler byanalysen fem hoved-
strategier for perioden 2010–2019:
› Hovedvegnettet i Trondheim og Trondheimsregionen 

bygges ut slik at det vil fungere som et trafikksikkert 
avlastende vegnett.

› I det sentrale byområdet av Trondheim («Miljøbuen») 
og i tettstedene i regionen, utvikles og prioriteres de 
miljøvennlige transportformene gange, sykkel og 
kollektivtrafikk.

› Videreutvikle Trønderbanen som regionforstørrer og 
viktig akse. Kortere kjøretid Trondheim - Steinkjer, og 
bedre tilbud sør for Trondheim.

› Økt tilrettelegging og satsing på sjø- og banetransport 
for gods, og med utvikling av Brattøra som et logistikk-
knutepunkt for hele regionen

› Videreutvikling av areal- og transportpolitikken med 
tettere bystruktur og lokalisering av virksomheter som 
begrenser transportbehov. 

Helhetlig pakke gir resultater
Etter nedlegging av bomringen 31. desember 2005, økte 
totaltrafikken over døgnet med om lag 5 prosent, mens  
trafikken innenfor de tidligere betalingsperiodene økte 
med om lag 9 prosent. I perioden 2003–2006 har veksten 
i biltrafikken vært dobbelt så høy som i kollektivtrafikken. 
Gjennomsnittsfarten for buss i Trondheim har blitt redu-
sert. Trondheim kommune har de senere år lagt betydelige 
midler i reduserte billettpriser for kollektivtrafikken. Til-
skuddet til kollektivtransport har økt fra 21 mill. kr i 2003 
til 73 mill. kr i 2006.

Byanalysen viser at de mest virkningsfulle tiltakene innen 
vegsektoren er:  
› køprising i det sentrale byområdet, 
› utbygging av stamvegnettet i Trondheim og i 

Trondheimsregionen, 
› utbygging og styrket drift og vedlikehold av om lag  

100 km hovednett for sykkeltrafikken,

Figur 4.4: Trondheimsregionen.

Byanalyse. Trondheim og 

Trondheimsregionen.
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› utbygging av infrastrukturen for kollektivtrafikken med 
universell tilrettelegging av holdeplasser og knutepunkt.

Det er ut fra dette foreslått en tiltakspakke som i stor grad 
vil bidra til måloppnåelse. Pakken omfatter en totalløsning 
med både bompenger på enkeltprosjekter og køprising i 
det mest miljøbelastede området. Tiltakspakken har et  
totalomfang på om lag 8 mrd. kr for perioden 2010–2019. 
Det er også beskrevet en mindre omfangsrik tiltakspakke 
med en ramme på om lag 4,7 mrd. kr.

Effekten av den største tiltakspakken viser blant annet at 
det er mulig å oppnå en betydelig overgang fra bilbruk til 
miljøvennlige transportformer i det sentrale byområdet  
(reduksjon i bilbruk fra ca 50 prosent til 35 prosent). Dette 
må karakteriseres som et trendbrudd. Det vurderes som 
mulig å doble sykkelomfanget. Trondheim er den av de fire 
største byene i Norge som har høyest sykkelandel med 8,5 
prosent. Dette er resultat av en langsiktig innsats med  
tilrettelegging for sykling. Det pekes videre på flere virk-
ningsfulle tiltak innen vegtransporten som krever avklaringer 
på sentralt hold.

Transportetatenes prioriteringer
Innenfor rammen til investeringer på stamvegnettet i  
perioden 2010–2019, fullfinansieres prosjektet E6 Nordre 
avlastningsveg, inklusive ny bru over Nidelven. Etter planen 
åpnes prosjektet for trafikk i 2009. I tillegg er det lagt til 
grunn at det blir tilslutning til å videreføre bompengepro-
sjektet E6 Trondheim–Stjørdal, slik at endeparsellene  
Nidelv bru–Grillstad og Værnes–Kvithamar fullføres i første 
fireårsperiode. 

Ved behandlingen av Transportplan for Trondheim 2006–
2015 har Trondheim kommune åpnet for prosjektbasert 
bompengefinansiering av E6 sør og E6 Sluppen–Stavne. 
Foreløpig er det lagt til grunn at prosjektene kan fullfinan-
sieres med bompenger. Lang tunnel for Osloveien ved kob-
lingen til Nordre avlastningsveg forskutteres av Trondheim 
kommune og ferdigstilles derfor samtidig med Nordre  
avlastningsveg. Forskutteringen er forutsatt refundert i 
siste seksprsperioden. 

Jernbaneverket planlegger å bygge Gevingåsen tunnel i 
første del av planperioden. Dette gir kortere reisetid og  
økt kapasitet på Trønderbanen.
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Distriktsutvikling 
og forholdet 
mellom nasjonal  
og regional 
transportplanlegging
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Distrikts- og regionalpolitiske hensyn er viktige i transportpolitikken. Utfordringen er å 
redusere de høye avstandskostnadene og utvikle en infrastruktur som er pålitelig og fleksibel. 
Samferdselstiltak er viktige for å oppnå målet om å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret. Avinor vil beholde og oppgradere nettet av lufthavner som har stor 
betydning for næringsliv, turisme og distriktsutvikling. Kystverket vedlikeholder og utvikler 
fiskerihavner og annen maritim infrastruktur av stor betydning for kyst-Norge. Øvrige 
riksveger blir sammen med fylkesvegene regionale veger som eies av de nye regionene fra 
2010. Statens vegvesen foreslår at staten bidrar til å gjøre overgangen til en ny ansvarsdeling 
lettere. For nordområdene presenteres en egen strategi med styrket sjøsikkerhet, 
tilrettelegging av lufthavner for flyfrakt av fisk, stamvegforbindelse til viktige havner og økt 
kapasitet for gods på jernbanen.

I St.meld. nr. 21 (2005–2006) Hjarte for heile landet –  
Om distrikts- og regionalpolitikken og St.meld. nr. 12 
(2006–2007) Regionale fortrinn – regional framtid, fram-
går at regional- og distriktspolitiske hensyn skal tillegges 
større vekt i sektorpolitikken. Overordnede mål er å utvikle 
likeverdig infrastruktur for hele landet og redusere  
avstandsulemper.

Distriktspolitikken er viktig for norsk næringsliv. En aktiv 
distriktspolitikk bidrar til å opprettholde levedyktige sam-
funn med lokal kompetanse for å utnytte og foredle råvarer 
og naturressurser og derigjennom utvikle norsk næringsliv. 

Norsk næringsliv har en avstandsulempe i forhold til kon-
kurrenter i Europa. Lange avstander til de store markedene 
gir høye direkte transportkostnader og reduserte mulig- 
heter til kontakt med kunder, leverandører og samarbeids-
partnere. Små lokale markeder for mottak av varer og gods 
reduserer mulighetene til å effektivisere logistikken, velge 
transportmiddel og å få retningsbalanse i transportstrøm-
mene. Utfordringen er å utvikle en robust, pålitelig og flek-
sibel infrastruktur som reduserer avstandsulempene.

5.1 Forvaltningsreformen påvirker 
forutsetningene for transportplanleggingen

Forvaltningsreformen innebærer bl.a. overføring av eier-
skapet for det vesentligste av dagens øvrige riksvegnett  
fra staten til de nye regionene. Etter reformen vil derfor det 
regionale forvaltningsnivået få en noe annen rolle som  
bidragsyter ved utforming av den nasjonale transportpoli-
tikken og økt ansvar for å nå nasjonale mål.  

Et av hovedmålene med reformen er at nasjonale målset-
tinger skal ivaretas. Stortinget har pekt på at investerings-
nivået på det regionale vegnettet må være akseptabelt, at 
vegstandarden må settes ut fra nasjonale interesser og at 
nasjonale målsettinger for trafikksikkerhet må ivaretas.

Også på andre viktige områder får de nye regionene en 
sentral rolle. Et eksempel er tilrettelegging for miljøvenn-
lige transportformer som gange, sykkel og kollektivtran-
sport. Her vil både kommuner og de nye regionene være 
sentrale. Samhandlingen mellom de tre forvaltningsnivåene 
blir enda viktigere enn tidligere. Ansvaret for å nå nasjo-
nale mål på disse områdene vil i større grad enn tidligere 
ligge på det regionale forvaltningsnivået. 
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Statens vegvesen har et sektoransvar for veg, vegtrafikk og 
vegtransport. Det innebærer at Statens vegvesen har et 
nasjonalt ansvar for transport på veg: sykkel, gange, kol-
lektivtransport og universell utforming. Statens vegvesen 
skal bidra til en helhetlig utvikling av sektoren. Dette  
ansvaret bør ligge fast med tanke på at vi skal oppnå gode 
helhetsløsninger i transportpolitikken. 

Statens vegvesen har plikt til å:
› ta et generelt samfunnsansvar for å fremme sektorens 

bidrag for et bedre samfunn
› ta ansvar på tvers av sektoren, uavhengig av hvilke 

myndigheter som har primæransvar
› oppmuntre og støtte myndigheter med primæransvar
› ta ansvar for kunnskapsutvikling, sikre faglig kvalitet 

på utdanningsinstitusjoner og rekruttering til sektoren
› bistå lokale myndigheter med å analysere og avveie  

infrastrukturtiltak innenfor veg, jernbane og lokal  
kollektivtransport opp mot andre tiltak innen drift,  
trafikkregulering og arealbruk

Vegdirektoratet skal følge opp sektoransvaret som faglig 
rådgiver for Samferdselsdepartementet.

For å ivareta et mest mulig enhetlig tilbud til trafikantene 
anbefaler Statens vegvesen at statlige føringer for standarden 
på dagens øvrige riksveger og fylkesveger, blir gjort gjel-
dende for det regionale vegnettet.

Gjennomføring av nasjonal politikk på et offentlig vegnett 
som i stor grad eies av kommunene og de nye regionene 
kan bli en utfordring. Det er viktig at det vurderes hvilke  
bidrag som skal komme fra regionalt og kommunalt veg-
nett for å oppfylle nasjonale mål, samt rapporteringsrutiner 
og rutiner som ellers er hensiktsmessige for oppfølging av 
transportpolitikken. Det er særlig viktig med et godt sam-
arbeid om trafikksikkerhet, slik at dette blir et prioritert 
område både nasjonalt og regionalt.
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5.2 Regionale veger
Det øvrige riksvegnettet er i dag på om lag 18 500 km, 
mens stamvegnettet er på 8 800 km. Store deler av det  
øvrige riksvegnettet har lav standard. Statens vegvesen 
har tidligere vurdert at det vil koste om lag like mye å opp-
gradere øvrige riksveger til god standard som stamvegene, 
det vil si minst 230 mrd. kr. Statens vegvesens forslag til 
fordeling av investeringsmidler mellom stamveger og  
øvrige riksveger innebærer at det blir rom for 14,5 mrd. kr 
til øvrige riksveger i tiårsperioden 2010–2019. Det er med 
andre ord et stort gap i forhold til hva som trengs for å få 
en god standard på hele vegnettet. Det er ønskelig å finne 
finansieringsløsninger for store utbyggingsprosjekt som 
kan være vanskelig å finansiere innenfor de nye regionenes 
årlige budsjetter. I tillegg til investeringer ligger det store 
utfordringer i drift og vedlikehold av dette vegnettet og i 
drift av de 85 ferjesambandene på dagens øvrige 
riksvegnett.

Statens vegvesen foreslår i kapittel 2.5 en fordeling av den 
økonomiske rammen mellom stamveger og øvrige riksveger. 
Statens vegvesen vil ut fra forutsetningene for forvalt-
ningsreformen ikke anbefale at det gis konkrete føringer 
for hvordan regionene skal bruke midlene til det regionale 
vegnettet. På to områder anbefales likevel at staten setter 
av øremerkede midler til tiltak på det framtidige regionale 
vegnettet. Dette gjelder midler til gjennomføring av det  
nasjonale turistvegprosjektet, som er forutsatt avsluttet i 
2016. Prosjektet har stor nasjonal interesse, fordi reiseliv 
er en av Norges viktigste næringsgrener. Arbeidet med  
nasjonale turistveger har også blitt kjent internasjonalt.  
De fleste strekingene i dette prosjektet ligger på dagens 
øvrige riksvegnett, og det foreslås avsatt totalt 650 mill. kr 
til denne delen av prosjektet. Prosjektet er nærmere omtalt 
under kapittel 5.5. I tillegg foreslås det å øremerke midler 
til tilpasning av ferjekaier på dagens øvrige riksvegnett, 
der dette blir nødvendig som en følge av kontrakter som 
inngås før inngangen til 2010. Til dette formålet foreslås 
avsatt totalt 250 mill. kr. Midlene til nasjonale turistveger 
og tilpasning av ferjekaier på dagens øvrige riksvegnett er 
holdt utenfor forslaget til fylkesfordeling i vedlegg 6.   

Statens vegvesen legger foreløpig til grunn at rassikrings-
posten (post 31) skal videreføres etter forvaltningsreformen. 
Det forelås at 1,5 mrd. kr av investeringsrammen øremerkes 
til rassikringstiltak på øvrig riksvegnett. I tillegg kommer 
rassikringstiltak som prioriteres innenfor den resterende 
rammen på 12,1 mrd. kr (post 30).

For prosjekter på det øvrige riksvegnettet som er i gang 
ved inngangen til 2010 forutsettes det at de nye regionene 
overtar ansvaret for å gjennomføre disse som vedtatt, 
innenfor statlig rammebevilgning til regionene.

Opprettelse av et statlig investeringsfond for 
større investeringer på øvrig riksvegnett/
regionalt vegnett
I tillegg til store investeringsbehov er det bindinger knyttet 
til fullføring av allerede igangsatte prosjekter og inngåtte 
refusjonsavtaler. Staten har også forpliktelser knyttet til 
oppfølging av vedtatte bompengepakker og prosjekter der 
alternativ bruk av ferjetilskudd inngår.

Statens vegvesen foreslår en statlig finansieringsordning 
for større investeringsprosjekter på det regionale vegnettet 
for å legge til rette for oppfølging av de forpliktelser som 
overføres til det regionale forvaltningsnivået. I første  
omgang bør det legges opp til en overgangsordning med 
8–10 års varighet. I denne perioden foreslår vi at det regi-
onale forvaltningsnivået kan få innvilget lån med gunstige 
vilkår til gjennomføring av prosjekter på det regionale veg-
nettet med kostnadsoverslag over 100 mill. kr. Lånet fore-
slås tilbakebetalt over en 15-årsperiode. Ordningen forut-
settes finansiert utenfor rammen til vegformål. Tilsagn om 
lån bør etter Statens vegvesens syn fordeles på hele perio-
den samlet, etter søknad. Det må derfor utarbeides nær-
mere kriterier for hvilke prosjekter som skal prioriteres.

Fylkesvis fordeling av den statlige 
investeringsrammen til øvrig riksvegnett
Statens vegvesen utarbeidet i 2007 regionale rassikrings-
planer. Det anbefales at de øremerkede midlene til rassik-
ring fordeles mellom dagens fylker med utgangspunkt i 
den prioriteringsmodellen som er benyttet i disse planene. 
Øremerkede midler til nasjonale turistveger og ferjekaier 
forutsettes fordelt etter konkrete vurderinger.

Resterende inversteringsmidler til øvrig riksvegnett fore-
slås fordelt etter en enkel modell som i hovedsak er basert 
på folketall og veglengde. For å ta hensyn til ulikheter i 
vegstandard foreslås det at deler av midlene fordeles etter 
registrert forfall på det øvrige riksvegnettet. Statens veg-
vesen mener at det i perioden 2010–2019 bør benyttes  
minimum 5 mrd. kr til å ta igjen forfallet. Forfallet er fordelt 
med om lag en tredel på stamvegnettet og to tredeler på 
dagens øvrige riksveger. Dette innebærer at 3,3 mrd. kr bør 
brukes til å ta igjen forfall på det øvrige riksvegnettet. Sta-
tens vegvesen foreslår derfor at 8,8 mrd. kr fordeles på fyl-
ker etter det registrerte forfallet  på dagens øvrige riksveg-
nett. Resterende 8,8 mrd. kr foreslås fordelt etter folketall 
og veglengde, vektet med 50 prosent på hver av 
indikatorene.

Den fylkesvise fordelingen av inveseringsrammen til  
dagens øvrige riksveger framgår av vedlegg V6.
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Ferjer på øvrige riksveger
Standarden som er lagt til grunn for beregning av nød- 
vendig ramme for ferjesambandene i dagens øvrige riks-
vegnett er vist i tabell 5.1. Det vil være opp til de nye  
regionene å vurdere tilbudet for de regionale ferjene. 

5.3 Luftfartens regionale betydning og 
regional lufthavnstruktur

De regionale lufthavnene med tilhørende flyruter utgjør en 
svært viktig del av det regionale transporttilbudet. Disse luft-
havnene er i all hovedsak eid og drevet av Avinor. Lufthavn-
dekningen i Norge er svært god. To tredeler av befolkningen 
har tilgang til en lufthavn innenfor en times reise. På Vest-
landet og i Nord-Norge har hele to tredeler av befolkningen 
mindre enn en halvtimes reise til lufthavnen. God lufthavn-
dekning og manglende transportalternativer bidrar til høy 
reisefrekvens med fly i Nord-Norge. Figur 5.1 illustrerer dette.

Frekvensene for innenlandsreiser med fly er høyest i Nord-
Norge og lavest på Østlandet, mens forholdet er omvendt 
når det gjelder utenlandsreiser. Befolkningsutvikling og flyt-
temønster kan også illustrere hvordan samfunnet påvirkes 
av tilgjengelighet til lufthavn. Figur 5.2 viser at kommuner 
som ligger nær lufthavnen har en langt sterkere befolknings-
vekst enn kommuner med større avstand til lufthavnen. 
 
Undersøkelsen viser videre at luftfart er:
› Viktigste kollektive transportmiddel for reiser lengre 

enn 300 km
› Av stor betydning for norsk næringsliv, særlig olje-  

og gassektoren.  
› Svært viktig for turisme til Norge – 30 prosent av  

alle innreisende turister kommer med fly (dobling  
fra 2001 til 2006)

› Av stor betydning for distriktsutviklingen (10–15  
prosent høyere befolkningsvekst i kommuner med en 
regional lufthavn enn tilsvarende kommuner uten)

› Avgjørende for post- og avisdistribusjon
› Avgjørende betydning for helsesektoren, særlig i 

Nord-Norge
› Avgjørende for landsomfattende kultur- og 

sportsaktiviteter 

Videre har luftfarten stor betydning for totalforsvar og 
beredskap.

Den regionale lufthavnstrukturen
Ved inngangen til planperioden vil mange regionale luft-
havner ha vært igjennom en omfattende sikkerhetsoppgra-
dering i henhold til Luftfartstilsynets forskrift om utforming 
av store flyplasser. Blant annet av hensyn til bedriftens 
økonomi vurderer Avinor å søke om utsatt gjennomføring 

på enkelte lufthavner. Dette vil innebære at oppgradering 
av enkelte lufthavner skyves inn i planperioden 2010–2019.

Det kan ventes økt konkurranse mellom stamruteplasser 
og regionale lufthavner. Tilbud og pris på stamruteplas-
sene stimulerer til økt trafikk, som øker influensområdet på 
bekostning av de regionale lufthavnene. Forbedret vegstan-
dard kan forsterke denne trenden. Utviklingen forventes  
likevel å variere mye fra sted til sted. Den generelle trafikk-
utviklingen og omfanget av innkommende turisme vil 
kunne ha stor betydning for enkelte lufthavner.

I forrige Nasjonale transportplan ble det varslet at det 
skulle foretas en nærmere vurdering av den regionale luft-
havnstrukturen. Samferdselsdepartementet har ikke tatt 
initiativ til en slik vurdering i Nasjonal transportplan 
2010–2019. Dette henger sammen med Soria Moria-erklæ-
ringen, der det heter at: «Regjeringen vil opprettholde  
dagens flyplasstruktur så framt det ikke er et uttrykt ønske 
lokalt om å legge ned en flyplass. Dette må i så fall skje  
etter en grundig prosess hvor alle berørte er blitt hørt». 

Etter at forrige Nasjonale transportplan ble lagt fram, har 
det særlig vært lokal oppmerksomhet på følgende lufthavner 
og prosjekter:
› Helgeland: Avinor har vurdert en felles lufthavn for  

Helgeland. Det er konkludert med at Drevja-alternativet 
i Vefsn kommune ikke er egnet på grunn av dårlig vær-
messig tilgjengelighet. Lokalt arbeides det imidertid 
med flere initiativ. Særlig er et prosjekt i Rana kom-
mune, som erstatning for Røssvoll, kommet langt.

› Honningsvåg: Værmålingene viser at den vurderte lokali-
teten på Porsangnesryggen ikke er egnet. Avinor vil der-
for satse videre på den eksisterende lufthavnen på Valan.

› Narvik: I forbindelse med behandlingen av planene for 
E6 Narvik – Bjerkvik har kommunen vedtatt at den kan 
godta en avvikling av Narvik lufthavn, Framnes på visse 
vilkår. Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet, 
kommunen og Avinor er for tiden i dialog om saken.

› Hammerfest: Dagens lufthavn er lokalisert i et område 
der det er problemer både med vær, vind og topografi. 
Se omtale i kapittel 5.5.

Avinors målsetting er å styrke den regionale utviklingen 
gjennom drift og utvikling av et mest mulig effektivt regio-
nalt lufthavnnett. Avinor vurderer løpende utviklingen for 
den enkelte lufthavn, herunder trafikkgrunnlag, driftsøko-
nomi, operative forhold og den utviklingen som skjer i  
andre deler av transportinfrastrukturen. 
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Tabell 5.1: Standard for øvrige riksvegferjesamband som er lagt til grunn for beregning av nødvendig ramme

Trafikkgrunnlag
Takst 
sone 1)

Antall avganger 
pr døgn 
hverdager

Stiv 
frekvens 2)

Åpningstid 
(fra første til siste avg.) 3)

Andel kjøretøy 
som kommer 
med ønsket 
avgangHverdager Lørdag/søndag

> 2 500 PBE ÅDT 36 12 timer 24 timer 24 timer

98%

1 000–2 500 PBE ÅDT [4] 30 18 timer 16 timer

500–1 000 PBE ÅDT  1–4 22 18 timer 16 timer

500–1 000 PBE ÅDT [5]  5 – Kontinuerlig drift 18 timer 16 timer

100–500 PBE ÅDT  1–4 21 16 timer 15 timer

100–500 PBE ÅDT  5–9 15 16 timer 14 timer

100–500 PBE ÅDT  10–20 8 16 timer

100–500 PBE ÅDT  21– Kontinuerlig drift

< 100 Egne vurderinger

1)  Med sone menes lengden på strekningen i kilometer  
2)  Stiv frekvens: avganger med faste intervall fra samme ferjeleie innen-

for en tidsperiode, eksempelvis 15, 20, 30 eller 60 minutter mellom 
hver avgang. Stiv frekvens er ønskelig også for samband/ strekninger 
der dette ikke er et krav dersom det kan oppnås uten ekstra kostnader 

3)  For at åpningstid skal være 24 timer må det ikke være mer enn  
2 ½- time mellom to avganger

4)  For strekninger/ samband over 20 kilometer gjelder krav om kontinuerlig 
drift innenfor åpningstiden og maks 98% servicenivå

5)  For strekninger/ samband fra sone 5 > 750 PBE per døgn skal det 
være en frekvens på 22 avganger

Figur 5.1: Antall flyreiser 2003 per innbygger etter landsdel og 

reisetid til lufthavn fra kommunesenteret. Vektet etter 

befolkningsstørrelse i kommunen. Kilde: TØI-rapport 807/2005.

Figur 5.2 Befolkningsvekst i kommunene 1990–2005 etter avstand til 

lufthavn og landsdel. Prosent. Vektet etter kommunens innbyggertall i 

2000. Kilde: TØI-rapport 807/2005.
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5.4 Fiskerihavner og regional utvikling

Transport er et viktig ledd i verdikjeden for sjømatprodukter. 
Effektive transportløsninger og god infrastruktur er viktige 
konkurransefaktorer og sentrale forutsetninger for økt ver-
diskapning. Pris, kvalitet, punktlighet og framføringstid er 
sentrale parametere som styrer valget mellom alternative 
transportløsninger. Kostnadsnivået på transport av fisk har 
stor betydning. For lang framføringstid er en av de største 
utfordringene for fiskeri- og sjømatnæringen.

Marin sektor er en sentral næring for mange lokalsamfunn, 
der effektiv infrastruktur er viktig for utviklingen. Transport-
tilbudet kan være utslagsgivende, både når den enkelte 
vurderer hvor attraktivt et sted er for bosetting og ikke 
minst for lokalisering av bedrifter.

Kystverkets utbygging av fiskerihavner er konsentrert om 
grunnleggende infrastruktur som skjerming av utsatte havner 
og innseilinger, vedlikehold av moloer og utdyping av hav-
neområder. Kaier, flytebrygger og industriarealer i fiskeri-
havnene er et kommunalt ansvar, men det er behov for å 
yte tilskudd slik at mindre tiltak kan realiseres i lokal regi. 
Kystverket forvalter derfor en tilskuddsordning for kommu-
nale fiskerihavnetiltak.

Betydningen av fiskerihavner
Den tradisjonelle fiskeforedlingsindustrien består av små 
og mellomstore bedrifter spredt langs hele kysten. I 2003 
var det registrert totalt 558 foredlingsbedrifter med i alt 

om lag 13 000 sysselsatte. Mange av bedriftene er eta-
blert i fiskerihavner. Samlet sett utgjør konvensjonelt fiske 
og fiskemottak den største delen av hvitfiskindustrien, med 
størst konsentrasjon i Nordland og Møre og Romsdal. 

Fiskeforedlingsindustrien har avgjørende betydning for 
kystflåtens muligheter til å få omsatt fangsten. For de  
mindre fartøyene betyr det mye at bedriftene ligger i  
nærheten av de viktigste fangstfeltene. 

Effektive og trygge fiskerihavner er en viktig forutsetning 
for verdiskapning og bosetting langs kysten. Både opprett-
holdelse og videreutvikling av næringsaktivitet er avhengig 
av fiskerihavner som har tilfredsstillende dybde og innsei-
lingsleder med god oppmerking og tilstrekkelig manøvre-
ringsareal. En utvikling i retning av færre, men større fiske-
fartøyer og større gods-, fryse- og containerskip setter 
større krav til dybde og manøvreringsareal i havnene. 

Ved utbygging av fiskerihavner skal prosjekter som har stor 
betydning for den nasjonale verdiskapningen i fiskeri- og hav-
bruksnæringen prioriteres. Videre er det viktig med tiltak som 
bidrar til å ivareta fiskerihavnebehov i mindre lokalsamfunn.
Fiskerinæringens behov for fiskerihavner endrer seg. Staten 
har et vedlikeholdsansvar for de statlige utbygde havnene 
og en del havner som ikke lenger har betydning for nærin-
gen. Stortinget har samtykket i at havner som ikke er  
næringsaktive skal avhendes. Det er ønskelig at denne  
infrastrukturen kan nyttes til andre samfunnsnyttige formål, 
for eksempel turisme.
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Kystkultur
Fiskerihavnanlegg, fortøyningsringer og ballastmerker er 
en viktig del av kystkulturen. Kystverket har også ansvaret 
for fyrstasjoner, sjømerker og annen infrastruktur i kyst- 
sonen som representerer en viktig del av kystkulturen. 
Riksantikvaren har fredet 83 fyrstasjoner og fem tåkeklokker 
etter kulturminneloven, men andre sjømerker og naviga-
sjonsinstallasjoner er også av stor kulturhistorisk verdi. 
Kystkulturen har både kulturhistorisk verdi og stor betyd-
ning for reiselivsnæringen.

5.5 Nordområdene

Regjeringen har presentert en strategi for nordområdene, 
det vil si land- og sjøarealene i Nordland, Troms, Finnmark 
samt sjøarealene rundt Svalbard. Samferdselsdelen av 
strategien skal følges opp i Nasjonal transportplan.

Transportutfordringer
Det er store utfordringer knyttet til transport og samferdsel 
i nordområdene. Fiskeri- og havbruksnæringen er avhengig 
av et bedre vegnett og mulighet til flytransport av fisk. Rei-
selivsnæringen trenger først og fremst en vel fungerende 
lufttransport til rimelige priser og gode forhold for cruise-
trafikken og et sikkert og effektivt veg- og ferjetilbud. 

Utviklingen innen olje og gass stiller økte krav til sjøsikkerhet 
og oljevernberedskap i nordområdene. Oljetransporten  
fra Russland har allerede medført økt trafikk utenfor  

norskekysten. Åpningen av nye olje- eller gassfelt i nord-
områdene vil øke trafikken enda mer. Det vil også bli mer 
aktuelt med omlastning av olje fra skip til skip eller ved 
land. Dette gir økt risiko for sikkerhet og miljø. Når etable-
ringen av Stockmann-feltet kommer i gang, øker kravene 
først og fremst til den maritime infrastrukturen. Utover det 
som skjer i Stockmann-feltet kan utviklingen omkring  
Pomorsonen, en norsk-russisk industriell og økonomisk 
sone over grensen mellom Kirkenes og Petsjenga-området, 
stille økte krav til infrastrukturen. 

På lengre sikt kan eventuelle endringer i godstransport-
strømmene mellom Asia, Europa og Amerika gi nye utfor-
dringer. Hvis Nordvestpassasjen blir åpnet for sjøtransport 
deler av året, kan det resultere i vesentlig økt sjøtrafikk i 
nordområdene og økte utfordringer for sikkerhet og miljø. 
Blir det aktuelt å transportere gods med tog fra Asia til 
havner i Norge for videre transport til Amerika, vil dette 
stille høye krav til jernbanens og havnenes infrastruktur.

Samlet strategi for transport i nordområdene  
i perioden 2010–2019
Hensikten med samferdselssatsinger i nordområdene er å 
styrke næringsliv, bosetting og levekår. 

Transportetatene mener at maritim infrastruktur og viktige 
havner må styrkes for å ivareta logistikkbehovet knyttet til 
petroleumsvirksomheten i nord og samarbeidet med Russ-
land. Kystverket har pekt ut Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, 
Narvik, Bodø og Mo i Rana som stamnetthavner som bør 
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utvikles. Disse havnene foreslås å få stamvegtilknytning.
Kystverket vil i planperioden øke kunnskapene om virknin-
gene ny aktivitet innen oljevirksomheten kan få for sjøsik-
kerhet og oljevernberedskap. Norge og Russland har utvi-
klet et nært og godt samarbeid om sjøsikkerhet, miljø og 
oljevern Dette samarbeidet skal videreføres. Trafikksentra-
lene i Vardø og Murmansk vil være sentrale element i sam-
arbeidet. En avtale legger grunnlag for etablering av et fel-
les norsk-russisk meldings- og informasjonssystem. Dette 
vil gi begge landene bedre oversikt over hvilke fartøy og 
hvilken type last som trafikkerer området.

IMO har etablert en seilingskorridor på strekningen Vardø 
– Røst som ligger utenfor territorialfarvannet. Korridoren 
berører alle tankere og godsfartøy over 5 000 brutto tonn i 
internasjonal fart. Dette styrker sjøsikkerheten og gir bedre 
responstid ved akutt forurensing. Det arbeides med å for-
lenge leden sørover fra Røst til kysten av Vestlandet.

Gjennom utbygging av AIS vil Kystverket få bedre informa-
sjon om sjøtrafikken, som kan ligge til grunn for risikovur-
deringer og utvikling av overvåkningsutstyr og tjenestetil-
bud som opprettholder og forbedrer dagens sikkerhets-
nivå. For å øke dekningsområdet vil Kystverket vurdere  
satellittbasert AIS. 

Der aktiviteten vil foregå utenfor lospliktige område, vil 
Kystverket arbeide for at det blir utarbeidet regelverk for 

sikker sjøtransport i samarbeid med IMO. Kystverket vil i 
planperioden arbeide med risikovurderinger og gjennom-
føring av risikoreduserende tiltak.

I påvente av et satellittbasert system vurderer Kystverket å 
satse på utbygging av landbasert AIS-nettverk som også 
dekker de mest trafikkerte sjøområder på Svalbard. For å 
styrke sjøsikkerheten på Svalbard er det aktuelt å innføre 
havne- og farvannsloven og losloven også i dette området. 
Kystverket kan da ta et helhetlig grep om farvannsregule-
ring og merking. Andre aktuelle tiltak på Svalbard er sam-
arbeid med Sjøkartverket om oppmåling av sjøbunn rundt 
Svalbard, innføring av seilingsforskrifter i spesielt farlige 
farvann, tilrettelegging for sikker seilas med turistskip og 
utvikling av oljevernutstyr som kan brukes i vann med is. 
Kystverket har beredskapsdepot i Longyearbyen på Sval-
bard. I tillegg finnes det oljevernutstyr på åtte kystvaktfar-
tøy, som også overvåker nordområdene.

Kystverket har satt en AIS basestasjon i testdrift på Bjørn-
øya. Formålet er å vinne teknisk erfaring med hvilken over-
sikt over skipstrafikken en slik installasjon vil gi. Testdriften 
vil vare ut år 2008. En AIS basestasjon i permanent drift 
på Bjørnøya forutsetter finansiering av landbasert AIS på 
Svalbard. 

For å bedre mulighetene for flyfrakt av fisk foreslår Avinor 
at forholdene ved Lakselv lufthavn, Banak legges bedre til 
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rette. Dette gjøres gjennom å bygge nye snuplasser i bane-
endene for at store fly skal kunne benytte hele den tilgjen-
gelige banelengden ved avgang. Ytterligere behov for tiltak 
vil bli vurdert med bakgrunn i de initiativ næringen tar de 
kommende år. Eksport av fisk er mulig både fra Bodø og 
Evenes lufthavner. Det er også fremmet ønsker fra nærings-
liv og kommuner om å tilrettelegge for eksport av fisk fra  
regionale lufthavner. Med unntak av Andøya lufthavn, ser 
Avinor på dette som lite aktuelt på grunn av korte rullebaner 
og operative begrensninger. Økt olje- og gassutvinning gjør 
at lufthavnene blir viktigere i beredskapssammenheng.

Potensialet for reiseliv og turisme i nordområdene er stort, 
og Avinor arbeider, sammen med andre parter, aktivt med 
markedsføring for å få flere direkteruter med fly til regionen. 
En betingelse for styrket turisttrafikk med fly, er at lufthav-
nene utvikles, samt at det etableres nødvendig overnat-
tingskapasitet ved de aktuelle turistmålene.

Godstransporten med jernbane har økt vesentlig de siste 
årene, og Jernbaneverket foreslår tiltak på Nordlandsbanen 
og Ofotbanen for å øke kapasiteten for godstransport, se 
kapittel 3.

Stamvegnettet i nordområdene er på 2 800 km og utgjør 
32 prosent av landets stamvegnett. Behovet for standard-
heving er størst på E6 i søndre del av Nordland, E8/E6 
Tromsø–Alta og E10 vest for Tjeldsund bru. Stigninger på 
enkelte strekninger på E6 i Nordland og Troms skaper 
framkommelighetsproblemer om vinteren. Rv. 80 inn mot 
Bodø og E8 nær Tromsø er sterkt trafikkert og har mange 
ulykker og tildels kapasitetsproblemer. I Statens vegvesens 
forslag til stamvegprioriteringer innenfor planrammen  
inngår utbedring av E6 i Helgeland og vest for Alta, samt 
utbygging av rv. 80 mot Bodø. Ved økt ramme blir det rom 
for større innsatser i nordområdene. Se nærmere omtale i 
kapittel 2.5 og 3.

Muligheter på lengre sikt eller med økte 
økonomiske rammer
I framtiden vil lufthavnene i nord kunne få større betydning 
for næringsutviklingen i regionen på grunn av olje- og 
gassaktiviteten. Avinor har derfor kartlagt hvordan luft-
havner ligger i forhold til mulig lokalisering av framtidige 
prosesserings- og terminalanlegg for olje og gass, samt i 
forhold til aktuelle omlastingssteder. Her peker særlig Andøya, 
Lakselv, Kirkenes, Alta og enkelte regionalplasser seg ut på 
grunn av nærhet til aktuelle framtidige anlegg. Videre kan 
petroleumsvirksomheten gjøre det nødvendig med en heli-
kopterbase i Øst-Finnmark.

