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1. Formål og innhold 
 

Nasjonal transportplan 2010-2019 ble behandlet av Stortinget våren 2009. Regjeringen tar 

sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 

2014–2023 tidlig i 2013.  Planen vil i grove trekk være en videreføring av Nasjonal 

transportplan for årene 2010–2019, men skal også fange opp nye utviklingstrekk. Planen skal 

som før ha en tidshorisont på 10 år med hovedvekt på de fire første årene.  

 

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet gir med dette de første 

retningslinjer (Retningslinje 1) for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 

2014-2023. Hovedtrekkene i retningslinjene er avklart i regjeringen.  

 

Den nasjonale transportplanen skal legge grunnlaget for helhetlige politiske prioriteringer, 

effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene. Planen skal 

bidra til å oppfylle det overordnede målet for transportpolitikken, som er å tilby et effektivt, 

tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets transportbehov 

og fremmer regional utvikling. Nasjonal transportplan skal som før inneholde et 

investeringsprogram for utviklingen av statlig infrastruktur. 

 

Innholdet i Nasjonal transportplan skal reflektere den etablerte ansvarsdelingen mellom 

forvaltningsnivåene. Dette innebærer at regjeringen i planen trekker opp linjer for den 

overordnede nasjonale transportpolitikken, og drøfter politiske målsettinger innen og på 

tvers av forvaltningsnivåene. Regjeringen vil i Nasjonal transportplan legge premisser for den 

regionale politikken gjennom føringer, forutsetninger og forventninger til regionale 

myndigheter.  

 

Arbeidet med Nasjonal transportplan vil kreve et godt samarbeid med og en aktiv 

medvirkning fra fylkes- og storbykommuner. Dette er nødvendig for at de regionale og 

nasjonale transportsystemene skal samvirke best mulig. I tillegg styrker 

forvaltningsreformen behovet for samordning og gjensidig informasjonsutveksling i forhold 

til tidligere, jf at hoveddelen av øvrig riksvegnett fra 1. januar 2010 er blitt fylkesveger. Som 

det framgår av kapittel 7 vil departementene blant annet legge opp til ulike møte- og 

diskusjonsarenaer på administrativt nivå slik at det sikres et godt faglig grunnlag og en god 

koordinering. 
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Departementene legger også opp til å styrke den politiske dialogen i planarbeidet ytterligere, 

slik at beslutningsgrunnlaget for stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan blir så godt 

forankret som mulig, jf kapittel 7. 

 

Arbeidet med grunnlagsmaterialet til Nasjonal transportplan i etatene og Avinor vil bli lagt 

opp i to faser: Utredningsfasen og planfasen. Arbeidet i utredningsfasen skal legges opp etter 

disse retningslinjene og skal belyse viktige problemstillinger som krever spesiell 

oppmerksomhet i utformingen av et framtidsrettet og samordnet transportsystem. 

Resultatene fra disse analysene skal være et viktig grunnlag både for det konkrete arbeidet i 

etatene og Avinor i planfasen, og for departementenes videre arbeid med stortingsmeldingen 

om Nasjonal transportplan. 

 

På bakgrunn av de utfordringer som avdekkes i utredningsfasen, vil 

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet utarbeide Retningslinje 2. Disse 

retningslinjene er planlagt sendt ut i mars 2011, og vil inneholde føringer for planfasen, det vil 

si utarbeidelsen av etatenes og Avinors planforslag som bl.a. skal inneholde forslag til statlig 

investeringsprogram og program for drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur.  

Departementene vil i disse retningslinjene gi mer konkrete føringer for planarbeidet knyttet 

til blant annet innholdet i by- og korridoromtaler, økonomiske rammer, bindinger, 

marginalbetraktninger, investeringenes mulige konsekvens for offentlige transportkjøp, o.l. 

Tidsplanen for utrednings- og planfasen er gjengitt i kapittel 3. 

 

Etatene og Avinor står overfor ulike rammebetingelser og tilknytningsformer i arbeidet med 

Nasjonal transportplan. Det er viktig at arbeidet legges opp slik at de enkelte 

transportmidlenes rolle i transportsystemet kommer fram på en helhetlig og tydelig måte. 

Videre vil det være viktig å få fram hvordan samspillet mellom transportformene kan styrkes 

ytterligere. Departementene vil også understreke at arbeidet så langt som mulig bør bygge 

på eksisterende kunnskap. 

 

I tillegg til utredningsoppdraget gitt i Retningslinje 1 understreker departementene at etatene 

og Avinor også har et selvstendig ansvar for innspill som kan bidra til et framtidsrettet og 

fleksibelt transportsystem.  

 

 

2. Bakgrunn for planarbeidet og overordnede rammebetingelser  
 

Det politiske grunnlaget for planarbeidet utgjøres av Stortingsmelding om Nasjonal 

transportplan 2010-2019, med tilhørende Innst. S. nr. 300 (2008-2009) samt den nye 
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regjeringserklæringen (Soria Moria II). Det overordnede målet for transportpolitikken og de 

fire hovedmålene, slik de er gitt i målstrukturen for Nasjonal transportplan 2010-2019, skal 

legges til grunn for arbeidet. 

 

I kapittel 5 (Samferdsel) i Soria Moria II-erklæringen fremgår det blant annet at regjeringen 

vil sikre gode kommunikasjoner i hele landet og øke satsingen på samferdsel slik at tiltakene 

i Nasjonal Transportplan blir gjennomført og målene nådd. Regjeringen vil også ruste opp 

infrastrukturen for å gjøre hverdagen enklere for folk, bedre miljøet, gjøre samfunnet mer 

inkluderende og tilgjengelig for alle, samt styrke næringslivets konkurransekraft. 

 

 

3. Framdriftsplan for prosessen  
 

Framdriften for utrednings- og planprosessen er satt opp nedenfor. Denne omfatter både de 

viktigste milepælene i etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan, samt en 

foreløpig angivelse av når de politiske møtene fram mot framlegging av stortingsmeldingen 

vil bli gjennomført.  

 

 Februar 2010  Retningslinje 1 fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og 

kystdepartementet for utredningsfasen. 

 

 Mars 2010   Statsråden(e) presenterer Retningslinje 1 for 

fylkesordførerkollegiet med påfølgende dialog om videre 

oppfølging. 

 

 Januar 2011   Etatene og Avinor overleverer rapport fra arbeidet i 

utredningsfasen. 

 

 Februar/Mars 2011 Regionale møter på politisk nivå med utgangspunkt i  

    rapporten fra utredningsfasen. 

 

 Mars 2011    Retningslinje 2 fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og  

kystdepartementet for planfasen. 

 

 April 2011   Statsråden(e) presenterer retningslinje 2 for 

fylkesordførerkollegiet med påfølgende dialog om videre 

oppfølging. 
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 Februar 2012  Planforslag fra etatene og Avinor, som samtidig sender dette 

til fylkeskommuner og storbyer for uttalelse. 

 

 Mars/April 2012  Regionale møter på politisk nivå med utgangspunkt i 

rapport fra planfasen. 

 

 Juni 2012   Frist for uttalelser til planforslaget. 

 

 Januar 2013   Framlegging av stortingsmeldingen om Nasjonal 

transportplan 2014-2023. 

 

 

4. Oppfølging av pågående prosesser og utredninger 

 

4.1   Bruk av konseptvalgutredninger i arbeidet med Nasjonal transportplan 

 

Det er mange steder lagt ned et betydelig arbeid knyttet til konseptvalgutredninger (KVU-

er). Gjennomførte utredninger vil sammen med det pågående arbeidet med nye utredninger 

utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag både i utrednings- og planfasen. Spesielt når en kommer 

til planfasen vil de eksterne kvalitetssikringene (KS1) være en del av grunnlaget. Det er 

viktig at arbeidet legges opp slik at man unngår dobbeltarbeid. 

 

I utredningsfasen skal etatene og Avinor oppsummere relevante KVU-er slik at en får økt 

kunnskap blant annet om effektiv virkemiddelbruk i byområdene, og et godt 

beslutningsgrunnlag for å vurdere effektive knutepunkter for godstransport, jf kapittel 5. 

 

4.2   Langsiktig behov for utvikling av infrastruktur 

 

Departementene er kjent med at etatene og Avinor har startet en gjennomgang av det 

langsiktige behovet for utviklingen av infrastrukturen. Stamnettsutredninger som ble utført i 

forbindelse med Nasjonal transportplan 2010-2019 vil være et viktig utgangspunkt for dette 

arbeidet. For luftfartens del er det viktig at det langsiktige utbyggingsbehovet også omfatter 

lufthavner utenfor Avinor. 

 

4.3  Revisjon av målstrukturen 

 

Transportetatene og Avinor skal i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 ta 

utgangspunkt i målstrukturen i inneværende transportplan. Formålet med målstrukturen er å 
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få bedre fram hva som oppnås gjennom transportpolitikken. Videre skal målstrukturen være 

er redskap for avveining mellom mål og oppfølging av disse i de årlige budsjettene. 

Etappemålene viser hvilke transportpolitiske områder regjeringen vil ha fokus på i 

planperioden. Mål for etatenes virksomhet skal avledes, og ha sammenheng med 

målstrukturen i transportplanen, men inngår ikke i denne målstrukturen.  

 

Vi ber om at etatene og Avinor som ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 går 

gjennom målstrukturen for å vurdere om det er behov for å justere og eventuelt utvikle nye 

etappemål og indikatorer. Det overordnede målet og de fire hovedmålene skal ligge til grunn 

for revisjonen av etappemål og indikatorer. Det understrekes at antallet etappemål i 

utgangspunktet ikke skal økes, slik at eventuelle anbefalinger om nye etappemål og 

tilhørende indikatorer bør følges av forslag til hvilke etappemål som kan utgå.  

 

I dette arbeidet skal etatene og Avinor vurdere etappemålene med utgangspunkt i de 

viktigste utfordringene i transportsektoren. Departementene ber om at behovet for å utvikle 

etappemål og indikatorer som er særlig relevante for sjøtransport vurderes. Departementene 

ber også om at etatene og Avinor vurderer potensialet for å redusere antall etappemål under 

miljø, spesielt de som allerede er fanget opp gjennom lovgiving/forskrifter. Vi ber spesielt 

om at etatene og Avinor vurderer om det er hensiktsmessig å videreutvikle indikatorene som 

brukes til å måle avstandskostnader.  

 

Samferdselsdepartementet gjør oppmerksom på at departementet har satt i gang et arbeid 

knyttet til oppfølging av målstrukturen i Prop. 1 S, der Statens vegvesen, Jernbaneverket og 

Avinor vil bli trukket inn. Arbeidene knyttet til henholdsvis revisjon av målstrukturen og 

oppfølging av denne i budsjettene må ses i sammenheng. Departementene vil bl.a. bruke 

samordningsgruppen, jf kapittel 7, for å sikre god koordinering av arbeidet.  

 

Gjennomgangen av målstrukturen må inngå i etatenes og Avinors oppsummerende rapport 

fra utredningsfasen, jf kapittel 5. 

 

På bakgrunn av etatenes og Avinors vurderinger og tilrådinger i utredningsfasen vil 

departementene i Retningslinje 2 fastsette målstrukturen som etatene og Avinor skal legge til 

grunn i sitt arbeid med planforslaget. 

 

4.4  Høyhastighetsutredning 

 

Samferdselsdepartementet vil gjennom et oppdrag til Jernbaneverket foreta en utredning om 

høyhastighetsbane i tråd med forutsetningene i St.meld. nr. 16 (2008-2009)/Innst. S. nr 300 
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(2008-2009). Høyhastighetsutredningen gjennomføres som en separat utredning. Det legges 

opp til en åpen prosess med seminarer og mulighet for skriftlige innspill fra ulike aktører 

underveis i utredningsarbeidet. 

 

Det bes om at NTP - sekretariatet etablerer hensiktsmessige kontaktformer med 

høyhastighetsutredningens prosjektorganisasjon for gjensidig informasjonsutveksling. 

Relevante resultater og anbefalinger fra utredningen innarbeides i etatenes og Avinors 

planforslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023. 

 

4.5  Nordområdestrategi 

 

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet viser til at det skal lages en 

egen strategisk utredning av behov for infrastruktur i nordområdene, jf eget 

utredningsoppdrag til NTP-sekretariatet. Dette utredningsoppdraget vil være delt i to faser. 

Frist for første fase er november 2010, mens frist for andre fase er mai 2011. På samme måte 

som for høyhastighetsutredningen nevnt ovenfor, skal relevante resultater og anbefalinger 

innarbeides i etatenes og Avinors planforslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023. 

 

 

5. Analyser og utredninger  

 

Etatene og Avinor skal i utredningsfasen gjennomføre en perspektivanalyse, samt 

tverrsektorielle utredninger knyttet til bl.a. utvikling av effektive knutepunkter for person- og 

godstransport, samt analyser av transportutvikling og konkurranseflater i korridorer. I tillegg 

kommer revisjon av målstrukturen, jf kapittel 4. Arbeidet i utredningsfasen skal 

oppsummeres i en rapport som ikke skal overstige 100 sider. Den delen som omfatter 

resultatet av perspektivanalysen og de tverrsektorielle utredninger skal utgjøre omlag 40-50 

sider hver, inkludert en sammenfattende konklusjon på hver del.  

 

Rapportens del fra perspektivanalysen og de tverrsektorielle utredninger skal følge 

strukturen som angitt nedenfor (5.1 – 5.2.5). Videre ønsker departementene at den 

sammenfattende konklusjonen så langt som mulig gir veiledning for arbeidet i planfasen. 

 

5.1 Perspektivanalyse 

 

I forbindelse med utarbeidelsen av Nasjonal transportplan 2014-2023 ønsker 

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet gjennomført analyser av 

transportbehovet i et 30-års perspektiv, det vil si fram mot 2040. I disse analysene legges det 
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ikke planrammer til grunn, og det bør særlig fokuseres på nedenstående drivkrefter av 

langsiktig karakter.  

 

I arbeidet med perspektivanalysen skal etatene og Avinor – så langt det er mulig - trekke på 

kjent kunnskap, allerede utviklede transportmodeller, tilgjengelig og relevant offentlig 

statistikk, samt nasjonale og internasjonale framskrivninger. Et viktig utgangspunkt for 

arbeidet vil være Perspektivmeldingen 2009, jf St.meld. nr. 9 (2008-2009). 

 

Følgende drivkrefter og premisser legges til grunn: 

 

 Inntektsutvikling 

Med bakgrunn i forventet langsiktig økonomisk utvikling, jf Perspektivmeldingen 2009 

(St.meld. nr. 9 (2008-2009)), ber vi om en redegjørelse for hvordan økt disponibel inntekt 

i befolkningen vil kunne innvirke på etterspørselen etter gods- og persontransport. Vi ber 

om at det redegjøres for den metodiske tilnærmingen til spørsmålet, herunder at det 

gjøres eksplisitt rede for antakelser som avviker vesentlig fra historiske erfaringer. 

 Næringsutvikling i et internasjonalt perspektiv 

Utviklingen går i retning av en stadig mer integrert verdensøkonomi. Med bakgrunn i 

dette ber vi om en redegjørelse for hvordan den pågående globaliseringen vil kunne 

påvirke utviklingen i import og eksport, næringsstruktur og logistikk, og hvilke følger 

dette vil kunne få for transportbehov og fordeling mellom transportmidlene. Det bes også 

om at usikkerheten knyttet til utviklingen drøftes. 

 Befolkning 

Med bakgrunn i befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå ber vi om at det 

redegjøres for forventede utviklingstrekk når det gjelder befolkningsvekst, 

alderssammensetning og bosettingsmønster. Hvilken betydning kan dette få for 

transportbehovet og bruk av transportmidlene? 

Særlig må transportbehovet i Oslo-området på lang sikt skisseres, basert på forventet 

økonomisk utvikling og befolkningsvekst, jf også pkt 5.2.7. 

 Klima 

Som beskrevet i klimameldingen er regjeringens mål at eksisterende og nye virkemidler i 

transportsektoren utløser en reduksjon i klimagassutslippene med mellom 2,5-4 millioner 

tonn CO2-ekvivalenter i denne sektoren i forhold til referansebanen som ble lagt til grunn 

i Statens forurensningstilsyns tiltaksanalyse fra 2007. I tillegg til sektormål har Stortinget 

lagt til grunn et nasjonalt mål om innenlandske utslippsreduksjoner som omfatter alle 

sektorer. Regjeringen får i februar 2010 overlevert rapporten fra faggruppen Klimakur 

2020 under ledelse av Klima- og forurensningsdirektoratet. Denne rapporten skal på 

offentlig høring.  
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Vi ber i lys av dette etatene og Avinor skissere hvilke konsekvenser dette vil måtte ha for 

transportomfang og transportmiddelfordeling. 

 

Departementene ber også om at det redegjøres for hvilke konsekvenser klimaendringene 

kan få for eksisterende og ny infrastruktur, samt aktuelle tilpasningstiltak og kostnader 

for samferdselssektoren. 

 Ny teknologi 

Departementene ber om at det redegjøres for sannsynlige endringer når det gjelder 

transportmiddel-, drivstoff- og framdriftsteknologi. Hvor raskt er det grunn til å tro at 

disse endringene vil få gjennomslag i markedet, og hvilke konsekvenser vil disse 

endringene kunne få for transportbehov, infrastrukturbehov og kommunikasjonsformer? 

Videre ber vi om en redegjørelse for hvordan bruk av ny teknologi kan effektivisere 

samspillet mellom infrastruktur, transportmiddel og trafikant, herunder bruk av ITS. 

Hvilke utfordringer kan disse endringene medføre når det gjelder personvernhensyn?  

 

Etatene og Avinor må i den endelige rapporten fra dette arbeidet drøfte sammenhengen 

mellom de nevnte faktorene. Robustheten og usikkerheten i konklusjonene bør kort gjøres 

rede for, sammen med de viktigste forutsetningene og deres betydning. I konklusjonene må 

det framheves hvilke områder som krever spesiell oppmerksomhet i utformingen av den 

framtidige transportpolitikken. Dette gjøres i lys av hovedmålene om framkommelighet og 

reduserte avstandskostnader, sikkerhet, miljø og universell utforming. 

 

5.2 Tverrsektorielle utredninger  

 

Arbeidet med tverrsektorielle utredninger er viktig for å nå målsettinger om et mer effektivt, 

tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem. I tillegg til perspektivanalysen ber 

departementene om følgende mer handlingsrettede tverrsektorielle utredninger: 

 

5.2.1 Effektive knutepunkter - persontransport 

 

Departementene ønsker å utvikle effektive og tilgjengelige knutepunkter i et nasjonalt og 

internasjonalt transportnett for persontrafikk. På denne bakgrunn bes det om at etatene og 

Avinor redegjør for knutepunktenes rolle i et effektivt kollektivtransportsystem, prinsipper 

for å identifisere strategiske knutepunkter for bedre samordning, og hvordan overgangen 

mellom ulike transportformer kan bli så effektiv og universelt utformet som mulig. Bedre 

fysisk tilrettelegging for overgang mellom transportformene og modernisering av 

knutepunktsarealer kan vurderes i denne sammenheng.  
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5.2.2 Effektive knutepunkter - godstransport 

 

Departementene ber om at etatene og Avinor redegjør for de viktigste flaskehalsene og 

utfordringene som eventuelt hindrer en effektiv utvikling av de intermodale knutepunktene 

Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, og Tromsø som alle er utpekte havner etter havne- og 

farvannsloven. Det må særlig redegjøres for mangelfull veg- og banetilknytning, samt 

tilknytningen mellom havn og omlastingsterminaler. I tillegg ber vi om at det gjøres en 

samlet vurdering av knutepunktene i Oslofjorden. Etatene og Avinor bes videre om å vurdere 

om det er andre havner og terminaler som er sentrale i det nasjonale transportnettet, og 

hvorvidt disse har spesielle utfordringer som intermodale knutepunkt. Departementene ber 

om at etatene og Avinor legger til grunn KVU-er der dette er aktuelt. 

 

5.2.3 Transportutvikling og konkurranseflater i korridorene 

 

I store deler av det norske transportmarkedet er det en klar arbeidsdeling mellom 

transportmidlene. Samtidig er det viktig å identifisere områder der det er reell konkurranse 

slik at transportpolitikken kan innrettes mest mulig målrettet. På denne bakgrunn ber 

departementene om at det gjennomføres analyser av transportutvikling og at 

konkurranseflater på lengre strekninger vurderes.  

 

For å avgrense arbeidet bør det innledningsvis gis en oppdatert generell oversikt over 

foreliggende kunnskap om faktiske konkurranseflater.  

 

For persontransport er det konkurranseflater mellom bilbruk og kollektivtransport. 

Departementene ber etatene og Avinor vurdere for hvilke reiseformål det særlig er et stort 

potensial for å dempe bruken av personbil. Etatene og Avinor bes å skissere hvilke 

virkemidler som vil være mest effektive for å øke bruken av kollektive transportmidler, gange 

og sykkel. 

 

For persontransport over lengre strekninger vil det også være konkurranseflater mellom fly 

og tog. Vi ber om at potensialet og virkemidler for å oppnå overgang fra fly til tog blir vurdert, 

herunder i hvilken grad en slik overgang støtter opp om målene for transportpolitikken på en 

samfunnsøkonomisk effektiv måte. Dette arbeidet må koordineres med 

høyhastighetsutredningen. 
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Det er et politisk mål å overføre godstransport fra veg til sjø og bane. Vi ber om at det 

redegjøres for i hvilken grad en slik overgang støtter opp om målene for transportpolitikken 

på en samfunnsøkonomisk effektiv måte. Jernbanen har hatt en sterk godstransportvekst de 

senere år og har tatt markedsandeler fra langtransport på veg, særlig når det gjelder 

containertransport med tog mellom de store byene. Departementene ber om en oppdatert 

beskrivelse av hvilke faktorer som særlig har bidratt til de siste års utvikling i 

godstransporten på jernbane. I tillegg ber vi om en vurdering av potensialet for videre vekst, 

herunder hvor følsom etterspørselen etter godstransport på jernbanen er i forhold til 

endringer i ulike faktorer, herunder pris.  

 

Videre ber vi etatene og Avinor vurdere konkurranseflatene mellom sjø og andre 

transportformer. For hvilke varegrupper og for hvilke strekninger nasjonalt (kystfarten) og 

internasjonalt (eksport/import) har sjøfarten sine fortrinn og potensial for styrking av sin 

konkurranseevne? Hva skal til for å øke sjøtransportens markedsandel?  

 

5.2.4 Byområdene 

 

I byområdene er det store utfordringer når det gjelder å utvikle transportnettet slik at 

arbeidsdelingen mellom de ulike transportmidlene blir hensiktsmessig og viktige hensyn blir 

ivaretatt. I de fleste byområdene er det enten gjennomført eller vil bli gjennomført KVU-er. 

Disse vil i stor grad drøfte de transportmessige utfordringene og komme med forslag til 

mulige løsninger.  

 

Departementene ber om at etatene og Avinor oppsummerer relevante KVU-er slik at en får 

økt kunnskap om effektiv virkemiddelbruk i byområdene. Samspillet mellom arealbruk, 

transportomfang og transportpolitiske virkemidler må drøftes. Det vil også være viktig å få 

frem miljøutfordringene knyttet til blant annet lokal luftforurensing og støy som følger av 

transport i byområdene.  

 

Vi ber videre etatene og Avinor vurdere hvordan en samlet satsing på kollektivtransport, 

gange og sykkel, i kombinasjon med restriktive tiltak i biltrafikken, kan endre 

transportmiddelfordelingen i byområder. I dette arbeidet bes etatene og Avinor særlig trekke 

på kunnskap opparbeidet i prosjektet ”Framtidens byer”. Vi ber også om etatenes og Avinors 

synspunkter på i hvilken grad byområdenes deltakelse i ”Framtidens byer” og den statlige 

belønningsordningen har påvirket lokale myndigheters arbeid med og prioriteringer i KVU-

er. 
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5.2.5 Regional utvikling 

 

Regjeringen ønsker å legge til rette for bosetting og næringsutvikling i hele landet. 

Reduserte avstandskostnader er viktig for konkurransekraften i næringslivet, og for å utvikle 

robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner.   

