
budsjettforslag for 1999. Dette gir oss ikke

muligheter til på langt nær å komme så

langt som ønskelig i tiårsperioden. Vi prø-

ver likevel å peke ut en mer bærekraftig ret-

ning for norsk transportpolitikk. Vi står

overfor spennende oppgaver; vi kan utrette

mye innenfor dagens rammer, men det er

stort behov for å få gjort mer. Etatene har

innsikt og kompetanse til å komme lenger

med å løse oppgavene hvis vi får større res-

surser. Den korte planleggingstiden har

vært styrende for arbeidet. Tiden har vært

for knapp til at det har vært mulig å utvik-

le og gjennomføre gode beregninger av

virkninger av tiltakene som er aktuelle å

gjennomføre. Det har også gitt fylkeskom-

muner, kommuner og de mange interesse-

organisasjonene svært stramme frister til å

komme med sine innspill.

Forslaget sendes nå blant annet fylkes-

kommunene for høring ut året. Hørings-

uttalelsene går til Fiskeridepartementet og

Samferdselsdepartementet som utarbeider

Stortingsmeldingen om Nasjonal transport-

plan 2002-2011.

Dokumentet er omfattende. Det skyldes

både at planforslaget gjelder fire etater og

at det skal kunne leses med flere innfalls-

vinkler; fylkesomtaler, korridoromtaler og

etatsvise omtaler. Dette har ført til at enkel-

te forhold må gjentas flere steder i doku-

mentet.

Arbeidet er styrt av en gruppe bestå-

ende av de fire etatssjefene under vegdirek-

tørens ledelse. Vegdirektoratet har hatt

sekretariatsansvaret. Arbeidet er ellers

utført av en prosjektgruppe med represen-

tanter fra de fire etatene og med bidrag fra

hver enkelt etat. Det nære samarbeidet vi

har hatt for å løse oppdraget har skapt et

godt grunnlag for vårt videre samarbeid.

Oslo, 27. september 1999

Steinar Killi, Jernbaneverket

Øyvind Gustavsen, Kystverket

Ove Liavaag, Luftfartsverket

Olav Søfteland, Statens vegvesen

Jernbaneverket, Kystverket, Luftfartsverket

og Statens vegvesen har for første gang

utarbeidet et felles forslag til en samlet

transportplan. Arbeidet har vært omfat-

tende og utfordrende.

Våren 1997 ba Stortinget regjeringen om

å legge fram en stortingsmelding om

Nasjonal transportplan for perioden 2002-

2011 våren 2000, ett år før etatenes planer

normalt skulle revideres. Meldingen skal

erstatte det tidligere systemet med sektor-

meldinger for hver av de fire statlige trans-

portetatene. 

Sommeren 1998 ga Fiskeridepartemen-

tet og Samferdselsdepartementet våre fire

etater i oppdrag å utarbeide forslag til en

plan som skal "legge til rette for helhetlige

politiske prioriteringer, effektiv virkemid-

delbruk innenfor transportsektoren og styr-

king av samspillet mellom transportfor-

mene for å bidra til effektive, tryggere og

mer miljøvennlige transportløsninger."

I arbeidet har vi vært opptatt av å finne

fram til felles prioriteringer. Den enkelte

etat er ansvarlig for de faglige vurdering-

ene innenfor sitt område. Vi konstaterer at

etatene på enkelte punkter har ulike syn.

Omtalen i de etatsvise kapitlene 10 - 13 er

ikke drøftet tverretatlig i like stor grad som

resten av dokumentet. 

Etatene ønsker en kursendring i norsk

transportpolitikk, og står samlet bak fire

satsingsområder for planperioden 2002-

2011:

• Fremme mer miljøvennlig transport 

over hele landet og legge til rette for 

mindre biltrafikk i de største 

byområdene.

• Gjennomføre tiltak som gir markant

reduksjon i de alvorligste ulykkene.

• Legge til rette for effektive og forutsig-

bare transporter for næringslivet.

• Legge til rette for bosetting

og næringsliv i distriktene.

Forslaget tar utgangspunkt i departemen-

tenes retningslinjer. De angir en økonomisk

planramme som svarer til regjeringens
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effektive, tryggere og mer miljøvennlige

transportløsninger".

Kursendring. Visjon 2030 fra vårt

Utfordringsdokument1 peker ut retningen for

en ny norsk transportpolitikk. Vi mener det

er behov for å legge om kursen i forhold til

dagens utvikling.

Vi kan ikke akseptere at mennesker nesten

daglig blir drept i trafikken i Norge, heller

ikke at transport medfører store miljø- og

helseproblemer. Det er en stor utfordring å

snu denne utviklingen, samtidig som vi

skal legge til rette for at næringslivet og dis-

triktene kan få et bedre transporttilbud.

Med bakgrunn i Utfordringsdoku-

mentet, de fylkesvise utfordringsdokumen-

tene og det videre planarbeid, angir vi fire

viktige satsingsområder for planperioden

2002-2011:

• Fremme mer miljøvennlig transport

over hele landet og legge til rette for 

mindre biltrafikk i de største 

byområdene.

• Gjennomføre tiltak som gir markant

reduksjon i de alvorligste ulykkene, 

med en målsetting om færre enn 200

drepte i trafikken innen 2012.

• Legge til rette for effektive og forutsig-

bare transporter for næringslivet.

• Legge til rette for bosetting og 

næringsliv i distriktene.

I tillegg foreslår vi en samordnet videreut-

vikling av et overordnet nasjonalt trans-

portnett og at dette må knyttes sterkere til

det internasjonale nettverket. De utfor-

dringer dette gir har vi presentert i vår

utredning Nasjonalt transportnett2.

Vi legger fram et samlet forslag for å

møte disse utfordringene og prøver å peke

Et funksjonelt og effektivt transportsystem

er en forutsetning for verdiskaping, syssel-

setting og et konkurransedyktig næringsliv

i hele landet. Transportsystemet binder lan-

det sammen og knytter Norge til utlandet.

Et godt transportsystem bidrar til å utjevne

avstandshandikap og kompenserer for

ulikheter i menneskers livsforhold i ulike

deler av landet. Det gir også en mobilitet

som de fleste oppfatter som et viktig gode

og som de utnytter både ved valg av

bosted, arbeidsplass og i forbindelse med

ferie og fritid. Transportpolitikken er en

viktig del av velferdspolitikken og dis-

triktspolitikken.

Norge er avhengig av utenrikshandelen

for å opprettholde vekst og velstand. En

effektiv infrastruktur er svært viktig for

næringslivets konkurranseevne og dermed

for langsiktig økonomisk vekst og høy sys-

selsetting. Det private næringsliv kjøper

transporter for rundt 45 mrd kr i året. Dette

utgjør 8 prosent av næringslivets samlede

kostnader. Det er derfor en utfordring for

transportetatene å utvikle og drive en infra-

struktur som gir et effektivt og forutsigbart

transportsystem for næringslivet.

Infrastrukturen og transportsystemet

må også tilpasses hva mennesket og natu-

ren tåler. I dag er utviklingen ikke bære-

kraftig. Det er for mange drepte og alvorlig

skadde, og transport bidrar til store miljø-

og helseproblemer, spesielt i de større

byområdene. CO2-utslippene fra transport-

sektoren fortsetter å øke.

Disse utfordringene krever store ressur-

ser og samordnet innsats i transportsekto-

ren og samfunnet ellers. Samferdsels-

departementet og Fiskeridepartementet har

gitt Jernbaneverket, Kystverket, Luftfarts-

verket og Statens vegvesen i oppgave å

utarbeide et samlet grunnlag for Nasjonal

transportplan 2002-2011. Planen skal "legge

til rette for helhetlige politiske prioritering-

er, effektiv virkemiddelbruk innenfor trans-

portsektoren og styrking av samspillet

mellom transportformene for å bidra til
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Forslag til Nasjonal transportplan 2002-2011.
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Luftfartsverket og Statens vegvesen, Juni 1999



ut en bærekraftig retning for norsk trans-

portpolitikk. Transport blir sikrere og mer

miljøvennlig med våre forslag til tiltak. Vi

legger også til rette for bedre transport for

næringslivet og distriktene. Det er imidler-

tid umulig å klare alle utfordringene fullt ut

i planperioden med de økonomiske plan-

rammer vi har fått og bare med etatenes

egne virkemidler. Skal vi klare mer må

bevilgningene økes, og det må tas i bruk

kraftige virkemidler for å få en kursendring

i norsk transportpolitikk. Statlige, fylkes-

kommunale og kommunale myndigheter

må samarbeide. I tillegg til transporteta-

tenes egne virkemidler, er skatte- og

avgiftspolitikk, arealpolitikk, parkerings-

politikk, drift av kollektivtrafikk og mer

politi på vegene viktige virkemidler.

Økonomiske rammer. Det er en klar

sammenheng mellom ressurstilgang og

mulighetene til å løse utfordringene vi står

overfor. Utgiftene til forsvarlig drift- og

vedlikehold av dagens infrastruktur krever

over 100 mrd kr for etatene samlet i plan-

perioden. Jernbaneverket regner videre

med at det må investeres 40 til 50 mrd kr

for å gi jernbanen ønsket standard. Statens

vegvesen har grovt anslått at det vil koste

80 mrd kr å bygge ut stamvegnettet til

stamvegstandard. I tillegg kommer minst

tilsvarende kostnader  på det øvrige riks-

vegnettet. Dette vegnettet er tre ganger så

langt som stamvegnettet. Kystverket har

også behov for investeringer langt ut over

dagens økonomiske rammer, blant annet i

farleder og navigasjonssystemer.

Departementene har lagt en framskriv-

ning av regjeringens forslag til budsjett for

1999 til grunn for planrammen. Dette inne-

bærer 

• 45 900 mill kr til jernbaneformål (herav 

9 500 mill kr til kjøp av jernbanetrafikk

og 36 400 mill kr til Jernbaneverket), 

• 4 600 mill kr til Kystverket (statlig del), 

• 10 950 mill kr til Luftfartsverket3 og

• 95 500 mill kr til Statens vegvesen

Fordelingen av de økonomiske rammer

vises i tabellvedlegget bakerst i dokumen-

tet.

Jernbaneverket vil tilrå at en lokal og

ekstraordinær statlig innsats for kollektiv-

trafikken i Oslo-området (Oslopakke 2) på 

3 700 mill kr blir gjennomført og regner

med 2 000 mill kr i forskottering og/eller

lokal innsats til andre pakker. Dette kom-

mer i tillegg til den "basisramme" på 36 400

mill kr, som Jernbaneverket er pålagt å pri-

oritere innenfor. Kystverket foreslår å øke

brukerfinansieringen fra 4 350 mill kr til 

5 250 mill kr, dersom tilsvarende beløp ikke

kan tilføres fra statsbudsjettet. Statens veg-

vesen regner med bompengefinansiering

på om lag 13 000 mill kr.

Luftfartsverket er en statlig forvalt-

ningsbedrift. Virksomheten er selvfinansie-

rende. Innenfor luftfartssystemet overføres

betydelige midler fra trafikksterke til tra-

fikksvake lufthavner. Om lag 80 prosent av

inntektene genereres fra brukerbetaling og

om lag 20 prosent fra kommersiell virk-

somhet på lufthavnene.

I de senere år er Luftfartsverkets økono-

miske rammevilkår blitt vesentlig endret.

Overtakelsen av de regionale lufthavnene
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lingsprogram og konkrete løsninger for

enkelte prosjekter. Jernbaneverket,

Kystverket, Luftfartsverket og Statens veg-

vesen vil samarbeide for å få til en best

mulig samfunnsnyttig utnyttelse av de res-

surser som stilles til vår disposisjon.

I det følgende presenterer vi vår anbe-

falte strategi innenfor de økonomiske

rammer vi er tildelt, og hvor langt vi kla-

rer å oppfylle satsingsområdene vi har

prioritert.

Transport kan bli mer miljøvennlig, men

trafikken vil fortsatt øke. Den teknologis-

ke utvikling og satsing på kombinerte

transporter vil bidra til å gjøre transport

generelt mer miljøvennlig. Men det er van-

skelig å redusere CO2-utslippene fra trans-

portsektoren med de tiltak transportetatene

rår over. Etter forhandlinger med EU har

den europeiske bilindustrien forpliktet seg

til å redusere CO2-utslippene fra personbi-

ler, helst innen 2005 men i alle fall ikke

senere enn 2010. Overenskomsten gir et

bensinforbruk på omtrent 0,5 liter/mil.

Dette vil bremse økningen av CO2-utslip-

pet fra biltrafikken i planperioden, men

ikke stoppe det. CO2-utslippet fra flytrafik-

ken ventes å øke på grunn av trafikkvek-

sten. Bedre teknologi ventes imidlertid å

dempe økningen. Det kreves høyere avgif-

ter i store deler av transportsektoren hvis

utslippet skal reduseres i planperioden.

Den økonomiske veksten har lenge ført

til økt transport, først og fremst på veg. I

Norge minker innenlands godstransport på

sjø og jernbane mellom destinasjoner på

fastlandet, men øker på veg. Denne utvik-

lingen er felles for hele Europa. Dette fører

til økte kostnader for samfunnet gjennom

kapasitets- og miljøproblemer. I EUs trans-

portpolitikk inngår derfor støtte til utvik-

ling av intermodale løsninger. Hensikten er

først og fremst å overføre en del lange

transporter som bare går på veg, til kombi-

nerte transporter mellom lastebil og sjø

har medført en netto merkostnad på om lag

160 mill kr årlig. Statens avkastningskrav

til Luftfartsverket har økt fra 24 mill kr i

1997 til 124 mill kr i 1999. Dette har gitt

Luftfartsverket en finansiell merbelastning

på om lag 260 mill kr årlig i forhold til situ-

asjonen på midten av 1990-tallet.

Luftfartsverket har også i lang tid vært

pålagt å subsidiere driften av Sandefjord

lufthavn Torp med 8 mill kr per år.

For å oppfylle de mål som er satt for

planperioden, er det nødvendig at

Luftfartsverket får stabile og forutsigbare

rammebetingelser, slik at investert kapital

kan vedlikeholdes og investeringer kan

gjennomføres i takt med trafikkutvikling-

en. Dette gjelder både stamlufthavner og

oppgradering av regionale flyplasser.

Etterspørselen etter investeringer i alle

transportsektorene, sammen med nødven-

dige utgifter til drift og vedlikehold, går

langt utover den økonomiske planleggings-

rammen. Dette innebærer at det blir van-

skelig å innfri de store forventningene i

samfunnet. Vi har imidlertid innsikt, kom-

petanse og planer for å møte utfordringene

raskere hvis vi får større ressurser.

Vi har vurdert om det er riktig å overfø-

re midler fra èn transportsektor til en annen

i vår anbefalte strategi, men mangler meto-

der som kan gi oss godt nok faglig grunn-

lag for å si om en annen fordeling mellom

sektorene totalt sett vil være bedre for sam-

funnet. Vi har ikke foreslått slike overfø-

ringer.

Transportformene har ulike roller og

oppgaver, men har til felles at de alle kan

bli bedre. Hver del av transportsystemet

må effektiviseres. Etatene må også samord-

ne sine innsatser, slik at vi oppnår et trans-

portnettverk som fungerer som ett system,

ikke som uavhengige sektorer. Arbeidet

med Nasjonal transportplan er et første

eksempel på tverrsektoriell planlegging av

transportsystemet i Norge. Bedre koordine-

ring på tvers av sektorene krever imidlertid

videre samarbeid om mer detaljerte hand-
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eller jernbane. Transportetatene kan

gjennom infrastrukturtiltak legge til rette

for intermodal transport. Godstransporten

er imidlertid i hovedsak markedsstyrt.

Transportkjøpere og transportoperatører

har derfor også selv et stort ansvar for å

finne effektive og miljøvennlige løsninger.

EU arbeider også med å utforme felles

prinsipper for avgifter på all yrkesmessig

godstrafikk og kommersiell persontrans-

port for å unngå økte kapasitetsproblemer

og miljøulemper. Avgiftene skal utformes

etter prinsippet om at brukerne, i tillegg til

sine egne kostnader, skal betale de eksterne

kostnader de påfører infrastrukturen og

samfunnet. 

Norge bør delta aktivt i internasjonalt

arbeid med å utarbeide et felles bereg-

ningssystem for de eksterne kostnader og

innføre avgifter innenfor hele transportsek-

toren som er i tråd med de eksterne kostna-

dene. Gjennom samfunnsøkonomisk "rik-

tig" prising av de enkelte transportformene,

kan vi oppnå et samfunnsøkonomisk rasjo-

nelt omfang av transport og en riktigere

arbeidsdeling og koordinering mellom

transportformene. Differensierte avgifter

på drivstoff og på bruk av veger, jernbaner,

lufthavner, farleder og havner, kan bidra til

en mer miljøvennlig transport. Med det

geografiske avstandshandikap Norge har,

må vi imidlertid ikke svekke næringslivets

konkurranseevne overfor utlandet med

høyere generelle avgifter i transportsekto-

ren i forhold til andre land. Ved fastsetting

av pris er det også nødvendig å ta hensyn

til fordelingsmessige og sosiale konsekven-

ser (Kapittel 6.1).

Det vil bli satt i gang et nordisk samar-

beid for å gjennomgå avgifts- og gebyrsy-

stemer for sjøtransport. Dette forutsettes å

danne grunnlag for et mulig felles initiativ

overfor internasjonale organisasjoner.

Miljøverndepartementet har, i samarbeid

med Sjøfartsdirektoratet, utarbeidet et sys-

tem for miljøklassifisering av skip.

Kystverket vil arbeide for at risikoen for

grunnstøtinger og kollisjoner i kystsonen

fortsatt reduseres. En skipsulykke med for-

urensende last kan føre til store skader på

miljøet. Det vil bli satset på lostjeneste, for-

bedring av fyrbelysning og oppmerking,

farledsutbedringer og seilingsregler/regu-

lering. Satsingen omfatter også permanent

drift av elektroniske navigasjonssystemer,

utvidet bølgevarsling, innføring av et inte-

grert meldings- og informasjonssystem og

trafikkovervåking fra de fire trafikksentra-

lene. Selv om sannsynligheten for en miljø-

katastrofe er liten, kan den ikke utelukkes.