Departementet har bedt om en vurdering av om regjerin-
gens satsing i nord har konsekvenser for infrastrukturen 
som ikke kan løses innenfor dagens utbyggingsplaner og 

økonomiske rammer. Avinor vil særlig trekke fram Kirkenes 
og Hammerfest lufthavner, samt en eventuell helikopter-
base i Øst-Finnmark.

Kirkenes er aktuell både for å betjene det ordinære rus-
siske passasjertrafikkmarkedet, og med tanke på Stock-
mann-utbyggingen. Det er i dag problemer med å utnytte 
rullebanelengden. Innenfor Avinors langsiktige investe-
ringsbudsjett er det ikke rom for å gjennomføre nødven-
dige terrenginngrep, slik at hele rullebanen kan utnyttes. 
Dersom midler fra sentralt hold stilles til disposisjon, ber 
Avinor om at utbedringer på Kirkenes lufthavn, Høybukt-
moen gis høy prioritet.

Det er også behov for å finne en ny lokalisering av Ham-
merfest lufthavn. På anmodning fra kommunen har Avinor 
nylig igangsatt værmålinger på Grøtnes sør for Hammer-
fest, med tanke på ny lufthavn på en fylling ute i fjorden. 
Når resultatene foreligger, vil en vurdere om dette kan 
være en aktuell lokalisering. Det er ikke funnet midler til et 
slikt tiltak i Avinors langsiktige investeringsplan. Ny luft-
havn bør i likhet med prosjektet på Høybuktmoen sees i 
sammenheng med regjeringens satsing i nordområdene.

Flere transportkorridorer er aktuelle for å forbedre land-
transportene mellom vest og øst på lang sikt. Det er gjort 
analyser av en jernbanekorridor gjennom Kina via Russ-
land til Narvik, det såkalte NEW-prosjektet. På norsk side 
kan en realisering av et slikt transportkonsept eller varianter 
av det, stille krav til vesentlig økt kapasitet på Ofotbanen 
og i Narvik havn.

Det har lenge vært diskutert om en jernbaneforbindelse 
mellom Kirkenes og Nikel i Russland. Jernbaneverket er 
bedt om å gjøre en grov vurdering av en slik forbindelse. 
Formålet med en eventuell jernbaneforbindelse er at den 
skal transportere bulkvarer fra Russland til Kirkenes for  
utskiping derfra. I hovedsak er det kull, malm, kunstgjødsel 
og oljeprodukter som har blitt nevnt som potensielt mar-
ked for slike transporter. Gods fra Norge og Kirkenes til 
Russland kan i hovedsak være fisk og marine produkter.

Jernbaneverket mener en eventuell ny bane mellom Kirkenes 
og Nikel i Russland vil være en bane for spesifikke industri-
transporter. Dermed får den en helt annen begrunnelse for 
å bli realisert enn øvrige prosjekter i Norge, som utvikles 
for et bredere transportmarked. Det er etter Jernbaneverkets 
vurdering ikke tilstrekkelig å finne interessante markeder i 
en relativt kortvarig utbyggingsfase. 

Det er elleve mellomriksveger i nordområdene. Det er 
størst utviklingsbehov på E105 til Russland og E8 og rv. 93 
til Finland. Mellomriksvegene har generelt en relativt lav 
standard. En vesentlig økning i tungtransporten kan skape 
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behov for utbedring av flere av vegene. En forbedring for 
transportene ut av landet forutsetter standardheving på 
vegene i nabolandene.

Det pågår en rekke samarbeidsprosjekter om vegforbindelser 
over riksgrensene i nord. Norsk og finsk vegvesen utreder en 
eventuell mellomriksveg over Pasvik, foreløpig på et tidlig 
stadium. Statens vegvesen er invitert til å delta i en finsk 
utredning av en mulig kortere øst-vestforbindelse i nordre 
Lappland, som også kan få betydning for transittrafikk 
mellom Øst-Finnmark og Troms, Nordland og Sør-Norge. I 
Russland har Utenriksdepartementet bidratt med finan- 
siering av vegutbedring mellom riksgrensen og Murmansk. 
Det pågår også et samarbeid her om blant annet trafikk- 
sikkerhet og veginformasjon. Det er også diskutert en ny 
vegforbindelse tilknyttet næringsutviklingen i Pomorsonen 
mellom Norge og Russland.

Utviklingen i sjøtransport vil også få betydning for utvikling 
av landtransport. En åpnet nordvestpassasje gir mindre tra-
fikkgrunnlag for nye transportkonsepter til lands.

Transportetatene mener det er behov for en samlet studie 
av den langsiktige utviklingen av transportkorridorer mel-
lom vest og øst i nordområdene. En slik studie bør omfatte 
alle fire transportformer.

5.6 Reiseliv og turisttrafikk
Reiselivsnæringen er en av de viktigste næringsgrener for 
mange områder. I 2005 var det 26 millioner utenlandske 
overnattinger i Norge. Det er et nasjonalt mål å øke antallet 
turistovernattinger i Norge med en million. Transporteta-
tene kan bidra til at dette målet kan oppfylles.

Reiselivsnæringen er avhengig av gode transportmuligheter 
og stiller krav til alle transportsystemene. 

Lav vegstandard kan føre til at vegturister velger andre  
reisemål, selv om turisttrafikken på veg ikke alltid har 
samme krav til reisehastighet som annen trafikk. Reiseopp-
levelsen kan ofte ha en verdi i seg selv. En tidligere åpning 
av vinterstengte veger kan forlenge turistsesongen i enkelte 
områder. Kravene fra reiselivsnæringen er viktig for å vur-
dere behovet for vegtiltak.

Statens vegvesen viser til prosjektet for å utvikle nasjonale 
turistveger. Hensikten er å gjøre Norge mer attraktivt som 
reisemål for vegfarende turister. Dette vil også bidra til å 
styrke næringslivet i distriktene. På 18 utvalgte strekninger 
skal turistene presenteres for det ypperste av norsk natur. 
Fra bilen skal turistene oppleve fjorder, fosser, fjell og kyst. 
På godt tilrettelagte stoppesteder skal turistene gis anled-
ning til fotografering, rast og andre opplevelser.
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I perioden 2007–2011 prioriterer turistvegprosjektet utvik-
ling av noen få unike turistvegstopp med høy kvalitet og 
opplevelsesverdi på turistvegstrekningene. En vil prioritere 
de tre nasjonale ikonpunktene Trollstigplatået, Gjende og 
Vøringsfossen, spesielle attraksjoner som Gudbrandsjuvet 
og Almannajuvet, turistveginformasjon og utsiktsrydding. 
Dette innebærer at konseptet Nasjonale turistveger kan 
markedsføres samlet fra 2012. I perioden 2012–2016 vil det 
bli gjennomført supplerende arbeider på flere strekninger. 
Statens vegvesen vil videreføre sin innsats for å etablere 
nasjonale sykkelruter, og vil arbeide for at sykkelturisme 
blir bedre organisert regionalt.

Trafikken til hytteområder til fjells og langs kysten i hel-
gene fører til lange køer, først og fremst på innfartsvegene 
til Oslo. Selv om problemene er avgrenset i tid, skaper de 
betydelige forsinkelser. Utbygging av hytteområder kan 
øke disse problemene, men på den andre siden kan lange 
reisetider dempe veksten i reislivsnæringen i noen områder. 
Bedre veger kan bidra til å utvikle et lokalt næringsliv knyt-
tet til utbygging, vedlikehold og service av hytter.

Luftfarten har stor betydning for reiselivet i Norge, ikke 
minst i distriktene. Avinors statistikk viser at internasjonale 
ankomster har økt betydelig de senere årene, og andelen 
ferie- og fritidsreisende med rutefly øker. Andelen uten-
landske turister som benytter fly til og fra og innen Norge 
øker. Veksten i antall bestemmelsessteder til og fra landet 
er en viktig drivkraft, sammen med reduserte billettpriser. 
Avinor arbeider sammen med blant annet Innovasjon 

Norge for å gjøre Norge mer kjent i utlandet for å øke  
antallet flypassasjerer fra utlandet.

Et viktig segment i turistmarkedet er cruisetrafikken. Norge 
har flere konkurransemessige fortrinn innen cruise, blant 
annet uberørt natur, gode havnetilbud, samt at landet blir 
vurdert som relativt trygt når det gjelder terrortrusler. Det 
er beregnet at 350 000 utenlandske cruisepassasjerer kom 
til en eller flere norske havner i 2006. Dette tilsvarer 1,14 
millioner dagsbesøk i havnene, da hver cruisepassasjer i 
gjennomsnitt var på fire landbesøk i norske havner1. Bergen 
er Norges viktigste cruisehavn med hele 249 anløp i 2006.

Det har vært en kontinuerlig vekst i cruisetrafikken de siste 
årene, antall skipsanløp har økt og skipene er blitt større. Det 
var totalt 1 510 cruiseanløp til norske havner i 2006. Cruise 
som ferieform antas å øke også i årene som kommer. Samti-
dig vil mye av veksten i markedet trolig komme i nye områder, 
utenom kjerneområdene som i dag er Middelhavet og Karibia. 

Jernbanen har stor betydning for turistnæringen, ofte som 
skreddersydde tilbud i samarbeid med andre transport- 
aktører, museer og andre turistaktiviteter. Spesielt nevnes 
Bergensbanen, Flåmsbana og Raumabanen. En videre- 
utvikling av turisttilbudet på disse strekingene vil bidra  
betydelig til vekst innenfor næringen.

Vi mangler i dag viktig kunnskap om sammenhengen mellom 
reiselivsnæringen og kravene til transportsystemene. Derfor 
er det behov for forskning om reiseliv og transport. 



De strekningsvise investeringene til Statens vegvesen gir en liten negativ nettonytte, men 
denne mer enn oppveies av positiv nettonytte for trafikksikkerhetstiltakene. Jernbaneverkets 
utbygging av kapasitet for godstrafikk er samfunnsøkonomisk lønnsom, men ikke nok til å 
oppveie negativ nettonytte av tiltakene totalt. Alle prosjekter Avinor har analysert, har positiv 
nettonytte. 

Det er mulig å redusere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken med en tredel, men 
klimagassutslippene endres lite som følge av transportetatenes egne tiltak. For andre mål går 
utviklingen i riktig retning med etatenes prioriteringer, med unntak av noen av etappemålene 
for miljø, der utviklingen er mer usikker. 

6 Virkninger og måloppnåelse



I kapittel 6.1 omtales samfunnsøkonomiske beregninger av 
de anbefalte strategiene innenfor planrammen. Jernbane-
verket og Statens vegvesen er pålagt å gjøre slike  
virkningsberegninger, mens Avinor skal gjøre dette for  
investeringstiltak med estimerte kostnader over 200 mill. 
kr. Virkningene skal også vurderes opp mot målene og indi-
katorene i målstrukturen. En oversikt over virkninger på  
utvalgte mål presenteres i slutten av kapittel 6.2, mens en 
bredere omtale av målstruktur og indikatorer står i kapittel 7. 

I tillegg til å presentere virkningene av prioriteringer innen-
for planrammen, viser Statens vegvesen og Jernbaneverket 
virkningene av prioriteringer med økt ramme. I vedlegg V2 
presenteres virkningene av en investeringsstrategi der sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres høyest.

6.1 Forutsetningene for samfunnsøkonomiske 
virkningsberegninger

Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger er et hjelpe-
middel til å vurdere virkningene for samfunnet av ulike til-
tak. Resultatene brukes som ett av flere grunnlag for prio-
riteringer. Transportetatene har, i tilknytning til arbeidet 
med Nasjonal transportplan, gjennomført et omfattende 

arbeid for å samordne sine verktøy for samfunnsøkono-
miske analyser. Samfunnsøkonomiske analyser er etter 
hvert utviklet til å bli et godt beslutningsgrunnlag for å  
belyse effekten av investeringer. De fleste viktige virkninger 
for økonomisk effektivitet fanges opp i analysene. Det er  
likevel enkelte nytteeffekter som er vanskelig å tallfeste på 
en tilfredsstillende måte. Det er eksempelvis vanskelig å 
prissette verdien av at godset kommer fram punktlig og 
pålitelig, og redusert stress og økt komfort f.eks. for laste-
bilsjåfører. I tillegg til den nytten som vises i de samfunns-
økonomiske analysene, finnes en rekke andre effekter det 
er aktuelt for beslutningstakere å ta hensyn til. Det presen-
teres virkninger på følgende områder:
› Samfunnsøkonomisk nettonytte av investeringer
› Endring i samfunnets transportkostnader
› Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for 

næringslivet
› Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 

(kun Statens vegvesen)

Det er noen ulikheter mellom etatenes beregninger knyttet 
til forutsetninger om trafikkgrunnlag, trafikkprognoser og 
trafikkfordeling sett i forhold til antall og hvilke typer tiltak 
det er gjort beregninger for. 

Virkninger og måloppnåelse
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Forutsetninger når det gjelder trafikkprognoser 
og trafikkfordeling
Transportetatene har utarbeidet nasjonale og regionale 
transportmodeller som gir inngangsdata til virknings- 
beregninger, slik at utgangspunktet for de samfunnsøko-
nomiske analysene for alle transportformene skal være likt. 
Utviklingen av de nasjonale og regionale transportmodel-
lene og koblingen til etatenes programmer for virkningsbe-
regninger ble av ulike årsaker forsinket og er derfor brukt i 
mindre omfang enn planlagt. 

Ideelt sett burde transportmodellene vært benyttet i alle 
prosjektanalysene. I storbyområder og andre steder der det 
er stor konkurranse mellom transportmidlene, er det nød-
vendig å bruke tverrsektorielle modeller, der trafikkfordelin-
gen og trafikkveksten også tar hensyn til hva som skjer i de 
andre transportformene. Foreløpig er det kun kjørt prosjekt-
spesifikke beregninger med Nasjonal transportplanmodel-
lene for Trønderbanen og et fåtall vegprosjekter. I storby-
områdene er det utarbeidet egne tverrsektorielle analyser i 
sammenheng med byomtalene og gjennom arbeidet med 
konseptvalgutredning (KVU) for Oslopakke 3.

De nasjonale og regionale transportmodellene er imidlertid 
brukt i fellesanalyser av konkurranseflater mellom trans-
portformene i transportkorridorene. Der ble de brukt til å 
analysere effektene av generelle virkemidler som for ek-
sempel endrede skatter og avgifter. Transportmodellene er 
også brukt til å utarbeide grunnprognoser for trafikkutvik-
lingen i alle transportformene i planperioden og på 40 års 
sikt. Grunnprognosene er en framskrivning av dagens tra-
fikk og reisemønster basert på forutsetninger om økono-
misk utvikling, befolkningsutvikling, prisnivå m.m.  

Statens vegvesen har benyttet grunnprognosene i sine vir-
kningsberegninger for å framskrive trafikken. Prognosene 
tar ikke hensyn til forandringer i vegtransportsystemet etter 
2010. Tilbudet i kollektivtrafikken bygger på lokalbusstil-
budet i 2001, ekspressbusstilbudet i 2005 og togtilbudet i 
2005. Usikkerhetene i trafikkprognosene påvirker sannsyn-
ligvis ikke resultatet av de samfunnsøkonomiske analysene 
i avgjørende grad. Oversikt over arbeidsdokumenter om 
prognoser er gitt i vedlegg V1.

Jernbaneverket har brukt Nasjonal transportplan-modeller 
der det har vært mulig og hensiktsmessig. Det har imidler-
tid vært nødvendig å supplere trafikkanalysene med andre 
transportmodeller. De nye regionale modellene opererer 
ikke med togspesifikk etterspørsel og har ennå ikke model-
lert køproblemer eller skole- og tilbringertrafikk. Slik jern-
banetransport er innrettet, er analyser langs korridorer 
sentralt, men utfordrende med de regionale grensene  
modellapparatet har i dag. Nasjonal transportplan-model-
lene skiller mellom reiser over og under 100 km, mens 

svært mange togreiser ligger nettopp i denne overgangen. 
Der andre modeller er brukt, er det lagt til grunn tilsva-
rende forutsetninger om demografisk og økonomisk utvik-
ling som i grunnprognosene. Det er tatt hensyn til utvikling 
i konkurrerende transportmidler. 

Godsmengder på jernbanen framskrives dels ved hjelp av 
den nye godstransportmodellen, dels ut fra en rimelighets-
vurdering basert på hva som antas å være udekket etter-
spørsel etter kapasitet i dag. Godstrafikken på jernbane 
forutsettes å øke som følge av økt kapasitet, lavere kostna-
der for godskundene og bedre punktlighet. Trafikkbereg-
ningene for gods forutsetter at etterspørselen etter gods-
transport på bane er ti prosent over transportert volum i 
2005. Etter dette er det forutsatt en gjennomsnittlig vekst i 
etterspørselen på tre prosent årlig til og med 2010, og der-
etter to prosent per år. Fram til 2014 forutsettes det at det 
ikke er mulig å øke volumet i godstrafikken på bane før  
kapasiteten er utvidet. Etter dette vil kapasiteten, med den 
forutsatte utvidelsen av terminaler, antall avganger og tog-
lengde, være tilstrekkelig til å håndtere markedets forven-
tede etterspørsel.   

Avinor bruker egne prognoser for flytrafikken som grunnlag 
for sine samfunnsøkonomiske analyser. Disse prognosene 
er utført av TØI og viser en årlig gjennomsnittlig vekst i fly-
trafikken på 2,8 prosent. Prognosen inkluderer både innen-
lands- og utenlandstrafikk. Dette kan sammenlignes med 
1,0–1,4 prosent for innenlands flytrafikk og 2,3–4,3 prosent 
for utenriks flytrafikk i grunnprognosene. En forskjell mel-
lom Avinors prognoser og grunnprognosene er at Avinor 
har tatt hensyn til endringer i tilbud og pris. Det er lagt inn 
forbedringer i tilbudet som utløser vekst i flytrafikken  
utover den underliggende, generelle veksten i etterspørsel 
som grunnprognosene representerer.

Tiltak som er virkningsberegnet
Det er beregnet virkninger for de fleste strekningsvise veg- 
og jernbaneinvesteringer. Det er kun beregnet virkninger 
for prosjekter som er forutsatt åpnet før 2020. I vegsektoren 
mangler det virkningsberegninger for noen av prosjektene 
i Oslopakke 3. 

Jernbaneverket har grovt beregnet effektene av programom-
rådet for godstransport, men ikke for programområdet sta-
sjonsutvikling. Nye myndighetsbestemte krav til stasjonsut-
forming vil bestemme innretningen av investeringene på 
dette området. Statens vegvesen har beregnet samfunns-
økonomiske virkninger av mindre trafikksikkerhetstiltak, 
men ikke for andre mindre investeringstiltak. 

Avinor har beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 
alle tiltak der estimerte kostnader overstiger 200 millioner 
kroner. Analysene omfatter tiltak på lufthavnene i  
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Stavanger, Bergen, Kristiansund, Trondheim og Tromsø, 
samt terminal to på Oslo lufthavn.

Statens vegvesen har bare gjort samfunnsøkonomiske ana-
lyser for investeringer. Det foreligger ennå ikke metoder for 
å gjøre samfunnsøkonomiske analyser av drift og vedlike-
hold på tilsvarende måte som for investeringer. Statens 
vegvesen har imidlertid gjort analyser av hvilke effekter 
økt standard på vegdekke og vinterdrift vil gi for framkom-
melighet og trafikksikkerhet. Det er også gjort grove analyser 
som viser at det blir en positiv samfunnsøkonomisk nytte 
av å heve standarden på ferjedriften.

Jernbaneverket har beregnet de samfunnsøkonomiske virk-
ningene av å styrke vedlikeholdet av jernbanen gjennom økt 
innsats på fornyelse. Selv om analysen er basert på foren-
klede forutsetninger og beregninger, gir den en klar indika-
sjon på at økt fornyelse er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Videre arbeid med kvalitetssikring av 
virkningsberegningene
Transportøkonomisk institutt har foretatt en foreløpig vur-
dering av avhengigheter mellom investeringsprosjekter. 
Studiene er gjort for de prosjektene som Jernbaneverket og 
Statens vegvesen har beregnet virkninger av, men kun ved 
hjelp av transportmodellen for lange reiser.

Det er avhengighet mellom to prosjekter dersom resultatet 
av nyttekostnadsanalysen for det ene avhenger av om det 
andre er gjennomført eller ikke. 

Den foreløpige vurderingen av prosjektene er at avhengig-
hetene ikke er sterkere enn at både veg- og jernbanepro-
sjekter kan vurderes som uavhengige enkeltprosjekter, 
bortsett fra i byområder. Denne konklusjonen tar utgangs-
punkt kun i de prosjektene som inngår i lønnsomhetsstra-
tegien, se omtale i vedlegg V2.

Nærmere kvalitetssikring av virkningsberegninger vil  
gjøres i 2008 med sikte på å gi et bedre faglig grunnlag 
for stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 
2010–2019.

6.2 Resultatet av de samfunnsøkonomiske 
virkningsberegningene

Samlet sett gir Statens vegvesens prioriteringer positiv 
nettonytte, men sett i forhold til kostnaden er beregnet 
samfunnsøkonomiske nytte lav. De strekningsvise investe-
ringene i stamveger gir samlet sett en negativ samfunns-
økonomisk nettonytte i planrammen, mens mindre trafikk-
sikkerhetstiltak gir en positiv nettonytte.
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Jernbaneverket Statens vegvesen

Planramme + 20%      Planramme + 20%

Kostnad 16 270 1) 27 200 2) 18 000 3) 34 200 5)

Samfunnsøkonomisk  
nettonytte

-4 690 -7 200 5 200 4) 8 000 6)

Endrete transportkostnader 550 890 22 200 46 000

Endrete bedriftsøkonomiske transportkostnader 440 520 6 300 14 000

Endrete transportkostnader i distriktene - - 4 300 14 000

1) Rammen for investeringer som ferdigstilles 2010–2019 er 14 520 
mill. kr. Av dette er rammen for strekningsvise tiltak 10 620 mill. kr, 
og det er disse som er virkningsberegnet. 

2) Rammen for investeringer som ferdigstilles 2010–2019 er 17 870 mill. 
kr. Av dette er rammen for strekningsvise tiltak 13 370 mill. kr, og det 
er disse som er virkningsberegnet. 

3)  Den økonomiske rammen til strekningsvise investeringer er 13 500 
mill. kr. Virkninger er beregnet på tiltak som ferdigstilles i perioden, 
unntatt noen prosjekter der beregning mangler. Totalt sett er det 
beregnet virkninger for strekningsvise investeringer for 2 200 mill. kr. 
I tillegg er det beregnet virkninger for mindre trafikksikkerhetstiltak 
på 4 500 mill. kr, dvs. total 6 700 mill. kr sammenlignet med rammen 
18 000 mill. kr (13 500 + 4 500).

4) Mindre trafikksikkerhetstiltak gir en nytte på 6 000 mill. kr, men 
strekningsvise investeringer gir en negativ nettonytte på 800 mill. kr.

5) Den økonomiske rammen til strekningsvise investeringer er 28 200 
mill. kr. Virkninger er beregnet på tiltak som ferdigstilles i perioden, 
unntatt noen prosjekter der beregning mangler. Totalt sett er det be-
regnet virkninger for strekningsvise investeringer for 24 800 mill. kr. I 
tillegg er det beregnet virkninger for mindre trafikksikkerhetstiltak på 
6 000 mill. kr, dvs. total 30 800 mill. kr sammenlignet med rammen 
33 900 mill kr. 

6) Mindre trafikksikkerhetstiltak gir en nytte på 7 000 mill. kr, og strekn-
ingsvise investeringer gir en nettonytte på 1 000 mill. kr.

Tabell 6.1. Samfunnsøkonomiske virkninger av ulike investeringsrammer

Lufthavn Netto nåverdi

Stavanger–masterplanen 1 030

Bergen–masterplanen 5 690

Trondheim–masterplanen 630

Tromsø–masterplanen 50

Oslo lufthavn–terminal 2 1 600 – 2 500 1)

Kristiansund–sikkerhetsområder 
og lysanlegg

500

Tabell 6.2: Netto nåverdi av Avinors analyserte tiltak. Mill. 2007-kr. 

 

1)  Spennet i netto nåverdi skyldes at det er regnet på forskjellige 
 utbyggingsalternativer.
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Jernbaneverkets prioriteringer gir samlet positiv lønn- 
somhet for godspakken. I denne ligger tiltak på Østfold-, 
Dovre-, Bergens-, Sørlands- og Nordlandsbanen og  
Alnabru godsterminal. Den positive samfunnsøkonomiske 
lønnsomheten for godstrafikken er ikke tilstrekkelig til å 
oppveie den negative netto nytten for de øvrige 
investeringstiltakene.

Resultatene av virkningsberegninger for Jernbaneverket  
og Statens vegvesen presenteres i tabell 6.1. Virknings- 
beregningene er kun basert på prosjekter med planlagt  
avslutning før 2020. 

Avinors analyser viser samfunnsøkonomisk lønnsomhet for 
alle tiltak som er vurdert. Analysene omfatter tiltak på luft-
havnene i Stavanger, Bergen, Kristiansund, Trondheim og 
Tromsø, samt terminal to på Oslo lufthavn. Nytten er gjen-
nomgående høy. Tidspunktet for innfasing av investeringene 
er en kritisk faktor, og den blir vurdert løpende i forhold til 
tidspunktene for når kapasitetsknapphet oppstår. Resul- 
tatet er avhengig av en vedvarende vekst i flytrafikken. 

Resultatene fra Avinors samfunnsøkonomiske analyser er 
vist i tabell 6.2.

Nyttesiden i masterplanene for de fire store lufthavnene 
består hovedsakelig av unngåtte ekstra reisekostnader ved 
å opprettholde lufthavnenes kapasitet og unngåtte ulyk-
keskostnader ved at trafikk ikke presses ut i vegnettet. Nyt-
ten for Bergen lufthavn er høy fordi trafikkgrunnlaget er 
betydelig, alternativ transport medfører vesentlige ekstra-
kostnader og tiltakskostnadene er lavere enn for de øvrige 
lufthavnene. Et annet viktig forhold er at effekten av tilta-
kene kommer tidlig og forsterkes utover i analyseperioden.

På Kristiansund lufthavn valgte Avinor kun å analysere ut-
bygging av sikkerhetsområder og lysanlegg. Dette tiltaket 
er anslått å koste under 200 mill. kr. Nettonytte er beregnet 
til om lag 500 mill. kr. 

Analysene av terminal to på Oslo lufthavn, Gardermoen 
viser samfunnsøkonomisk overskudd på mellom 1,6 og 
2,5 mrd. kr avhengig av utbyggingsalternativ. Utgangs-
punktet for analysen er å vurdere rimeligste alternative 
transportmåte for passasjerene dersom lufthavnen ikke 
bygges ut og kapasitetsproblemer oppstår. Sandefjord 
lufthavn, Torp og Moss lufthavn, Rygge vil da være alter-
native lufthavner. Utbyggingskostnader ved disse lufthav-
nene er en viktig faktor som ikke er tatt med i analysene. 
Legges slike kostnader inn, vil lønnsomheten av terminal 
to bli vesentlig styrket. Øvrige utelatte elementer i bereg-
ningene trekker også i all hovedsak opp lønnsomheten av 
terminal to.

Dersom dagens passasjertak på inntil 750 000 passasjerer 
per år i konsesjonen på Rygge opprettholdes, og all overskyt-
ende trafikk må gå over Torp, øker det samfunnsøkonomiske 
overskuddet for terminal to vesentlig. En betydelig lengre 
tilbringeravstand for store befolkningskonsent-rasjoner gjør 
at nytten i dette tilfellet øker til vel 15 mrd. kr. 
 

6.3 Måloppnåelse

Målstrukturen departementene har gitt gjennom retnings-
linjene for arbeidet ligger til grunn for transportetatenes 
prioriteringer. Målstrukturen vises i figur 7.1. En bred om-
tale av tiltak og virkemidler som svarer til de forskjellige 
målene i målstrukturen presenteres i kapittel 7. Der vises 
også måleindikatorene som vil bli brukt til å følge opp mål-
ene i planperioden. I noen tilfeller vises hvor langt man 
regner med å komme til 2020 i forhold til disse måleindi- 
katorene. 

I det etterfølgende gis en oversikt over måloppfyllelsen og 
de forutsetninger som ligger bak analysene. Det gis en mer 
utførlig omtale av etappemålet for trafikksikkerhet, som er 
tallfestet.

Framkommelighet og avstandskostnader
Jernbaneverkets prioriteringer gjør det mulig å framføre 
et godstog hver annen time gjennom hele døgnet. Dette 
innebærer en dobling av kapasiteten for gods. Priorite-
ringene gir også økt kapasitet for persontransport, spe-
sielt i de fire største byområdene og på intercity-strek-
ningene på Østlandet. Dette gir økt pålitelighet, kortere 
reisetider i og mellom regioner og reduserte 
avstandskostnader.

Økt satsing på fornyelse av jernbanen innebærer at oppe- 
tiden kan økes til 99,3 prosent på strekninger som i dag ikke 
oppfyller dette kravet, og at punktligheten kan holdes på 90 
prosent. Antallet forsinkelsestimer kan reduseres med  
3 000. En stor del av dette vil være i trafikken i og rundt 
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Dermed vil den økte 
satsingen på fornyelse også bidra til å bedre punktligheten 
og regulariteten, spesielt i de fire største byområdene.

Statens vegvesens prioriteringer gir reduserte reisetider 
mellom regioner. Fra Østlandet til Sørlandet og fra Oslo til 
Møre eller Trøndelag vil reisetiden i gjennomsnitt bli redu-
sert med 10–12 minutter. Den vil bli redusert omtrent like 
mye fra Midt-Norge til Nord-Norge. Avstandskostnadene 
for tunge kjøretøy på viktige ruter vil bli redusert med om 
lag to prosent. 

Tiltak langs eksisterende stamveger vil med de foreslåtte 
midlene gi om lag 300 km tilrettelagt for gående og  
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syklende, hvorav 125 km i byer og tettsteder. I tillegg vil 
prioriterte stamvegprosjekter gi 13 km tilrettelagt for  
gående og syklende i byer og tettsteder og 23 km utenfor, 
til sammen 36 km. Tallet for framkommelighet for gang- og 
sykkeltrafikk kan øke noe etter kvalitetssikring av prosjekt-
ene. Det vil også bli bygget en del gang- og sykkelveger  
finansiert med bompenger. Totalt regnes det med om lag 
350 km nye gang- og sykkelanlegg i planperioden.

Kapasitetsutvidelsen i lufthavnene vil bidra til å opprett-
holde evnen til å avvikle trafikk og unngå økte transport-
kostnader for næringsliv og husholdninger. Tiltakene som 
er analysert vil også bidra til å opprettholde funksjonali- 
teten for viktige knutepunkter i luftfartsnettet.

Trafikksikkerhet
Statens vegvesen anbefaler at det settes som mål at antall 
drepte eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med 
minst en tredel fram til 2020. Utgangspunkt for målfastset-
telsen er gjennomsnittlig antall drepte eller hardt skadde i 
årene 2004–2007. Dette innebærer at antall drepte eller 
hardt skadde må reduseres fra rundt 1 200 per år til under 
800 i 2020. 

Målet kan ikke nås uten betydelig innsats fra alle sentrale 
aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. Tabell 6.3 viser hvilke 
bidrag som forutsettes fra henholdsvis Statens vegvesen, 
de nye forvaltningsregionene og fra politiet. Det er lagt til 
grunn at andelen til trafikksikkerhetstiltak på den delen av 
det regionale vegnettet som omklassifiseres fra riksveger, 
holdes på samme nivå som forutsatt for øvrige riksveger i 
perioden 2006–2009 i Statens vegvesens handlingspro-
gram. Det er også lagt til grunn at politiets ressursinnsats 
til trafikkontroller økes med 25 prosent, jf. kapittel 7.2.

Det vil i planperioden også bli gjennomført en rekke tiltak 
som Statens vegvesen mener vil bidra positivt til å redu-
sere antall drepte eller hardt skadde, men der det mangler 
et tilstrekkelig faglig grunnlag for å tallfeste virkningene. 
Dette gjelder blant annet trafikksikkerhetskampanjer, tiltak 
rettet mot føreropplæringen, trafikantopplæring i skoler og 
barnehager og tiltak på kommunale veger og på dagens 
fylkesveger. Tabell 6.3 viser at slike tiltak til sammen må 
bidra med rundt 30 færre drepte eller hardt skadde dersom 
det skal være mulig å nå målet innen 2020. Statens veg-
vesen vurderer dette som realistisk.

Framtidig trafikkvekst blir avgjørende for hvilket innsats-
nivå som er nødvendig for å redusere antall drepte eller 
hardt skadde med en tredel. Tabellen viser at en trafikk-
vekst i samsvar med prognosene medfører at vi kan for-
vente 165 flere drepte eller hardt skadde i 2020 enn vi ville 
fått med dagens trafikkmengde. Dersom den årlige trafikk-
veksten i stedet blir like sterk som de siste ti årene, vil 
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dette medføre 345 flere drepte eller hardt skadde i 2020 
sammenliknet med dagens trafikkmengde. Uten endring i 
innsatsnivået til trafikksikkerhetstiltak blir det da i over-
kant av 980 drepte eller hardt skadde i 2020 i stedet  
for 800.

Miljø
Transportetatenes prioritering av investeringer vil i liten 
grad påvirke klimagassutslippene. Med kraftige tiltak og 
virkemidler utenfor transportetatenes ansvarsområde  
(presentert i kapittel 7), kan det være mulig å nå målet om 
en reduksjon på 2,5–4 mill. tonn i 2020. Det er usikkert om 
transportsektoren kan klare å overholde sin del av Gøteborg-
protokollens krav til NOx-utslipp, og dermed etappemålet 
om å redusere NOx-utslippene. Utslippene fra vegtrafikken 
reduseres som følge av den teknologiske utviklingen, men 
det er usikkert hvor langt man når innenfor sjøfarten. 

Grenseverdier og nasjonale mål for lokal luftkvalitet vil 
kunne nås, og dermed også etappemålet. For NO

2
 kan 

dette forutsette kommunale virkemidler for å redusere bil-
trafikken eller virkemidler i form av avgifter. Stamvegpro-
sjekter gir ingen beregnet endring i antall personer utsatt 
for PM

10
- eller NO

2
-konsentrasjoner over nasjonale mål.  

Beregningene kan imidlertid være ufullstendige. 

Regjeringens forslag til nasjonale mål for støy omfatter et 
mål for innendørs støy som trolig vil nås. Det vil imidlertid 
bli vanskelig å nå det nasjonale målet for støyplage uten 
innskjerping av internasjonale støykrav til kjøretøyer. Der-
som målet skal nås, forutsetter det i tillegg at tilflytting til 
støyutsatte områder skjer uten at grenseverdiene i støy-
retningslinjene overskrides. Etappemålet for støy vil altså 
trolig ikke nås fullt ut. Stamvegprosjekter gir en beregnet 
økning i støyplageindeks SPI på 800 og en økning i antall 
personer utsatt for mer enn 40 dB på om lag 100 
Støysvake vegdekker er tidligere anslått å kunne gi en SPI-
reduksjon på i størrelsesorden 14 000. Andre tiltak langs 
eksisterende stamveg, for eksempel fasadetiltak, vil med 
den foreslåtte innsatsen sikre at ingen er utsatt for innen-
dørs støy over L

den
 40 dB. Tiltak langs eksisterende jern-

bane (skinnesliping og fasadetiltak/støyskjerming) vil med 
den foreslåtte innsatsen føre til at støyplageindeksen redu-
seres med om lag 3 400. Om lag 1 500 færre utsettes for 
innendørs støy over L

den
 40 dB. For luftfart vil det nasjonale 

målet for støyplage nås.

I tillegg til støytiltakene nevnt over, kommer tiltak rettet 
mot støy fra bildekk, motorer og utskifting av eldre mate-
riell. Utskifting av bremseklosser på godstog bidrar også 
til å redusere støyplagen. Videre bidrar tiltak innenfor luft-
fart og kystfart. Transportetatene har tidligere anslått at det 
er realistisk å oppnå en nullvekst i støyplage med en sterk 
innsats innenfor alle disse områdene, men dette er usikkert. 

Tabell 6.3 Forutsetninger lagt til grunn for å nå målet om at antall drepte 

eller hardt skadde skal reduseres med en tredel i enkeltåret 2020.

