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Høring: Anbefalinger til tiltak for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt 

Statens vegvesen viser til vårt brev av 1. september 2016 til Samferdselsdepartementet med 
anbefalinger til tiltak for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt. Oslo Economics sin rapport 
(nr.  2016-22) «Tiltaksanalyse for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt», utarbeidet på 
oppdrag fra Statens vegvesen, er vedlagt i oversendelsen til departementet. Anbefalingene 
og resultatene fra utredningsarbeidet er innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med 
St. Meld. om Nasjonal transportplan 2018-2029. 
 
Statens vegvesens brev med anbefalinger til Samferdselsdepartementet er et resultatet av et 
omfattende arbeid med tiltak for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt. Arbeidet ble startet 
opp vinteren 2015. Anskaffelse av en tiltaksanalyse har vært hovedaktiviteten i dette 
arbeidet. For å sikre forankring i arbeidet satte Statens vegvesen ned en arbeidsgruppe som 
har vært involvert i planleggingen og gjennomføring av tiltaksanalysen. Arbeidsgruppen har i 
tillegg til representanter fra Statens vegvesen bestått av representanter fra enkelte 
fylkeskommuner. Det er gjennomført intervjuer med Statens vegvesen, fylkeskommunene, 
ferjeselskapene, samt andre relevante aktører. Tiltaksutviklingen ble innledet med en 
dialogkonferanse, med bred deltagelse fra blant annet oppdragsgiversiden og 
leverandørmarkedet. 
 
Statens vegvesen er i etterkant av oversendelsen til Samferdselsdepartementet blitt bedt om 
å forestå en høring. Vi ber med dette om høringsuttalelse til Statens vegvesens anbefalinger 
til tiltak for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt. Sammen med uttalelsen kan også 
vedlegges eventuelle kommentarer til selve rapporten. Statens vegvesens brev av 1. 
september 2016 og rapporter fra Oslo Economics (rapport nr. 2016-22 og 23) er vedlagt.  
 
Høringsfristen er 31. oktober 2016.  
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Høringsbrevet med vedlegg vil bli gjort tilgjengelig på www.vegvesen.no, under Offentlige 
høringer.  
 
Høringsinnspill kan sendes elektronisk enten til firmapost@vegvesen.no og merkes: Høring – 
Anbefalinger til tiltak for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt sak: 15/223484 eller via 
høringsportalen på www.vegvesen.no. 
 
Styring- og strategistab 
Med hilsen 
 
Lars Aksnes 
Direktør 
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