Skipsfartens internasjonale karakter gjør

det fortsatt nødvendig å arbeide aktivt i

internasjonale fora. Kystverket legger vekt

på samarbeid med offentlige etater og

andre som arbeider med sikkerhet til sjøs.

Det ventes en reduksjon i flystøy i plan-

perioden på grunn av mer støysvake fly og

Luftfartsverkets innsats mot flystøy.

En mer miljøvennlig bytransport kre-

ver en rekke av samordnede tiltak, som

samordnet areal- og transportplanlegging,

utbygging av infrastruktur, vegprising, økt

kollektivtrafikktilbud, tilrettelegging for

gang- og sykkeltrafikk, parkeringstiltak,

andre miljøtiltak og mer fleksible arbeids-

tidsordninger. Transportetatene rår ikke
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bompengeringen legges ned i 2007.

Allerede nå bør man vurdere å innføre tids-

differensierte avgifter i bompengeringen

innenfor rammen av Oslopakke 1 og 2.

Tidsdifferensierte avgifter bør også vurde-

res i andre større byområder. Dette kan

blant annet bedre trafikkavviklingen i rush-

tiden (Kapittel 8). 

Avgiftene som bilistene betaler ved veg-

prising bør komme trafikantene direkte

eller indirekte til gode, eller blir brukt til å

bøte på skader som skyldes biltrafikken.

Inntektene fra vegprising bør fordeles

lokalt mellom berørte statlige, kommunale

og fylkeskommunale myndigheter og øre-

merkes transportformål. Inntektene bør

kunne brukes til økt kollektivtrafikktilbud

gjennom drift og investeringer i kollektiv-

trafikken og kjøp av materiell, bygging av

kollektivtrafikkterminaler, innfartsparke-

ring og gang- og sykkelveger. Midlene må

også kunne nyttes til større vegprosjekter

for å få et hovedvegnett som fungerer godt,

og til spesielle miljø- og trafikksikkerhets-

tiltak.

Et godt kollektivtilbud er en forutset-

ning for å bruke virkemidler til å begrense

biltrafikken i byområdene. Vi foreslår at

ansvars- og arbeidsfordelingen innen sam-

ferdselssektoren vurderes for at det skal bli

mulig å se utbygging av infrastruktur og

drift av kollektivtransport i sammenheng.

Det er også viktig å få en bedre samordning

mellom de ulike kollektive transportmid-

lene (Kapittel 6.8).

Statens vegvesen ønsker å utarbeide en

nasjonal sykkelstrategi med retningslinjer

for et sammenhengende hovednett for syk-

keltrafikk (Kapittel 6.12).

Parkeringspolitikk er et av de viktigste

virkemidlene for å redusere kø-, trafikk- og

miljøproblemer i de største byene.

Muligheten for å parkere rimelig ved

arbeidsplassen påvirker sterkt valget av

transportmiddel til og fra arbeidet. Vi

mener planlovutvalget, som skal foreslå

endringer i blant annet planbestemmelsene

over alle disse virkemidlene. Det kreves

derfor sterk innsats også fra andre statlige

etater, fylkeskommuner og kommuner.

Samordningen mellom areal- og trans-

portplanlegging må styrkes. Endret areal-

bruk må gjøres avhengig av at transporttil-

budet er tilfredstillende. Plan- og bygnings-

loven må bli et sterkere styringsinstrument

og de rikspolitiske retningslinjene må revi-

deres. Fylkesplanene bør gjøres mer bin-

dende for arealbruk (Kapittel 6.5). Tunge

havnefunksjoner bør lokaliseres utenfor

selve bykjernen.

Det trengs en samordnet utbygging 

av infrastrukturen i Oslo/Akershus

(Oslopakke 1 og 2), Stavanger/Sandnes

(Nord-Jærenpakken), Bergen (Bergens-

programmet) og Trondheim. Det er ikke

rom for å gjennomføre alle gjenstående pro-

sjekter i Oslopakke 1 i planperioden

(Kapittel 14.3). Utbyggingen av vegnettet er

ikke nok til å avvikle framtidig trafikk i

Oslo-området uten omfattende køer og

andre problemer. Det er nødvendig å satse

på en kraftig forbedring av det kollektive

transporttilbudet for å bidra til å dempe

trafikkveksten. Oslopakke 2 er en plan for

finansiering av en forsert utbygging av kol-

lektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi leg-

ger opp til å gjennomføre en slik utbygging.

Som et ledd i planen foreslår

Jernbaneverket nye dobbeltspor Skøyen-

Asker og Oslo S-Ski. Statens vegvesen for-

utsetter en økning av rammen til kollektiv-

trafikktiltak i Oslo/Akershus i planperio-

den. Dette er en av flere nødvendige forut-

setninger for at kollektivtransporten skal

kunne ta hånd om overført biltrafikk

(Kapittel 10, 13 og 14). Det er også nødven-

dig at kollektivtilbudet økes vesentlig. Her

har NSB BA, Akershus fylkeskommune og

Oslo kommune et stort ansvar.

Staten bør gjennom lovverket åpne for

at vegprising, med samtykke fra Stortinget,

kan innføres etter lokale initiativ, eller at

staten kan gå inn med pålegg om vegpri-

sing. I Oslo bør vegprising innføres når
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i plan- og bygningsloven, bør vurdere å

innføre nasjonale retningslinjer som gir

hjemmel for å sette maksimumsnormer for

parkering i områder der det er behov for

dette. Parkeringsrestriksjonene må ikke

ramme handikapplasser (Kapittel 8).

Virkningene av samordnede tiltak.

Modellberegninger som er gjort for

Oslo/Akershus viser at vi med differensi-

erte bompengeavgifter kombinert med

vesentlig økt tilbud i kollektivtrafikken,

kan dempe veksten i biltrafikken i storby-

områdene. Biltrafikken kan i planperioden

reduseres med om lag 7-8 prosent sammen-

lignet med videreføring av dagens politikk.

Dette innebærer at trafikkveksten beregnes

å bli om lag 10 prosent sammenlignet med

om lag 20 prosent uten tiltak. (Kapittel 8.)

Innenfor bompengeringen kan trafikkvek-

sten dempes ytterligere, først og fremst

gjennom tidsdifferensierte bompenger. Vi

kan ikke stoppe veksten helt med et realis-

tisk nivå på bompengeavgiften. Nullvekst

er imidlertid mulig i de sentrale områdene

med stor innsats fra kommunene og fyl-

kene, for eksempel streng parkerings-

politikk og samordnet areal- og trans-

portplanlegging. Det er nødvendig at statli-

ge og lokale myndigheter samarbeider om

trafikkbegrensende tiltak i Oslo-området.

Hvis biltrafikken får lov til å følge progno-

sene, blir framkommeligheten i vegnettet

like dårlig som på 1980-tallet da det var

"kø, kork og kaos".

Tiltak innenfor veg- og jernbanesekto-

rene for å redusere støy vil bidra til å redu-

sere antallet sterkt støyplagede personer

med om lag 10 000. 

Med en prioritering sterkt rettet mot

miljø - miljøinnretningen (Kapittel 5.4 og

Vedlegg 1) - kunne vi nå lenger, først og

fremst med å redusere inngrep i landskapet

og antall kilometer riksveg som er registrert

med miljøbelastninger. Vi ville da også få

en større reduksjon i antall personer som er

sterkt støyplaget. I miljøinnretningen er det

vesentlig større satsing på kollektivtrafikk,

gående og syklende.

Trafikksikkerheten blir bedre, men

mange må bidra hvis vi skal nå målet.

Nullvisjonen, framtidsbildet vi skal strekke

oss etter der transport ikke skal føre til død,

livstruende skader eller varig helsetap, kre-

ver en helt ny tenkemåte. Den grunnleg-

gende holdningen må være at vi ikke kan

akseptere at trafikken tar liv. Vel 90 prosent

av dødsfallene i trafikken skjer på vegnet-

tet. Dette utfordrer særlig vegmyndighe-

tene, men det krever også at trafikantene

endrer holdning og får en dypere forståelse

av trafikksikkerhet.

Innsatsen i vegtrafikken skal i første

rekke rettes mot de alvorlige ulykkene, fot-

gjengerulykker samt møte- og utforkjø-

ringsulykker. Ingen tiltak alene gir de effek-

tene vi ønsker. Det er helt nødvendig å

arbeide med en rekke tiltak innenfor mange

innsatsområder, samtidig og koordinert.

Statens vegvesen foreslår at dagens

generelle fartsgrenser beholdes, men vil

skilte ned hastigheten på strekninger hvor

ulykkessituasjonen er alvorlig, trafikken

stor og sammensatt, eller der andre forhold

langs vegen tilsier lavere fart. Dette gjelder

først og fremst reduksjon fra 80 til 70 km/t,
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vår innsats som i sikkerhetsinnretningen

(Kapittel 5.3 og vedlegg 1), kan vi redde om

lag 70 liv til. Men dette er heller ikke nok til

å nå målet. Andre etater og organisasjoner

må komme sterkere med i trafikksikker-

hetsarbeidet. Økt kontroll sammen med

informasjon har best virkning. Med tredob-

ling av fartskontrollene og dobling av pro-

millekontrollene kan ytterligere om lag 40

liv spares. Økt politikontroll av dette

omfang vil koste om lag 300 mill kr per år.

Dette ligger utenfor ansvarsområdet til

Statens vegvesen.

For å nå lenger i retning av nullvisjonen

må vi også være villige til å bruke tiltak

som reduserer handlingsfriheten for den

enkelte bilist. Dette kan innebære å innføre

fartssperre, promillesperre, beltesperre,

avstandsvarsling, prikkbelastning og

strengere reaksjoner overfor overtredelser

av trafikkreglene enn det som er vanlig i

dag. Innsatsen for å få trafikantene til å

akseptere dette må bli vesentlig større og

bedre enn i dag. Vi må motivere hver enkelt

til å etterspørre trafikksikkerhet. Alle gode

krefter må settes inn i arbeidet med å bedre

trafikksikkerheten. Statens vegvesen vil

styrke samarbeidet med politi, fylkeskom-

muner, kommuner, skoleverk, helsevesen,

Trygg Trafikk og andre organisasjoner. Det

må arbeides videre med å finne tiltak som

kan endre trafikantenes atferd.

Jernbaneverket har som mål å opprett-

holde og videreutvikle et høyt sikkerhetsni-

vå, unngå tap av menneskeliv som følge av

sammenstøt eller driftsuhell, samt å redu-

sere ulykker ved planoverganger.

Aktiviteter og tiltak for å oppnå dette kan

være å utvikle nytt regelverk for trafikksik-

kerhet, sertifisering av personale med sik-

kerhetsfunksjoner, videre utbygging av

automatisk togkontroll (ATC), sikring av

planoverganger, rutiner for anskaffelse og

drift av tekniske anlegg, materiell og bygg

som reduserer sannsynligheten for at uhell

skal inntreffe. Jernbaneverket vil også drive

holdningskampanjer (Kapittel 10).

men også fra 90 til 80 km/t. Statens vegve-

sen anslår foreløpig behovet for å skilte ned

fartsgrensene på riksvegene til om lag 5 000

km veg. Det betyr at 20 prosent av riksveg-

nettet får fartsgrensen 70 km/t sammenlig-

net med 3 prosent i dag. I tettbygd strøk

forutsettes 30 km/t brukt i alle boliggater

og i sentrumsområder med blandet trafikk

hvor kryssing med gang- og sykkeltrafikk

ikke er tilstrekkelig sikret. Nedsatt farts-

grense bør kombineres med kontroll og

overvåking, som er blant de mest effektive

tiltak vi har i kampen mot trafikkulykkene.

Statens vegvesen bør få økt ansvar for auto-

matisk trafikkontroll (ATK) og andre kon-

trolloppgaver som kan avgjøres på objek-

tivt grunnlag. Trafikantopplæringen må

styrkes på alle nivå.

Statens vegvesen legger stor vekt på

fysiske tiltak som reduserer de alvorligste

ulykkene. Noen trafikkfarlige veger med

stor trafikk bør bygges ut med midtdeler og

rekkverk som kan hindre møteulykker og

utforkjøringsulykker. Det vil bli vurdert

bruk av midtdeler/rekkverk på to- og tre-

felts veger, både ved utbedring og nybyg-

ging. Statens vegvesen vurderer å justere

vegnormalene for å åpne for smalere veger

med midtdeler. De kommende handlings-

programmene må prioritere tiltak ut fra det

som gir størst reduksjon i de mest alvorlige

ulykkene (Kapittel 13).

Med de virkemidler Statens vegvesen

selv har prioritert innenfor gitte økonomis-

ke rammer, kan vi holde antall drepte og

skadde konstant, til tross for trafikkvek-

sten. Tiltakene som er foreslått i anbefalt

strategi innebærer at vi i 2012 vil ha om lag

55 færre drepte og 1 500 færre skadde enn

om vi ikke hadde gjennomført noen nye til-

tak i perioden 2002-2011 (nullsituasjonen).

Dette er langt fra delmålet om færre enn

200 drepte i trafikken i 2012 (Målet tilsvarer

færre enn 180-190 drepte i vegtrafikken).

Statens vegvesen vil øke innsatsen for å

finne mer effektive virkemidler for å bedre

trafikksikkerheten. Hvis vi kunne prioritere
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En skipskatastrofe kan få store konse-

kvenser med mange omkomne og hardt

skadde, totaltap av skip og last og store

miljøskader. De samfunnsøkonomiske

kostnadene ved skipsulykker kan i verste

fall løpe opp i milliardbeløp. Kystverkets

forslag til tiltak for økt sikkerhet er vist i

miljøavsnittet foran. Det er tatt initiativ til

sterkere koordinering og samarbeid

mellom aktører og myndigheter for å øke

sikkerheten og redusere ulykker i småbåt-

trafikken (Kapittel 11).

Sikkerhet er et avgjørende kvalitetskrav

i luftfarten. Det er forpliktende målsetting-

er at sikkerheten i norsk ervervsmessig luft-

fart skal være på høyde med sikkerhetsni-

vået i andre vesteuropeiske land, og at det

totale antallet ulykker ikke øker ved

økende trafikk. I planperioden vil dette

blant annet kreve at kontrollteknisk utstyr

skiftes ut og fornyes. Dette innebærer en

omfattende modernisering av kontrollsen-

tralene i Norge og er det viktigste strategis-

ke veivalget i flysikringstjenesten på lang

tid. Elektroniske navigasjons- og kommu-

nikasjonssystemer og visuelle innflygings-

hjelpemidler må fornyes og oppdateres.

Det bør skje en gradvis overgang til satellit-

teknologi. Videre bør oppgraderingen på

regionale lufthavner gjennomføres og sik-

kerhetskontrollen forbedres. 

Etableringen av Luftfartstilsynet fra 1.

januar 2000 vil legge grunnlaget for et

intensivert tilsyn for hele Luftfartsverkets

virksomhetsområde, samtidig som forret-

ningsmessig virksomhet og myndighetsut-

øvelse blir atskilt (Kapittel 12).

Næringslivets kostnader for transport blir

redusert. Samordnet utvikling av et nasjo-

nalt transportnett til god standard er det

viktigste tiltaket for næringslivets transpor-

ter. Det legges opp til fortsatt utbygging av

infrastrukturen i transportkorridorene og

de største byområdene. Investeringene i

vegnettet er i større grad enn tidligere rettet

mot eksisterende vegnett. Investeringene i

stamveger konsentreres til strekninger med

lav standard (flaskehalser), til forbin-

delsene med utlandet og tiltak i og rundt de

store byene. Investeringene i jernbaner

konsentreres til Østlandsområdet for å øke

kapasiteten i togtrafikken. Dessuten fore-

slås økt vedlikehold i alle transportsekto-

rene. Vi regner med at våre tiltak vil forbe-

dre regulariteten og forutsigbarheten for

næringslivets transporter.

Vi har beregnet virkningene for

næringslivet av investeringer i veger og

jernbaner. Hvis vi prioriterte investering-

ene først og fremst etter sparte transport-

kostnader - omtrent som i framkommelig-

hetsinnretningen (Kapittel 5.1 og vedlegg

1) - kunne samfunnets årlige transportkost-

nader reduseres med 68 mrd kr.

Næringslivets bedriftsøkonomiske kostna-

der kunne bli redusert med 32 mrd kr. Med

investeringene i vår anbefalte strategi er

det beregnet at det spares henholdsvis 36

mrd kr og 19 mrd kr.

Jernbaneverket legger opp til å videre-

føre den økte innsatsen til vedlikehold fra

årene 1998-2001 for å ta igjen etterslepet

knyttet til kontaktledninger, signal- og sik-

ringsanlegg og utskifting av skinner og 

sviller.
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Trondheimsområdet foreslås utbygging av

ny Gevingåsen tunnel nord for Trondheim.

Innenfor intercitystrekningene foreslås

utbygging av parsellene Barkåker-

Tønsberg, Farriseidet-Porsgrunn og Holm-

Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen og

parsellene Sandbukta-Moss og Moss st-

Såstad på Østfoldbanen. Det foreslås også

midler til kapasitetstiltak på strekningen

Eidsvoll-Hamar.

Det foreslås midler til stasjons- og knu-

tepunktsutvikling innenfor de mest trafik-

kerte strekningene og til mindre tiltak

innenfor kategorien "investeringer i eksis-

terende nett", herunder utbygging av digi-

tal togradio og fjernstyring (Kapittel 10).

Dersom basisrammen legges til grunn

for utbygging av jernbanen, vil dette i før-

ste rekke få som konsekvens at utbygging

av de foreslåtte parsellene på Østfold- og

Vestfoldbanen må forskyves ut i tid. Det

blir kun plass til å fullføre parsellen

Barkåker-Tønsberg på Vestfoldbanen. I til-

legg vil tempoet i utbyggingen av nye dob-

beltspor i Oslo-området bli redusert og

enkelte prosjekter på øvrige banestrekning-

er skjøvet ut i tid. 