Gjennomsnittlig antall drepte eller hardt skadde i 
årene 2004–2007

1 200

Endringer som følge av forventet trafikkvekst +165

Endringer som følge av en trendframskriving 
av kjøretøyutviklingen 

-260

Statens vegvesens tiltak i 2007 og 2008  
(jf. St.prp. nr. 1)

-60

Statens vegvesens tiltak i 2009 1) -30

Statens vegvesens innsats i perioden 
2010–2019:
› Strekningsvise investeringer på stamvegnettet 

i NTP 2010–2019
-20

› Målrettede trafikksikkerhetstiltak på  
stamvegnettet 2) 

-60

› Økt ressursbruk til Statens vegvesens  
kontroller

-20

Regionenes innsats i perioden 2010–2019:
› Strekningsvise investeringer på  

regionale veger 3)
-10

›  Målrettede trafikksikkerhetstiltak på  
regionale veger 2, 3)

-35

Politiets innsats i perioden 2010–2019:
› Økt ressursbruk til politiets kontroller

-20

Tiltak på jernbanenettet i NTP 2010–2019 -20

Annet:
Forutsatt virkning av tiltak der vi mangler et 
faglig grunnlag for å tallfeste virkningen  
(kampanjer, tiltak rettet mot føreropplæringen, 
trafikantopplæringen i skoler og barnehager og 
tiltak på kommunale veger  
og på dagens fylkesveger m.m.) 

-30

Anslag drepte eller hardt skadde i 2020 800

1) Det er her valgt lagt til grunn at det i budsjettet for 2009 blir priorit-
ert tiltak med samme trafikksikkerhets virkning som i budsjettene for 
2007 og 2008.   

2) Omfatter investeringer, drift og vedlikehold der trafikksikkerhet er 
det eneste eller det klart dominerende formålet. 

3) Omfatter den delen av et framtidig regionalt vegnett som er omklas-
sifisert fra riksveger.  
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Stamvegprosjekter medfører inngrep i eller inntil 150 daa 
nasjonalpark og landskapsvernområde og 80 daa natur-
reservater. Utbedringer på eksisterende veg og jernbane 
vil med den foreslåtte rammen trolig redusere en stor del 
av konfliktene med biologisk mangfold og vannmiljø, men 
problemomfanget er ennå ikke kartlagt. Etappemålet om å 
unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta de viktig-
ste økologiske funksjonene, vil ikke nås fullt ut. Prosjektene 
kan imidlertid utformes på en måte som begrenser inngre-
pene mest mulig.

Stamvegprosjekter medfører inngrep i eller inntil 400 daa 
kulturmiljøer og 60 kulturminner, samt 3 000 daa dyrket 
mark. Transportetatenes innsats knyttet til å ivareta sta-
tens egne kulturminner langs eksisterende infrastruktur, 
kan til dels oppveie inngrepene. Etappemålet er å be-
grense inngrepene. Transportetatene mener inngrepene 
som følge av tiltak i planrammen er begrensete.

Universell utforming
Transportetatenes prioriteringer innebærer at transport-
systemet blir mer universelt utformet enn i dag, men det vil 
være langt igjen til en fullt ut universelt utformet kollektiv-
transport. I stamvegnettet vil 1 500–2 000 holdeplasser 
og 100–200 knutepunkter bli tilrettelagt for universell  
utforming. Jernbaneverket vil oppgradere en rekke eksiste-
rende stasjoner, og de mest trafikkerte knutepunktstasjo-
nene vil bli prioritert. Avinor vil forbedre lufthavnene 
ytterligere.

Oppsummering av måloppfyllelse
I tabell 6.4 presenteres forenklet i hvilken grad målene i mål-
strukturen vil bli oppfylt med tiltak innenfor planrammen. 

En mer utførlig presentasjon av hvilke tiltak som skal til  
for å nå forskjellige mål, finnes i kapittel 7. Der omtales 
også tiltak og virkemidler utenfor transportetatenes 
ansvarsområde.
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Tabell 6.4 Vurdering av måloppfyllelse

Etappemål Vurdering 1) Kommentarer og tall

Framkommelighet og reduserte avstandskostnader +

Transporttilbudet og påliteligheten +

Reisetider i og mellom regioner +

Rushtidsforsinkelser, veg - Forsinkelsene vil øke uten køprising

Rushtidsforsinkelser, bane + Bedre punktlighet og regularitet for lokaltog

Framkommelighet får gående og syklende + 300–400 km nye gang- og sykkelanlegg

Avstandskostnader mellom regioner + Reduserte avstandskostnader for tunge kjøretøyer  
på veg med 2 prosent. Mer pålitelig godstransport  
på bane

Trafikksikkerhet +

Antallet drepte og hardt skadde skal reduseres 
med en tredjedel

+

Miljø

Klimagassutslipp, - 2,5–4,0 mill. tonn - Måloppfyllelse krever også andre tiltak enn de etatene 
rår over

NOx-utslipp + Målet kan sannsynligvis klares men virkemidlene er 
ikke etatenes egne

Lokal luftforurensing og støy 0 Luftmålene nås. Støymålet nås trolig ikke

Viktige naturområder og økologiske funksjoner 0 En del inngrep pga nye prosjekter men også utbedring-
er av eksisterende infrastruktur

Kulturminner og dyrket jord 0 En del inngrep pga nye prosjekter, men ivaretar statens 
egen kulturminner langs eks. infrastruktur

Utslipp av olje og kjemikalier til sjøs + Styrket oljevernberedskap til sjøs

Universell utforming

Kollektivtransportens universelle utforming + Utviklingen går langsomt

1)   - = Utviklingen går i feil retning, selv med våre tiltak
     0 = Liten forandring
    + = Utviklingen går i riktig retning
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Det overordnede målet for transportetatene er å tilby et 
effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for 
transport og fremmer regional utvikling. Transport er 
viktig for både å kunne få fram varer og tjenester og for 
å sikre godt kvalifisert arbeidskraft i større regioner. 
Transport er også et viktig velferdsgode for 
befolkningen. Det er viktig å bedre tilgjengeligheten til 
transportsystemene, begrense miljøskadelige 
virkninger av transport og samtidig øke 
trafikksikkerheten. Hovedutfordringen er å balansere 
målet om økt mobilitet mot andre hensyn 
transportpolitikken må ivareta.

Det er utarbeidet et målsystem som et ledd i styringen av 
transportpolitikken. Systemet er hierarkisk bygd opp med 
et overordnet mål og fire hovedmål. Hovedmålene har til 
sammen 13 underordnede etappemål. Det er tilordnet et 
variabelt antall indikatorer til hvert etappemål. Systemet 
har totalt 38 indikatorer til rapportering og tre indikato-
rer til statusbeskrivelse.

De fire hovedmålene peker mot en ønsket tilstand som 
ikke er kvantifisert eller tidfestet. Etappemålene uttrykker 

hva en ønsker å oppnå i planperioden og indikatorene 
skal gi informasjon om hvor langt en er kommet i oppføl-
gingen av etappemålene.

I dette kapitlet redegjøres det for både transportetatenes 
og andres virkemidler knyttet til de fire hovedmålene og 
etappemålene i målstrukturen. Måleindikatorer som vil bli 
brukt for å følge opp målene i planperioden omtales og det 
presenteres så langt som mulig tall på hvor langt vi kan nå 
i perioden 2010–2019.

Tiltak, virkemidler 
og virkninger knyttet 
til målstrukturen

7
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Figur 7.1 Målstruktur

Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljø-
vennlig transportsystem som dekker samfun-
nets behov for transport og fremmer regional 
utvikling

Bedre framkommelighet 
og reduserte avstands-
kostnader for å styrke 
konkurransekraften i 
næringslivet og for å 
bidra til å opprettholde 
hovedtrekkene i boset-
tingsmønsteret

Transportpolitikken skal 
bygges på en visjon om at 
det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte eller 
livsvarig skadde i i trans-
portsektoren

Transportpolitikken 
skal bidra til å redusere 
miljøskadelige virkninger 
av transport, samt bidra 
til å oppfylle nasjonale 
mål og Norges internas-
jonale forpliktelser på 
miljøområdet

Transportsystemet skal 
være universelt utformet

F1: Transporttil-
budet og pålite-
ligheten i trans-
portsystemet skal 
bedres i perioden

F2: Reisetider i og 
mellom regioner 
skal reduseres i 
perioden

F3: Rushtidsforsin-
kelser for næringsliv 
og kollektivtrans-
port i de fire største 
byområdene skal 
reduseres i perioden

F4: Framkomme-
ligheten for gående 
og syklende skal 
økes i perioden

S1: Antall personer som 
blir drept eller hardt 
skadde i vegtrafikken skal 
reduseres med minst en 
tredel innen 2020

F5: Avstandskost- 
nader mellom  
regioner skal 
reduseres i perioden

M1: Bidra til at 
transportsektoren 
reduserer klimagass-
utslippene med 2,5 
– 4 millioner tonn 
CO2– ekvivalenter i 
forhold til forventet 
utslipp i 2020

M2: Redusere 
NOx-utslippene i 
sektoren 

M3: Bidra til å opp-
fylle nasjonale mål 
for lokal luftforu-
rensing og støy

M4: Unngå inngrep 
i viktige naturom-
råder og ivareta 
viktige økologiske 
funksjoner

M5: Begrense 
inngrep i viktige 
kulturminner, kultur-
miljø, kulturlandskap 
og dyrka jord

M6: Unngå utslipp 
av olje eller andre 
miljøfarlige kjemi-
kalier som følge av 
uønskede hendelser 
til sjøs

T1: Kollektivtransport-
systemet skal bli mer 
universelt utformet i 
perioden
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7.1 Hovedmål framkommelighet og 
avstandskostnader

 
 Bedre framkommelighet og reduserte avstanskost-

nader, for å styrke konkurransekraften i næringslivet 
og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønstere

Etappemålene for framkommelighet gjenspeiler at regjer-
ingen vil føre en differensiert transportpolitikk tilpasset  
utfordringene i de ulike deler av landet. I byene er det  
spesielt viktig å bedre framkommeligheten for kollektiv-
transport og næringslivets transporter for å effektivisere 
trafikkavviklingen. I øvrige deler av landet er reduserte  
avstandskostnader viktigst, både for befolkningen inn til 
regionale sentra og for næringslivet ut til markedene.

Etappemål F1: Transporttilbudet og 
påliteligheten i transportsystemet

Transporttilbudet og påliteligheten i transport- 
systemet skal bedres i perioden

 
 indikatorer:
› F1.1 punktlighet og regularitet for gods- og  

persontog på de viktigste togrutene
› F1.2 antall setekm i persontogtrafikken per 

toggruppe
› F1.3 antall togkm i persontrafikken per toggruppe
› F1.4 gjennomsnittlig billettpris for flyruter under 

statlig kjøp
› F1.5 punktlighet og regularitet for flytrafikken
› F1.6 antall timer de viktigste vegrutene for  

godstransport er stengt

Etappemålet om transporttilbud knyttes til statens innsats. 
Forbedringer i transporttilbud som er kommersielt drevet 
eller inngår som en del av fylkeskommunenes ansvarsom-
råde omfattes derfor ikke av etappemålet, selv om det har 
stor betydning for det samlede transporttilbudet. Å opp-
fylle målet om bedret tilbud handler først og fremst om å 
bedre togtilbudet og det regionale flyrutetilbudet. Trans-
portetatene kan legge til rette for økt tilbud, men det er 
Samferdselsdepartementet gjennom statlig kjøp av hen-
holdsvis tog- og regional flytransport eller trafikkforeta-
kene som bestemmer tilbudet. Det er derfor Samferdsels-
departementet som skal følge opp den delen av etappemålet 
som gjelder transporttilbud, og måleindikatorene 
F1.2–F.1.4.

Følgende tiltak innenfor transportetatenes ansvarsområde 
foreslås for å bedre påliteligheten:
› Utbedring og utbygging av stamveger og jernbane for å 

eliminere flaskehalser m.v.
› Økt drift- og vedlikeholdsstandard på stamveger.  

Høyere krav på vegstrekninger med vanskelig 
framkommelighet 

› Rassikringstiltak 
› Økt ferjekapasitet, frekvens og standard 
› Økt kapasitet på jernbanen gjennom nye dobbeltspor-

strekninger og flere og lengre krysningsspor
› Økt innsats på fornyelse av jernbanen
› Økt satsing på vedlikehold og utbedring av stamruter til sjøs
› Økt kapasitet på de største lufthavnene på grunn av økt 

trafikk og etterspørsel. Dette gjelder i bygg, bane og 
navigasjons-, kommunikasjons- og 
overvåkingssystemer

Tiltakene i infrastrukturen er beskrevet nærmere i kapittel 
2 og 3. 

Jernbaneverket måler punktlighet og regularitet for gods- 
og persontog på de viktigste strekningene. Den økte inn-
satsen på fornyelsestiltak er beregnet å øke punktligheten 
til 90 prosent og redusere forsinkelsestid som skyldes infra-
strukturen med 3 000 timer fra dagens nivå på 7 000  
timer. Det meste av reduksjonen i forsinkelsestiden vil 
komme i og rundt Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 
Investeringene i planrammen i nye dobbeltspor og krys-
ningsspor vil øke kapasiteten på deler av jernbanenettet, 
og derigjennom gjøre det mulig å forbedre punktligheten. 
Forbedringen i punktligheten som følge av investeringene 
vil bli størst på intercity-strekningene og enkelte lokaltog-
strekninger. Investeringene i planrammen gir også rom for 
å øke produksjonen av togreiser med 185 mill. setekm og 7 
mill. togkm uten å øke antall avganger. Godssatsingen, 
som dobler kapasiteten på hovedstrekningene, kan bidra 
til bedret framkommelighet på tilsvarende vegstrekninger.

Avinor måler punktlighet og regularitet for flytrafikken. I 
2006 var punktligheten 83 prosent og regulariteten 97,75 
prosent, mot en målsetting på henholdsvis 88 og 98 pro-
sent. Det arbeides, i samarbeid med flyselskapene, aktivt 
for å øke punktligheten og bedre regulariteten. Kapasitets-
økningene som planlegges for perioden vil gi forbedringer 
som bidrar til å nå målsettingen.

For å følge opp etappemålet om pålitelighet, vil Statens 
vegvesen registrere antall timer de viktigste vegstrek- 
ningene for godstransport er stengt grunnet for eksempel 
uvær, ras, flom, ulykker og vegarbeid. Statens vegvesen vil 
også registrere antall timer med kolonnekjøring i løpet av året 
på hver høyfjellstrekning på aktuelle stamvegstrekninger. 
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Noen av disse registreringene gjøres i dag, men først fra 
2010 vil de bli samlet inn og presentert systematisk.
I henhold til Statens vegvesens ITS-strategi skal det tas i 
bruk nye ITS-løsninger for å gi sanntids reisetider og infor-
masjon om veg- og kjøreforhold på vegnettet. Innen 2019 
skal blant annet følgende etableres:
› Systemer for automatisk reisetidsmålinger og sanntids 

reisetidsinformasjon på hovedvegnettet mellom regioner 
og innenfor større byområder

› Etablere informasjonssystem om ventetider på alle 
større ferjestrekninger med kapasitetsproblemer

› Utvikle systemer for vær- og føreinformasjon på alle 
viktige vegstrekninger

Forslagene til prioriteringer av planrammene, spesielt den 
økte satsingen på drift og vedlikehold av vegnettet og for-
nyelsestiltakene i jernbanenettet, antas å bidra positivt til 
å øke punktligheten og regulariteten og redusere antall  
timer med stengte veger og jernbanestrekninger. Dersom 
påliteligheten for næringslivstransport skal øke ytterligere, 
må flaskehalser på regionale og kommunale veger også ut-
bedres. Politiet må i tillegg ha økt beredskap for tiltak ved 
ulykker, uhell og andre hendelser i transportsystemet.

Etappemål F2: Reisetider i og mellom regioner

Reisetider i og mellom regioner skal reduseres  
i perioden

 indikatorer:
› F2.1 reisetid på utvalgte ruter på stamvegnettet
› F2.2 reisetid på regiontog og iC-tog
› F2.3 reisetid med personbil mellom tettsteder  

og regionsentre

Etappemålet om reisetider må også sees i sammenheng 
med transportpolitikkens målsetninger om å bidra til redu-
serte avstandskostnader og opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret, i tillegg til å bli vurdert i forhold til 
målsetningen om bedre framkommelighet. Etappemålet er 
først og fremst knyttet til personers mobilitet. Indikatoren 
F2.3 Reisetid med personbil mellom tettsteder og regi-
onsentre skal avgrenses geografisk til ikke å omfatte de 
største byområdene. Dette reflekterer målsettingen om en 
differensiert transportpolitikk tilpasset utfordringene i de 
ulike delene av landet.

Følgende tiltak innenfor transportetatenes ansvarsområde 
kan bidra til å oppfylle etappemålet om reisetider:
› Utbygging, ombygging eller utbedring av veg eller bane 

for å få kortere avstand, økt hastighet eller økt kapasitet
› Økt driftstandard for å gi bedre framkommelighet 

vinterstid

› Raskere ferjer og mer frekvent ferjetilbud
› Utbygging og utbedring av jernbane som gir økt  

kapasitet og hastighet
› Tiltak for økt framkommelighet for 

ekspressbusstrafikken

Virkninger av og måloppfyllelse for tiltak på dagens øvrige 
riksveger kan ikke beregnes, fordi det er ukjent hvordan 
midlene vil bli brukt. De fleste av disse vegene blir regio-
nale fra 2010.

Forslaget til investeringstiltak i stamvegnettet antas å  
redusere reisetidene mellom regioner med om lag 5–10  
minutter. Reisetidsgevinsten blir størst på strekningen E18 
Oslo–Kristiansand og E6 Oslo–Trondheim/Ålesund med en 
gevinst på inntil 13 minutter. Med en rammeøkning på 20 
prosent antas reisetidene å bli redusert vesentlig mer på 
noen ruter. Reisetidsgevinstene blir størst på deler av E6, 
E16 og E134.

Det er mulig å oppnå større reistidsgevinster med en annen 
prioritering, først og fremst dersom rammene økes. Hvis 
det blir lagt større vekt på prosjekter som gir stor reisetids-
gevinst, kan den totale reisetiden reduseres med inntil en 
time på noen få ruter. Potensialet for reisetidsgevinster  
vises i kolonnen for stamvegutredningene i tabell 7.1. En 
omprioritering kun etter reisetid kan komme i konflikt med 
andre mål for arbeidet med Nasjonal transportplan. Innen 
planrammen er det små muligheter til omprioriteringer for 
å redusere reisetidene ytterligere.

Det er vanskelig å si hvor langt man kan komme i å redu-
sere reistidene med personbil mellom tettsteder og region-
sentra så lenge det ikke er kjent hva som vil bli prioritert 
på øvrige riksveger. Det må derfor arbeides mer med indi-
kator F2.3 før denne kan tas i bruk. Tiltakene på stamveger 
beregnes å gi små reisetidsgevinster fra tettsteder til region-
sentra i distriktene. Det blir lavere tall enn de tall som pre-
senteres i tabell 7.1.

Det er ikke mulig å se kjøretid, punktlighet og frekvens som 
atskilte størrelser på jernbane. Et grovt anslag for indikator 
F2.2 viser at prosjektene i planrammen gir en samlet  
besparelse på om lag 680 000 reisetidstimer og om lag 
320 000 timer i spart ventetid. Størst bidrag gir dobbelt-
sporene på intercity-strekningene på Vestfoldbanen i Vest-
korridoren og på Dovrebanen.
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Tabell 7.1: Reisetidsgevinster i minutter på utvalgte strekninger på stamvegnettet (måleindikator F2.1)     

Rute Planramme Plan +20% Stamveg-
utredning 1)

Dagens reisetid i 
minutter 2)

E18 Oslo–Kristiansand 10 10 25 301

E39 Kristiansand–Stavanger 0 13 35 241

E39 Stavanger–Bergen 0 0 65 289

E39 Bergen–Ålesund 8 9 50 440

E39 Ålesund–Trondheim 0 0 30 367

E6 Trondheim–Bodø 10 15 40 682

E6 Bodø–Tromsø 7 34 45 561

E6 Tromsø–Alta 0 17 15 381

E6 Alta–Kirkenes 0 0 2 468

E6 Oslo–Trondheim 13 27 55 502

E6/rv. 3 Oslo–Trondheim 10 16 65 460

E6/E136 Oslo–Ålesund 13 37 35 530

E16 Oslo–Bergen 3 9 45 503

E16/rv. 7/52 Oslo–Bergen 2 22 60 491

E134 Oslo–Haugesund 3 31 50 446

E18 Oslo–Ørje (Sverige) 4 8 10 88

Etappemål F3: Rushtidsforsinkelser for 
næringsliv og kollektivtransport i de fire største 
byområdene

Rushtidsforsinkelsene for næringsliv og kollektiv-
transport i de fire største byområdene skal 
reduseres i perioden

 indikatorer:
› F3.1 Forsinkelse for biltrafikken og  

lastebiltrafikken i rushtiden
› F3.2 Hastighet for kollektivtransport på veg  

i rushtiden
› F3.1 punktlighet og regularitet for lokaltog  

i rushtiden

Etappemålet reflekterer at transportpolitikkens primære 
utfordring i og rundt de fire største byområdene er å redu-
sere rushtidsforsinkelsene for næringslivet og kollektiv-
transporten og fremme en mer pålitelig kollektivtransport. 
Reduserte forsinkelser for bil- og lastebiltrafikken vil også 
bidra til økt hastighet for kollektivtransporten på veg. En 

mer pålitelig kollektivtransport vil i seg selv bidra til økte 
markedsandeler for kollektivtransporten og dermed mindre 
personbiltrafikk i rushtiden enn hva man ellers ville oppnå. 
Dette vil i neste omgang også bidra positivt til reduserte 
forsinkelser for bil- og lastebiltrafikken og høyere hastighet 
for kollektivtransporten på veg.

Transportetatene anbefaler følgende tiltak for å bidra til å 
oppfylle etappemålet:
› Køprising og parkeringsrestriksjoner. Dette krever initi-

ativ fra lokale myndigheter.
› Legge til rette for og prioritere kollektivtrafikk på veg 

ved å satse mer på for eksempel kollektivfelt, signalpri-
oritering, teknologi for sanntids/styringssystem langs 
vegkant, trafikkregulering, holdeplasstiltak og økt kol-
lektivtrafikktilbud. Her er ansvaret delt mellom statlige, 
regionale og lokale myndigheter.

› Tilrettelegging for økt gang- og sykkeltrafikk. Her er  
ansvaret delt på statlige og lokale myndigheter.

› Utbygging av spor der jernbanekapasiteten er for lav, det 
vil si rundt Oslo og ved Stavanger, Bergen og Trondheim.

› Økt setekapasitet og bedre tilbud i lokaltogstrafikken. 
Her er ansvaret delt mellom Jernbaneverket (tilby  

1) Reisetidsgevinst med alle stamvegutbygginger i Statens vegvesens stamvegutredning, 2006
2) I følge www.visveg.no  
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infrastrukturkapasitet), Samferdselsdepartementet 
(statlig kjøp av togtrafikk) og togselskapene.

› Utbygging av enkelte avlastende veger.
› Satsing på informasjonsteknologi for å styre trafikken 

bedre og for å informere trafikantene om gjeldende  
trafikksituasjon. Her har Statens vegvesen et ansvar.

› Økt satsing på trafikkledningssentraler og samarbeid 
med politiet og lokale myndigheter for å overvåke og 
styre trafikken. Kunne reagere raskt ved uønskede hen-
delser i transportsystemet. Her er ansvaret delt mellom 
statlige og lokale myndigheter.

› Tilrettelegging for distribusjonstrafikk og varelevering. 
Her har først og fremst lokale myndigheter og eien-
domsbesittere et stort ansvar.

› Rushtidsforsinkelsene i de største byene øker  
og rushperiodene blir lengre
Reisetidsmålinger i de fire største byene viser at rushtids-
forsinkelsene øker og at rushperioden blir lengre. Statens 
vegvesen tar sikte på å bygge opp et mer pålitelig system 
for registrering av kjøretider, forsinkelser og køer i storby-
områdene. Når dette er innført, vil det bli mulig å få en god 
oppfølging av framkommeligheten i stamvegnettet, og gi 
trafikantene god sanntidsinformasjon om den aktuelle  
trafikksituasjon til enhver tid. Et slikt system, som også bør 
kunne brukes til trafikkstyring, planlegges å være ferdig-
stilt til 2010.

Statens vegvesens ITS-strategi fokuserer på følgende tiltak 
som skal etableres fram mot 2019:
› Automatisert registrering av reisetider for framkomme-

lighetsstudier i de største byene, med system for bereg-
ning av indeks og utvikling over tid

› Systemer for informasjon om sanntids reisetider på 
vegnettet i de største byområdene

› Bygge ut system for dynamiske fartsgrenser på  
motorvegstrekninger og viktige hovedvegstrekninger 
etter behov

› Etablere system med rampe-/tilfartskontroll på høyt  
belastede vegstrekninger med avviklingsproblem

› Modernisere signalsystem i alle byområder med  
framkommelighetsproblemer for kollektivtrafikk

Hvis ikke køprising blir tatt i bruk, regner transportetatene 
med at rushtidsforsinkelsene for næringslivet vil øke i plan-
perioden. Beregninger fra Oslo og Trondheim viser at  
køprising kan redusere forsinkelsene.

Målinger av hastigheten for kollektivtrafikken viser at  
hastigheten i tre av storbyene er lavere i 2007 enn i 2005. 
Køprising, kombinert med framkommelighetstiltak, vil 
kunne snu denne trenden og øke hastigheten for kollektiv-
trafikken. Tabell 7.2 viser måleindikator F3.2.

Jernbaneverkets økte satsing på tiltak for fornyelse av  
infrastrukturen vil redusere antall forsinkelsestimer spesielt 
i de fire største byområdene. Sammen med virkningene av 
investeringene i nye dobbeltspor og krysningsspor antas 
punktligheten og regulariteten for lokaltogene i rushtiden 
å bli vesentlig forbedret.

Etappemål F4: Framkommelighet for gående  
og syklende

Framkommeligheten for gående og syklende skal 
økes i perioden

 indikatorer:
› F4.1 antall km sammenhengende hovednett  

for sykkel i utvalgte byer og tettsteder
› F4.2 antall km tilrettelagt for gående og  

syklende totalt

For å øke framkommeligheten for gående og syklende  
anbefaler transportetatene følgende tiltak:
› Utvikling av sammenhengende hovedvegnett for  

sykkel i byer og tettsteder
› Utbygging av gang- og sykkelveger langs stamveg- 

nettet utenfor byer og tettsteder

Tabell 7.2. Hastighet i ettermiddagsrush (km/t), inklusive opphold på holdeplass på utvalgte stamlinjer for 

kollektivtrafikken (indikator F3.2)     

Byområde Høst 2005 Høst 2006 Høst 2007 Antall stamlinjer Lengde km

Oslo 16,9 17,2 16,8 8 120

Bergen 20,2 20,9 21.0 5 97

Trondheim 22,7 21,1 21,3 3 50

Stavanger 28,7 29,4 28,1 2 30
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› Utbedring av gang- og sykkelveger langs skoleveger  
4 km ut fra skoler for barne- og ungdomstrinnet

Med midlene som foreslås til gang- og sykkelanlegg langs 
stamvegnettet kan det bygges eller tilrettelegges for om 
lag 300 km i planperioden, hvorav om lag 125 km i byer og 
tettsteder og 175 km utenfor. I tillegg vil det inngå om lag 
35 km gang- og sykkelveger i større stamvegprosjekter. Det 
vil også bli brukt bompenger til gang- og sykkeltiltak i Oslo, 
Bergen og Stavanger. For å øke framkommeligheten for gå-
ende og syklende ytterligere, må også fylkeskommuner og 
kommuner prioritere slike anlegg langs regionale og kom-
munale veger. Her kan en belønningsordning gi effekt.

Statens vegvesen har oppdatert Nasjonal sykkelstrategi, 
der et bredere utvalg av tiltak og virkemidler vurderes. Den 
innholder også mål for sykkelbruk i Norge. Den oppdaterte 
sykkelstrategien presenteres i kapittel 8.1.

Etappemål F5: Avstandskostnader mellom 
regioner

Avstandskostnader mellom regioner skal  
reduseres i perioden

 indikator:
 F5.1 transportkostnader for en gjennomsnittlig 

tungtransport på utvalgte ruter på stamvegnettet

 Følgende indikatorer skal brukes til å gi en statusbe-
skrivelse (tilstandsvurdering) under etappemål F5:

› antall kommuner hvor innbyggerne kan nå sentrale 
oslo på dagsreise innen gitte kvalitetskrav (tilgjen-
gelighet til oslo)

› antall kommuner hvor innbyggerne kan nå lands-
delssenter på dagsreise innen gitte kvalitetskrav 
(tilgjengelighet til landsdelsenter)

› Forskjeller i fraktpriser mellom sentrale strøk og 
distrikt for næringslivet (skal først utredes)

Med avstandskostnader menes kostnader eller ulemper i 
tillegg til reisetid som påvirker innbyggernes muligheter 
for fysisk tilstedeværelse, og til å levere gods til avtalt tid 
og sted. Tiltak som påvirker billettpriser, fraktpriser, tids- 
og kjørekostnader, bompenger og utlegg underveis ved 
reiser og frakt vil derfor påvirke avstandskostnadene. Det 
samme vil regularitet og muligheter for å reise og sende 
varer når en vil.

Innenfor etatenes ansvarsområder har investeringer i 
lufthavner, veg, jernbane og investeringer i terminaler be-
tydning for etappemålet. Tilrettelegging av holdeplasser 
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for ekspressbusser er relevant for persontransport mel-
lom regioner på veg. Lufthavnstrukturen har betydning 
for tilgjengeligheten, og effektiviteten på lufthavnen har 
betydning for hvor lenge før flyavgang de reisende må 
møte opp.

På jernbane er økt kapasitet i terminaler og investeringer i 
krysningsspor de viktigste tiltakene for godstransporten. 
Jernbaneverkets prioriteringer i planrammen gir rom for å 
doble kapasiteten av godstransport på jernbane og fram-
føre et godstog annenhver time.

› Tilgjengelighet til Oslo og landsdelssentra
Transportetatene er bedt om å gi en statusbeskrivelse for 
antall kommuner hvor innbyggene kan nå henholdsvis sen-
trale Oslo og landsdelssenter på en dagsreise innen gitte 
kvalitetskrav i 2007. Samferdselsdepartementet vil ta initi-
ativ til en utredning av forskjeller i fraktpriser før etatene 
arbeider videre med indikatoren.

For tilgjengelighet til Oslo er det definert to kvalitetsnivåer 
ut fra tre kriterier: Reisetid, frekvens og oppmøte i Oslo 
sentrum senest kl. 10. Reisetiden er regnet fra kommune-
senteret i den enkelte kommune til Oslo S. For bilreiser er 
det beregnet reisetid uten kø, og lagt til 10 minutter ekstra 
for parkering. For flyreiser er det regnet reise med bil fra 
kommunesenter til flyplass, oppmøtetid i henhold til reise-
vaneundersøkelser for dagsreiser, flytid, tid fra flyet til fly-
toget og reisetid med flytog til Oslo S og retur. Alle kommuner 
som er utenfor rekkevidde med bil, er også utenfor rekke-
vidde med tog eller båttilbud.

› Innbyggerne i 76 kommuner kan nå sentrale Oslo for 
møte i tidsperioden 10–16 innenfor en samlet reisetid 
på 4 timer tur–retur. Kravet for tilbud med kollektiv-
transport er ankomst ved Oslo S senest kl. 10 for første 
avgang samt minst tre avganger fra Oslo i perioden fra 
kl. 15 til kl. 19. Ingen kommuner tilfredsstiller kravene 
ved flyreise.

› Innbyggerne i 165 kommuner kan nå sentrale Oslo for 
møte i tidsrommet 10–16 og returnere på dagen innen-
for en samlet reisetid på 6 timer tur–retur. Det er krav 
om en avgang om ettermiddagen og minst en avgang 
til på kvelden. Ingen kommuner i Troms og Finnmark  
tilfredsstiller disse kravene. Alle andre fylker unntatt 
Aust-Agder får sin fylkesadministrasjon innenfor disse 
kravene.

Tilgjengelighet til landsdelssentra, definert som Tromsø, 
Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo:
› Innbyggerne i 128 kommuner kan nå det nærmeste av 

de ovennevnte landsdelsentrene innenfor en samlet  
reisetid på tre timer tur–retur. Kravet for tilbud med kol-
lektivtransport er ankomst sentrum i landsdelssenteret 

Figur 7.2. Tilgjengelighet til Oslo
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senest kl. 10, samt minst tre avganger fra landsdels-
senteret i perioden fra kl. 15 til kl. 19. Ingen kommuner 
tilfredsstiller disse kravene ved flyreise. Røst, Værøy, 
Leknes og Svolvær har kort nok reisetid men ikke til-
strekkelig antall avganger.

› Innbyggerne i 255 kommuner kan nå det nærmeste av 
disse landsdelssentrene for møte kl. 10–16 og returnere 
på dagen innenfor en samlet reisetid på 5 timer tur– 
retur. Kravet for tilbud med kollektivtransport er an-
komst sentrum i landsdelssenteret senest kl. 10, samt 
minst en ettermiddagsavgang og en kveldsavgang i til-
legg. Ved flyreise er reisen fra flyplass til regionsenter 
og retur beregnet med flybuss.

› Utviklingen av transportkostnadene for 
tungtransport på stamveg
Indikatoren F5.1, Endring i transportkostnader for en gjen-
nomsnittlig tungtransport på utvalgte strekninger på stam-
vegnettet, viser kostnader knyttet til tidsbruk, forbruk av 
diesel og andre kjørekostnader, bompenger og ferjebilletter 
for en tung bil.

Følgende tiltak påvirker tallene i tabell 7.3:
› Utbygging eller ombygging av veg som gir kortere 

kjørelengde
› Utbedring av eksisterende veg som gir jevnere kjøring 

og økt gjennomsnittshastighet
› Ferjeavløsningsprosjekter – kan være både positiv og 

negativ avhengig av lengde og stigning for alternativ 
trase og bompengetakster

› Endring i utlegg til bompenger og ferjebilletter

Følgende tiltak vil påvirke avstandskostnadene, men er 
ikke regnet med i tabellen
› Utbygging / vegomlegging som gir redusert stigning 
› Økt driftstandard for å gi bedre framkommelighet 

vinterstid
› Økt vedlikehold som gir jevnere vegdekke
› Raskere ferjer og mer frekvent ferjetilbud
› Hvileplasser som sikrer effektiv avvikling av hviletid
› Standardheving og kapasitetsøking på tilførselsveger 

til knutepunkter

I tabell 7.3 presenteres avstandskostnader for noen  
utvalgte ruter på stamvegnettet.

Tallene er beregnet ved hjelp av transportmodell. Modellen 
er grov og måler ikke alle forbedringer. Samlet er besparel-
sene i transportkostnader per kjøretøy for disse utvalgte 
rutene beregnet til knapt 2 prosent. Den største reduksjonen 
er på E39 Kristiansand–Trondheim, E16/rv. 7/rv. 52/rv. 5 
Oslo–Florø, og E16/rv. 70 Oslo–Kristiansund. Disse reduk-
sjonene skyldes i hovedsak bortfall av bompenger. Strek-
ninger der avstandskostnadene øker, skyldes stort sett at 

Figur 7.3. Tilgjengelighet til landsdelsenter
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økningen i bompenger er større enn den beregnede innspa-
ring i reisetid og kjørekostnader som skyldes veganleg-
gene. Tids- og kjørekostnadene for tungtransporten er 
imidlertid grovt modellert i beregningsmetodene og bereg-
ningene er av den grunn usikre. Gjennom Forskningsrådets 
SMARTRANS-prosjekt skal SINTEF, Vegdirektoratet og  
andre samarbeidspartnere utvikle en ny og mer realistisk 
fartsmodell for tungtrafikken. På basis av denne vil det 
også bli utviklet nye tids- og kjørekostnadsberegninger.  
Utviklingsarbeidet er planlagt å være ferdig i 2010.

7.2 Hovedmål transportsikkerhet

 transportpolitikken skal bygges på en visjon om at 
det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller 
livsvarig skadde i transportsektoren

Hovedmålet for trafikksikkerhet tar utgangspunkt i at null-
visjonen videreføres i planperioden 2010–2019. Nullvisjo-
nen innebærer at transportmidlene og transportsystemet 
må formes slik at de fremmer riktig atferd og i tillegg  
beskytter mot at menneskelige feilhandlinger får alvorlige 
konsekvenser. Samtidig må trafikantene påvirkes til en  
sikker atferd. Planforslaget beskriver hovedtrekkene i en 

strategi for utvikling i retning av nullvisjonen. Utfordrin-
gene og behovene for tiltak er imidlertid ulike for etatene.