 

På denne bakgrunn ber vi etatene og Avinor kort redegjøre for utfordringer knyttet til 

transport av personer og gods i områder med spredt bosetting. Videre ber vi om at det 

redegjøres for de viktigste tiltakene som kan bidra til å redusere avstandskostnader mellom 

regioner, jf pkt 4.3. Redegjørelsen bør omfatte både virkninger av investeringer, og innsats til 

drift og vedlikehold, i hele transportnettet. Vi ber også om at det redegjøres for utfordringer i 

ferjedriften.  

 

Etatene og Avinor bes også om å redegjøre for de utfordringer personer uten tilgang til egen 

bil opplever, og å vurdere aktuelle tiltak for å styrke deres mobilitet. 

 

Departementene vil også vise til at det de senere årene er tatt lokale initiativ til endringer i 

utforming og lokalisering av flyplasser. Departementene ber etatene og Avinor legge frem en 

oversikt over eventuelle lokale initiativ der nedlegging av en eller flere lufthavner, kombinert 

med utvikling av annen infrastruktur, vurderes å bidra til å gi området et bedre 

transporttilbud samlet sett.  

 

5.2.6 Transportsikkerhet 

 

Nullvisjonen vil fortsatt være styrende for sikkerhetsarbeidet innen alle transportformer. De 

drivkrefter som er nevnt i pkt 5.1 vil ha betydning for hvordan sikkerhetsarbeidet bør 

innrettes for en fortsatt reduksjon i antall drepte og antall hardt skadde. På den bakgrunn bes 

det om at etatene og Avinor utreder hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor 

nasjonalt på dette området. 

 

5.2.7 Langsiktige kapasitetsutfordringer i Oslo-området 

 

Kapasiteten og kapasitetsutnyttelsen av jernbanesystemet i Oslo-området er av stor 

betydning også for den øvrige jernbanevirksomheten i Norge. Videre inngår jernbanen i et 

tett samspill med den øvrige kollektivtransporten i dette området, noe som gjør god 
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samordning og koordinering viktig. På denne bakgrunn bes etatene om en særskilt 

vurdering av de langsiktige kapasitetsutfordringene for jernbanen i Oslo-området. Det må i 

denne sammenheng skisseres hvilke transportbehov som kan forventes i Oslo-området på 

lang sikt, basert på forventet økonomisk utvikling og befolkningsvekst, jf også pkt 5.1 

perspektivanalyse. Analysen for dette området må ha et betydelig lengre perspektiv enn fram 

til 2040. 

 

Det må vurderes hvilken rolle jernbanen, ut fra sine fortrinn, kan og bør spille for å håndtere 

det økte transportbehovet for henholdsvis nærtrafikk i Oslo-området og IC-trafikken på 

Østlandet for øvrig, og hvilke implikasjoner det i så fall bør få for eventuelle prioriteringer av, 

og tidshorisonten for, store infrastrukturinvesteringer i disse områdene. Tilsvarende må 

godstransportens behov vurderes. 

 

Det må vurderes hvor lenge dagens kapasitet antas å være tilstrekkelig, inkludert tiltak på 

kort og mellomlang sikt, før nye og omfattende transportinfrastrukturtiltak bør 

gjennomføres. En bør her legge vekt på samfunnsøkonomiske hensyn og ikke utelukkende 

kapasitetsmessige hensyn. Videre må det klarlegges og nærmere tidfestes når det er behov 

for å starte opp en planleggings- og byggeprosess for en eventuell tunnelløsning, med 

oppstart av KVU/KS1 som første skritt. Fram til eventuelle nye tunnelløsninger kan ferdig, 

må det utredes en strategi og plan for gradvis å øke kapasiteten på jernbanesystemet i Oslo-

området. 

 

Samferdselsdepartementet ber videre om at dette utredningsarbeidet gjøres i samarbeid med 

lokale myndigheter i Oslo og Akershus. Det bør utarbeides en strategi for en helhetlig 

utvikling av transportsystemet basert på mulighetene og begrensningene som ligger i de 

ulike delsystemene (veg, jernbane, t-bane, buss og sporvogn). Når det gjelder behovet for økt 

jernbanekapasitet, vil utvikling av felles knutepunkter, terminalfunksjoner for buss samt 

eventuelt behov for ny t-banekapasitet gjennom Oslo stå sentralt. Departementet er også 

opptatt av at det trekkes veksler på markedsmessige vurderinger fra de ulike 

transportoperatører i dette området, både i forhold til behov på mellomlang og lang sikt.   

 

6. Analyseverktøy og analyseforutsetninger 

 

Gode og robuste analyser er nødvendig for å få et godt beslutningsgrunnlag for 

prioriteringer. Analysene må være basert på prognoser for transportarbeid og trafikkarbeid 

innen gods- og persontransportmarkedet. Prognosene utarbeides i samarbeid mellom 

transportetatene, Avinor og departementene. Disse prognosene må bl.a. være basert på 
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makroøkonomiske framskrivninger fra Finansdepartementet. Etatene og Avinor må 

underveis i arbeidet vurdere når det er behov for å oppdatere prognosene. 

 

Nytte-kostnadsanalysene vil være en viktig del av departementenes beslutningsgrunnlag. 

Departementene vil presisere at analyseverktøyet som utarbeides må så langt som mulig 

kunne gi grunnlag for sammenstilling og rangering av prosjektene etter samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet. På samme måte ber vi etatene og Avinor utvikle metoder som i større grad 

muliggjør samfunnsøkonomisk prioritering av drift, vedlikehold, mindre investeringstiltak og 

større investeringer innen en gitt budsjettramme. Grunnlaget for samfunnsøkonomiske 

analyser er gitt i Finansdepartementets reviderte veileder og rundskriv (2005). For bruk av 

kalkulasjonsrente vises det til retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og 

kystdepartementet, gitt i brev fra Samferdselsdepartementet 27. februar 2006. 

 

Mange virkninger blir ikke kvantifisert eller verdsatt i nytte- kostnadsanalysene, for 

eksempel naturinngrep.  Disse virkningene må vurderes i tillegg til den 

samfunnsøkonomiske effekten som er beregnet. Prioriteringene og de samlede vurderingene 

skal også ta hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Departementene peker på at det utvikles en metodikk for beregning av klimagasseffekt av 

infrastrukturprosjekter. Vi ber om at dette metodearbeidet legges opp slik at det kan lages et 

klimagassbudsjett for aktuelle utbyggingsprosjekter i planfasen.   

 

Vi ber om at etatene og Avinor samarbeider med miljødirektoratene om utvikling av 

metodikk for klima- og miljøanalyser. 

 

Departementene vil vise til at det for flere transportformer ofte er en sammenheng mellom 

investeringer i infrastruktur og statlige kjøp av persontransporttjenester. Vi ber derfor at 

denne sammenhengen belyses så godt som mulig.  Spesielt må det i planfasen gjøres rede for 

hvilke forutsetninger som er tenkt lagt til grunn for det framtidige togtilbudet – fordelt på 

produksjonsvolum og de viktigste strekningene – og mulige kostnader knyttet til framtidig 

statlig kjøp av persontransporttjenester med tog. 

 

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet vil også vise til at prosjektet 

”Verdsetting av tid, ulykker, støy med mer til bruk i transportsektoren” vil bli avsluttet våren 

2010. Prosjektet vil gi et oppdatert grunnlag for enhetspriser for tidsbruk, statistisk liv, lokal 

luftforurensning, støy mm til bruk i samfunnsøkonomiske analyser.  

 

Departementene vil før planfasen komme tilbake med oppdaterte enhetspriser. 
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7. Organisering av planprosessen - sentralt og regionalt 

 

7.1  Ansvarsdeling, samarbeid og medvirkning 

 

Arbeidet med Nasjonal transportplan vil kreve et godt samarbeid med, og en aktiv 

medvirkning fra fylkes- og storbykommuner. Dette er nødvendig for at de regionale 

transportsystemene og det nasjonale transportsystemet skal samvirke best mulig. 

Departementene legger vekt på den koordinering som forutsettes gjennomført lokalt mellom 

fylkeskommunene og storbykommuner. Det er også viktig at arbeidet med regionale 

transportplaner koordineres mot det arbeidet som skjer i regi av etatene og Avinor.  

 

Samarbeidet må bygge på den etablerte ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene. Dette 

innebærer at staten har ansvaret for den overordnede nasjonale transportpolitikken. Staten 

utøver transportpolitikken dels direkte gjennom statlige virkemidler og dels ved å legge 

premisser for den regionale politikken. I tillegg er regionale myndigheter gitt ansvar for 

viktige områder. Departementene viser til at kommunene bl.a. har ansvar for 

arealdisponering og havner, mens ansvaret for store deler av kollektivtrafikken er tillagt 

fylkeskommunen. Med virkning fra 1. januar 2010 har fylkeskommunene også fått ansvar for 

et betydelig større vegnett gjennom overføring av hoveddelen av øvrig riksvegnett. Dette gjør 

at fylkeskommunene vil ha større muligheter for å prioritere mellom tiltak og slik utvikle et 

helhetlig og robust transportsystem på regionalt nivå. Dette forutsettes gjennomført med 

bakgrunn i regionale transportplaner. På samme måte vil de statlige transportetatene i 

planarbeidet ha fokus på det nasjonalt overgripende transportsystemet og foreslå 

prioriteringer innenfor statens ansvarsområde.  

 

Synspunkter og innspill underveis fra fylkes- og storbykommunene vil gi verdifulle bidrag i 

arbeidet; både i utrednings- og planfasen. Dette gjelder både i forhold til å avdekke 

utfordringer på transportområdet, og for å gi innspill til prioritering av prosjekter. Det er i 

denne sammenheng særlig viktig å ha fokus på sammenhenger mellom regionalt og 

nasjonalt transportnett. Etatenes og Avinors styringsgruppe bes vurdere om det er 

avgrensede spørsmål av regional karakter og betydning som de regionale kontaktutvalgene 
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kan utføre i utredningsfasen. Resultatene må inngå i rapporten fra utredningsfasen, jf kapittel 

5. 

 

Departementene legger opp til å styrke den politiske dialogen i planarbeidet ytterligere. 

Dette vil være viktig slik at departementene får et best mulig underlag for utarbeidelsen av 

stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. På den bakgrunn legges det opp til at 

statsråden(e) vil presentere og diskutere Retningslinje 1 og Retningslinje 2 for 

fylkesordførerkollegiet henholdsvis våren 2010 og våren 2011, jf også kapittel 3. 

Departementene vil også ta initiativ til regionale møter på politisk nivå i etterkant av både 

utredningsfasen og planfasen. Disse møtene vil ta utgangspunkt i resultatene fra 

utredningsfasen og etatenes og Avinors planforslag.  

 

7.2 Organisering av arbeidet på sentralt nivå  

 

Utarbeidelsen av en helhetlig og tverrsektoriell plan stiller store krav til samarbeid og 

medvirkning i alle deler av arbeidet. Det er nødvendig med et tett samarbeid både mellom 

etatene og Avinor, og mellom etatene, Avinor, Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og 

kystdepartementet i hele prosessen.  

 

Kontakten mellom departementene, etatene og Avinor skjer gjennom samordningsgruppen, 

der begge departementer og sentrale medarbeidere i planarbeidet i etatene og Avinor deltar. 

Gruppens oppgave er å sikre jevnlig rapportering fra etatene til departementene, samt drøfte 

og avklare spesielt viktige problemstillinger for gjennomføringen av arbeidet. 

Samferdselsdepartementet ivaretar sekretariatsoppgaver og vil lede gruppen.  

 

Etatenes og Avinors styrings- og prosjektgruppe vil som tidligere bli ledet av Statens 

vegvesen. Samordning og forankring av det sentrale planarbeidet i etatene og Avinor vil bli 

videreført av disse tverretatlige gruppene. Det kan i det sentralt organiserte planarbeidet i 

etatene og Avinor være aktuelt å innhente egne innspill fra sentrale bruker- og 

interessegrupper og relevante direktorater. Etatene og Avinor bør vurdere hvordan dette kan 

gjøres mest mulig effektivt, herunder vurdere oppretting og sammensetting av en 

referansegruppe. Etatene og Avinor bes om å invitere lufthavnene utenfor Avinor med 

rutedrift til å komme med bidrag til utredningsarbeidet.  

 

Departementene ber om at etatenes og Avinors styringsgruppe for Nasjonal transportplan 

suppleres med en representant fra fylkesrådmannskollegiet. Vedkommende vil ha tale- og 

forslagsrett i etatenes og Avinors styringsgruppe i utredningsfasen. Deltakelse i planfasen vil 

bli vurdert i arbeidet med Retningslinje 2.  
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Det vil bli arrangert et oppdragsmøte med deltakelse fra de to departementene og etatenes 

og Avinors styringsgruppe knyttet til utarbeidelsen av henholdsvis Retningslinje 1 og 

Retningslinje 2. Samferdselsdepartementet vil ta initiativ til - og lede - dette møtet. 

 

Statens vegvesen skal ta initiativ overfor fylkeskommunene og de største bykommunene for 

å få etablert et kontaktforum. Statens vegvesen skal ivareta administrativ ledelse og 

sekretariatsfunksjonen for dette fora. Kontaktforumet vil være en møteplass der etatenes 

styringsgruppe og representanter for alle fylkeskommuner og de største bykommuner 

møtes. Kontaktforumet bestemmer selv hyppighet på sine møter. 

 

7.3 Organisering av arbeidet på regionalt nivå 

 

Formålet med det regionale samarbeidet er å få til gode helhetsløsninger. Det er viktig at 

arbeidet legges opp slik at det blir en god koordinering av arbeidet på regionalt og sentralt 

nivå på utvalgte områder. Målet med samarbeidet vil være å sørge for et helhetlig 

transportsystem og sikre bred forankring for planlagte tiltak.   

Regionale kontaktutvalg og samarbeidet på regionalt nivå må videreføres. Disse utvalgene 

kan ha en viktig samordnende effekt mellom Nasjonal transportplan og de regionale 

transportplaner, og bidra til felles forståelse av det faglige grunnlaget for prosessene. Det er 

naturlig at fylkesmennene deltar i kontaktutvalgene, jf særlig deres oppgaver som regionale 

landbruks- og miljøvernmyndigheter. Etatene og Avinor må selv, i samråd med berørte 

myndigheter, vurdere om arbeidet bør organiseres i større enheter enn enkeltfylker. Statens 

vegvesen skal ivareta administrativ ledelse og sekretariatsfunksjon for disse utvalgene.  

Departementene planlegger å videreføre de regionale møtene med næringslivet. Disse 

møtene vil bli avholdt etter at Retningslinje 2 er sendt ut, etter planen i mars 2011. 

Departementene vil komme tilbake til opplegg for disse møtene. 

 







19. februar 2010 
 
Mandat for videre utredning av høyhastighetsjernbane i Norge 

 
 
1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 

Jernbaneverket gis med dette i oppdrag å utrede spørsmålet om 
høyhastighetsjernbane i Norge. Utredningen organiseres som en 
prosjektorganisasjon. Utredningen skal gi anbefalinger til hvilke 
langsiktige strategier, basert på ulike handlingsalternativer, som bør 
legges til grunn for utviklingen av langdistanse persontogtransport i Sør-
Norge. Utredningen skal analysere om en utbygging av 
høyhastighetsjernbaner kan bidra til å oppnå samfunnsøkonomisk 
effektive og bærekraftige løsninger for et framtidig transportsystem med 
økt transportkapasitet, bedre framkommelighet og tilgjengelighet.  
 
I oppdraget inngår bl.a. å redegjøre for positive og negative effekter og 
kostnader ved en eventuell utbygging, samt rekkefølge og 
etappeinndeling for strekningene. Det skal redegjøres for fordeler og 
ulemper med en utbygging av høyhastighetsjernbaner og konsekvensene 
for transportsystemet som helhet. Ulike høyhastighetskonsepter skal 
vurderes opp mot referansealternativet; en videreføring av dagens 
jernbanepolitikk i de ulike korridorene slik denne er beskrevet i Nasjonal 
transportplan 2010-2019. Ut fra analysen og de overordnede mål for 
transportpolitikken skal det utarbeides ulike handlingsalternativer med 
anbefalinger (d.v.s. konsept/utbyggingsstrategi) for hver korridor. 
Følgende korridorer skal bl.a. utredes; Oslo – Kristiansand – Stavanger, 
Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim, Oslo – Göteborg og Oslo – Stockholm. 
I tillegg skal Bergen – Haugesund/Stavanger utredes i kombinasjon med 
Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand – Stavanger. 
 
Konsekvenser for samfunnet for øvrig av en høyhastighetsutbygging skal 
belyses så langt som mulig. Frist for Jernbaneverkets tilrådning til 
departementet settes til 1. februar 2012.  
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2. BAKGRUNN FOR UTREDNINGSOPPDRAGET 

Blant annet på bakgrunn av utviklingen hvor flere land har gjennomført 
og/eller planlegger å bygge ut høyhastighetsjernbane, ga 
Samferdselsdepartementet i 2005 Jernbaneverket i oppdrag å gjennomføre 
en utredning av potensialet for høyhastighetsjernbane i Norge. Et tysk 
utredningskonsortium, ledet av VWI, ble etter en internasjonal utlysning 
valgt til å gjennomføre en mulighetsstudie. Siste delutredning ble lagt 
fram høsten 2007. Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet hentet 
etter dette inn fem delutredninger fra ulike konsulentmiljøer som, på 
bakgrunn av VWIs arbeid, gikk grundigere inn i noen utvalgte spørsmål. 
Dette samlede materialet dannet grunnlaget for 
Samferdselsdepartementets omtale av høyhastighetsjernbane i St.meld. 
nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019.  
 
Utredningsmaterialet viste blant annet at en reisetid på mellom to og tre 
timer mellom de største byene i Sør-Norge vil gjøre høyhastighetstog 
konkurransedyktig med flytrafikken. Utbyggingskostnadene vil imidlertid 
være høye på de aktuelle strekningene, blant annet på grunn av krevende 
geografi og topografi. Underveismarkedet ble vurdert som begrenset. 
Utredningene viste også at miljø- og klimaeffektene som følge av en 
høyhastighetsbane ville være relativt små. 
  
VWI-utredningen baserte seg ikke på norsk nytte-/kostnadsmetodikk. Fra 
økonomifaglig hold ble dette møtt med til dels sterk kritikk. ECON Pöyry 
AS sin analyse basert på norsk metode viste et langt svakere nytte-
/kostnadsforhold. 
 
I St.meld. nr. 16 (2008-2009) anbefalte regjeringen å prioritere en 
forsterket innsats på utbygging av et kapasitetssterkt jernbanenett i 
InterCity-triangelet. Det ble ikke lagt opp til bygging av separate 
høyhastighetsbaner i planperioden. Det ble videre lagt vekt på at 
konsepter for høyhastighetsjernbaner må videreutvikles og tilpasses 
norske forhold før det vil kunne være aktuelt med utbygging i Norge. I 
St.meld. nr. 16 (2008-2009) ble det derfor pekt på at regjeringen ville be 
Jernbaneverket å arbeide videre med å vurdere hvordan mulige konsepter 
for utbygging og drift av høyhastighetsjernbane kan tilpasses norske 
forhold. Det ble videre trukket fram et behov for å vurdere nærmere 
mulighetene for blandet trafikk på et framtidig høyhastighetsnett. 
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Betydningen av å følge erfaringene i Europa og resten av verden med 
hensyn til økonomi og teknologi ble også vektlagt.  
 
Gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan 2010-2019 sluttet 
flertallet i Stortingets transportkomité seg til regjeringens prioritering av 
en videre utbygging av et kapasitetssterkt jernbanenett i InterCity-
triangelet, samt behovet for videre utredning av spørsmålet om framtidig 
høyhastighetsjernbane i Norge.  
 
Ulike interesseorganisasjoner og selskaper som blant annet arbeider for å 
realisere ulike former for høyhastighetsjernbane i Norge, bl.a. Norsk 
Bane AS og Høyhastighetsringen AS, har gjennomført egne studier og 
vurderinger. Blant annet har Norsk Bane AS engasjert konsulenter fra 
Deutsche Bahn International til å gjennomføre en utredning. Deutsche 
Bahn International peker på et betydelig underveismarked, og det foreslås 
å bygge dobbeltsporet høyhastighetsjernbane som trafikkeres av både 
person- og godstog.   
 
Ulike utredninger har hatt til dels ulike tilnærminger og kommet fram til 
ulike konklusjoner. Både Stortinget og regjeringen har på denne 
bakgrunn behov for at det gjennomføres en grundigere utredning av 
spørsmålet om høyhastighetsjernbane i Norge.  
 

 
3. FORMÅL OG GJENNOMFØRING 

Utredningen skal, i tråd med forutsetningene i St.meld. nr. 16 (2008-2009) 
/ Innst. S. nr. 300 (2008-2009), ha bygging av høyhastighetsbane som 
siktemål. Utredningene skal vise om det er mulig å realisere dette 
siktemålet. Stortinget har bedt om at det legges fram et 
”beslutningsgrunnlag i god tid før behandling av Nasjonal transportplan 
om fire år”.  
 
Regjeringen har i Soria Moria II, og stortingsflertallet har ved flere 
anledninger, senest i Innst. 13 S (2009-2010) uttrykt klare ambisjoner når 
det gjelder høyhastighetsjernbane i Norge. Det er derfor av stor betydning 
at utredningsarbeidet gir nødvendige avklaringer for den videre 
beslutningsprosessen.     
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Utredningen skal gi anbefalinger til hvilke langsiktige strategier, basert på 
ulike handlingsalternativer, som bør legges til grunn for utviklingen av 
langdistanse persontogtransport i Sør-Norge. Dette gjelder både 
strekninger mellom de største byene i Sør-Norge og fra Oslo til hhv. 
Göteborg og Stockholm. Utredningen skal gi svar på om en utbygging av 
høyhastighetsjernbane i en eller flere av korridorene vil kunne være 
samfunnsmessig riktig. Utredningen skal også drøfte hvilke merverdier 
en utbygging av høyhastighetsjernbane vil ha sammenliknet med 
utbygging av annen transportinfrastruktur. Blant annet skal det gjøres 
rede for hvilke effekter en slik utbygging vil kunne ha for bosetting/ 
regionforstørring, by- og arealutvikling, økt konkurransekraft for 
næringslivet og eventuelle andre ringvirkninger. Utredningen skal 
vurdere om dagens modeller for å beregne effekter av nye 
infrastrukturprosjekter i tilstrekkelig grad fanger opp de langsiktige 
effektene, eller om man kan forvente større effekter fordi det er snakk om 
svært gjennomgripende endringer i transporttilbudet. Utredningen skal i 
tillegg redegjøre for de forventede konsekvensene en utbygging av 
høyhastighetsjernbane vil ha på den sivile luftfarten i Norge. 
 
Miljø- og klimahensyn skal ivaretas i utredningen. Det skal foretas 
vurderinger av hvordan høyhastighetsjernbane kan bidra til å nå nasjonale 
mål i miljø- og klimapolitikken. De miljømessige konsekvensene i form av 
klimagassutslipp, energibruk, lokale utslipp, støy, naturinngrep og 
barrierer skal utredes. Utredningen skal også redegjøre for hvordan 
hensynet til godstransporten på jernbane best kan ivaretas i de ulike 
handlingsalternativene. 
 
Utredningen skal også foreta vurderinger av hvordan en utbygging av 
høyhastighetsjernbane i en eller flere korridorer kan danne 
grunnstammen i et sammenhengende kollektivsystem. Det skal derfor 
gjøres vurderinger av potensialet for at en høyhastighetsjernbane kan 
bidra til en større helhetlig endring av det kollektive transporttilbudet, og 
de utviklingsmessige og miljømessige effektene dette kan ha. Det skal 
også gjøres vurderinger av potensialet for å gjøre områder utenfor de 
største byområdene mer attraktive for næringsetablering og bosetting. 
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”Faser”/gjennomføringen av utredningen 

Slik det er pekt på foran, er det allerede gjennomført mye 
utredningsarbeid. Første skritt i den videre utredningen av 
høyhastighetsjernbane vil være å gi en samlet oversikt og framstilling over 
det kunnskapsgrunnlag som foreligger i Norge, samt den framlagte 
utredningen om høyhastighetsjernbane i Sverige (SOU 2009: 74). Når det 
gjelder kunnskapsgrunnlaget i Norge, vil dette omfatte de utredninger 
som er utført i regi av Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet, men 
også offentlig tilgjengelige studier gjennomført av ulike interessenter som 
Norsk Bane AS, Høyhastighetsringen AS, Coinco North m.fl. 
Gjennomgangen av dette materialet skal oppsummeres i en rapport. 
Denne skal gi anbefalinger til hva den videre utredningen av 
høyhastighetsjernbane bør bygge videre på, og hvilke områder som vil 
kreve mer dyptgående eller bredere tilnærming.  