Kystverket vil prioritere plan- og for-

valtningsvirksomheten, navigasjonssyste-

mer og farledsutbedringer. Økt engasje-

ment i langsiktig strategisk planlegging og

medvirkning i lokal og regional planleg-

ging vil sette Kystverket i stand til å ivareta

oppgavene på en forsvarlig måte.

Planrammen må økes dersom Kystverket

skal ta igjen et betydelig etterslep på vedli-

kehold og fornyelse av navigasjonsinstalla-

sjoner. Dette er nødvendig for at ikke sik-

kerhet og framkommelighet skal bli dårli-

gere. Det foreslås økt satsing på utbedring

av farleder, men planrammen dekker bare

en del av behovet (Kapittel 11).

Kystverkets satsing på et koordinert

meldings- og informasjonssystem vil få stor

betydning for å kunne følge transporter og

utveksle og integrere informasjon med

andre informasjonssystemer. Vi forutsetter

Ved prioriteringer av jernbaneinveste-

ringer er utgangspunktet å forsterke jern-

banens konkurransekraft der hvor den kan

gjøre best nytte, det vil si innenfor de mest

trafikkerte områdene. For persontrafikken

er det viktigst å skape større transportkapa-

sitet, høyere frekvens og kortere reisetid

for:

1. Lokaltrafikken i Oslo-, Stavanger-,

Bergens- og Trondheims-området.

2. Intercitystrekningene

Skien-Lillehammer-Halden. 

For godstrafikken prioriteres sluttføring av

nye godsterminaler i Sandnes (Ganddal) og

i Trondheim pluss profilutvidelse på

Bergens- og Nordlandsbanen. I tillegg fore-

slås midler til kapasitetsutvidelse (krys-

singsspor, strømforsyning) på viktige

hovedstrekninger. For å avlaste

Dovrebanen bør det legges til rette for å

overføre gjennomgående godstransport til

Rørosbanen og Solørbanen.

For å bedre jernbanens konkurranse-

kraft og møte utfordringene i Nasjonalt

utfordringsdokument, er det nødvendig å

utvikle jernbanenettet videre innenfor de

prioriterte områdene i et høyt tempo.

Siktemålet bør være at hovedelementene i

det framtidige jernbanenettet, slik det skis-

seres i kapittel 10, er på plass omkring 2020

eller 2025. Aktivitetsnivået i planperioden

må derfor økes ut over det som ligger i

basisrammen. Med langsom fornyelse og

kapasitetsutvidelse vil jernbanen svekkes

og påstanden styrkes om at kun økt vegka-

pasitet kan tilfredsstille transportbehovet.

For jernbanens videre utvikling er det

viktigste i første omgang å få realisert de

nye dobbeltsporene Skøyen-Asker og Oslo-

Ski. Jernbaneverket foreslår at Oslopakke 2

blir gjennomført med ekstraordinær finan-

siering på 3 700 mill kr. Dette sikrer at tre

firedeler av dobbeltsporene kan bli ferdige

i løpet av planperioden. Innenfor de øvrige

lokaltogområdene foreslås det at nytt 2.

spor Stavanger-Sandnes og deler av nytt

dobbeltspor Bergen-Arna bygges ut. I
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at utvikling og drift fortsatt dekkes ved

brukerfinansiering.

Luftfartsverket vil prioritere kapasi-

tetsøkende tiltak ut fra trafikkveksten.

Dette omfatter terminalbygg, baneforbed-

ringer og -utvidelser, samt nye navigasjons-

og innflygningsinstrumenter. Kapasitets-

økende tiltak styres i hovedsak av trafikk-

utviklingen. Forventet trafikkvekst vil

medføre betydelige investeringer blant

annet ved lufthavnene Sola, Flesland,

Værnes og Kjevik. Pir B på Gardermoen vil

bli bygd i planperioden. Oppgraderingen

av regionale lufthavner vil videreføres, og

det vil bli økt satsing på nye navigasjons-

hjelpemidler. Satellittnavigasjon begynner

allerede å bli tatt i bruk, og det forventes

betydelige investeringer i siste del av plan-

perioden. Det ligger store besparelser for

selskapene i en bedre luftromsstruktur,

samtidig som kapasiteten i luftrommet

øker (Kapittel 12).

Statens vegvesen foreslår 250 mill kr

mer per år til vedlikehold i forhold til en

videreføring av 1999-nivået. Det forutsettes

også at økt effektivisering ut over 1 prosent

årlig brukes til vedlikehold. Innsparingen

er verdt om lag 300 mill kr per år. Dette gjør

det mulig å opprettholde vegkapitalen.

Dagens etterslep må imidlertid tas igjen

med tiltak over investeringsbudsjettet. Det

foreslåtte beløpet til drift innebærer at vin-

terdriften kan opprettholdes på et sam-

funnsmessig riktig nivå.

Investeringsrammen i tiårsperioden er

over 6 000 mill kr lavere enn i perioden

1998-2007 i St meld nr 37 (1996-97). Statens

vegvesen mener derfor det i større grad

enn tidligere er nødvendig å prioritere

utvikling og utbedring av eksisterende veg-

nett framfor å bygge nye vegforbindelser.

Større strekningsvise investeringer foreslås

i økt grad konsentrert om stamvegene, som

har store mangler over hele landet. Selv om

isolerte nytte/kostnadsvurderinger kan gi

grunnlag for større satsing på det sekun-

dære riksvegnettet, legges det størst vekt

på å utvikle et vegnett som binder landet

bedre sammen og ivaretar næringslivets

transporter best mulig. Dette kan bidra til å

opprettholde en desentralisert bosetting og

næringsutvikling. Utvikling av tilførselsve-

ger til stamvegnettet fra der verdier skapes

er i tillegg viktig.

Opprusting og ombygging av de dårlig-

ste partiene på stamvegnettet er prioritert,

spesielt med tanke på framkommeligheten

for vogntog. Eksempler på slike strekning-

er er Ev 6 over Korgfjellet i Nordland, Ev 39

på flere strekninger langs hele ruten fra

Kristiansand til Trondheim, Ev 16 i

Lærdalsdalen og Ev 134 i Telemark og

Hordaland.

Kontakten med utlandet er viktig, og

det satses på utvikling av vår viktigste

transportåre ut av landet, Ev 6 fra Oslo mot

Svinesund. Utbygging av Ev 18 i Østfold er

også et ledd i satsingen.

Utbygging av stamvegene og hoved-

vegnettet forøvrig i og rundt de største

byene er viktig for blant annet å sikre kon-

takt med viktige knutepunkt og terminaler.

Eksempler på prioriterte strekninger er Ev

6 i Trondheim, Ev 6 i Oslo og Akershus

samt utvikling av overordnet vegnett i

Bergen, Stavanger og Drammen.

Utbyggingen i byene finansieres gjennom

bompengepakker. 
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bane, oppgradering av regionale flyplasser

og regional konsentrasjon av havneinveste-

ringer.

Jernbaneverket går inn for å videreut-

vikle fjerntogstrekningene Sørlands-,

Bergens- og Dovrebanen for å styrke per-

son- og godstrafikken. Nordlandsbanen

utvikles primært for godstrafikk med pro-

filutvidelse og økt kryssingskapasitet.

Effektive knutepunkter er et annet satsings-

område for å få gode opplegg for gods-

transport og godt samspill mellom ulike

buss- og togtilbud.

Kystverket vil fortsatt kanalisere en

betydelig del av sine budsjettmidler til dis-

triktene i form av blant annet fiskerihavn-

utbygging og farledsforbedringer.

Kystverket vil arbeide for utvidet tilgang

på transportinformasjon gjennom økt bruk

av informasjons- og kommunikasjonstek-

nologi. Dette kan brukes til å planlegge og

definere transportruter og følge opp kon-

krete transporter. Kystverket vil bidra til å

utvikle et havnemønster som tar hensyn til

kystnæringenes transportbehov basert på

sjøtransport langs hele kysten.

Hurtigruteskipene har i dag en viktig

funksjon i distriktene, blant annet fordi de

daglig anløper steder som mangler alterna-

tive transportløsninger. Statens tilskudd til

hurtigrutene løper ut i 2001. Dette innebæ-

rer at områder med lavt trafikkgrunnlag

vinterstid kan bli uten daglig båtforbin-

delse, fordi gods- og passasjergrunnlag er

avgjørende når rederiene vurderer anløps-

steder og frekvens. Vi mener derfor det må

vurderes om staten skal gå inn med spesiel-

le tiltak eller tilskudd for å gi et tilfredsstil-

lende transporttilbud.

Oppgraderingen av regionale lufthav-

ner vil bli videreført i planperioden. Med et

totalt investeringsbehov på 2,5 mrd kr,

mener imidlertid Luftfartsverket at det vil

være hensiktsmessig med en samlet og

overordnet analyse av de langsiktige inves-

teringer på disse flyplassene (Kapittel 12).

Statens vegvesen legger spesiell vekt

Av øvrige strekninger, hvor det er et

stort misforhold mellom trafikkbelastning

og vegstandard, nevnes spesielt utbygging-

en av Ev 18 i Vestfold og Agderfylkene,

som også delfinansieres ved bompenger.

Ved utløpet av planperioden vil det

fortsatt være store uløste oppgaver med

hensyn på å bedre næringslivets framkom-

melighet på vegnettet. Innfarten til Oslo fra

vest vil være den største gjenstående utfor-

dringen.

Statens vegvesen vurderer å åpne stam-

vegnettet for vogntog på 25,25 meter og

totalvekt 60 tonn for å legge til rette for

effektive næringstransporter og bidra til å

redusere Norges avstandshandikap.

Næringslivet kan spare 500-700 mill kr per

år med de foreslåtte nye vogntoglengdene4.

Det arbeides med videre analyser av for-

hold knyttet til trafikksikkerhet og miljø,

blant annet med bakgrunn i erfaringene

med slike vogntog i Sverige og Finland.

Forslaget er sendt Samferdselsdeparte-

mentet med anbefaling om en offentlig

høring for at alle sider av saken skal bli

belyst. 

Merknad fra Jernbaneverket og

Kystverket: Jernbaneverket og Kystverket

mener at den dokumentasjon som foreligger om

eventuelle positive og negative virkninger, viser

at konsekvensene ikke er tilstrekkelig utredet.

Det gjelder både for trafikksikkerhet og miljø,

størrelsen av nødvendige investeringer for å

iverksette tiltaket og de distriktsmessige konse-

kvenser. Etatene forutsetter at konsekvensene av

forslaget utredes nærmere før ordningen even-

tuelt blir satt i verk. (Se kapittel 13.4.)

Bedre transportstandard i distriktene. Vi

vil bidra til en transportpolitikk som med-

virker til å utvikle robuste bo- og arbeids-

markedsregioner i distriktene. Dette dreier

seg mye om investering i stamveg og jern-
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på å ruste opp strekninger på stamvegnet-

tet der vogntog har vanskeligheter med å

komme fram. Det gjelder for eksempel Ev 6

i Sør-Trøndelag, Ev 6 over Korgfjellet i

Nordland, Ev 39 (Kyststamvegen) på flere

strekninger langs hele ruten fra

Kristiansand til Trondheim, Ev 16 i

Lærdalsdalen og Ev 134 i Telemark og

Hordaland. Dette vil bedre regulariteten for

næringstransportene og øke leveringssik-

kerheten for bedrifter i distriktene. 

Bedre vegstandard generelt, rassikring

og økt ferjetilbud er viktige tiltak som gir

høyere transportstandard i distriktene.

Arbeidet med å legge fast dekke på gjenstå-

ende grusveger vil bli fullført tidlig i plan-

perioden. Rassikring tillegges stor betyd-

ning med hensyn til regularitet for

næringsliv og trygghet for alle.

I perioden 1998-2001 vil det bli bygd om

lag 20 nye ferjer, mange med levering i slut-

ten av perioden. I tillegg foreslås at det

investeres i 15 nye ferjer i kommende plan-

periode. Dette vil gi et ferjemateriell som er

bedre tilpasset trafikken, blant annet med

bedre kapasitet for store kjøretøyer.

Distriktssamband med gamle ferjer vil bli

prioritert. Statens vegvesen foreslår også

bedre frekvens og lengre trafikkeringstid. 

Det foreslås at stamveger og andre vik-

tige ruter for næringstransporten blir åpne

hele døgnet, også om vinteren. Dette betyr

forbedringer først og fremst for Finnmark

og Ev 10 Bjørnfjellsvegen i Nordland.

Statens vegvesen foreslår at det gis til-

skudd til utbedring av fylkesveger. Dette

gir mulighet til fortsatt å unngå telerestrik-

sjoner, noe som er viktig for næringslivet i

utsatte regioner. Det vil også gi mulighet til

å forsterke 80 fylkesvegbruer i 2002 og 2003

for å legge til rette for administrativ opp-

skrivning av de viktigste fylkesvegrutene

til 10 tonn tillatt aksellast.

Vi har beregnet virkningene for dis-

triktskommunene av foreslåtte veginves-

teringer. Transportkostnadene for distrik-

tene kan reduseres med 9 mrd kroner ved

de investeringer vi foreslår i vegsektoren.

Hvis vi prioriterte de investeringer i infra-

strukturen som gir størst effekt for distrik-

tene - distriktsinnretningen (Kapittel 5.2 og

Vedlegg 1) - kunne transportkostnadene for

distriktene reduseres med 29 mrd kr.

Rammevilkår må forandres. Gjennom

samfunnsøkonomisk "riktig" prising av de

enkelte transportformene kan man oppnå

et rasjonelt omfang av transport og en rik-

tig arbeidsdeling og koordinering mellom

transportformene. Den overordnede

avgifts- og skattepolitikken innenfor trans-

portsektoren bør ta utgangspunkt i en slik

prising av bruk av transportsystemet

(Kapittel 6.1).

Dereguleringen av transportmarkedet

bør videreføres. Dagens konsesjonsregler

bør forandres og forenkles for å kunne

utvikle kollektivtransporten på en rasjonell

måte (Kapittel 6.2).

Dagens organisering av kollektivtrans-

porten vanskeliggjør en effektiv utvikling

av kollektivtrafikken. Som nevnt foran

foreslår vi at ansvars- og arbeidsfordeling-

en i samferdselssektoren vurderes for at det

skal bli mulig å se utbygging av infrastruk-

tur og drift av kollektivtrafikk i sammen-
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utført. Dette vil motivere etatenes egen pro-

duksjonsvirksomhet til kontinuerlig effek-

tivisering. Det er også viktig for konkurran-

sesituasjonen at det er tilstrekkelig med pri-

vate aktører i markedet.

Det er viktig å diskutere hvilke og hvor

mye av oppgavene som bør utføres i offent-

lig regi og hva som bør settes ut på konkur-

ranse i det private marked. Fordelingen må

vurderes løpende ut fra at oppgavene totalt

sett skal løses billigst mulig for samfunnet.

For å motvirke monopoldannelse, er det

viktig at det finnes et privat marked med

en hensiktsmessig sammensetning av stør-

re og mindre aktører.

Statens vegvesen, Jernbaneverket og

Kystverket påtar seg oppdrag for andre,

spesielt andre statsetater og kommuner i

tilfeller der disse ønsker at etatene skal

utføre oppdragene og dette passer inn i eta-

tenes øvrige virksomhet. Slikt samarbeid er

gunstig for effektiv utnytting av egne pro-

duksjonsressurser. Det kan også bidra til at

markedet fungerer bedre. Vi mener det er

naturlig å vurdere et utvidet samarbeid

mellom etatenes produksjonsvirksomhet

med tanke på kompetanseutvikling og

kostnadseffektivitet. 

Det er også muligheter for effektivise-

ring ved et nærmere samarbeid om bygg-

herrevirksomhet og innenfor planlegging,

prosjektering og andre tjenester. Etatene

ønsker å analysere disse mulighetene.

Nye metoder og verktøy for strategisk

tverrsektoriell planlegging. Nasjonal

transportplan 2002-2011 er den første sam-

ordnede tverretatlige planlegging av trans-

portsektoren på lang tid. Vi ser begyn-

nelsen på bedre samordning mellom trans-

portformene, men vi har konstatert stor

mangel på gode metoder og verktøy for

strategisk tverrsektoriell planlegging. Hvis

vi skal være bedre utstyrt til første revisjon

av Nasjonal transportplan, må etatene få

ressurser til felles forskning og utviklings-

arbeid allerede i 2000 og 2001.

heng. Det er også viktig å samordne 

de ulike kollektive transportformene bedre.

(Kapittel 6.8)

Statens vegvesen ønsker å styrke og

effektivisere trafikkovervåkingen i nært

samarbeid med Politiet. Ansvarsdelingen

mellom politi og Statens vegvesen foreslås

justert slik at Statens vegvesen får større

ansvar for bruksmessige og tekniske kon-

troller som kjøre- og hviletid, sikring av

last, farlig gods og alle tekniske- og miljø-

kontroller av kjøretøy. Statens vegvesen

kan også ta ansvar for noen atferdskontrol-

ler som bilbeltekontroller, automatisk tra-

fikkontroll (ATK) og kontroll med kjøring i

kollektivfelt. Politiet bør i større grad kon-

sentrere innsatsen om alvorlige overtre-

delser i trafikken som for eksempel grove

fartsovertredelser og kjøring med promille

eller annen ruspåvirkning

Trafikkhavnstrukturen i Norge bør

være gjenstand for en mer overordnet,

nasjonal planlegging enn i dag. Staten bør

få større ansvar for nasjonale havner

(Kapittel 6.9).

Det er viktig å legge hele reisen til rette

for funksjonshemmede, fra dør til dør. Det

gjelder både infrastruktur og de enkelte

transportmidler. Transportetatene vil satse

sterkere enn i dag på oppfølging av dette,

slik at retningslinjer og normaler for utbyg-

ging, vedlikehold og drift blir fulgt i hele

virksomheten. (Kapittel 6.13)

Mer effektiv virksomhet. Det er en klar

oppgave for offentlige myndigheter å sørge

for mest mulig effektiv bruk av de ressurser

som stilles til rådighet.