Mens luftfarten, jernbanen og sjøtransporten er meget sikre 
transportformer, er det store utfordringer innenfor vegsek-
toren. Antall omkomne er klart størst innen vegtransport. I  
tillegg er risikoen for å bli drept pr transportert km betydelig 
høyere i vegtrafikken enn for fly og jernbane. En ambisiøs 
satsing på å redusere antall alvorlige ulykker i vegtrafikken 
blir derfor en naturlig konsekvens av nullvisjonen. Etappe-
målet for transportsikkerhet er begrenset til vegtrafikken. 

Flysikkerhet har høyeste prioritet i Avinor, i flyselskapene 
og hos andre aktører i luftfarten. Sikkerhetsbegrepet  
omfatter tiltak for å redusere ulykker og hendelser i selve 
flytrafikken (safety) og tiltak mot terror og sabotasje (secu-
rity). Flysikkerhet har avgjørende betydning for Avinors 
omdømme og publikums trygghetsfølelse ved å fly. Ulykker 
og alvorlige skader er uakseptable. Antallet alvorlige hen-
delser og mindre alvorlige skader er i dag svært lavt, og 
skal reduseres ytterligere selv om trafikken øker. Det må 
fortsatt være stor oppmerksomhet på risikoen for mulige 
terrorhandlinger mot luftfarten. Dette krever en aktiv hold-
ning fra Avinor. En kostnadseffektiv gjennomføring av nye 
myndighetskrav er nødvendig, samtidig som lufthavnene 
skal levere gode og effektive tjenester til passasjerer,  

Tabell 7.3:  Status og endring i transportkostnader for én gjennomsnittlig tung bil, utvalgte ruter (måleindikator F5.1). 

Kroner. Negative tall er kostnadsbesparelser.    

Rute Fra Til Status 2010 Planramme,
endring til 2020

Hovedruter

E18 Ørje Kristiansand 3 914 22

E39 Kristiansand Trondheim 17 706 -697

E6/rv. 3/E6 Svinesund Trondheim 6 999 56

E6 Trondheim Kirkenes 22 563 6

E16 Oslo Bergen 5 867 54

Andre ruter

E16/rv. 7/rv. 52/E16 Oslo Bergen 5 627 -70

E10 Å Riksgrensen 4 241 16

E6/rv. 70 Oslo Kristiansund 7 080 -403

E6/E136 Oslo Ålesund 6 296 55

E16/rv. 7/rv. 52/rv. 5 Oslo Florø 6 634 -651

E134 Drammen Haugesund 4 805 2

Sum 91 732 -1 610
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flyselskaper og andre aktører. Nye myndighetskrav på fly-
sikkerhetsområdet innebærer betydelige investeringer i  
utvidelse av sikkerhetsområder og bygging av nye lysan-
legg, særlig på de regionale lufthavnene.

Ulykkesfrekvensen på jernbane er svært lav, og har utviklet 
seg i positiv retning over mange år. Blant annet er ulykker 
ved planoverganger kraftig redusert over flere tiår, men 
denne type ulykker er fortsatt overpresentert. Et annet for-
hold som i senere tid har fått økt oppmerksomhet er sikker-
het ved av- og påstigning. Jernbaneverket vil prioritere 
oppgradering av stasjonsanlegg. Overføring av gods- og 
persontransport fra veg til bane er anslått til å kunne redu-
sere antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikken med 20 
personer per år innenfor planrammen. 

Sikkerhetsarbeidet til sjøs bygger på en visjon om at ulykker 
kan unngås ved forebyggende tiltak. Ulykker med tap av liv 
og verdier eller forurensning av hav og kyst, skal unngås. 
Konsekvensene av uhell på sjøen kan være store som følge 
av stort antall passasjerer eller farlig eller forurensende last. 
Sjøveien som ferdselsåre har større variasjon og mindre be-
grensinger enn andre transportsystemer. Det er derfor stort 
spenn i typen hendelser og ulike forebyggende tiltak knyttet 
til tjenester, infrastruktur, informasjon, overvåkning og krav 
til fartøy eller operasjoner i de konkrete farvannene. Sjø- 

trafikken styres gjennom et detaljert, internasjonalt regel-
verk. Kystverkets hovedstrategi er å videreutvikle dagens 
sikkerhetstiltak og arbeide for et balansert og moderne  
sikkerhetssystem tilpasset trafikkgrunnlag, teknologi og 
naturgitte forhold. Det er et mål å sørge for en internasjonal 
harmonisering av betingelsene i tråd med norsk praksis. 

Etappemål S1: Reduksjon i antall drepte eller 
hardt skadde i vegtrafikken

Antall personer som blir drept eller hardt skadde  
i vegtrafikken skal reduseres med minst en tredel 
innen 2020

 indikatorer: 
› s1.1 antall drepte eller hardt skadde  

i vegtrafikkulykker
› s1.2 antall drepte i vegtrafikkulykker

Som vist i kapittel 6.3 anbefaler Statens vegvesen at det fast-
settes som mål at antall drepte eller hardt skadde i vegtrafik-
ken skal reduseres med minst en tredel fram til 2020. Som  
utgangspunkt for målfastsettelsen velges gjennomsnittet for 
årene 2004–2007, hvilket er 1 200 drepte eller hardt skadde. 
Dette innebærer at det i 2020 skal være maksimalt 800 



side 162

Statens vegvesen vil foreta en ny gjennomgang av kriteri-
ene for fartsgrenser utenfor tettbygd strøk. Veger som ikke 
tilfredsstiller minstekravene til sikkerhetsmessig standard, 
vil bli vurdert etter de nye kriteriene. Dersom man ser bort 
fra veger som vil få firefeltsstandard innen 2020, vil det i 
2010 gjenstå om lag 1 400 km riksveg med fartsgrense 80 
km/t eller høyere som ikke tilfredsstiller minstekravene. 
Uten nye tiltak i perioden 2010–2019 vil behovet øke til om 
lag 1 700 km i 2020, hvorav om lag 1 100 km er på stam-
vegnettet. Statens vegvesen foreslår å trappe opp midler til 
midtrekkverk på to-/trefelts veger, bredt profilert midtfelt og 
midtmarkering på stamvegnettet. Det totale behovet for 
slike tiltak i planperioden 2010–2019 er på 7 mrd. kr og er i 
hovedsak knyttet til breddeutvidelser. Dette er betydelig 
mer enn det som har vært mulig å prioritere til trafikksikker-
hetstiltak innenfor planrammen til stamveginvesteringer. 
Det innebærer at det også etter 2020 vil være et betydelig 
antall km med tungt trafikkerte stamveger som vil mangle 
tilfredsstillende barriere mot møteulykker.

Statens vegvesen vil redusere antall drepte eller hardt 
skadde i utforkjøringsulykker gjennom å arbeide for at  
vegene skal oppfylle følgende minstekrav:
› Gjeldende krav i Statens vegvesens håndbøker med 

hensyn til utforming og omfang av siderekkverk, etter-
givende master og profilert kantlinje skal være oppfylt

› Alle overraskende og farlige kurver skal utbedres eller 
skiltes

› Nødvendig utbedring av sideterrenget skal være utført 
der det ikke er satt opp siderekkverk

drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Statens vegvesen 
mener dette er et ambisiøst, men realistisk mål. For å nå målet 
må trafikksikkerhetsinnsatsen trappes opp, både innenfor  
Statens vegvesens ansvarsområde og hos en rekke andre  
aktører. Regjeringens strategi for å overføre trafikk fra veg til 
sjø og bane vil også være et bidrag til å redusere antall drepte 
og hardt skadde i vegtrafikken. Nedenfor beskrives Statens 
vegvesens forslag til strategier for å nå dette målet.

› Minstekrav til sikkerhetsmessig standard for  
å redusere antall drepte eller hardt skadde i 
møteulykker og utforkjøringsulykker 
Nær halvparten av alle drepte i vegtrafikken omkommer i 
møteulykker. Andelen har vært økende over tid. Statens 
vegvesen vil derfor prioritere tiltak som bidrar til å redu-
sere antall drepte eller hardt skadde i møteulykker. Sann-
synligheten for å overleve en frontkollisjon reduseres  
vesentlig når farten overstiger 70 km/t. For veger med stor 
trafikk og fartsgrense over 70 km/t er det derfor behov for 
å gjennomføre tiltak for å redusere faren for møteulykker. 
Statens vegvesen mener det med utgangspunkt i nullvisjo-
nen er behov for å stille følgende minstekrav til sikkerhets-
messig standard på slike veger:
› Veger med mer enn 8 000 kjøretøyer per døgn skal ha midt-

rekkverk, enten som firefelts veg eller som to-/trefelts veg.
› Veger med mellom 4 000 og 8 000 kjøretøyer per 

døgn og forbud mot forbikjøring skal ha bredt profilert 
midtfelt eller midtmarkering (reflektorer). På strekninger 
der forbikjøring er tillatt, gjøres en særlig vurdering av 
nødvendige tiltak for å forhindre møteulykker.
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Statens vegvesen vil gjennomgå alle riksveger med farts-
grense 70 km/t eller høyere i forhold til disse minstekra-
vene. Tilsvarende gjennomgang bør også foretas på veger 
på det regionale og kommunale forvaltningsnivået.

› Drepte eller hardt skadde blant gående og syklende 
må reduseres ytterligere
Til tross for at det over tid har vært en positiv utvikling, har 
gående og syklende fortsatt en betydelig høyere risiko for 
å bli drept eller hardt skadd per km enn dem som kjører bil. 
Målet om å få flere til å gå og sykle gir derfor en særlig  
utfordring med hensyn til trafikksikker tilrettelegging. 

Sikring av kryssingspunkter for gående og syklende vil bli 
viet særlig oppmerksomhet i planperioden, gjennom eta-
blering av planfrie kryssinger og sikring av gangfelt. Alle 
gangfelt på veger der fartsgrensen er 50 km/t eller høyere, 
blir gjennomgått og nødvendige sikringstiltak vil bli utført. 
Statens vegvesen har også startet arbeidet med å ta i bruk 
nye kriterier for fartsgrenser i tettbygd strøk. Det innebærer 
mer bruk av 30 km/t og 40 km/t som fartsgrenser. Innen 
2020 vil Statens vegvesen ha gjennomført inspeksjoner av 
alle gang- og sykkelruter som staten har ansvar for. Straks-
tiltak for trafikksikkerhet og framkommelighet vil bli 
gjennomført.

› Trafikantene skal påvirkes til mer trafikksikker atferd
Statens vegvesen vil prioritere arbeidet rettet mot høyrisiko-
grupper blant trafikantene. Det pågår et prosjekt for å for-
bedre kunnskapsgrunnlaget om unge og eldre bilførere og 
andre risikogrupper. Med bakgrunn i resultater fra dette 
prosjektet vil det i planperioden 2010–2019 bli iverksatt 
målrettede tiltak overfor disse gruppene. Aktuelle tiltak vil 
forutsette innsats fra politiet, Trygg Trafikk og Statens 
vegvesen. 

Politiets kontrollvirksomhet utføres av utrykningspolitiet 
og av politidistriktene, og omfatter hvert år i underkant av 
to millioner førere. Aggressiv atferd, fart, bruk av verne- 
utstyr og rus er pekt ut som hovedsatsingsområder for  
kontrollvirksomheten. Beregninger utført av Transportøko-
nomisk institutt viser at en opptrapping av politiets kon-
trollvirksomhet vil gi god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
Forslaget til mål for antall drepte eller hardt skadde fram 
til 2020 er basert på en forutsetning om at politiets kon-
trollvirksomhet økes med 25 prosent sammenliknet med 
dagens nivå. Dette innebærer om lag 150 mill. kr per år i 
økt ressursbehov.

Statens vegvesens ressursinnsats til bilbeltekontroll og 
teknisk kontroll av tunge kjøretøyer blir trappet opp i plan-
perioden. I tillegg legges det vekt på økt kvalitet på kon-
trollene, både gjennom å målrette innsatsen bedre, og ved 
å øke kontrollørenes kompetanse. Statens vegvesen og  

politiet vil trappe opp innsatsen til kjøre- og hviletidskon-
troller i samsvar med EUs kontrolldirektiv. Sannsynlig krav 
gjeldende fra 2012 innebærer mer enn en fordobling sam-
menliknet med gjennomført kontrollomfang i 2006.

Statens vegvesen vil fullføre arbeidet med å installere digi-
talt fotoutstyr i samtlige ATK-bokser. Digitaliseringen gjør 
det mulig å effektivisere driften og redusere kostnadene. 
Trafikksikkerheten vil forbedres ytterligere dersom det blir 
åpnet for gjennomsnittsmålinger av fart mellom to ATK-
punkter (streknings-ATK). Statens vegvesen forventer at 
dette blir avklart før planperioden begynner.

Statens vegvesen vil videreføre dagens strategi med å 
satse på et fåtall større kampanjer med en varighet over 
flere år. Det legges spesielt vekt på trafikantgrupper med 
høy ulykkesrisiko, hvor endret atferd vil kunne gi betydelig 
reduksjon i antall drepte eller hardt skadde. Kampanjene 
må i større grad enn i dag samordnes med økt kontrollakti-
vitet, både fra politiet og Statens vegvesen.

Målet med gjennomgangen av kriteriene for fartsgrenser 
utenfor tettbygd strøk er å få fartsgrenser som i større grad 
er tilpasset nullvisjonen. Veger med mangelfull sikkerhets-
messig standard vil kunne få redusert fartsgrense. Det blir 
nødvendig med økt overvåking av disse strekningene, kom-
binert med informasjon til publikum om hvorfor reduserte 
fartsgrenser er nødvendig.

Trafikksikkerhet for barn og unge er i første rekke de voksnes 
ansvar. Dette dreier seg om å utforme et trafikksikkert lokal-
miljø. Det må i tillegg foregå kontinuerlig trafikkopplæring 
gjennom alle barneårene og i ungdomstiden. Opplæringen 
skal bidra til at det på kort sikt blir færre alvorlige ulykker 
med barn. På lengre sikt skal den også bidra til livslang  
læring og til å legge et godt grunnlag for trafikksikker atferd. 
Det er derfor viktig å motivere alle som har ansvar for barn 
og unge til å forholde seg bevisst til trafikksikkerhet som en 
del av oppdragelsen og opplæringen. Det er behov for økt 
ressursinnsats for å styrke Trygg Trafikks arbeid overfor  
foreldre, barnehage- og skoleeiere og pedagoger gjennom 
informasjon, kurs og utvikling av læringsressurser.

› Økt sikkerhet kan oppnås gjennom å ta i bruk  
ny teknologi
Nye biler har vesentlig mer innebygd sikkerhet enn eldre 
biler. Etter hvert som eldre biler skiftes ut med nye, vil en 
stadig større andel av kjøretøyparken ha kollisjonsputer, 
elektronisk stabilitetskontroll (ESC), forbedret nakkesleng-
beskyttelse, bilbeltepåminnere og fire eller fem stjerner på 
EuroNCAPs kollisjonstester av innebygd sikkerhet. Det lig-
ger et betydelig trafikksikkerhetspotensial i å gjennomføre 
tiltak som framskynder utviklingen mot en sikrere kjøretøy-
park. Statens vegvesen vil gå i front gjennom å stille 
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strenge krav til sikkerhet i egne kjøretøyer og i kjøretøyer 
som leverer varer og tjenester for Statens vegvesen. 

I Statens vegvesens ITS-strategi er det fastsatt mål for å 
utvikle, tilrettelegge og implementere ulike ITS-løsninger 
som vil bidra til å forbedre trafikksikkerheten. Strategien 
forutsetter at Statens vegvesen skal være en sentral pådriver 
i arbeidet med å ta i bruk nye ITS-løsninger. Ambisjonen er 
at vi innen 2019 skal ha en situasjon der: 
› Automatisk fartstilpasning (ISA) er montert i alle  

Statens vegvesens kjøretøy og i alle kjøretøy som  
leverer varer og tjenester til Statens vegvesen. 

› Alkolås er montert i alle kjøretøy som disponeres av det 
offentlige og i alle kjøretøy som leverer varer og tjenes-
ter til Statens vegvesen. Krav om alkolås er også tatt 
inn i alle avtaler om transport av skolebarn, og det er 
innført en ordning med alkolås som i visse tilfeller kan 
nyttes som alternativ til inndragning av førerkortet for 
dem som blir tatt for å kjøre med promille.

› Bilbeltepåminnere er montert i alle norskregistrerte  
kjøretøy, enten fra fabrikanten eller ettermontert. 

› Automatisk ulykkesvarsling (eCall) skal være i  
alminnelig bruk i Norge. 

› Et system med dynamiske fartsgrenser er bygd ut på  
de fleste motorvegstrekningene og på andre viktige 
hovedvegstrekninger.

Dette er delvis tiltak som kan gjennomføres i et relativt kort-
siktig tidsperspektiv, og delvis tiltak som det først er realis-
tisk å gjennomføre mot sluttet av planperioden 2010–2019.

› Et mer målrettet trafikksikkerhetsarbeid forutsetter 
bedre kunnskapsgrunnlag 
God kunnskap om risikoforhold og årsak til alvorlige ulykker 
er avgjørende for kvaliteten på trafikksikkerhetsarbeidet. 
Risikoanalyser og trafikksikkerhetsrevisjon av planer er 
viktige verktøy for å sikre god sikkerhetsmessig standard 
på nye veganlegg. Statens vegvesen vil trappe opp dette 
arbeidet i planperioden. I tillegg vil arbeidet med å gjen-
nomgå alle dødsulykker ved hjelp av ulykkesanalysegrupper 
bli videreført. 

Gjennomgående sikkerhetstenking skal være et bærende 
prinsipp i all ledelse, planlegging og gjennomføring av 
veg- og vegtrafikktiltak i Statens vegvesen. Dette innebærer 
at alle ansatte må ha en nødvendig forståelse av nullvisjonen 
og dens prinsipper. I tillegg må det utvikles prosesser som 
sikrer at det gjennomføres systematiske risikovurderinger 
som grunnlag for alle beslutninger som påvirker sikkerheten 
på vegene.
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 Halveringsstrategien – en mulighetsstudie 

 
 som en del av forarbeidet til Ntp har statens vegvesen gjennomført en mulighetsstudie der det er sett på hvilke 

prioriteringer som må gjøres dersom det skal være mulig å halvere antall drepte eller hardt skadde innen 2020. i 
årene 2004-2007 ble i gjennomsnitt om lag 1200 mennesker drept eller hardt skadd i vegtrafikken. En halvering 
innebærer at antallet må reduseres til 600 innen 2020. Halveringsstrategien ble utarbeidet uavhengig av økono-
miske rammer. statens vegvesen har ikke funnet rom for å prioritere trafikksikkerhet like høyt i planrammen som 
i halveringsstrategien. Nedenfor er det gitt en omtale av viktige satsinger i halveringsstrategien, og disse er vist i 
forhold til prioriteringene til trafikksikkerhet innenfor planrammen i planforslaget. 

 
› investeringsnivået til større vegprosjekter på stamvegnettet (vegomlegginger, utbygging av firefeltsveger m.m.) 

opprettholdes på dagens nivå. samtidig forutsettes at aktuelle prosjekter prioriteres etter fallende trafikksikker-
hetsnytte pr investert krone. større vegprosjekter på stamvegnettet gir dermed et betydelig større bidrag til 
reduksjon i antall drepte eller hardt skadde i halveringsstrategien enn innenfor planrammen.

› Det brukes 450 mill. kr per år til målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer på stamvegnettet (midtrekkverk på  
to- og trefelts veger, kryssutbedringer, veglys, strakstiltak (investeringer) etter trafikksikkerhetsinspeksjoner 
m.m.) Dette er samme nivå som forutsatt innenfor planrammen. 

› Det brukes 500 mill. kr pr år til målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer på det øvrige riksvegnettet. Dette er 
rundt 50 prosent mer enn det som er lagt til grunn i virkningsberegningene i planforslaget (se kapittel 6.3). 

› ressursinnsatsen til målrettede trafikksikkerhetstiltak innenfor drift og vedlikehold ligger omtrent på det  
dobbelte av det som er lagt til grunn innenfor planrammen. 

› statens vegvesens kontrollvirksomhet må styrkes betraktelig. innsatsen til tungbilkontroller må mer enn fordo-
bles. For bilbeltekontroller er det lagt til grunn mellom en fordobling og en tredobling. Denne økningen vil langt 
på veg være mulig å få til innenfor prioriteringene i planrammen.

› politiets innsats til fartskontroller fordobles og innsatsen til ruskontroller økes med 50 prosent. i tillegg må  
politiets innsats til bilbeltekontroller økes. i planforslaget er det til sammenlikning lagt til grunn at politiets  
ressursbruk til kontrollvirksomhet økes med 25 prosent. 

› innsatsnivået til trafikksikkerhetskampanjer må økes. Dette er bare delvis tatt hensyn til i planforslaget.  
Kampanjene må i større grad enn i dag samordnes med intensivert kontrollvirksomhet. 

 i tillegg er følgende satsinger vektlagt i halveringsstrategien (Dette er satsinger som i mindre grad er knyttet  
til prioriteringer innenfor en økonomisk planramme, og som vil kunne gjennomføres innenfor planforslaget):

› tiltak som framskynder utviklingen mot en sikrere kjøretøypark må prioriteres (flere biler med fire og fem  
stjerner i EuroNCaps kollisjonstester, elektronisk stabilitetskontroll osv.). offentlige virksomheter må gå i front  
i denne utviklingen. 

› Det må arbeides målrettet slik at flest mulig snarest mulig kan nyttegjøre seg ny teknologi, som automatisk  
fartstilpasning (isa).

› trafikkopplæringen i barnehager og skoler må bedres.
› tiltak knyttet til føreropplæringen bør ha som utgangspunkt at de skal bidra til at dagens føreropplæring  

(gjeldende fra 1/1-2005) skal fungere etter intensjonen.
› Det må arbeides for å skape «etterspørsel» etter trafikksikkerhet gjennom offentlige myndigheters krav, en mer 

bevisst holdning til kvaliteten på transporttjenester blant transportkjøpere og et generelt økt fokus på trafikk- 
sikkerhet i befolkningen. 
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Etappemål M1: Klimagassutslipp

Etappemål M1: Bidra til at transportsektoren 
reduserer klimagassutslippene med 2.5–4.0 mil-
lioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til forventet 
utslipp i 2020.

 indikator:
› M1.1 Utslipp av klimagasser fra transportsektoren 

målt i Co
2
-ekvivalenter samlet og pr sektor

Klimagassutslippene fra transport var i 2005 15,4 millioner 
tonn CO

2
-ekvivalenter, og utgjorde 29 prosent av de totale 

utslippene i Norge. Sammensetningen av utslippene er 
som følger:

› Vegtrafikk 18 prosent
› Fly 2 prosent
› sjøtransport 5 prosent
› Motorredskaper m.m. 4 prosent

Utslippene fra transportsektoren øker. I klimameldingen er 
økningen anslått til 29 prosent fram mot 2020. I St.meld. 
nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk angir regjeringen 
som mål at eksisterende og nye virkemidler i transport- 
sektoren utløser en reduksjon i klimagassutslippene med 
mellom 2,5–4,0 millioner tonn CO

2
-ekvivalenter i forhold til 

referansebanen som legges til grunn i Statens forurens-
ningstilsyns tiltaksanalyse. Regjeringen har foreslått en 
gradvis innfasing av biodrivstoff til vegtrafikk som et  
omsetningskrav på minst to volumprosent av årlig omsatt 
drivstoff fra 2008, stigende til fem prosent fra 2009. I 
følge klimameldingen vil regjeringen arbeide videre for å 
øke andelen ytterligere til 7 prosent i 2010. Det er innført 
differensiering av engangsavgiften for biler med hensyn på 
CO

2
. Det vurderes ytterligere økonomiske incentiver for å 

framskynde innfasingen av drivstoffgjerrige personbiler. 
Norge vil fortsette arbeidet internasjonalt for å få til en 
kvotehandel for klimagassutslipp fra internasjonal luftfart. 
Ifølge klimameldingen vil Norge også arbeide videre som 
pådriver for at nødvendige klimagassreduserende forplik-
telser skal bli innført i all internasjonal skipsfart og luftfart.

› Tiltak og virkemidler
Transportetatenes virkemidler for å nå klimamålet består 
for en stor del i å samarbeide og virke som pådriver overfor 
andre aktører på områder der etatene ikke selv har formell 
myndighet. Økonomisk vekst og forbedringer i transporttil-
budet vil gi mer transport og mer utslipp. Samtidig er det 
klare sammenhenger mellom tiltak på avgiftssiden, prising 
av transport og effekten av andre tiltak. Effekten av tiltak 
for kollektivtrafikk, sykkel og gange og samkjøring blir 
langt bedre med høyere avgifter, restriktiv parkeringspoli-
tikk og køprising.

7.3 Hovedmål miljø
 
 transportpolitikken skal bidra til å redusere miljø-

skadelige virkninger av transport og bidra til å  
oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale  
forpliktelser på miljøområdet

Transportetatenes miljøvisjon fra Nasjonal transportplan 
2006–2015 inngår i planforslaget: «Transport skal ikke gi 
alvorlig skade på mennesker eller miljø». 

Sentrale prinsipper i miljøvisjonen er:
›  Transportløsninger som gir minst helse- og miljøskader 

på lang sikt prioriteres
›  Der miljøskader er uunngåelig må de kompenseres med 

avbøtende tiltak og miljøforbedringer, slik at miljøkvali-
tetene totalt sett opprettholdes eller bedres

›  I byområder skal investeringer i økt transportkapasitet 
inngå i en helhetlig transport- og arealplan, der man 
sikrer at kollektivtrafikk, sykkel og gange tar en økt del 
av trafikken, og at arealbruksutviklingen bygger opp 
under dette

›  Ved utvikling av transportnettet bør alternativer til  
nybygging vurderes. Følgende typer tiltak skal vurderes 
i prioritert rekkefølge:

1. Tiltak som kan påvirke transportbehovet og valget av 
transportmiddel

2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende  
infrastruktur og kjøretøyer

3. Begrensete ombyggingstiltak
4. Større ombygging/nybygging

Transportetatene har til nå ikke vært involvert i arbeidet 
med klimameldingen, men vil peke på behovet for å sam-
ordne arbeidet med gjennomføring av tiltak på transport-
sektoren. Nødvendige tiltak er avhengig av bredt samar-
beid og klargjøring av ansvar mellom statlige, regionale og 
lokale myndigheter.

De nasjonale målene innen de ulike miljøområdene er fast-
satt av Stortinget basert på tålegrenseprinsippet som inne-
bærer mål i forhold til naturens bæreevne. Etappemålene i 
Nasjonal transportplan faller i stor grad sammen med de 
nasjonale målene. Omtalen nedenfor er i henhold til 
etappemålene.
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Nedenfor presenterer vi de mulige effekter SFT har påvist i 
sin tiltaksanalyse og analysene transportetatene selv har 
gjennomført. I tillegg har vi tatt med hva klimaeffekten av 
høyhastighetstog kan bidra med. Det er behov for et om-
fattende utviklingsarbeid på dette området, og det må skje 
i samarbeid mellom transportmyndigheter og avgiftsmyn-
digheter. Det må også vurderes hvordan regionale myndig-
heter kan trekkes inn i et samarbeid om helhetlige løsninger.

Transportetatenes egne virkemidler:
› Bidra til redusert vekst i personbiltrafikken i byene i 

form av samarbeid om samordnet areal- og transport-
planlegging, kollektivtiltak, tiltak for gående og syk-
lende, køprising og parkeringspolitikk, blant annet ved 
å inngå avtaler med byene om transport- og 
arealpakker

› Tiltak for å overføre gods fra veg til sjø og bane: Øke 
kapasiteten på krysningsspor, fjerne flaskehalser og  
utbedre tilknytninger til viktige havner/terminaler

› Være pådrivere og ha kompetanse om drivstoff, kjøre-
tøyteknologi, utslipp, avgifter og mobilitetsplanlegging

› Gå foran med gode eksempler på tiltak i etatene og 
krav til leverandører

Slike tiltak gir isolert sett relativt små bidrag til reduksjoner 
i klimautslippene. Fram mot 2020 vil mesteparten av areal-
bruken ligge fast. Endret arealbruk vil imidlertid ha en  
positiv og økende effekt på enda lengre sikt.

Internasjonalt arbeides det for å gjøre biler mer energief-
fektive. Utslipp fra biler, skip og fly reduseres ved motor-
tekniske tiltak, dekkteknologi og utvikling av drivstoffene. 
Forskningen på nullutslippskjøretøyer drevet av hydrogen 
og elektrisitet pågår i stor skala på verdensbasis og må 
fortsette også i Norge. I en oppstartsfase bør det vurderes 
å gi offentlig tilskudd for eksempel til å sette opp pumper 
for etanol og biodiesel og eventuelle fyllestasjoner for  
hydrogen. Bruk av alternative drivstoffer og drivstoffgjerrig 
teknologi bør fremmes gjennom styring av offentlige  
anbud. Innfasing av mer drivstoffeffektive fly er  

flyselskapenes ansvar, og stimuleres blant annet gjennom 
reduserte drivstoffkostnader for selskapene. Omlegging av 
rutiner for inn-/utflyving vurderes av Avinor. Det vil bli rede-
gjort særskilt for miljøtiltak i luftfarten i et eget prosjekt 
som Avinor presenterer i januar 2008. I sjøfarten er CO

2
-

avgift på mineralolje det viktigste klimavirkemiddelet i Norge 
i dag. NOx-avgiften vil føre til at det blir gjennomført tiltak på 
skip slik at både CO

2
- og NOx-utslippene blir redusert.

Det antas i klimameldingen at potensialet for utslipps- 
reduksjoner ved drivstoffgjerrig kjøring ligger på om lag 
12–15 prosent. Det svenske Vägverket har anslått at det er 
mulig å spare inntil 0,7 millioner tonn CO

2
-ekvivalenter 

dersom alle svenske kjøretøyer holdt fartsgrensen. Dette 
viser at endret atferd kan ha stor betydning.

Analyser av muligheter for utbygging av høyhastighetstog i 
Norge1 viser utslippsreduksjoner på inntil 0,1 millioner 
tonn CO

2
-ekvivalenter for de enkelte strekningene, og i sum 

en utslippsreduksjon på 0,5 millioner tonn.

Som vist i kapittel 8.2 legges det til rette for å overføre 
godstransport fra veg til sjø og bane og effektivisere gods-
transporten. Godstransport på større lasteskip og jernbane 
gir noe lavere klimagassutslipp enn godstransport på veg. 

Jernbaneverkets investeringer i planrammen fører til en reduk-
sjon av klimagassutslipp på 0,08 mill. tonn, hvorav 0,07 mill. 
tonn skyldes overføring av godstransport fra veg til bane.

Transportetatene har startet et arbeid med å se nærmere 
på energibruken i transportsektoren. Dette arbeidet vil bli 
ferdig vinteren 2008.

› Måloppnåelse 
Av SFTs klimatiltaksanalyse er potensialet for reduksjon i 
klimagassutslipp fra transport 4,6 millioner tonn CO

2
-ekvi-

valenter, hvorav 0,8 millioner tonn kan gjennomføres til en 
pris av under 200 kr pr tonn, og ytterligere 2,3 millioner 
tonn til mellom 200 og 600 kr pr tonn. To tredeler av  
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potensialet under 600 kr/tonn anses som krevende å gjen-
nomføre. Tabell 7.4–7.5 viser kostnader og gjennomførbarhet 
for tiltakene. I kostnadstallene er ikke eventuelle positive 
gevinster for samfunnet på andre områder trukket fra. SFT 
anslår potensialet knyttet til tiltak som reduserer transpor-
tomfang og endrer transportmiddelfordeling til 0,6 millio-
ner tonn. Potensialet knyttet til tiltak som reduserer utslip-
pet fra hver enkelt enhet anslås til 4 millioner tonn. Det  
tiltaket som anses å gi størst effekt (1 million tonn) er inn-
blanding av biodrivstoff i form av BTL (syntetisk, flytende 
biodrivstoff basert på trevirke) i 20 prosent av bilparken. 
Dette krever at det bygges flere fabrikker i Norge for pro-
duksjon av drivstoffet, eventuelt omfattende import. For 
øvrig inngår effektivisering av personbiler og varebiler  
(hybridteknologi, motortekniske tiltak, mindre bilstørrelser), 
inntil 10 prosent innblanding av biodrivstoff i ordinært 
drivstoff og anleggsdiesel, høy andel biodrivstoff i 10 pro-
sent av bilparken, redusert drivstofforbruk ved privatbilkjø-
ring (eco-driving) og el-/hydrogenbiler. I skipsfarten inngår 
biodrivstoff i ferjer, gassdrevne skip og fornyelse av kyst-
frakteflåten til skip med lavere utslipp. Tiltakene vil kreve 
ulike økonomiske og administrative virkemidler for å bli 
gjennomført.

Transportetatene har analysert effekter av betydelige pris-
endringer i transportsektoren. Dette viser at store prisøk-
ninger må til for å redusere utslippene i betydelig grad. 
Med tiltakene vi har analysert, vil klimagassutslippene  
reduseres med om lag 1,2 millioner tonn innen 2020. I ana-
lysene ligger det inne en dobling av drivstoffprisen. I  
beregningene inngår også halverte kollektivtakster og jern-
banekostnader for gods, samt 50 prosent økte kostnader for 
å fly. Uten prisøkninger reduseres potensialet for de øvrige 
virkemidlene. Beregningene omfatter effektivisering av 
kjøretøyparken, forventete EURO utslippskrav og økt andel 
dieselbiler på grunn av den gjennomførte omleggingen av 
engangsavgiften, men innblanding av biodrivstoff og el-/
hydrogenbiler inngår ikke. 

Tabell 7.4: Tiltak som reduserer transportomfang og transportmiddelfordeling i SFTs tiltaksanalyse.   

Tiltak Reduksjon  (mill. tonn) Pris kr/tonn Gjennomførbarhet

Kollektivtrafikk 0,013 <200 Middels

Kompakt byutvikling 0,104 <200 Middels

Gående/syklende 0,061 <200 Middels

Samordnet godstransport 0,233 <200 Lav

Redusert bilbruk 0,194 <200 Lav

Bedre org. av personreiser 0,071 <200 Lav

Sum 0,676

Tabellene 7.4, 7.5 og 7.6 gir en oversikt over mulig effekt av 
ulike typer tiltak. Transportetatene mener behovet er stort 
for videre utvikling av en helhetlig pakke av virkemidler, 
der både statlige og regionale myndigheter involveres.

Etappemål M2: NOx-utslipp
 

Etappemål M2: «Redusere NOx-utslippene i 
sektoren».

 indikator: 
 M2.1 Utslipp av nitrogenoksider/forsurende utslipp 

fra transportsektoren samlet og pr sektor

De norske NOx-utslippene var i 2005 på 197 000 tonn. Ut-
slippene skal i henhold til Gøteborgprotokollen reduseres 
til 156 000 tonn i 2010. Transport bidrar med ca. 60 pro-
sent av utslippene, hvorav to tredeler fra skipsfart og en 
tredel fra vegtransport. NOx-utslippene fra sjøfart og fiske 
har økt siden 1990 på grunn av økt aktivitet i sektoren.  
Utslippene fra vegtrafikk er kraftig redusert til tross for tra-
fikkveksten, på grunn av strengere avgasskrav. Utslippene 
fra transport er til sammen redusert med 13 prosent fra 
1990 til i dag.

› Tiltak og virkemidler
Transportetatenes egne virkemidler:
› Utskifting av konvensjonelle ferjer til ferjer med 

gassdrift
› Bidra til redusert vekst i personbiltrafikken i byene 
› Tiltak for å overføre gods fra veg til sjø og bane

Fra 1. januar 2007 ble det innført avgift på utslipp av NOx 
fra blant annet transportsektoren. Avgiften bør evalueres 
for å se om den gir forventet virkning, og om den eventuelt 
bør økes. Tiltaksanalyser viser at det kan være behov for å 
øke og/eller utvide avgiften fram mot 2010 for å innfri  
Gøteborgprotokollen. Det antas at innføringen av NOx- 
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Tabell 7.5: Tiltak som reduserer utslippene fra hver enkelt enhet i SFTs tiltaksanalyse.  

