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Forord 
 
Dette arbeidsdokumentet er en del av analyse- og strategifasen som Avinor, Jernbaneverket,  
Kystverket og Statens vegvesen har satt i gang på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Innholdet i 
dokumentet vil bli oppsummert i en hovedrapport og bli videre behandlet i regionale møter med  
fylkeskommunene, i referansegruppen for Nasjonal transportplan og i transportetatene. 
 
Analyse- og strategifasen er grunnlaget for transportetatenes arbeid med planfasen av Nasjonal  
transportplan 2018-2027. Planfasen skal gi anbefalinger for Samferdselsdepartementets rullering av 
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. 
 
Målstrukturgruppens mandat har vært å gå gjennom bruken av dagens indikatorer og se på 
målstrukturen som helhet utfra utfordringsbildet i analyse- og strategifasen, samt å oppsummere og 
beskrive hvilke behov og krav til målstruktur en sektor med større bruk av markedsmekanismer vil ha, 
uavhengig av konkret innretning. Gruppen skulle beskrive hvilke endringer som bør gjøres og foreslå 
endringer i både hovedstruktur, underliggende mål og det tilhørende indikatorsettet 
 
Målstrukturgruppen har tatt utgangspunkt i dagens målstruktur når den har sett på hvilke grep som kan 
tas for å sørge for bedre kobling mellom mål, tiltak og effekter. Gruppen har hensyntatt regjeringens 
signal om å være mer overordnet og strategisk i Nasjonal Transportplan, og også signalene om 
viktigheten av samfunnsøkonomiske analyser og prioriteringer. 
 
Anbefalingene i notatet står for prosjektgruppens egen regning.  
 
Prosjektgruppen har bestått av: 

Trond Nyland – Statens vegvesen, leder 
Kathinka Thilert – Jernbaneverket (erstattet Therese Katharina Skåtun i september 2014) 
Øyvind Sandbakk - Kystverket 
Olav Mosvold Larsen – Avinor 
 
 
 
Oslo, 12. desember 2014  
 
 
 
Trond Nyland 
Prosjektleder for Målstruktur 
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1 Oppsummering 
Målstrukturgruppen foreslår endringer i alle nivåene av målstrukturen. Forslagene innebærer en 
reformulering av det overordnede målet og en strukturendring av hovedmålene. For etappemålene 
foreslås det en konkretisering samt å ta inn mål som i dag ligger utenfor selve målstrukturen i den 
nasjonale transportplanen; at veksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange, og 
godsmålet om overføring fra veg til sjø og bane. Endringene i målstrukturen er ment å gi en 
avgrensing av de ulike nivåene samt en konkretisering av selve målene. 
 

 
  

2 Innledning om mål  
Regjeringen presenterer sin transportpolitikk gjennom stortingsmeldingen om nasjonal transportplan. 
Planen skal legge grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking 
av samspillet mellom transportformene.  En sentral del av transportplanen er målene som settes for 
sektoren. Disse målene er blant de viktigste styringssignalene regjeringen gir transportetatene for hva 
den ønsker å oppnå og prioritere.  
 
Mål og prioriteringer er viktig fordi knappe ressurser må settes inn på riktig sted og riktig tid. 
Målstrukturen skal sikre en omforent forståelse av hva som skal oppnås med prioriteringene. En god 
målstruktur bør innehold klare mål, i tillegg til de krav som stilles i form av standarder og regelverk. 
På denne måten har transportetatene grunnlag for å legge gode strategier for måloppnåelse. I tillegg 
bør den inneholde indikatorer som er så treffsikre som mulig, som lar seg tallfeste og følge opp. 
 
Transportetatene og Avinors kjernevirksomhet er å tilby de transportsystemene samfunnet har behov 
for. Dette skal gjøres på en mest mulig sikker og miljøvennlig måte. Både eksterne og interne 
rammebetingelser vil påvirke mulighetene til å innfri de mål og forventninger som blir stilt. På flere 
områder må ulike sektorers mål og virkemidler koordineres når overordnede samfunnsmål skal nås. 
 
Alle effekter av transportpolitikken vil ikke kunne kartlegges gjennom et avgrenset sett med 
indikatorer. Resultater lar seg heller ikke alltid oppsummere i tall. Det er derfor viktig at man i 
evalueringen av måloppnåelsen ser på mer enn kun indikatorrapportering, slik at ikke indikatorene blir 
viktigere enn de overliggende målene. Oppmerksomheten burde også rettes mot om virksomhetene 
oppfyller sine overordnede mål og om det skjer med effektiv ressursbruk. I en sektor med større bruk 
av markedsmekanismer vil en slik overordnet mål- og resultatstyring være hensiktsmessig. 
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Det er ikke mulig å unngå målkonflikter mellom ulike mål og transportformer. For eksempel kan mål 
om økt framkommelighet og reduserte avstandskostnader gå på bekostning av mål om økte miljø- og 
sikkerhetshensyn. Og bedring av framkommelighet for ett transportmiddel (f.eks. buss) kan gå på 
bekostning av framkommelighet for andre transportmidler (f.eks. personbil) i et system med begrenset 
total kapasitet som en storby eller et banenett. Det er nødvendig å være bevisste på hvor målkonflikter 
kan oppstå, og ha klare retningslinjer for hvilke mål som skal prioriteres i tilfeller med konflikt, 
eventuelt hvordan ulike mål skal balanseres opp mot hverandre.  
 