De fire etatene mener det er riktig å ha

en egen produksjonsvirksomhet, som er

konkurransedyktig. Det bidrar til at vi kan

opptre som profesjonelle byggherrer, være

et markedskorrektiv, ha effektiv beredskap

og drive en systematisk FoU-virksomhet.

Det er viktig at det også er et godt fun-

gerende privat marked knyttet til de pro-

duksjonsoppgaver som etatene må ha
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Fordeling av økonomiske rammer og virk-

ninger. Vi har vist hvordan vi ønsker bruke

de gitte økonomiske planrammene og hva

vi kan oppnå med vår anbefalte strategi. 

Et samlet bilde av fordelingen av økono-

miske rammer og virkningene vises i ved-

legg 4.

Vi har ikke hatt tid til å utvikle et til-

fredsstillende metodeverktøy for sammen-

lignbare beregninger av virkninger for de

ulike transportsektorene innen tidsrammen

for arbeidet. I tabell D i vedlegg 4 er det

derfor bare vist virkninger av veg- og jern-

banetiltak, men også her er det brukt tildels

forskjellige innfallsvinkler for å beregne

virkninger. 

For vegsektoren har Statens vegvesen

brukt sitt eget beregningsverktøy til å

beregne virkninger av strekningsvise inves-

teringer. For mindre investeringstiltak,

drift, vedlikehold og trafikant- og kjøretøy-

rettede tiltak har vi brukt erfaringstall og

annen tilgjengelig kunnskap om virkning-

er. For jernbanen er det brukt resultater fra

kjøringer med de nasjonale transportmo-

dellene supplert med tilleggsberegninger

der dette har vært nødvendig for å få fram

et tilfredsstillende detaljeringsnivå. Det er

stor usikkerhet knyttet til beregningene, og

spesielt til sammenligninger mellom veg og

jernbane.

Virkningene i de ulike strategier/inn-

retninger er ikke fullt ut sammenlignbare.

Dette skyldes ulik vektlegging av tiltak

som det ikke beregnes virkninger av. I til-

legg er det forutsatt ulike beløp fra bom-

penger.

Alternative økonomiske rammer. Med

utgangspunkt i departementenes retnings-

linjer har Kystverket og Statens vegvesen

gjort marginalvurderinger innenfor +/- 20

prosent av planrammen, mens

Jernbaneverket har gjort marginalvurde-

ringer innenfor +/- 40 prosent. Luftfarts-

verket er selvfinansiert og er derfor ikke

pålagt marginalvurderinger.

Hvis Jernbaneverket får økt planram-

men med 40 prosent opprettholdes hoved-

prioriteringene, men tempoet i modernise-

ringen av banenettet økes betraktelig. Dette

gjør også at det er mulig å ta ut forbedring-

er i togtilbudet vesentlig raskere. Fram til

2011 vil de nye dobbeltsporene Skøyen-

Asker og Oslo-Ski være tilnærmet fullført.

Det blir også rom for å gjennomføre

Ringeriksbanen og deler av

Grenlandsbanen i planperioden. Hvis ram-

men blir redusert med 40 prosent, kan ikke

dagens banenett opprettholdes med nød-

vendig driftssikkerhet. Det blir et valg

mellom enten å redusere investeringsbud-

sjettet til null for å kunne drive og vedlike-

holde dagens banenett, eller å redusere

banenettet kraftig for å skaffe midler til

investeringer (Kapittel 10).

Hvis Kystverket får økt planrammen

med 20 prosent kan samtlige kjente farleds-

prosjekter gjennomføres i planperioden,

samtidig som det blir rom for betydelig økt

innsats i fiskerihavner, fyr- og merketjenes-

ten og planlegging/forvaltning. Dette vil gi

et betydelig løft for sikkerhet og framkom-

melighet på norskekysten. Hvis rammen

blir redusert med 20 prosent, kan

Kystverket ikke garantere en internasjonal
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aktuelt å inngå nye bompengeavtaler der-

som disse forutsetter statlige bidrag

(Kapittel 13.12).

Stabile og forutsigbare økonomiske 

rammer. Vårt forslag til Nasjonal transport-

plan 2002-2011 gir mer miljøvennlig og sik-

ker transport, samtidig som næringslivet

og distriktene får et bedre transportsystem.

Vi er imidlertid langt fra å nå alle utfor-

dringene i planperioden. Etterspørselen

etter tiltak innenfor transportsektoren går

langt utover de økonomiske rammer vi er

tildelt. Vi mener, som omtalt foran, at det er

mulig å møte utfordringene raskere hvis vi

får større ressurser. Etatene har kompetan-

se og kapasitet til dette.

Uansett hvilke ressurser vi blir tildelt, er

det nødvendig at transportetatene får stabi-

le og forutsigbare rammebetingelser, slik at

investert kapital kan vedlikeholdes og

investeringer kan planlegges og gjennom-

føres på en rasjonell og effektiv måte.

standard på navigasjonshjelpemidler.

Dermed vil ulykkesrisikoen øke.

Investeringer i farleder vil måtte opphøre

og investeringer i fiskerihavner vil bli

sterkt redusert. (Kapittel 11).

Hvis Statens vegvesen får økt planram-

me med 20 prosent vil det kunne gi tilsva-

rende nivå på statlige riksveginvesteringer

som i perioden 1990-1993. Med en slik ram-

meøkning vil vi langt på vei kunne nå flere

av de resultatene som er angitt i de fire

alternative innretningene. Siden vi har fun-

net det faglig riktig å prioritere drift og

vedlikehold innenfor tildelte rammer, jf

kapittel 13.1, er de uløste oppgavene størst

på investeringssiden.

Ved en redusert ramme må det meste

tas ved en reduksjon av veginvesteringene.

Den reduserte rammen vil i stor grad måtte

benyttes til å følge opp vedtatte bompenge-

ordninger, men det vil også bli nødvendig å

avvikle noen av disse. Det vil ikke være
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samspillet mellom transportformene. Det

er viktig at etatene selv utvikler og videre-

fører det tverretatlige samarbeidet når vi

utarbeider de sektorspesifikke handlings-

programmene for perioden 2002-2011.

Nasjonal transportplan 2002-2011 skal

"legge til rette for helhetlige politiske priorite-

ringer, effektiv virkemiddelbruk innenfor trans-

portsektoren og styrking av samspillet mellom

transportformene for å bidra til effektive, tryg-

gere og mer miljøvennlige transportløsninger".

Det er flere grunner til å samordne

planleggingen av de ulike transportsekto-

rene. Det skal bli mulig å gjøre politiske pri-

oriteringer på tvers av transportsektorene.

Politikerne skal kunne velge mellom å satse

på jernbane, veg, sjøfart og luftfart og prio-

ritere mellom investering, vedlikehold,

drift og andre tiltak. 

Det er ikke nok å utvikle de enkelte

transportformene best mulig. Man må også

ta i betraktning potensialet som ligger i å

samordne dem bedre. Planleggingen av

persontransport må ta hensyn til at ulike

transportformer må samordnes for at trafi-

kantene skal komme effektivt, trygt og

komfortabelt fra dør til dør. Gods-

transportsystemet er først og fremst mar-

kedsstyrt, men det kan bli mer effektivt ved

å øke samordningen mellom transportfor-

mene.

Det tverretatlige arbeidet med Nasjonal

transportplan 2002-2011 har gitt oss en fel-

les forståelse for etatenes utfordringer og

transportformenes muligheter. Vi ser

begynnelsen på en bedre samordning

mellom innsatsene i de ulike transportsek-

torene. Men vi har manglet gode metoder

og verktøy for strategisk tverrsektoriell

planlegging for å kunne  å vurdere innsat-

ser i de ulike sektorene opp mot hverandre.

Derfor bør det arbeides videre med disse

problemområdene fram til første revisjon

av Nasjonal transportplan. Det trengs

videre utvikling av felles statistikk, nasjo-

nale og regionale transportmodeller og

metoder for virkningsberegninger og ana-

lyser av ulike strategier og tiltak. Vi bør

også vite mer om konkurranseflater og
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2.1 Nasjonal transportplan er en
tverretatlig og tverrsektoriell plan

2.2 Retningslinjer og planprosess
Samferdselsdepartementet og Fiskeride-

partementet har gitt rammene for arbeidet

med Nasjonal transportplan. Vedlegg 3  gir

en oversikt over brevene som utgjør ret-

ningslinjene for etatenes arbeid.

Retningslinjene har gitt generelle poli-

tiske rammebetingelser for planarbeidet,

krav til planprosess og samarbeid, krav til

innholdet i plandokumentet, økonomiske

rammer og analyseverktøy. 

Departementene har bedt om en åpen

planprosess med bred medvirkning. De har

understreket at fylkeskommunens rolle og

medvirkning i planprosessen skulle styrkes

både politisk og administrativt gjennom

den organiseringen de beskrev i retnings-

linjene av 20. juli 1998. Statens vegvesen ble

bedt om å koordinere arbeidet.

Stortinget har bedt regjeringen om å

legge fram Nasjonal transportplan 2002-

2011 for Stortinget våren 2000, ett år før eta-

tenes planer normalt skulle revideres. Den

korte planleggingstiden har vært styrende

for arbeidet. Tiden har vært for knapp til at

det har vært mulig å utvikle og gjennomfø-

re gode beregninger av virkninger av tilta-

kene som er aktuelle å gjennomføre. Det

har også gitt fylkeskommuner, kommuner

og de mange interesseorganisasjonene

svært stramme frister til å komme med sine

innspill. Vi har imidlertid hatt god hjelp i

planarbeidet av en referansegruppe med

representanter fra andre etater og interesse-

organisasjoner. I vedlegg 3 er det gitt en

oversikt over hvilke organisasjoner som

har vært med i referansegruppen.

Det er stilt krav om at virkningsbereg-

ninger inngår i plandokumentet. Det er

også krevd utarbeidet en referansestrategi



og alternative og spesifiserte innretninger

for transportpolitikken i tillegg til etatenes

anbefalinger. Departementene har lagt vekt

på at etatenes planforslag skal bygge på

dagens ansvarsdeling og konsentreres om

de virkemidler etatene selv rår over.

Departementene har bestemt at eta-

tenes rammer for statlige bevilgninger skal

settes lik regjeringens forslag til budsjett for

1999. I arbeidet med referansestrategien har

departementene bestemt at totalrammen er

den samme, men at fordelingen mellom

Jernbaneverket og Statens vegvesen korri-

geres til samme prosentvise rammeforde-

ling som forholdet mellom de økonomiske

rammene i sektormeldingene for planperi-

oden 1998-2007. Dette gjør at

Jernbaneverket og Statens vegvesen ikke

har samme økonomiske rammer i referan-

sestrategien som i anbefalt strategi. De øko-

nomiske rammene for planarbeidet er vist i

vedlegg 4.

Departementene har også bedt om at

det gjennomføres marginalbetraktninger

ved endringer i de økonomiske rammene

for den enkelte sektor. Dette er omtalt i eta-

tenes egne kapitler.

Departementene har bestemt at bundne

prosjekter skal defineres som prosjekter det

må forventes er startet opp ved inngangen

til planperioden. Etatene er dermed i prin-

sippet blitt stilt fritt til å vurdere eventuell

ny prioritering av prosjekter som tidligere

er prioritert, men ikke startet opp.

Trafikkprognoser for planarbeidet er

gitt av departementene. Prognosene er vist

i tabell 3.1 og 3.2.

Som analyseverktøy for planleggingen

har departementene bedt om bruk av de

nasjonale transportmodellene utviklet ved

TØI, i kombinasjon med etatenes egne ana-

lyseverktøy. Som nevnt foran er modeller

og verktøy ufullkomne. Dette har ført til

problemer i arbeidet og redusert mulighe-

ten til å vurdere tiltak innen og ikke minst

mellom de ulike sektorene.

Planprosess. I oktober 1998 presenterte vi

et Fakta- og debatthefte for å gi en del fak-

taopplysninger og stimulere til faglig og

politisk debatt.

Høsten 1998 ble det utarbeidet fylkesvi-

se utfordringsdokumenter. Deltakelsen og

medvirkningen utenfor etatene varierte.

Hovedårsaken var nok den korte tiden som

stod til disposisjon for dette arbeidet. De

fylkesvise dokumentene ble behandlet fyl-

kespolitisk tidlig på året 1999. 

Samtidig ble det utarbeidet et Nasjonalt

utfordringsdokument. 40 bruker- og inter-

esseorganisasjoner og offentlige etater på

sentralt nivå gav nyttige innspill. I tillegg

deltok den sentrale referansegruppen

aktivt.  Nasjonalt utfordingsdokument har

ikke vært på formell høring, men etatene

har mottatt en rekke kommentarer til doku-

mentet.

Utredningen om Nasjonalt transport-

nett ble delvis utarbeidet parallelt med

utfordringsdokumentet. Prosessen var i

store trekk lik arbeidet med Nasjonalt

utfordingsdokument.

Vårt forslag til Nasjonal transportplan

2002-2011 sendes departementene og blant

annet fylkeskommunene for behandling.

Fylkene har høringsfrist til 31.12.1999. 

Departementene vil legge fram en stor-

tingsmelding om Nasjonal transportplan

2002-2011 våren 2000. Stortinget forutsettes

å behandle planen før sommeren 2000.

Departementene har bedt om at det på

grunnlag av Stortingets behandling av pla-

nen utarbeides handlingsprogrammer for

de enkelte etatene for perioden 2002-2011.

Disse programmene legges fram for fylkes-

kommunene til behandling våren 2001, slik

at handlingsprogrammene kan være

grunnlag for statsbudsjettet for 2002.
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større samkvem med utlandet enn tidli-

gere. For lange reiser er luftfarten spesielt

viktig. Den internasjonale godstrafikken

er et svært viktig grunnlag for å dimensjo-

nere det nasjonale transportapparatet, i før-

ste rekke havner og annen maritim infra-

struktur, men også veg- og jernbanenettet. 

Norge er mer enn de fleste andre land

avhengig av en omfattende utenrikshandel

for økonomisk utvikling. Kvaliteten på de

internasjonale gods- og persontransportene

er derfor viktig for hele det norske samfun-

net.

For en nærmere beskrivelse av utfordring-

ene viser vi til våre tidligere dokumenter

Utfordringsdokumentet og Nasjonalt trans-

portnett. Vi vil i dette kapitlet fokusere på

noen få utviklingstrekk og gi en kort omta-

le av utfordringene dette gir for transport-

politikken. I denne forbindelse viser vi til

de fire satsingsområdene som er trukket

fram i sammendraget.
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Internasjonal utvikling gir premisser og

føringer for norsk transportpolitikk. Dette

gjelder både rammebetingelsene for trans-

portmarkedet og selve transportvolumene.

Internasjonale rammebetingelser for de

to "globale" transportformene luft- og sjø-

fart utformes i første rekke gjennom Norges

forpliktende deltakelse i FNs ulike fagorga-

ner. Rammebetingelser for veg og jernbane

settes i større grad nasjonalt, og de tilsva-

rende internasjonale organer for veg- og

jernbanetransport har i større grad et euro-

peisk grunnlag. EUs voksende interesse av

å utforme en felles transportpolitikk og

Norges deltakelse gjennom EØS-avtalen

har i økende grad gitt føringer for norsk

transportpolitikk. Den felles transportpoli-

tikken dekker sentrale områder som trans-

portnettverk, navigasjonssystemer, mar-

kedsadgang, regulering, avgifter, sikkerhet

og miljøkrav for hele transportsektoren. 

En økende andel av transporter i Norge,

både av personer og gods, har bakgrunn og

sammenheng med internasjonale forhold.

Nedbygging av handelshindringer og

økende spesialisering mellom land gir økt

internasjonal godstransport. For person-

transporter er forretnings- og fritids- og

feriereiser viktige nøkkelord. Dels er Norge

i økende grad blitt et feriemål for utlen-

dinger og dels er utlandet blitt et viktigere

feriemål for nordmenn. Næringslivets glo-

balisering kombinert med økt tendens til

internasjonalt samarbeid om de offentlige

ansvarsområder, har resultert i vesentlig

3.1 Internasjonal utvikling

Figur 3.1 Utenriks godstransportarbeid (tonnkm) på norsk
område 1970-95, eksklusiv til/fra kontinentalsokkelen

3.2 Innenlands transportutvikling
Hovedlinjene i utviklingen i det innenland-

ske godstransportmarkedet er :

• sterk vekst i innenlands vegtransport

• nedgang i sjøtransport utenom trans-

port til /fra kontinentalsokkelen

• jernbanen har utført en tilnærmet kon-

stant andel av godstransportarbeidet

siden 1970

Strukturendringene i næringslivet fører til

nye transportbehov. Godsvolumet øker

ikke lenger i takt med den økonomiske vek-

Se side 19 i Nasjonalt transportnett.



sten5, men kravene øker til framføringstid,

forutsigbarhet og sikkerhet for godset.

Hovedlinjer i det innenlandske person-

transportarbeidet er:

• sterk vekst i bruk av fly og bil

• stagnasjon for buss, bane og sjø etter 

1970, men vekst i buss- og banetrafik-

ken igjen på 1990-tallet

• antall reiser til fots og med sykkel er

redusert

Personreisene øker relativt mer enn det pri-

vate konsumet totalt. Jo bedre råd vi får,

desto mer bruker vi på reiser. Veksttakten

er sterkest for flyreiser.

De prognoser som er gitt for den fram-

tidige utviklingen av personreiser og gods-

transporter vises i tabell 3.1 og 3.2.

På grunn av forventet lavere belegg i
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Figur 3.2 Utvikling i innenriks gods- og persontransportar-
beid 1970-97 alle transporter

5 Nasjonalt transportnett, side 17
6 Kommunal- og regionaldepartementet, 

Regional- og distriktspolitisk redegjørelse 1998.

Årlig vekst 
Transportarbeid 1997 i prosent for 
(mrd passasjerkm)1) perioden 

2000 - 2020

Fly 4,1 3,1
Tog/ buss/ båt 7,6 0,7
Bil 46,5 1,1

Tabell 3.1: Prognoser for utvikling av innenlands 
persontransportarbeid

1) Kun medregnet reiser med både på- og avstigning i Norge.
Kilde: Opplysningsrådet for vegtrafikken; "Bil og vei statistikk 1999" og
Voldmo (1998) "Grunnprognoser for utvikling av innenlands person-
transport fram til 2020". TØI-notat 1111/1998.