Fase 1 

 

Et viktig formål med fase 2 er å identifisere hvilke typer 
høyhastighetskonsepter som vil kunne være aktuelle for norske forhold. 
Hovedutredningen skal gjøre rede for og analysere felles 
problemstillinger og forutsetninger før det gjennomføres korridorvise 
analyser. Markedsanalyser, vurdering av ulike konseptuelle løsninger 
knyttet til spørsmål om dedikerte høyhastighetsjernbaner, flerbruksbaner, 
stopp- og stasjonsmønster, hastighetsstandard og muligheter for trinnvis 
utvikling av eksisterende jernbanenett, skal bl.a. inngå i fase 2. I tillegg 
kommer forhold knyttet til inntekter og kostnader, miljøhensyn, 
energibruk, vintervedlikehold, organisering, generelle 
kostnadsvurderinger mv. De ulike problemstillingene som skal danne et 
felles premissgrunnlag for korridoranalysene, skal legges fram i en egen 
rapport. Det er samtidig viktig at disse premissene er av en slik karakter 
at de kan benyttes på en fleksibel måte i korridoranalysene.  

Fase 2 

 

I fase 3 skal det på grunnlag av resultatene fra fase 1 og 2, utarbeides 
konkrete analyser av ulike strekningsvise handlingsalternativer med 
anbefalinger om langsiktig utviklingsstrategi for jernbanen tilpasset hver 
enkelt korridor. 

Fase 3 
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Utredningsarbeidet knyttet til høyhastighetsjernbaner må nøye 
samordnes med; 
 

• Jernbaneverkets arbeid med å videreutvikle IC-nettet for området 
Lillehammer/Skien/Halden, som en oppfølging av NTP 2010-2019. 

• Jernbaneverkets utredningsarbeid knyttet til kapasiteten i 
Osloområdet på kort, mellomlang og lang sikt.  
 

Det vises for øvrig til nærmere omtale av forholdet mellom disse 
utredningsarbeidene i kapittel 5. 

 
 

4. UTREDNINGSOPPDRAGET 

Overordnede retningslinjer. Jernbaneverket skal 
• Ta utgangspunkt i målene for transportpolitikken slik disse framgår 

av stortingsbehandlet Nasjonal transportplan 2010-2019.  
• Søke relevante internasjonale erfaringer fra Europa og resten av 

verden (hvilke forutsetninger som legges til grunn for utbygging av 
høyhastighetsjernbane, blant annet befolkningsgrunnlag, -struktur, 
antall reisende, stoppmønster samt ren eller blandet trafikk). Det 
bør legges spesielt vekt på å hente erfaringer fra land som har 
fellestrekk knyttet til krevende geografi/topografi samt relativt lav 
befolkning, slik som blant andre Sverige, Finland, Portugal, 
Østerrike og Sveits.  

• Samarbeide med Statens vegvesen og Avinor, samt med øvrige 
berørte instanser, eksempelvis svenske myndigheter. 

 
Hovedanalyse. Jernbaneverket skal 

• Utrede hvilke handlingsalternativer som er best egnet for å nå 
målene i transportpolitikken i de ulike korridorene, herunder bl.a.; 

o referansealternativet; en videreføring av dagens 
jernbanepolitikk 

o en mer offensiv videreutvikling av eksisterende 
jernbaneinfrastruktur, også utenfor IC-området 

o høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende 
nett og IC-strategi 

o hovedsakelig separate høyhastighetslinjer 
• I tilknytning til høyhastighetskonseptene bl.a. vurdere;  

o enkeltspor kontra dobbeltspor  
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o ren langdistanse persontrafikk opp mot ulike typer blandet 
trafikk 

o i hvilken grad ny infrastruktur bidrar til å erstatte eller 
kommer i tillegg til eksisterende jernbanenett. Blant annet vil 
reisetid og stasjons-/stoppmønster være en sentral del av en 
slik vurdering  

• Analysere effektene av etappevis utbygging kontra 
sammenhengende strekningsvis utbygging. 

 
Gjennomføre de markedsmessige analyser som er nødvendige for å kunne 
svare ut hovedanalysen, herunder 

• Utrede markedsforutsetninger for ulike typer person- og godtrafikk 
i de ulike konseptene som vurderes. Det skal blant annet 
undersøkes om det kan være et marked for nye tjenester med raske 
godstog (post og pakker mv.). 

• Analysere hva som skal til for at reisende velger tog framfor fly og 
bil, særlig knyttet til reisetid, komfort og betalingsvilje.  

• I enkelte korridorer vil, avhengig av konsept, tunnelandelen bli 
svært høy. Utredningen må gi en vurdering av om dette er et 
forhold som kan påvirke de reisendes preferanser. I denne 
sammenheng må effekten på fritidsreise-/turistmarkedet 
analyseres. 

• Lokalisering av og ansvar for bygging og drift av nye stasjoner. 
• Gjøre en vurdering knyttet til stasjonsutvikling og 

omstigningsmuligheter. Beskrive effekter av ulik stasjonsstruktur i 
forhold til markedsbehov og etterspørselseffekter. 

• Vurdere integrerte bystasjoner/kollektivknutepunkter opp mot 
stasjoner utenfor sentrum tilpasset høyhastighetstogenes behov, 
herunder kombinasjoner og forbikjøringsspor (”bypassløsninger”). 
Stasjonslokalisering (og stoppmønster) vil påvirke samlet reisetid 
for passasjerene og dermed konkurranseforholdet mot andre 
transportmidler.  

• Gjøre en vurdering knyttet til sikkerheten ved 
høyhastighetsjernbane, ved ulike hastighetsnivåer og ulike typer 
blandet trafikk, samt trafikksikkerhetsmessige konsekvenser av en 
overføring av mer person- og godstrafikk fra veg til jernbane. 

 
Gjennomføre vurderinger av relevante økonomiske forhold, herunder 

• Gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser og nytte-
/kostnadsbetraktninger iht. gjeldende beregningsmetoder. 
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• Vurdere effekter som ikke fanges opp av eksisterende 
analyseverktøy.  

• Vurdere ulike modeller for fordeling av risiko, herunder muligheter 
for medvirkning/-finansiering fra privat sektor og/eller lokale 
myndigheter, f.eks. knyttet til stasjons-/stoppmønster. 

• Beskrive virkninger for luftfarten og lufthavnene som følge av en 
utbygging av en eller flere korridorer med høyhastighetsjernbane, 
herunder virkninger på statsbudsjettet for å opprettholde det 
regionale lufthavnnettet og mulighetene for å unngå/utsette større 
investeringer ved de største flyplassene. 

• Om en utbygging av høyhastighetsjernbane vil kunne gjøre 
eventuelle andre infrastrukturinvesteringer mer lønnsomme. 

 
Gjennomføre analyser som er relevante for å kunne svare ut 
hovedanalysen, herunder 

• Analysere aktuelle strekninger ved en utbygging av 
høyhastighetsjernbaner.  
Følgende strekninger omfattes av utredningsoppdraget: 

o Oslo – Trondheim  
o Oslo – Bergen  
o Oslo – Kristiansand – Stavanger 
o Oslo – Göteborg  
o Oslo – Stockholm 
o I tillegg skal Bergen – Haugesund/Stavanger utredes i 

kombinasjon med Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand – 
Stavanger. 

• Utrede i hvilken grad ulike (høy)hastighetsstandarder kan være 
aktuelle for ulike (del)korridorer. 

• Utrede tekniske aspekter knyttet til utbygging av 
høyhastighetsjernbaner. 

• Særskilt vurdere krav og konsekvenser  som følge av norsk klima 
og norske vinterforhold. 

• Vurdere bruk av fastspor (”slab-track”; dvs. innstøpning av 
skinnegangen i en betongsåle) opp mot tradisjonelt spor med 
ballast innenfor ulike hastighetskonsepter og med ulik grad av 
blandet trafikk (både isolert for stasjonsområder og i forbindelse 
med tunneler/skjæringer/brukonstruksjoner) samt som 
gjennomgående konsept.  

• Beregne effektene på klimagassutslippene ved bygging av 
høyhastighetsjernbane. Beregningene skal se på utslipp i hele 
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banens levetid, herunder byggefasen. Utredningen må se hen til 
hvordan andre land har beregnet og vektet disse effektene. 

• Utrede hvordan linjeføring og profiler kan tilpasses landskapet og 
dermed redusere barriereeffekter og inngrep i følsomme 
naturområder, og eventuelt hvordan omlegging av toglinjer kan 
bidra til å frigjøre verdifulle naturområder. Konsekvenser for 
biologisk mangfold og naturkonsekvenser av store massedeponier 
må også vurderes.  

• Vurdere i hvilken grad bruk av krengetogmateriell vil kunne være 
aktuelt i enkelte konsepter. Utredningen bør blant annet se hen til 
de land som har hatt gode erfaringer med innføring av krengetog, 
for å se hvilke suksessfaktorer som må til for å lykkes. 

• Vurdere hvordan togenes energibruk og støynivå påvirkes av 
hastighetsnivå, kurvatur, stigningsgrad mv. 

• Økt energiforbruk må bl.a. vurderes opp mot de gevinster som er 
knyttet til høyere hastighetsnivå, slik som behov for færre togsett, 
mer effektiv bruk av personellressurser mv.  
 

 
5. SÆRSKILTE UTREDNINGSTEMAER 

En rekke av de forhold og problemstillinger som utredningen skal 
analysere, vil være preget av betydelig usikkerhet. Eksempler på dette 
kan være trafikkprognoser, reduksjon i klimagassutslipp som følge av 
forventet redusert fly- og biltrafikk, kostnader og inntekter, 
gjennomførings- og beslutningsusikkerhet mv.  

Behandling av usikkerhet mv. 

 
Det er viktig å gjøre grundige usikkerhetsanalyser. En utbygging av en 
eller flere strekninger med høyhastighetsjernbane i Norge vil være et 
avgjørende valg for transportmiddelfordelingen og vil påvirke 
transportarbeidet i de aktuelle korridorene i mange tiår framover. Det vil 
være knyttet betydelig usikkerhet til blant annet den framtidige 
teknologiske utviklingen, både innenfor jernbanen og innenfor andre 
transportformer.  
 
Utredningen må derfor blant annet skissere og drøfte forventninger til 
den teknologiske utviklingen til bil og fly, med spesiell vekt på 
energibærere og energiforbruk. Dette vil være relevant for å vurdere 
høyhastighetsjernbanens relative miljøegenskaper. Videre skal 
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utredningen skissere hvordan en mer smidig og effektiv 
terminalhåndtering på lufthavnene kan redusere reisetiden med fly i 
forhold til i dag og derigjennom øke konkurransekraften til dette tilbudet. 
Dette er vurderinger som bør drøftes i forbindelse med fastsettelsen av 
reisetidsmål for å gjøre høyhastighetstog konkurransedyktig med fly.  
 
Utredningen bør gjennomgå forskning og empiri knyttet til ovennevnte og 
tilgrensende problemstillinger. Det understrekes at utredningen ikke skal 
gjennomføre et eget analysearbeid i denne sammenheng.  
 

En utbygging av en eller flere høyhastighetsjernbaner i Norge vil kreve 
store ressurser og det er viktig at utredningen legger fram realistiske 
kostnads- og inntektsberegninger.  

Utbyggingskostnader 

 
For at en utbygging av høyhastighetsjernbaner skal være mulig å 
realisere, må utredningen peke på tiltak som kan redusere utbyggings- og 
vedlikeholdskostnadene, eller redusere kostnadsveksten i framtidige 
utbyggingsprosjekter sammenliknet med økningen de siste 10-15 årene. 
Det er viktig å ha fokus på de samlede kostnadene knyttet til bygging, 
vedlikehold og togdrift over hele levetiden. Det bør blant annet ses på 
hvilke erfaringer som er gjort i andre land.  
 
Utredningen skal blant annet vurdere organisatoriske forhold i 
planleggings- og utbyggingsfasen, generelle forhold knyttet til 
kontraktsstrategier og etablering av størst mulig grad av konkurranse om 
prosjektene, utviklingen i og valg av tekniske standarder, utvikling av nye 
og mer effektive driftsmetoder i anleggsarbeidet, samt hvordan 
kostnadene i planfasen kan holdes på et akseptabelt nivå, uten at dette 
leder til større usikkerhet for prosjektet og kostnadsestimatene. Denne 
delutredningen bør gjennomføres i en tidlig fase av utredningsarbeidet og 
legge premisser for de mer konkrete korridoranalysene.  

 

De samfunnsøkonomiske beregningene av en eventuell utbygging bør 
være bredt anlagt og vurdere bl.a., kapasitet innen det eksisterende 
jernbanesystemet, markedspotensialer, nettopåvirkning på miljø og klima 
både under bygge- og driftsperioden, befolkningsunderlag og reisetider. 
Utredningen skal, i en overordnet analyse, også se på i hvilken grad en 
utbygging i en eller flere korridorer vil kunne redusere framtidig behov 

Nytte-/kostnadsanalyse 
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for veg- og lufthavninvesteringer og anslå hvilke innsparinger og 
klimamessige effekter dette vil gi.  
 
Utbygging av høyhastighetsjernbane vil legge nye premisser for 
transportsektoren, arbeidsmarkedet, by- og arealutvikling, regional 
utvikling og bosettingsmønster. Økt mobilitet bidrar til økonomisk vekst, 
men fører også til høyere energiforbruk. Dette er imidlertid effekter som 
det er vanskelig å kvantifisere og prissette i en nytte-/kostnadsanalyse. 
Slike ikke prissatte effekter, så som påvirkning på arbeidsmarked og 
bosettingsmønstre, regionforstørringer kombinert med avlastning av 
storbyområdene, samt kultur- og naturmiljø, skal likevel beskrives så langt 
det lar seg gjøre. I beskrivelsen av ringvirkninger skal det skilles mellom 
bidrag til netto verdiskaping og rene omfordelingsvirkninger. 
 
Utredningen skal ta utgangspunkt i etablert norsk metode, og det skal 
gjennomføres samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsberegninger av de 
ulike handlingsalternativene i de ulike korridorene. Det er viktig at 
samfunnsøkonomiske analyser gjennomføres på grunnlag av felles 
metodikk på tvers av sektorer for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for 
prioritering. Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske 
analyser skal legges til grunn for analysen. Hovedformålet med 
samfunnsøkonomiske analyser å klarlegge, synliggjøre og systematisere 
konsekvensene av tiltak og reformer før beslutninger fattes, og en 
samfunnsøkonomisk analyse bør også redegjøre for og vurdere relevante 
forhold som ikke tallfestes. 
 
Utredningen må gi en vurdering av om og i hvor stor grad bredere 
økonomiske og samfunnsmessige effekter vil være relevante ved en ev. 
utbygging og drift av høyhastighetsjernbane i Norge. I utredningen kan 
man gjøre nærmere analyser av betydelige ikke-prissatte effekter. 
Utredningen bør blant annet studere hvordan andre land håndterer disse 
problemstillingene, og vurdere relevansen opp mot norske forhold.  
 
Det skal foretas følsomhetsberegninger av de elementene som betyr mest 
for anbefalingene i utredningen. Det kan videre være hensiktsmessig å 
vurdere bruk av scenarioanalyser. 

 

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) pekes det blant annet på at resterende deler 
av utbyggingsstrategien for den enkelte InterCity-strekning, om 

Forholdet til IC-strategien og kapasitetsvurderinger i Oslo-området 
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hensiktsmessig, kan tilpasses et framtidig høyhastighetsnett, blant annet i 
forhold til oppjustering av hastighetsstandard på strekningene. Videre 
orienteres det om at IC-utbyggingen derfor i størst mulig grad bør kunne 
tilpasses og kombineres med mulig framtidig høyhastighetstrafikk med 
hastigheter på 250 km/t og høyere på fjernstrekningene. For framtidige 
utbyggingsprosjekter innenfor IC-triangelet skal det gjøres konkrete 
vurderinger av om det vil være hensiktsmessig å bygge ut for høyere 
hastighetsstandard, dvs. 250 km/t eller mer. 
 
Departementet er opptatt av at videreutviklingen av strategien for IC-
nettet, håndteringen av den langsiktige kapasitetsproblematikken i Oslo-
området (jf. oppdrag gitt i Retningslinje 1 til NTP 2014-2023 av 16.02.2010) 
og utviklingen av strategiene i hovedkorridorene blir godt koordinert. Det 
er viktig at de ulike handlingsalternativene for hovedkorridorene lar seg 
kombinere i størst mulig grad med den strategien som utformes for IC-
området, og omvendt. I den grad Jernbaneverket i sitt arbeid med IC-
strategien har behov for avklaringer som avhenger av resultater fra 
høyhastighetsutredningen, bør utredningen søke å adressere disse 
avklaringene så tidlig som mulig. 
 
Det er på den ene siden viktig at arbeidet med å utvikle IC-nettet ikke gir 
uheldige bindinger for etablering av strategier for persontrafikken i de 
ulike hovedkorridorene, det vil si at en for tidlig låser seg på en måte som 
gjør at relevante og interessante 
handlingsalternativer/utviklingskonsepter for korridorene ikke blir 
vurdert. På den annen side er det avgjørende at ikke arbeidet med å få 
etablert strategier for hovedkorridorene forhindrer framdriften i arbeidet 
med å utvikle IC-nettet. Departementet forutsetter at Jernbaneverket tidlig 
identifiserer berøringspunktene og innretter arbeidet for i størst mulig 
grad å ivareta begge hensyn. 

 

Utredningen må gjennomføre grundige analyser av hva som vil være et 
realistisk trafikkgrunnlag for de ulike handlingsalternativene i de ulike 
korridorene. I den sammenheng må det utredes i hvilken grad ulike 
varianter av hvordan en høyhastighetsjernbane kan betjene henholdsvis 
endepunktsmarkedet og underveismarkedet.  

Markedsanalyser 

 
Samferdselsdepartementet understreker også behovet for å gjennomføre 
analyser av hvor store billettinntekter det kan påregnes. Høyhastighetstog 
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vil være et annet produkt enn både fly og dagens tog, og det vil derfor 
være viktig å undersøke betalingsvilligheten, blant annet knyttet til høyere 
komfort og muligheten for å arbeide sammenhengende under reisen. 
  

Om utredningens analyser kommer fram til at det anbefales en bygging av 
et høyhastighetskonsept i en eller flere av korridorene, vil dette kreve 
betydelige ressurser, både i form av kapital og planleggings- og 
anleggsressurser. 

Organisering  

 
Utredningen skal ved en slik anbefaling foreta en vurdering av hvordan 
prosjektet kan organiseres på en mest mulig hensiktsmessig måte. Det 
bes om at det skisseres ulike modeller. Utredningen må greie ut hvor stor 
andel av drifts-, vedlikeholds- og investeringskostnadene som kan dekkes 
inn ved hjelp av bedriftsøkonomisk overskudd fra selve togdriften.   
 

Ved en utbygging av høyhastighetsjernbaner vil både plan- og 
gjennomføringsfasen være lang og krevende. Det bes om at utredningen 
presenterer en grov tidsplan for hvordan en utbygging kan skje, hvilke 
planprosesser innenfor den fysiske planleggingen som må samordnes i 
ulike beslutnings- og planfaser (jf. bl.a. plan- og bygningsloven og regimet 
for kvalitetssikring av store statlige investeringer), samt hvordan den 
operative organiseringen av plan- og byggeprosessen kan organiseres 
mest mulig effektivt. I tillegg må utredningen inneholde vurderinger av 
om en etappevis eller en sammenhengende strekningsvis utbygging er å 
foretrekke. 

Gjennomføringsplan 

 
 

6. UTREDNINGENS ORGANISERING, FINANSIERING OG 
TIDSPLAN FOR SLUTTLEVERANSEN  

Utredningen organiseres som et eget prosjekt i Jernbaneverket.  
Det skal gjennomføres en internasjonal anbudskonkurranse slik at 
nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor området 
høyhastighetsjernbane og samfunnsøkonomisk analyse kan bidra til å 
framskaffe en utredning som kan danne et solid grunnlag for den videre 
beslutningsprosessen. 
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Det etableres en styringsgruppe, samt en eller flere referansegrupper og 
eller ekspertpanel som kan bidra med faglige innspill, råd og 
kvalitetssikring av de ulike delene av utredningsarbeidet. Styringsgruppen 
skal ledes av en representant fra Jernbaneverket, og være underlagt 
jernbanedirektøren sin instruksjonsmyndighet. Utredningen skal være 
basert på Jernbaneverkets beste faglige skjønn. Både 
prosjektorganisasjonen og styringsgruppen skal ha kompetanse fra 
internasjonale høyhastighetsprosjekter.  
 
Det skal jevnlig rapporteres om framdrift, økonomiske forhold, samt 
foreløpige resultater fra utredningsarbeidet til Samferdselsdepartementet. 

 
Finansieringen av utredningen dekkes innenfor rammen av 
Jernbaneverkets budsjetterte planmidler på kap. 1350, post 30. 
Budsjettrammen for utredningen er 50 millioner kroner. 
 
Samferdselsdepartementet ber om at det legges opp til en åpen prosess 
med seminarer og mulighet for skriftlige innspill fra ulike aktører 
underveis i utredningsarbeidet. Det bør legges stor vekt på 
kommunikasjon utad i forbindelse med utredningsarbeidet og det bør 
prioriteres egne ressurser til dette, f.eks. gjennom opprettelse av egen 
internettside, utarbeidelse av jevnlige nyhetsbrev o.l. 
 
Høyhastighetsutredningen gjennomføres som en separat utredning.  
På bakgrunn av utredningen gir Jernbaneverket sin tilråding til 
Samferdselsdepartementet innen 1. februar 2012. 
 
Relevante resultater og anbefalinger fra utredningen innarbeides i 
etatenes planforslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. 
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Nasjonal transportplan 2010-2023 - Strategisk utredning av 

infrastrukturbehov i nord, oversendelsesbrev 

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet gir med dette 

transportetatene og Avinor AS i oppdrag å gjennomføre en strategisk utredning av 

transportinfrastruktur i nordområdene. Oppdraget, herunder framdriftsplan mv, følger 

vedlagt. 

  

Et utkast til oppdrag har vært forelagt fylkeskommunene, Barentssekretariatet og 

berørte departementer. Vi har tatt hensyn til uttalelsene i utformingen av oppdraget.  

 

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet vil understreke at det er 

viktig med et godt samarbeid med de tre nordligste fylkeskommunene og med 

transportmyndighetene i Sverige, Finland og Russland i utredningsarbeidet.  

 

I utredningsarbeidet bør det i tillegg etableres møteplasser der samiske interesser, 

næringsliv, relevante myndigheter m.v. inviteres til å delta. Sektormyndighetene på 

petroleumsområdet, herunder Oljedirektoratet og Gassco, bør involveres med hensyn 

på framskriving av utviklingsbaner for petroleumsindustrien. Av relevante kompetanse- 

og kunnskapsmiljøer nevnes dessuten Center for High North Logistics som en mulig 

medspiller i utredningsarbeidet. 

 

Modellen for organiseringen av det øvrige NTP-arbeidet, med styringsgruppe, 

referansegruppe osv., antas å kunne være hensiktsmessig også i dette arbeidet.  

 

I oppstarten av arbeidet med utredningen bør transportetatene og Avinor invitere de tre 

nordlige fylkeskommunene og Barentssekretariatet til et møte for å presentere 



 

Side 2 

innretning og opplegg for utredningsarbeidet. Det bør i den forbindelse også gjøres en 

avgrensing mot det ordinære planarbeidet, slik at det ikke oppstår uklarheter om dette 

senere i arbeidet.  

 

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet ber om å bli holdt 

orientert om utredningsarbeidet gjennom møtene i Samordningsgruppen for NTP-

arbeidet. 

 

Med hilsen 

 

 

Kjell Rosanoff e.f. 