3 Dagens målstruktur 
Den nåværende målstrukturen (se vedlegg 1) som ligger til grunn for styringen av den nasjonale 
transportpolitikken ble presentert i Nasjonal Transportplan 2010-2019 (St.meld. 16 (2008–2009), s. 
48).  Målene for NTP 2014-2023 viderefører hovedtrekkene i denne målstrukturen, med kun små 
endringer (Meld. St. 26 (2012–2013), s. 72). Indikatorene i målstrukturen i NTP går også igjen i 
etatenes fireårige handlingsprogrammer, i de årlige statsbudsjettene og i resultatoppfølgingen i etatene. 
 
Hovedelementene i dagens målstruktur er ett overordnet mål, fire hovedmål og sett av etappemål med 
varierende antall indikatorer.  
 
Hovedmålene for transportpolitikken peker framover mot en ønsket tilstand for transportsektoren, uten 
å være tid- eller tallfestet og er utledet fra det overordnede målet. Til hvert av hovedmålene er det satt 
etappemål. Etappemålene viser hvilke områder regjeringen legger særlig vekt på i denne planperioden. 
Måloppnåelsen vil bli vurdert ut fra et sett indikatorer. Indikatorene er nødvendige for å etterprøve 
måloppnåelse, og for å få en bedre sammenheng mellom uttrykte politiske mål og resultater. 
Etappemål og indikatorer blir fulgt opp i de årlige budsjettframleggene til Stortinget, der utviklingen 
vil bli sammenholdt med status ved inngangen til planperioden. Målstrukturen er førende for 
transportetatenes handlingsprogrammer. 

Målstruktur for svensk transportsektor 
Det overordnede transportpolitiske målet i Sverige er ganske likt det norske: «Att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 
näringsliv i hela landet». Det overordnede målet for transportsektoren bygger opp under regjeringens 
hovedmål som er «Fler vägar till jobb». 
 
Under det overordnede målet har man i Sverige et funksjonsmål for tilgjengelighet og hensynsmål for 
sikkerhet, miljø og helse. De er viktige aspekt som et bærekraftig transportsystem må ta hensyn til. 
Det finnes ingen etappemål eller delmål, men sju presiseringer til funksjonsmålet og fem presiseringer 
til hensynsmålet (se vedlegg 2). Formen avviker altså mye fra den norske målstrukturen, men 
innholdet har store likheter. 

Felles målstruktur for transportetatene og Avinor  
Gruppen har dessuten hatt som målsetting å foreslå felles mål som dekker etatenes og Avinors behov 
for målstruktur. Dette bidrar til å samordne tiltiltak for framkommelighet på tvers av transportgrenene. 
 
Kystverket har tidligere operert med en egen målstruktur for etatsstyring, i tillegg til målstrukturen i 
NTP. Bakgrunnen for dette er at deler av Kystverkets virksomhet faller utenfor rammene av NTP, i 
tillegg til at Kystverket fram til høsten 2013 var underlagt Fiskeri- og Kystdepartementet. 
Etter Kystverket ble underlagt Samferdselsdepartementet (SD) er det igangsatt en prosess med 
ambisjon om å samordne målstrukturen for alle fire transportetatene. 
 
På noen områder har Kystverket et særskilt ansvar sammenlignet med de øvrige transportetatene. 
Dette gjelder beredskap mot akutt forurensning (som ikke blir finansiert gjennom NTP), sjøsikkerhet, 
og da spesielt forebyggende sjøsikkerhet (som blir delvis finansiert gjennom NTP) samt Kystverkets 
rolle som regional utviklingsaktør – bl.a. gjennom tilskudd til fiskerihavner. For Kystverket vil det 
være viktig at disse områdene blir ivaretatt i den videre prosessen med felles målstruktur. 
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4 Forslag til revidert målstruktur 
Målstrukturgruppen har tatt utgangspunkt i dagens målstruktur for å se om det er grep som kan tas for 
å sørge for bedre kobling mellom mål, tiltak og effekter. Gruppen har hensyntatt regjeringens signal 
om å være mer overordnet og strategisk i Nasjonal Transportplan, og også signalene om viktigheten av 
samfunnsøkonomiske analyser og prioriteringer. 
 
Målstrukturgruppen foreslår endringer i alle nivåene av målstrukturen. Forslagene innebærer en 
reformulering av det overordnede målet og en strukturendring av hovedmålene. For etappemålene 
foreslås det en konkretisering samt å ta inn mål som i dag ligger utenfor selve målstrukturen i den 
nasjonale transportplanen; at veksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange, og 
godsmålet om overføring fra veg til sjø og bane. Endringene i målstrukturen er ment å gi en 
avgrensing av de ulike nivåene samt en konkretisering av selve målene. 
 