Årlig vekst 
Transportarbeid 1997 i prosent for 
(mrd tonnkm)1) perioden 

2000 - 2020

Sjø 7,5 1,8
Jernbane 1,9 2,4
Veg 11,8 1,4

Tabell 3.2 Prognoser for utvikling av innenlands 
godstransportarbeid

1) Tallene omfatter bare gods som er både på- og avlesset i Norge og er
eksklusive direkte transport til/fra kontinentalsokkelen.
Kilde: Opplysningsrådet for vegtrafikken; "Bil og vei statistikk 1999" og
Madslien, Jule, Jean-Hansen (1998) "Grunnprognoser for godstransport
1996-2020". TØI-notat 1116/1998.

personbiler, viser prognosene for trafikkar-

beidet en årlig økning på 1,5 prosent mot

1,1 prosent i transportarbeid. 

De siste årene har det vært en sterk sen-

tralisering av bosetting, særlig mot Oslo-

området og andre større byområder i Sør-

Norge. Utflyttingen fra Nord-Norge nær-

mer seg samme omfang som på 1960-tallet6.

Det har lenge vært et klart politisk mål å

opprettholde desentralisert bosetting og

næringsliv her i landet. Transportnettet har

en viktig funksjon i denne sammenhengen.



Ressursene til transport er begrenset. Det er

ikke mulig å oppnå alle mål om sikkerhet,

miljø, næringslivets transporter og utvik-

lingen i distriktene samtidig eller i samme

takt. Det er konflikter mellom målene, eller

tiltakene for å nå dem. For eksempel kan

tiltak som fører til bedre sikkerhet og miljø

gi økte kostnader for næringslivets trans-

porter. Reduserte fartsgrenser i vegnettet er

et slikt eksempel.

Transportetatene har ikke funnet grunn

til å satse ensidig på noen av målene. Vi

mener vårt forslag vil gi bedre transporter

for næringslivet og distriktene samtidig

som transporten blir mer sikker og miljø-

vennlig. Det er imidlertid et miljø- og sik-

kerhetsproblem at tilrettelegging for forut-

sigbar og god framkommelighet kan føre til

mer trafikk. 
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3.3 Transportenes negative følger
Den sterke veksten i transportarbeid, spesi-

elt veksten i vegtrafikk, gir omfattende

negative følger som ulykker, helseskader,

plager og varige inngrep i natur- og kultur-

miljø og produktive landbruksarealer. 

Fra 1995 til 1998 ble i gjennomsnitt 3047

mennesker drept i vegtrafikken hvert år, og

om lag 170 fikk livstruende skader eller

varig helsetap. Samlet registrerer politiet

årlig 12 000 personskader i vegtrafikken. Vi

kan ikke akseptere lidelsene dette medfø-

rer. De samfunnsøkonomiske kostnadene

ved vegtrafikkulykkene er beregnet til 25

mrd kr hvert år.

Veksten i transportsektoren samsvarer

ikke med en bærekraftig utvikling. På lang

sikt er de mest alvorlige miljøproblemene

knyttet til ødeleggelse av miljøkvaliteter

som trengs for å sikre livsgrunnlaget for

menneskene. Dette er utslipp av CO2 og

NOx og arealbruk som reduserer biologisk

mangfold. I tillegg kommer tap av kultur-

minner, kulturmiljøer og verdifulle natur-

områder. Andre miljøproblemer som påvir-

ker velferden er lokal luftforurensning, støy

3.4 Målkonflikter

og en lite menneskevennlig by- og tett-

stedsutvikling. Miljøproblemene er størst i

og omkring de største byområdene. Lavt

fysisk aktivitetsnivå i befolkningen gir også

helseproblemer.

7 Tallet varierer fra 255 til 352 drepte på ett år



28

F O R S L A G  T I L  N A S J O N A L  T R A N S P O R T P L A N  2 0 0 2  -  2 0 1 1



videre utvikling av jernbanens infrastruk-

tur fordeles på følgende områder:

• Lokaltrafikken rundt Oslo, Stavanger,

Bergen og Trondheim.

• Intercitytrafikken mellom Oslo,

Halden, Skien og Lillehammer.

• Spor- og terminalkapasitet og profil-

utvidelser for godstransporten.

• Opprettholde standarden på det øvrige 

jernbanenettet.

I referansestrategien er det avsatt midler til

utvikling av stasjoner/knutepunkter, pri-

mært innenfor lokaltog- og intercityområ-

det. Det er også satt av midler til utbygging

av tekniske anlegg, strømforsyning, utbyg-

ging av togradio i tunneler og signalanlegg.

Det legges opp til rassikring av særlig

utsatte strekninger på Sørlands-, Bergens-

og Ofotbanen. 

Det forutsettes at nivået på offentlig

kjøp og fordeling på togprodukter opprett-

holdes på 1999-nivå, om lag 950 mill kr per

år, og at de samme togprodukter inngår

som i dag.

Referansestrategien fører til at ulykkes-

situasjonen i 2012 antas å være som i perio-

den 1994-98; fire drepte og åtte skadde per

år. Forurensningslovens krav til støy vil

være oppfylt innen 2005. Virkningene vises

i vedlegg 4, tabell C og D.

Referansestrategien viderefører priorite-

ringene som er forutsatt for perioden 2002-

2007 i gjeldende langtidsplaner for perio-

den 1998-2007, fram til utløpet av 2011. For

Kystverket videreføres prioriteringene for

perioden 1998-2001. Fordelingen av de øko-

nomiske rammene på ulike formål vises i

vedlegg 4. Referansestrategien er vist for

hver av sektorene, ikke som en tverretatlig

strategi. Dette er gjort fordi referansestrate-

gien tar utgangspunkt i en videreføring av

de gjeldende langtidsplaner, der det ikke

ligger en forutsetning om tverretatlig sam-

ordning på tilsvarende måte som i Nasjonal

transportplan. En nærmere beskrivelse av

referansestrategien finnes i vedlegg 1. 
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4.1 Jernbaneverket
Ved inngangen til 2002 har investeringer i

infrastrukturen økt jernbanens transportka-

pasitet og gjort det mulig å bedre trans-

porttilbudet med nye togtilbud, økt fre-

kvens, bedre punktlighet, større komfort og

reduserte reisetider. Innføringen av krenge-

tog på fjernstrekningene bidrar vesentlig til

dette. Jernbaneverket har startet et intensi-

vert vedlikeholdsprogram for å redusere

etterslepet på vedlikeholdssiden. Dette er

viktig for å oppnå god punktlighet.

De største forbedringene for godstrafik-

ken fram mot 2002 vil skje på Sørlands-,

Bergens- og Dovrebanen. Kapasitetstiltak

gir mulighet for flere tog og større spred-

ning av godstrafikken over døgnet.

Det var gjennomsnittlig fire drepte og

åtte skadde per år innenfor jernbanesekto-

ren i perioden 1994-98. Dette forventes også

å være situasjonen ved inngangen til plan-

perioden 2002-2011. Vel 3 300 personer vil

fortsatt være utsatt for innendørs støy over

42 dBA.

Referansestrategien vil i hovedsak være

å videreføre satsingen fra perioden 1998-

2001, slik det er skissert i Norsk

Jernbaneplan 1998-2007. Dette innebærer at

4.2 Kystverket
Rammen i referansestrategien er ikke til-

strekkelig til å holde akseptabel standard

på fiskerihavner, farleder og navigasjonsin-

stallasjoner. Etterslepet i bevilgningene til

havne- og fyrtjenesten i 1998 og 1999, i for-

hold til gjeldende økonomisk planramme,

vil øke til 330 mill kr i 2002 og til 1,2 mrd kr

ved utløpet av planperioden. En betydelig

del av disse midlene var forutsatt benyttet

til vedlikeholdsarbeider. Dette resulterer i

redusert kvalitet på infrastrukturen og

svekket trafikksikkerhet for sjøtransport.

Fiskerihavntjenesten vil fremdeles

kunne dekke noen av basisfunksjonene til



fiskerinæringen lokalt og regionalt. Men

det blir lite spillerom til større fiskerihavn-

prosjekter hvor nasjonal verdiskaping blir

satt i fokus.

Det er identifisert viktige farledspro-

sjekter til over 1 mrd kr i det nasjonale

transportnettet. Referanserammen dekker

knapt 30 prosent av behovet. 

Rammen gir lite rom for nødvendig

videreutvikling av navigasjonsinstallasjo-

ner, elektroniske navigasjonshjelpemidler

og andre integrerte navigasjonssystemer.

Referanserammen gir heller ikke mulighe-

ter for et utvidet engasjement innenfor

småbåtsektoren.

også fastsatt en økning i avkastningen fra

Oslo Lufthavn fra år 2000. 

Av prioriterte investeringer på kort sikt

kan nevnes nye ekspedisjonsbygg i

Stavanger, Alta, Kirkenes og på Svalbard,

plass-/brann-/havaribygg i Tromsø og

utvidelse av parkeringsområdet i Bodø. 

Det har ikke skjedd dødsulykker med

norskregistrerte rutefly så langt i planperi-

oden.

Det er utarbeidet miljøhandlingsplaner

for alle lufthavnene. Miljøkravene til flyene

er blitt skjerpet. Luftforurensningen over-

skrider ikke de anbefalte grenseverdier ved

flyplassene. På grunn av økt flytrafikk vies

utslipp av klimagasser økende oppmerk-

somhet. Det er nå CO2-avgift på innenland-

ske flyginger. Våren 1999 forelå rapporten

"Aviation and the Global Atmosphere".

Rapporten utreder effektene av utslipp fra

luftfarten på klimaet og ozonlaget fram

mot 2050. Rapporten er utarbeidet av FN-

organet "The International Panel on

Climate Change" (IPCC) etter anmodning

fra ICAO. Rapporten konkluderer med at

forventede forbedringer i fly/motor-tekno-

logi samt reduksjon i drivstofforbruket som

følge av en mer effektiv trafikkavvikling,

ikke vil være nok til å hindre en økning av

utslippene. Andre virkemidler må i tilfelle

vurderes for å stabilisere utslippene

(Kapittel 12). Rapporten vil bli behandlet i

ulike internasjonale fora (herunder EU) og

vil være et viktig dokument i arbeidet med

å minimalisere luftfartens innvirkning på

det globale miljø. Dette er den første IPCC-

rapporten rettet mot en spesifikk industri-

gren. Andre sektorers innvirkning på det

globale miljø bør studeres tilsvarende grun-

dig for å sikre riktig balanse av kostnader

og effekt.

Prioriteringene i referansestrategien

baserer seg på prioriteringene i innevæ-

rende planperiode. Dette innebærer, ut 

fra de gitte forutsetningene, en total-

ramme til investeringer og vedlikehold på

10,9 mrd kr i planperioden 2002-2011. I
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Norsk Luftfartsplan 1998-2007 regner med

en årlig passasjervekst på 4,1 prosent. Den

reelle veksten til nå har vært på 4,7 prosent

per år. 

Planen forutsatte at 720 mill kr ble øre-

merket til investeringer på de nye statlige

regionale lufthavnene for årene 1998-2001.

Behovet for investeringer på stamrutenettet

medførte at rammen fra Norsk

Luftfartsplan ble utvidet med midler fra

reguleringsfondet for 1999 og 2000. Det ble



satt en reduksjon på 820 i antall skadde

og drepte .

• Det vil bli bygd 230 km gang- og 

sykkelveger i perioden mot forutsatt

290 km.

• Antall personer ved bolig og institusjon 

som er svært plaget av støy fra vegtra-

fikk langs riksvegnettet ventes redusert 

med 2 280 i perioden. Dette er halvpar-

ten av forutsatt reduksjon.

Referansestrategien for Statens vegvesen

tar utgangspunkt i prioriteringene som lig-

ger i de siste seks årene i Norsk veg- og

vegtrafikkplan 1998-2007. Det er forutsatt

at det er innført ny promillegrense på 0,2 og

at piggfriandelen i storbyene er på 80 pro-

sent før 1. januar 2002. 

I siste seksårsperiode i Norsk veg- og

vegtrafikkplan 1998-2007 blir det lagt opp

til økt innsats til drift og vedlikehold blant

annet for å opprettholde vegkapitalen. I

referansestrategien legges det også opp til å

bruke 50 mill kr mer i året til trafikksikker-

het rettet mot trafikanter og kjøretøy.

Når det gjelder ferjer, forutsetter Norsk

veg- og vegtrafikkplan at innføring av

anbud og nye kontraktsformer skal redu-

sere utgiftsbehovet. Stortinget har til nå

bare akseptert prøver på anbud, og at

dagens system med årlige forhandlinger

videreføres. Derfor er dagens utgiftsbehov

og tilbud lagt til grunn for riksvegferjedrif-

ten i referansestrategien.

Midler til investeringer er tilpasset den

totale økonomiske planrammen gitt av

departementene. Midlene er fordelt slik at

prioriteringene for de siste seks årene i

Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007

opprettholdes. Dette innebærer at vi i refe-

ransestrategien, i sterkere grad enn i inne-

værende fireårsperiode, prioriterer mindre

investeringstiltak på riksvegnettet framfor

strekningsvise investeringer. 

referansestrategien ligger videreføring av

en betydelig innsats på sikkerhet, forsterket

vedlikehold og utbedringer av mangler i

forhold til gjeldende regelverk, herunder

oppgradering av regionale lufthavner.

Strategien medfører en standardheving på

disse områdene. For å møte trafikkveksten

vil det fortsatt bli lagt vekt på kapasitets-

økende tiltak.

Etableringen av Luftfartstilsynet inne-

bærer at Luftfartsverkets virksomhetsom-

råder, inklusiv flyplassene, vil bli gjenstand

for ekstern godkjenning, tilsyn og kontroll.

Omfanget og kostnadene er usikre.

Trafikkøkningen som er forutsatt, ska-

per behov for større investeringer blant

annet på Sola, Flesland, Værnes og Kjevik.

Investeringene som må gjøres for å møte

trafikkveksten er en forutsetning for å

holde tilfredsstillende standard på nettet

totalt. Investeringene er også avgjørende

for Luftfartsverkets lønnsomhet. Referan-

sestrategien innebærer en økning i investe-

ringene i terminaler og baneforbedringer,

samt utstyr til navigasjon og innflyging.
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De statlige midlene i perioden 1998-2001

ser ut til å bli om lag fire prosent lavere enn

forutsatt i Norsk veg- og vegtrafikkplan

1998-2007, mens bompengebidraget blir

omlag 44 prosent høyere enn forutsatt. Det

forventes noe avvik fra virkningene som

var forutsatt for perioden 1998-2001 i Norsk

veg- og vegtrafikkplan 1998-2007. De vik-

tigste avvikene er:

• Antall skadde og drepte i 2002 forven-

tes redusert med 765 personer sammen-

lignet med en situasjon uten nye tiltak i 

perioden 1998-2001. I Norsk veg- og

vegtrafikkplan 1998-2007 ble det forut-

4.4 Statens vegvesen
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ging av de ulike innretninger som er vist i våre

regneeksempler. Merknader fra Statens vegve-

sen og Jernbaneverket er tatt inn til slutt i ved-

legg 1. 

I de ulike innretningene inngår i for-

skjellig grad prosjekter som kan bli aktuel-

le for bompengefinansiering eller forskotte-

ring. Andelen ekstern finansiering til inves-

teringer kan derfor variere mellom innret-

ningene.

I vedlegg 4 vises virkningene i de alter-

native innretningene og hvordan investe-

ringsmidlene fordeles mellom landsdeler.

Nedenfor oppsummerer vi kort virke-

midlene i de alternative innretningene og

hva som kan oppnås sammenlignet med

referansestrategien. En mer detaljert beskri-

velse er gitt i vedlegg 1.

For å belyse effektene av andre politiske

prioriteringer enn en videreføring av

dagens politikk, har vi analysert fire alter-

native innretninger. Vi ønsker å vise hva

som kan oppnås hvis en velger å prioritere

noen sentrale mål og hensyn innenfor

transportsektoren. De alternative innret-

ningene skal ikke sees som forslag til stra-

tegier å velge blant, bare som regneeksem-

pler og illustrasjoner på hva som er viktig

for å nå forskjellige mål.

Vi har analysert følgende fire tverretat-

lige innretninger:

1. En innretning for framkommelighet i 

transportsystemet (framkommelighets-

innretningen)

2. En innretning for regional- og distrikts-

politiske hensyn (distriktsinnretningen)

3. En innretning for høy sikkerhet (sikker-

hetsinnretningen)

4. En innretning for bedre miljø (miljøinn-

retningen).

De alternative innretningene er basert på

etatenes egne virkemidler og statlig kjøp av

transporttjenester. Det er også gitt en gene-

rell omtale av hva som kan oppnås ved å ta

i bruk enkelte virkemidler utenfor trans-

portsektorens myndighetsområder.

Avgifter er et viktig virkemiddel utenfor

vårt ansvarsområde som i hovedsak ikke er

analysert. I miljøinnretningen og sikker-

hetsinnretningen inngår imidlertid vegpri-

sing. I miljøinnretningen har vi også, ved

hjelp av de nasjonale transportmodellene,

analysert transportkonsekvensene av økt

skatt på drivstoff.

I vedlegg 4 vises hvordan pengene bru-

kes i referansestrategien og de alternative

innretningene. De alternative innretning-

ene tar utgangspunkt i samme totale øko-

nomiske ramme som referansestrategien. I

distriktsinnretningen er det overført 1 mrd

kr fra Jernbaneverket til Statens vegvesen,

mens det i miljøinnretningen er overført 3,2

mrd kr fra Statens vegvesen til

Jernbaneverket.

Etatene har noe forskjellig syn på  oppbyg-
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5.1 Framkommelighetsinnretningen 
I framkommelighetsinnretningen legges

det vekt på framkommelighet for alle trafi-

kantgrupper. I forhold til referansestrategi-

en prioriteres lokaltogstrekninger, bedre

kapasitet og service på de trafikksterke luft-

havnene, ferjedrift, farleder, kollektivtiltak

på veg samt bybaner og tilrettelegging for

gående og syklende. 