 

Paal Iversen 
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Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene 
– oppdrag til transportetatene og Avinor AS 
 
1. Bakgrunn og formål 
I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varsler regjeringen 
en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Dette er 
spesielt knyttet til mulighetene for nærmere samarbeid med Nordvest-Russland, 
men dreier seg i et infrastrukturperspektiv også om samarbeid med Sverige og 
Finland.    
 
Transportinfrastrukturen i Nord-Norge er utviklet med utgangspunkt i nåværende 
regionale og lokale behov, og det nasjonale stamnettet er i hovedsak bygget for å 
knytte landet sammen. Det er ønskelig få vurdert nærmere transportsystemets 
utforming sammenholdt med en realistisk utvikling innenfor viktige 
næringsområder som fiskeri og havbruk og reiseliv. På lengre sikt er utviklingen 
innen petroleumsvirksomhet og muligheten for nye sjøruter mellom Europa og 
Asia forhold som er usikre, men som kan skape både muligheter og utfordringer 
for deler av Nord-Norge. Gjennom utredningen er det ønskelig å få fram 
kunnskap om nye utviklingstrekk i nordområdene, og om transportsystemet har 
en utforming som kan møte framtidens transportbehov.  
  
Fra lokalt hold er det ønsker og forslag til nasjonale og grenseoverskridende 
investeringsprosjekter for å dekke framtidige transportbehov nasjonalt og i 
nabolandene. For å sikre god ressursanvendelse er det nødvendig å få en samlet 
vurdering av ulike lokale initiativ til transportløsninger i forhold til 
trafikkgrunnlaget. Det bør i denne sammenhengen også kartlegges om det er 
potensial for bedre samordning av framtidige planer for transportinfrastruktur 
mellom landene i regionen.  
 
Målet med utredningen er å få et bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige 
beslutninger om infrastrukturutvikling i nord. Utredningen skal være et faglig 
innspill i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 på linje med øvrige 
utredninger som skal utarbeides i utredningsfasen.   
 
Utredningen bør gi økt kunnskap om følgende: 
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• Basert på realistiske utviklingsbaner, hva er transportbehovet i Nord-Norge til 
de viktigste næringene på lang sikt, også i lys av samhandelen med Sverige, 
Finland og Russland? 

• Basert på realistiske utviklingsbaner i nordområdene; hvordan avtegner et 
overordnet effektivt transportnettverk i nordområdene seg på lang sikt, f.eks. 
om 30 år? 

• Viser foreliggende infrastrukturplaner i nordområdene en utvikling i tråd med 
et effektivt framtidig transportsystem? Kan planene i landene samordnes 
bedre? Hvordan passer lokale forslag til større investeringsprosjekter inn i 
dette bildet? 
 

2. Innretning/avgrensing av utredningen 
Utredningen skal omfatte den nordlige delen av Norge, Sverige, Finland og 
Nordvest- Russland. På norsk side omfattes Nordland, Troms og Finnmark fylker. 
Der det er hensiktsmessig kan også Svalbard inkluderes. 
 
Utredningen skal videre omfatte riksveger, jernbane, havner/sjøtransport og 
luftfart. Fylkesveger kan trekkes inn der dette er relevant. Både persontransport 
og godstransport skal omfattes, med hovedvekt på godstransport. 
Transportsystemet skal vurderes i et nordområdeperspektiv, som innebærer at 
det skal legges vekt på grenseoverskridende/internasjonale transporter og 
transportkorridorer. Det skal i denne utredningen ikke gjøres en vurdering av 
konkrete investeringsprosjekter som hører hjemme i det ordinære planarbeidet 
for de tre nordligste fylkene.  
 
Det er ønskelig å få vurdert transportnettet ut fra et nord-sørgående og øst-
vestgående perspektiv. Nord-sør perspektivet inkluderer transporter som går 
gjennom Finland og Sverige. Det skal legges til grunn et langsiktig tidsperspektiv. 
Et naturlig utgangspunkt kan være et 30-års perspektiv, det vil si fram mot 2040. 
Arbeidet skal være basert på etatenes og Avinor AS beste faglige skjønn. 
 
Arbeidet skal foregå i to hoveddeler. Først skal det arbeides med mulige 
utviklingsbaner som et utgangspunkt for å få fram utviklingstrekk som er av 
betydning for utformingen av transportsystemet. Den andre hoveddelen av 
arbeidet skal gi et bilde av transportsystemet i nordområdene på lang sikt, basert 
på realistiske utviklingstrekk. I denne delen skal det utarbeides en strategisk 
studie av utviklingen av infrastrukturen i regionen basert på resultater fra den 
første delen av arbeidet.  
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I tillegg skal infrastrukturplaner for landene gjennomgås med sikte på bedre 
samordning. Her skal også lokale forslag til nasjonale investeringsprosjekter i 
transportsektoren trekkes inn. Denne delen av arbeidet kan gi svar på om det vil 
være hensiktsmessig å gå videre med mer detaljert studier av enkeltprosjekter 
som ikke er en del av eksisterende transportplaner. Etatene og Avinor AS må 
vurdere en hensiktsmessig avgrensing mot det ordinære planarbeidet, som skal 
gjennomføres i henhold til egne retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og 
Fiskeri- og kystdepartementet.   
 
3. Nærmere om utredningen 
 

I denne delen av arbeidet skal det, basert på realistiske utviklingsbaner, 
utarbeides en studie av utviklingen av viktige næringsområder, som 
petroleumssektoren, fiskeri og havbruk, reiseliv. I tillegg kan det være aktuelt å 
trekke inn skog- og malmindustri og samhandel med naboland. Så langt som 
mulig bør det gjøres bruk av allerede utførte analyser og utredninger, f.eks. 
utredninger i regi av fylkeskommunene, interreg-prosjektet STBR og andre 
interreg-prosjekter.  

Oppdragets første del 

 
Utviklingen framover vil i på enkelte områder preges av usikkerhet. Dette gjelder 
spesielt forhold som petroleumsutvikling i Barentshavet, mulighetene for nye 
internasjonale transportkorridorer (f.eks. NEW og Nordlige sjørute), effekter av 
klimaendringer.  
 
Andre utviklingstrekk er mer sikre, som demografisk utvikling og utvikling i 
næringsvirksomhet i nordlige deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Det 
kan i arbeidet tas inn alle forhold som antas å være av betydning for 
transportutviklingen, men det skal legges vekt på størst mulig grad av realisme i 
vurderingen av mulige utviklingsbaner. 
 
De andre landenes deltakere bør trekkes inn i dette arbeidet, spesielt de delene av 
arbeidet som ser på næringsutvikling i andre land, men på en slik måte at det ikke 
nå skapes forventninger om økt aktivitet eller oppstart av konkrete prosjekter. Det 
er opp til etatene og Avinor AS å vurdere om det skal utarbeides delutredninger, 
f.eks. av de enkelte næringsområdene. Departementet ønsker imidlertid at det 
utarbeides ett overordnet dokument fra denne delen av arbeidet, for diskusjon i 
bredere fora.  
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Dokumentet skal forelegges departementer, næringsliv og fylkeskommuner for 
synspunkter og innspill til den neste delen av arbeidet.  
 

I denne delen av arbeidet er det ønskelig å få fram et bilde av hva som vil være en 
strategisk utvikling av det nasjonale transportnettet i Nord-Norge, når det tas 
hensyn til de utviklingsbanene som er skissert i første delen av arbeidet. Det skal 
også skisseres forslag til effektive framtidige internasjonale transportkorridorer i 
nordområdene.  

Oppdragets andre del 

 
I samarbeid med nasjonale transportmyndigheter i Sverige, Finland og Russland 
skal det utarbeides en oversikt over eksisterende planer for grensekryssende 
infrastruktur og andre prosjekter av relevans i nabolandene.  Dette skal være et 
utgangspunkt for å vurdere om eksisterende planer samlet sett bidrar til en 
strategisk utvikling av transportsystemet i nordområdene. Det skal også gi 
grunnlag for å vurdere en bedre samordning av grenseoverskridende 
investeringsprosjekter i Nord-Norge. Eksisterende utredninger, herunder felles 
svensk-norsk gjennomgang av grenseoverskridende infrastruktur overlevert til 
Samferdselsdepartementet og Näringsdepartementet i februar 2008, bør 
oppdateres og trekkes inn i arbeidet.  
 
Utredningen bør kartlegge eksisterende planer for infrastrukturen og lokale 
initiativer av tilstrekkelig modenhet, og vurdere om disse dekker framtidens 
transportbehov i nordområdene på en effektiv måte. Stamnettutredningene, som 
belyser utvikling av infrastruktur i et 30 års perspektiv, kan trekkes inn som et 
ledd i vurderingen av kapasitetsbehovene.  
 
Spesifikke problemstillinger som bør belyses som en del av arbeidet: 

• Identifisere avvik mellom et overordnet framtidig transportnettverk basert 
på utviklingsbanene fra utredningens første fase og planene som foreligger 
i landene. 

• Gjennomgang av korridorer/transportmidler det er behov for å analysere 
nærmere, basert på resultatene fra første fase. Foreta nødvendige 
grunnlagsvurderinger for en mulig jernbaneutbygging fra Tromsø til 
Narvik eller fra Tromsø direkte til Sverige som et bidrag til en helhetlig 
transportutredning for nordområdene.  

• Behovet for bedre infrastruktur for å bygge opp under 
tvillingbysamarbeidet mellom Kirkenes/Sør-Varanger og Nikel/Pechenga.  
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•  Påvirkes infrastrukturutviklingen i Norge av industrielle beslutninger i 
andre land i nordområdene? Kan norske områder og norske tjenester i 
nord gi positive bidrag til utviklingen i de andre tre landene?  

• Basert på kunnskap om petroleumssektorens logistikkbehov og 
forsyningsstrukturer; hva kreves av transportinfrastruktur? 
 

4. Organisering av arbeidet 
Utredningen skal inngå som et ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan og skal 
kobles opp mot denne prosessen. Utredningen må ferdigstilles i tide slik at 
vurderingene kan inngå i etatenes og Avinor AS planforslag. 
 
Samferdselsdepartementet mener der er hensiktsmessig å benytte NTP-
sekretariatet som koordinator for arbeidet. Sekretariatet holder SD/FKD orientert 
om framdrift gjennom Samordningsgruppen for NTP 2014-2023. Det forutsettes at 
etatenes og Avinor AS regionale nivå trekkes inn. Videre må det sikres gode 
arenaer for samarbeid med fylkeskommunene. Dette vil bidra til regional 
forankring og at regionale/ lokale forslag til transportløsninger som er av 
betydning for nasjonale/internasjonale transportkorridorer hensyntas. 
Barentssekretariatet bør også trekkes inn i arbeidet. 
 
Transportetatene og Avinor AS har ansvar for å etablere kontakt og organisere 
arbeidet med tilsvarende myndighetsorganer i de andre landene. For å lette slik 
kontakt sendte samferdselsministeren brev til sin svenske, finske og russiske 
kollega der det bl.a. ble bedt om å oppgi kontaktpersoner. Foreløpig har Sverige 
og Finland gitt respons på forespørselen. Det vil være en fordel å bruke allerede 
etablerte samarbeidsfora, f.eks. den norsk-russiske arbeidsgruppen som 
utarbeidet innspill til NTP 2010-2019.  
 
Det legges opp til å holde transportministeriene i de tre nabolandene orientert 
gjennom styringsgruppen for BEATA (Barents Euro Arctic Transport Area). 
 
5. Framdrift 
Utredningen skal følge prosessen med Nasjonal transportplan. Framdriften er 
basert på at etatenes planforslag skal leveres departementene februar 2012, med 
framlegging av stortingsmeldingen om NTP i januar 2013.  
 
Del 1: Delutredninger/scenarier. Frist: November 2010. 
Anbefalingene/resultatene fra første del vil bli drøftet med de berørte aktørene i 
form av et møte/seminar. Departementet vil avklare spørsmål som har betydning 
for del 2 i løpet av desember 2010.  
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Del 2: Strategisk studie av infrastrukturutvikling og vurdering av eksisterende 
planer: Skal foreligge mai 2011.  

 
6. Ressursbehov 
Det forutsettes at arbeidsinnsats fra transportetatene og Avinor AS dekkes 
innenfor ressursene som avsettes til NTP-arbeidet. Det skal i tillegg settes av 
midler til framskaffelse av tallmateriale og analyser/scenarier av økonomisk 
utvikling.  
 
Departementet ser det som naturlig at kostnader til eksterne 
analyser/utredninger deles 50/50 mellom transportetatene og Avinor AS på den 
ene siden og departementet på den andre siden. Departementet vil bidra med i 
størrelsesorden1,5 mill kr for 2010.  
 
Fylkeskommunene og Barentssekretariatet kan bidra med ressurser til arbeid og 
analyser som har relevans for utredningsarbeidet hvis ønsket. Det presiseres for 
ordens skyld at dette må dekkes innenfor egne budsjetter, og at det ikke gir 
grunnlag for økte statlige tilskudd. 
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Retningslinje 2 for Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023

Samferdselsdepartementet og Fiskeri — og kystdepartementet gir med dette de andre
retningslinjene for arbeidet med grunnlagsmaterialet til Nasjonal transportplan 2014 —
2023, jf vedlegg. Retningslinjene er en oppfølging av det utredningsarbeidet som
transportetatene og Avinor AS har gjennomført i utredningsfasen, samt at det gis
føringer for det konkrete planarbeidet.

Iht retningslinje 1 skal planforslaget legges fram i februar 2012. Regjeringen tar sikte på
å legge fram stortingsmeldingen om NTP 2014 — 2024 tidlig i 2013, og planforslaget vil
være et viktig grunnlag for dette arbeidet.

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet viser til at det legges opp
til en mer strategisk og mindre detaljert plan enn tidligere, samtidig som det er
ønskelig å drøfte tema som berører fylkeskommunale og kommunale ansvarsområder.
Vi vil derfor understreke at det er viktig med et godt samarbeid med lokale og regionale
myndigheter og aktører, for å sikre et best mulig faglig grunnlag for utarbeidelsen av
Nasjonal transportplan 2014-2023.

Vi oppfordrer videre transportetatene og Avinor til å bruke møtene i samordnings-
gruppa aktivt, spesielt ved eventuelle behov for avklaringer eller avgrensinger.
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1. FORMÅL OG INNHOLD 

Arbeidet med grunnlagsmateriale til Nasjonal transportplan 2014-2023 i etatene og Avinor er lagt 

opp i to faser: Utredningsfasen og planfasen. Arbeidet i utredningsfasen skal avdekke problem-

stillinger som krever spesiell oppmerksomhet framover, mens det i planfasen skal utarbeides et 

forslag til anbefalt strategi som innholder statlig investeringsprogram og program for drift og 

vedlikehold av eksisterende infrastruktur. 

 

Retningslinje 1 for planarbeidet ble gitt 16.02.10. Det blir i disse retningslinjene gjort rede for 

tidsplan og organisering av NTP-arbeidet i utrednings- og planfasen, samt de analyser etatene og 

Avinor blir bedt om å gjennomføre i utredningsfasen. Etatenes og Avinors rapport fra utrednings-

fasen, som oppsummerer disse analysene, ble overlevert departementene 01.02.11.  

 

Målstrukturen, slik den er gitt i Retningslinje 2, viser de politiske målene for transportpolitikken. 

Disse målene skal være førende for etatenes og Avinors arbeid i planfasen, og skal legges til grunn 

både for prioriteringene i anbefalt strategi og for prioriteringene ved alternative rammenivå. Det 

skal redegjøres for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved de ulike rammenivåene.  

 

Departementene ønsker å videreutvikle Nasjonal transportplan slik at meldingen blir mer strategisk 

og mindre detaljert. Dette innebærer at vi i større grad vil fokusere på måloppnåelse, og at det vil 

legges vekt på å synliggjøre målkonflikter. Det vil være sentralt å få fram de strategiske valgene 

som må tas for å utvikle et framtidsrettet og fleksibelt transportsystem, herunder utviklingen av 

infrastrukturnettet for veg, jernbane, sjøtransport og luftfart, samt hvordan de ulike transport-

systemene kan samvirke best mulig. Videre vil vi i meldingen i økt grad fokusere på utviklingen av 

transportkorridorene, og avveiningene som må gjøres innen og mellom sektorene, herunder ressurs-

bruken knyttet til drift, vedlikehold og investeringer. Detaljeringsgraden i omtalen av investeringer i 

transportkorridorene skal reduseres, bl.a. er beløpsgrensen for en utvidet omtale av prosjekt som 

foreslås startet opp i perioden 2014-2017 hevet til 750 mill.kr. 

 

Innholdet i Nasjonal transportplan skal reflektere den etablerte ansvarsdelingen mellom 

forvaltningsnivåene. Dette innebærer at regjeringen i planen trekker opp linjer for den overordnede 

nasjonale transportpolitikken, og drøfter utfordringer og politiske målsettinger innen og på tvers av 

forvaltningsnivåene. Fylkeskommunene er imidlertid et selvstendig forvaltningsnivå som gjør egne 

politiske vurderinger og prioriteringer ut fra gjeldende lover og regler, og innenfor de økonomiske 

rammer de har til disposisjon. Statens vegvesen er sams vegadministrasjon for fylkeskommunene i 

fylkesvegsaker. Regjeringen vil i Nasjonal transportplan klargjøre gjeldende rammebetingelser og 

gi signaler om hvilke forventninger regjeringen har til fylkeskommunene.  

 

Det er viktig at staten og kommunesektoren er i dialog for å oppnå en felles forståelse av status og 

utfordringer, og at fylkeskommunene bidrar til å utvikle et helhetlig transportsystem i samarbeid 

med andre fylkeskommuner og med staten. NTP-prosessen er en arena for samarbeid om dette. 

 

Departementene fastsetter i Retningslinje 2 målstrukturen som skal legges til grunn i arbeidet med 

planforslaget. Når det gjelder etappemål om universell utforming og indikatorer for å vise 

oppfølging av målene i målstrukturen, ber vi om at etatene og Avinor kommer med forslag til dette 

innen 1. juli 2011, slik at departementene kan gi tilbakemelding tidlig høsten 2011. 
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Med utgangspunkt i rapporten fra utredningsfasen peker departementene i Retningslinje 2 også på 

en rekke problemstillinger vi ber etatene og Avinor utrede nærmere. Videre inneholder 

Retningslinje 2 føringer knyttet til:  

- innholdet i og utarbeidelsen av en anbefalt strategi, herunder plantekniske økonomiske 

rammer, bindinger og minimumskrav. 

- analyser som skal utføres med utgangspunkt i anbefalt strategi. Disse analysene vil være et 

viktig grunnlag i departementenes arbeid med å fastsette endelige økonomiske rammer, og 

gjøre vurderinger innen og mellom sektorer.  

- redegjørelser for eventuelle større strategiske satsinger utover den plantekniske rammen.  

 

De tre etatene og Avinor står overfor ulike rammebetingelser bl.a. når det gjelder tilknytningsform 

og finansiering. Prioriteringen av investeringsmidlene innenfor Avinor AS sitt område vil bli styrt 

av selskapets organer innenfor gjeldende vedtekter og rammebetingelser, og med bakgrunn i 

omdanningsvedtak og planmeldinger som etter hvert forelegges Stortinget. Samferdsels-

departementet finner det derfor ikke naturlig bl.a. å pålegge Avinor AS å utføre vurderinger innen 

alternative rammenivå eller utarbeide en lønnsomhetsstrategi, jf pkt 7.1 og 7.3. Av hensyn til en 

helhetlig vurdering og framstilling av planlagte tiltak i transportsektoren, bes om at eventuelle 

prosjekt med kostnadsoverslag over 750 mill. kr gis en grundigere omtale, jf pkt 6.5.5 og at andre 

prosjekt gis en mer summarisk omtale.   

 

Planforslaget fra etatene og Avinor vil være et viktig grunnlag for departementenes arbeid med 

stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 og de avveininger som må gjøres som en 

del av dette arbeidet. For å lette arbeidet med stortingsmeldingen og for å minimere omfanget av 

eventuelle supplerende oppdrag, inneholder Retningslinje 2 forholdsvis detaljerte bestillinger. Dette 

gjelder både hvilke analyser og beregninger som bes utført, samt hvordan vi ønsker omtalen 

presentert. Etatene og Avinor må selv vurdere på hvilken måte de ønsker at dette skal inngå i 

planforslaget. Vi ber om at plandokumentet, inklusive investeringsprogrammet og program for drift 

og vedlikehold, maksimalt utgjør 150 sider. Eventuelle vedlegg kommer som tillegg til dette. 

 

Vi ber etatene og Avinor aktivt å bruke Samordningsgruppa mellom etatene/Avinor og 

departementene til å ta opp spørsmål som melder seg underveis i arbeidet. Spesielt vil det være 

viktig å få tilbakemelding dersom det viser seg vanskelig å besvare bestillingene som er gitt 

gjennom retningslinjene.    

 

2. OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER FOR PLANARBEIDET 

Det politiske grunnlaget for planarbeidet utgjøres av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 

2010-2019, med tilhørende Innst. S. nr. 300 (2008-2009) samt regjeringserklæringen (Soria Moria 

II). Det overordnede målet for transportpolitikken og hovedmålene, slik de er gitt i målstrukturen 

for Nasjonal transportplan 2010-2019 skal videreføres og legges til grunn for arbeidet. Videre skal 

etatene og Avinor legge til grunn etappemålene fastsatt i pkt 2.1 om målstrukturen i Nasjonal 

transportplan 2014-2023.  

 

I kapittel 5 (Samferdsel) i Soria Moria II-erklæringen framgår det blant annet at regjeringen vil 

sikre gode kommunikasjoner i hele landet og øke satsingen på samferdsel, slik at tiltakene i 

Nasjonal transportplan 2010 – 2019 blir gjennomført og målene nådd. Regjeringen vil ruste opp 

infrastrukturen for å gjøre hverdagen enklere for folk, bedre miljøet, gjøre samfunnet mer 
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inkluderende og tilgjengelig for alle, samt styrke næringslivets konkurransekraft. Regjeringen vil 

føre en transportpolitikk der de ulike delene av transportsektoren blir sett i sammenheng, og der det 

blir lagt vekt på en sterkere differensiering mellom by og land. I byene og pendlingsomlandet rundt 

blir det fokusert på gode kollektivløsninger, mens bedre veger og rassikring er viktig for distriktene. 

Dette er også reflektert i St. meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru Om distrikts- 

og regionalpolitikken. Regjeringen vil videre stimulere til vekst i sjøtransporten, styrke sjø-

sikkerheten og videreutvikle havnene til effektive knutepunkt i godstrafikken. 

 

Transportsektoren er en betydelig bidragsyter til utslipp av klimagasser. Regjeringen skal etter 

planen legge fram en ny stortingsmelding om klimapolitikken høsten 2011. Dette vil kunne få 

konsekvenser for planforslaget. Inntil videre skal etappemålet i Nasjonal transportplan 2010-2019 

om klimagassutslipp legges til grunn i arbeidet med planforslaget. Departementene vil komme 

tilbake til etatene og Avinor med nærmere føringer om oppfølging av klimameldingen i plan-

arbeidet dersom meldingen gir grunnlag for dette. Etatene må påregne nye oppdrag om dette også i 

meldingsfasen av arbeidet.  

 

Det vises også til regjeringens handlingsplan for Norge universelt utformet 2025, som inneholder en 

visjon om et universelt utformet samfunn i 2025. Departementene ber om at denne visjonen legges 

til grunn i arbeidet med å utvikle og tilrettelegge transportsystemet slik at flest mulig sikres en god 

mobilitet og at man i størst mulig grad unngår spesialløsninger.  

 

2.1 Nasjonale mål for transportpolitikken – målstrukturen i NTP 2014-2023 

Vi viser til forslaget til etatene og Avinor om justeringer av etappemålene i målstrukturen.  

 

Departementene har i sitt arbeid med målstrukturen tatt utgangspunkt i følgende prinsipper: 

- Etappemålene skal peke ut områder i transportsektoren der det er særlig store utfordringer 

og som skal ha et særlig fokus i planperioden. Oppfølgingen av disse målene retter seg 

spesielt mot dialogen mellom regjeringen og Stortinget, men inngår også i den ordinære 

styringsdialogen mellom departement og etat. 

- Etappemålene bør beskrive effekter og ønsket tilstand, og i minst mulig grad være 

tiltaksorienterte. 