Målstrukturgruppen foreslår videre at ordet «delmål» benyttes i stedet for «etappemål». Delmål 
indikerer at hovedmålet er brutt ned til periodens prioriteringer på en bedre måte enn etappemål, og er 
lettere å forstå.  
 

4.1 Reformulering av overordnet mål 
Kommunikasjon av dagens overordnede mål har skapt diskusjon i mange fora. Hvorfor lister vi ikke 
opp flere viktige områder når vi tross alt ramser opp så mye som vi gjør? Hvorfor er ikke sentrale 
elementer som samfunnssikkerhet og helse nevnt?  Målstrukturgruppens tre forslag til revidert 
overordnet mål vil forenkle kommunikasjonen og gjøre det enklere å huske innholdet. 
 
1) Et transportsystem for framtiden 
Dette er en relativt radikal endring, men det er kort og framoverlent. Transportpolitikkens innhold vil 
uansett bli utdypet i hovedmålene.  
 
2) Å tilby et framkommelig, sikkert, klima- og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets 
behov for transport 
Dette er en forkortet versjon av eksisterende overordnet mål som viser til de underliggende målene. På 
denne måten får man et tidløst mål, som til en hver tid vil speile hovedmålene som er viktige for 
samfunnet. Viktigheten av framkommelighet, sikkerhet og klima- og miljøhensyn kommer tydelig 
fram. Forslaget utelater dagens «..og fremmer regional utvikling» som målstrukturgruppen mener 
dekkes av formuleringen om at transporttilbudet skal dekke samfunnets behov for transport.  
 
Arbeidsgruppen som har sett på Regional Utvikling har støttet målstrukturgruppen i å utelate 
«..fremmer regional utvikling» fra det overordnede målet. Det er uklare sammenhenger mellom 
virkningen av infrastrukturtiltak på denne utviklingen. Infrastrukturtiltak som støtter opp under vekst i 
én region vil samtidig kunne før til nedgang i en annen region. Den sentraliseringen vi har sett i lang 
tid samt SSBs befolkningsprognoser for sentrale strøk, tyder dessuten på at målet om å «opprettholde 
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret» kan være lite framtidsrettet. 
 
3) Å tilby et transportsystem som dekker samfunnets behov for transport 
Alternativ tre er et enkelt og dekkende mål for transportsektoren. Samfunnet vil være i endring, og 
etatene og Avinor bør tilstrebe å legge til rette for det som etterspørres av person- og godstransport i 
dag og i morgen. Gruppen mener målet også tar opp i seg det samfunnsøkonomiske perspektivet som 
legges til grunn for prioritering av tiltak.  
 

4.2 Hovedmålene 
I NTP 2014-2023 står det at «Hovedmålene for transportpolitikken peker framover mot en ønsket 
tilstand for transportsektoren, uten å være tid- eller tallfestet». Hovedmålene er så beskrevet mer 
presist. Målstrukturgruppen foreslår en endring i antall hovedmål, og har også forslag til justert 
beskrivelse av disse. 
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Målstrukturgruppen anbefaler å legge Universell Utforming som en naturlig del av Framkommelighet 
med et tydelig delmål som underbygger målet om et universelt utformet transportsystem. Begrepet 
universell utforming viser til en strategi, med mål om å sikre likestilling og deltakelse, og å motvirke 
diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Begrepet universell utforming brukes også i 
betydningen fysisk virkemiddel for å oppnå en bedre tilgjengelighet. Dette innebærer konkrete 
prinsipper for hvordan det fysiske miljøet utformes, altså som en formgivings- og planleggingsstrategi 
som introduserer likestilling som et viktig element i den fysiske utformingen av samfunnet. Det er 
denne forståelsen som ligger til grunn i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2009). 
Målstrukturgruppen ser det ikke som en «degradering» av universell utforming, men snarere som en 
styrking ved å gjøre det til en integrert del av framkommelighetsmålet. 
 
Hovedmålet miljø foreslås endret til «Klima og miljø». Med den økte oppmerksomheten rundt klima 
mener gruppen at det er naturlig å løfte det fram slik at det blir mer synlig i målstrukturen. 
 
Målstrukturgruppen foreslår videre å beholde hovedmålet om trafikksikkerhet, og har kun foreslått en 
oppdatering av det ene delmålet her.  
 