Kystverket vil styrke planlegging

innenfor havne- og sjøtransportsektoren

med sikte på å redusere næringslivets

transportkostnader gjennom økt satsning

på farledsutbedringer, effektive og påliteli-

ge navigasjonssystemer og ulike tjenester.

Samlet sett prioriteres omtrent like mye

som i referansestrategien til vegnettet, men

det fordeles annerledes, med et høyere stat-

lig beløp til mindre utbedringer og øvrige

riksveger og et vesentlig lavere beløp til

strekningsvise investeringer på stamveg-

nettet. Valget av prosjekter gir en betydelig

høyere samlet besparelse av transportkost-

nadene enn i referansestrategien. Statens

vegvesen foreslår også innført 25,25 meter



tillatt vogntoglengde og 60 tonn tillatt total-

vekt. Vegtiltakene i framkommelighetsinn-

retningen sparer samfunnet for 57 mrd kr i

transportkostnader, mens referansestrate-

gien gir en reduksjon på 37,5 mrd kr.

Investeringer i jernbane konsentreres

om å bedre framkommeligheten på

Østlandet og i Rogaland. Nye dobbeltspor

Skøyen - Asker, Oslo - Ski og Stavanger -

Sandnes er prioritert.

Jernbaneinvesteringene reduserer samfun-

nets transportkostnader med 11 mrd kr,

sammenlignet med 7 mrd kr i referanse-

strategien.

Det er ikke tatt hensyn til regional

balanse i framkommelighetsinnretningen.

Sør- og Vestlandet får en større andel av

vegbudsjettet enn i referansestrategien og

Midt- og Nord-Norge tilsvarende mindre.

For jernbanen er hovedforskjellen at en

vesentlig større andel av investeringsmid-

lene brukes på Østlandet. 

Investeringer i fjerntogstrekninger, fis-

kerihavner, miljø- og sikkerhetstiltak på

veg er lavere prioritert enn i referansestra-

tegien. 

For luftfarten innebærer denne innret-

ningen større investeringer i kapasitets-

økende tiltak, i hovedsak på trafikksterke

lufthavner. Dette omfatter både terminal-

bygg, baneforbedringer og -utvidelser,

samt nye navigasjons- og innflygingsin-

strumenter.
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Hovedhensikten med distriktsinnretningen

er å bidra til robuste bo- og arbeidsmar-

kedsregioner i hele landet. For transport-

sektoren innebærer dette økt vekt på trans-

portstandard, reduserte reisetider og lavere

transportkostnader for distriktene.

Fiskerihavner, ferjedrift og næringstrans-

porter på veg er noen prioriterte områder i

distriktsinnretningen. 

Kystverket vil satse på å legge til rette

for økt verdiskapning gjennom utbygging

og vedlikehold av fiskerihavner, med

hovedvekt på Nord-Norge og deler av

Vestlandet. Øvrig prioritert område vil

være å styrke investeringer i farledsutbed-

ringer ut fra lokale og regionale behov.

På jernbanenettet prioriteres fjerntog-

strekningene og Vestfoldbanen. Ny tunnel

mellom Larvik og Porsgrunn samt

sammenkobling av Vestfoldbanen og

Sørlandsbanen knytter distriktene tettere

sammen. Bergensbanen forkortes betydelig

ved å bygge Ringeriksbanen. 

I vegsektoren reduseres investeringene

på Østlandet kraftig mens de økes i Nord-

Norge, og på Sør- og Vestlandet.

Trafikksikkerhets- og miljø- og kollektivtil-

tak reduseres betydelig, mens strekningsvi-

se investeringer på det øvrige riksvegnettet

økes. Flere større ferjeavløsningsprosjekter

prioriteres. Det foreslås også innført 25,25

meter tillatt vogntoglengde og 60 tonn til-

latt totalvekt. Triveligere tettsteder med

tryggere trafikkforhold for myke trafikan-

ter og sikring av rasutsatte vegstrekninger

er også vurdert som nødvendige tiltak for å

gjøre distriktene til attraktive boområder. 

Regional luftfart har bidratt til å binde

landet sammen økonomisk, sosialt og kul-

turelt. Oppgradering av de regionale luft-



hjelpemidler for instrumentlanding og

satellittnavigasjon.

Kystverket vil prioritere drift, vedlike-

hold og investeringer i navigasjonssyste-

mer og farledsutbedringer for å redusere

risikoen for kollisjoner og grunnstøtinger.

Investeringer i jernbane konsentreres

om å bedre framkommeligheten på

Østlandet og i Rogaland. Nye dobbeltspor

Skøyen - Asker, Oslo - Ski og Stavanger -

Sandnes er prioritert. Et godt kollektivtil-

bud vil bidra til å øke sikkerheten ved at

færre trenger å bruke bil. For å få en god

sikkerhetsgevinst av dette, kreves imidler-

tid bedre tilrettelegging for gående og

syklende, slik at risikoen ved å bevege seg

mellom holdeplass og start/målpunkt

reduseres. 

I sikkerhetsinnretningen beregnes

antallet drepte i vegtrafikken å bli redusert

med om lag 130 fra nivået 350 i 2012,

sammenlignet med omtrent 30 i referanse-

strategien. Det er imidlertid ikke nok til å

nå målet om færre enn 200 drepte i trans-

portsektoren i 2012. Det vil kreve økt politi-

kontroll og omfattende bruk av ny teknolo-

gi som reduserer den individuelle handle-

frihet i trafikken.

havnene er derfor viktig for videre utvik-

ling av distriktene.

Distriktsinnretningen gir god effekt på

samfunnets transportkostnader sett i for-

hold til referanseinnretningen, spesielt for

distriktene. Den gir også god innsparing på

bedriftsøkonomiske transportkostnader. 
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5.3 Sikkerhetsinnretningen
Hensikten med sikkerhetsinnretningen er å

vise hvordan transportpolitikken kan

utformes for å bedre sikkerheten i trans-

portsektoren. Innretningen prioriterer tiltak

som gir markant reduksjon i de alvorligste

ulykkene. Sikkerhetsinnretningen fokuse-

rer mest på vegtrafikk, etter som de fleste

dødsfall i transportsektoren skyldes ulyk-

ker på veg.

Det legges opp til å styrke føreropplæ-

ring, opplæring i skolene og allmenn kunn-

skapsoppbygging. Teknisk utekontroll av

tunge kjøretøy, kontroll av kjøre- og hvile-

tid og sikring av last er prioritert. Det for-

utsettes økt kontroll for å få flere å bruke

bilbelter. 

Riks- og fylkesveger med fartsgrense 80

km/t er skiltet ned til 70 km/t. Veger med

fartsgrense 90 km/t som ikke har fysisk

midtdeler mellom kjøreretningene, skiltes

ned til 80 km/t. I tettbygde strøk forutsettes

30 km/t som fartsgrense i alle boligga-

ter/boligveger og i sentrumsområder med

blandet trafikk hvor kryssende gang- og

sykkeltrafikk ikke er tilstrekkelig sikret. 

Store strekningsvise veginvesteringer

nedprioriteres til fordel for mindre trafikk-

sikkerhetstiltak som gir vesentlig større

reduksjon i antall skadde og drepte i for-

hold til investert beløp. Utvidelse fra to- til

firefeltsveg med midtdeler er likevel til en

viss grad prioritert. 

Det legges opp til ekstra satsing på

informasjons- og kommunikasjonsteknolo-

gi. For luftfarten innebærer sikkerhetsinn-

retningen større satsing på flyovervåking,

5.4 Miljøinnretningen
I miljøinnretningen satses på mer miljø-

vennlig transport, spesielt i de største

byområdene for å redusere lokale miljøpro-

blemer som skyldes trafikken og transport-

nettet. Dette innebærer at det satses mer på

investeringer i lokaltogstrekninger og inter-

citystrekninger, kollektivtiltak i de største

byene, sammenhengende nett for gående

og syklende i byer og tettsteder, støyredu-

serende tiltak og andre miljøforbedringer

langs veg- og banenettet. Det legges også til

grunn en økt innsats til drift av vegnettet,

grundigere planlegging samt investeringer

i farleder, og i fyr og merker langs kysten.

Vegprising og 95 prosent piggfriandel er

forutsatt i de største byområdene. 



Utenfor tettbygde strøk er det lagt til

grunn at riksveger med høy trafikk og

mange støyutsatte boliger får nedsatt farts-

grense fra 90 km/t og 80 km/t til hen-

holdsvis 80 km/t og 70 km/t. I tettbygde

strøk forutsettes 30 km/t som fartsgrense i

alle boliggater/boligveger og i sentrums-

områder med blandet trafikk hvor krys-

sende gang- og sykkeltrafikk ikke er til-

strekkelig sikret. 

I forhold til referansestrategien reduse-

res rammene til investeringer i fjerntog-

strekninger og investeringer i fiskerihav-

ner. På riksvegnettet reduseres streknings-

vise investeringer, mindre utbedringer, tra-

fikksikkerhetstiltak og rassikringstiltak. 

Av jernbaneinvesteringene går mer til

Østlandet og av veginvesteringene går mer

til Østlandet og Vestlandet. 

Kystverket vil, som i sikkerhetsinnret-

ningen, prioritere drift, vedlikehold og

investeringer i navigasjonssystemer og far-

ledsutbedringer med sikte på å redusere

risikoen for miljøskadelige utslipp som

følge av kollisjoner og grunnstøtinger.

CO2-utslippene går lite ned i forhold til

i referansestrategien, fordi virkemidlene

etatene rår over har begrenset virkning på

trafikkmengden landet sett under ett.

Antall svært støyplagede personer reduse-

res med om lag 50 prosent. Det nasjonale

målene for svevestøv (PM10) nås med god

margin, og innretningen medfører lite

omfang av irreversible inngrep i forhold til

referanseinnretningen. I de største byene

kan en kombinasjon av vegprising og kol-

lektivtrafikksatsing redusere veksten i bil-

trafikken med 5-10 prosent, om lag halv-

parten av det som skal til for å oppnå null-

vekst i biltrafikken. Satsing på sykkel som

transportmiddel kan redusere biltrafikken

ytterligere.
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Vi har gjort beregninger med nasjonale

transportmodeller for persontrafikk og

godstransport for referansestrategien og de

fire alternative innretningene. Resultatene

viser at infrastrukturtiltak gir begrenset

effekt på fordelingen mellom transportmid-

lene. Av de tiltak som transportetatene rår

over, har endringer i fartsgrensepolicy på

veg størst betydning. Investeringer i kollek-

tivtiltak gir betydelig prosentvis vekst i kol-

lektivtrafikken, men lav prosentvis ned-

gang i vegtrafikken. Selv en marginal

reduksjon i vegtrafikken kan likevel gi

bedre framkommelighet og miljøgevinster,

spesielt i byområder. Dersom vi skal oppnå

større overføringer mellom transportmid-

lene, må det i tillegg tas i bruk andre virke-

midler. 

5.6 Grunnlag for hovedprioritering-
ene i anbefalt strategi

Gjennom arbeidet med det nasjonale utfor-

dringsdokumentet ble hovedutfordringene

i transportpolitikken utredet og vurdert (jf

kapittel 3). De fire innretningene viser

eksempler på hvor langt det er mulig å

komme i å løse viktige utfordringer i perio-

den 2002-2011, gitt en særskilt satsing

innenfor ett enkelt målområde. Slik vises et

mulighetsområde i transportpolitikken. 



svar med satsingsområdene. I tabellvedleg-

get vises virkninger av veg- og jernbanetil-

tak i anbefalt strategi sammenliknet med

hva som oppnås ved en videreføring av

prioriteringene i gjeldende langtidsplaner

(referansestrategien). 

Den totale statlige planleggingsrammen

til transportformål er basert på en passiv

framskriving av regjeringens forslag til

budsjett for 1999, og er den samme i anbe-

falt strategi som i referansestrategien og i

de fire innretningene. På bakgrunn av

departementenes retningslinjer er det imid-

lertid lagt til grunn en noe ulik fordeling

mellom veg og jernbane. I anbefalt strategi

er fordelingen den samme som i budsjett-

forslaget for 1999, mens referansestrategien

følger den fordelingen Stortinget gjorde

mellom veg- og jernbaneformål for perio-

den 1998-2007. Dette innebærer at den stat-

lige rammen til vegformål er 1,5 mrd kr

lavere i anbefalt strategi enn i referansestra-

tegien. 

Vi har vurdert mulighetene for en

annen fordeling av de økonomiske ram-

mene mellom etatene i anbefalt strategi,

men mangler metoder som kan gi oss godt

nok faglig grunnlag for å si hva som er en

"riktig" fordeling mellom sektorene.

I vår anbefalte strategi har det vært

nødvendig å foreta en vanskelig avveining

mellom framkommelighet, miljø, sikkerhet

og distriktspolitiske hensyn. Anbefalt stra-

tegi vil derfor ligge mellom de fire innret-

ningene. 

I nasjonalt utfordringsdokument ble det

gitt en foreløpig anbefaling av tre satsings-

områder i planperioden 2002-2011:

• Fremme mer miljøvennlig transport

over hele landet og legge til rette for

mindre biltrafikk i de største 

byområdene8. 

• Gjennomføre tiltak som gir markant 

reduksjon i de alvorligste ulykkene.

• Legge til rette for effektive og forutsig-

bare transporter for næringslivet.

Arbeidet med innretningene har bekreftet

at disse tre satsingsområdene bør være sen-

trale i transportetatenes anbefaling.

Arbeidet har også synliggjort viktigheten

av å satse målrettet for å gi et tilfredsstil-

lende transporttilbud i distriktene.

Prioriteringene i anbefalt strategi er derfor

supplert med et fjerde satsingsområde:

• Legge til rette for bosetting

og næringsliv i distriktene.

I beskrivelsen av vår anbefalte strategi i

kapitlene 6 til 14 foreslås virkemidler i sam-
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ranseevne overfor utlandet med høyere

generelle avgifter i transportsektoren enn i

andre land. Det er også nødvendig å ta hen-

syn til fordelingsmessige og sosiale konse-

kvenser.

EU-kommisjonen har lagt fram en hvit-

bok om betaling for bruk av transportinfra-

strukturen. Ifølge hvitboken skal et nytt

avgiftssystem innføres for all yrkesmessig

godstrafikk og kommersiell persontrans-

port i alle EU-land. Avgiftene skal utformes

etter prinsippet om at brukerne skal betale

de eksterne kostnadene de påfører infra-

strukturen og samfunnet. Vi mener Norge

aktivt må bidra i dette arbeidet. Det er

imidlertid ikke noe i veien for at Norge alt

nå videreutvikler dagens bompengeringer i

storbyområdene til et vegprisingsystem

som tar hensyn til de totale samfunnsøko-

nomiske kostnadene ved bruk av infra-

strukturen og at de varierer med tid og

sted. Se kapittel 8.

Transportbrukerne bør kunne velge

mellom effektive og alternative transport-

tilbud for å utnytte transportsystemet

effektivt. Det er først og fremst det enkelte

menneske og den enkelte bedrift som kan

bedømme egne transportbehov og hvordan

de best kan bli tilgodesett.

Hver reise og transport påvirker også

andre trafikanters reisetid og sikkerhet. De

skaper miljøvirkninger, som luftforurens-

ning, støy og inngrep. Videre bidrar de til

økte kostnader for drift og vedlikehold av

felles infrastruktur. Trafikken og transpor-

tene er derfor ikke bare transportbrukernes

egen sak.

Når trafikanter og transportører

bestemmer seg for en reise eller transport,

må de stimuleres til å ta hensyn til effektene

for andre og for omgivelsene. Dette er nød-

vendig for å kunne få best mulig ressursut-

nyttelse og utvikling mot et bærekraftig

transportsystem. Det kan blant annet skje

ved å legge de eksterne kostnader inn i pri-

sen på å bruke transportsystemet. Man kan

for eksempel videreutvikle dagens avgifter

på drivstoff, avgifter for å bruke jernbane-

sporene, luftfartsavgifter samt havne- og

farledsavgifter. Man kan også innføre veg-

prising som innebærer at trafikantene må

betale for å benytte bestemte deler av veg-

nettet til bestemte tider. Gjennom "riktig"

prising av de enkelte transportformene kan

vi oppnå et samfunnsøkonomisk rasjonelt

omfang av transport og en riktig arbeids-

deling og koordinering mellom transport-

formene.

Det er viktig at den overordnede

avgifts- og skattepolitikken innenfor trans-

portsektoren tar utgangspunkt i en slik pri-

sing av bruken av transportsystemet. Vi er

samtidig klar over at det er vanskelig å

beregne og bruke de rette prisene. Med det

geografiske avstandshandikap Norge har,

må vi ikke svekke næringslivets konkur-
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6.1 Prising for effektiv bruk av
transportsystemet

6.2 Konkurransevilkår
Utviklingen i Norge og internasjonalt har

gitt omfattende deregulering av transport-

markedet innenfor alle transportformene.

Vi mener denne utviklingen bør viderefø-

res. Rammevilkårene må utvikles slik at

transportmidlene kan konkurrere på like

vilkår. Deler av transportmarkedet vil

kreve styring. Fri konkurranse kan for

eksempel føre til lav utnyttelse av kapital-

krevende anlegg eller overdimensjonering

av transportsystemet. Dette kan gi uheldige

miljøkonsekvenser.

Persontransport. Flytrafikken i Norge er

deregulert. Alle flyoperatører lisensiert

innenfor EU/EFTA kan i prinsippet utføre

alle former for transportproduksjon med

fly i Norge. Dereguleringen har skapt økt

konkurranse og lavere priser, men har også

ført til press på kapasiteten både i luften og

på bakken.