- På områder der det ikke er knyttet særskilte etappemål til det enkelte hovedmålet, vil det 

likevel være naturlig å sette mål som etatene skal følge opp som ledd i den ordinære 

etatsstyringen. Oppfølging av slike mål retter seg primært mot virksomhetsstyring og 

styringsdialogen mellom departement og etat. 

- Strategier som etatene og Avinor utarbeider i planforslaget skal ta utgangspunkt i og bygge 

opp under hovedmålene. Strategiene kan være bidrag til å nå flere av målene.  

 

Etatene og Avinor skal ta utgangspunkt i følgende overordnede mål og hovedmål: 
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Regjeringens overordnede mål:

Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 

transportsystem som dekker samfunnets behov for 

transport og fremmer regional utvikling 

Hovedmål 1:

Bedre framkommelighet og 

reduserte avstandskostnader for 

å styrke konkurransekraften i 

næringslivet og for å bidra til å 

opprettholde hovedtrekkene i 

bosettings mønsteret

Hovedmål 2:

En visjon om at det ikke skal 

forekomme ulykker med drepte 

eller hardt skadde i 

transportsektoren

Hovedmål 3:

Begrense klimagassutslipp, 

redusere miljøskadelige 

virkninger av transport, samt 

bidra til å oppfylle nasjonale mål 

og Norges internasjonale 

forpliktelser på miljøområdet 

Hovedmål 4:

Transportsystemet skal være 

universelt utformet

 
 

Vi ber om at etatene og Avinor i sitt arbeid med planforslaget tar utgangspunkt i etappemålene som 

følger nedenfor. Dersom utviklingen av indikatorer gjør det hensiktsmessig å justere etappemålene, 

vil departementene eventuelt komme tilbake til dette.  

 

Etappemål til hovedmål 1 

F1: Transporttilbudet skal bedres  

F2: Påliteligheten i transportsystemet skal bedres 

F3: Reisetider i og mellom landsdeler skal reduseres 

F4: Rushtidsforsinkelsene for næringsliv og kollektivtransport i de fire største byområdene skal 

reduseres  

F5: Framkommeligheten for gående og syklende skal bedres.  

F6: Avstandskostnader mellom regioner skal reduseres 

 

Etappemålet i Nasjonal transportplan 2010-2019 om å bedre transporttilbudet og pålitelighet i 

transportsystemet er splittet i to. Dette er gjort for bedre å få fram at tilbud er knyttet til omfang og 

kvalitet, mens pålitelighet sier noe om stabilitet og robusthet i systemet. 

 

Etappemål til hovedmål 2: 

S1: Antall personer som blir drept eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med minst x 

innen 2024. 

S2: Det høye sikkerhetsnivået i luft-, sjø og jernbanetransport skal opprettholdes eller øke 

 

Det vises i utredningsrapporten til at Statens vegvesen arbeider med et strategidokument for trafikk-

sikkerhet som bl.a. vil danne grunnlag for å vurdere ambisjonsnivået for reduksjon i antall skadde 

og hardt drepte i planperioden. Vi ber om at det i planforslaget legges fram et revidert forslag til 

etappemål. Ved revisjonen av etappemålet ber vi spesielt om en vurdering av virkningene på antall 

drepte og hardt skadde av hhv økt utbyggingstakt for midtrekkverk på eksisterende veg og økt bruk 

av streknings-ATK.  

 

Det er innført et nytt etappemål om sikkerhet for å reflektere fokuset som settes på sikkerheten i 

luft-, sjø og jernbanetransport.  

 

Etappemål til hovedmål 3: 

M1: Bidra til at transportsektoren reduserer klimagassutslippene med 2,5-4 mill. tonn CO2 -

ekvivalenter i forhold til forventet utslipp i 2020.  

M2: Bidra til å oppfylle nasjonale mål for lokal luftforurensing og støy  

M3: Bidra til å redusere tapet av biologisk mangfold  
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M4: Begrense inngrep i dyrket jord  

 

Det etablerte etappemålet om klima i Nasjonal transportplan 2010-2019 legges til grunn i arbeidet 

med planforslaget. Vi vil endelig fastsette etappemålet om klimagassutslipp etter at klimameldingen 

er lagt fram.  

 

Departementene har redusert antall etappemål i tråd med transportetatene og Avinor sine 

påpekninger av at de viktigste utfordringene i transportsektoren er knyttet til klimagassutslipp og 

biologisk mangfold, i tillegg til støy. Vi har inkludert lokal luftforurensing i målstrukturen, som 

sammen med støy bidrar til helseproblemer. Det er betydelig politisk fokus på jordvern og vi har 

tatt inn dette som eget etappemål.  

 

Etappemål i Nasjonal transportplan 2010-2019 om inngrep i naturområder, kulturminner, 

kulturmiljø og kulturlandskap utgår fra målstrukturen. Det vises til at disse områdene for en stor del 

er regulert gjennom lovgivning og retningslinjer, slik at det i stedet legges som premiss i 

planarbeidet at: 

- inngrep i viktige naturområder skal unngås 

- inngrep i viktige kulturminner/-miljø og verdifulle kulturlandskap skal begrenses 

 

Vi ber om at etatene og Avinor i planforslaget konkret henviser til den lovgivning og retningslinjer 

som regulerer inngrep på disse områdene. Videre bes redegjort for i hvilken grad de foreslåtte 

prioriteringene likevel medfører denne type inngrep, og at det framgår hvilke avveininger som er 

lagt til grunn. Virkningene skal oppsummeres i en egen beskrivelse og tallfestes der det er mulig. 

 

Etappemål til hovedmål 4: 

Etatene og Avinor opplyser at de vil arbeide videre med å utforme et etappemål for universell 

utforming av transportsystemet. Nytt etappemål må synliggjøre at hele reisekjeden skal ivaretas. 

Utvikling av et universelt utformet transportsystem krever nært samarbeid mellom aktørene. Det 

understrekes at fylkeskommunene selv må vurdere og prioritere tiltak for universell utforming 

innenfor gjeldende regelverk og økonomiske rammer.  

 

Departementene ber om at etatene og Avinor kommer med et forslag til etappemål for universell 

utforming og indikatorer for å vise oppfølgingen av dette, jf nedenfor, innen 1. juli 2011.  

 

Indikatorer 

Etatene og Avinor kommer i rapporten fra utredningsfasen ikke med forslag til indikatorer, jf 

Retningslinje 1 der vi også ber om en vurdering av behovet for å justere og eventuelt utvikle nye 

indikatorer. Departementene ber om at etatene og Avinor kommer tilbake med et forslag til 

indikatorer innen 1. juli 2011, og vil tidlig høsten 2011 gi tilbakemelding om hvilke indikatorer 

etatene og Avinor skal legge til grunn i arbeidet med planforslaget.  

 

Departementene vil spesielt vise til utredningen NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft 

for vekst i hele landet, hvor det framgår at samferdselsinvesteringer som medvirker til region-

forstørrelser er viktig for å utvikle robuste arbeidsmarkeder som har større bredde og dybde i 

jobbtilbudet for høyere utdannede. Vi ber etatene og Avinor vurdere om det under etappemålet om å 

redusere avstandskostnadene er mulig å utvikle indikatorer som reflekterer hensynet til 

regionforstørring. 
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Vi ber om at det i dette arbeidet tas utgangspunkt i indikatorene som brukes i målstrukturen for 

Nasjonal transportplan 2010-2019, og at endringer begrunnes ut fra dette. Videre bes om at det 

vurderes hvilke indikatorer som kan brukes til illustrasjonsformål i planforslaget for å vise hvordan 

en beveger seg i retning av etappemålet, jf pkt 6.4.1. Vi ber også om at det vurderes hvilke 

indikatorer som er egnet til å vise hva som oppnås i den enkelte korridor (pkt 6.5.6), samt at det 

vurderes om det er indikatorer som er hensiktsmessig å trekke inn i omtalen av innsatsen i 

byområdene (pkt 6.5.10). Det vises her også til Vegdirektoratets arbeid med miljøvennlig 

bytransport der det arbeides med indikatorer i byområder.  

 

Departementene vil fortsatt ta sikte på å vise effektene av de årlige budsjettene på indikatorene, men 

vil vurdere nærmere hvordan dette skal framstilles, herunder om det skal vises effekter årlig, og om 

det skal vises effekter av alle indikatorene. På samme måte som med etappemålene, er det viktig å 

avgrense omfanget av indikatorer.  

 

Departementene skal i det videre arbeidet også jobbe med å finne et hensiktsmessig skille mellom 

indikatorer som brukes i oppfølging av Nasjonal transportplan overfor Stortinget og indikatorer som 

brukes i rapportering fra etater/selskap til departementene. Kundeundersøkelser er eksempel på 

indikatorer som er godt egnet i virksomhetsstyringen, men ikke egnet i oppfølging av målene i 

Nasjonal transportplan overfor Stortinget. Motsatt kan det være indikatorer som etatene og Avinor 

bruker i rapporteringen til departementene som kan være egnet i oppfølging av målstrukturen.  

 

3. PÅGÅENDE PROSESSER OG UTREDNINGER 

Det pågår en rekke prosesser og utredninger som vil være av betydning for planforslaget fra etatene 

og Avinor. Det vises bl.a. til høyhastighetsutredningen og nordområdeutredningen, hvor det er gitt 

separate oppdrag. Videre er det innen veg- og jernbanesektoren satt i gang en rekke konsept-

valgutredninger (KVU-er) med tilhørende ekstern kvalitetssikring (KS1). Resultatene fra disse 

utredningene skal innarbeides i etatenes og Avinors planforslag. 

 

3.1 Høyhastighetsutredningen 

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utrede spørsmålet om høyhastighets-

jernbane i Norge, jf mandat gitt i brev av 19.02.10. Høyhastighetsutredningen gjennomføres som en 

separat utredning. Frist for Jernbaneverkets tilrådning til departementet er satt til 1. februar 2012. 

 

Det forutsettes at NTP-programstyret har etablert hensiktsmessige kontaktformer for gjensidig 

informasjonsutveksling med Høyhastighetsprosjektet, jf Retningslinje 1.  

 

3.2 Nordområdeutredningen 

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har gitt transportetatene og Avinor i 

oppdrag å gjennomføre en strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene, jf brev av 

17.02.10. Utredningen er delt i to faser. Frist for første fase var november 2010, mens frist for andre 

fase er juni 2011. Det er i brev av 22.12.10 gitt føringer og avgrensninger fra Samferdsels-

departementet for det videre utredningsarbeidet. Utredningen skal være et faglig innspill i arbeidet 

med forslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023.  
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3.3 KVU for IC-triangelet 

Samferdselsdepartementet har i brev av 05.01.2011 gitt Jernbaneverket mandatet for konseptvalg-

utredningsarbeidet. Det skal gjennomføres tre parallelle KVU’er innenfor IC-området, hhv for 

Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen (Oslo – Lillehammer).  Disse vil etterfølges av en 

ekstern kvalitetssikring (KS1).  

 

3.4 KVU for overgang til ny teknologisk plattform for signalanlegg 

Samferdselsdepartementet har i brev av 11. februar 2011 gitt Jernbaneverket mandat for konsept-

valgutredning for strategivalgene i forbindelse med ny teknologisk plattform for signalanlegg.  

 

3.5 Ferjefri E39 

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre et prosjekt som skal 

utrede potensialet en ferjefri E39 vil ha for næringsliv og tilhørende bo- og arbeidsregioner. E39 går 

langs kysten fra Kristiansand til Trondheim og er således av stor strategisk betydning for transport 

av gods og folk mellom byene på strekningen.  Prosjektet skal også vurdere teknologiske løsninger 

for fjordkryssinger. Prosjektet skal sees i sammenheng med fire KVUer på strekningen som er 

igangsatte fram til rulleringen av Nasjonal transportplan 2014-2023 (Aksdal – Bergen, Skei – Moa, 

Moa – Bergsøy, Bergsøy – Betna).  

 

3.6 Stad skipstunnel 

Konseptvalgutredning Stad skipstunnel ble sluttført i desember 2010. Det legges opp til å 

ferdigstille kvalitetssikringen (KS1) i 2011, og arbeidet er i rute i forhold til tidsplanen som er 

estimert i Nasjonal transportplan 2010-2019. 

 

3.7 Kartlegging av konsekvenser for sivil luftfart ved lokalisering av nye kampfly  

Forsvarsdepartementet har igangsatt en utredning av lokalisering av nye kampfly hvor Avinor 

deltar. Utredningen omfatter bl.a. en kartlegging av konsekvenser for sivil luftfart. Vi ber etatene og 

Avinor om å innarbeide resultatene fra dette arbeidet i planforslaget.  

 

4. RESULTATER FRA UTREDNINGSFASEN 

Etatene og Avinor har i utredningsfasen gjennomført en perspektivanalyse samt tverrsektorielle 

utredninger knyttet til bl.a. utviklingen av effektive knutepunkt for person- og godstransport, 

transportutvikling og konkurranseflater i korridorer, virkemiddelbruk i byområdene, regional 

utvikling og sikker transport. Etatene har også vurdert målstrukturen slik den ble presentert i 

Nasjonal transportplan 2010-2019. Dette arbeidet er oppsummert i etatenes og Avinors rapport fra 

utredningsfasen.  

 

Departementene har fra utredningsrapporten merket seg følgende hovedutfordringer knyttet til å 

utvikle et effektivt og helhetlig transportsystem:  

- En stor del av befolkningsveksten forventes å komme i storbyregionene, og vil forsterke 

kapasitetsutfordringene i transportsystemet. Et velfungerende transportsystem i storbyregionene 

er viktig for næringslivet i hele landet. Trafikkveksten i storbyene skaper behov for helhetlige 

virkemiddelpakker, og så mye som mulig av veksten må tas av kollektivtransporten og gjennom 

økt bruk av gange og sykling.  
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- Veksten i trafikken gjør det utfordrende å nå klimamålet. Analyser viser at dersom klimamålet 

skal kunne nås, vil det i tillegg til tekniske tiltak rettet mot de enkelte transportmidlene også 

være nødvendig med kraftige virkemidler i form av transportreduserende tiltak ved arealbruk og 

utbygging av kollektivinfrastruktur og -tilbud, samt restriktive tiltak for å begrense bruk av 

personbil. Tiltak for å nå klimamålet kan stå i konflikt med mål om reduserte avstandskostnader 

for å fremme regional utvikling og økonomisk vekst.  

- For å styrke godstransporten på jernbane og til sjøs og få utført en større andel av 

godstransportene intermodalt trengs effektive og attraktive godsknutepunkter med høy gods-

konsentrasjon. Det er behov for bedre koordinering og styring av utviklingen av nasjonale 

godsknutepunkter og for å vurdere nye samarbeidsformer og eierskapsløsninger.  

- Bevaring av biologisk mangfold og redusert støy fra trafikken er de viktigste miljøutfordringene 

ved siden av klima. Lokal luftforurensning er en utfordring i de største byene.  

- Utvikling av transportsystemet er viktig for å skape robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner og 

styrke norsk næringslivs konkurranseevne. Avstandskostnadene i og mellom landsdelene kan 

reduseres gjennom reduserte reisetider og transportkostnader og ved økt regularitet og 

pålitelighet i transportsystemet.  Dette kan bl.a. gjøres ved å bygge ut deler av vegnettet for å 

fjerne flaskehalser for næringslivets transporter, rassikring og økt nivå på drift og vedlikehold.   

- Behov for styrket trafikksikkerhet, først og fremst på veg. Det må fortsatt arbeides for å 

redusere antall drepte og skadde i vegtrafikken, samt opprettholde det høye sikkerhetsnivået 

innen luftfart, jernbane og sjøfart.  

- Universell utforming skal inngå som en naturlig del av transportetatenes alminnelige funksjoner 

og arbeidsoppgaver. Fram til dette er fullt oppnådd trengs det en ekstra innsats for samarbeid, 

kompetanse, utbedring av eksisterende infrastruktur og drift og vedlikehold. 

 

Regjeringen vil videreføre politikken fra Nasjonal transportplan 2010-2019 med en sterkere 

differensiering av virkemiddelbruken mellom by og land. Den store befolkningsveksten som er 

ventet i storbyregionene gjør at det vil være svært viktig å finne fram til løsninger for å møte 

kapasitetsutfordringene. Samtidig vil det være viktig å prioritere tiltak som reduserer avstands-

kostnadene mellom regionene. Det vil være sentralt at etatene og Avinor i planforslaget får fram 

hvordan virkemiddelbruken kan innrettes for å møte de viktigste transportutfordringene i 

byområdene, samt utvikle robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner.  

 

Departementene viser også til de store utfordringene knyttet til å nå klimamålet. Vi ber om at 

etatene og Avinor i sitt arbeid med planforslaget viser hvilke tiltak som skal til for at klimamålet 

nås. Det bes om at det leggs stor vekt på å få fram hvordan tiltak innen eget ansvarsområde kan 

bidra til dette.  

 

Vi viser videre til at etatene og Avinor mener at klimagassutslipp og biologisk mangfold er de 

viktigste miljøutfordringene i transportsektoren, i tillegg til støy. Departementene vil peke på at det 

fortsatt er store utfordringer knyttet til lokal luftforurensing. Dette vil følges opp gjennom etappe-

målene for miljø i målstrukturen, jf pkt 2.1. 

 

Departementene ber om at etatene og Avinor legger vekt på å fortsatt styrke det høye sikkerhets-

nivået innen luftfart, jernbane og sjøfart, jf innføring av nytt etappemål om dette. Det vil videre 

være viktig å arbeide for å redusere ytterligere antallet drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Vi 

ber på denne bakgrunn om at det i planforslaget legges fram et forslag til ambisjonsnivå for etappe-

målet om reduksjon i antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikkulykker, jf pkt 2.1 om målstruktur.  
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Universell utforming må sees i sammenheng med øvrige satsningsområder og strategier, som for 

eksempel nasjonal strategi for gående og arbeidet som pågår i forbindelse med utviklingen av 

effektive personknutepunkter/kollektivtrafikk. Koplingen mellom regjeringens handlingsplan og 

Nasjonal transportplan må tydeliggjøres. Det må satses på samarbeid, samhandling og systematisk 

kompetanseheving i ulike ledd i transportetatene. Departementene ber om at etatene og Avinor 

redegjør for ressursbruken knyttet til universell utforming. Trafikktunge reisekjeder bør prioriteres i 

planfasen. Det vil her være viktig å få til et samarbeid med fylkeskommunene, kommunene og 

andre interessenter. 

 

4.1 Perspektivanalyse 

Etatene og Avinor har bl.a. med utgangspunkt i Perspektivmeldingen 2009, jf St. meld. nr. 9 (2008-

2009) og Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser gjennomført en analyse av transportbehovet i 

et 30-års perspektiv på bakgrunn av viktige langsiktige drivkrefter som befolkningsutvikling, 

næringsutvikling i et internasjonalt perspektiv, inntektsutvikling, klima og ny teknologi.  

 

Hovedfunnene i analysen kan kort oppsummeres som følger: 

 

 Betydelig befolkningsvekst, hovedsakelig i de største byområdene.  

 En større andel av befolkningen vil være eldre og flere vil være over 80 år.  

 Disponibel inntekt vil øke med om lag 70 pst fram mot 2040, og det er sannsynlig at dette kan 

øke etterspørselen etter lengre reiser med fly og bil.  

 Inntektsøkningen vil i mindre grad medføre endringer i antall daglige reiser, men befolknings-

utviklingen vil medføre et større press på infrastrukturen i sentrale strøk.  

 Globaliseringen vil fortsatt gi økt handel og mer godstransport. Norsk eksport og import 

beregnes å øke med 35-40 prosent (i tonnkm) fram mot 2040. Eksporten vil dominere, mens 

importen vil øke mest. 

 Utviklingen i EU er sentral også for Norge. Europeisk transportpolitikk utformes nå for å bidra 

til en grønnere, smartere og mer inkluderende vekst i EU. Departementet viser blant annet til ny 

hvitbok om transport (planlagt framlagt våren 2011) og den videre utviklingen av TEN-T. 

 Sjøtransport vil fortsatt være dominerende lastbærer for gods til og fra Norge, men 

lastebiltransport er i stor vekst.  

 Det er i hovedsak vegtransport som frakter gods over kortere avstander innenlands, dvs. inntil 

400-500 km.  

 Jernbanen har betydelige markedsandeler på endepunktsmarkedene, altså mellom de største 

byene.  

 Økt godstransport gir utfordringer for kapasiteten på infrastrukturen, særlig på terminaler.  

 Veksten i trafikken gjør det utfordrende å nå klimamålet.  

 ITS (Intelligente transportsystemer) vil sannsynligvis få en stadig mer framtredende rolle i 

framtidens transportsystem, og kan bli en vesentlig faktor for å påvirke transportatferd og 

reisemiddelfordeling fram mot 2040. 

 

Vi ber etatene og Avinor vise hvordan de tar hensyn til disse utviklingstrekkene i planforslaget og i 

hvilken grad de håndterer disse utfordringene. Departementene har spesielt merket seg at 

befolkningen øker raskt, og at konsentrasjonen av både godstransport og persontransport i økende 

grad skjer i områder der det allerede er høy aktivitet og lite ekstra kapasitet i infrastrukturen.  
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Vi viser også til at det i rapporten fra etatene og Avinor framgår at implementering av løsninger 

basert på ITS kan bidra til å oppnå hovedmålene i transportpolitikken. EU har sommeren 2010 

vedtatt et direktiv om ITS (direktiv 2010/40/EU), med særlig hensyn på implementering i 

vegsektoren. På den bakgrunn ber vi etatene og Avinor foreslå konkrete tiltak på dette området slik 

at de stipulerte effektene og målene i direktivet kan realiseres. Tiltak som bidrar mest til å nå 

målene i transportpolitikken sett i forhold til ressursbruken skal prioriteres først. Hensynet til 

personvern skal vektlegges.  

 

4.2 Tverrsektorielle utredninger  

Etatene og Avinor peker i utredningsrapporten på en rekke problemstillinger de vil arbeide videre 

med fram mot framleggingen av planforslaget. Departementene har spesielt merket seg:  

 

Konkurranseflater: Utredningsrapporten viser at transportveksten for en stor del vil komme på veg, 

dersom det ikke gjennomføres tiltak for å motvirke dette. Det er videre avdekket at utfordringene til 

dels er større enn tidligere når det gjelder tiltak som må til for å dempe trafikkveksten og få 

overgang til mer miljøvennlige transportformer. Det pekes imidlertid på at det er rom for å endre 

transportmiddelfordelingen i miljøvennlig retning, men at dette krever svært kraftfulle virkemidler. 

For persontransport er konkurranseflatene størst i byene, og potensialet er størst for å overføre 

arbeidsreiser fra bil til kollektivtransport eller sykkel og gange. Når det gjelder godstransport 

dominerer lastebilen på avstander under 250 km, med få eller ingen konkurranseflater mot andre 

transportmidler på avstander under 50 km. Jernbanen har store markedsandeler på endepunkts-

trafikken mellom de store byene, og potensialet for overføring av gods er størst for utenriks 

transporter mot Europa. Sjøtransporten dominerer langs kysten på Vestlandet og har en høy 

markedsandel i utenriks godstransport, men trenden viser lavere markedsandeler på import.  

 

I byene vil det være viktig å styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne mot biltrafikken, og å sikre 

bedre framkommelighet for sykkel og gange. Videre vil det for å styrke næringslivets konkurranse-

evne være viktig å utvikle gode nett for hver transportsektor og gode koblinger mellom nettene. 

Sammenkobling er viktig for å styrke muligheten for overføring av transport fra veg til sjø og bane, 

samtidig som det øker fleksibiliteten og effektiviteten i transportene. Tiltak i infrastrukturen og 

annen virkemiddelbruk bør innrettes, slik at fortrinnene til de enkelte transportmidlene best kan 

utnyttes og at ressursbruken blir mest mulig effektiv. Dette vil kunne bidra til at konkurranseflatene 

mellom de ulike transportformene endres på sikt. Etatene og Avinor bes vurdere hvilke strategier 

som kan bidra til å redusere biltrafikkens andel av transportarbeidet. 