Gruppen foreslår altså tre hovedmål for neste NTP: framkommelighet, transportsikkerhet samt klima 
og miljø. For å følge opp endringene og samtidig være i tråd med teksten i nåværende NTP foreslår 
gruppen at hovedmålene får følgende noe forenklede beskrivelse: 
 
«Hovedmålene for transportpolitikken peker framover mot en ønsket tilstand for transportsektoren, 
uten å være tid- eller tallfestet: 

• God framkommelighet i og mellom regioner for personer og gods  

• Ingen ulykker med drepte eller hardt skadde 

• Begrensede klimagassutslipp og miljøskadelige virkninger»  
 
Helse som hovedmål 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet tar i sitt felles høringssvar til NTP 2014 - 2023 til orde for at 
helsehensyn bør løftes klarere fram i vegsektoren og i transportsektoren, for eksempel som et mål i 
Nasjonal transportplan. I prosessen med forslag til justeringer av målstrukturen til NTP 2018 - 2027 
gjentar Helsedirektoratet samme forslag. Helsedirektoratet ønsker at ordet «helsevennlig» bør legges 
til det overordnede målet og at det bør være et grunnleggende formål med transportpolitikken at den 
skal fremme helse. Dette er i samsvar med den nye folkehelseloven, som poengterer at helse skapes i 
alle sektorer, og at statlige myndigheter har et medansvar for folkehelsen. Transportetatene må ta et 
helhetlig ansvar, ikke bare for trafikksikkerhet, men også for støy, luftforurensning og tilrettelegging 
for fysisk aktivitet. Målstrukturgruppens syn på dette er at det åpenbart er sammenheng mellom helse 
og transport. Grovt sett kan sammenhengen deles inn i forebyggende og helsefremmende arbeid. 
Eksempler på forebyggende arbeid er trafikksikkerhet, lokal luftforurensning, støy og klimaendringer. 
Dette gjenspeiles tydelig i dagens målstruktur. Helsefremmende arbeid ivaretas i stor grad gjennom 
dagens målstruktur gjennom tilrettelegging for gange, sykkel og at reisekjedene er universelt utformet. 
 
Kjernevirksomheten for transportetatene og Avinor er å tilby transportsystemer og målene som settes 
for virksomhetene må være innenfor deres handlingsrom hvis det skal være en reell mulighet for 
måloppnåelse. Det kan legges inn krav og mål om at det skal tilrettelegges for kollektiv, gange og 
sykkel slik at dette blir attraktive transportmåter. Transportetatene rår imidlertid ikke over virkemidler 
som faktisk vil overføre passasjerer fra et mode til et annet. Etatene har for eksempel ikke myndighet 
over offentlige kjøp av transporttjenester, kollektivtransportørenes beslutninger, eller de fleste avgifter 
på bil og bruk av veg. Det er dermed flere sektorer og aktører som må involveres for at helseaspektet 
skal fanges fullstendig opp. Målet for transportetatene bør være tilrettelegging av gode 
transportsystemer, og ikke fremme av helse i seg selv. Målstrukturgruppen mener derfor at 
måloppnåelse for både forebyggende og helsefremmende arbeid også ivaretas med forslaget til 
revidert målstruktur.  
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4.3 Delmål og indikatorer 
Målstrukturgruppen har vurdert de ulike indikatorene under delmålene og foreslår endringer og 
presiseringer. Gruppen bemerker imidlertid at det bør gjøres en fullstendig gjennomgang av 
indikatorene når delmålene er vedtatt. Ved nye delmål bør det også vurderes hvilke indikatorer som 
skal følge målstrukturen videre og om det må legges inn nye indikatorer. Det bør dessuten være en 
samkjøring av hva som rapporteres inn i de årlige statsbudsjettene, der transportetatene i dag 
rapporterer resultattall ulikt. 
 
Gruppen påpeker også at alle effekter av transportpolitikken ikke vil kunne kartlegges gjennom et 
avgrenset sett med indikatorer. Resultater lar seg heller ikke alltid oppsummere i tall. Det er derfor 
viktig at man i evalueringen av måloppnåelsen ser på mer enn kun indikatorrapportering, slik at ikke 
indikatorene blir viktigere enn de overliggende målene. Oppmerksomheten burde også rettes mot om 
virksomhetene oppfyller sine overordnede mål og om det skjer med effektiv ressursbruk. Dette krever 
en bredere evaluering enn kun indikatorrapportering. 

God framkommelighet i og mellom regioner for personer og gods  
De største grepene målstrukturgruppen foreslår er delmålene under hovedmålet framkommelighet. 
Gruppen har ikke søkt å finne nye eller andre mål, men å innrette dem på en måte som gir tydeligere 
signaler til transportetatene, Avinor og resten av samfunnet. Indikatorer som viser produksjonstall, 
som for eksempel «antall km kollektivfelt på riksvegnettet», er tatt ut. Gruppen foreslår at indikatorene 
i størst mulig grad måler graden av måloppnåelse.  
 
Gruppen foreslår å se strategien for gods og kollektivmålet i sammenheng med målstrukturen og har 
derfor lagt det inn under delmålene. Det påpekes at delmål-inndelingen under hovedmålet 
framkommelighet har fått mest oppmerksomhet i gruppens arbeid og at det er synliggjort hull i 
indikatorsettet.   
 