For å få et akseptabelt transporttilbud i



distriktene, må staten kjøpe flyruter på

kortbanenettet. Disse kjøpes av staten

basert på konkurranse. Vi mener det er rik-

tig å videreutvikle konkurransen i statens

kjøp av flytjenester. I prinsippet bør kjøp av

flytjenester også skje i konkurranse med

kjøp av andre transporttjenester. På samme

måte bør statens kjøp av nasjonale jernba-

netjenester skje i konkurranse med fly- og

busstjenester. Staten bør i prinsippet kjøpe

den transporttjeneste som gir ønsket stan-

dard til lavest samfunnsøkonomisk kost-

nad. Se kapittel 6.4.

Norge har oppfylt EUs krav om at bane-

virksomheten skal skilles fra trafikkvirk-

somheten i jernbanesektoren. Dette gir

mulighet for konkurranse på sporet, både

for persontrafikk og godstrafikk. Det bør

være en oppgave å stimulere til slik kon-

kurranse.

Den nasjonale busstrafikken er sterkt

regulert. Det kreves konsesjon for å kjøre en

rute. Den som får ruten får enekonsesjon.

Konsesjoner gis med begrensninger på

hvor passasjerer kan tas opp og settes av.

Behandlingen av søknadene tar lang tid

fordi det forutsettes omfattende høring og

samordning mellom fylker. En hindring

sett fra bussoperatørenes side, er restriksjo-

nene de må forholde seg til i konkurransen

med jernbanen.

Etatene har gitt TØI i oppdrag å analy-

sere ekspressbusstilbudet i Norge, omfang,

betydning og potensial9. Analysene viser at

langrutebussene har et vekstpotensial fordi

de kan betjene mange byer og tettsteder

langs traséene, og fordi tilbudet kan utvik-

les i takt med utbygging av hovedvegnet-

tet. Undersøkelser av trafikken på

ekspressbussrutene viser stor spennvidde i

hvor de nye passasjerene kommer fra.

Andelen nyskapt trafikk varierer mellom 2

og 47 prosent, andelen overført fra bil vari-

erer mellom 7 og 40 prosent og andelen tid-

ligere togtrafikanter varierer mellom 10 og

55 prosent. Det er derfor vanskelig å si noe

generelt om konsekvensene nye ekspress-

bussruter har for togtrafikken. Utfordrin-

gen bør uansett være å få til et styrket kol-

lektivtilbud i et samspill mellom tog og

buss, slik at man utvikler hver enkelt trans-

portforms fordeler. 

Ekspressbussene har en viktig rolle i det

nasjonale transportsystemet. De har stor

betydning for mange trafikanter, ikke minst

i distriktene. Det er viktig å utvikle

ekspressbusstrafikken for å overføre mer

biltrafikk til kollektivtrafikk og gi et alter-

nativ til dem som ikke har andre gode rei-

semuligheter. Dagens konsesjonsregler bør

forandres og forenkles for å kunne utvikle

ekspressbusstrafikken på en rasjonell måte. 

Det er urasjonelt og dyrt å drive kon-

kurrerende parallellkjøring med tog og

buss på strekninger med tynt passasjer-

grunnlag der togdriften er avhengig av

offentlig tilskudd. Her mener vi at staten

bør vurdere busstrafikk som alternativ til

togtrafikk. Langrutebussene får ikke

undergrave trafikkgrunnlaget for fylkesin-

terne ruter med mindre de kan bli en del av

det lokale transporttilbudet. Det bør fort-

satt finnes en konsesjonsordning som for-

hindrer at noen aktører skummer fløten

40

F O R S L A G  T I L  N A S J O N A L  T R A N S P O R T P L A N  2 0 0 2  -  2 0 1 1

9 TØI arbeidsdokument TR/0847/99



land har full frihet til å utføre internasjonal

og innenlands godstransport på veg i

Norge. For å få en rettferdig konkurranse,

arbeider EU med harmoniseringstiltak

innenfor en rekke områder, kjørerestriksjo-

ner, kjøretidsregler og lastbærere. Det er

viktig at Norge støtter dette arbeidet.

mens fylkeskommunene får høyere kostna-

der. Den regionale fylkesinterne busstrafik-

ken kjøpes i stadig større grad i konkurran-

se. Dette bør fortsette fordi det kan gi mer

rasjonell trafikk. Det er imidlertid viktig at

de gevinster som oppnås ved konkurran-

seutsetting brukes til å heve standarden på

kollektivtrafikken der behovet er stort. Det

kan gi bedre motivasjon for effektivisering

om gevinsten kommer sektoren direkte til

gode.

Hurtigbåtene har hatt en markant

utvikling de siste 20-30 år når det gjelder

rutetilbud, frekvens, regularitet og kom-

fort. Hurtigbåttilbudet er stort sett subsi-

dert fordi det dekker transportetterspørse-

len i spredt befolkede kystdistrikter.

Fylkeskommunene har ansvar for å styrke

konkurransen i hurtigbåttrafikken og tilse

at det er konkurranse og samspill med

andre transportmidler. 

Godstransport. Dagens forskrift til jernba-

neloven gir hjemmel for å tildele ruter til

internasjonale sammenslutninger og jern-

baneforetak som utfører internasjonal kom-

binert godstransport. Internasjonal gods-

transport innenfor Trans European Rail

Freight Freeways kan tildeles ruter på jern-

banenettet i Norge. Konkurransen innen

godstransport på jernbanen bør kunne styr-

kes ytterligere. Jernbaneverket eier termi-

naler og lastegater på de offentlige termina-

ler som stilles til disposisjon for godkjente

operatører. Det foregår et arbeid med å

klarlegge grensene mellom Jernbaneverket

som baneeier og NSB BA som trafikkbedrift

for det enkelte objekt.

Vi mener at trafikkhavnestrukturen i

Norge bør være gjenstand for en mer over-

ordnet, nasjonal planlegging enn i dag.

Sjøtransporten er deregulert og styres for

en stor del av internasjonale rammevilkår.

Trafikkhavnene er kommunale eller priva-

te. Staten bør få et større ansvar for havner

av nasjonal betydning. Se kapittel 6.9.

Utenlandske transportbedrifter fra EU-
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6.3 Finansiering av infrastruktur i 
Norge

Riksveginvesteringer blir finansiert gjen-

nom statlige bevilgninger, men brukerfi-

nansiering i form av bompenger er et viktig

supplement. I tillegg kan både fylkeskom-

muner, kommuner, andre offentlige etater

og private interessenter forskottere eller yte

direkte tilskudd til veginvesteringer. I

Tromsø brukes drivstoffavgift til å finansi-

ere veger.

Der endret arealbruk medfører behov

for omlegging eller annen tilpasning av til-

støtende transportanlegg, bør mulighetene

for privat finansiering brukes i større grad

enn i dag, jf St meld nr 32 (1988-89).

Jernbanetiltak finansieres med statlige

bevilgninger. Unntaket er NSB

Gardermobanen AS, som har ansvar for

både trafikk og kjøreveg. Jernbaneverket

kan også søke alternative finansieringsløs-

ninger for andre prosjekter, for eksempel

samarbeid med private aktører, lokale

bidrag og forskotteringer.

Sjøfartens infrastruktur betales dels av

gebyrer og dels av statlige bevilgninger.

Basert på de trange budsjettrammene som

er gitt, foreslår Kystverket et større bruker-

ansvar generelt på sjøsiden og et visst

lokalt brukeransvar for fiskerihavner. Se

kapitel 11. De kommunale trafikkhavnene

er selvfinansierende enheter.

Luftfarten er selvfinansierende

gjennom brukerbetaling og kommersielle

inntekter på lufthavnene. Dette innebærer

at drift, vedlikehold og investeringer i

stamrutenettet finansieres av



Luftfartsverkets kontantstrøm. Det er en

betydelig kryssubsidering mellom trafikk-

sterke og trafikksvake lufthavner. Staten

kjøper i mindre omfang tjenester fra

Luftfartsverket til investeringer, drift og

vedlikehold av regionale lufthavner. Dette

utgjør om lag 3,5 prosent av omsetningen

og dekker bare deler av Luftfartsverkets

utgifter til drift og investeringer på disse

lufthavnene. Samtidig har statens avkast-

ningskrav økt sterkt de siste årene. Denne

utviklingen svekker Luftfartsverkets øko-

nomiske bæreevne og reduserer mulighe-

tene for å kunne gjennomføre nødvendige

tiltak på lufthavnene i planperioden.

Bompengefinansiering - drivstoffavgift. 

Interessen for bompengeprosjekter er stor.

Dette kommer av de mange regionale og

lokale ønskene om å få gjennomført pro-

sjekter tidligere enn hva som ellers er

mulig. En lokal "dugnad" vurderes som

bedre enn å vente i mange år på en viktig

vegutbygging.

I henhold til retningslinjer fra Stortinget

har Statens vegvesen som utgangspunkt at

eventuell bompengefinansiering skal utgjø-

re minst 50 prosent av investeringskostna-

den i hvert prosjekt. Dette kan fravikes der-

som spesielle forhold tilsier det.

Det er positivt med lokal betalingsvilje

som bidrar til raskere utbygging der beho-

vene er store. Det er imidlertid en risiko for

at statlige midler bindes opp til bompenge-

prosjekter for lang tid. Jo større andel av de

statlige veginvesteringene som bindes opp

til å delfinansiere bompengeprosjekter,

desto mindre mulighet får staten til ompri-

oriteringer og kursendring i vegpolitikken.

Lokal medfinansiering må ikke gi en

mulighet til at dårlige prosjekter prioriteres

før gode prosjekter.

Variasjonen i omfanget av bompenge-

prosjekter landet rundt innebærer at det er

kostbart å trafikkere visse strekninger,

mens det ikke er bompengeinnkreving på

andre. Dette kan være et fordelingspolitisk

problem. En annen ulempe er at bompenge

finansiering fører til rente- og innkrevings-

kostnader. Øremerket drivstoffavgift kan

være et alternativ til å finansiere veginve-

steringer, men dette kan føre til mye høyere

drivstoffpris i Norge enn i våre naboland.

Vi mener imidlertid det er viktig å analy-

sere konsekvenser av en høy andel bom-

pengefinansiering og vurdere dette opp

mot en øremerket drivstoffavgift som alter-

nativ finansiering.

Statens vegvesen regner med bompen-

gefinansiering for om lag 13 mrd kr i plan-

perioden. Se kapittel 13. Jernbaneverket

regner med en mer begrenset lokal innsats

gjennom bompengefinansiering og forskot-

tering i Østfold, Vestfold og Nord-Jæren,

dersom det blir mulig å få inn disse pro-

sjektene innenfor den økonomiske ram-

men. Se kapittel 10.

Forskottering. Forskottering fra kommu-

ner, fylkeskommuner, andre offentlige eta-

ter og private interessenter innebærer at

visse prosjekter kan gjennomføres tidligere

enn hva som ellers hadde vært mulig.

Forskotteringer bør ikke bli for store, fordi

de binder opp statens disponering av mid-
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Det er en klar oppgave for offentlige myn-

digheter å sørge for mest mulig kostnads-

effektiv bruk av de ressurser som stilles til

rådighet.

Etatene mener det er riktig å ha en egen

produksjonsvirksomhet som er konkurran-

sedyktig. Det vil bidra til at vi kan opptre

som profesjonelle byggherrer, være et mar-

kedskorrektiv, ha effektiv beredskap og

drive en systematisk FoU-virksomhet.

Det er imidlertid viktig at det er et godt

fungerende privat marked knyttet til alle

produksjonsoppgaver etatene må ha utført.

Dette motiverer etatenes egen produksjons-

virksomhet til kontinuerlig effektivisering.

Det er også viktig for konkurransesituasjo-

nen at det er tilstrekkelig med private aktø-

rer i markedet.

Det er viktig å diskutere hvilke og hvor

mye av oppgavene som bør utføres i offent-

lig regi og hva som bør settes ut på konkur-

ranse i det private marked. Fordelingen må

vurderes løpende ut fra at oppgavene totalt

sett skal løses billigst mulig for samfunnet.

For å motvirke monopoldannelse er det

viktig at det finnes et privat marked med

en hensiktsmessig sammensetning av stør-

re og mindre aktører.

Jernbaneverkets, Kystverkets og Statens

vegvesens produksjonsvirksomhet er nær-

mere omtalt i kapittel 10, 11 og 13. 

Statens vegvesen, Jernbaneverket og

Kystverket påtar seg oppdrag for andre,

spesielt andre statsetater og kommuner i

tilfeller der de ønsker at disse etatene skal

utføre oppdragene. Slikt samarbeid er gun-

stig for effektiv utnytting av egne produk-

sjonsressurser. Det kan også bidra til at

markedet fungerer bedre. Vi mener det er

naturlig å vurdere et utvidet samarbeid

mellom etatenes produksjonsvirksomhet

med tanke på kompetanseutvikling og

kostnadseffektivitet. 

ler i framtiden. Statens vegvesen har et

regelverk for å sikre dette. Jernbaneverket

har utarbeidet nye retningslinjer for for-

skotteringer, for blant annet å holde disse

på et akseptabelt nivå.

Statens gjeld i forbindelse med forskot-

tering til veger er anslått til om lag 700 mill

kr ved begynnelsen av planperioden.

Statens vegvesen har ikke regnet med for-

skottering i planperioden. Jernbaneverket

regner med forskottering i større omfang

på Vestfoldbanen. LKAB kan komme til å

forskottere tiltak på Ofotenbanen og NSB

BA for krengetogtiltak som skal tilbakebe-

tales i perioden. Se kapitel 10.

Nye metoder for finansiering av infra-

struktur. Stortinget har bedt Regjeringen

utrede og legge fram for Stortinget en vur-

dering av mulige prøveprosjekter for privat

finansiering, bygging og drift.

I flere land i Europa gir staten konsesjon

til private selskap som får ansvaret for å

finansiere, bygge, drive og vedlikeholde

større infrastrukturprosjekt. Den private

finansieringen består i at selskapet tar opp

langsiktige lån eller benytter private inves-

teringsmidler til å finansiere utbyggingen.

Selskapet får sine årlige inntekter fra bom-

penger, billetter eller offentlige bevilgning-

er i form av skyggetoll. 

Tilbakebetaling med skyggetoll innebæ-

rer at staten betaler kostnadene over en

årrekke i stedet for å betale i takt med

utbyggingen. Dette gir først og fremst en

omfordeling og jevnere belastning på de

årlige budsjettene. Dette kan være ønskelig

i land der staten har dårlig tilgang på kapi-

tal. Ulempen er at det kan binde opp fram-

tidige budsjetter på en uheldig måte.

Samtidig er privat lånefinansiering dyrere

enn om staten låner. Se også omtale i kapit-

tel 6.4.
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6.4 Kostnadseffektivitet i utbygging,
vedlikehold og drift av 
infrastruktur



Det er også mulig å effektivisere ved et

nærmere samarbeid om byggherrevirk-

somhet og innenfor planlegging, prosjekte-

ring og andre ingeniørtjenester. Etatene

ønsker å analysere disse mulighetene.

Stortinget har bedt regjeringen legge

fram en vurdering av mulige prøveprosjek-

ter for privat finansiering, bygging og drift

av vegprosjekter.

I denne sammenheng er det vurdert en

norsk modell for Offentlig Privat

Samarbeid (OPS) basert på det engelske

begrepet Public Private Partnership. 

Prinsippet legger vekt på samarbeidet

mellom offentlig og privat sektor. Det

offentlige beholder bestilleransvaret, mens

det private selskapet får ansvar for større

og mer helhetlige oppgaver enn det som

har vært vanlig. Modellen er tatt i bruk for

vegprosjekter i England og Finland.

Begrunnelsen for å bruke modellen har ofte

vært en kombinasjon av mangel på offent-

lig kapital, ønske om en jevnere fordeling

av risiko mellom private og offentlige aktø-

rer og ønske om økt effektivitet i gjennom-

føringen av prosjektene. I Norge mener vi

det viktigste ved en slik modell er at priva-

te bedrifter får muligheter til å legge inn

anbud hvor det er gjort en samlet vurde-

ring av bygging, drift og vedlikehold av

infrastrukturprosjekter.

Statens vegvesen har gitt Samferdsels-

departementet forslag til prøveprosjekter

for økt privat engasjement. Innenfor jernba-

nesektoren er det diskutert et samarbeid

mellom private aktører og staten for gods-

terminaler i Trondheim og Ganddal (Nord-

Jæren).

Effektivisering av egen produksjons-

virksomhet i etatene er omtalt i kapitlene

10, 11 og 13.
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Transport er en forutsetning for levedykti-

ge byer og tettsteder og har stor innflytelse

på deres lokalisering og utforming. Helt

opp til etterkrigstiden var transportplan-

legging og arealplanlegging i prinsippet

sammenfallende disipliner. Det modernis-

tiske byidealet, som fremdeles danner basis

for dagens areal- og transportplanlegging,

endret denne utviklingen. Transport-

planleggeren planla veger, havner og jern-

baner, mens arkitekten planla bygninger,

ofte uten sammenheng mellom elemen-

tene.

Byer- og tettsteder lider i dag av dårlig

samordnet areal- og transportutvikling.

Dette har forårsaket stor trafikk, dårlig

framkommelighet og store miljøproblemer

i byer og tettsteder, spesielt i storbyene. Vi

mener det har avgjørende betydning å få en

samordnet areal- og transportplanlegging

som kan bidra til å redusere transportbeho-

vet. Ifølge Rikspolitiske retningslinjer for

samordnet areal- og transportplanlegging

er målet en arealpolitikk som blant annet

• tilstreber kortere transportavstander 

mellom daglige gjøremål og redusert 

arealforbruk i byområder, blant annet 

gjennom fortetting og bedre utnyttelse 

av allerede utbygd areal,

• støtter opp under miljøvennlige trans-

portformer, for eksempel ved konsen-



arealene for utbygging i tråd med ABC-

prinsippet vil på sikt bidra til mer bære-

kraftig byutvikling gjennom redusert trans-

portbehov og økt kollektivandel i byene.

Her har transportetatene et ansvar.

For å styrke samordningen mellom

areal- og transportplanleggingen, bør også

de rikspolitiske retningslinjene revideres.

