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Mandatet

Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med 
Nasjonal transportplan 2014 – 2023

 Målstruktur
 Økonomiske rammer
 Krav om bred involvering
 Fylkeskommunene i styringsgruppen

1. Utredningsfase inklusive nordområdeutredning 2010 / 2011
2. Høyhastighetsutredning 2010 / 2011
3. Planforslaget 29.02.2012

Stortingsmelding fra regjeringen vinteren/våren 2013



Globalisering
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Befolkningsvekst

• Byene vokser
• Flere eldre

Gjennomsnittlig 
befolkningsendring 
per år. Kommuner 
2005-2009. Kilde: SSB 
Kartgrunnlag: Statens 
kartverk

Befolkningsutvikling i Norge. Antall år 
mellom økning på en million. Kilde: SSB

Antall innbyggere i 2011 og 2040 – aldersfordelt 
for de største byene og for landet for øvrig. Kilde: SSB



Økonomisk vekst
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Drift, vedlikehold og fornyelse

• Mer trafikk
• Mer teknisk komplisert 

infrastruktur – tunneler, 
signalsystem, informasjons-
systemer

• Klimaendringer  
– villere vær krever solid
infrastruktur

• Kostnadsøkninger 
• Nedslitt infrastruktur

Historisk løft for oppgradering 
og fornyelse



Byene
 Veksten må tas av kollektiv-

trafikk, gåing og sykling
 Konsentrert arealbruk
 Kraftig satsing på

• Buss
• Bybane, trikk, metro
• Jernbane
• Gang- og sykkelveger

 Restriktive tiltak for biltrafikken
 Bypakker i de største byene 

– forpliktende avtaler
– 13 mrd. kr i 45 prosentrammen



Sterke regioner og mer effektiv 
transport mellom landsdeler

 Veger
 Jernbaner 
 Lufthavner
 Farleder og havner

Noen eksempler:
• Utbygging av E39 styrker regionen 

Stavanger – Haugesund – Bergen
• IC – utbyggingen styrker 

Østlandsregionen
• Utvidet kapasitet på Bergen lufthavn, 

Flesland
• Innseilingen til Bergen



Nordområdene

 Større kapasitet på Ofotbanen 
og Nordlandsbanen

 Bedre veger: E6, E8, E10, 
rv 94 og E105

 Veg til havn i Kirkenes og 
Tromsø

 Forbedret innseiling til Rana, 
Bodø og Tromsø

 Lufthavner - store endringer i 
Lofoten og på Helgeland



Trafikksikkerhet

• Ambisiøst mål for 
trafikksikkerhet på veg

• Halvering av antall 
drepte og hardt skadde 
til 2024

• 100/400

Krever tiltak fra mange aktører

Gjennomsnittlig antall drepte og hardt skadde per år i perioden 
2007-2010 fordelt på vegkategori og ulykkestype.



Bidra til å redusere 
klimagassutslippene

Mange virkemidler
• Utbygging av jernbane og annen 

kollektivtransport
• Tiltak for mer gåing og sykling
• Restriktive tiltak for biltrafikk i byer
• Arealbruk som begrenser transportbehovet 

med bil
• Tiltak for mer godstransport på sjø og bane
• Avgifter som påvirker til mer klimavennlige 

transportmidler
• Utslippskrav til ferjer
• Støtte til FoU for mer klimavennlig transport 

og distribusjon av biodrivstoff

God effekt krever sterke virkemidler



Miljø

 Svevestøv og NO2

 Støytiltak
 Etatenes verneplaner
 Minimere inngrep i natur-

og kulturmiljø, utbedre 
konfliktpunkter, ivareta 
vannforskriften og unngå 
forurensning i grunnen

 Utforming av gater og plasser 
– arkitekturstrategi



Universell utforming – bra for alle

Hele reisekjeder

 Forutsigbarhet for brukerne

 Stasjoner, lufthavner og 

holdeplasser

 Fokus på drift og vedlikehold



Gods – overføring til sjø og bane

 Investeringer i jernbanenettet 
og - terminaler

 Utbedring av farleder
 Bedre vegtilknytning til havner 

og Alnabru
 Insentiver for overføring av 

gods til sjø og bane
 Bred samfunnsanalyse, 

inklusive vurdering av eierskap 
og organisering av havner og 
terminaler



Økonomiske rammer



Store strategiske satsinger 
– ut over planleggingsrammene

 Enda mer kollektivsatsing i byene
 Full utbygging av farledene
 Full utbygging IC – høyhastighet
 Full utbygging godstiltak
 Full utbygging av riksvegnettet

Kan gjennomføres på om lag 20 år 



Nasjonal dugnad

 Mer effektiv planlegging
 Raskere og mer helhetlig utbygging
 Samarbeid med bransjene – langsiktig oppbygging
 Forutsigbar finansiering



VI KAN SKAPE GOD INFRASTRUKTUR PÅ 20 ÅR!