 

Regjeringen ønsker at en størst mulig del av veksten i de lange godstransportene skal skje på bane 

eller sjø. Vi ber om at det redegjøres for i hvilken grad en slik overgang støtter opp om målene for 

transportpolitikken på en samfunnsøkonomisk effektiv måte. Det bes om at etatene og Avinor i 

første omgang fokuserer på områder der potensialet og de samfunnsøkonomiske gevinstene 

forventes å være størst. Etatene og Avinor må på bakgrunn av dette vurdere og foreslå tiltak som 

kan bidra til en overgang fra veg til sjø og bane.  

 

I godsstrategien på jernbane, som ble presentert i Nasjonal transportplan 2010-2019, er målet å 

legge til rette for en tilnærmet dobling av godskapasiteten på jernbanen innen periodens utløp. Vi 

ber om en oppdatering av godsstrategien i lys av funnene i utredningsfasen.  

  

For utvikling av jernbaneinfrastrukturen er en nødvendig grad av samordning mellom gods-

strategien og strategien for utvikling av de lange persontogstrekningene viktig. Vi ber om en 
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vurdering av hvordan godsstrategien vil bli påvirket av de anbefalte strategier for langdistanse 

persontrafikk i Sør-Norge som høyhastighetsutredningen skal gi anbefalinger til, og hvilke tiltak 

som i så fall bør settes i verk.  

 

Byområdene: Etatene og Avinor viser til at styrking av kollektivtransporten innebærer store 

finansieringsutfordringer både for utvikling og drift av transportsystemet. De mener at kollektiv-

trafikk, gange og sykkel bør håndtere en stor del av den forventede trafikkveksten. Transportetatene 

og Avinor mener at det er nødvendig at staten ytterligere styrker sin rolle i byene og tar større 

ansvar for samordnede tiltakspakker og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene. De mener videre 

at staten bør bidra direkte til investeringer i høykvalitets kollektivtrafikksystem i de største 

byregionene. Det foreslås at Samferdselsdepartementet og etatene, sammen med fylkeskommunene 

og storbykommunene, bør utarbeide forslag til ramme for planlegging og gjennomføring av 

samordnede tiltakspakker som bygger på forpliktende avtaler. Beregninger viser at pakker med 

både utbygging av kollektivtrafikk og restriksjoner mot biltrafikk gir god effekt. Bedring av 

kollektivtilbudet gir alene liten effekt.   

 

Transportetatene framhever også at det er nødvendig å se kjøp av persontransport i de store 

byregionene i sammenheng med de fylkeskommunale kjøpene av transporttjenester. Det foreslås 

dessuten å utforme en parkeringspolitikk som kan bidra til å redusere biltrafikkveksten i regionene. 

Videre understrekes det at økt sykling gir god samfunnsøkonomi, særlig på grunn av helseeffektene, 

og at det er behov for å øke innsatsen fra både stat og kommune for å få en raskere planlegging av 

sammenhengende sykkelvegnett.   

 

Departementene vil innledningsvis peke på at ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene 

ligger fast. Det betyr blant annet at finansieringen av det kommunale og fylkeskommunale vegnettet 

samt kollektivtransporten i fylkene skal skje gjennom rammetilskuddet, som bevilges over 

budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet. I tillegg kommer eventuelle inntekter fra 

bypakker, som også kan benyttes til investering i og drift av kollektivtransport. Dette innebærer at 

fylkeskommunen må prioritere midler mellom veginfrastruktur, kollektivtrafikk og andre formål, og 

har slik mulighet til å utvikle et helhetlig transportsystem. I tillegg må restriktive tiltak rettet mot 

bruk av personbil vurderes som et sentralt virkemiddel. Staten vil legge til rette for helhetlige 

løsninger gjennom arbeidet med KVU og stimuleringstiltak, samt ved å finansiere og drive statlig 

infrastruktur og kjøpe persontransporttjenester på jernbane. I planforslaget fra etatene og Avinor må 

prioriteringer og forslag til tiltak være basert på de statlige virkemidlene. 
 

Vi ber om at etatene og Avinor i sitt planforslag viser hvordan de tar hensyn til utfordringene med å 

vri trafikkveksten i byområdene fra personbilbruk til økt kollektivtrafikk, gange og sykkel, og at det 

presenteres forslag til hvordan eventuelle framkommelighetsutfordringer for godstransport i 

byområder kan løses uten samtidig å gjøre persontransport med bil mer attraktivt. Det bes om 

konkrete eksempler på hvordan staten kan styrke sin innsats i byområdene med hensyn til kollektiv-

trafikk og sykkel. Konsekvenser av forslagene bør problematiseres. Hva vil for eksempel økt statlig 

finansiering av lokal kollektivtransport bety ift dagens ansvarsdeling?   
 

Vi ber videre etatene presentere konkrete eksempler på hvordan de mener at et rammeverk for 

samordnede tiltakspakker, der også restriktive tiltak inngår, best kan utformes. Vi ber om at det 

redegjøres for hvordan samhandlingen mellom aktørene gjennom dette kan bedres og hvordan 

forpliktende avtaler innenfor et slikt rammeverk bør utformes, herunder vurdere hvilke krav staten 

bør stille i forbindelse med sitt engasjement. Formålet er å komme videre på dette området ift 
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omtalen i innværende Nasjonal transportplan. Det kan være fornuftig å relatere dette til erfaringer 

fra utformingen av nyere bypakker, samt om belønningsordningen og Framtidens byer har påvirket 

kommunenes prioriteringer, målsettinger og virkemiddelbruk. Et forslag til utforming og bruk av 

parkeringsbegrensning som virkemiddel kan inngå i en slik framstilling. 

 

For å nå målene om bedre framkommelighet og miljø har regjeringen i Nasjonal transportplan 

2010-2019 satt som mål at sykkelandelen skal økes fra 4-5 prosent til 8 prosent i planperioden. Det 

er videre et mål at byer og tettsteder etablerer sammenhengende hovednett for sykkel. Vi ber etatene 

og Avinor revidere sykkelstrategien i lys av funnene i utredningsfasen. Vi ber spesielt om at det 

vurderes hvor stor del av den forventede trafikkveksten som kan utføres på sykkel og hvilke tiltak 

dette vil kreve. Videre ber vi om en vurdering av den samfunnsøkonomiske nytten av en slik 

strategi.  

 

Kapasitetsutfordringer i Oslo-området: Departementene viser til Retningslinje 1 (pkt 5.2.7) der det 

bl.a. heter at det må ”…klarlegges og nærmere tidsfestes når det er behov for å starte opp en 

planleggings- og byggeprosess for en eventuell tunnelløsning, med oppstart av KVU/KS1 som 

første skritt”. Videre ble det bedt om at det måtte lages en plan for å utvide kapasiteten på jernbane-

systemet i Oslo-området fram til eventuelle nye tunnelløsninger kan være ferdig.   

  

Etatene og Avinor viser i sin rapport til at det må arbeides videre med å se kollektivtilbudet i 

sammenheng, og at man bør se nærmere på den framtidige rollefordelingen mellom ulike kollektiv-

tilbud i Oslo-området. Det er nedsatt en prosjektgruppe med berørte aktører som skal se på 

arbeidsdelingen mellom de ulike kollektive transportformene, behov for kapasitetsøkende tiltak og 

langsiktige utfordringer i Oslo-området.  

 

Departementene vil peke på at dette arbeidet er av langsiktig karakter, samtidig som valg av løsning 

har betydning for prioriteringene i planforslaget og for framtidig planarbeid. Vi har forståelse for at 

dette er krevende problemstillinger. Det vises til at en betydelig del av transportarbeidet i Oslo-

området utføres med tog. Samtidig er kapasiteten på jernbanenettet her av stor betydning for 

avviklingen av trafikken i det nasjonale jernbanenettet. Behovet for jernbanekapasitet i Oslo-

området må vurderes opp mot kapasiteten i øvrig kollektivtransport og vegsystemet samlet sett.  

 

Departementene understreker imidlertid at problemstillingene og spørsmålene som reises i 

Retningslinje 1 så langt mulig må besvares i planforslaget fra etatene og Avinor. Det kan i tillegg til 

tunnelløsning være aktuelt å presentere alternative løsninger og arbeidsdeling i forbindelse med 

jernbanens bidrag til framtidig transportkapasitet i Oslo.  

 

Det forventes at det prioriteres tilstrekkelig ressurser til dette arbeidet, slik at anbefalingene og 

konklusjonene kan bli mest mulig konkrete og tiltaksrettede. Departementet vil på dette området be 

om en rapportering i Samordningsgruppa midtveis i utredningsperioden. 

 

Regional utvikling: Etatene og Avinor peker i utredningsrapporten på tiltak for å redusere avstands-

kostnadene og gir eksempler på hvordan bedring av transporttilbudet kan gjøre regionene mer 

robuste. Regional utvikling er et viktig mål for regjeringens transportpolitikk. Vi ber om at det vises 

hvordan prioriteringene møter utfordringene i distriktene og bidrar til regional utvikling. Videre ber 

vi om at etatene og Avinor får fram hva som er de viktigste utfordringene samt hva slags 

infrastrukturtiltak som vil ha størst betydning for fjellområdene i Sør-Norge.   
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Departementene har spesielt merket seg behovet for bedre sammenheng mellom nasjonale og 

regionale transportplaner samt behovet for sterkere satsing på vedlikehold av veg- og jernbane-

infrastrukturen for å styrke regulariteten og effektiviteten. 

 

Etatene og Avinor skal i arbeidet legge vekt på at de ulike transportmidlene spiller ulike roller i den 

regionale utviklingen. For å opprettholde og utvikle et godt kollektivtilbud i distriktene er det viktig 

at tilbudet har høy frekvens der det er potensial for mange kollektivreiser. Et mer pålitelig vegnett, 

med færre flaskehalser og mindre risiko for ras, er virkemiddel som bidrar til å redusere kostnader 

for vegtransporten. Jernbanen kan bidra som regional utviklingsaktør gjennom å tilby effektiv 

transport i og mellom byområder og slik bygge opp under en flerkjernestruktur som avlaster press-

områder og gir nye etableringsmuligheter. Jernbanen kan ofte ha en sentral rolle for utviklingen av 

stasjonsområder til attraktive knutepunkter og konsentrasjon av aktiviteten i tettsteder. I kyst-

områdene bidrar også hurtigbåtene til en slik utvikling.  Kystfrakttrafikken har stor betydning for 

næringslivet langs kysten. Regionale lufthavner har også betydning for muligheten til å 

opprettholde bosettingstrukturen. 

 

Vi ber om at det legges vekt på å vise hvordan prioriteringene og tiltak rettet mot de enkelte 

transportformene samlet bidrar til å løse utfordringene i distriktene og skape robuste bo- og 

arbeidsmarkedsregioner. Det kan være hensiktsmessig at dette arbeidet knyttes til arbeidet med 

knutepunkter for gods- og persontransport. Videre ber vi om at det i lys av den forventede 

befolkningsveksten vurderes i hvilken grad den foreslåtte strategien legger til rette for å avlaste 

aktiviteten i det sentrale østlandsområdet.   

 

Effektive knutepunkter for godstransport: Departementene har også merket seg at etatene og Avinor 

mener statens rolle i utviklingen av nasjonale godsknutepunkter bør avklares, og at det er behov for 

å vurdere alternative eierskaps- og organisasjonsløsninger, blant annet løsninger som bygger på et 

samarbeid mellom offentlige og private aktører. Etatene og Avinor ber også om at det gjøres en 

vurdering av statlig eierskap i en eller annen form i de viktigste nasjonale godsknutepunktene. Det 

foreslås videre å se nærmere på om det er grunnlag for et sterkere og mer forpliktende regionalt 

havnesamarbeid, og om eierskapet til rene jernbaneterminaler (på godssiden) bør legges til 

Jernbaneverket. For å unngå monopol og konkurransevridninger bør det samtidig gis mulighet for 

alle operatører - etter forutgående konkurranse - til å etablere seg på slike godsknutepunkt.  

 

Departementene er i prinsippet åpne for å vurdere justeringer i organisering og ansvarsdeling, når 

det gjelder eierskap til terminaler, der slike endringer kan være et bidrag til mer effektiv ressursbruk 

slik at vi får en mer effektiv og fleksibel godstransport. Dersom etatene og Avinor mener det kan 

være grunn til å se nærmere på slike løsninger, ber vi i første omgang om at det presenteres en 

konkret skisse til hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Skissen bør være av en slik karakter at 

modellen kan utvides også til andre godsknutepunkt.  Det må i skissen gjøres kort rede for juridiske 

og finansielle konsekvenser av forslaget, herunder hvilke(n) aktør(er) som bør ha ansvaret for en 

eventuell gjennomføring. Departementene ønsker også – som etatene og Avinor peker på - at de 

foreslåtte løsningene bidrar til å legge til rette for at nye operatører kan få anledning til å etablere 

seg, slik at det gis mulighet for kostnadseffektive og nyskapende løsninger når det gjelder inter- og 

multimodale konsepter. Når det gjelder eierskapsspørsmål til jernbaneterminaler for godstransport – 

som etatene og Avinor tar opp i et eget punkt – viser departementene til at Jernbaneverket deltar i 

en arbeidsgruppe sammen med Samferdselsdepartementet som bl.a. vurderer overtakelse av 

godsterminaler fra ROM Eiendom. Eventuelle forslag til endringer i organisering og eierskap til 

jernbaneterminaler bør derfor i første omgang tas opp i arbeidsgruppen.  
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Departementene har merket seg at etatene og Avinor peker på viktigheten av bedre atkomst til 

nasjonale godsknutepunkt. I alle de fem byene med utpekte havner (Oslo, Kristiansand, Stavanger, 

Bergen og Tromsø) kan det være framkommelighetsproblemer i rushtiden. I Oslo er det imidlertid 

også i tillegg problemer med framkommelighet andre deler av døgnet, og forsinkelsene med dagens 

løsning beskrives som ”betydelige”. Departementene ber derfor om at utbedring av flaskehalsene 

vurderes i planforslaget. 

 

Effektive knutepunkt for persontransport: Departementene har merket seg forslaget fra etatene og 

Avinor om at fylkeskommunene bør lede arbeidet for å utvikle et regionalt nett av knutepunkter, og 

mener at dette kan være en hensiktsmessig tilnærming. Dette vil også være naturlig ut fra ansvaret 

fylkeskommunene har for store deler av vegnettet og kollektivtransporten. Vi viser også til at 

Jernbaneverket har satt i gang et større arbeid for å gå gjennom stasjonsstrukturen på jernbanenettet. 

Formålet er blant annet å identifisere stasjoner som i større grad enn i dag bør bygges opp med 

knutepunktfunksjoner. Vi ber om at strategien for de ulike banestrekningene som er berørt av 

gjennomgangen presenteres i planforslaget, med en beskrivelse av hvilke effekter som vil kunne 

hentes ut ved realisering av strategien. 

 

Lokale initiativ knyttet til lufthavnstrukturen: Kortbanenettet og stamrutenettet har stor betydning 

for sysselsetting, bosetting og næringsliv i hele landet. Utredningsfasen viste at det kan være 

hensiktsmessig å avklare en fremtidsrettet utvikling av Avinors lufthavner, samt at det er tatt mange 

lokale initiativ om baneforlengelse og nye flyplasser. Departementene ber derfor etatene og Avinor 

om å gjennomføre en nærmere analyse med utgangspunkt i disse initiativene.  

 

Analysen skal innholde  

 Teknisk- operativ mulighetsstudie 

 Drifts- og utbyggingskostnader  

 Samfunnsmessig (samfunnsøkonomisk) analyse, jf Møreforsking rapport 0606a og b 

 Konsekvenser for statens kjøp av flyrutetjenester  

 Områdevise analyser  

 Forholdet til planlagte investeringer i andre transportsektorer med konsekvenser for de 

aktuelle regionenes transporttilbud samlet sett  

 Kartlegging av ev. lokal finansiering (lokale tilskudd) 

 Avklaring av om Avinor vil ta tiltakene inn i sin investeringsplan sett i sammenheng med 

selskapets rammebetingelser for investeringer, herunder det vedtektsfestede kravet om 40 

prosent egenkapitalandel 

 

I de områdevise analysene anser departementene det som viktig med en åpen prosess og lokal 

medvirkning. Ved lokal involvering skal det framgå at de områdevise analysene kun inngår som del 

av en kartleggingsprosess, og at dette ikke innebærer at eventuelle tiltak vil bli gjennomført. 

 

Etatene og Avinor bes ellers så langt det er mulig angi mulige økonomiske konsekvenser, samt en 

realistisk tidsplan for eventuell gjennomføring av de mulige tiltak som går framgår av analysen. Det 

forutsettes at planlagte investeringer er i henhold til kravene i vedtektene. 

  

Klimatilpasninger: Etatene og Avinor påpeker at infrastrukturen må tilpasses endringer i klimaet. 

Det vises til at det er usikkert når de største endringene kommer, men at endringer som kan gi 
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betydelige konsekvenser forventes rundt 2050. Ut fra dette anbefaler etatene at vedlikehold og 

beredskap styrkes og at ny infrastruktur planlegges med tanke på klimaendringer.  

 

Departementene ber om at det redegjøres i planforslaget for merkostnadene av klimatilpasning for 

transportsektoren.  

 

5. GRUNNLAG FOR ANALYSER OG VERKTØY 

Retningslinje 1 framhever betydningen av at prioriteringene og beslutningene baseres på solide 

analyser. Særlig gjelder dette forventet utvikling av transportvolumer for både gods- og person-

transport. Departementene har merket seg pågående metodeutvikling på mange felt, særlig med 

tanke på å bedre grunnlaget for samfunnsøkonomiske analyser i transportsektoren.  

 

Nytte-/kostnadsanalyser og beregning av effekter på utvalgte parametre vil være et fundament for 

analyse av tiltak. Det er viktig at planforslaget synliggjør hvilke prioriteringer som er gjort og hva 

det er lagt vekt på ved beslutningene. Departementene ber om at det så langt som mulig gjøres rede 

for avveininger som er gjort innenfor gitte rammer når det gjelder prioritering av ressurser til 

investeringer, drift og vedlikehold, herunder bruken av samfunnsøkonomiske analyser i disse 

avveiningene. Det vil være nyttig å inkludere følsomhetsberegninger som viser hvordan endringer i 

sentrale forutsetninger påvirker resultatet av tiltaksanalysene. 

 

Det vises også til arbeidet som pågår i regi av transportetatene og Avinor for beregning av 

klimagasseffekt av infrastrukturprosjekt. Dette arbeidet vil være nyttig for å få et mer helhetlig bilde 

av konsekvensene av tiltak i infrastrukturen, og bør hensyntas i prioriteringene ved utformingen av 

planforslaget. Vi forutsetter at metodikken er konsistent mellom de ulike transportformene. 

 

Vi viser videre til arbeidet med å oppdatere enhetspriser for tidsbruk, statistisk liv, lokal luft-

forurensing og støy med mer. Vi viser til brev av 21.02.11 som gir oppdaterte enhetspriser til bruk i 

analysene i planfasen. Vi ber om at virkninger som ikke er prissatte i analysene omtales og vurderes 

sammen med de prissatte konsekvensene i den samfunnsøkonomiske analysen.  

 

Etatene og Avinor har, blant annet gjennom NTP-arbeidet, etablert et godt faglig samarbeid og 

felles metodegrupper. Vi ønsker tilbakemelding på hvorvidt etatene og Avinor har erfart at det 

faglige grunnlaget for oppdragene knyttet til utredningsfasen og planfasen er tilstrekkelig. Videre 

ber vi om at etatene og Avinor vurderer eventuelle behov for faglig utvikling/FoU-aktiviteter som 

det vil være fornuftig å rette oppmerksomhet mot i den videre utviklingen av Nasjonal 

transportplan. 

 

6.  ANBEFALTE PRIORITERINGER INNEN ØKONOMISKE RAMMER 

Transportetatene skal utarbeide en anbefalt strategi som legges fram i planforslaget. Den anbefalte 

strategien skal inneholde forslag til statlig investeringsprogram og program for drift og vedlikehold. 

Anbefalt strategi skal utarbeides med utgangspunkt i planteknisk ramme. Ved større avvik fra 

planteknisk ramme kan det være behov for endringer i innretningen av strategien, jf pkt 7.1. Dette 

må planforslaget til etatene og Avinor belyse på egnet måte.    
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Målstrukturen, jf pkt 2.1, viser de politiske målene for transportpolitikken og skal legges til grunn 

for prioriteringene i anbefalt strategi. Videre skal det redegjøres for samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet av prioriteringene i anbefalt strategi, jf pkt 6.4.2. 

 

Den anbefalte strategien skal legges fram av etatene samlet. Eventuelle faglige uenigheter mellom 

etatene om prioriteringene i anbefalt strategi skal komme til syne. 

 

6.1 Oppfølging av Nasjonal transportplan 2010-2019 

Som et utgangspunkt for meldingsarbeidet ønsker vi en foreløpig rapportering om oppfølgingen av 

Nasjonal transportplan 2010-2019.  

 

Vi ber etatene og Avinor rapportere om oppfølging av hoved- og etappemålene i Nasjonal 

transportplan 2010-2019. Dette kan gjøres med utgangspunkt i tilsvarende tabelloppsett som i 

budsjettet for 2011.  

 

Det vises også til at regjeringen i Nasjonal transportplan 2010-2019 presenterer en samlet 

godstransportstrategi og en sykkelstrategi. Vi ber om at det rapporteres om oppfølgingen av disse 

strategiene så langt.  

 

Videre ber vi om at det rapporteres om gjennomføringen av prosjekt og programområder i stortings-

meldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019. I den grad prosjektkostnadene har økt betydelig 

eller prosjektet ikke er gjennomført som forutsatt ber vi om at det redegjøres for dette. Vi ber også 

om at det rapporteres om gjennomføringen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene er som forutsatt i 

Nasjonal transportplan, og at det redegjøres for årsaken til eventuelle avvik. 

 

Vi ber om at etatene i dette arbeidet tar utgangspunkt i prosjektene og tiltak som ble presentert i 

stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 4-års perioden 2010-2013. Det skal i første 

omgang rapporteres for 2010, 2011 og 2012. For 2012 tas utgangspunkt i budsjettet for 2012.  

 

6.2 Tekniske føringer for utarbeidelsen av anbefalt strategi  

De tekniske føringene for utarbeidelsen av etatenes anbefalte strategi er blant annet knyttet til 

størrelsen på den plantekniske rammen, bindinger og minimumskrav som skal legges til grunn og 

krav til plangrunnlag, jf pkt 6.2.1 – 6.2.5 nedenfor.  

 

6.2.1 Plantekniske økonomiske rammer 

Planarbeidet i Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket for perioden 2014-2023 skal skje 

med utgangspunkt i sektorvise plantekniske økonomiske rammer. All ressursbruk i anbefalt strategi 

skal prioriteres innenfor disse rammene. I tillegg ber vi om at etatene foreslår prioriteringer ved 

alternative rammenivå, jf pkt 7.1. Det gis ikke planrammer for virksomheten til Avinor AS. 

 

Den plantekniske rammen tar utgangspunkt i St.meld. nr. 16 (2008 – 2009), og de rammer som er 

angitt for perioden 2014-2019. Dette betyr at etatene i planarbeidet skal legge til grunn en årlig 

ramme på 29 012 mill 2011-kr, fordelt slik det framgår av tabellen nedenfor. 

 

Departementene viser også til rentekompensasjonsordningen som er nærmere beskrevet i Prop 1. S 

(2009-2010) s. 183-185. Etter denne ordningen tas det sikte på en investeringsramme på 2 mrd. kr i 

året for perioden 2010-2019. Beløpet vil ligge fast i hele perioden og skal heller ikke prisomregnes. 
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Nye investeringsrammer etter 2019 er ikke planlagt. Rentekompensasjonen kan ikke omdisponeres 

til andre formål. 

 Mill 2011-kr 

  

Jernbaneverket 10 107 

Vegføremål 17 696 

Kystverket   1 209 

Sum 29 012 

  
Beløpet for Kystverket er netto (fratrukket brukerfinansiering).  

Midlene til vegformål inkluderer rentekompensasjonsordningen.  
 

I tillegg til den plantekniske rammen må Statens vegvesen anslå et realistisk nivå på bompenger og 

eventuell annen brukerfinansiering, jf pkt 6.2.5.  

 

Tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet er inkludert i rammen til vegformål. 