Målstrukturgruppen foreslår videre en inndeling av målene på godstransport og persontransport, for å 
tydeliggjøre utfordringer og potensialer i og mellom disse. Målet om et pålitelig transportsystem er 
viktig for alle transportformer og holdes derfor utenfor typeinndelingen. Det samme gjør målet om 
universelt utformede reisekjeder, fordi det gjelder persontransporten.  
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Hovedmål: Framkommelighet - God framkommelighet i og mellom regioner for 

personer og gods 

F1 Transportsystemet skal bli 

mer robust og pålitelig  

F1.1 Antall timer som de viktigste fjellovergangene for riksveger 
er vinterstengt  

F1.2 Punktlighet og regularitet for gods- og persontog 

F1.3 Ventetid på maritime tjenester og oppetid på maritim 
infrastruktur 

F1.4 Punktlighet og regularitet i flytrafikken 

F2 Transportkostnader for 

godstransport skal reduseres og 

de ulike transportmidlenes 

fortrinn utnyttes  

F2.1 Transportkostnader for en gjennomsnittlig tungtransport på 
utvalgte strekninger på riksvegnettet.  

F2.2 Transportkostnader for sjøtransport  

F2.3 Transportkostnader for gods på jernbane  

F2.4 Fordeling av godstransport mellom veg, jernbane og skip  

F3 Persontransporttilbudet 

skal bedres utfra de reisendes 

behov og de ulike 

transportmidlenes fortrinn 

F3.1 Reisetider på utvalgte strekninger på riksvegnettet. 

F3.2 Reisetider på utvalgte regiontogrelasjoner. 

F3.3 Frekvens i lokaltogtrafikken rundt de store byene 

F3.4 Gjennomsnittlig billettpris for flyruter under statlig kjøp  

F3.5 Transportmiddelfordeling med hhv sykkel, gange, 
kollektivtransport, bilpassasjer og bilfører 

F4 Persontransportveksten i 

byområdene skal tas av 

kollektivtransport, sykkel og 

gange  

F4.1 Transportmiddelfordeling i byområdene med hhv sykkel, 
gange, kollektivtransport, bilpassasjer og bilfører 

F4.2 Antall passeringer ved et utvalg registreringspunkter 
(Vegtrafikkindeksen for byområdene) 

F4.3 Punktlighet for tog i rushtiden 

F4.4 Punktlighet for kollektivtransport i rushtiden  

F5 Bidra til at hele reisekjeder 

skal være universelt utformet  

F5.1 Felles knutepunktindikator  

F5.2 Antall holdeplasser på riksvegnettet som er universelt 
utformet. 

F5.3 Antall viktige kollektivknutepunkt som er universelt 
utformet langs riksveg 

F5.4 Antall jernbanestasjoner og lufthavner som er tilgjengelige. 

F5.5 Antall jernbanestasjoner og lufthavner med universelt 
utformet informasjonssystem 

F5.6 Antall jernbanestasjoner og lufthavner som er universelt 
utformet 

 
F1 Transportsystemet skal bli mer robust og pålitelig 
God framkommelighet forutsetter et robust og pålitelig transportsystem hvor samfunnssikkerhet er 
ivaretatt. Indikatorene er nå konsentrert rundt pålitelighet og til dels robusthet. Målstrukturgruppen 
anbefaler at det utarbeides indikatorer også for samfunnssikkerhet. 
 
F2 Transportkostnader for godstransport skal reduseres og de ulike transportmidlenes fortrinn utnyttes 
Transportetatene og Avinor gjennomfører for tiden en bred analyse av godstransport rundt kartlegging 
og problemforståelse, terminalstruktur nasjonalt og i Oslofjorden, eierskap til og drift av terminaler 
samt virkemidler og effekter. Analysen skal være klar innen sommeren 2015. Målstrukturgruppen 
anbefaler å se etappemålene for gods i lys av analyseresultatene når de foreligger, og at eventuelle 
nødvendige korrigeringer blir gjort etter det.   
 
Regjeringens strategi om at gods skal overføres fra veg til sjø og bane (Meld. St. 26 (2012-2013), ss. 
77, 183) har til nå ikke vært et nedfelt mål i selve målstrukturen. Hvis strategien opprettholdes for 
neste NTP anbefaler målstrukturgruppen å inkludere den formulert som et delmål, slik at regjeringens 
mål for godstransport ses i sammenheng og i sammenheng med de andre målene.   
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Målstrukturgruppen anbefaler dessuten at indikatorene har samme måleenhet i alle transportetatene, 
slik at tallene er sammenliknbare og gir bedre grunnlag for prioritering på tvers av transportmidlene. 
 
F3 Persontransporttilbudet skal bedres utfra de reisendes behov og de ulike transportmidlenes fortrinn 
En bedring av persontransporttilbudet er et naturlig mål for en transportsektor. Målstrukturgruppen 
mener det er viktig at denne bedringen skjer utfra de reisendes behov samtidig som de ulike 
transportmidlenes fortrinn hensyntas, slik at en ivaretar en samfunnsøkonomisk utvikling av 
persontransporttilbudet.    
 