Luftfart

Dag Falk-Petersen
konsernsjef

Avinor



Hovedfokus i kommende 
NTP-periode

• Kapasitetsutvidelser ved de 
største lufthavnene 

• Framtidsrettet lufthavnstruktur 

• Oppgradering og vedlikehold 

• Internasjonalisering av 
flysikringstjenesten

• Fortsatt ledende på sikkerhet 
og punktlighet

• Avinor investerer for 24 mrd. 
kroner i perioden 



Tiltak for å øke kapasiteten på 
store lufthavner

• OSL T2
• Ny terminal, Flesland
• Videreutvikling Sola  
• Utvidelse av ekspedisjonsbygg, 

Værnes

Bedrifts- og samfunnsøkonomisk 
lønnsomme investeringer

Forutsetning for finansieringen av 
lufthavner i distriktsnorge

Rullebane 3 på OSL og rullebane 2 på 
Flesland må besluttes



Hvorfor utrede lufthavn-
strukturen nå?

• 20 lokale initiativ

• Dash 8 har begrenset levetid

• Bedre veiforbindelser

• Statens kostnader til FOT-
rutenettet har økt betydelig



Avinor har analysert initiativene

Sogn og Fjordane og 
Vestlandet

Helgeland

Lofoten/
Vesterålen

Vest-
Finnmark



Vi har tatt hensyn til…
• Trafikkgrunnlaget

• Terrengforhold 
(teknisk-operative forhold)

• Myndighetskrav og regelverk

• Flytyper

• Utbyggings- og driftskostnader

• Vegløsninger 

• Samfunnsøkonomiske analyser



19 av 23 lufthavner – ikke grunnlag
for baneforlengelse

• Terrenget tillater ikke utvidelse 

• Svakt trafikkgrunnlag

• Likevel godt flytilbud med den 
eksisterende flytypen i 15-20 år



Finnmark

 Ny lufthavn Hammerfest? 
 Forslagene svarer ikke på behovene
 Hammerfest  må sikres flytilbud i 

fremtiden
 Ny vurdering i løpet av året i 

samarbeid med lokale myndigheter 

 Ny lufthavn i Kautokeino?
 For lite trafikkgrunnlag
 Anbefales ikke

 Endret rutestruktur:
 Direkte ruting mot større lufthavner



Lofoten/Vesterålen

• Ny lufthavn på Gimsøy

– Meteorologiske og miljømessige 
forhold må avklares

– Forutsetter at Leknes lufthavn og 
Svolvær lufthavn legges ned

• Vesterålen:  Rullebanen på 
Stokmarknes forlenges til 1199 m



Helgeland

• Ny lufthavn i Mo i Rana 
(Polarsirkelen) med 2200 m 
rullebane

• Forlengelse av rullebanen på 
Sandnessjøen lufthavn til 1199 m

• Forutsetter at Mosjøen lufthavn, 
Kjærstad og Mo i Rana lufthavn, 
Røssvoll legges ned



Vestlandet

• Ingen endringer forslås

• Alle lufthavnene har direkteruter 
til Oslo

• Ny gjennomgang i neste NTP



Fagernes

• Fremtidig rolle vurderes i 
samråd med lokale myndigheter

– Lav tidsgevinst i forhold til 
alternativ transport 

– Lite trafikkgrunnlag

– Svært høye tilskudd per 
passasjer



Finansiering av lufthavnene på 
Helgeland og i Lofoten

• Bedriftsøkonomisk ulønnsomme, 
men klart samfunnsøkonomisk 
lønnsomme

• Ekstraordinær finansiering 
nødvendig 

Illustrasjon fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling



Videre analyser

Ny landsdekkende struktur-
vurdering i forbindelse med neste 
NTP 



Prioriteringer innenfor
jernbane

Elisabeth Enger
29. Februar 2012



Det nødvendigste først: Drift, vedlikehold, fornyelse

Vi er godt i gang 
med å ta igjen 
forfallet

Men mye fornyelse 
gjenstår

• Robusthet
• Punktlighet
• Sikkerhet



Drift, vedlikehold og fornyelse styrkes



Nytt signalanlegg

Signalanleggene har nådd 
sin levetid

Innfasing av ny teknologi 
etter felles europeisk 
standard

7 til 8 milliarder NOK 
2014-2023

Totalt 20 milliarder NOK



Vi vil prioritere økt kapasitet til gods på bane



Vi vil prioritere økt kapasitet til gods på bane

Trinn 1: 5,5 mrd. kr
Gir 20% økt kapasitet
• Kryssingsspor
• Banestrømforsyning
• Oppstart Alnabru