6.2.2 Bindinger og minimumskrav  

Ved utarbeidelsen av anbefalt strategi må etatene legge til grunn at prosjekt som er startet opp ved 

inngangen til planperioden skal fullføres, og at minimumskrav skal oppfylles.  

 

Prosjekt som antas å være startet opp ved inngangen til planperioden, skal derfor betraktes som 

bundne. Dette innebærer at det i planforslaget skal settes av midler til rasjonell fullføring av disse. 

Bindingene fastlegges med utgangspunkt i foreliggende planer, jf de sektorvise handlings-

programmene, og forutsetninger om hvilke prosjekt som vil være igangsatt gitt at opptrappings-

planen som skisseres i 2011-budsjettet følges opp i 2012 og 2013.  

 

Minimumskrav er forpliktelser som skal oppfylles i anbefalt strategi. Minimumskravene er knyttet 

til internasjonale regler, EØS-regelverk og nasjonalt lov- og forskriftsverk, for eksempel innen 

miljøområdet og universell utforming. Vi ber om at det i planforslaget gis helt konkrete 

henvisninger til lover/forskrifter/regelverk som ligger til grunn for bindingene. I den grad det i 

planarbeidet oppstår spørsmål knyttet til hva som skal regnes som minimumskrav, bes om at dette 

tas opp i Samordningsgruppa. Videre bes om at det så langt mulig redegjøres for kostnadene knyttet 

til oppfyllelse av minimumskravene. 

 

Det vil i departementenes arbeid med stortingsmeldingen være viktig å få kartlagt det økonomiske 

handlingsrommet for utforming av transportpolitikken. Departementene ber derfor om at det 

utarbeides en oversikt hvor det framgår hvilke prosjekt som antas å være bundne ved inngangen til 

planperioden. Videre bes om en oversikt hvor det framgår om det er prosjekt som ligger inne i 

Nasjonal transportplan 2010-2019 for perioden 2010-2013, men som nå ikke er prioritert i 

planforslaget fra etatene. Det bes også om en tilsvarende oversikt for perioden 2014-2019. Det er 

viktig at det begrunnes hvorfor etatene eventuelt har valgt ikke å prioritere prosjektene som ligger 

inne i Nasjonal transportplan 2014-2019 ved rulleringen av denne. Det bes også om at det oppgis 

hvordan de samlede bindingene fordeler seg beløpsmessig de enkelte årene 2014-2017.  

6.2.3 Krav til plangrunnlag 

Det er viktig at det utarbeides pålitelige kostnadsoverslag som grunnlag for prioriteringer. Det må 

derfor stilles krav til planstatus på prosjektene som foreslås gjennomført. Det presiseres at KS1 skal 
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være gjennomført for prosjekt over utløsende beløp for at det skal komme til vurdering i første 

fireårsperiode, hvor det ikke tidligere er gitt fritak.  

 

Prosjekt som foreslås prioritert i første fireårs periode må inngå i godkjent kommune(del)plan, eller 

eventuelt i en statlig reguleringsplan. I en slik plan vil hovedtrekkene i utbyggingen framgå, blant 

annet trasé og standard, og kostnadene vil være angitt med en usikkerhetsmargin på pluss/minus 20 

pst. Dersom etatene mener det må gjøres unntak i enkelte tilfeller, skal disse begrunnes særskilt. 

 

For prioritering i siste seksårs periode må det som hovedregel være gjennomført konseptvalg-

utredning (KVU) og tilhørende ekstern kvalitetssikring (KS1). Dette gjelder prosjekt over utløsende 

beløp. Etatene skal som hovedregel kun foreslå prosjekt der det er gjennomført KVU/KS1. I den 

grad det er nødvendig å gjennomføre KVU/KS1 i meldingsfasen skal dette i utgangspunktet være 

avsluttet før Nasjonal transportplan 2014-2023 legges fram for Stortinget.  

6.2.4 Rasjonell framdrift og ressurstilgang  

Det vil være viktig å legge til grunn en rasjonell framdrift på de enkelte prosjektene, slik at de 

samlede prosjektkostnadene blir lavest mulig. Videre bes om at det legges opp til en mer sammen-

hengende utbygging av lengre strekninger ved prioritering av prosjekt på veg- og jernbanenettet, jf 

pkt 6.5.6. Ved sammensetning av prosjektporteføljen må det samtidig tas hensyn til at det må være 

en forholdsvis jevn fordeling av de statlige investeringsmidlene over tid, slik at budsjett-

oppfølgingen blir mest mulig realistisk. Dette må gjøres både i forslaget til anbefalt strategi og ved 

alternative rammeforutsetninger, jf pkt 7.1. 

 

En rasjonell gjennomføring av prosjektporteføljen forutsetter at etatene har tilstrekkelig kapasitet til 

planlegging, styring og oppfølging av prosjektene. Videre er det nødvendig at det er tilstrekkelig 

kapasitet og fagkompetanse i de ulike markedene eller i etatene, for å kunne gjennomføre 

prosjektene. Vi ber om at det redegjøres for hvorvidt disse forutsetningene er oppfylt, både i 

forslaget til anbefalt strategi og ved alternative rammeforutsetninger, jf pkt 7.1.  I den grad 

tilstrekkelig tilgang til ressurser er en utfordring, ber vi om at etatene skisserer hvordan de vil 

håndtere dette.  

6.2.5 Spesielt om bompenger   

Etablerte prinsipper for bompengefinansiering legges til grunn. Vi ber om at det redegjøres for 

sannsynlige bompengeinntekter i perioden, og hvordan det er tenkt at bompengene innfases i 

finansieringen av prosjektene. Det bes om at det angis status og framdriftsplan for lokal behandling 

der dette er aktuelt. Vi ber også om at prosjekt som involverer flere transportslag (jernbane) 

vurderes i denne sammenhengen. 

 

6.3 Kontraktsstrategier og alternativ organisering 

Vi ønsker i arbeidet med Nasjonal transportplan å vurdere nærmere alternativ organisering av 

prosjektgjennomføringen. Utviklingskontrakter, som kombinerer drift, vedlikehold og utvikling av 

vegstandarden over en lengre strekning og over en lengre tidsepoke, kan være et eksempel på en 

interessant alternativ entrepriseform. Dette vil kunne gi en mer effektiv utbygging ved at de ulike 

drifts-, vedlikeholds- og utbyggingstiltakene i større grad blir vurdert i sammenheng, jf også omtale 

i Nasjonal transportplan 2010-2019 og Prop. 1 S (2010-2011), sidene 75 og 210. Vi ber om at 

etatene og Avinor drøfter fordeler og ulemper ved dette og redegjør for arbeidet med nye kontrakt-

strategier og alternative organiseringer av prosjektgjennomføringer, og at det identifiseres mulige 

prosjekt som kan egne seg for dette. 
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6.4 Virkninger av anbefalt strategi 

Det er sentralt både å vise hvordan prosjekt og tiltak i anbefalt strategi bidrar til måloppnåelse og å 

få fram virkninger av anbefalt strategi på viktige parametre, jf pkt 6.4.1 og 6.4.2. Måloppnåelse 

vurderes med utgangspunkt i den fastsatte målstrukturen, jf pkt 2.1.   

6.4.1 Måloppnåelse  

Avveininger mellom politiske mål skal skje med utgangspunkt i målstrukturen. Vi ber etatene og 

Avinor redegjøre for hvilke hensyn de har vektlagt i avveiningen mellom målene, og hvordan dette 

sammenfaller med samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  

 

Det vil være sentralt å få fram sammenhengen mellom de ulike målene. Et virkemiddel som settes 

inn for å nå ett mål, kan også ha betydning for andre mål. Det vil derfor være viktig at etatene og 

Avinor i planforslaget får fram virkemidlenes positive og negative effekter på de ulike målene. Der 

tiltak knyttet til oppnåelsen av ett eller flere mål kommer i konflikt med oppnåelsen av andre mål 

bes etatene og Avinor redegjøre for de avveiningene som er lagt til grunn.  

 

Som det framgår av pkt 2.1 er det fastsatt fire hovedmål knyttet til framkommelighet og reduserte 

avstandskostnader, sikkerhet, miljø og universell utforming. Videre er det knyttet flere etappemål til 

hvert av hovedmålene. Vi ber om at utfordringene på området beskrives for hvert etappemål, samt 

at det redegjøres for tiltak og virkemidler som foreslås satt inn i perioden.  

 

Videre ber vi om at etatene og Avinor redegjør for hvordan den samlede transportpolitikken bidrar 

til måloppnåelse. Dette omfatter tiltak som finansieres over etatenes og Avinors budsjetter samt 

generelle transportpolitiske tiltak som hører inn under statlig myndighet. Ved vurdering av 

måloppnåelse kan det også legges til grunn transportpolitiske tiltak på kommunalt og fylkes-

kommunalt nivå, når slike tiltak er forankret lokalpolitisk. Det bes om at etatene og Avinor 

sammenfatter sin vurdering av måloppnåelse i en tabell, eksempelvis som i tabell 5.4 i Nasjonal 

transportplan 2010-2019. 

6.4.2 Virkningsberegninger 

Vi ber om at det utføres analyser som viser virkningene av tiltakene som finansieres over etatenes 

budsjetter. Virkningene skal vises på følgende parametre: 

o Samfunnsøkonomisk netto nytte  

o Endring i samfunnets transportkostnader 

o Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet 

o Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 

o Endring i antall drepte og hardt skadde pr år 

o Endring i CO2-utslipp  

 

For å få en oversikt over elementene som samlet summeres og presenteres under samfunns-

økonomisk netto nytte, ber vi om at etatene her i tillegg viser hvordan de ulike gevinstene og 

kostnadene i den samfunnsøkonomiske analysen bidrar til den samlede netto nytten for 

investeringsprosjektene. En slik bruttoberegning kan eksempelvis illustreres ved å angi hvordan 

tiltakene medfører endringer i: 

o offentlige utgifter  

o kostnader for operatører  

o gevinster for trafikanter og transportbrukere  
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o konsekvenser for samfunnet for øvrig  

 

Videre ber vi om at det redegjøres for hvilken virkning den anbefalte strategien har på viktige ikke-

verdsatte faktorer, herunder jordvern. 

 

Det bes om at virkningene vises både for 4-års perioden 2014-2017 og for 10-års perioden 2014-

2023. Virkningen skal vises av prosjekt og tiltak som igangsettes innenfor henholdsvis 4- og 10-års 

perioden.  

 

Vi ber også om at Avinor AS presenterer resultatene av de samfunnsøkonomiske analysene som 

selskapet utfører.  

 

6.5 Omtale og analyse innen planteknisk ramme 

6.5.1 Fordeling av planteknisk økonomisk ramme 

Vi legger i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan opp til å fordele midlene til 

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Kystverket på ulike poster og kapitler. Videre tar vi sikte på 

under den enkelte postomtale å gi en kort beskrivelse av de foreslåtte prioriteringene. I utgangs-

punktet vil det bli brukt et tilsvarende tabelloppsett som i Nasjonal transportplan 2010-2019.  

 

Vi ber om at etatene i sitt planforslag, eller som et vedlegg til dette, kommer med forslag til 

underlagsmateriale tilpasset en slik framstilling. 

6.5.2 Drift og vedlikehold 

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet vil i Nasjonal transportplan 2014-2023 

ha økt fokus på drift og vedlikehold. Vi ber derfor om at Statens vegvesen, Jernbaneverket og 

Kystverket innenfor den plantekniske rammen utarbeider en strategi for satsingen på drift og 

vedlikehold i planperioden 2014-2023.  

 

Det er viktig at strategien for drift og vedlikehold bygger på et kvalitativt best mulig og oppdatert 

grunnlag. Vi ber derfor etatene redegjøre for hvordan dette er ivaretatt.  

 

Ved presentasjon av strategien ber vi om at det redegjøres for hvilke vurderinger som ligger bak den 

foreslåtte satsingen på drift og vedlikehold i planperioden. Vi ber også om at det utredes 

konsekvenser for drift- og vedlikehold av planlagte nyinvesteringer som iverksettes i planperioden 

2014-2023. Videre ber vi om at det så langt mulig utføres en analyse som viser de samfunns-

økonomiske virkningene av den anbefalte strategien for drift og vedlikehold og at det redegjøres for 

effekten av den foreslåtte strategien på de transportpolitiske målene knyttet til framkommelighet, 

sikkerhet, miljø og universell utforming. 

 

Vi ber om at omtalen splittes opp på ulike typer drift og vedlikehold. Vi ber om at det i 

oppsplittingen framgår hvor mye som brukes til ulike forvaltningsformål. I den grad det er større 

endringer i forvaltningskostnadene fra inneværende transportplan ber vi om at dette begrunnes.  

 

Utgangspunktet for strategien må være solid kunnskap om tilstanden i dagens infrastruktur og en 

strukturert og metodisk tilnærming til videreutvikling av infrastrukturen. Departementene er kjent 

med at det i regi av både Statens vegvesen og Jernbaneverket pågår et systematisk arbeid for å 

kartlegge dagens tilstand og for å utvikle metodikk for å beregne framtidig vedlikeholds- og 
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fornyelsesbehov. Etatene og Avinor bør samarbeide om metodeutvikling på de områder hvor dette 

er relevant. 

 

Etatene bes om å gjøre rede for tilstanden på dagens infrastruktur i planforslaget. Vi ber om at 

etatene gjør rede for hvordan og når tilstanden er kartlagt, og i hvilken grad etatene nå utvikler 

framgangsmåter som gjør det mulig å ha oppdaterte grunnlag for å vurdere behov for drift og 

vedlikehold. De sentrale forutsetninger og metodiske grep må redegjøres for. Det bes om en 

beskrivelse av i hvilken grad den kartlagte tilstanden gjør det mulig å realisere målene for 

transportpolitikken i den respektive sektor.  

 

Som bakteppe for utarbeidelsen av strategien for drift og vedlikehold ber vi om en beskrivelse av 

hvordan aktivitetsnivået og kostnadene knyttet til drift- og vedlikeholdsoppgaver har utviklet seg 

over tid. Både fysiske/tekniske og markedsmessige faktorer er relevante, og bes omtalt så langt 

dette er mulig.  

 

Videre ber vi om en vurdering av hvordan kostnadene, aktivitetsnivået og behovet kan forventes å 

utvikle seg. Dette gjøres med utgangspunkt i beskrivelsene ovenfor. Andre faktorer som bør trekkes 

inn i vurderingene er teknologiendringer og klimatilpasning. Vi ber om at det redegjøres for hvilke 

faktorer som antas å ha størst betydning for framtidig behov for drift og vedlikehold og hvor 

usikkerheten er størst. 

 

Vi ber om at etatene gjør rede for hvilken strategisk tilnærming som legges til grunn for beregning 

av behovet til drift, vedlikehold og fornyelse. Mulige tilnærminger kan være: 

 beregning av vedlikeholdsetterslep og ambisjoner om å bygge ned etterslepet 

 fastsettelse av tilstandsindikatorer/-variabler og ambisjoner om å nå bestemte nivå på disse 

 mål for transportpolitikken 

 samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike tiltak 

 kombinasjoner av ovennevnte 

 

Med utgangspunkt i den strategiske tilnærmingen som legges til grunn, bes etatene om å gjøre rede 

for hva slags analyser og hvilken beregningsmetodikk som brukes som grunnlag for de innmeldte 

behovene. Dersom etatene har ulik strategisk tilnærming bes det om en beskrivelse av dette og 

årsakene til ulik tilnærming.  

 

Så langt mulig ber vi om at det belyses i hvilken grad de ulike tilnærmingene gir ulikt behov for 

midler til drift, vedlikehold og fornyelse.  

 

Vi ber om at etatene gjør rede for usikkerhetene i beregningene.  

 

For Jernbaneverket skal det fastsettes egne mål knyttet til nivået på punktlighet, regularitet og 

oppetid. Målene kan ikke nås kun ved økt drift og vedlikehold eller investeringer, men i 

kombinasjon med andre tiltak, slik som blant annet endringer av rutiner, samhandling og praksis 

mellom aktørene, organisering, ansvarsfordeling og regelverk. Det er derfor viktig at etaten 

vurderer ulike former for tiltak, og redegjør for disse prioriteringene i planforslaget.  

6.5.3 Trafikant og kjøretøy 

Departementene ber om at vurderes hvilken innretning framtidens trafikant- og kjøretøyvirksomhet 

bør ha for å nå mål knyttet til trafikksikkerhet, miljø og publikumsservice. I denne sammenheng 
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skal det vurderes hvordan tilgjengeligheten til brukerne kan forbedres gjennom utvidet bruk av 

digitale selvbetjeningsløsninger. Det skal også vurderes om ulike tjenestetilbud kan fordeles 

annerledes enn i dag mellom trafikkstasjonene med tanke på bedre kvalitet og mer effektiv 

forvaltning. 

6.5.4 Programområdene 

Det skal i etatenes planforslag gjøres rede for hvordan den økonomiske rammen er fordelt på de 

ulike tiltakene/kategoriene under programområdene for veg og jernbane og hva etatene har vektlagt 

i denne forbindelse. 

 

Bevilgningene til programområdene har hatt betydelig vekst de siste årene, og dekker viktige behov 

innenfor transportsektoren. Departementene ber om at etatene viser hvilke strategier/tiltak som 

ligger til grunn for den foreslåtte innsatsen på de ulike områdene, samt viser hvor langt man 

kommer innenfor strategien med den foreslåtte innsatsen. Koblingen mellom strategiene og behovet 

for midler må tydelig framgå av planforslaget. Dette gjelder for eksempel godsstrategi på jernbane 

og strategi for å følge opp mål for universell utforming.  

 

Det er også viktig at det er realistiske anslag på kostnadene for tiltak som ligger under de ulike 

programområdene. Vi ber etatene redegjøre for hvordan dette er ivaretatt.  

 

Vi ber om at det utføres samfunnsøkonomiske analyser som så langt mulig viser hva som oppnås 

med innsatsen på de enkelte områdene. Eksempelvis ble det i etatenes og Avinors forslag til 

Nasjonal transportplan 2010-2019 beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet av utbygging av 

kapasitet for godstransport på jernbane og trafikksikkerhetstiltak på veg.  

 

Departementene er kjent med at det er utført et arbeid med å verdsette effektene av tiltak for 

universell utforming, slik at det også på dette området kan være aktuelt å utføre samfunns-

økonomiske analyser. Vi ber etatene og Avinor vurdere hvordan dette eventuelt kan anvendes i 

prioriteringsarbeidet.   

 

På områder hvor det ikke er grunnlag for å utføre en nyttekostnadsanalyse ber vi om at det legges 

vekt på å redegjøre for hva som oppnås med den foreslåtte ressursbruken, primært gjennom 

kostnadseffektivitetsanalyser eller kostnads-virkningsanalyser, jf Finansdepartementets veileder i 

samfunnsøkonomisk analyse.  

6.5.5 Store investeringsprosjekt 

Vi ber om at det for investeringer på riksvegnettet, jernbanenettet og i infrastruktur for sjøtransport 

utarbeides en oversikt på prosjektnivå som viser forslaget til statlige midler i hhv fire- og seksårs-

perioden. For vegprosjekt skal det også oppgis hvor mye som er forutsatt i annen finansiering 

(bompenger). 

 

Investeringsprogrammet vil bestå av prosjekt som i helhet er prioritert innenfor første fireårs-

periode, prosjekt med oppstart i første fireårsperiode og ferdigstilling i siste seksårsperiode og 

prosjekt som er aktuelle i siste seksårsperiode. Dette gir en rekkefølge i prioriteringene. Etatene bes 

begrunne den foreslåtte rekkefølgen. 

 

Det skal for hvert prosjekt oppgis samfunnsøkonomisk netto nytte. For prosjekt med negativ netto 

nytte må det begrunnes hva det er lagt vekt på når prosjektet likevel prioriteres. 
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For prosjekt der det er knyttet særlig stor usikkerhet til elementer i plangrunnlaget omtales dette. I 

tillegg skal det gjøres rede for hvordan usikkerheten er tenkt håndtert i prosjektene.   

6.5.6 Nasjonale transportkorridorer 

En sentral del av transportplanleggingen tar utgangspunkt i nasjonale transportkorridorer. Det har 

stor samfunnsmessig betydning at disse korridorene er velfungerende og har tilstrekkelig kapasitet. 

Det er viktig å utvikle disse slik at reise og frakt mellom de ulike delene av landet, og transport ut 

og inn av landet, kan foregå så effektivt som mulig. Samtidig har transportkorridorene også en 

regional funksjon og har betydning for mulighetene til å utvikle og opprettholde robuste bo- og 

arbeidsmarkedsregioner. Beskrivelsen i planforslaget bør derfor omfatte en kort omtale av regionale 

utfordringer, jf regionale planer for transport, næringsliv og arealbruk. Videre vises det også til 

St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru Om distrikts- og regionalpolitikken. 

  

Vi legger i Nasjonal transportplan 2014-2023 opp til en kortfattet og strategisk omtale av 

transportkorridorene. Det er likevel viktig at omtalen av prioriteringene i korridorene synliggjør 

hvilke avveininger som er gjort og hvilken arbeidsdeling det legges til rette for mellom de ulike 

transportformene. Funn i utredningsfasen om transportutvikling og konkurranseflater bør være en 

nyttig del av grunnlaget for omtalen. Videre bes det om at tilstanden på infrastrukturen i korridorene 

synliggjøres, slik at sammenhengen mellom innsatsen til investeringstiltak og til drift og 

vedlikehold kommer godt fram.  

 

Vi ber om at etatene og Avinor tar utgangspunkt i den korridorinndelingen som ble presentert i 

Nasjonal transportplan 2010-2019: 

 

1. Oslo-Svinesund/Kornsjø 

2. Oslo-Ørje/Magnor  

3. Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger 

4. Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim 

5. Oslo-Bergen/Haugesund (med arm via Sogn til Florø)   

6. Oslo-Trondheim (med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund) 

7. Trondheim-Bodø (med armer til svenskegrensen) 

8. Bodø-Narvik-Tromsø-Kirkenes (med arm til Lofoten og til grensene mot Sverige, Finland og 

Russland) 

 

Dersom etatene og Avinor gjennom planarbeidet ser behov for å justere korridorinndelingen skal 

dette tas opp med departementene gjennom Samordningsgruppa. 

 

Vi ber om at korridoromtalen i planforslaget fra etatene og Avinor inneholder følgende elementer: 

1. korridorens rolle og betydning, 

2. forventet transportutvikling, transportmiddelfordeling og konkurranseforhold, herunder en 

beskrivelse av hva som forventes oppnådd på viktige/utvalgte relasjoner i korridorene,  

3. flaskehalser og utfordringer,  

4. prioriterte tiltak i korridoren med begrunnelse for rekkefølgen mellom tiltakene,  

5. eventuelle særlige utfordringer knyttet til drift og vedlikehold samt hvordan de anbefalte 

investeringstiltakene har betydning for innsatsen til drift og vedlikehold 
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For hver korridor settes opp en tabell som viser forventet virkning av de foreslåtte prosjektene og 

tiltak for veg og bane på et sett indikatorer hentet fra målstrukturen, jf oppdrag om dette i pkt 2.1.  

 

Prosjekt som foreslås startet opp i første del av planperioden, og som har et kostnadsoverslag på 

mer enn 750 mill. kr gis en grundigere omtale. Det skal for disse prosjektene presenteres 

virkningsberegninger hvor følgende elementer skal framgå: 

 

- Samfunnsøkonomisk netto nytte 

- Endring i samfunnets transportkostnader  

- Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet 

- Endring i antall drepte og hardt skadde pr år 

- Endring i CO2-utslipp  

 

Omtalen skal også vise tiltakenes bruttovirkning, jf pkt 6.4.2 om illustrasjon av endringer i offentlig 

utgifter, kostnader for operatører, gevinster for trafikanter og transportbrukere samt konsekvenser 

for samfunnet for øvrig. For eventuelle prosjekt med negativ netto nytte eller med store ikke-

verdsatte konsekvenser (for eksempel naturinngrep og jordvern) begrunnes hva det er lagt vekt på 

når prosjektet likevel prioriteres. 

 

Videre bes om at det for prosjekt med kostnadsoverslag på mer enn 750 mill. kr kort redegjøres for 

resultatene av følsomhetsanalysen. Det legges vekt på å presentere de forutsetningene som gir 

spesielt sterke utslag på lønnsomheten til prosjektet. 