F4 Persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange 

Målstrukturgruppen mener det er viktig at det tydelige målet om persontransportveksten i byområdene 
synliggjøres i målstrukturen. Det pågår for tiden et arbeid med utvikling av indikatorer i forbindelse 
med avtaleinngåelse med de forskjellige byområdene. Målstrukturgruppen har lagt inn de foreløpige 
indikatorene som er mottatt av byområdegruppen. 
 
F5 Bidra til at hele reisekjeder skal være universelt utformet   
Målstrukturgruppen har anbefalt å legge Universell Utforming som en del av Framkommelighet. 
Gruppen mener dette bedre synliggjør at transportetatenes og Avinors kjernevirksomhet ikke bare er å 
tilby et transportsystem, men å tilby et transportsystem som kan benyttes av flest mulig.  
 
Indikatorene under delmålet «Bidra til at hele reisekjeder skal være universelt utformet» er i dagens 
NTP separert ut fra organisasjonenes ansvarsområder. Arbeidsgruppen for gående og universell 
utforming anbefaler at det utarbeides en felles indikator for viktige knutepunkt. Fagmiljøet i Statens 
vegvesen opplyser om at et slikt arbeid allerede er i gang mellom etatene. Målstrukturgruppen mener 
at dette vil kunne gi et godt verktøy for felles prioritering av tiltak på området, og har derfor avsatt 
plass i til indikatoren i målstrukturen.  
 
Målstrukturgruppen har også fått innspill om at det er viktig å synliggjøre produksjonsmål som «antall 
km tilrettelagt for gående og syklende totalt» i tillegg til at trafikksikkerhet for fotgjenger- og 
sykkelulykker bør følges opp gjennom en egen indikator. Gruppen ser viktigheten av dette, men mener 
at dette er produksjonsmål/ tiltaksmål som hører hjemme i oppfølgingen av handlingsprogram og det 
enkelte budsjettår. Unntak er universell utforming, hvor det foreløpig ikke er funnet noen bedre 
indikatorer enn «antall holdeplasser som er universelt utformet» og liknende. 
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Hovedmål: Trafikksikkerhet - Ingen ulykker med drepte eller hardt skadde. 
T1 Antall drepte og hardt 

skadde i vegtrafikken skal 

reduseres til 500 innen 2024 og 

til xxx innen 2028 

T1.1 Antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikkulykker 

T2 Opprettholde og styrke det 

høye sikkerhetsnivået i 

jernbanetransport, luftfart og 

sjøtransport 

 

T2.1 Antall drepte og skadde og antall alvorlige hendelser i 
luftfarten. 

T2.2 Antall drepte, antall hardt skadde og antall alvorlige 
hendelser i jernbanetransport. 

T2.3 Antall drepte og skadde og antall alvorlige hendelser i 
sjøtransporten 

 
T1 Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres til 500 innen 2024 og xxx innen 2028 
Målkurven i NTP 2014-2023 tar utgangspunkt i en antakelse om at vi får om lag 840 drepte og hardt 
skadde i 2014, som er resultatet av en trendframskriving utført i 2012. Utviklingen i drepte og hardt 
skadde de fire siste årene (922 i 2010, 847 i 2011, 844 i 2012 og 890 i 2013) viser at man ikke er 
veldig langt ute av kurs sammenliknet med den anslåtte situasjonen for 2014. Videre har ikke 
målstrukturgruppen oppfattet at det per nå er gitt politiske signaler om at ambisjonsnivået for 
trafikksikkerhetsarbeidet skal endres vesentlig sammenliknet med det som er lagt til grunn i NTP 
2014-2023. Gruppen foreslår derfor at målet for 2024 om maksimalt 500 drepte og hardt skadde 
beholdes. 
 
Målkurven i NTP 2014-2023 forlenges derfor fram til 2028. Ambisjonsnivået bør være at tallet på 
drepte og hardt skadde i vegtrafikken reduseres til maksimalt 500 i 2024 og videre til maksimalt xxx i 
2028. Det foreslås ingen endringer av indikatorer. Imidlertid bør det i NTP 2018 – 2027 vises til at det 
i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 vil bli satt mål for 
tilstandsutviklingen innenfor områder av betydning for trafikksikkerhet (bilbeltebruk, fartsutvikling 
m.m.). 
 
T2 Opprettholde og styrke det høye sikkerhetsnivået i jernbanetransport, luftfart og sjøtransport 
Delmålet foreslås ikke endret. 
 
  



Målstruktur | SIDE 12 

 

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2027 | STRATEGI- OG ANALYSEFASEN 

 

 

 

Hovedmål: Klima og miljø - Begrensede klimagassutslipp og miljøskadelige 

virkninger 

M1 Redusere 

klimagassutslippene i 

transportsektoren i tråd med 

Norges klimamål  

M1.1 Klimagassutslipp fra transportsektoren målt i CO2-
ekvivalenter. 

M1.2 Gjennomsnittlig gram CO2-ekvivalenter/personkilometer i 
utvalgte korridorer. 