Vi vil prioritere økt kapasitet til gods på bane

Trinn 1: 5,5 mrd. kr
Gir 20% økt kapasitet
• Kryssingsspor
• Banestrømforsyning
• Oppstart Alnabru

Trinn 2: 16 mrd. kr
Gir minst 50% økt kapasitet
• Effektivisere Narvik, Bergen, Trondheim

• Flere kryssingsspor
• Banestrømforsyning
• Alnabru utvides (ferdig 2025)



Vi vil prioritere økt kapasitet til gods på bane

Trinn 1: 5,5 mrd. kr
Gir 20% økt kapasitet
• Kryssingsspor
• Banestrømforsyning
• Oppstart Alnabru

Trinn 2: 16 mrd. kr
Gir minst 50% økt kapasitet
• Effektivisere Narvik, Bergen, Trondheim

• Flere kryssingsspor
• Banestrømforsyning
• Alnabru utvides (ferdig 2025)

Trinn 3, store satsinger: 24mrd
100% mer kapasitet
• Alnabru første byggetrinn klar
• Ny terminal Trondheim klar



Vi vil prioritere persontrafikken rundt de store byene

Trondheim
• Redusert reisetid 

Trondheim – Stjørdal
(Stjørdalselva bru)

• Elektrifisering av 
Trønderbanen (+45%)



Vi vil prioritere persontrafikken rundt de store byene

Bergen
• Økt kapasitet Bergen-

Arna (Ulriken tunnel)

Trondheim
• Redusert reisetid 

Trondheim – Stjørdal
(Stjørdalselva bru)

• Elektrifisering av 
Trønderbanen (+45%)



Vi vil prioritere persontrafikken rundt de store byene

Bergen
• Økt kapasitet Bergen-

Arna (Ulriken tunnel)

Trondheim
• Redusert reisetid 

Trondheim – Stjørdal
(Stjørdalselva bru)

• Elektrifisering av 
Trønderbanen (+45%)

Stavanger
• Nytt signalanlegg



Persontrafikken rundt Oslo

• Nytt togtilbud 
desember 2014

• Øke kapasiteten for 
ytterligere 
tilbudsforbedringer

• Felles KVU for nye 
jernbane- og
t-banetunneler



Halvtimesfrekvens indre IC
– Fredrikstad
– Tønsberg
– Hamar

47 mrd
Ferdig 2026 ved +45%
2023 krever +56%

Utviklingstrinn InterCity



Halvtimesfrekvens indre IC
– Fredrikstad
– Tønsberg
– Hamar

47 mrd
Ferdig 2026 ved +45%
2023 krever +56%

Full utbygging
– Halden
– Skien
– Lillehammer

127 mrd
Krever 136% økt ramme

Utviklingstrinn InterCity



Foreløpig oppfølging av høyhastighetsutredningen

Utredninger:

• Porsgrunn – Kristiansand – Egersund – Stavanger 

• Ringeriksbanen

(100 millioner kr ved +45%)



Jernbanen trenger strategiske beslutninger

• Perspektivanalysen mot 2040
• Høyhastighetsutredningen
• InterCity konseptvalgsutredning
• Strekningsvise analyser
• Utredninger godsterminaler og godsanalyser
• Analyser av drift og vedlikeholdsbehov
• Jernbanegruppa (SD)



 
 

NTP 2014–2023 og 
sjøtransport 

 

29. februar 2012 
Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik 



Sjøtransportens fortrinn 

• Dominerende 
transportform for 
store godsmengder 
over lange strekninger 

• Miljøvennlig 

• Høyt sikkerhetsnivå 

• Robust infrastruktur 
med god kapasitet 



Alternative planrammer 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

NTP 2010-19 -20 % Planteknisk
ramme

20 % 45 %

Navigasjonsinnretninger

Navigasjons- og meldingssystem

VTS (trafikksentraler)

Transportplanlegging, administrasjon
og kystforvaltning

Farleder

Virkemidler for godsoverføring

Fiskerihavner

Fartøy

Mill. 