 

Som omtalt i Nasjonal transportplan 2010-2019 legger Samferdselsdepartementet vekt på en mer 

sammenhengende utbygging av lengre strekninger ved prioritering av prosjekt på veg- og jernbane-

nettet i planperioden. Vi ber om at dette legges til grunn ved investeringer i korridorer, og at 

prosjektene ikke splittes opp i for små parseller. Videre bør det tas hensyn til mulige anleggs-

tekniske sammenhenger mellom tiltak som etatene prioriterer. 

6.5.7 Transportforbindelser til og fra utlandet 

Omtalen av transportkorridorer i planforslaget skal innledes med en kort beskrivelse av viktige 

utenlandsforbindelser og den betydning disse har for transport og trafikk på norsk område. Prosjekt 

med særlig betydning for utenlandstransport skal presenteres i tilknytning til de nasjonale 

transportkorridorene eller storbyområdene.  

6.5.8 Utvikling av knutepunkt og terminaler for person- og godstransport 

Vi ber om at etatene og Avinor, basert på arbeidet i utredningsfasen og den videre oppfølging av 

dette, jf pkt 4.2 om tverrsektorielle utredninger, beskriver utfordringer og mulige løsninger knyttet 

til utviklingen av effektive knutepunkter for person- og godstransport. Når det gjelder person-

knutepunkter, ber vi om at dette arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med fylkeskommunene og 

i lys av arbeidet med regionale nett av knutepunkter, jf pkt 4.2. 

 

I den grad det foreslås konkrete investeringstiltak gjøres dette i den enkelte korridor.   

6.5.9 Klimatilpasning, samfunnssikkerhet og beredskap 

Samferdselssektoren står overfor et bredt og sammensatt risiko-, trussel- og sårbarhetsbilde. Det vil 

derfor også i neste planperiode være nødvendig å vurdere tiltak for å sikre at infrastrukturen for alle 

transportformer er godt rustet for å møte ulike utfordringer. Regjeringen vil legge til rette for en 
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beredskap som i så stor grad som mulig sikrer at kritisk infrastruktur og framkommelighet i 

transportkorridorene opprettholdes ved natur- eller menneskeskapte kriser. 

 

Departementene ber etatene og Avinor kort redegjøre for risiko- og sårbarhetsbildet og vurdere 

klima- og beredskapstiltak i de enkelte transportkorridorer. I vurderingene bør forholdet mellom 

kostnader knyttet til å bygge inn robusthet i systemene og det å etablere beredskapstiltak (som for 

eksempel å opprettholde eller etablere alternative omkjøringsmuligheter og benytte alternative 

terminaler for omlasting m.v.) avveies mot eventuelle samfunnsmessige kostnader forbundet med 

fravær av transportkapasitet. Etatene og Avinor bes herunder vurdere sårbarheten i trafikkstyrings- 

og kontrollsystemer, passasjer-, gods- og havneterminaler ved terror eller driftsstans som følge av 

intenderte hendelser, og vurdere eventuelle tiltak for forebygging.  

6.5.10 Byområdene  

Vi ber om en egen omtale/analyse av de fire storbyområdene (Oslo, Stavanger, Trondheim og 

Bergen). Omtalen kan eventuelt utvides med erfaringer fra arbeidet med bypakker i andre 

byregioner, f.eks. innenfor belønningsordningen/”Framtidens byer” der det er spesielt interessante 

eksempler knyttet til målsettinger, virkemiddelbruk, organisering, samarbeid i byregionen og 

resultater. Det er spesielt interessant med eksempler fra bypakker som innebærer avveininger 

mellom statsing på kollektivtransport, restriktive virkemidler og arealbruk.  

 

Vi ber om at etatene og Avinor, basert på arbeidet i utredningsfasen og den videre oppfølging av 

dette, jf pkt 4.2 om tverrsektorielle utredninger, beskriver utfordringer og redegjør for sitt arbeid 

med lokale virkemidler og helhetlig transportpolitikk i byområder. Omtalen kan i tillegg baseres på 

eventuell ny kunnskap fra arbeidet med utforming av bypakker. 

 

Det bes om at det for hvert av storbyområdene gis status for bypakkene. Det skal gis en oversikt 

over store prosjekt i pakkene som vil være fullført eller startet opp ved inngangen til planperioden.  

 

Det kan være aktuelt å bruke indikatorer fra målstrukturen for å vise hva som forventes oppnådd i 

byområdene, jf oppdrag om dette i pkt 2.1.  

 

7. ANALYSER OG BEREGNINGER MED UTGANGSPUNKT I 

ANBEFALT STRATEGI  

7.1 Alternative rammenivå 

Etatene bes med utgangspunkt i den anbefalte strategien å foreslå innretninger av innsatsen under 

alternative rammenivå. Målstrukturen, jf pkt 2.1, viser de politiske målene for transportpolitikken 

og skal legges til grunn for disse forslagene. 

 

Vi ber om at det for de ulike rammenivåene gjøres rede for graden av måloppnåelse. Videre ber vi 

om at det så langt som mulig gjøres rede for de samfunnsøkonomiske virkningene ved de ulike 

rammenivåene. Dersom virkningene ikke lar seg beregne vil det være viktig med en best mulig 

beskrivelse av antatte gevinster og tap. Vi vil spesielt framheve at det vil være sentralt å få fram de 

avveiningene som er gjort mellom investeringer og drift og vedlikehold, samt mellom store prosjekt 

og programområdene. 
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Vurderingene knyttet til alternative rammenivå vil være sentrale i departementenes arbeid med 

endelig rammefastsettelse, og for vurderinger av ressursbruken innen og mellom sektorene.  

 

Det skal gjøres vurderinger av tilpasning til rammer som er 20 pst høyere og 20 pst lavere enn den 

plantekniske rammen. For Statens vegvesen og Jernbaneverket gjøres vurderingene i forhold til 

totalrammen. Det innebærer at også avveininger mellom investeringer og drift og vedlikehold 

inngår. For Kystverket gjøres alternativvurderingene av den statlige bevilgningsrammen. 

 

Endelig ramme for Nasjonal transportplan 2010 – 2019 ble satt ca 45 pst høyere enn vedtatt 

planramme for Nasjonal transportplan 2006-2015, og dermed også betydelig høyere enn de rammer 

etatene hadde gjort marginalvurderinger under. Det bes på denne bakgrunn også om at det gjøres 

prioriteringer innenfor en alternativ ramme som settes 45 pst høyere enn planteknisk ramme for å 

utarbeide et bredere grunnlag for det videre arbeidet. 

 

Det må i vurderingene tas hensyn til at endrede rammeforutsetninger kan ha betydning for de 

samlede prioriteringene. Vi ber etatene redegjøre for i hvilken grad ulike rammenivå medfører at 

det gjøres ulike strategiske valg for innretning av innsatsen. 

 

Vi ber om at etatene innenfor de alternative rammenivåene utarbeider lister som viser hvilke 

investeringsprosjekt som prioriteres i forhold til den plantekniske rammen. Vi ber også om at det 

framkommer hvor mye som anbefales brukt på programområdene og drift og vedlikehold ved 

endrede rammeforutsetninger. 

 

Videre ber vi om at det for hvert enkelt prosjekt oppgis samfunnsøkonomisk netto nytte. Dersom 

samfunnsøkonomiske beregninger viser at prosjektet ikke er lønnsomt, ber vi om at det begrunnes 

hva det er lagt vekt på når prosjektet likevel prioriteres. Tilsvarende som for prosjekt som foreslås 

prioritert innenfor planteknisk ramme, må prosjekt som tas inn i listene for de ulike rammenivåene 

tilfredsstille kravet til plangrunnlag, jf pkt 6.2.3. 

 

7.2 Konsekvenser av pågående utredninger og strategiske valg 

Departementene viser til at det pågår utredninger knyttet til store, strategiske utbygginger av 

infrastruktur. På jernbaneområdet er det eksempelvis satt i gang konseptvalgutredning for IC-

triangelet og for overgang til ny teknologisk plattform for signalanlegg. En eventuell utbygging av 

dobbeltspor i IC-triangelet og innføring av nytt signalsystem vil ha store ressursmessige 

konsekvenser. Tilsvarende vil det på vegsiden kreve store satsinger for å bygge ut et stamnett som 

gir rask, effektiv og pålitelig avvikling av trafikken, jf stamnettsutredningene. Ferjefri E39 og 

satsing på europavegene E6 og E18 til vegnormalstandard er eksempler på dette.  

 

Departementene viser i tillegg til utredningsrapporten av 1.2.2011, hvor det er redegjort for en 

rekke lokale initiativ knyttet til lufthavnstrukturen og til oppdraget om lokale initiativ knyttet til 

lufthavnstrukturen, jf pkt 4.2.  

 

Etatene og Avinor bes derfor – så langt det er mulig – å angi ressursmessige konsekvenser samt en 

realistisk tidsplan for en eventuell gjennomføring av slike større investeringer med mest mulig 

sammenhengende utbygging. Det vil i ulik grad være gjennomført KVU for prosjektene som inngår 

i de strategiske utbyggingene. Departementene ber om at det redegjøres for status i arbeidet med de 

pågående KVU-ene. Ved angivelse av ressursmessige konsekvenser må det tydelig framgå hvilke 

forutsetninger som er knyttet til de aktuelle alternativene. 
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Det vil ikke kunne forventes at alle større strategiske utbygginger vil kunne fullfinansieres og 

gjennomføres i løpet av neste planperiode - selv ikke innenfor et rammenivå som er 45 pst høyere 

enn den plantekniske økonomiske rammen. Departementene vil derfor be om at en eventuell 

fullføring av denne type utbygginger beskrives og estimeres på en så god måte som mulig. Etatene 

og Avinor bes om å angi et kostnadsanslag innenfor en gitt sluttføringsdato, samt redegjøre for om 

slike satsinger er realistisk blant annet når det gjelder arealbruk, planlegging, kompetanse og 

kapasitet. 

 

Samtidig understreker departementene at slike prosjekt og satsinger skal - enten helt eller delvis - 

prioriteres på vanlig måte innen de plantekniske rammer og alternative rammenivå, og må oppfylle 

krav til plangrunnlag omtalt i avsnitt 6.2.3 for å kunne bli vurdert til prioritering. 

 

7.3 Anbefalt strategi – vridning mot samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

Den anbefalte strategien skal utarbeides med utgangspunkt i målstrukturen. Ved vurdering av den 

anbefalte strategien vil det imidlertid være nyttig å se denne opp mot et alternativ der det 

utelukkende legges vekt på beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Vi ber derfor om at det 

utarbeides et alternativ der samfunnsøkonomisk lønnsomhet maksimeres, og at dette gjøres under 

samme forutsetninger som er lagt til grunn i anbefalt strategi, jf pkt 6.2.1-6.2.5. Det innebærer at 

lønnsomhetsstrategien utarbeides innen den plantekniske rammen, bundne prosjekt inngår og 

minimumskrav oppfylles. Det settes også samme krav til plangrunnlag. Så langt som mulig skal det 

i denne strategien også vurderes i hvilken grad økt vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

har konsekvenser for innsatsen til drift og vedlikehold.  

 

Vi ber om at en slik strategi utarbeides under to ulike rammeforutsetninger: 

 Samme fordeling av planteknisk ramme mellom sektorene som i anbefalt strategi 

 Planteknisk ramme fordeles mellom sektorene ut fra beregnet samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet 

 

Det bes om at det lages en oversikt som viser hvilke investeringsprosjekt over 750 mill. kr som 

inngår i de to alternativene. 

 

Vi ber om det redegjøres for hvilke virkninger lønnsomhetsstrategien har for følgende parametre:  

 Samfunnsøkonomisk netto nytte  

 Endringer i samfunnets transportkostnader 

 Endringer i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet 

 Endringer i samfunnets transportkostnader for distriktene 

 Endringer i antall drepte og hardt skadde pr år 

 Endring i CO2-utslipp  

 

Videre bes om at det redegjøres for hvilken virkning strategien har på viktige ikke-verdsatte 

faktorer, herunder jordvern. Det bes også om at det oppgis hvilke investeringsprosjekt som 

eventuelt kommer inn og hvilke som utgår, samt samfunnsøkonomisk netto nytte til disse 

prosjektene. 

 

Det vil være viktig at det redegjøres for hvilke hensyn etatene og Avinor har vektlagt i anbefalt 

strategi, og som ikke blir ivaretatt i en prioritering etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  
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7.4 Statlig kjøp av transporttjenester 

For å oppnå transportpolitiske mål og sikre et godt transporttilbud over hele landet, kjøper 

Samferdselsdepartementet persontransporttjenester fra flere operatører. Videre bestemmes tilbudet 

ved at staten sørger for kapasiteten på statlig infrastruktur gjennom investeringer, drift og 

vedlikehold. Det statlige kjøpet vil dermed kunne påvirke behovet både for investeringer og drifts- 

og vedlikeholdstiltak – og vice versa.  

 

Videre vil det til grunn for prioriteringen av tiltak være en vurdering av transportbehovet, som vises 

i form av etterspørsel etter tjenesten. Som følge av kjøpet vil prisen og/eller tilbudet på transport-

tjenesten endres. Dette vil igjen gi endring i etterspørselen. Departementene ønsker i forbindelse 

med Nasjonal transportplan å se nærmere på sammenhengen mellom utvikling av infrastruktur og 

nivået på kjøp av persontransporttjenester. 

 

Jernbanen er et integrert system. I tillegg til at kapasiteten i systemet påvirkes av infrastrukturens 

beskaffenhet og utforming, har sammensetningen og utformingen av togtrafikken stor betydning for 

kapasiteten. Utvikling av infrastruktur og utvikling av togtilbud må derfor sees i sammenheng. 

Jernbaneverket har et sentralt ansvar for å vurdere totaliteten i samspillet mellom infrastruktur og 

togtrafikk. Samferdselsdepartementet ber derfor om at det, gjerne i dialog med togselskaper, 

beskrives hvordan persontransportilbudene bør utformes på mellomlang og lang sikt, for å utnytte 

togets egenskaper i samspill med andre transportformer for å dekke befolkningens og næringslivets 

transportbehov. Jernbaneverket skal også ivareta hensynet til gods i sitt forslag til hvordan trafikken 

totalt bør utformes. Med utgangspunkt i forslag til sammensetning av de ulike togproduktene ber vi 

om at det redegjøres for hvilke infrastrukturtiltak som må gjennomføres for å muliggjøre beskrevet 

trafikk. Det legges til grunn at det er en sammenheng mellom prioriterte tiltak i planforslaget og de 

togtilbud som er aktuelle på mellomlang og lang sikt. 

 

Vi ber om at det tas utgangspunkt i hvordan infrastrukturen og togtilbudet kan utvikles med tanke 

på best mulig måloppnåelse, herunder om enkelte eller flere av målene i Nasjonal transportplan kan 

oppnås raskere og rimeligere dersom togtilbudene eller sammensetningen av dem endres. Slike 

avveininger kan være mellom lengre tog vs flere avganger, stoppmønstre, driftsdøgnets lengde vs 

vedlikeholdsarbeider, jf prop. 1 (2010-2011), s. 120.  

 

Likeledes må det framgå om oppnåelse av målene i anbefalt strategi er avhengig av flere tiltak eller 

forutsetninger (som for eksempel mer materiell, flere hensettingsspor, økt vendekapasitet, endret 

stoppmønster etc.) enn kun de store investeringsprosjektene som foreslås.  

 

Hvis infrastrukturinvesteringer blir anbefalt prioritert i planforslaget fordi de vil kunne gi 

måloppnåelse gjennom endringer i togtilbud, må det klart framgå hvilke forutsetninger endringene i 

togtilbudet hviler på slik at forutsetningene kan kvalitetssikres og evt. benyttes i sammenheng med 

de offentlige kjøpene. Slike endringer i togtilbud kan enten være mindre justeringer for å 

optimalisere dagens togtrafikk eller større strategiske endringer for å øke jernbanens konkurranse-

kraft og dekke framtidige transportbehov.  

 

Der dette er relevant, bes om en omtale og verdsetting av framtidige muligheter (opsjoner) som 

investeringer i infrastruktur åpner opp for på lengre sikt. Eksempelvis vil investeringer kunne være 

prioritert pga økt robusthet, men samtidig legge forholdene til rette for endret togproduksjon på et 

senere tidspunkt. 
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På samme måte ber vi om at det redegjøres for hvordan kjøpet av innenlandske flyruter har 

betydning for kapasiteten på infrastrukturen.  

 

Når det gjelder ferjer, framgår det av Soria Moria II at regjeringen ønsker å øke frekvens og 

kapasitet på riksvegnettet, og legge til rette for at det samme kan skje på fylkesvegnettet. Videre 

ønsker regjeringen å øke antall gassferjer. Videre vil energi- og miljøeffektive ferjer være et bidrag 

for nå målene i klimapolitikken. Ferjene er både en del av vegen, og en del av offentlig tjenestekjøp. 

Statens vegvesen står som kjøper av ferjetjenester på riksvegnettet, og beløpet til slike kjøp inngår i 

rammen for Nasjonal transportplan. Vi ber om at tilbudet i riksvegferjedriften (knyttet til 

åpningstid, frekvens og oversitting) vurderes i sammenheng med målene om framkommelighet, 

miljø, sikkerhet og universell utforming.  

 

8. UTFORDRINGER PÅ FYLKESVEGNETTET OG FOR 

KOLLEKTIVTRANSPORT 

Hensikten med dette kapittelet er å få en oversikt over fylkeskommunale forhold som det må tas 

hensyn til i vurderingene knyttet til statens innsats og ikke å pålegge fylkeskommunene nye 

oppgaver. 

 

8.1 Fylkesvegnettet 

Forvaltningsreformen har medført store endringer i ansvaret for vegnettet idet hoveddelen av det 

tidligere øvrig riksvegnett fra 1. januar 2010 er blitt fylkesveger. Fylkesvegnettet utgjør i dag om 

lag 44 200 km, mens riksvegnettet utgjør om lag 10 500 km. Transportomfanget på fylkesvegnettet 

og riksvegnettet er i samme størrelsesorden. Finansiering av drift, vedlikehold og investeringer i 

fylkesvegnettet er fylkeskommunenes ansvar, mens ordningen med felles vegadministrasjon skal 

bidra til koordinering på tvers av forvaltningsnivåene. 

 

Utviklingen av riksveg- og fylkesvegnettet bør ses i sammenheng. Dette er viktig for å få et 

helhetlig og effektivt transportsystem og for å kunne nå de overordnede transportpolitiske målene. 

 

Vi ber etatene så langt det er mulig om å utarbeide en kort oversikt over tilstand og utfordringer på 

fylkesvegnettet. I tillegg til investeringer bør tilstandsvurderingen også knyttes til drift og 

vedlikehold. Videre bør det gjøres en vurdering knyttet til framtidig behov for drift og vedlikehold. 

Det legges vekt på å få fram forhold som det bør tas hensyn til ved utvikling av et helhetlig vegnett 

(flaskehalser, standardbrudd osv). Utfordringer knyttet til trafikksikkerhet på fylkesvegnettet og 

tiltak for å møte disse omtales spesielt. Det vises her til fylkeskommunenes ansvar for å bidra aktivt 

til at nasjonale mål for trafikksikkerhet nås, jf Ot. prp. nr. 68 (2008-2009). Videre bes om at det 

belyses eventuelle behov for koordinering av innsatsen.  

 

8.2 Kollektivtransport 

Innholdet i Nasjonal transportplan skal reflektere den etablerte ansvarsdelingen mellom 

forvaltningsnivåene. Dette innebærer bl.a. at regjeringen trekker opp linjene for den overordnede 

nasjonale transportpolitikken og drøfter politiske mål mv. på tvers av forvaltningsnivåene. 

Fylkeskommunene er tillagt ansvaret for kjøp av persontransporttjenester med lokal kollektiv-

transport, mens staten har ansvaret for kjøp av persontransporttjenester med tog og fly, og på 

kystruten Bergen - Kirkenes. Denne ansvarsdelingen ligger fast. 
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Statens vegvesen bidrar gjennom sitt sektoransvar til utvikling av kollektivtransporten, bl.a. ved å 

være et kompetansesenter for fylkeskommunene i anskaffelse av intelligente transportsystemer 

(ITS) til den lokale kollektivtransporten, gjennom sams vegadministrasjon med fylkeskommunene i 

fylkesvegsaker, herunder fylkesvegferjesaker, og i arbeidet med bypakker og andre planprosesser. 

Videre er ansvaret knyttet til tiltak for bedre framkommelighet både for kollektivtransporten og for 

de reisende, bl.a. gjennom etablering og oppgradering av knutepunkter, terminaler, holdeplasser og 

stoppesteder på riksvegnettet, innfartsparkering mv.  

 

Statens vegvesen sitt sektoransvar omfatter videre ansvaret som pådriver og koordinator av statlige 

etater og selskaper, samt et overordnet sektoransvar for lokale myndigheter i arbeidet med å utvikle 

sammenhengende og universelt utformede reisekjeder. I tillegg medvirker Statens vegvesen i 

arbeidet med belønningsordningen for bedret kollektivtransport og mindre bilbruk, samt avtalene 

knyttet til prosjektet Framtidens byer. 

 

Departementene ønsker i Nasjonal transportplan også å omtale ikke-statlig kollektivtransport. Som 

grunnlag for en slik omtale ber vi etatene om å beskrive utfordringer og utviklingen av den ikke-

statlige kollektivtransporten. Det bør skilles mellom utfordringer i byer/tett befolkede områder og 

spredtbygde strøk.  Beskrivelsen bør bl.a. inkludere: 

 De siste års utvikling i tilbudet av kollektivtransport (produksjon og priser) 

 Utviklingen i passasjertall og andel av transportarbeidet  

 Utviklingen i kollektivtransportens rammebetingelser 

 Utvikling i organiseringen, herunder nye kjøpsregimer for kollektivtransporten i fylkene, 

samt eventuelle effektivitetseffekter av dette.  

 

Vi ber også om en gjennomgang av samordningsbehov, samt eksisterende og mulige/ønskelige 

samarbeidsarenaer, mellom ulike forvatningsnivå og transportmyndigheter innenfor kollektiv-

transporten. Det er ønskelig at redegjørelsen ikke er for generell og at forskjeller i utvikling, status 

osv. beskrives. I den grad det er relevant kan redegjørelsen bygge videre på kunnskap fra de 

tverrsektorielle analysene i utredningsfasen, særlig analysen av byområdene. 

  

Tiltakene i planforslaget som bidrar til å legge til rette for kollektivtransport, sykkel og gange 

omtales spesielt.  

 

9. ORGANISERING AV ARBEIDET PÅ SENTRALT NIVÅ 

Det ble gjennom Retningslinje 1 fastsatt at etatenes og Avinors styringsgruppe for Nasjonal 

transportplan skulle suppleres med en representant fra fylkesrådmannskollegiet. Det ble videre 

bestemt at vedkommende vil ha tale- og forslagsrett i utredningsfasen, men at deltakelse i planfasen 

vil bli vurdert i arbeidet med Retningslinje 2. 

 

Departementene viser til de positive erfaringene med denne organiseringen av arbeidet på sentralt 

nivå. I følge deltakerne forenkler en slik organisering samarbeid og samhandling mellom etatenes 

og Avinors ansvar for arbeidet med grunnlagsmateriale til Nasjonal transportplan og fylkes-

kommunenes ansvar for regional transportpolitikk - og etter hvert regionale transportplaner. 

Deltakerne peker også på at en de gjennom en slik organisering i større grad får innsikt i 

utfordringene som henholdsvis stat og fylker står ovenfor på transportområdet.  
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Departementene vil påpeke at et samarbeid mellom staten og regionale myndigheter er av stor 

betydning for at de regionale transportsystemene og det nasjonale transportsystemet skal samvirke 

best mulig. På denne bakgrunn ber departementene om at etatenes og Avinors styringsgruppe for 

Nasjonal transportplan også i planfasen suppleres med en representant fra fylkesrådmannskollegiet 

med tale- og forslagsrett.  

 

Tilsvarende som i utredningsfasen, jf Retningslinje 1, ber vi også etatene og Avinor om å invitere 

lufthavnene utenfor Avinor med rutedrift til å komme med bidrag til planarbeidet.  
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