Tiltak
Reduksjon  

(mill. tonn) 
SFTs referansebane

Pris kr/tonn   Gjennomførbarhet

Fornyelse av kystfrakteflåten 0,120 <200 Middels

Redusert drivstofforbruk privatbilkjøring 0,130 <200 Lav

Effekt av personbiler I 0,657 200-600 Høy

Biodrivstoff i fergeflåten 0,100 200-600 Middels

Høyere innblanding av biodrivstoff BTL 1,000 200-600 Lav

Effekt av personbiler II 0,504 200-600 Lav

Innblanding av 4% biodrivstoff 0,396 >600 Høy

Innblanding av ytterligere 6% biodrivstoff 0,260 >600 Høy

Innblanding av 4% biodiesel i anleggsdiesel 0,047 >600 Høy

Innblanding av 10% biodiesel i anleggsdiesel 0,035 >600 Høy

Høy innblanding av biodrivstoff i 10% av bilpark 0,393 >600 Middels

Gassdrift skip kystfart og offshore 0,108 >600 Middels

Nullutslippskjøretøy 0,236 >600 Middels

Effekt av varebiler 0,024 >600 Middels

Sum 4,010

Sum SFTs tiltaksanalyse (tabell 7.4 + tabell 7.5) 4,686

Tabell 7.6: Tiltak som reduserer transportomfang og transportmiddelfordeling i analyser utført for transportetatene og Avinor.   

Tiltak
Reduksjon  

(mill. tonn)
Gjennomførbarhet

Dobbel bensinpris persontransport, halverte kollektivtakster, 
50% økte flytakster

0,666 Lav

Doble takster i bomringen i de fem største byene 0,076 Middels

Restriktiv parkeringspolitikk 0,076 Middels

Utbygging vegprosjekter -0,016 Lav

Ubygging jernbaneprosjekter 0,013 Lav

Dobbel drivstoffpris godstransport, halverte jernbanekostnader gods 0,376 Lav

Sum 1,191
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avgiften vil føre til ulike motortekniske forbedringer på 
skip, og til kontrahering av nye gasskip. Ifølge St.meld. nr. 
26 (2006–2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljø-
tilstand vil regjeringen videreføre Norges internasjonale  
initiativer for å revidere regelverket for utslipp til luft fra 
skip. Gøteborgprotokollen skal revideres. Transportetatene 
foreslår at det legges til rette for bruk av naturgass ved å 
øke tilgjengeligheten til gass (bedre infrastruktur), og ved 
å øke forskningen på tekniske løsninger.

Regjeringen foreslår å innføre differensiert årsavgift på  
biler inntil 7,5 tonn. For øvrig vil virkemidler som reduserer 
veksten i personbiltrafikken og overfører gods fra veg til 
sjø og bane, ha effekt på NOx-utslipp. Utskifting av konven-
sjonelle ferjer til ferjer med gassdrift skal videreføres. 

› Måloppnåelse
Norge vil trolig kunne klare å overholde Gøteborgprotokol-
lens krav for utslipp fra transport med tiltakene omtalt 
over, og ved å øke NOx-avgiften.

Etappemål M3: Lokal luftforurensning og støy

Etappemål M3: «Bidra til å oppfylle nasjonale mål 
for lokal luftforurensning og støy».

 indikatorer: 
› M3.1 antall bosatte i områder utsatt for timemiddel-

konsentrasjoner av No
2
 over nasjonale mål (150 µg/

m3 maks 8 timer per år)
› M3.2 antall bosatte i områder utsatt for døgnmid-

delkonsentrasjoner av svevestøv (pM10) over nasjo-
nale mål (50 µg/m3 maks 7 dager per år) 

› M3.3 støyplageindeks (spi)

Vegtrafikk er den største årsaken til høye konsentrasjoner 
av lokal luftforurensning. I tillegg gir skip i havner et bi-
drag til NO

2
-konsentrasjoner på årsbasis. Det måles i dag 

overskridelser av nasjonale mål og grenseverdier for sveve-
støv (PM

10
) og nitrogendioksid (NO

2
) i enkelte byer. Dette 

gir økt forekomst av ulike typer luftveislidelser, og kan 
også medføre hjerte- og karsykdommer og økt dødelighet.

Støyplageindeksen SPI ventes i 2010 å være om lag 
540 000. Det innebærer en økning på om lag ti prosent fra 
1999. Økningen skyldes vekst i biltrafikken. Transport- 
sektorens andel av total støyplage utgjør 86 prosent. Veg  
utgjør om lag 78 prosent, hvorav kommunale veger om  
lag halvparten, jernbane og luftfart om lag fire prosent 
hver. Dersom ikke særskilte tiltak settes inn, ventes en  
økning fra 2010–19 på ytterligere 14 prosent. Regjeringen 
har utarbeidet nye nasjonale mål om ti prosent reduksjon  
i støyplagen og 30 prosent reduksjon i antall personer  

Figur 7.4: Historiske utslipp og framskrevne utslipp av NOx for 

2010 og 2020, oppgitt i tusen tonn. Basisår 2002. Kilde: SSB. 

Målet i Gøteborgprotokollen er 156 000 tonn i 2010.
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utsatt for et innendørs støynivå over 38 dB innen 2020. 
Målene inngår i St.meld. nr. 26 (2006–2007) Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Regjeringen foreslår 
også å innskjerpe dagens grenseverdi i forurensnings-
forskriften.

› Tiltak og virkemidler lokal luftforurensning
Statens vegvesens egne virkemidler:
› Redusert fart
› Støvdemping med saltløsning

Statens vegvesen og kommunene gjennomfører tiltak mot 
svevestøv i flere byer, for å innfri grenseverdien og det  
nasjonale målet som gjelder fra 2005. Det ventes at denne 
innsatsen må opprettholdes eller styrkes i perioden 2010–
2020, selv om utslippene blir redusert som følge av stadig 
strengere utslippskrav til nye biler. Piggdekkavgiften i Oslo 
og Trondheim har redusert svevestøvkonsentrasjonene. Det 
skal også iverksettes tiltak for å øke piggfriandelen i andre 
byer med svevstøvproblemer, som piggdekkavgift, retur- 
ordning for dekk og piggfrikampanjer. Støvdemping med 
saltløsning eller annet middel vil bli videreført. Det er innført 
miljøfartsgrense på 60 km/t i vinterhalvåret på rv. 4  
Trondheimsveien, rv. 150 Store ringvei og E18 Drammens-
veien i Oslo. Miljøfartsgrensen har ført til en vesentlig reduk-
sjon i svevestøvkonsentrasjonen. Dette tiltaket vil også 
kunne være aktuelt andre steder. Vegtrafikkloven vil bli  
endret slik at den åpner for at kommunene kan ta i bruk lav-
utslippsoner. Dette innebærer at det innføres en avgift for 
tunge kjøretøyer som ikke tilfredsstiller visse utslippskrav.

Det vil også trolig bli behov for å gjennomføre tiltak i en-
kelte byer for å innfri målene og grenseverdiene for NO2, 
som gjelder fra 2010. De ventete utslippskravene til lette 
dieselbiler, stadig utskifting til nyere og mindre foruren-
sende biler, og en eventuell miljødifferensiert årsavgift, vil 
gi lavere NOx-utslipp. Lavutslippsone og tiltak som gir  
lavere vekst i personbiltrafikken er også aktuelle virkemidler. 
Alternative drivstoffer, som etanol og elbiler, vil også ha  
effekt på NOx-utslipp. 

Det er målt spesielt høye nivåer av luftforurensning på 
 Alnabru i Oslo. Oslo kommune og Statens vegvesen 
 samarbeider om å utrede og gjennomføre tiltak. I den for-
bindelse vurderes muligheten for å omregulere trafikken. 
Videre bør det også vurderes hvordan området på sikt bør 
reguleres, for best mulig å ivareta kommunens og statens 
mål for området.

Statens vegvesens ITS-strategi beskriver hvordan ITS kan 
benyttes til en mer effektiv innsats mot lokal luftforurens-
ning og klimagassutslipp. Dette dreier seg i hovedsak om 
tiltak innen kollektivtransport, akuttiltak i storbyområder, 
etterspørselsstyring og trafikkregulering.

Figur 7.5: Fordeling av støyplageindeks SPI mellom ulike kilder. 

Beregninger vha Statistisk sentralbyrås nasjonale støymodell. 

Kilde: «Fornyet satsing mot støy, rapport fra direktorats-

gruppa», Statens forurensningstilsyn 2006.   
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For skipsfart er lokal luftforurensning og støy først og fremst 
et problem i større trafikkhavner. Havnene er i hovedsak kom-
munale. Det er viktig å etablere gode intermodale løsninger i 
egnede områder, slik at lokal luftforurensning og støy blir et 
minst mulig problem for omgivelsene. Der grenseverdiene  
eller de nasjonale målene for NO

2
 overskrides i trafikkhavner, 

bør det i størst mulig grad tilrettelegges for at skip kan be-
nytte strøm fra land når de ligger i havn. Større skip som ikke 
kan benytte landstrøm bør alternativt bruke mindre foruren-
sende drivstoff når de ferdes og ligger i havner.

› Tiltak og virkemidler støy
Transportetatenes egne virkemidler:
› Støysvake vegdekker
› Tiltak på boliger (fasadeisolering)
› Støyskjerming
› Skinnesliping 

Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan mot støy 
2007–2011, som første fase på vegen for å nå de nasjonale 
målene. I denne perioden vil mye av satsingen være kon-
sentrert om FoU-arbeid og utvikling av virkemidler. Beho-
vet for midler i denne perioden er anslått til 100 mill. kr. 
Det er blant annet et stort behov for utprøving av 
støysvake vegdekker og måling/ modellering av støy fra 
ulike typer bildekk på norske vegdekker. Det er også behov 
for å finne gode måter for å stimulere bruken av støysvake 
bildekk og kjøretøyer. Planen vil bli erstattet av en ny 
handlingsplan for neste periode, og de nasjonale målene 
vil da bli evaluert.

For å bidra til å innfri det nasjonale målet for innendørs 
støy og følge opp en eventuell innskjerping av grensever-
dien i forurensningsforskriften, må det gjennomføres tiltak 
på inntil 4 500 boenheter.

For å bidra til å nå det nasjonale målet om reduksjon i 
støyplagen fra vegtrafikk, vil det bli arbeidet aktivt i inter-
nasjonale fora for å få til en skjerping av støykrav til biler 
og bildekk. Det er utarbeidet en strategi for dette arbeidet i 
Statens vegvesen. Fartsgrenser langs riksveger i byer og 
tettsteder vil bli gjennomgått og om nødvendig endret før 
2010. Dette vil gi mer bruk av fartsgrenser på 30 og 40 
km/t, noe som vil redusere støyplagen. Miljøfartsgrense 60 
km/t har også effekt på støy.

Det er flere tiltak som kan gjøres i havnene for å redusere 
støy. For eksempel støyskjerming, innkjøp av støysvakt ut-
styr og stabile terminaldekker. Innskjerping av rutiner for 
kjøremønster på havna kan også redusere støyen.

Dagens fly støyer vesentlig mindre enn tidligere. Det er  
viktig at den tekniske utviklingen fortsetter, slik at noe  
av ulempen ved forventet trafikkvekst kan kompenseres.

Transportetatene skal sammen med kommunene følge opp 
støyretningslinjene ved planlegging av ny virksomhet.

› Måloppnåelse
Grenseverdier og nasjonale mål for lokal luftkvalitet vil 
kunne nås, og dermed også etappemålet. Stamveg-
prosjekter gir ingen beregnet økning i antall personer utsatt 
for PM

10
-eller NO

2
-konsentrasjoner over nasjonale mål.  

Tiltak innen drift og vedlikehold, som redusert fart, økt 
piggfriandel og støvdemping, vil trolig sikre at grense- 
verdier og nasjonale mål overholdes. Virkemidlene er både 
kommunale og statlige. Det kommunale virkemiddelet  
gebyr på bruk av piggdekk er det klart viktigste for å  
redusere PM

10
-konsentrasjonene. For NO

2
 er måloppfyllelsen 

avhengig av virkemidler som Statens vegvesen ikke styrer, 
som avgifter for å gi reduserte utslipp eller virkemidler som 
gir redusert vekst i biltrafikken. Det vil være vanskelig å 
oppnå mer ambisiøse mål fordi det er vanskelig å finne 
gode tiltak, særlig for NO

2
. Det ventes et nytt EU-direktiv om 

såkalte ultrasmå partikler, PM
2,5

. Den foreslåtte grense- 
verdien ventes å bli innfridd for transport, fordi PM

2,5
-utslip-

pene vil bli redusert som følge av strengere utslippskrav  
til nye biler.

Det blir vanskelig å nå det nasjonale målet for støyplage fra 
vegtrafikk uten strengere internasjonale støykrav til bildekk 
og kjøretøyer. Det forutsetter også at tilflytting til støyut-
satte områder skjer uten at grenseverdiene i støyretnings-
linjene overskrides. Regjeringens forslag til nasjonale mål 
omfatter imidlertid også et mål for innendørs støy, som  
trolig vil nås. Stamvegprosjekter gir en beregnet reduksjon i 
støyplageindeks SPI på 800, og en reduksjon i antall per-
soner utsatt for innendørs støy over 40 dB på om lag 100. 
Støysvake vegdekker er tidligere anslått å kunne gi en SPI-
reduksjon på rundt 14 0002. Andre tiltak langs eksisterende 
stamveg, for eksempel fasadetiltak, vil med den foreslåtte 
innsatsen sikre at ingen er utsatt for innendørs støy over 
L

den
 40 dB. I tillegg til støytiltakene nevnt over kommer til-

tak rettet mot støy fra bildekk og motor, helt eller delvis 
utenfor Statens vegvesens ansvarsområde, som også bidrar 
til å redusere støyplagen.

For jernbane vil forslaget til nasjonalt mål trolig nås uten 
ytterligere tiltak i 2010–2019 på grunn av skinnesliping og 
utskifting til mindre støyende tog. Tiltak langs eksisterende 
jernbane vil med den foreslåtte innsatsen føre til at støy-
plageindeksen reduseres med om lag 3 400, og at om lag 
1 500 færre utsettes for innendørs støy over L

den
 40 dB. I 

tillegg kommer tiltak rettet mot utskifting av eldre materiell 
og bremseklosser på godstog, som helt eller delvis er uten-
for Jernbaneverkets ansvarsområde, men som også bidrar 
til å redusere støyplagen.
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Det antas at forslaget til nytt nasjonalt mål også blir opp-
fylt for luftfart i 2020, til tross for forventet økning i flytra-
fikken. Dette skyldes en naturlig utskifting av eldre fly til 
moderne og mer stillegående fly. Ved større trafikkhavner 
gjennomføres det løpende kartlegging av støy mot omgi-
velser, og avbøtende tiltak iverksettes.

Transportetatene mener det blir vanskelig å nå det nasjo-
nale målet for støyplage fordi vegtrafikken utgjør en så 
stor andel. Det nasjonale målet for innendørs støy kan 
imidlertid nås. For jernbane kan et mer ambisiøst mål for 
støyplage enn det nasjonale målet trolig nås, ved ytterli-
gere bruk av skinnesliping og ved at operatørene tar i bruk 
kompositt bremseklosser på godstog. Innenfor luftfart kan 
også et mer ambisiøst mål trolig nås, for eksempel ved  
lokale restriksjoner som prosedyrer, nattavgifter eller natt-
stenging. Etatene har tidligere anslått at det er realistisk å 
oppnå nullvekst i den totale støyplagen2, men dette er  
beheftet med stor usikkerhet.

Etappemål M4: Naturmiljø

Etappemål M4: «Unngå inngrep i viktige naturom-
råder og ivareta viktige økologiske funksjoner».

 indikatorer:
› M4.1 antall daa inngrep i eller nærføring til  

nasjonalparker og landskapsvernområder
› M4.2 antall daa inngrep i eller nærføring til 

naturreservater
› M4.3 prosjekter med meget stor negativ konsekvens 

for naturmiljø
› M4.4 andel utbedrede registrerte konflikter mellom 

transportnettet og biologisk mangfold

Tap og/eller forringelse av leveområder eller funksjonsom-
råder for planter og dyr skjer blant annet som følge av areal-
inngrep, forstyrrelser, forurensning, etablering av barrierer, 
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fragmentering av naturområder, og negativ påvirkning fra 
skjøtsel eller drift/vedlikehold. Nye transportanlegg, særlig 
nye veger, kan medføre vesentlige inngrep i viktige natur-
områder. Feil skjøtsel og bruk av ikke stedegne planter kan 
bidra til spredning av uønskete arter i naturen. Gjennom 
utslipp av ballastvann og ved begroing på skip kan sjøtran-
sport også medføre spredning av fremmede arter. Videre 
medvirker skipstrafikk til forurensning av bunnsedimenter. 
Dette kan påvirke det marint biologiske mangfoldet. Sjø-
transport medfører en viss risiko for akutte oljeutslipp, noe 
som særlig kan gi negative konsekvenser for sjøfugl.

› Tiltak og virkemidler
Transportetatene deltar i en nasjonal kartlegging og over-
våking av biologisk mangfold, som vil bidra til økt kunn-
skap om truete arter og naturtyper. Videre gjennomføres 
det en økologisk vurdering av eksisterende transportnett 
på land, som vil gi oversikt over konflikter med biologisk 
mangfold og behov for tiltak.

Forskrift om rammer for vannforvaltningen legger opp til 
en omfattende overvåking av kjemisk og økologisk tilstand 
for grunnvann, overflatevann og kystvann. Forvaltnings-
planer og tiltaksutredninger for minst ett belastet nedbørs-
felt per vannregion skal foreligge i 2009. Tiltak for 20  
prosent av vannforekomstene skal være gjennomført innen 
2012, og for alle vannforekomster innen 2020.

Transportetatene skal:
› Unngå inngrep i eller nærføring av anlegg til fredete 

naturområder dersom det er mulig
› Unngå prosjekter med meget stor negativ konsekvens 

for naturmiljøet
› Redusere antall konflikter mellom eksisterende  

transportnett og biologisk mangfold
› Følge opp forskrift om rammer for vannforvaltningen 

med tiltak på eksisterende transportanlegg
› Ivareta viktige økologiske funksjoner både ved  

nybygging og utvikling av eksisterende infrastruktur
› Stanse tapet av biologisk mangfold og ivareta natur-

miljø og miljøforhold i vann gjennom å følge opp hensy-
nene nevnt over, gjennom alle planfaser, byggefasen og 
ved drift og vedlikehold av transportnettet

› Statens vegvesen skal innføre et system for saltbruk der 
hensyn til trafikksikkerhet og miljø ivaretas

Overvann fra lufthavner i områder med kaldt klima kan ha 
store utslipp fra avisning med tilhørende negativ miljøpå-
virkning. Forskriften om rammer for vannforvaltningen kan 
sette fokus på reduksjon av utslipp av oksygenforbrukende 
stoffer, som bane- og avisingskjemikalier. Grunnforurens-
ninger, som olje fra brannøvingsområder, er også aktuelle 
problemer. Det må trolig gjennomføres tiltak ved om lag en 
firedel av de norske lufthavnene i perioden 2010–2019. En 
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Omfanget av stamvegprosjekter er forholdsvis begrenset. 
Mest mulig gjøres for å begrense og kompensere for inn-
grepene i hvert enkelt prosjekt. Inngrepene langs stamveg 
forventes likevel å bli høyere enn i Nasjonal transportplan 
2002–2011 og 2006–2015. Etappemålet er å unngå inn-
grep i viktige naturområder og ivareta viktige økologiske 
funksjoner.

Etappemål M5: Kulturminner og kulturmiljøer, 
kulturlandskap og dyrket jord

Etappemål M5: «Begrense inngrep i viktige kultur-
minner, kulturmiljø, kulturlandskap og dyrket jord».

 indikatorer:
› M5.1Kulturminner som går tapt eller får redusert 

kvalitet på grunn av nyanlegg
› M5.2 antall daa kulturmiljøer som går tapt eller får 

redusert kvalitet som følge av nyanlegg
› M5.3 antall daa dyrket jord til transportformål
› M5.4 spesielt viktige kulturlandskap som får redu-

sert sin verdi vesentlig som følge av nyanlegg

› Tiltak og virkemidler kulturminner og kulturmiljøer
Transportetatenes egne virkemidler:
› Følge opp verneplanene
› Redusere inngrep ved bygging av nye transportanlegg
› Tiltak på eksisterende transportanlegg

Statens vegvesen og Jernbaneverket har utarbeidet verne-
planer for kulturminner. En landsverneplan for Avinor skal 
foreligge i 2008. Innen 2010 forventer Kystverket at det 
foreligger en helhetlig verneplan for sektoren. I tillegg til 
objektene i verneplanene finnes det en rekke kulturminner 
og kulturmiljøer langs transportnettet som ikke er trans-
portrelaterte, som for eksempel gravhauger.

Transportetatene skal:
› Ivareta objekter i verneplanene som er i statens eie, på 

anlegg som er i drift og de som ikke er det. Det skal 
gjennomføres nødvendig fredning av objektene. Objek-
tene skal ha forvaltningsplaner. Inngrep ved nye trans-
portanlegg skal minimaliseres

› Bidra til at objekter i verneplanene som ikke er i statens 
eie, blir ivaretatt

› Minimalisere inngrep i viktige kulturminner og kultur-
miljøer langs transportnettet som ikke inngår i 
verneplanene

› Legge vekt på arkitektonisk kvalitet ved utforming av 
veganleggene

første kartlegging av problemomfanget innen skipsfarten 
viser at det er behov for utredning av miljøtiltak i 26 havner, 
der det er utført tekniske inngrep som har medført store 
endringer i vannstrøm og bunntverrsnitt. Trafikkhavnene er 
en del av transportnettet som kommunene er ansvarlige  
for. Kystverket vil derfor ikke få oversikt over mulige inn- 
grep i viktige naturområder som er forårsaket av slike 
havneutbygginger. 

› Måloppnåelse
Kartlegging av problemomfanget knyttet til biologisk 
mangfold og vannkvalitet langs eksisterende transportnett 
er ikke ferdigstilt. Det er imidlertid klart at det blir behov 
for vesentlige midler til reparasjonstiltak. Med en planmes-
sig gjennomføring av slike tiltak, fulgt opp av før- og etter-
undersøkelser, vil en innenfor rammene av anbefalt strategi 
kunne utbedre en stor andel av disse konfliktene langs 
stamveg og jernbane. I tillegg må det legges vekt på hen-
syn til biologisk mangfold og vannkvalitet ved planlegging 
av nye anlegg.

Stamvegprosjektet E39 Svegatjørn - Rådal mellom Os og 
Bergen i Hordaland har meget store negative konsekvenser 
for naturmiljø. Konsekvensene er særlig knyttet til nærfø-
ring til vernet vassdrag og virkning på fugleliv. Det vil bli 
tatt hensyn til naturmiljø ved valg av løsninger og gjen-
nomført en rekke avbøtende tiltak. Det skal gjennomføres 
før- og etterundersøkelser med hensyn på 
miljøkonsekvenser. 

Følgende stamvegprosjekter vil gi inngrep i eller nærføring 
til 151,5 daa nasjonalparker/ landskapsvernområder:
› E18 Bommestad–Sky: 1,5 daa (Bøkeskog ved 

Farrisvannet)
› E136 Flatmark–Monge: 150 daa (Reinheimen 

landskapsvernområde)

Følgende stamvegprosjekter vil gi inngrep i eller nærføring 
til 78 daa naturreservater:
› E16 Vassenden–Voss grense (Skjervet): 6 daa 

(Vossavassdraget)
› E6 Værnes–Kvithammer: 2 daa (Halsøen 

våtmarksområde)
› E6 Øyer (Tingberg)–Tretten: 70 daa (Lågendeltaet)

En del av inngrepstallene er svært usikre da de er basert 
på planer i et tidlig stadium.

Utbedringer på eksisterende veg vil med foreslått ramme 
trolig avhjelpe en stor del av konfliktene med biologisk 
mangfold og vannmiljø, men problemomfanget er foreløpig 
ikke kartlagt. Jernbaneprosjektet Ganddal godsterminal 
medfører inngrep i / nærføring til naturreservatet ved  
Lonavatnet, som foreløpig ikke er kvantifisert.
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› Måloppnåelse kulturminner og kulturmiljøer
Følgende stamvegprosjekter fører til inngrep i eller 
nærføring til 54 viktige kulturminner: 
› E18 Krosby–Knapstad: 9 stk kulturminner
› Rv13 Vassenden–Voss grense: 3 stk
› Rv7 Ramsrud–Kjelsbergsund: 5 stk
› E6 Majahaug–Flyum: 1 stk
› E6 Brenna–Brattås: 4 stk
› E18 Bommestad–Sky: 1 stk
› E18 Sky–Langangen: 25 stk
› E18 Ny Varoddbru: 1 stk
› E39 Torvund–Teigen: 2 stk
› E16 Maristova–Borlaug: 1 stk
› E6 Øyer (Tingberg)–Tretten: 2 stk

Inngrep eller nærføring som følge av jernbaneprosjektene 
Gevingåsen og Lysaker–Sandvika er ikke kvantifisert.

I tillegg ventes stamvegprosjekter å føre til inngrep i/ 
nærføring til om lag 380 daa viktige kulturmiljøer, hvor de 
største er:
› Rv13 Vassenden–Voss grense: 3 daa
› E16 Lundarosen Voss vest: 1 daa
› E18 Sky–Langangen: 15 daa
› E6 Øyer (Tingberg)–Tretten: 10 daa
› E136 Flatmark–Monge: 50 daa
› E136 Monge–Marstein: 300 daa

Det legges vekt på å begrense og kompensere for inngre-
pene i hvert enkelt prosjekt. Inngrepene i kulturminner og 
kulturmiljøer langs stamveg forventes likevel å bli høyere i 
Nasjonal transportplan 2010–2019 enn i Nasjonal trans-
portplan 2006–2015.

› Tiltak og virkemidler dyrket jord
Dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å 
sikre matforsyningen på kort og lang sikt, og er en viktig 
del av kulturlandskapet. Som følge av klima, terreng og 
jordmonn er bare 3 prosent av landearealet i Norge dyrket 
jord. Over 1 million dekar dyrket og dyrkbar jord er omdis-
ponert i Norge de siste 50 årene. De siste årene er ca. 20 
000 dekar årlig omdisponert til andre formål. Fortsetter 
denne utviklingen vil nesten halvparten av våre mest verdi-
fulle arealer for matproduksjon være borte om 50 år. I 
følge Statistisk sentralbyrå er under 10 prosent av omdis-
poneringen av dyrket jord per år relatert til transportfor-
mål. Her inngår også arealer til trafikkformål som forvaltes 
av andre enn transportetatene. Sektorens største påvirk-
ning er indirekte ved at kommunene ofte legger nye næ-
ringsarealer nær vegene, og spesielt nær kryss. Dette kan 
medføre store tap av dyrket jord. 

Transportetatene vil samarbeide med kommunene om 
samordnet areal- og transportplanlegging og  

Figur 7.6 Omdisponert dyrket jord etter formål i 2005. Kilde: SSB.
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arealøkonomisering, blant annet for å redusere omdispo-
nering av dyrket jord til transportformål. Sektoren vil være 
en aktiv pådriver i regionale planprosesser for å se større 
områder og arealer i en sammenheng.

Ved planlegging av nyanlegg skal det tas hensyn til jord-
vernet, ved valg av alternativ, lokalitet, trasé og standard. 
Frigjort infrastruktur skal i størst mulig grad tilbakeføres 
og settes i stand, slik at jorden kan dyrkes. Hensyn til jord-
vernet skal ligge som en av premissene for planleggingen, 
og ikke komme inn når planen er ferdig behandlet. Det er 
viktig å få synliggjort verdien av dyrket jord når det skal 
foretas avveininger av ulike hensyn. En god kartlegging og 
tydelig formidling av hvilke arealer som har nasjonal og  
regional betydning, vil kunne gjøre det lettere for etatene å 
ivareta viktige jordvernhensyn. Slike avveininger bør skje i 
den overgripende arealplanleggingen, for eksempel i fyl-
kesdelplaner. En reduksjon av omdisponeringen av dyrket 
jord kan føre til mer kostbare løsninger, eller løsninger med 
dårligere framkommelighet.

Ordningen med ekstern kvalitetssikring (KS1) for statlige 
investeringer over 500 mill. kr kan brukes til å synliggjøre 
konflikter knyttet til jordvern i en tidlig fase. Med bakgrunn 
i kvalitetssikringen kan regjeringen gi føringer for hvordan 
jordvern skal håndteres i den videre 
planleggingsprosessen. 

Landbruks- og matministeren har nedsatt en arbeids-
gruppe som innen utgangen av 2007 skal oppsummere 
status og vurdere virkemidler knyttet til jordvern. Dette  
arbeidet kan få innvirkning for transportetatenes arbeid 
knyttet til jordvern på sikt.

› Måloppnåelse dyrket jord 
Inngrep i dyrket jord (A-jord) på grunn av stamveg- og 
jernbaneprosjekter er anslått til totalt om lag 2 500 daa.
De største inngrepene (> 100 daa) er:
› E18 Krosby–Knapstad: 170 daa
› E39 Kvivsvegen: 350 daa
› E6 Hovinmoen–Kolomoen: 213 daa
› Rv. 2 Slåmarka–Kongsvinger: 910 daa 
› E18 Gulli–Langåker: 530 daa
› E136 Monge–Marstein: 210 daa
› E6 Værnes–Kvithammer: 100 daa

Det legges vekt på å begrense og kompensere for inngre-
pene i hvert enkelt prosjekt. Det er likevel ikke grunn til å 
tro at inngrepene i dyrket jord vil bli vesentlig lavere enn 
de har vært tidligere år. I tillegg til inngrepene omtalt over 
kommer inngrep mindre enn 100 daa, samt virkningen av 
prosjekter på øvrig riksveg, fylkesveg, kommunalveg,  
privat veg og innenfor luftfarten.
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Flere av inngrepstallene er svært usikre, fordi de er basert 
på planer i et tidlig stadium.

› Kulturlandskap 
Det foreligger en kartlegging av verdifullt kulturlandskap 
som skal revideres og oppdateres. Denne kartleggingen er 
ikke ferdig, og det oppgis derfor ikke virkninger på kultur-
landskap. Transportetatene skal rapportere inngrep i verdi-
fullt kulturlandskap fra 2010, forutsatt at kartleggingen 
blir ferdig i tide. Virkemidlene for å redusere inngrepene i 
verdifullt kulturlandskap er de samme som for naturmiljø, 
kulturmiljø og dyrket jord: å legge vekt på bevaring av kul-
turlandskapet ved utvikling av alternativene, få konsekven-
ser av de ulike alternativene tydelig fram, kompensere med 
avbøtende tiltak og samarbeide med kommuner og fylkes-
kommuner om arealpolitikken.

Etappemål M6: Utslipp av olje eller andre 
kjemikalier til sjø

Etappemål M6: «Unngå utslipp av olje eller andre 
miljøfarlige kjemikaliersom følge av uønskede  
hendelser til sjøs».

 indikator:
 M6.1 Utslipp av olje og andre kjemikalier som følge 

av uønskede hendelser til sjøs

Hvert år skjer det en rekke større og mindre utslipp av olje 
og andre kjemikalier til sjø i forbindelse med uhell, havari 
og lekkasjer. For å redusere sannsynligheten for og virknin-
gen av utslipp av petroleumsprodukter eller andre miljøfar-
lige stoffer må sjøsikkerheten langs norskekysten styrkes.

› Tiltak og virkemidler
Kystverket disponerer en rekke tiltak og virkemidler for å 
styrke sjøsikkerheten og redusere sannsynligheten for ulyk-
ker og hendelser. Når tiltakene gjennomføres, vil vi få en 
sikrere kyst med færre ulykker og reduserte konsekvenser 
av uhell. Blant de viktigste er:
› Beredskap mot akutt forurensning
› Styrke den maritime trafikkontrollen og overvåkingen
› Trafikkseparasjonssystem/påbudte seilingsleder
› Utdyping av farled
› Merking
› Lostjenesten

I tillegg til Kystverket disponerer også Sjøfartsdirektoratet 
tiltak og virkemidler som direkte og indirekte påvirker sjø-
sikkerheten. Sjøfartsdirektoratet har ansvaret for krav til 
teknisk utrustning av skip. Skipets tilstand har stor betyd-
ning for sikkerheten. Motorstopp kan medføre grunnstø-
ting og akutt forurensning. For å forebygge at ulykker skjer, 
gjennomfører Sjøfartsdirektoratet informasjonsarbeid,  
regelverksutvikling og tilsyn og kontroll. FNs sjøfartsorga-
nisasjon IMO (Internasjonal Maritime Organization) fast-
setter internasjonale regler og standarder for skip.

KySTvERKETS BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING
Kystverket har et nasjonalt ansvar for drift og utvikling av 
statens beredskap mot akutt forurensning på land og sjø, 
herunder statens aksjonsorganisasjon. Beredskapen er  
rettet mot fare for eller bekjempelse av større tilfeller av 
skipsforurensninger og ukjente kilder. Kystverkets bered-
skap er inndelt i to hovedtyper, sannsynlighetsreduserende 
tiltak og konsekvensreduserende tiltak.

Sannsynlighetsreduserende tiltak omfatter slepebered-
skap, nødhavner og nødlosseberedskap. Kystverket  
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etablerte i 2003 en helårs slepeberedskapstjeneste i Nord-
Norge som skal hindre et drivende fartøy i å utvikle en  
hendelse som kan forurense det marine miljøet og kystom-
rådene. Tjenesten dekker området fra riksgrensen mot 
Russland til Røst. En tilsvarende tjeneste er ikke etablert 
fra Lofoten og sørover. Mangelen på private sleperessurser 
gir utilstrekkelig beredskapsdekning langs norskekysten. 
Kystverket har derfor anbefalt at det etableres en slepebe-
redskap som dekker hele kysten av fastlandet og Svalbard. 
Dette vil redusere risikoen betydelig. 

I situasjoner der et fartøy representerer en fare for akutt 
forurensning, kan det være aktuelt å ta fartøyet til en nød-
havn for å redusere miljørisikoen. Kystverket har etablert 
rutiner for samhandling mellom myndighetene ved denne 
typen hendelser. Samtidig arbeides det med å lage en liste 
over mulige nødhavner. Kystverket har ansvar for å  
beslutte eventuell bruk av nødhavn. 

Den andre typen tiltak er konsekvensreduserende tiltak. Den 
nasjonale beredskapen mot akuttforurensing er todelt. Den 
private beredskapen skal være dimensjonert for å håndtere 
akutt forurensning fra egen virksomhet. Norsk Oljevernfore-
ning for Operatørselskap (NOFO) er etablert av operatørene 
på norsk kontinentalsokkel for å bistå operatørene med å 
oppfylle myndighetenes beredskapskrav. NOFO har baser 
med beredskapsmateriell plassert jevnt fordelt langs kysten.
 
Den offentlige beredskapen omfatter i første rekke en kom-
munal beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning 
som ikke ivaretas av privat beredskap. Denne er organisert 
i 34 interkommunale beredskapsregioner. Den statlige  
beredskapen er i særlig grad dimensjonert ut fra miljørisiko. 
Største dimensjonerende hendelse er utslipp av 21 000 
tonn råolje fra skip. En oljevernaksjon som krever mer  

ressurser, må utnytte landets samlede oljevernressurser og 
eventuelt bruk av internasjonal bistand. Staten har ikke 
operativ beredskap mot andre akutte utslipp enn olje.
Nødlossing skal hindre og begrense forurensning fra en  
havarist. Kystverket har gjennomført en utredning av hvilket 
nivå statens nødlosseberedskap bør ha. Det er foreslått 
nødlossesystem for både lasteoljer og bunkersoljer. Forslaget 
innebærer lokalisering av ni nødlossepakker langs kysten 
av fastlandet og Svalbard. Beredskapen er planlagt å 
skulle være ferdig etablert i løpet av 2008, og vil deretter 
videreutvikles i samsvar med risikobildet og trenes gjen-
nom regelmessige øvelser.

Beredskap mot akutt forurensning fra landbasert virksom-
het, ivaretas i første rekke av private og kommunene.
 
Den framtidige utviklingen forutsetter et tettere samarbeid 
mellom Kystverket og petroleumsindustrien, Kystvakten, 
Redningsselskapet og andre. Dette innebærer at Kystver-
kets tilsynsmyndighet i henhold til forurensningsloven må 
vurderes nærmere med tanke på forvaltningsansvar og 
rolle, samtidig som etaten videreutvikler sin egen bered-
skaps- og aksjonsorganisasjon. Samarbeid med Russland 
og EU om oljevernberedskap vil fortsatt være viktig. 