M1.3 Gjennomsnittlig gram CO2-ekvivalenter/tonnkilometer i 
utvalgte korridorer 

M2 Oppfylle nasjonale mål for 

ren luft og støy langs 

transportnettet 

M2.1 Antall byer med overskridelser av nasjonalt mål for NO2  

M2.2 Antall byer med overskridelser av nasjonalt mål for PM10 

M2.3 Antall byer med overskridelser av nasjonalt mål for PM2,5 

M2.4 Antall personer utsatt for et innendørs støynivå over 38 
dB. 

M3 Redusere tapet av 

naturmangfold, nasjonalt 

viktige kulturminner og 

kulturmiljø samt dyrket jord 

M3.1 Antall prosjekt med stor og meget stor negativ konsekvens 
for naturmiljø 

M3.2 Antall prosjekter med stor og meget stor negativ 
konsekvens for kulturminner og kulturmiljø 

M3.3 Antall daa dyrket jord til transportformål 

 
M1 Redusere klimagassutslippene i transportsektoren i tråd med Norges klimamål 
Delmålet er i tråd med etappemålet i inneværende NTP. NTPs klimagruppe argumenterte i sitt notat 
med at «Konkrete, ambisiøse og om mulig tallfestede mål for utslippsreduksjon innenfor 
transportsektoren er nødvendig dersom transportsektoren skal ta ansvar for sin forholdsmessige andel 
av Norges klimaforpliktelser og grad av måloppnåelse skal kunne vurderes.» Et slikt mål for sektoren 
foreligger ikke per dags dato, men dersom det blir etablert anbefaler målstrukturgruppen at delmålet i 
NTP revideres. Norge har imidlertid et mål om å være et lavutslippssamfunn i 2050, hvilket indikerer 
retningen på utviklingen – også for transportsektoren.  
 
M1.1 Klimagassutslipp fra transportsektoren påvirkes av en rekke andre virkemidler og tiltak enn 
transportetatene og Avinor rår over, men denne indikatoren gir best indikasjon på den samlede 
utviklingen. Indikatoren omfatter direkte klimagassutslipp fra transportarbeid slik dette rapporteres 
internasjonalt, og inkluderer ikke utslipp knyttet til bygging, drift og vedlikehold.  
 
Målstrukturgruppen har vurdert om det bør utarbeides en indikator for klimagassutslipp fra bygging og 
drift av infrastrukturen. En egnet indikator med tilhørende metode må i tilfelle utarbeides. Argumentet 
for å inkludere en slik indikator i målstrukturen er at disse utslippene kan være vesentlige og 
kontrolleres av transportetatene og Avinor. På den annen side kan det argumenteres for at en slik 
indikator passer bedre i KVU’er og de etatsinterne prioriteringer i og mellom prosjekter, enn i 
målstrukturen for NTP.   
 
M1.2 og M1.3 ble inkludert i målstrukturen av Samferdselsdepartementet i inneværende NTP-periode. 
Det er foreløpig ikke utarbeidet metode for, eller rapportert på, indikatorene. Videre vil 
målstrukturgruppen påpeke at indikatorene ikke er egnet for sammenlikning mellom transportmodi da 
f.eks avstanden på veg og langs kyst fra Oslo til Bergen er vesentlig forskjellig. Det kan være 
hensiktsmessig å utvikle indikatorer basert på utslipp i utvalgte transportkorridorer.  
 
M2 Oppfylle nasjonale mål for ren luft og støy langs transportnettet 
Delmålet beholdes tilnærmet uendret.  
 
M2.1, M2.2 og M2.3: Det løper en prosess for utarbeiding av nye nasjonale mål der det foreslås mål 
basert på årsmiddel. Dette er en målemetode som er mer robust mot tilfeldige meteorologiske 
variasjoner fra år til år. Hvis de nye nasjonale målene ikke vedtas bør det rapporteres på de gamle.  
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Indikatoren for NOx foreslås fjernet. De viktigste tiltakene for å ytterligere redusere NOx-utslipp fra 
transport er 1) tiltak på ferger på riksvegnettet, 2) tiltak for å ta ut deler av resterende potensial på skip 
inkludert fiskefartøy, og 3) gjennomføre tiltak som har virkning for både NOx, lokal luftforurensning 
og klima, som for eksempel landstrøm til skip, tiltak på ferger som trafikkerer større byer og å 
oppfylle 0-vekstmålet for persontransport. Flere av disse tiltakene vil følges opp gjennom andre 
mekanismer og behovet for oppfølging gjennom NTP er begrenset. 
 
M2.4 er en videreføring av eksisterende indikator. NTPs klimagruppe har også diskutert innføring av 
en indikator for nattestøy, men har konkludert med at det det må gjennomføres et grundig 
utredningsarbeid før en slik indikator kan konkretiseres.  
 
M3 Redusere tapet av naturmangfold, nasjonalt viktige kulturminner og kulturmiljø samt dyrket jord 
 Foreslått mål er en forenkling av dagens mål og slår sammen to tidligere etappemål. Delmålet 
omfatter tre tema som måles med hver sin indikator. Kulturminner og kulturmiljø er tatt inn fordi det 
manglet i målstrukturen. 
 