Prioriterte områder 

• Navigasjonsinnretninger 

• Navigasjons- og 
meldingssystem 

• Trafikksentraler (VTS) 

• Transportplanlegging 



Prioriterte områder 

• Farleder 

• Virkemidler for 
godsoverføring 

• Fiskerihavner 

• Fartøy 



Vedlikeholdsetterslep 

• Beregnet til 2,6 mrd  

• Elimineres  

• etter 15 år ved +20% 

• i løpet av NTP-
perioden ved + 45% 

 



Sjøsikkerhet 

• Fortsatt høyt 
sikkerhetsnivå 

• Antall ulykker på 
lospliktig trafikk går 
nedover 

• Har unngått storulykker – 
fokusert innsats fortsatt 
nødvendig 

• Risikovurderinger for de 
enkelte farvann/trafikk 

 

 



Godstransport på sjø 

• Farleder for større skip og bedre 
sikkerhet 

• Bedre veier til stamnetthavnene 

• Reduserte avgifter for sjøtransporten 

• Økonomiske virkemidler for havner 

• Arealbruk og utvikling av gods- og 
terminalklynger 

• Bred samfunnsutredning 



Kysten skal skinne 

• Vedlikehold av fredede 
fyreiendommer 

• ITS i sjøtransporten 

• Styrking av distriktene 

• Dimensjonering mot ekstremvær 

• Fritidsbåter 

 



”Store satsinger til sjøs” 

• Breiere og dypere innseglinger 

• Navigasjonsinnretninger bedre 
tilpasset farled og trafikk 

• Forenkling av informasjon fra 
fartøy til myndighetene 

• Planleggings- og 
utbyggingskapasitet 



Vi tar ansvar for sjøveien 
Nasjonal transportplan 2014-2023  

 

AVINOR  –  JERNBANEVERKET – KYSTVERKET – 
STATENS VEGVESEN 



Transportetatenes forslag til 
Nasjonal transportplan  2014 – 2023:

Prioriteringer innenfor 
Statens vegvesens 
ansvarsområde

Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør



Økonomiske prioriteringer riksveger
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Utfordringer i drift og vedlikehold

 Framkommelighet og 
sikkerhet

 Robust infrastruktur som 
tåler klimaendringene

 Beredskap for å håndtere 
uønskede hendelser

 Universell utforming
– vinterdrift 

 Miljø og estetikk



Stor økning drift og vedlikehold
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Fjerne forfallet

Beregnet forfall: 25-40 mrd. kr
• 50 % tunneler, 25 % vegdekker, vegkropp og 

drenering, 15 % bruer og ferjekaier og 10 % 

vegutstyr og miljøtiltak

Foreslåtte midler
• 13 mrd. kr i planteknisk ramme

• 18 mrd. kr i høyere rammenivåer

Prioritering 
• Vegkropp og drenering for mer robuste veger

• Tunnelsikkerhetsforskriften og 

elektroforskriften





Byene
 Veksten må tas av kollektiv-

trafikk, gåing og sykling
 Konsentrert arealbruk
 Kraftig satsing på

• Buss
• Bybane, trikk, metro
• Jernbane
• Vegnett for gående og syklende

 Restriktive tiltak for biltrafikken
 Bypakker i de største byene 

– forpliktende avtaler
– 13 mrd. kr i 45 prosentrammen



Nasjonal gåstrategi
og Nasjonal sykkelstrategi



Trafikksikkerhet

• Ambisiøst mål for 
trafikksikkerhet på veg

• Halvering av antall 
drepte og hardt skadde 
til 2024

• 100/400

Krever tiltak fra mange aktører

Gjennomsnittlig antall drepte og hardt skadde per år i perioden 
2007-2010 fordelt på vegkategori og ulykkestype.



Trafikksikkerhetstiltak 

 Møtefri veg
 Midtoppmerking
 Sideterreng
 Kontroller
 Kampanjer
 Føreropplæring
 Vinterdrift



Trafikanter og kjøretøy

Mer målrettet kontroll
og tilsyn

• Bilbeltekontroll
• Tunge kjøretøyer
• Verksteder
• Kjøreskoler
• Yrkesføreropplæring

Føreropplæring

Flere selvbetjeningsløsninger



Store prosjekter

Planteknisk ramme:
Prosjekter i NTP 2010-2019, 
men langt i fra alle
+20 %:
Mange prosjekter i NTP 
2010-2019 pluss noe mer
+45 %:
Oppfølging av NTP 2010-
2019, og mer sammen-
hengende utbygging langs 
E6, E16, E18 og E39





Effekter av riksveginvesteringer

Tiltak Planteknisk 
ramme

+45 prosent

Firefeltsveg 150 km 44o km

Midtrekkverk på 2/3-
feltsveg

280 km 470 km

Gul midtlinje 90 km 310 km

Tilrettelagt for gåing
og sykling

280 km 580 km



Store satsinger

 Ramme større enn +45 prosent 
 Full utbygging av riksvegnettet i løpet av 20 år

til en kostnad av 4-500 mrd. kr
 Mulig sammenhengende utbygging av E6, E16, 

E18 og E39
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