Kystverket driver regelmessig overvåking av norsk økono-
misk sone ved hjelp av et spesialutrustet fly og ved bruk av 
norskutviklet satellittjeneste for å oppdage oljeforurensning. 
Kystverket har også en avtale med EUs sjøsikkerhetsbyrå, 
European Maritime Safety Agency (EMSA) som er EUs sjø-
sikkerhetsbyrå, om satellittovervåking av nordområdene. 
 
Dagens beredskapsressurser er lokalisert i 16 statlige hoved-
depoter og ni mellomdepoter langs kysten. Det pågår en  
utskiftning av gammelt utstyr. Med unntak av reetablering 
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av hoveddepotet på Fedje i 2008, er det ikke planlagt end-
ringer i depotstruktur med mindre det skjer en endring i 
miljørisiko forbundet med skipstrafikk. Nærmere samar-
beid med oljeindustrien om felles depoter vurderes. I til-
legg vurderes bedre utnyttelse av Kystverkets regionale 
enheter til drift og vedlikehold av det statlige utstyret. 
 
Kystverkets oljevernfartøyer utgjør en viktig ressurs. En for-
nying av oljevernfartøyene vil kunne bidra til å styrke olje-
vernberedskapen. Kystverket gjennomfører rundt 50 ulike 
kurs- og øvelsesaktiviteter for private og offentlige bered-
skapsaktører årlig. Flere andre kompetansesentra innen 
beredskap mot akutt forurensning er under etablering. 
Kystverket bør være en viktig premissleverandør for å  
ivareta kvaliteten på utdanningen innenfor akutt forurens-
ningsberedskap. Kystverket har ansvar for beredskap mot 
akutt forurensning fra skipsvrak.

For å kunne dimensjonere beredskapen riktig, er det nød-
vendig å ha en best mulig oversikt over den til enhver tid 
foreliggende miljørisikoen i norsk territorium. Slik oversikt 
forutsetter bedring av datagrunnlaget for sårbarheten til 
miljøet, som for eksempel utbredelse av sjøfugl, og bedre 
analysemetoder.

STyRKE DEN MARITIME TRAFIKKONTROLLEN OG 
OvERvåKINGEN
Trafikksentralene utfører trafikkovervåking og gir naviga-
sjonsveiledning. Formålet med disse sentralene er å bedre 
sikkerheten for sjøtrafikken og å beskytte miljøet. Kystver-
kets kontroll og overvåking baserer seg på informasjon fra 
radar, AIS, Ship Reporting System og andre informasjons-
kilder, kamera og meteorologiske stasjoner.

TRAFIKKSEPARERING OG RUTETILTAK
Hensikten med rutetiltak utenfor kysten er å øke avstanden 
fra land for å unngå:
› Grunnstøting med skip
› Forurensende og skadelige stoffer som driver i land  

ved strukturskade på skip
› Konflikt med andre sjøfarende, herunder å redusere 

sannsynligheten for kollisjon med fiskeriene og 
petroleumsvirksomheten

Trafikkseparering i leden reduserer risikoen for kollisjoner. 
På strekningen Vardø–Røst ble det fra 1. juli 2007 etablert 
et system for skipsruting med åtte trafikkseparasjonssyste-
mer, forbundet med anbefalte ruter. Det vurderes å eta-
blere tilsvarende rutetiltak utenfor territorialfarvannet 
langs Vest- og Sørlandet.

UTDyPING Av FARLEDER
Farledene er en sentral del av transportinfrastrukturen.  
Tilstrekkelig dybde, bredde og manøvreringsrom er  

nødvendig for framkommelighet og sikkerhet til sjøs, og 
dermed redusert fare for uhell som kan medføre utslipp.

MERKING
Merking av farledene er nødvendig for å sikre god og sikker 
navigasjon. Kystverket har ansvaret for rundt 20 000  
installasjoner. I tillegg gjennomføres det nymerking ved 
farledsutdyping og i prioriterte områder, som for eksempel 
i forbindelse med nye hurtigbåtruter. Det nasjonale stam-
nettet vil bli prioritert.

LOSTjENESTEN
Losplikten skal sikre tilstrekkelig navigasjonskompetanse 
på alle fartøy som seiler langs norskekysten.

› Måloppnåelse
Sannsynligheten for akutt forurensning til sjøs vil alltid 
være til stede. Målet er å gjøre sjøtransport så sikker så 
mulig, for på den måten å eliminere faren for uhell og ut-
slipp. Har først en kritisk situasjon oppstått, vil målet være 
å begrense skadeomfanget mest mulig, gitt de hjelpemid-
lene som er til disposisjon. Kystverket har oversikt over  
antall rapporterte utslipp og utslippskvanta av petroleums-
produkter og andre miljøskadelige stoffer. Det gjør det  
mulig å måle antall og mengde utslipp.

7.4 Hovedmål universell utforming 

 transportsystemet skal være universelt utformet

Med universell utforming menes utforming eller tilretteleg-
ging slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes 
av flest mulig. 

Transportetatene må gjøre et økonomisk og praktisk løft 
for universell utforming i alle deler av transportsystemet, 
og ta ansvar for å koordinere ulike forvaltningsnivåers  
felles innsats på området. Med etatenes prioriteringer vil 
det ta omtrent 40 år før alle holdeplasser er universelt ut-
formet. Midlene til universell utforming må økes vesentlig 
for å nå målet om et universelt transportsystem i planperi-
oden 2010–2019.

Statens vegvesen har et spesielt sektoransvar for kollektiv-
trafikken og har også ansvaret for å koordinere transport- 
etatenes arbeid med å følge opp handlingsplanen for BRA- 
programmet. 
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Etappemål U1: Kollektivtransportsystemet skal 
bli mer universelt utformet i perioden

Indikatorer: 
› U1.1 andel av stamruter for kollektivtransport på 

veg i de fire største byene som er universelt 
utformet

› U1.2 andel av store kollektivknutepunkt som er  
universelt utformet

› U1.3 andel jernbanestasjoner og -holdeplasser som 
er universelt tilgjengelige

› U1. 4 andel jernbanestasjoner og -holdeplasser der 
informasjonssystemene er universelt utformet

› U1.5 andel lufthavner som er universelt utformet
› U1.6 andel lufthavner der informasjonssystemene 

er universelt utformet
› U1.7 andel av ferjesambandene i riksvegferjedriften 

som er universelt utformet

› Status og behov
Et kollektivtransportsystem som kan brukes av flest mulig 
reisende, til tross for individuelt varierende funksjonsevne, 
er langt fra dagens realitet. Bare mindre deler av systemet 
er universelt utformet i dag. 

Det finnes ingen samlet tilstandsvurdering av det norske 
kollektivtransportnettet. Vegnettet har store mangler i  
forhold til universell utforming. Det er også et potensial for 
forbedring av jernbane, luftfart og havner. 

I utgangspunktet er det behov for oppgradering til universell 
utforming på alle holdeplasser og stasjoner i kollektivtran-
sportnettet. Dette innebærer målrettet innsats over lang tid.

På stamvegnettet er det mer enn 6 500 holdeplasser. Det 
vil koste om lag 2 mrd. kr å tilrettelegge disse for universell 
utforming. I tillegg til selve holdeplassen er det viktig at 
gangatkomst til kollektivsystemet også er universelt utfor-
met. Det er totalt om lag 65 000 bussholdeplasser og knu-
tepunkt i Norge. Om lag 60 000 trenger oppgradering for 
å tilfredsstille kravene til universell utforming. Behovet på 
hele vegnettet er om lag 15 mrd. kr. 

For å nå målet om et universelt utformet vegsystem innen 
2020, må bevilgningene til universell utforming være på 
totalt om lag 1,5 mrd. kr årlig (totalt for kommunale, fyl-
keskommunale og statlige veger). Sammenlignet med  
dagens nivå av BRA-midler som er 50 mill. kr per år og 
statlige midler innenfor den økonomiske rammen som er 
100 mill. kr per år, må innsatsen økes med om lag 1,35 
mrd. kr hvert år for å nå målet. 
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I tillegg kommer betydelig økte kostnader til årlig drift og 
vedlikehold av holdeplasser og knutepunkt for å gjøre dem 
tilgjengelige også på vinterstid.

Det er om lag 100 riksvegferjesamband i Norge. Samban-
dene trafikkeres av ferjer som har stor variasjon med hensyn 
til tilgjengelighet. Det innføres nå en egen måleindikator for 
andelen riksvegferjesamband som er universelt utformet. 
Kravet om tilgjengelighet vil bli innført fortløpende etter hvert 
som de enkelte sambandene lyses ut på anbud. Kravet med-
fører trolig ikke behov for økt tilskudd til riksvegferjedriften.

Det er 357 jernbanestasjoner med persontrafikk i Norge.  
Publikumsarealer og servicefasiliteter på jernbanestasjonene 
har varierende standard og tilstand. En del eldre stasjoner 
har for korte, for lave eller for smale plattformer i forhold til 
standard og regelverk for bygging av nye stasjoner. Tilgjen-
geligheten for funksjonshemmede er derfor i mange tilfelle 
ikke god nok. Det gjelder både atkomstforhold og tilgjenge-
lighet til reiseinformasjon.

Jernbaneverket anslår investeringsbehovet til om lag 8 mrd. kr 
for å oppgradere publikumsarealer og fasiliteter i eksisterende 
stasjonsinfrastruktur til universell utforming. Det er videre be-
regnet at investeringsbehovet for i første omgang å oppnå til-
gjengelighet til alle plattformer ligger rundt 2,5 mrd. kr.

Tilgjengeligheten er i dag etter Avinors vurdering tilfreds-
stillende på de fleste lufthavner. Kravene til universell  
utforming gjelder så vel nyanlegg som ved ombygging av 
eksisterende anlegg. Imidlertid er det fortsatt utfordringer 
på flere lufthavner knyttet til de ulike elementene i reise-
kjeden fra ankomst til lufthavnen til plassering om bord i 
flyet. Det er utarbeidet en kvalitetsplan for hele flyreisen. 
Denne angir behov og tiltak på lufthavnene. En spesiell  
utfordring i forhold til universell utforming er knyttet til  
sikkerhetskontrollen. Flere krav som stilles til installasjoner 
som skal ivareta sikkerheten, er ikke sammenfallende med 
kravene til universell utforming. Et eksempel er bredden på 
slusene i sikkerhetskontrollen.

Det er om lag 60 offentlige trafikkhavner i Norge i dag. Alle 
har ikke passasjerterminal. Det finnes også en del mindre 
kommunale kaianlegg utenom de etablerte trafikkhavnene 
der det blant annet går passasjertrafikk. Siden de fleste  
offentlige havnene er kommunale og planlegges/reguleres 
i henhold til plan- og bygningsloven, har Kystverket ingen 
muligheter til å stille krav til disse havnene gjennom lov-
verket etaten forvalter. 

De offentlige havnene har i dag i hovedsak et servicetilbud 
som er tilpasset de fleste brukergrupper. Det er imidlertid 
komplisert å foreta en fullstendig kartlegging av adminis-
trative og økonomiske konsekvenser av nødvendige tiltak.

En systematisk satsing på universell uforming av trans-
portsystemet vil gjøre det sikrere og mer komfortabelt.

› Policy for universell utforming
Alle nye anlegg som planlegges og bygges i Statens veg- 
vesens, Avinors og Jernbaneverkets regi skal bygges i sam-
svar med prinsipper for universell utforming. Etatene skal i 
perioden utvikle rutiner for å sikre at dette hensynet ivaretas. 
Videre skal etatene utvikle rutiner for inspeksjon av universell 
utforming i anlegg under planlegging og for ferdige anlegg. 

Statens vegvesen skal i planperioden sørge for at infra-
strukturen på stamrutene for kollektivtransport i stamveg-
nettet er universelt utformet. I det øvrige vegnettet må  
fylkeskommuner, nye regioner og kommuner ta sin del av 
ansvaret for universell utforming av nybygg og oppgrade-
ring av eksisterende infrastruktur og materiell. Jernbane-
verket vil legge til rette for tilgjengelighet inn mot stasjo-
nene, på stasjonsområdet og fra plattformen inn i toget.
Jernbanestasjoner, andre kollektivknutepunkter og Avinors 
terminaler er offentlige bygg. Kravene om universell utfor-
ming i Plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, legges til 
grunn i planleggingsfasen og ved utbygging. De funksjons-
hemmedes organisasjoner er høringsinstans i utbyggings-
prosjekter med publikumsareal. 

Jernbaneverket vil med de nye EU-bestemmelsene få  
ansvar for organisering, innhold og kvalitet på assistanse-
tjenesten. Avinor skal også fra høsten 2008 overta ansvaret 
for et helhetlig assistansesystem fra funksjonshemmedes 
ankomst til lufthavnen og til vedkommende sitter i flyet. 
Kvalitetsplan for hele flyreisen følges opp og rapporteres 
fra den enkelte lufthavn. 
 
Det er viktig at innsatsen fra de ulike aktørene blir koordi-
nert for å sikre at hele reisekjeder blir ivaretatt. Statens 
vegvesen skal være pådriver i arbeidet regionalt og sørge 
for at egen innsats på feltet gjør at hele reisekjeder blir  
utbedret. Statens vegvesen skal ta initiativ til felles pro-
sjekter og tiltakspakker i samarbeid med Jernbaneverket, 
fylkeskommuner, regioner og kommuner.

Arbeid med handlingsplan for økt tilgjengelighet
Regjeringen har igangsatt et arbeid med revisjon av hand-
lingsplan for økt tilgjengelighet for perioden 2009–2020. 
Transportsektoren vil være et særlig satsingsområde i hand-
lingsplanen. Det er viktig at regjeringens handlingsplan,  
Nasjonal transportplan, handlingsprogrammer og budsjetter 
sees i sammenheng for å få en mest mulig samkjørt innsats 
på dette feltet. Etatenes arbeid bør koordineres.
 
vIRKEMIDLER FOR AvINOR
Kravene til universell utforming skal så langt som mulig 
ligge til grunn ved nybygging og ombygging av publikums-
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arealer på lufthavnene. Videre organiseres tilgjengelig-
hetsarbeidet innenfor luftfarten gjennom «Forum for til-
gjengelighet til flyreiser» (Flygruppen). Denne består av  
representanter for alle berørte parter som flyselskap, service- 
og støtteselskaper, lufthavner og brukerorganisasjoner. 
Flygruppen har utarbeidet en kvalitetsplan for hele flyreisen 
med oversikt over blant annet retningslinjer og anbefalinger 
for de ulike steg i reisefasen. Kvalitetsplanen gir et bilde 
både på den ønskede standarden og på tilstanden i dag. 
Den enkelte lufthavnen er ansvarlig for oppfølging av planen. 
Tiltak som er prioritert i kvalitetsplanen er blant annet 
trappeklatrere på de store og mellomstore lufthavnene og 
nedsenkede monitorer med trafikk-informasjon for svak-
synte. I tillegg er det etablert møtepunkt for reisende med 
redusert mobilitet på Oslo lufthavn Gardermoen. Møtepunkt 
vil bli definert på øvrige lufthavner i forbindelse med at luft-
havnene overtar ansvaret for assistansetjenesten. Det arbei-
des også med bruk av ledelinjer på de store lufthavnene.

vIRKEMIDLER FOR jERNBANEN
Realisering av universell utforming i jernbanesektoren om-
fatter nye stasjonsanlegg knyttet til utbygging og moderni-
sering av banestrekninger. I tillegg foreslås i planperioden 
en oppgradering av en rekke eksisterende stasjoner. Det vil 
dessuten bli lagt vekt på tilpasning og samvirke mellom 
tog og infrastruktur. Målsettingen om universell utforming 
har som konsekvens at togenes inngangspartier og gulv 
må være på nivå med plattformene. De av togene som ikke 
oppfyller dette kravet forutsettes etter hvert utskiftet  
gjennom fornyelse av materiellparken. I mellomtiden vil 
innsatsen være rettet mot tilgjengelighet til plattformer, og 
å utstyre eksisterende togmateriell med hjelpemidler som 
for eksempel heisanordninger. 

Innsatsen vil starte med de stasjoner og knutepunkt som har 
størst trafikkgrunnlag, i hovedsak i det sentrale østlandsom-
rådet, og så gradvis utvides til å omfatte øvrige stasjoner.

vIRKEMIDLER I vEGNETTET
Målet med anbefalt strategi er å oppnå universell utforming 
på holdeplasser langs veg. Med en totalramme på 120 mill. 
kr per år til holdeplass- og prioriteringstiltak i stamvegnet-
tet, kan følgende gjennomføres i 10–årsperioden:
› oppgradering av 1500–2000 holdeplasser
› oppgradering av  100–200 knutepunkter
› 40 km kollektivfelt for ekspressbuss

Det vil først bli satt inn tiltak der passasjergrunnlaget er 
størst, det vil si i byer og tettbygde strøk. Høyest prioritet 
gis til holdeplasser og knutepunkt på stamlinjenettet på 
stamvegnettet, jf. indikatorene U1.1 og U1.2. 
Ved å satse på nivået som anbefales innenfor gitt økono-
misk ramme, vil det gå om lag 40 år før alle holdeplasser 
langs stamvegnettet er universelt utformet. 

De nye regionene og kommunene har ansvar for universell utfor-
ming i resten av det offentlige vegnettet. Det er nødvendig med 
en koordinering av innsatsen for at hele reisekjeder ivaretas. 

En særlig god måte å få til koordinering på, er gjennom 
spleiselag. Et godt eksempel på dette er kommuners og fyl-
keskommuners samarbeid som har blitt utløst gjennom til-
skuddsordningen for BRA-programmet. 

På bakgrunn av dette foreslås prioritering av tiltak som bi-
drar til lokale avtaler som sikrer at hele reisekjeder i byom-
rådene kan forbedres.

Statens vegvesens ITS-strategi inneholder noen konkrete 
tiltak som skal gjennomføres i regi av etaten i perioden 
fram mot 2019. Disse tiltakene er i hovedsak:
› Utvikle og ferdigstille et holdeplassregister som gir reisende, 

transportører og operatører informasjon om holdeplasser. 
› Bidra med data om vegsystemet til multimodale 

reiseplanleggingssystemer.

FORSKNINGS- OG UTvIKLINGSBEHOv
Det er et stort udekket behov for forskning og kunnskapsinn-
samling innenfor fagfeltet universell utforming i transport.

Transportetatene trenger mer kunnskap om hvordan gjen-
nomsnittstrafikanten oppfatter tilgjengelighetstiltak, med 
fokus på kvalitetselementet. Transportetatene har ingen 
verktøy som viser forventede effekter av tiltak for universell 
utforming. Det er et mål for etatene å utvikle et slikt verktøy 
de nærmeste årene. Verktøyet bør være basert på bruker- og 
reisevaneundersøkelser på kollektivtransportstrekninger der 
universell utforming gjennomføres. Verktøyet vil være hen-
siktsmessig for å vurdere nytten av planlagte prosjekter, og 
kan brukes til å prioritere tiltak og virkemidler.

Forskning på feltet universell utforming har kommet lenger 
internasjonalt enn i Norge. Transportetatene skal i perio-
den sørge for en bred, internasjonal oppsummering av 
kunnskap på fagfeltet. For å øke kunnskapen om hva som 
skal til for at det oppleves som enklere å reise med kollek-
tivtransport, er det ønskelig å gjennomføre en undersø-
kelse spesielt rettet mot funksjonshemmedes reisevaner. 
Dette må vurderes i sammenheng med de nasjonale 
reisevaneundersøkelsene hvert fjerde år.

En vesentlig faktor for å oppnå økt bruk av kollektivreiser 
blant grupper med spesielle behov, er forutsigbarhet og 
muligheten for å planlegge med god nok kunnskap om for-
holdene i alle ledd i reisekjeden. Arbeidet med å utvikle en 
overgripende nasjonal reiseplanlegger som dekker alle kol-
lektivtransportformer, bør derfor føres videre og være høyt 
prioritert.
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Et godt kollektivtilbud, god tilrettelegging for sykling og gange i byer og tettsteder og 
overføring av gods fra veg til sjø og bane er viktige strategier i regjeringens politikk for å 
redusere miljøproblemene fra transport. Dette krever et sammenhengende og effektivt 
transportsystem samtidig som kollektivtrafikktilbudet og sykkelnettet i byer og bynære 
områder utvikles til et reelt alternativ til bruk av privatbil. Det må bli lønnsomt å velge 
kollektive løsninger for jobb- og fritidsreiser, og det må bli attraktivt for flere å gå eller sykle 
til jobb og skole. For å overføre gods fra veg til sjø og bane foreslår etatene stamveg til viktige 
havner og jernbaneterminaler, doblet godskapasitet på jernbane og organisatoriske, 
økonomiske og finansielle tiltak rettet mot sjøtransporten.

8.1 Strategi for overføring av 
persontransport fra bil til mer miljøvennlige 
transportmidler

Indikator:
› andel av daglige reiser med ulike transportmidler

Det er mulig å overføre persontransport fra bil til sykkel, 
gange og kollektive transportmidler, men det er krevende. 
Som vist i kapittel 4 kreves restriksjoner på bruk av bil i 
kombinasjon med et langt bedre kollektivtilbud og bedre 
tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk dersom målet er 
redusert bilbruk i byene. Utvikling av kollektivtransportsys-
temet, tilrettelegging for gående og syklende og bedre ut-
nyttelse av privatbilen er viktige premisser i areal- og 
transportplanleggingen.
 
Det bør stimuleres til en effektiv persontransport som redu-
serer energibruken og utslipp av klimagasser. I dag er 41 
prosent av alle bilturer kortere enn 3 km og kan i mange 
tilfeller erstattes med alternative transportløsninger som 
sykling, gange eller kollektivløsninger. I tillegg er kollektiv-
transport et velferdsgode av stor betydning for de som ikke 
eier eller disponerer egen bil. Kollektivtransporten har en 
viktig rolle for daglige reiser til skole, arbeid, service og  
fritidsaktiviteter. Selv om sykling og gange utgjør en liten 
andel av det totale transportarbeidet, er disse turene posi-
tive i seg selv for den enkeltes helse.

Overføring av transport fra bil til 
kollektivtransport
Fra 1990 til 2006 økte biltrafikkarbeidet med 21 prosent, 
mens veksten for buss og bane til sammen var på 20 pro-
sent. Kollektivtransporten beholder stort sett sin markeds-
andel, men det er en ambisjon å øke markedsandelen i  
forhold til bilbruk.

› Kollektivtransport i Norge
Kollektivtilbudet på lengre reiser består i tillegg til flyet av 
jernbane, ekspressbuss og hurtigbåt. Jernbanenettet er  
4 100 kilometer langt, ekspressbussene trafikkerer 10 000 
km av vegnettet, mens rutenettet for hurtigbåt er 4 600  
kilometer og dekker kysten fra Stavanger til Nordkapp. 
Båtrutene utgjør 2–3 prosent av kollektivtrafikken. 

Persontransport med jernbane har et fortrinn i og mellom 
store befolkningssentra. Bedre lokal- og regionaltilbud  
utvider arbeidsmarkedsregionene. I Osloområdet har jern-
banen en viktig rolle innenfor Lillehammer, Halden og 
Skien. Jernbanen har også en rolle på Nord–Jæren samt i 
Bergen og Trondheimsregionen.

Kollektivtransport på veg utgjør over halvparten av kollek-
tivtransporten. Lokal, fylkesintern kollektivtransport i store 
deler av landet er dominert av busstrafikk. I Oslo utgjør 
jernbane, T-bane og trikk en viktig del av lokaltrafikken.
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For reiser mellom Oslo og de store byene i Sør-Norge domi-
nerer flyet, unntatt på strekningen Oslo–Kristiansand der 
bilen er markedsledende.

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 oppgir 44 
prosent at de har et svært godt eller godt kollektivtilbud, 
mens 23 prosent oppgir at de har et dårlig eller svært  
dårlig kollektivtilbud. Befolkningens tilgang på kollektiv-
transport er sterkt avhengig av bosted og kollektivtilbudet 
er langt dårligere utenfor enn innenfor de større byene.  
Resultatet er økt innpendling av arbeidsreiser mot sentrum 
med personbil.

› Tiltak for å utvikle kollektivtrafikken og øke 
kollektivtrafikkandelen
Kollektivtrafikken i Norge må samordnes bedre. Det totale 
reisetilbudet må økes for å styrke kollektivtransportens 
muligheter til å få en større andel av transportarbeidet. Det 
er behov for effektivt samspill mellom driftsarter. Koordine-
ringen mellom fylkesintern og fylkeskryssende trafikk bør 
bedres. En felles reiseplanlegger kan bidra til dette. 

I et samordnet kollektivsystem kan trafikantene skifte 
transportmiddel under en og samme reise og billetten kan 
være gyldig på buss, bane og båt. I lokal kollektivtransport 
har fylkeskommunen både mulighet og ansvar for å sørge 
for en slik samordning. 

Regionalt og nasjonalt er det eksempler på at jernbane, 
langrutebuss og hurtigbåt samordnes gjennom felles ter-
minaler og samordnete rutetider. På sikt vil disse kollektiv-
transportmidlene, sammen med flytransport, danne rygg-
raden i et nasjonalt kollektivtilbud. For terminaler og stoppe- 
steder gjenstår det mye særlig på vegsiden før stoppe-
steder for langrute har en kvalitet som kan måle seg med 
jernbanestasjonene. Et krafttak for tilgjengelige og trygge 
stoppesteder for lange bussruter kan ha god signaleffekt 
mot potensielle kunder blant bilister på stamvegnettet. 

På enkelte strekninger er det grunnlag for parallelle tilbud 
med tog og lange bussruter. Gjennom stor valgfrihet i reise-
tidspunkt og mange avganger gir slike parallelle tilbud et 
bedre tilbud til kundene. Ulikt stoppestedsmønster gir god 
fleksibilitet i reisetidspunkt og mange av-/påstigningssteder. 
Samtidig er det viktig med god samordning og gode over-
gangsmuligheter i knutepunktene for buss/tog for å ut-
nytte det samlede kollektivtilbudet best mulig. 

Transportmiddelbruk for reiser mellom Osloområdet og 
Kristiansand er et eksempel på at parallelle buss- og togtil-
bud har gitt en positiv utvikling for både tog og buss, mens 
bil og fly taper.
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Figur 8.1 og 8.2: Reisemiddelfordeling (antall reisende)                                                                       

og transportarbeid kollektivtransport. Kilde: SSB.
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Tabell 8.1 Transportmiddelbruk 2001 og 2005, TØI 865/2006  

Reiser mellom Oslo/Akershus og Kristiansand m/omegn

Transportmiddel 2001 2005

Bil 63% 61%

Fly 16% 12%

Buss 12% 15%

Tog 9% 12%

Det er viktig at kollektivtransporten i de største byene byg-
ger et langsiktig driftsopplegg der strukturer for linjenett 
og knutepunkter for de ulike kollektivtrans-portmidlene lig-
ger mest mulig fast. Kollektivtrafikken i Oslo er bygget opp 
rundt et kapasitetssterkt banesystem og et stamlinjenett 
av busstrafikk. Kapasiteten for jernbane, t-bane, trikk og 
stamnett for buss må sikres. Videre utbygging av dobbelt-
spor for jernbanen, utbedring av t-banen og tiltak for økt 
framkommelighet for busstrafikken er viktig om kollektiv-
trafikkandelen skal kunne økes.

I Stavanger får jernbanen økt kapasitet gjennom den pågå-
ende dobbeltsporutbyggingen, hvilket vil styrke jernbanens 
rolle i kollektivtrafikksystemet på Nord–Jæren. I Bergen har 
jernbanen mellom Arna og Bergen en viktig rolle og det  
arbeides med en KVU for utbygging av dobbeltspor. Utbyg-
ging av bybanen kan også bidra til økt kollektivtrafikk. I 
Trondheim har jernbanetrafikken på Trønderbanen hatt  
betydelig vekst de senere år. Bussrutenettet er lagt langs 
tre hovedårer ut fra sentrum. Løsningen sikrer høy frekvens 
og godt tilbud på hovedstrekningene. Det er viktig å sikre 
god framkommelighet for disse busslinjene. Satsingen på 
bussnettet «Bussmetro» i Kristiansand er bygd på en tilsva-
rende filosofi, og er et godt eksempel på gode kollektivløs-
ninger utenfor de fire storbyene.

Hastigheten reduseres på de linjene som følger hovedveg-
nettet fra omlandet rundt byene og inn mot sentrum. Dette 
vegnettet har betydelige avviklingsproblemer i rushtiden. 
Framkommeligheten for kollektivtransporten bør forbedres 
gjennom egne felt. Inne i byområdet gir aktiv signalpriori-
tering økt framkommelighet, opptil 10 prosent både for 
stamlinjer for buss og trikk. Prosjektet FRAM 2005 i Oslo-
området inneholder en rekke overbevisende eksempler på 
at det nytter å arbeide på en systematisk måte med å  
bedre framkommeligheten for buss og trikk i vegnettet. 

Uten et godt kollektivtilbud i de viktige transportkorrido-
rene i de større byene ville transportkapasiteten og avvik-
lingen på hovedvegnettet blitt redusert, med mer kø og  
dårligere forhold for gods- og varedistribusjon som resultat.

Figur 8.4 viser at tog, buss og bane står for 45 prosent  
av persontrafikken i morgenrushet inn mot Oslo sentrum 
fra vest. 

I tynt befolkede områder kan det utvikles fleksible og enkle 
løsninger i samarbeid mellom fylkeskommunene og aktører 
innen helsesektoren med ansvar for syketransporten. Aktiv 
bruk av løyvemyndigheten for å samordne langruter med 
lokal kollektivtransport kan gi bedre tilbud til lavere kostnad.

Figur 8.4: Reisemiddelfordeling bygrensen Oslo vest i morgenrush.  

Kilde: PROSAM 128/2004.
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› Potensial for endring
Gode og robuste kollektivtilbud må bygges opp over tid, 
og krever koordinering og samordning slik at trafikantene 
sikres et tilbud med kort reisetid, gode overganger og 
lave priser. 

I korridorutredningene1 gjennomførte transportetatene en 
analyse som viste at det er vanskelig å påvirke totalvolu-
met av lange reiser med bil bare gjennom en vridning av 
investeringene fra veg til jernbane. Samtidig viste analy-
sene at antall lange togreiser kunne økes med 7 prosent 
med en slik vridning. Antall korte kollektivreiser økte i ana-
lysen med 3,5 prosent på landsbasis, og 4–6 prosent på 
Øst- og Sørlandet. Dette gir en betydelig økning på viktige 
enkeltrelasjoner, men ingen merkbar endring i biltransporten 
på landsbasis. Årsakene er at kollektivtransporten utgjør 
en liten del av totalmarkedet, og at bedre kollektivtilbud 
gir nye reiser, og ikke bare overføring fra personbil.

I prognosearbeidet er det analysert hva reduserte priser på 
kollektivtransport kombinert med økte drivstoffavgifter kan 
bety for overføring av transport. Disse analysene anslår en 
økning på 22 prosent for de lange og 27 prosent for de 
korte kollektivreiser ved en dobling av drivstoffprisene.  
Antall bilturer reduseres med 20 prosent for de lange og 6 
prosent for de korte. Alle endringer er i forhold til nivået vi 
ville hatt i 2020 med dagens politikk. Eksemplet viser at 
slik kraftig virkemiddelbruk vil ha vesentlig betydning på 
utviklingen, men at biltrafikken likevel vil fortsette å vokse.

I et scenario med doblet bensinspris og en halvering av 
kollektivtakstene på alle kollektive transportmidler i hele 
Norge (ekskl. fly) ble det beregnet en økning på 32 prosent 
for de lange og 170 prosent for de korte kollektivreisene. 

Antall bilførerturer reduseres med 21 prosent for de lange 
og 12 prosent for de korte. 

Potensialet for overføring av persontransport fra bil til  
kollektivtrafikk er altså i noen grad til stede. Potensialet er 
størst i byene. På den annen side vil alle forbedringer i et 
transporttilbud også gi nyskapt trafikk.

Nasjonal sykkelstrategi
Nasjonal sykkelstrategi ble lansert i Nasjonal transportplan 
2006–2015 og rulleres som en del av Nasjonal transport-
plan 2010–2019. 
 
Sykkelstrategien har som mål å gjøre det attraktivt å sykle 
for alle, med følgende delmål:
› Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 prosent  

av alle reiser 
› I byer og tettsteder skal sykkeltrafikken dobles
› 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til og  

fra skolen

I St.meld. nr 34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk foreslår 
regjeringen et mål om en nasjonal sykkelandel på 10 pro-
sent. Statens vegvesen mener det er realistisk, men ambisi-
øst, å øke sykkelandelen til 8 prosent som er det mål Statens 
vegvesen hittil har arbeidet mot. For at sykkelandelen skal 
øke fra 5 til 8 prosent for landet som helhet, må sykkeltra-
fikken dobles i gjennomsnitt, fordi det totale reiseomfanget 
øker hele tiden. Regjeringens forslag til mål om 10 prosent 
sykkelandel krever mer enn en dobling av sykkeltrafikken. I 
byer og tettsteder må økningen være vesentlig større.

Sykkeltrafikken sto for 5 prosent av antall reiser i 2005. For 
2001 var tallet 4 prosent. Gjennomsnittsturen er på 3,3 
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km. Det er liten endring i hvor langt vi går eller sykler, men 
det er en tendens til at gjennomsnittelig turlengde øker 
noe. Av reisene mellom 1 og 5 km gjennomføres 67 prosent 
med bil, enten som bilfører eller bilpassasjer. Sykkelandelen 
avtar for reiser over 3–5 km. I Stockholm har sykkeltrafikken 
i sentrale deler økt med 50 prosent siden 1998 etter en 
målrettet innsats, og før innføring av køprising. Ut fra 
dette, og ut fra erfaringer fra europeiske byer vurderes det 
som realistisk, men krevende, å doble sykkelomfanget i 
byer og tettsteder.

Høyest nasjonale andeler sykkelturer finner man i Neder-
land og Danmark med 27 og 17 prosent. Sverige har en 
sykkelandel på 10 prosent. Nederland og Danmark har sat-
set på sykkel som transportmiddel over lang tid. I Europa 
fins det byer med svært høye sykkelandeler, 15–37 prosent. 
De viktigste forklaringsfaktorene for høye sykkelandeler i 
byer er, i prioritert rekkefølge, liten forskjell i reisetid mellom 
bil og sykkel, nivå på parkeringsavgifter for bil, kollektiv-
andel, utbyggingsmønster, befolkningens sammensetning 
og helt til sist kommer faktorer som vær og topografi. For-
skjellen i reisetid mellom bil og sykkel blir minst dersom 
det kan sykles på en sammenhengende infrastruktur for 
sykkel med jevn flyt. 

Potensialet for økt sykkeltrafikk er størst i byer og tettsteder, 
hvor 80 prosent av befolkningen bor. 76 prosent av befolk-
ningen har tilgang på sykkel. Barn og unge går og sykler 
mer enn resten av befolkningen. Sykkelen er et effektivt 
transportmiddel på korte reiser ved god tilrettelegging.  
Potensialet for overføring av korte bilreiser til sykling er 
ikke utnyttet i Norge. På grunn av helseeffekten er mer  
sykling i seg selv positivt, selv om det ikke gir reduksjon i 
antall bilreiser. I Norge har de største byene 3–8,5 prosent 
sykkelandel. Trondheim, Stavanger og Kristiansand som 
har satset på tilrettelegging for syklende over lang tid. 
Disse byene har relativt høye sykkelandeler, 6,4–8,5  
prosent, og dette viser at det nytter å satse.

Om lag 60 prosent av barn og unge mellom 6 og 15 år går 
eller sykler til skolen, mens kun 29 prosent av de som er 
mellom 16 og 19 år går eller sykler. Årsaken til at barna blir 
kjørt er både hverdagslivets organisering og utfordringer 
knyttet til trafikken. Barn og unge som går eller sykler til 
skolen har større forutsetninger for å velge sykkelen som 
transportmiddel i voksen alder. Det foreslås derfor et eget 
mål for barn og unge til og med 15 år. Det siste delmålet 
omfatter både sykling og gange siden barn under 10 år 
frarådes å sykle til skolen.

› Det må bli sikrere å gå og sykle
Risikoen for å dø i trafikken var fire ganger så høy for  
syklister som for bilførere i perioden 2004–2006, regnet 
som risiko per km. Utviklingen er imidlertid positiv, for  

Tabell 8.2: Utvikling i sykkelandel i de fire største byene. Prosent.