M3.1 Videreføres som før, men det foreslås at en nå også skal rapportere på prosjekter med «stor 
konsekvens».  
 
M3.2 Det foreslås å innføre en tilsvarende indikator for kulturminner og kulturmiljø som for 
naturmangfold.  
 
M3.3 Beholdes som før.  
 
Det foreslås å ta ut indikatoren for antall konflikter mellom transportnettet og biologisk mangfold fordi 
metoden for kartlegging er mangelfull.   
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5 Vedlegg 1 – Målstruktur for Nasjonal transportplan 
2014 - 2023 

 
Overordnet mål: 
Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets 
behov for transport og fremmer regional utvikling 
 

 
 
 
Hovedmål: Framkommelighet - Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke 
konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 

F1 Reisetider i og mellom landsdeler skal 
reduseres 

F1.1 Reisetider på utvalgte strekninger på 
riksvegnettet. 

F1.2 Reisetider på utvalgte region- og IC-tog. 

F2. Avstandskostnader mellom regioner skal 
reduseres 

F2.1 Transportkostnader for en gjennomsnittlig 
tungtransport på utvalgte strekninger på riksvegnettet 

F2.2 Transportkostnader for sjøtransport 

F3. Påliteligheten i transportsystemet skal 
bedres 

F3.1 Antall timer de viktigste vegrutene for 
godstransporten er stengt 

F3.2 Punktlighet og regularitet for gods- og persontog 

F3.3 Ventetid på maritime tjenester og oppetid på 
maritim infrastruktur 

F3.4 Punktlighet og regularitet for flytrafikken 

F4. Transporttilbudet skal bedres  F4.1 Antall setekm i persontogtrafikken per toggruppe 

F4.2 Antall togkm i persontogtrafikken per toggruppe 

F4.3 Gjennomsnittlig billettpris for flyruter under statlig 
kjøp 

F5. Rushtidsforsinkelser for kollektivtransport 
skal reduseres 

F5.1 Hastighet for kollektivtransport på veg i rushtiden 

F5.2 Punktlighet for tog i rushtiden 

F5.3 Antall km kollektivfelt på riksvegnettet 

F6. Framkommelighet for gående og syklende 
skal bedres 

F6.1 Antall km tilrettelagt for gående og syklende i byer 
og tettsteder 

F6.2 Antall km tilrettelagt for gående og syklende totalt 
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Hovedmål: Trafikksikkerhet - En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt 
skadde i transportsektoren 

S1 Halvere antall drepte og hardt skadde i 
vegtrafikken innen 2024 

S1.1 Antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikkulykker 

S2. Opprettholde og styrke det høye 
sikkerhetsnivået i jernbanetransport, luftfart og 
sjøtransport 
  

S2.1 Antall drepte og skadde og antall alvorlige 
hendelser i luftfarten. 

S2.2 Antall drepte, antall hardt skadde og antall 
alvorlige hendelser i jernbanetransport. 

S2.3 Antall drepte og skadde og antall alvorlige 
hendelser i sjøtransporten 

 
 
Hovedmål: Miljø - Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra 
til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet. 

M1 Bidra til å redusere klimagassutslippene i 
tråd med Norges klimamål 

M1.1 Klimagassutslipp fra transportsektoren målt i 
CO2-ekvivalenter. 

M1.2 Gjennomsnittlig gram CO2-
ekvivalenter/personkilometer. 

M1.3 Gjennomsnittlig gram CO2-
ekvivalenter/tonnkilometer 

M2 Bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft 
og støy 

M2.1 Timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over 
nasjonalt mål. 

M2.2 Døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) 
over nasjonalt mål. 

M2.3 NOx-utslipp fra transportsektoren. 

M2.3 Antall personer utsatt for et innendørs støynivå 
over 38 dB. 

M3 Bidra til å redusere tapet av naturmangfold M3.1 Antall prosjekt med meget stor negativ 
konsekvens for naturmiljø 

M3.2 Antall utbedrede registrerte konflikter mellom 
transportnettet og naturmangfold. 

M4 Begrense inngrep i dyrket jord M4.1 Antall daa dyrket jord til transportformål 

 
 
Hovedmål: Universell utforming - Et transportsystem som er universelt utformet 

U 1 Bidra til at hele reisekjeder blir universelt 
utformet 

U1.1 Andel holdeplasser på riksvegnettet som er 
universelt utformet. 

U1.2 Andel viktige kollektivknutepunkt som er 
universelt utformet. 

U1.3 Andel jernbanestasjoner og lufthavner som er 
tilgjengelige. 

U1.4 Andel jernbanestasjoner og lufthavner med 
universelt utformet informasjonssystem. 

U1.5 Andel jernbanestasjoner og lufthavner som er 
universelt utformet. 
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6 Vedlegg 2 - Sveriges målstruktur 
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