År Oslo Stavanger Bergen Trondheim

1998 6 8 3 10

2005 4 6,4 2,7 8,5
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perioden 2001–2003 var risikoen fem ganger så høy. Det 
foreslås tiltak for å bedre sikkerheten for ubeskyttede trafi-
kanter. Se omtale i kapittel 7.2.

› Mer sykling er god samfunnsøkonomi og gir  
bedre helse
Mer sykling gir bedre helse for den enkelte, og det bidrar til 
bedre miljø dersom sykling erstatter bilreiser. TØI-rapport 
567/2002 viser at dette gir en positiv samfunnsøkonomisk 
gevinst, til tross for at syklister pr transportkilometer er 
mer utsatt for ulykker enn bilister. 

En studie av helse og reisemønster blant 15 000 personer i 
København viser at helsegevinsten ved å sykle en halv time 
hver dag langt overstiger tapet ved ulykker. Dødeligheten 
er redusert med 30 prosent for de som sykler i forhold til 
de som ikke sykler til jobben

En aktiv sykkelpolitikk er en viktig del av mer miljøvennlig 
by- og tettstedspolitikk, og bidrar noe til reduserte utslipp 
av klimagasser.

› Strategi for økt sykkelbruk
Den viktigste forutsetningen for å øke sykkelandelen er å 
bedre framkommeligheten for sykkel i forhold til bil. Andre 
forhold er også viktige, som for eksempel køprising og  
andre restriksjoner mot bilbruk i storbyene. I Stockholm 
økte sykkeltrafikken med 10–30 prosent på visse ruter som 
følge av innføringen av trengselskatten. Statens vegvesen 
kan imidlertid først og fremst påvirke framkommeligheten. 
Tiltak for å legge til rette for gående og syklende er priori-
tert høyt i perioden 2010–2019.

Statens vegvesens sektoransvar for økt bruk av sykkel om-
fatter mer enn ansvaret som vegholder for stamvegnettet. 
Etatens viktigste tiltak for økt sykkelbruk er:
› Å etablere et sammenhengende hovednett for sykkel-

trafikken i byer og tettsteder over 5 000 innbyggere i 
perioden 2010–2013, i samarbeid med kommunene. 
Statens vegvesen vil videre være pådriver for at regio-
ner og kommuner utarbeider tverrsektorielle planer for 
økt sykling basert på lokale forutsetninger og i samar-
beid med Statens vegvesen. Bedre skilting og oppmer-
king av sykkelruter, lavere fart for bil i gater, sykkelfelt i 
gater, sykkelparkering, samt bedre framkommelighet 
og sikkerhet ved kryss og overgangssteder prioriteres.

› En vesentlig økning av investeringer i nye gang- og  
sykkel-anlegg og utbedringer av eksisterende anlegg. 
Innenfor planrammen foreslås en dobling av midlene  
til gang- og sykkeltiltak langs stamvegene i perioden 
2010–2019.

› Bedre drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger
› Trafikkreguleringer
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› Utvikling av regelverk, kunnskapsoppbygging  
og kompetanseheving, blant annet gjennom  
sykkelbynettverket og kampanjer.

› Utenfor tettbygde strøk prioriteres skoleveger.

Satsingen på å ferdigstille hovednettet i noen små og  
mellomstore byer og tettsteder i perioden 2006–2009 bør 
videreføres og utvides for å få synlige resultater innenfor 
en relativt kort periode. Det foreslås at hver av de nye regi-
onene i perioden 2010–2013 satser spesielt på minst en by 
eller ett tettsted. For at dette skal gi økt sykkelbruk bør  
forbedringer i regionenes og kommunenes del av nettet 
gjennomføres parallelt med den statlige. Et forslag til øko-
nomiske incentiver for å stimulere til tiltak for miljøvennlig-
transport er presentert i kapittel 4. I første fireårsperiode 
prioriteres inspeksjoner av gang- og sykkelruter og utbe-
dringer på skoleveg innenfor skoleskyssgrensen på 4 km 
radius rundt skoler til og med ungdomstrinnet. 

Det er vanskelig å si hvor mye sykkelandelen kan økes med 
disse tiltakene. Hvis det er mulig å få til en samordnet inn-
sats mellom statlige og lokale myndigheter der det brukes 
et bredt spekter av tiltak kan det være mulig å øke sykkel-
andelen opp mot 8–10 prosent. Statens vegvesen antar at 
dette vil innebære behov for køprising i de største byene 
og økt satsing på sykkeltiltak på alle forvaltningsnivåer. 

Nasjonal strategi for tilrettelegging for gående
Gange utgjorde 20 prosent av antall reiser i 2005 mot 22 
prosent i 2001, og gjennomsnittsturen er på 1,7 km. Andelen 
fotturer avtar vesentlig for reiselengder over 1 km. Folk 
går omtrent like mye om vinteren som om sommeren. De 
som går mest bor i de største byene, har ikke tilgang til 
bil, har et godt kollektivtilbud, er i hovedsak kvinner og 
har lav inntekt. Nesten alle reiser inneholder et element av 
gåing. I gjennomsnitt foregår rundt 110 meter av hver 
reise til fots. De som har tog som hovedtransportmiddel 
går nesten 800 meter. 

En stor del av gangturene foregår i fritiden. Den mest van-
lige gåturen har ikke noe annet formål enn å gå. De eldste 
aldersgruppne går hovedsakelig for turens egen del eller 
for å gjøre innkjøp. Figur 8.5 viser fordelingen av formål vi 
har når vi reiser med de ulike transportmidlene.

Statens vegvesen vil utarbeide en nasjonal strategi for  
tilrettelegging for gående. Hensikten er å gjøre det mer  
attraktivt å gå. Mer gange på korte turer bidrar positivt til 
den enkeltes helse og livskvalitet, til mer aktivitet i lokal-
miljøet og til å gjøre byer og tettsteder mer attraktive.  
Tilrettelegging for gående gjør det også mer attraktivt å 
bruke kollektive transportmidler.

Figur 8.5: Reiseformål for ulike transportmidler  
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Utbyggingsmønster, gange- og sykkelnett og infrastruktur 
for kollektivtrafikken må planlegges i sammenheng og  
bidra til at nettet for gående blir sammenhengende og uni-
verselt utformet. Skolevegene må sikres spesielt slik at det 
er trygt å la barna gå til og fra skolen. Det er et mål i  
Nasjonal sykkelstrategi at 80 prosent av barn og unge skal 
gå eller sykle til og fra skolen.

For å få flere til å gå er det viktig med logiske og varierte 
traséer, sørge for snarveger, god plass, tilstrekkelige hvile-
plasser, at det er trygt og gir en god opplevelse.
 
Oppfølging av strategien
For å følge utviklingen av transportmiddelfordelingen tar 
transportetatene utgangspunkt i en hovedindikator som 
kan følges over tid. Indikatoren viser andelen i prosent av 
daglige reiser per år med ulike transportmidler fordelt på 
reiser til fots, på sykkel, med kollektivtransport, med bil 
og annet.

Hovedindikatoren er på et meget overordnet nivå og kan 
ikke alene si noe om oppfyllelsen av intensjonen bak stra-
tegien om endret transportmiddelfordeling. For å få et hel-
hetlig bilde av oppfyllelse av strategien må indikatoren 
inneholde flere data om transportmiddelfordeling (trans-
portatferd) og i tillegg data om forutsetningene for trans-
portmiddelvalg (transportressurser). Disse to datasettene 
vil sammen kunne si mer om i hvilken grad transportmid-
delfordelingen blir endret. Data fra de nasjonale reisevane-
undersøkelsene vil supplere hovedindikatoren.

8.2 Strategi for overføring av gods fra veg til 
sjø og bane 

Indikatorer:
› transportmiddelfordeling for utenriks godstransport 

ved grensepassering
› transportmiddelfordeling i utvalgte relasjoner (kor-

ridorer) der det er tydelig konkurranse mellom 
transportmidlene

Transportetatene foreslår at det etableres et felles nasjonalt 
transportnett som kobles sammen i effektive godsknute-
punkter. Alle slike knutepunkter foreslås gitt stamvegtil-
knytning, og det foreslås konkrete infrastrukturtiltak. Jern-
banen foreslås bygget ut for doblet godskapasitet, med en 
konsentrert satsing på de tyngste godsstrekningene tidlig i 
perioden. Transportetatenes forslag vil legge til rette for 
kraftig vekst i godstransport på jernbane, men avlastningen 
av vegnettet blir begrenset. For å oppnå større overføringer 
til sjøtransport, er det nødvendig med organisatoriske, 

økonomiske og finansielle tiltak som i hovedsak ligger 
utenfor transportetatenes ansvarsområde.

Transportetatene forslår de tiltak og virkemidler som  
beskrives nedenfor for å få mer av veksten i godstransport 
på sjø og bane og mindre på veg.

Tiltak i infrastrukturen
Transportetatene foreslår at staten tar ansvar for et felles 
nasjonalt transportnett med lenker og knutepunkter. For å 
få nettet til å henge sammen, foreslås stamvegtilknytning 
til alle viktige intermodale godsterminaler. 

Noen av tilfartsvegene til nasjonalt viktige godsterminaler 
har lav standard. Statens vegvesen foreslår å utbedre til-
knytningene til Sydhavna og Alnabru jernbaneterminal i 
Oslo, Revet havn i Larvik og Brevikterminalen i Grenland. 
Bodøterminalen får bedre stamvegforbindelse gjennom 
forslaget om å videreføre vegpakke Salten. Transporteta-
tene mener at Sydhavna og Alnabruterminalen i Oslo er de 
viktigste nasjonale godstransportknutepunktene i Norge. 
Det er nasjonal interesse å legge forholdene til rette for  
effektiv terminaldrift og god arealtilgang i Sydhavna og  
Alnabruterminalen. Se også kapittel 2.1 og byomtalen for 
Oslo i kapittel 4.

Ved en økning av den økonomiske rammen med 20 prosent 
blir det mulig å forbedre forbindelsene også til Vestre havn 
i Kristiansand (E39 Gartnerløkka–Hannevikdalen) og  
Breivika havn i Tromsø (E8 Sørbotn–Laukslett). Utbygging 
av E6 gjennom Narvik sentrum og ny Hålogalandsbru vil 
også gi bedre forbindelser fra jernbaneterminalen og  
havnen i Narvik mot nord. 

Jernbaneverket foreslår høy prioritering av terminaler og 
banestrekninger i det nasjonale transportnettet. Det skal 
bygges ut for økt kapasitet og gjennomføres driftseffektivi-
serende tiltak. For Alnabru har planleggingen kommet 
langt og ny terminal i sør forventes ferdigstilt i 2011. Tilta-
kene innebærer at kapasiteten for godstransport på jern-
bane dobles på de tyngste godsstrekningene mellom Oslo 
og Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og 
på Østfoldbanen. Jernbaneverket har ikke vurdert det som 
hensiktsmessig å forlenge jernbanespor til flere havner enn 
dem som har sportilknytning i dag.

Organisatoriske tiltak
For å styrke intermodal og multimodal transport kreves et 
nært samarbeid mellom mange ulike parter: statlige myn-
digheter, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, 
næringslivets organisasjoner, vareeiere, havne- og termi-
naleiere, terminaloperatører og transportører, m.m. Trans-
portetatene mener at det bør vurderes en sterkere statlig 
styring og koordinering.
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Det er behov for en arena for dialog mellom myndigheter og 
næringsliv om godstransport. I EU foregår en slik dialog i 
såkalte «Focal Points». I Sverige er det etablert et organ  
(Logistikkforum), som skal være møteplass for forskere, nær-
ingsliv, transportører og politiske representanter. Hensikten 
er å finne felles løsninger og å samarbeide om mer effektive 
godstransportløsninger. Transportetatene mener det er nød-
vendig med en slik møteplass også i Norge. Samferdselsde-
partementet har tatt et første skritt gjennom de regionale og 
nasjonale næringslivsseminarer som har vært arrangert som 
ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan 2010–2019.

For å få til nye konkrete intermodale eller multimodale 
transportløsninger trengs også samhandling på regionalt 
og lokalt nivå. Det er for eksempel viktig at havner samar-
beider for å finne effektive løsninger for intermodalt gods. 
Kystverket har i lang tid arbeidet for å stimulere til regio-
nalt havnesamarbeid. Dette har resultert i regionale havne-
samarbeidsorganisasjoner flere steder i landet. Dette  
arbeidet bør videreføres. 

For å få hyppige avganger med containerskip trengs en 
konsentrasjon av gods til et mindre antall havner. Utstyr 
for å laste og losse containere er dyrt og bør ikke spres på 
for mange havner. Det er derfor ikke realistisk å regne med 
at et stort antall norske havner skal ha containertransport 
til de store europeiske havnene for oversjøisk transport. 
Transportetatene har lagt til grunn en havnestruktur basert 
på dagens stamnetthavner, men hvor det også pekes på 
fire havner som spiller en spesielt viktig rolle som  

intermodale knutepunkter for gods- og passasjertrafikk til 
og fra Norge (Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen). I 
disse havnene bør det, foruten god stamvegtilknytning, 
også vurderes bruk av andre statlige virkemidler. Nedenfor 
presenteres noen eksempler på slike tiltak. En rasjonell  
nasjonal havnestruktur vil kunne bygge opp under regionalt 
havnesamarbeid og bidra til en konsentrasjon og konsoli-
dering av gods. 

Det er også nødvendig med samhandling mellom havner, 
terminaloperatører, vareeiere og transportører for å legge 
til rette for intermodal transport. Utbygging av et felles 
transportnett med knutepunkter for godstransport, kan  
bidra til en regional og lokal samhandling som fører til 
konsentrasjon av godstrømmene og nye transportløsninger. 

Jernbaneverket har et stort ansvar for godsterminaler på 
jernbanen, men CargoNet eier også store deler av gods- 
terminalene. For godstransporten er det i prinsippet fri kon-
kurranse på sporet. Dette innebærer at togselskaper som 
kjører gods på jernbanen bør ha likverdige konkurransevilkår. 

Dersom det skal være konkurransenøytrale forhold for 
godstransport på sporene, mener transportetatene prinsi-
pielt at en godsterminal som skal være åpen for alle, ikke 
bør eies og drives av et selskap som driver jernbanetrafikk. 
Dette er særlig et problem når det mangler tilstrekkelig  
terminalkapasitet. Det kan være risiko for diskriminering 
av andre trafikkselskaper. Dette taler for at Jernbaneverket 
i hovedsak bør eie godsterminalene.
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Økonomiske og finansielle tiltak
I henhold til regjeringens Soria Moria- erklæring arbeider 
Fiskeri- og kystdepartementet sammen med Kystverket 
med en gjennomgang av sjøfartsavgifter med sikte på å gi 
sjøtransport like konkurransevilkår med landtransport. 

Økonomiske og finansielle støttetiltak ligger utenfor trans-
portetatenes ansvarsområde. Slike tiltak kan imidlertid 
være del av en helhetlig strategi for å styrke intermodal 
transport og overføre mer gods fra veg til sjø og bane. 
Både EU og mange europeiske land støtter intermodal og 
multimodal transport økonomisk.

Statene er ofte økonomisk engasjert i intermodale termi-
naler i europeiske land. Det synes som om det har vært en 
mer positiv utvikling av intermodal transport i land der  
staten har integrert terminaler i den nasjonale transport-
planleggingen og bidratt til å finansiere infrastrukturen i 
terminaler. 

I Norge finansierer staten større jernbaneterminaler. Staten 
bidrar imidlertid ikke med midler til havner. Et statlig øko-
nomisk engasjement i de viktigste norske havneterminalene 
kan være et viktig bidrag til å styrke intermodal transport i 
Norge og bidra til å flytte gods fra veg til sjø.

Transportetatene har tidligere anbefalt (Nasjonal trans-
portplan 2006–2015) en utredning av OPS-løsninger i de 
viktigste havnene, der staten kunne vurdere å gå inn som 
deleier. Begrunnelsen for dette var at et slikt statlig enga-
sjement vil stimulere til samhandling mellom mange for-
skjellige aktører og samtidig gi disse havnene langsiktig 
forutsigbare areal- og planleggingsforutsetninger. Transport-
etatene mener fortsatt at departementene bør utrede et 
eventuelt statlig økonomisk engasjement i enkelte havner.

Det er stor økonomisk risiko å utvikle nye intermodale 
transportløsninger. Derfor har EU en egen støtteordning 
gjennom Marco Polo-programmet. Transportetatene fore-
slo i Nasjonal transportplan 2006–2015 en utredning av 
en statlig støtteordning for oppstart av nye intermodale 
transport- og logistikkløsninger. Norge har gått inn i Marco 
Polo med totalt 235 mill. kr. Dette kan øke mulighetene for 
at norske aktører kan få oppstartstøtte til nye intermodale 
transportløsninger.

Et eksempel som kan illustrere behovet av støtteordninger er 
at det mangler moderne og miljøvennlige skip for intermodal 
nærsjøfart i Norge. En statlig støtteordning til oppstart av 
nye logistikkløsninger kan bidra til fornyelse av flåten.
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Andre rammevilkår
Det finnes også en rekke andre rammevilkår som påvirker 
forutsetningene for intermodal transport, for eksempel:
› Endrede avgifter for lastebiltrafikk 

Økte avgifter for lastebiltrafikken vil øke sjøfartens og 
jernbanetransportens konkurranseevne, men kan sam-
tidig bidra til å svekke norsk næringslivs konkurranse-
evne mot andre land, hvis ikke avgiftene er harmonisert 
i Europa. I flere land i Europa har man lavere avgifter 
for lastebiltrafikk i intermodal transport enn for andre 
lastebiler. 

› Sikkerhets- og miljøkrav. 
Det er strengere sikkerhets- og miljøkrav i sjø- og jern-
banetransport enn i lastebiltransporten. Disse kravene 
medvirker til å styre godstransport til lastebiltransport. 
En gjennomgang og eventuell justering av slike ramme-
vilkår kan bidra til å styrke intermodal transport. De-
partementene bør ta initiativ til en slik gjennomgang.

› Standardisering av lastebærere m.m. 
Det pågår et internasjonalt arbeid med standardisering 
av jernbanesystemer, lastebærere, informasjonssystemer 
etc. Det er viktig at Norge deltar i dette arbeidet.

Virkninger av transportetatenes tiltak 
Det er vanskelig å beregne effektene av tiltak for å fremme 
intermodal og multimodal godstransport. Transportetatene 
har i transportkorridorutredningen gjort analyser av effekten 
på transportmiddelfordelingen av å doble kapasiteten for 
godstransport på jernbanen. I følge disse analysene kan 
antall tonnkilometer på jernbanen øke med 65 prosent og 
reduseres med nesten 10 prosent på veg. Hvis dette kombi-
neres med høyere avgifter på lastebiltransport, blir omfor-
delingen enda større. Regnet i antall tonn blir effekten  
vesentlig mindre, hvilket innebærer at jernbanen først og 
fremst får økt godstransport på de lange strekningene. 
Jernbanen får størst økning av varegrupper med sterke  
innslag av bulk og/eller metaller. Olje og gass er unntatt  
i analysene. 

Modellanalysene har ikke gitt økt sjøtransport ved å redu-
sere omlastningskostnader i havneterminaler, men det er 
vanskelig å modellberegne effektene av tiltak som gir mer 
effektive terminaler, samt konsolidering av gods og økt sjø-
transportfrekvens. Beregningene viser at økte avgifter for 
lastebiltransport gir størst effekt.

Modellanalysene er gjort med nyutviklede transportmodeller 
og må derfor betraktes som usikre, men de indikerer betyd-
ningen av å bygge ut kapasiteten for godstransport på 
jernbanen. 

I TØI rapport 663/2003 Overføring av gods fra veg til sjø 
og bane- potensial, hindre og virkemidler, presenteres 
noen grove regneeksempler på potensialet for å overføre 

transport. En redusering av omlastningskostnadene med 
50 prosent beregnes å redusere lastebiltransporten med 
10–15 prosent. Man får tilsvarende effekt gjennom å øke 
kostnadene og kjøretidene for lastebiltransporten. Med 
disse tiltakene skulle jernbanetransporten kunne øke med 
50 prosent og sjøtransporten med opp mot 30 prosent. 
Dette er imidlertid meget grove og usikre beregninger.

Oppfølging av strategien
For å følge utviklingen av transportmiddelfordelingen tar 
transportetatene utgangspunkt i to indikatorer. Den første 
indikatoren gir et bilde av transportmiddelfordelingen for 
godstransport inn og ut av Norge på årsbasis. Det er van-
skelig å få et bilde av trafikkarbeidet, men det vil være  
mulig å rapportere på tonn. I tillegg er det mulig å få infor-
masjon om opprinnelses- og destinasjonssted, samt verdi. 
Det skal skilles mellom bulk- og containertransport så 
langt dette lar seg gjøre. 

Den andre indikatoren er for jernbane foreslått å dekke 
transporter mellom de fem største byene i tillegg til Møre 
og Romsdal, Bodø og Narvik. Det er imidlertid vanskelig å 
få god statistikk for jernbane. Et problem er at det kan 
være sensitivt ut fra et konkurransesynspunkt å bryte  
statistikken ned på relasjoner. Samferdselsdepartementet 
arbeider med utforming av en mer hensiktsmessig 
jernbanestatistikk.

Transportetatene har i rapporten «Tiltak for å fremme  
intermodal eller multimodal transport» beskrevet tiltak og 
virkemidler som kan være aktuelle i Norge. Rapporten pre-
senterer også hva som skjer i Europa og EU når det gjelder 
utvikling og policy for intermodal godstransport.
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V1 Arbeidsdokumenter

Som grunnlag for planforslaget er det utarbeidet følgende 
arbeidsdokumenter, som kan lastes ned fra www.ntp.dep.no:

Rapporter utarbeidet av transportetatene
 › Sammendragsrapport grunnprognoser for person-  

og godstransport, desember 2007
 › Transportmodeller og virkningsberegningsverktøy,  

desember 2007
 › Virkninger av klimaendringer for transportsektoren, 

mai 2007
 › Korridorutredninger, mai 2007
 › Status og utfordringer innenfor miljøområdet,  

februar 2007
 › Byanalyser for 

– Bergen, januar 2007
– stavanger/sandnes, januar 2007
– trondheim, desember 2006
– oslo/akershus, desember 2006

 › Regionale innspill, vinteren 2006–2007
 › Utenlandskorridorer, november 2006
 › Tiltak for å fremme intermodal eller multimodal  

godstransport, november 2006
 › ITS – intelligente transportsystemer, november 2006
 › Stamvegutredninger, Statens vegvesen, oktober 2006
 › Stamnnettutredning, Jernbaneverket, oktober 2006
 › Sjøverts stamnett, Kystverket, oktober 2006
 › Sektorplan for Avinor, Avinor, oktober 2006
 › Videreutvikling av mål– og resultatstyringssystemet – 

forslag til etappemål og indikatorer, april 2006

Rapporter utarbeidet av eksterne miljøer
› Kostnadsmodell for lastebiltransport – Eksempel- 

beregninger for 11 strekninger, TØI-rapport 932/2007, 
desember 2007

› Bakgrunn for lønnsomhetsstrategier, TØI-rapport 
931/2007, desember 2007

› Følsomhetsberegninger for godstransport basert på 
grunnprognosene for NTP 2010–2019, TØI-rapport 
925/2007, desember 2007

› Følsomhetsberegninger for persontransport basert på 
grunnprognosene for NTP 2010–2019, TØI-rapport 
924/2007, desember 2007

› Sammenlikning av nye nasjonale grunnprognoser  
mot offisielle EU-prognoser, TØI-rapport 923/2007,  
desember 2007

› Gods- og persontransportprognoser 1996–2006,  
TØI-rapport 922/2007, desember 2007

› Samfunnsøkonomisk analyse av Terminal 2 på Oslo 
lufthavn, Gardermoen – en forenklet tilnærming,  
Møreforsking, desember 2007

 › Noen større tiltak for enkelte lufthavner – Bakgrunn for 
innspill til Nasjonal transportplan, Møreforsking,  
desember 2007

 › Grunnprognoser for godstransport 2006–2040,  
TØI-rapport 907/2007, november 2007 

  › Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv, 
TØI-rapport 902/2007, oktober 2007 

 › Grunnprognoser for persontransport NTP 2010–2019, 
Norconsult/Urbanet, juni 2007 

V2 Lønnsomhetsstrategi 

Strategi som maksimerer samfunnsøkonomisk 
netto nytte
Lønnsomhetsstrategien er en investeringsstrategi som 
maksimerer samfunnsøkonomisk netto nytte i forhold til et 
gitt budsjett. I lønnsomhetsstrategien er prosjekter rangert 
etter fallende nettonytte per budsjettkrone. Med en inves-
teringsramme på 30,4 mrd. kr vil lønnsomhetsstrategien gi 
en netto nytte på om lag 25 mrd. kr. Dette betyr at en får 
0,8 kr i tillegg for hver krone som investeres. Det er imid-
lertid viktig å presisere at en rekke faktorer per i dag ikke 
kan verdsettes i kroner og derfor ikke er inkludert i 
lønnsomhetsstrategien. 

Lønnsomhetsstrategien er sammenlignet med virkninger 
som følger av anbefalinger Statens vegvesen og Jernbane-
verket har gjort innenfor planrammene. Resultatene viser 
at lønnsomhetsstrategien gir mye høyere netto nytte enn 
det som følger av anbefalingene, men dårligere effekt med 
hensyn på noen av miljø- og naturinngrepsindikatorene. 
Det er liten forskjell mellom de to strategiene med hensyn 
til reduksjon i antall drepte og hardt skadde.
   
› Prosjektene rangeres etter netto nytte per 
budsjettkrone
Lønnsomhetsstrategien omfatter kun store investeringes  
prosjekter med tillegg av mindre trafikksikkerhetstiltak på 
veg og godsstrategi på bane. Lønnsomhetsstrategien  
består av de prosjekter som gir størst prissatt samfunns-
økonomisk lønnsomhet, når det er tatt hensyn til bindinger 
og forhåndsbestemte minimumskrav. I utformingen av en 
slik strategi rangeres alle prosjekter etter deres nettonytte 
per budsjettkrone (NNB). Det betyr at alle virkninger av et 
prosjekt, så langt råd er, måles i monetære termer.

Samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter er prosjekter 
med positiv NNB. Dette innebærer at det prosjektet som 
har høyest netto nytte per budsjettkrone prioriteres høyest, 
mens prosjektet med nest høyest NNB kommer på andre 
plass. Slik rangeres prosjektene etter NNB inntil det ikke 
finnes flere prosjekter med positiv NNB igjen, men likevel 
begrenset til det tilgjengelige budsjett. Positiv NNB innbæ-
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rer at verdien av nytten av prosjektet er større enn det som 
er investert. Dersom NNB eksempelvis er 0,8, betyr det at 
samfunnet får en nytte på 1,80 kr for hver krone som er  
investert, og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjen-
nomføre prosjektet.

› Noen prosjekter er avhengig av hverandre
Dersom det er slik at virkningene av gjennomføringen eller 
endring i utformingen av ett prosjekt påvirkes av gjennom-
føringen av eller har betydning for et annet prosjekt, er de 
to prosjektene «avhengige» av hverandre. Endringer kan 
skyldes både at det generelle prisforholdet mellom prosjek-
tene endres, og at det skjer en betydelig forbedring i det 
ene, f.eks. en markant forbedring i togtilbudet.

En viktig forutsetning for at NNB skal gi uttrykk for faktisk 
lønnsomhet og dermed danne grunnlag for rangering og 
prioriteringer av de planlagte prosjektene, er at prosjek-
tene er uavhengig av hverandre, og at de er beregnet med 
metoder som er konsistente. Transportøkonomisk institutt 
(TØI) har foretatt vurderinger av prosjektenes avhengig-
hetsgrad. Konklusjonen er at avhengighetene, bortsett fra i 
byprosjekter, ikke er sterkere enn at både veg- og jernba-
neprosjekter i prosjektporteføljen kan vurderes som uav-
hengige enkeltprosjekter. Denne konklusjonen baserer seg 
kun på de prosjekter som inngår i lønnsomhetsstrategien. 
Den kan derfor ikke utvides til å gjelde andre prosjekter 
enn disse, og er derfor ikke et allmenngyldig resultat. For 
byprosjekter er det ønskelig at prosjektpakker blir analysert 
for å finne hvilken kombinasjon av tiltak som er lønnsom.

› Nyttekostnadsanalyser er ikke eneste 
beslutningskriterium
Lønnsomhetsstrategien er én blant flere mulige strategier 
som legges til grunn for de prioriterte prosjektene som 
sammen utgjør Jernbaneverkets og Statens vegvesens 
anbefalinger.
 
Flere virkninger er fortsatt ikke prissatt og dermed heller 
ikke inkludert i nyttekostnadsanalysemetodikken. Det betyr 
at en del virkninger implisitt blir satt lik null. Bl.a. av denne 
grunn vil resultatene fra nyttekostnadsanalysen kun være  
én av flere faktorer som må danne grunnlaget for de  

beslutninger som fattes. Dette er også bakgrunnen for at  
departementene har utarbeidet en målstruktur som skal 
være en viktig premiss for etatenes anbefalinger. Derfor er 
det viktig å redegjøre for både forutsetninger og hvilket  
utslag strategien har for andre viktige virkninger.
 
› Drifts- og vedlikeholdstiltak er ikke med i 
lønnsomhetsstrategien
Ideelt sett burde drifts- og vedlikeholdstiltak samt mindre 
investeringstiltak også inngått i strategien. I dag mangler 
imidlertid verktøy for nyttekostnadsberegninger av drifts- 
og vedlikeholdstiltak. Derfor er det hovedsakelig streknings-
vise investeringer som inngår i lønnsomhetsstrategien.  

Køprising er ikke definert som tiltak og dermed ikke beregnet. 
For mindre investeringstiltak er det mulig å måle den sam-
funnsøkonomiske effektiviteten på tiltak på trafikksikker-
hetssiden, og disse er derfor lagt inn som ett prosjekt.

› Bompengeprosjekter behandles som andre 
prosjekter
Lønnsomheten av vegprosjekter er beregnet som om de er 
statlig finansiert, selv om det er kjent at noen av dem vil bli 
finansiert med bompenger. Det er problematisk å anslå 
hvordan bompengefinansiering vil kunne påvirke den sam-
funnsøkonomiske lønnsomheten. I utarbeidelse av lønn-
somhetsstrategien beregnes derfor NNB uten bompenger, 
og det antas at dette gir en god indikasjon på prosjektets 
lønnsomhet.

› Bundne prosjekter reduserer rammen for 
lønnsomhetsstrategien
Noen av prosjektene i prosjektporteføljen er bundne dvs. at 
beslutning om å gjennomføre dem allerede er tatt. Disse 
prosjektene bør ideelt sett ikke rangeres i lønnsomhetsstra-
tegien, men må inkluderes i investeringsrammen. De 
bundne prosjektene omfatter både prosjekter som allerede 
er igangsatt, men som ikke ferdigstilles før 2010 og pro-
sjekter som er forutsatt igangsatt før 2010.

Tabell V2.1: Investeringsramme –strekningsvise investeringer pluss mindre trafikksikkerhetstiltak på veg. Totalt (veg og bane). Mrd. 2007-kr.

Virkningsberegnet 
investeringsramme

Midler «bundne» prosjekter Midler til nye prosjekter

-20 9,5 8,8 0,7

Planramme 30,4 8,8 21,6

+20% 56,9 8,8 48,1
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› Investeringsramme for lønnsomhetsstrategien  
Tabell V2.1 viser den investeringsrammen det beregnes 
prissatte virkninger av. Den totale strekningsvise statlige 
investeringsrammen for veg og jernbane, inklusive mindre 
trafikksikkerhetstiltak på veg og godsstrategi på bane, er 
på 30,4 mrd. kroner. Når en trekker fra de bundne prosjek-
tene, er rammen til nye prosjekter på 21,6 mrd. kroner. 
Denne rammen vil kunne øke til 47,8 mrd. dersom total  
investeringsramme til veg og jernbane økes med 20 prosent. 
Den vil reduseres til kun 0,7 mrd. dersom totalrammen  
reduseres med 20 prosent. 

› Resultater av lønnsomhetsstrategien 
Innenfor planrammen vil investeringsprosjektene gi et ned-
diskontert samfunnsøkonomisk overskudd på 24,6 mrd. kr. 
Rammen gir rom for 60 nye vegprosjekter og 2 nye jernba-
neprosjekter, hvorav det ene er godsstrategien. Denne 
rammen vil være for liten til å realisere alle de lønnsomme 
prosjektene i tillegg til bundne prosjekter.
 
Dersom den økonomiske rammen økes med 20 prosent, og 
investeringsnivået til 56,6 mrd. kr, blir det rom for alle 
lønnsomme prosjekter. Bundne prosjekter, samt alle lønn-
somme nye prosjekter beslaglegger 36 mrd. kr. De lønn-
somme prosjektene gir et samfunnsøkonomisk overskudd 
på om lag 25 mrd. kr. Antall nye vegprosjekter er da 65. Da 
mange av jernbaneprosjektene har negativ NNB, blir det 
bare rom for 3 nye jernbaneprosjekter innenfor rammen.

Reserven på omlag 20 mrd. kr ved et investeringsnivå på 
56,6 mrd. kr bør ikke brukes til nye strekningsvise prosjekter 
fra prosjektlisten. I så fall vil en da finansiere prosjekter 
som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er flere 
områder hvor en del av reserven på 20 mrd. kr kan anven-
des og gi god samfunnsøkonomisk avkastning. Dette gjel-
der spesielt trafikksikkerhetstiltak på veg. I lønnsomhets-
strategien er det lagt inn trafikksikkerhetstiltak som et eget 
prosjekt med en kostnadsramme på 4,5 mrd. kr og en net-
tonytte på 6 mrd. kr. En økning av kostnadsrammen til for 
eksempel 6,3 mrd. kr vil gi en nettonytte på 7 mrd. kr, hvil-
ket innebærer at potensialet for lønnsomme sikkerhetspro-
sjekter går ut over dette nivået. Videre har tidligere grove 
analyser vist at satsing på et sammenhengende gang- og 
sykkelvegnett i noen norske byer er svært lønnsomt hoved-
sakelig pga. en god helsevirkning og reduksjon i trafikku-
lykker på krysningspunkter (Kilde: TØI-rapport 567/2002). 
Et beregningsverktøy for mindre kollektivtiltak viser at det 
er stort potensial for lønnsomme tiltak. Verktøyet egner seg 
imidlertid ikke på et overordnet strategisk nivå. Reserven vil 
også ha god anvendelse om midler brukes på stasjonstiltak 
som universell utforming og generelle sikkerhetstiltak som 
f.eks. økninger i plattformlengder på jernbanestasjoner og 
holdeplasser.

Sammenligning av virkninger av 
lønnsomhetsstrategien og anbefalingene fra 
Jernbaneverket og Statens vegvesen
For å belyse forskjellen mellom effekten av anbefalingene 
og lønnsomhetsstrategien på investeringssiden er det fore-
tatt en sammenligning av de samfunnsøkonomisk prissatte 
virkningene og enkelte andre indikatorer.  

Resultatene av sammenligningen er presentert i tabell V2.2. 
Tabell V2.2 viser at innenfor planrammen gir lønnsomhets-
strategien ikke uventet en høyere netto nytte enn de anbe-
falte prioriteringene fra Jernbaneverket og Statens vegve-
sen. Ved lønnsomhetsstrategien oppnår en netto nytte som 
er omlag 24 mrd. kr høyere enn ved anbefalingene som er 
gjort innenfor planrammen. Denne forskjellen skyldes blant 
annet at en i lønnsomhetsstrategien har forutsatt omdispo-
nering av midler mellom jernbane- og vegtiltak avhengig 
av hvor lønnsomme tiltakene er. Fordi vegprosjekt er mer 
lønnsomme enn jernbaneprosjekt viser resultatene av 
lønnsomhetsstrategien at 24 mrd. kr bør gå til veginveste-
ringer, mens anbefalingene innenfor planrammen tilsier  
18 mrd. kr til veginvesteringer. For bane er situasjonen  
omvendt; 6 mrd. kr ved lønnsomhetsstrategien og 12 mrd. 
kr innenfor planrammen. Videre skyldes noe av forskjellen 
at Statens vegvesen i sine anbefalte prioriteringer har priori-
tert prosjekter som ligger inne i handlingsprogrammet i peri-
oden 2006–2009, mens en i lønnsomhetsstrategien kun har 
med de av prosjektene som har en positiv netto nytte.

› Virkning av strategiene for trafikanter, næringsliv 
og distriktene
Lønnsomhetsstrategien gir større samfunnsøkonomiske  
gevinster for trafikanter, næringsliv og distriktene enn de 
prioriteringene som er gjort i planrammen. Forskjellen er 
spesielt stor når det gjelder virkningene for trafikanter og er 
på om lag 34 mrd. kr. Det må imidlertid bemerkes at anbefa-
lingene innenfor planrammen blant annet er rettet mot å 
løse flaskehalser som ikke nødvendigvis gir store samfunns-
økonomiske gevinster, men fører til sammenhengende veg- 
og jernbanenett, noe som er ønskelig ut fra nasjonale 
målsettinger.

› Virkningene av strategiene på miljøfaktorene
Virkningene på miljøindikatorene (med unntak av dyrket 
mark) er kun beregnet for vegprosjektene. Sammenligning 
av miljøindikatorene viser marginale forskjeller mellom 
strategiene med unntak av inngrep i dyrket mark, naturre-
servat og nasjonalparker og inngrep i kulturmiljø. Priorite-
ringene innenfor planrammen gir noe større inngrep i kul-
turmiljøer (daa), større inngrep i naturreservat (daa) og 
nasjonalparker, og mindre inngrep i dyrket mark og i antall 
kulturminner sammenliknet med lønnsomhetsstrategien. 
Anbefalingene innenfor planrammen er marginalt dårligere 
med hensyn på endring i støyplageindeksen (SPI).
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Tabell V2.2: Sammenligning av samfunnsøkonomisk lønnsomhetsstategi og prioriteringer innenfor planramme. Mill. 2007-kr.

Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhetsstrategi

Planramme Differanse

Statlig andel investeringer (mill. kr) 30 400 30 400 0

Herav veg 24 000 18 000 6 000

Herav bane 6 400 12 400 -6 000

Nettonytte (mill. kr) 24 600 500 24 100

Herav veg 24 300 5 200 19 100

Herav bane 300 -4 700 5 000

Endrede transportkostnader (mill. kr) 57 100 22 800 34 300

Endrete transportkostnader for distriktene (mill. kr), veg 12 000 4 300 7 700

Endrete bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet (mill. kr) 16 700 6 700 10 000

Antall drepte og hardt skadde, veg 85 75 10

Støyplageindeks (SPI) (veg) 980 830 150

Inngrep/nærføring nasjonalpark/landskapsverneområde (daa), veg 0 152 -152

Inngrep/nærføring naturreservater (daa), veg 8 78 -70

Inngrep/nærføring kulturminner (antall), veg 125 54 71

Inngrep/nærføring kulturmiljøer (daa), veg 24 379 -355

Meget stor konsekvens for naturmiljø, veg 0 1 -1

Inngrep i dyrket mark (daa), veg og bane 3 820 3 187 633

› Virkningene av strategiene på drepte og hardt 
skadde
Lønnsomhetsstrategien gir noe høyere reduksjon i antall 
drepte og hardt skadde enn prioriteringene innenfor plan-
rammen. Forskjellen er 10 drepte og hardt skadde. Denne 
forskjellen er imidlertid beheftet med usikkerhet. Derfor 
kan en anta at begge strategiene gir omtrent samme  
resultat med hensyn på antall drepte og hardt skadde.
Antall skadde og drepte i jernbaneulykker er marginalt 
sammenliknet med antallet som skades og omkommer i 
ulykker på veg. Reduksjon i antall drepte eller hardt 
skadde i jernbaneulykker som følge av tiltak innenfor  
planrammen er anslått til 3 pr. år.

› Konklusjoner med hensyn på sammenligning av 
lønnsomhetsstrategien og den anbefalte strategien 
Lønnsomhetsstrategien gir, som ventet, høyere samfunnsø-
konomiske gevinster enn anbefalingene innenfor planram-
men. Dette gjelder også virkninger for trafikanter, nærings-
liv og distriktene. Når det gjelder virkninger for miljø er  
situasjonen annerledes. Anbefalingen innenfor planrammen 
gir mindre inngrep i dyrket mark og inngrep i kulturmiljøer 
(antall) men økt inngrep i kulturmiljøer (daa) og noe større 
inngrep i naturreservat (daa) og nasjonalparker sammen-
lignet med lønnsomhetsstrategien. Det er liten forskjell 

mellom strategiene med hensyn på de øvrige miljø para-
metrene. Virkninger med hensyn på drepte og hardt 
skadde er imidlertid relativt lik mellom de to strategiene. 

Lønnsomhetsstrategien gir flere vegprosjekter i områder 
med mye trafikk enn anbefalingen innefor planrammen.
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V3 Prioriteringer jernbane 

V3.1 Oversikt over prioriterte tiltak 
Tabellen viser korridorvise prioriteringer. I tillegg til prosjekter prioritert i planrammen og marginalvurderinger  
+/-20 prosent viser tabellen prosjekter prioritert i Nasjonal transportplan 2006-2015.

Tabell V.3.1: Jernbane. Prioriteringer i planrammen, og marginalvurderinger +/- 20 prosent. Mill. 2007-kr.

Korridor Kostnad Rest etter 
2009

 -20% Plan-
ramme

+20%

1-8 Drift 21 000 21 000 21 000

1-8 Vedlikehold 17 400 17 400 17 400

Bundne investeringsprosjekter (bygging iganssatt før 2010)

3 Drammenbanen Lysaker st. 1 100 10 10 10 10

3 Drammenbanen/Askerbanen Lysaker-Sandvika,  
nytt dobbeltspor

2 850 780 780 780 780

3 Sørlandsbanen/Jærbanen Sandnes–Stavanger  
(inkl. fornyelse), dobbeltspor

1 870 310 310 310 310

5 Bergensbanen/Vossebanen Bergen-Fløen (inkl. 
fornyelse)

270 20 20 20 20

6 Alnabru godsterminal 610 380 380 380 380

5 Nordlandsbanen fjernstyring Mosjøen–Bodø 580 130 130 130 130

7 Nordlandsbanen/Trønderbanen Gevingåsen tunnel 630 460 460 460 460

Nye investeringsprosjekter (bygging ikke startet før 2010)

1 Østfoldbanen Oslo–Ski inkl Ski stasjon, nytt dobbeltspor 10 850 10 490 180 6 180

1 Østfoldbanen Sandbukta–Moss–Kleberget, dobbeltspor 2 770

1 Østfoldbanen Kleberget–Såstad, dobbeltspor 930

1 Østfoldbanen Haug–Onsøy, dobbeltspor 1 510

3 Vestfoldbanen Barkåker-Tønsberg, dobbeltspor 1 370 1 280 1 280 1 280

3 Vestfoldbanen Holm–Holmestrand, dobbeltspor 1 920 1 920 1 920

3 Vestfoldbanen Farriseidet–Porsgrunn,  
ny enkeltsporet bane

3 200 750 1 800

3 Vestfoldbanen Holmestrand–Nykirke, dobbeltspor 1 850

5 Bergensbanen/Vossebanen Arna krysningsspor 410 410 410

5 Bergensbanen/Vossebanen Ulriken tunnel (ekskl. Arna 
krysningsspor), dobbeltspor

910 910

5 Ringeriksbanen (Åsa-alternativet), ny bane 6 800 450

6 Eidsvoll-Hamar, dobbeltsporparseller 3 470 1 840 3 470

7 Mindre tiltak Trønderbanen 450

Programområder

1-8 Kapasitet/gods 1 350 3 900 4 200

1-8 Stasjoner og knutepunkter 1 000 2 500 3 000

1-8 Sikkerhet 900 1 400 1 500

Sum investeringer 5 340 16 270 27 200

Sum 43 740 54 670 65 600

Tall i kursiv: Prosjektet sluttføres ikke i planperioden 2010-2019
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Figur V3.1: Store investeringsprosjekter jernbane transportkorridor 1-6
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Figur V3.2: Store investeringsprosjekter jernbane transportkorridor 7 og 8
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V3.2 Vedlikehold jernbane
Utdyping av vedlikeholdsdelen i kapittel 2.3.

Vedlikehold utføres for å opprettholde anleggenes  
funksjonsevne, og omfatter
› Korrektivt vedlikehold: Feilretting og beredskap
› Forebyggende vedlikehold: Kontroller i henhold til  

generiske arbeidsrutiner og planmessige tiltak, for  
eksempel revisjoner inkl. komponentskifte, stikkbytte 
av sviller/skinner/ ballast.

› Fornyelser: Fornyelse av hele anlegg, som fornyelse  
av kontaktledningsanlegg, fornyelse av svilledekke 

› Hovedutfordringer for vedlikeholdet
PuNKTLIgheT
Dersom jernbanen skal være et attraktivt tilbud til de rei-
sende, må punktligheten ligge stabilt på et høyere nivå enn 
i dag. Dette gjelder spesielt i Oslo-området. Anleggenes til-
stand er blitt sakte forbedret de senere år, men både spor-
kvalitet og feilfrekvenser er for dårlige i forhold til krav til 
en pålitelig infrastruktur. Punktlighetstallene er fortsatt for 
dårlige. Antall forsinkelsestimer er på for høyt nivå. Utvik-
lingen i perioden 2005–2007 viser en forverring, og den 
positive feilutviklingen for anleggene motvirkes av en ne-
gativ utvikling innen forsinkelsestimer. Dette skyldes bl.a. 
at enkelte feil i Oslo-området har store forsinkelseskonse-
kvenser. Dette er uheldig for punktligheten enkelte dager, 
og bidrar til å svekke Jernbaneverkets omdømme.

OPPeTID MhT. PuNKTLIgheT
Jernbaneverkets bidrag til høy punktlighet er et lavt antall 
forsinkelsestimer som følge av feil i de tekniske anleggene, 
arbeider i og ved sporet, samt ytre forhold. Disse forhold 
måles som oppetid mht punktlighet, som gir et bilde av for-
sinkelsestimer i forhold til trafikken, målt i antall togtimer. 

Oppetid mht punktlighet= (Togtimer-Forsinkelsestimer pga 
infrastrukturen)/Togtimer

Antall forsinkelsestimer i 2005–2007 er i gjennomsnitt ca 
7000 timer per år, og antall togtimer ca. 670000 per år. 
Dette tilsvarer en oppetid på 99,0 prosent. Punktlighet  
måles som andel tog som er mindre enn 3 eller 5 minutter 
(avhengig av togprodukt) forsinket til endestasjon. Punkt-
ligheten for persontog i 2005 var ca. 90 prosent og i 2006 
var den ca. 87 prosent. For godstog var tilsvarende tall 
hhv. 83 og 79 prosent. (Se figur V3.3.)

Banene må bli mer robuste der oppetiden er for dårlig, det 
vil si med et langt lavere feilnivå. I hovedsak vil dette 
gjelde lokaltrafikk-strekningene rundt Oslo, Stavanger,  
Bergen, Trondheim, samt Ofotbanen. Dette er det i praksis 
fornyelsene som kan bidra til.

TILSTAND I ANLeggeNe
Tilstanden i anleggene er i svak bedring, men det er fortsatt 
for høye feilfrekvenser, og sporkvaliteten må også bedres 
vesentlig for at anleggene skal være robuste. Klimaendrin-
gene vil sannsynligvis gi økt hyppighet av ekstremvær. Dette 
må hensyntas i vedlikeholdsstrategiene i planperioden. Det 
er også en utfordring å øke vedlikeholdet av bruene.

VeDLIKehOLDSKOSTNADeR 
For å oppnå lavere vedlikeholdskostnader er det viktig med 
høy kvalitet i anleggene: Analyser av enhetskostnadene 
knyttet til vedlikehold av de enkelte anleggsdeler viser at 
vedlikeholdet av selve sporet er mest kostbart, dernest  
følger vedlikeholdet av signal/sikringsanlegg og kontaktlednings-
anlegg. Potensialet for reduserte vedlikeholdskostnader 
ved høyere sporkvalitet og redusert feilhyppighet kan  
anslås til ca. 100 mill. kr per år. 

FORNyeLSeSeTTeRSLeP
Fornyelsen er vesentlig redusert de senere år. Dersom man 
tar utgangspunkt i 1996, er fornyelsen redusert til om lag 
det halve. Tar man utgangspunkt i 1997, er fornyelsen  
redusert til ca. 60 prosent i 2005. Under 1 prosent av  
anleggene fornyes nå per år, dvs. at anleggene fornyes for 
tiden sjeldnere enn hvert 100. år, som er langt over deres 
aktuelle levealder.

Fornyelsesetterslepet er beregnet til 4,6 mrd. kr per 
01.01.2006, og fordelt slik: 

Etterslepet har økt til 5,4 mrd. kr per 01.01.2008. Det stør-
ste etterslepet er knyttet til ballast i baneprioritet 1–3 (ca 
1800 mill. kr), samt sporveksler i baneprioritet 1 (270 mill. 
kr). I tillegg må vedlikeholdsetterslepet vedrørende bruer 
og øvrig underbygning kartlegges.
 
LANgSIKTIg FORNyeLSeSBehOV
Jernbaneverket har fått gjennomført en analyse av det lang-
siktige fornyelsesbehovet for perioden 2010–2040.  
Analysen viser at det i gjennomsnitt er behov for drøye 1 mrd. 
kr per år i perioden fra 2010 til og med 2016, og en ytterli-
gere økning til i underkant av 1,5 mrd. kr per år etter 2016: 
De største fornyelsesbehovene i de nærmeste år er ballast, 

Baneprioritet 1 
(Oslo-området og Ofotbanen)

ca. 450 mill. kr

Baneprioritet 2 (Lokaltog utenom  
Oslo, samt IC-området)

ca. 850 mill. kr

Baneprioritet 3 (Sørlands-, Bergens-, 
Dovre-, Nordlandsbanen m.fl.)

ca. 1 600 mill. kr

Baneprioritet 4 (Rørosbanen Koppang–
Støren,Raumab., Solørb. m.fl.)

ca. 750 mill. kr

Baneprioritet 5 (Øvrige baner) ca. 1 000 mill. kr
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Figur V3.3: Oppetid 2006
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dernest sikringsanlegg og kontaktledning. I tillegg må  
hensyntas at ballasten utgjør en stor del av etterslepet  
per 2006.

Nye dobbeltspor i Oslo-området og på Jæren vil øke det  
årlige korrektive og forebyggende vedlikehold med om lag 
20 mill. kr per år i slutten av planperioden. I tillegg kommer 
økte kostnader til banedrift. Der nye strekninger erstatter 
gamle, for eksempel på Vestfold- og Dovrebanen kan det 
påregnes en liten reduksjon i vedlikeholdskostnadene.

Hensynet til behovet for å redusere vedlikeholdskostnader 
og få høyere oppetid / bedre punktlighet trekker i retning 
av å prioritere fornyelsen dit kostnadene i dag er høyest og 
oppetiden dårligst. Begge disse hensyn tilsier at fornyel-
sene i baneprioritet 1 og 2 prioriteres først. 

ERTMS (European Rail Traffic Management System)
På grunn av signalanleggenes høye alder, vil det fra ca 2015 
være store utfordringer knyttet til fornyelser av disse. Jern-
baneverket har valgt det europeiske ERTMS nivå 2–system 
som fremtidig teknologisk plattform for denne fornyelsen. 

› Mål for vedlikeholdet
gOD INFRASTRuKTuR
Tilstanden i anleggene er meget viktig for å oppnå Jernbane-
verkets mål for produktivitet. Det er derfor definert ambisiøse 
målsettinger for infrastrukturen («God infrastruktur») i JBVs 
vedlikeholdshåndbok. Dette gjelder krav til høy sporkvalitet, 
meget få sikkerhetskritiske feil mht avsporinger, 0 solslyng og 
begrensninger på tillatt tidstap pga saktekjøringer (1 min per 
10 mil). Oppnåelse av målene vil resultere i lavere kostnader, 
høyere sikkerhetsnivå, samt gi tilfredsstillende oppetid.

OPPeTID MhT. PuNKTLIgheT
For å oppnå punktlighetsmålet på 90 prosent (flytog 95 pro-
sent), har Jernbaneverket tidligere antatt at oppetiden bør 
være i gjennomsnitt 99,4 prosent. Dette tilsvarer at antall 
forsinkelsestimer pga infrastrukturen bør være maks. 4 000 
timer per år. Mye tyder på at punktlighetskravet = 90 prosent, 
kan oppnås dersom oppetiden økes til 99,3 prosent på strek-
ningene med dårligst oppetid. 

› Prioriteringer og tiltak 
Jernbaneverket legger til grunn at det årlige vedlikeholds-
budsjettet fra 2010 vil være 1 740 mill. 2007–kr, en økning 
med ca. 400 mill. kr i fht. budsjett 2007. Av dette vil kor-
rektivt og forebyggende vedlikehold være ca. 670 mill. kr. 
Hele økningen vil komme fornyelsen til gode, for å oppnå 
de mål som er satt for tilstandsutvikling, oppetid mht 
punktlighet, produktivitet og etterslep. Dette tilsier en for-
nyelse fom 2010 på 1 070 mill. 2007–kr per år. En videre 
økning fra 2017, slik analysen av det langsiktige fornyel-
sesbehovet viser, bør vurderes i forbindelse med neste NTP.

Analysen av det langsiktige fornyelsesbehovet viser at bal-
lastrensing må prioriteres for baneprioritet 1–3, samt spor-
vekselfornyelse i baneprioritet 1. Ballastrensingen er også 
det viktigste tiltaket for å oppnå høy sporkvalitet og redu-
serte kostnader til sporvedlikehold, og framstår således 
som det viktigste tiltaket mht reduksjon av vedlikeholds-
kostnader og begrensning av fornyelsesetterslep i banepri-
oritet 1–3.

Fornyelsene er også det viktigste virkemiddel for å oppnå 
målet om oppetid og punktlighet bedre enn 90 prosent i 
togtrafikken, og dermed oppnå viktige samfunnsmessige 
mål om høyest mulig nytte for de reisende.

I snitt for hele landet må da antall forsinkelsestimer pga  
infrastrukturen reduseres med 3000 timer fra dagens nivå 
på ca. 7 000 timer. De banene som inngår i lokaltogområdet 
for Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, samt Ofotbanen, 
må ta en stor andel av denne reduksjonen. Forsinkelsesti-
mene på disse strekningene må til sammen reduseres med 
ca. 2 500 timer, dvs. ca. 90 prosent av den samlede reduk-
sjonen. 1 700 forsinkelsestimer må reduseres innenfor  
lokaltogområdet Oslo.

Det må gjennomføres fornyelser som øker oppetiden til min 
99,3 prosent på de strekninger som i dag ikke tilfredsstiller 
dette kravet. De bør fornyes gjennomgående med ballast, 
nytt kabelanlegg samt nytt kontaktledningsanlegg. I tillegg 
kommer tiltak knyttet til reduksjon av signalfeil og fjerning 
av akutte sporfeil. Det innebærer at nedenstående strek-
ninger må prioriteres:
Lokaltogstrekninger i Oslo-området  
(ca. 150 000 reisende per dag)
Stavanger–Egersund (ca. 11 300 reisende per dag)
Bergen–Voss (ca. 6 000 reisende per dag)
Støren–Steinkjer (ca. 5 000 reisende per dag)
Ofotbanen (ca. 60 000 tonn malm per dag)

Figur V3.5 angir behovet for reduksjon av forsinkelsestimer 
for å oppnå ovennevnte målsettinger for oppetid. (Se figur 
V3.5 neste side.)

Det samlede etterslepet vil med ovenstående prioriteringer 
øke med ca. 800 mill. kr. Etterslepet på ballast, skinner, 
sviller og kontaktledningsfornyelse vil bli noe redusert, 
mens det vil øke på sporveksler og særlig på signal-/sik-
ringsanlegg. Dette etterslepet vil i hovedsak være lokalisert 
til baneprioritet 4 og 5 og til dels i baneprioritet 3, og må 
håndteres på en slik måte at det ikke medfører økt risiko.
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Figur V3.5: Nødvendig reduksjon i forsinkelsestimer 
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Nødvendig reduksjon i forsinkelsestimer › Virkninger
TRAFIKANTNyTTe
Høyere oppetid og bedre punktlighet vil utgjøre en trafi-
kantnytte på om lag 60 mill. kr per år i slutten av perioden. 
Trafikantnytten er størst i Oslo-området ved at punktlig- 
heten økes fra ca. 87 prosent til minimum 90 prosent. I 
dette området utføres ca. 70 prosent av antall togreiser i 
Norge. I tillegg kommer samfunnsnytte som følge av mulig 
overføring fra bil til tog, samt andre indirekte virkninger.

ReDuKSJON AV VeDLIKehOLDSKOSTNADeR
En oversikt over enhetskostnader per strekning viser at det 
er et stort potensiale for reduksjon knyttet til korrektivt og 
forebyggende vedlikehold linjen ved høyere sporkvalitet 
med færre feil, mindre beredskap, ingen solslyng, vesentlig 
mindre sporjustering samt færre signal- og kontaktled-
ningsfeil etter fornyelse av elektroanleggene. De tiltak som 
ligger inne til fornyelse (i alt 3,2 mrd. kr) antas å gi en  
reduksjon i årlige kostnader (i sum for hele nettet) til kor-
rektivt og forebyggende vedlikehold linjen på ca 70 mill. kr 
og 20 mill. kr til korrektivt vedlikehold av kontaktlednings- og 
signalanlegg i (primært i Oslo-området) i slutten av perioden.

SAMFuNNSøKONOMISK LøNNSOMheT
Ovennevnte nytte kan henføres til ballastrensing i bane-
prioritet 1–3 samt fornyelse av kontaktledningsanlegg og 
tiltak mht reduksjon av signalfeil i alle lokaltogsområdene 
og på Ofotbanen. Denne fornyelsen utgjør til sammen  
3,2 mrd. kr. Foreløpige beregninger tyder på at disse forny-
elsene er samfunnsøkonomisk lønnsomme med en netto-
nytte per budsjettkr (NNB) på 0,32. 
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Tabell V4.1: Kystverkets samlede korridortiltak

V4 Kystverkets samlede korridortiltak

Prosjekt
Planramme Planramme +20 %

2010–2013 2014–2019 2010–2013 2014–2019

korridor 1. oslo–svinesund/kornsjø

Farled Borg havn, Røsvikrenna Farled 200

Farled Borg havn, Videgrunnen-Røsvikrenna Farled 200

 Sum 200 200

korridor 3. oslo–grenland–kristiansand–stavanger

Farled Kristiansand havn, Kjerkebåen Farled 5

Sum 5

korridor 4. stavanger–bergen–ålesund–trondheim

Flora (Leiskjærgrunnen) Farled 13

Karmsundet (V. Storesundflu) Farled 18

Måløysundet (Trollebøflua) Farled 18

Skatestraumen (Hornellflua) Farled 7

Vatlestraumen Farled 80

Måløysundet (under Måløybrua) Farled 24

Lepsøyrevet Farled 70

Åramsundet Farled 25

Karmsundet (Skåretrebåen) 50

Innseiling til Ålesund Farled 80

 Oppmerking korridor 4 (Region Vest) Navigasjon 4,5 *

 Oppmerking korridor 4 (Region Midt-Norge) Navigasjon 15*

Sum 18 150 130 87

korridor 7. trondheim–bodø (med armer til sverige)

Haverskjergrunnen/Humulråsa Farled 40

Innseiling Bodø Havn Farled 118

Torgværleden Farled 50

Sum 50 158

korridor 8. bodø–narvik–tromsø–kirkenes (med armer til lofoten, sverige, finland og russland)

Gisundet Farled 42

Rystrømmen Farled 10

Sandnessundet Farled 88

Finnsnesrenna (m. biled) Farled 78

Bogen–Innseiling Lødingen Navigasjon 2,5*

Leiknesøyra vest Navigasjon 4,4*

Sum 42 78 88 10

* Navigasjonstiltak finansieres over eget budjettkapittel og prosjektkostnadene skal ikke inngå i prosjektrammen for farledstiltak
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Figur V4.1: Kystverkets prosjekter transportkorridor 1-6
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Figur V4.2: Kystverkets prosjekter transportkorridor 7 og 8
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Tabell V5.1: Forslag til investeringer på stamvegnettet 

*) Prosjekter som er forutsatt startet opp før 2010 (B) eller prioritert i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2006-2009 (HP)

V5 Oversikt over stamvegprosjekter

 *)

Planramme Planramme +20%

2010-2013 2014-2019 2010-2013 2014-2019

Statlige 
midler

Annen  
finan.

Statlige 
midler

Annen  
finan.

Statlige 
midler

Annen 
finan.

Statlige 
midler

Annen 
finan.

korridor 1. oslo–svinesund/kornsjø 
E 6 Riksgrensen/Svinesund–Oslo

E6 Vinterbru–Assurtjern B 80 80

E6 Manglerudtunnelen 820 2 300

Mindre investeringstiltak 80 310 120 70 80 310 120 70

Sum 160 310 120 70 160 310 940 2 370

korridor 2. oslo–ørje/magnor
E 18 Riksgrensen/Ørje–Oslo

Ev 18 Krosby–Knapstad, inkl refusjon B 480 50 480 50

E18 Sydhavna 80 170 80 170

E18 Melleby–Momarken 490

E18 Knapstad–Aksershus/Østfold 
grense–Vinterbru

650 450

Mindre investeringstiltak 180 190 270 180 180 190 270 180

Sum 660 240 350 350 660 240 1 490 800

Rv. 2 Riksgrensen/Magnor–Kløfta med tilkytning (rv. 20) og rv. 35 Jessheim–Hokksund

Rv. 2 Kongsvinger–Slomarka B 300 600 100 400 600

Rv. 2 Slomarka–Herbergåsen–Nybakk HP 100 600 200 600 600 600

Rv. 35 Jevnaker–Olimb 100 230

Mindre investeringstiltak 240 20 410 40 240 20 410 40

Sum 540 620 610 640 840 1 220 1 110 870

korridor 3. oslo–grenland–kristiansand–stavanger
E 18/E39 Oslo–Kristiansand–Stavanger med tilknytning (rv. 23)

E18 Frydenhaug–Eik B 20 20

E18 Langåker–Bommestad B 100 100

E39 Stangeland–Sandved, inkl refusjon B 140 40 140 40

E18 Gulli–Langåker/Bommestad– 
Langangen

B/
HP

500 1 000 1 150 2 250 700 1 400 950 1 850

E39 Vigeland–Osestad HP 350 350

E18 Varoddbrua 300 300

E18 Sandvika 600 1 400

E39 Gartnerløkka–Hannevikdalen 800 1 500

E39 Eiganestunnelen 700 700

E39 Smiene–Harestad 140 200

Mindre investeringstiltak 540 180 960 260 700 180 1 200 260

Sum 1 200 1 320 2 760 2 510 1 910 1 720 4 690 5 910
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 *)

Planramme Planramme +20%

2010-2013 2014-2019 2010-2013 2014-2019

Statlige 
midler

Annen  
finan.

Statlige 
midler

Annen  
finan.

Statlige 
midler

Annen 
finan.

Statlige 
midler

Annen 
finan.

korridor 4. stavanger–bergen–ålesund–trondheim
E 39 Stavanger–Bergen–Ålesund

E39 Kvivsvegen B 750 750

E39 Svegatjørn–Rådal HP 60 200 1 000 1 800 460 500 600 1 500

E39 Vågsbotn–Hylkje HP 150 150

E39 Torvund–Teigen HP 210 210

E39 Lavik ferjekai 100 100

E39 Vadheim–Sande 100 230

E39 Hjartåberga 340 340

E39 Vikanes–Romarheim bru 350

Mindre investeringstiltak 580 1 020 660 1 140

Sum 1 390 200 2 920 1 800 2 900 500 2 090 1 500

E 39 Ålesund–Trondheim

E39 Knutset–Høgset B 50 50

E39 Renndalen–Staurset bru B 160 160

E39 Høgkjølen–Harangen 290 290

Mindre investeringstiltak 160 240 160 240

Sum 320 50 530 610 50 240

Rv. 9 Kristiansand–Haukeligrend og rv. 13 Jøsendal–Voss

Rv. 13 Øvre Granvin–Voss grense B 190 160 190 160

Rv. 13 Mønshaug–Palmafoss B 90 60 90 60

Rv. 13 Hardangerbrua B 180 900 180 900

Mindre investeringstiltak 120 30 180 120 30 180

Sum 580 1 150 180 580 1 150 180

korridor 5. oslo–bergen/haugesund (med arm via sogn til florø)
E 134 Drammen–Haugesund med tilknytning (rv. 36)

E134 Haugalandspakken B 70 100 100 200 70 100 100 200

E134 Damåsen–Saggrenda 470 710

E134 Gvammen–Århus 720

Mindre investeringstiltak 320 40 580 60 400 40 700 60

Sum 390 140 680 260 470 140 1 990 970

Rv. 7/52 Hønefoss–Gol–Borlaug

Rv. 7 Ramsrud–Kjeldsbergsvingene B 250 250

Rv. 7 Sokna–Ørgenvika 570 570

Mindre investeringstiltak 160 240 160 240

Sum 410 240 410 810 570

*) Prosjekter som er forutsatt startet opp før 2010 (B) eller prioritert i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2006-2009 (HP)

Fortsettelse tabell V5.1: Forslag til investeringer på stamvegnettet
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Fortsettelse tabell V5.1: Forslag til investeringer på stamvegnettet

 *)

Planramme Planramme +20%

2010-2013 2014-2019 2010-2013 2014-2019

Statlige 
midler

Annen  
finan.

Statlige 
midler

Annen  
finan.

Statlige 
midler

Annen 
finan.

Statlige 
midler

Annen 
finan.

E 16 Sandvika–Bergen med tilknytning (rv. 5)

E16 Omlegging forbi Voss B 50 250 50 250

E16 Fylling Steinsfjorden HP 130 130

E16 Maristova–Borlaug 290 290

E16 Øye–Tyinkrysset 170 250

E16 Sandvika–Wøyen 350 800

E16 Bjørum–Skaret 550 550

E16 Fønhus–Bjørgo 320 200

E16 Løno–Voss 280

Mindre investeringstiltak 280 10 520 10 380 10 670 10

Sum 620 260 820 10 1 100 260 2 170 1 560

korridor 6. oslo–trondheim (med armer til kristiansund, ålesund og måløy)
E 6 Oslo–Trondheim med tilknytninger (rv. 150 og rv. 4)

E6 Hovinmoen–Dal/Skaberud– 
Kolomoen

B 250 250

E6 Nordre avlastningsveg, inkl refusjon B 70 20 170 70 20 170

E6 Nidelv bru–Grilstad B 470 470 50 470 470 50

Rv. 150 Ulvensplitten–Sinsen B 450 800 450 800

E6 Dal–Minnesund–Skaberud B/
HP

300 700 800 1 670 500 1 100 600 1 270

E6 Tingberg–Tretten HP 290 430 290 430

E6 Alnabruterminalen 60 140 60 140

E6 Fossumdiagonalen 450 1 050

E6 Kolomoen–Biri 950 1 500

E6 Ringebu–Otta 1 100 2 000

E6 Oppdal sentrum 150

E6 Vindalsliene–Korporals bru 250

E6 Jaktøya–Tonstad 1 300

E6 Sluppen–Stavne 850

Mindre investeringstiltak 690 520 1 210 580 770 520 1 330 580

Sum 2 230 2 510 2 580 2 820 3 200 3 340 4 710 8 690

Rv. 3 Kolomoen–Ulsberg

Rv. 3 Løten–Grundset 130 1 000

Mindre investeringstiltak 160 240 200 300

Sum 160 240 200 430 1 000

Rv. 15 Otta–Måløy

Rv. 15 Strynefjellstunnelane 330 330

Mindre investeringstiltak 190 310 190 310

Sum 190 640 520 310

*) Prosjekter som er forutsatt startet opp før 2010 (B) eller prioritert i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2006-2009 (HP)
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 *)

Planramme Planramme +20%

2010-2013 2014-2019 2010-2013 2014-2019

Statlige 
midler

Annen  
finan.

Statlige 
midler

Annen  
finan.

Statlige 
midler

Annen 
finan.

Statlige 
midler

Annen 
finan.

E 136 Dombås–Ålesund

E136 Flatmark–Monge–Marstein HP 380 380

E136 Måndalstunnelen–Våge 150 150

E136 Tresfjordbrua 250 250

E136 Breivika–Lerstad 150 800

Mindre investeringstiltak 190 310 200 350

Sum 190 690 580 900 1 200

Rv. 70 Oppdal–Kristiansund

Rv. 70 Brunneset–Øygarden B 30 110 30 110

Mindre investeringstiltak 80 120 80 120

Sum 110 110 120 110 110 120

korridor 7. trondheim–bodø (med armer til sverige)
E 6 Trondheim–Fauske med tilknytninger (E14, E12 og rv. 80)

Rv. 80 Røvika–Strømsnes B 120 120

E6 Værnes–Kvithamar B 80 130 70 80 130 70

E6 Majavatn HP 80 80

E6 Brenna–Brattås–Lien HP 150 300 450

E6 Harran–Nes bru 120 120

Rv. 80 Vegpakke Salten, fase 2 600 140 500 600 140 500

Mindre investeringstiltak 410 750 470 840

Sum 840 730 1 380 500 1 320 730 1 050 500

korridor 8. bodø–narvik–tromsø–kirkenes (med armer til lofoten, sverige, finland og russland)
E 6 Fauske –Nordkjosbotn med tilknytninger (E8 og E10)

E6 Bru over Rombaksfjorden 500 1 200

E6 Narvik sentrum 400

E8 Sørbotn–Laukslett 170 350 180

E10 Rassikring Vest-Lofoten 200

Mindre investeringstiltak 350 630 350 630

Sum 350 630 720 350 1 310 1 600

E6 Nordkjosbotn–Kirkenes med tilknytninger (E8, E69, E105, rv. 92 og rv. 93)

E6 vest for Alta HP 210 300 140 760 200 140

E6 Indre Nordnes–Skardalen 500

E6 Tana bru 100

E69 Skarvbergtunnelen 200

Mindre investeringstiltak 210 350 230 380

Sum 420 650 140 990 1 380 140

Sum 10 760 7 640 16 140 9 100 17 280 10 120 25 920 27 680

*) Prosjekter som er forutsatt startet opp før 2010 (B) eller prioritert i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2006-2009 (HP)

Fortsettelse tabell V5.1: Forslag til investeringer på stamvegnettet
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Figur V5.1: Stamvegprosjekter i korridor 1–6
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Figur V5.2: Stamvegprosjekter i korridor 7 og 8



Tabell V6: Forslag til fylkesvis fordeling av den statlige investeringsrammen til øvrige riksveger innenfor post 30 riksveginvesteringer og post 31 

rassikringsammenlignet med fordelingen i NTP 2006–2015.

V6 Statlig investeringsramme til dagens øvrige riksveger

side 218

NTP  
2006–2015

Forslag 2010–2019

Post 30 Post 31 Sum

% % mill. kr % mill. kr % mill. kr

Østfold 5,3 5,0 600 4,4 600

Akershus 8,1 6,9 830 6,1 830

Oslo 8,5 5,2 630 4,6 630

Hedmark 3,2 5,6 680 5,0 680

Oppland 2,8 4,1 500 10,0 150 4,8 650

Buskerud 5,8 4,9 590 4,3 590

Vestfold 4,2 3,6 430 3,2 430

Telemark 4,6 5,0 610 2,0 30 4,7 640

Aust-Agder 3,1 2,8 340 2,5 340

Vest-Agder 3,8 3,5 420 3,1 420

Rogaland 7,8 6,5 780 2,0 30 6,0 810

Hordaland 12,2 9,3 1 130 16,7 250 10,1 1 380

Sogn og Fjordane 6,3 5,0 610 21,3 320 6,8 930

Møre og Romsdal 6,8 6,2 750 14,7 220 7,1 970

Sør-Trøndelag 4,1 5,7 680 8,7 130 6,0 810

Nord-Trøndelag 2,9 4,6 560 4,1 560

Nordland 4,5 7,0 850 9,3 140 7,3 990

Troms 4,1 5,7 690 8,0 120 6,0 810

Finnmark 1,9 3,5 420 7,3 110 3,9 530

Sum 100,0 100,0 12 100 100,0 1 500 100,0 13 600

Nasjonale turistveger 650 650

Ferjekaier 250 250

Sum øvrige riksveger 13 000 1 500 14 500
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