Det er blant annet behov for å klargjøre

ansvarsforhold og konkretisere innholdet

mer. Vi vil gjerne bidra med innspill til

dette arbeidet, som er satt i gang av

Miljøverndepartementet og SFT. Vi er også

bevisst på at vi selv som transportetater må

bli bedre til å tilpasse oss de rikspolitiske

retningslinjene. Statens vegvesen bør for

eksempel bli flinkere til å utrede alternative

løsninger til økt vegkapasitet når dette er

aktuelt. Statens vegvesen har startet  et

utredningsarbeid ved Norsk Institutt for

By- og Regionforskning, som kan gi ret-

ningslinjer og eksempler på slike utred-

ninger.

Aktiv deltagelse i kommunale- og fyl-

keskommunale planprosesser må være

hovedlinjen for å ivareta transportetatenes

interesser i planarbeidet. Det bør være en

del av samferdselssektorens miljøansvar å

vurdere hvilke transportkonsekvenser

lokal arealplanlegging gir. Kommunale pla-

ner som er i strid med nasjonale og viktige

regionale interesser, kan gi grunnlag for

innsigelse. Transportetatenes adgang til å

fremme innsigelse bør praktiseres strengere

enn i dag. Statens vegvesen arbeider med

reviderte retningslinjer for bruk av innsi-

gelse.

Det er viktig med en god dialog med

kommunene om arbeids- og ansvarsforde-

ling før et planarbeid settes i gang. Statens

vegvesen vil gå inn for at oversiktsplan- og

reguleringsplanprosesser i framtiden vil bli

styrt etter planprogram som fastsetter opp-

legg for utarbeiding og behandling av den

enkelte plan.

Samordnet areal- og transportplanleg-

ging bør være en del av en helhetlig bytran-

trasjon av ny utbygging nær stasjoner

og holdeplasser for kollektivtransport,

og som

• fører til at transportskapende virksom-

heter lokaliseres nær knutepunkter i

transportsystemet.

Denne politikken er ikke blitt gjennomført,

selv om vi kan se en klar forbedring de siste

årene. Mangelen kan til dels forklares av at

ansvaret for å få gode helhetlige areal- og

transportløsninger er splittet på flere nivå-

er. Til dels skyldes mangelen på samord-

ning at markedet påvirker lokaliseringsval-

gene sterkt, og at det er vanskelig å styre

lokaliseringen av boliger og arbeidsplasser

uten å ta hensyn til etterspørselen av areal-

bruk.

Tiltak for å styrke samordningen. Hittil er

det ikke utviklet planinstrumenter som sik-

rer helhetlige, regionale løsninger på tvers

av kommunegrensene. Vi mener derfor at

plan- og bygningsloven må bli et sterkere

styringsinstrument. I oktober 1998 nedsatte

regjeringen et planlovutvalg som skal fore-

slå endringer av planbestemmelsene i plan-

og bygningsloven og tilstøtende lover. Vi

mener det er viktig at utvalget snarest

mulig vurderer endringer i forholdet

mellom fylkesplaner og kommunale planer

med sikte på bedre regional samordning og

helhetsløsninger for arealbruk og transport.

Fylkesplanene bør gjøres mer bindende for

arealbruk. Utvalget bør også vurdere hjem-

mel for klassifisering av arealbrukskatego-

rier, som ABC-systemet i Nederland ved

planlegging av ny bebyggelse. ABC-syste-

met er retningslinjer for plassering av virk-

somheter på steder som passer for virk-

somhetens transportbehov. ABC-systemet

er sterkt knyttet til kollektivtransporttilbu-

det og parkeringspolitikken.

I mange byer begrenses byutvikling av

at veg, jernbane og havn opptar store area-

ler til formål som etter ABC-prinsippet ikke

bør lokaliseres i bysentrum eller til større

kollektivknutepunkt. Frigjøring av disse
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sportpolitikk, som også inneholder virke-

midler som parkeringsregulering, parke-

ringsavgifter og vegprising. Dette behand-

les i kapittel 8.

Tiltak for effektivisering av planproses-

ser. Transportetatene er opptatt av mest

mulig forutsigbare og effektive planproses-

ser. Dette for å oppfylle de forpliktelser

som vil ligge i Nasjonal transportplan med

tilhørende handlingsprogrammer. Interes-

semotsetninger mellom myndigheter på

lokalt, regionalt og statlig nivå kan føre til

konfliktfylte og langdryge planprosesser. I

slike situasjoner kan det være aktuelt å

bruke statlig plan etter § 18 i plan- og byg-

ningsloven. Dette er imidlertid en unntaks-

regel som bare skal benyttes i spesielle til-

feller. 

En mer nærliggende mulighet for

Statens vegvesen til å sikre bedre statlig

styring av planprosessen ved utbygging av

riksveg, er en mer aktiv og bevisst bruk av

mulighetene plan- og bygningslovens § 9-4

gir: Kommunen og fylkeskommunen plik-

ter å gi planforslag fra Statens vegvesen så

rask behandling som mulig.

Hjemmelen i § 9-4 gir mulighet til å

utarbeide og fremme vegplaner fram til og

med utlegging til offentlig ettersyn uten

særskilt bemyndigelse fra kommunen eller

fylkeskommunen. Man bør imidlertid fort-

satt være forsiktig med å kjøre planproses-

ser etter § 9-4 på tvers av kommunens vilje,

da dette kan bli oppfattet som statlig over-

styring.

Planlovutvalget bør vurdere hvordan

man bedre kan ivareta overordnede statlige

interesser. Dette kan for eksempel gjøres

ved endret praksis ved bruk av statlig plan.

En annen mulighet vil være hyppigere bruk

av de muligheter som § 9-4 gir. De rettighe-

ter som her gis gjelder imidlertid i dag bare

for Statens vegvesen. De andre transport-

etatene har behov for tilsvarende rettighe-

ter. Transportetatene ønsker å bidra med

grundig analyse for å kunne begrunne

behovet for bedre statlig styring av planer

for utbygging av stamveger og andre store

samferdselsprosjekter. 

Hva kan vi oppnå ved samordning?

Virkningene av samordnet areal- og trans-

portplanlegging kommer først på noe leng-

er sikt. Selv om endringer i bystrukturen tar

lang tid, betyr ikke det at arealbruken er

mindre viktig på kort sikt. Framtiden for-

mes hver dag gjennom mange små trinn,

derfor er det viktig å gå i riktig retning nå.

Selv om tilveksten av ny bebyggelse

kanskje bare er 1 prosent per år, foregår det

en kontinuerlig prosess der bruken av

eksisterende bygninger endres. Mellom 10

og 20 prosent av befolkningen skifter

bosted i løpet av et år, folk skifter også

arbeid oftere enn før. Bedrifter og organisa-

sjoner flytter, legges ned eller nyopprettes.

Samtidig skjer det endringer i transportsy-

stemet som påvirker tilgjengeligheten og

arealbruken.

Selv om virkningene av samordnet

areal- og transportplanlegging ikke er så

lette å se de første ti årene, spiller samord-

ningen en viktig rolle. Et utbyggingsmøn-

ster som gir mindre transportbehov vil

være et nyttig beredskapstiltak, en "føre

var-strategi" med tanke på de miljø- og sik-

kerhetsutfordringer vi står overfor.
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Koordinering av ruteopplegg, informa-

sjon og markedsføring, takst- og billettsy-

stem. Kollektivtransportens største utfor-

dringer i konkurransen med privatbilen er

å øke frekvens og geografisk dekning.

Svaret på disse utfordringene ligger i å

utnytte de forskjellige transportformenes

fortrinn i et integrert nasjonalt nettverk for

kollektivtransport med best mulig samord-

ning. Samferdselsdepartementet bør ta ini-

tiativ til et samarbeid mellom ulike aktører

for å bedre samordningen først og fremst

på følgende områder:

• Koordinering av nasjonale togruter,

ekspressbussruter, hurtigbåtruter og 

fylkesintern trafikk.

Her kreves et bedre utviklet samarbeid

mellom Jernbaneverket/NSB BA, trans-

portselskapene og fylkeskommunene.

• Bedre tilbringertjenester. Her kreves 

bedre samarbeid fly/tog/båt/

buss/taxi.

• Felles informasjon og markedsføring av

kollektive reisemuligheter med alle

transportmidler.

Eksempel på tiltak kan være å innføre et

nasjonalt søkesystem på internett og et 

felles norsk telefonnummer for trafi-

kantinformasjon. Det er også viktig å gi

funksjonshemmede bedre informasjon 

om hele reisen fra dør til dør.

• Samordnede takst- og billetteringssy-

stemer inklusiv betalingssystemer.

Det er viktig å kunne kjøpe en reise fra

dør til dør selv om den skjer med flere

ulike transportmidler. Dette gjelder 

både ved kjøp av enkeltreiser og ved 

flerreisekort som månedskort eller klip-

pekort. Elektroniske billetterings- og

betalingssystemer utvikles hurtig. 

Derfor er det viktig å avklare ansvaret 

for denne utviklingen, hva staten skal ta

seg av og hva som skal ligge på private

aktører. På lang sikt ser vi for oss at tra-

fikantene bruker samme betalingssy-

stem for bompenger, ferjer, parkering 

Det trengs et effektivt samspill mellom

transport til sjøs, på veg, med jernbane og

fly for å sikre gode transporttjenester for

personer og næringsliv. Transportformene

har ulike styrker og svakheter, og ulik

betydning i forskjellige deler av landet. I

kapittel 6.1 og 6.2 har vi pekt på at trans-

portformene bør gis like ramme- og kon-

kurransevilkår. Det kreves også tiltak for å

styrke samspill og samarbeid om infra-

strukturens utvikling, slik at konkurranse-

evnen til intermodale transportløsninger

styrkes. Dette gjelder både person- og

godstransport.

Persontransport. Lokaltrafikken i storby-

ene er et sammenhengende nett, der trafi-

kantene kan skifte transportmiddel under

en og samme reise og der billetten kan være

gyldig på buss, bane og båt. Denne sam-

ordningen finnes ikke for lange reiser.

Transportformene og trafikkbedriftene har

hver sin markedsføring, informasjon og

takst- og billettsystem. Det er også mangler

i knutepunkter og overganger mellom

transportmidlene. I dette kapitlet foreslår vi

tiltak som kan føre til bedre samordning av

lange reiser. Den lokale kollektivtranspor-

ten behandles i kapittel 6.8 (organisering)

og kapittel 8 (bytransportpolitikk).

Målet for statens samordningsinnsats

bør være å bedre totalreisetilbudet og styr-

ke kollektivtransportens muligheter for å ta

en større andel av det samlede transportar-

beidet. Det innebærer samordningsoppga-

ver på tre hovedfelter:

• Koordinering av ruteopplegg, informa-

sjon og markedsføring, takst- og 

billettsystem.

• Utvikling av holdeplasser og knute-

punkter for overgang mellom 

transportmidler.

• Samordnet planlegging av infrastruktur 

og trafikk.
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6.6 Samordning av transportformene



og forskjellige kollektive reiser. Statens

vegvesen ønsker å delta i arbeidet for å 

få til et felles betalingssystem for ferjer 

og bompenger, men senere også for par-

kering og kollektivtransport. Statens

vegvesen ønsker å ta ansvar for å utvik-

le et nasjonalt holdeplassregister som

trengs for et slikt betalingssystem. 

Utvikling av holdeplasser og knutepunk-

ter for overgang mellom transportmidler. 

I et nasjonalt nettverk for kollektivtrafikk

bør det satses på å utvikle, utbygge og

drive funksjonelle knutepunkter med til-

gjengelighet for alle. Samlokalisering med

andre servicefunksjoner på stedet kan være

avgjørende suksessfaktor for knutepunktet.

Staten bør ta et eget ansvar for utbygging

av knutepunkter og være pådriver sammen

med lokale myndigheter og andre aktører

for å oppnå en godt samordnet tettsteds- og

knutepunktutvikling.

Lufthavnene er avhengig av god tilret-

telegging for overgang til andre transport-

midler. Oslo lufthavn og Trondheim luft-

havn har fått jernbanetilknytning og er

eksempler på effektive knutepunkter der

ulike transportmidler møtes. Også for en

del av de andre store lufthavnene vil flas-

kehalsproblemer kunne framtvinge nye

løsninger for tilbringertjenesten.

Statens vegvesen skal arbeide for å

legge til rette for langrutebussene med

gode og sikre av- og påkjøringsforhold og

gode tilbringerveger til terminaler og hol-

deplasser. Statens vegvesen har også

ansvar for utbygging av holdeplasser og

terminaler som er direkte knyttet til riks-

vegnettet. Jernbaneverket har ansvar for

terminaler i tilknytning til jernbanestasjo-

nene, Luftfartsverket for terminaler ved

lufthavner. Persontransportterminaler i

havnene er vedkommende kommune/hav-

nevesens ansvar. Ofte skjer planlegging,

utbygging og finansiering av terminalene i

et samarbeid mellom transportetatene, fyl-

keskommunen og kommunen. Det er viktig

å avklare hvilke prinsipper som bør gjelde

for forskjellige typer terminaler. Statens

vegvesen vil ta initiativ til et slikt arbeid.

Statens vegvesen vil også ta initiativ til å

utvikle et landsdekkende knutepunkthie-

rarki for å få et rasjonelt kollektivnett med

riktig lokalisering av knutepunkter.

Samordnet planlegging av infrastruktur

og trafikk.  Utvikling av bedre infrastruk-

tur for kollektivtransport kan øke kapasitet,

frekvens, hastighet og komfort i kollektiv-

trafikken. Det trengs også investeringer i

rullende materiell for at investeringene i

infrastruktur skal utnyttes fullt ut. For

eksempel er lønnsomheten av en jernba-

neinvestering avhengig av hvordan banen

blir trafikkert og antall passasjerer på

togene. Det er nødvendig at de som plan-

legger infrastrukturen har tilgang til rele-

vant statistikk. Samferdselsdepartementet

bør gi retningslinjer for håndtering av trafi-

kantstatistikk.

Godstransport. Bedre samordning av

dagens godstransporter kan effektivisere

transportarbeidet og øke bruken av inter-

modale transporter. Intermodal transport

betyr at transportløsningen inkluderer to
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mebetingelser som tollbestemmelser og

vogntogstørrelse også påvirker konkurran-

sen mellom transportformene. For å styrke

sjø- og jernbanetransporten må det spesielt

fokuseres på terminaler og forbedret tilbud

for dør-til-dør-transporten.

Et velfungerende intermodalt trans-

portsystem krever betydelig samordning,

både mellom offentlige etater, mellom pri-

vate aktører og mellom offentlige myndig-

heter og private aktører. Intermodal trans-

port krever at nettverket vurderes som ett

system og ikke som uavhengige sektorer.

Arbeidet med Nasjonal transportplan er et

første forsøk på helhetlig planlegging av

transportsystemet i Norge. En bedre koor-

dinering på tvers av sektorene vil kreve

fortsatt samarbeid om mer detaljerte hand-

lingsprogram.

Et tilrettelagt system for godstransport

er svært avhengig av markedets behov. Et

effektivt system for godstransport krever

derfor god kontakt og informasjonsutveks-

ling mellom offentlige organisasjoner og

private brukere av transportsystemet. Det

kreves også mer FoU om næringslivets

transporter. Næringsdepartementet og

Samferdselsdepartementet har tatt initiativ

til et FoU-prosjekt om næringslivets behov

for transporter. Vi mener at dette arbeidet

bør utvikles videre i årene som kommer, før

neste revisjon av Nasjonal transportplan.

Dette bør gjøres i nært samarbeid med

næringslivet. Næringslivet har også selv et

stort ansvar for å utvikle intermodale trans-

portløsninger og få til bedre samarbeid

mellom private aktører. 

Gjennomgående standarder for lastbæ-

rere og informasjonsutveksling er viktige

tiltak i et intermodalt transportsystem. Økt

bruk av containere og elektroniske frakt-

brev kan øke potensialet for intermodale

transporter i Norge. I overskuelig framtid

vil det være karakteristiske forskjeller i las-

eller flere typer transportmidler. I praksis

vil nesten all jernbane- og sjøtransport, med

unntak av varer som transporteres direkte

fra/til industrianlegg være intermodale

transporter. Potensialet for intermodale løs-

ninger er størst for lange transporter.

Ifølge en studie fra ECON Senter for

økonomisk analyse10 er dagens situasjon

slik at veg- og bane/sjøtransport mer utfyl-

ler hverandre enn konkurrerer i en samlet

transportkjede. Det er viktig at konkurran-

sen blir større og at intermodal transport

blir konkurransedyktig på langt flere trans-

portoppgaver enn i dag. Ifølge rapporten

fra ECON har transportformene følgende

oppgaver i dag:

• Vegtransport er viktig for regionale 

transporter, lokal innhenting og distri-

busjon av terminalbehandlet stykkgods 

og for partilaster som ikke bruker con-

tainere. Vegtransport er også viktig for

stykkgodstransporter på relasjoner uten 

godt jernbanetilbud. I tillegg er veg-

transport viktig for nisjeprodukter som 

termotransport av fisk til Europa.

• Jernbanen har spesielt høye markedsan-

deler for transport av stykkgods

mellom Oslo og Stavanger/

Bergen/Trondheim og mellom Sør- 

og Nord-Norge.

• Sjøtransport dominerer all utenlands-

transport, unntatt transport til/fra

Sverige og transport av nisjeprodukter.

Kysttrafikken er viktig for Vestlandet og

Nord-Norge.

Rapporten behandler ikke flytransport i

denne sammenhengen, men flytransport

har stor betydning for helsesektoren og

produkter som ferskvarer, post og deler til

industrien.

Utbygging og drift av infrastruktur, tek-

nologisk utvikling og organisatorisk utvik-

ling påvirker arbeidsdelingen mellom

transportformene. Rammebetingelser som

konkurranseregler, avgiftssystemer og

kjøre- og hviletidsbestemmelser påvirker

konkurranseflater. Vi mener at andre ram-
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10  Samordnet og intermodal transport, ECON 
Senter for økonomisk analyse, juli 1999



tebærersystemer for oversjøisk trafikk

(ISO) og for europeisk landbasert trafikk

(CEN).

Noen flaskehalser i infrastrukturen for

intermodal transport:

• Knutepunkter:

Det er behov for bedre samarbeid

mellom offentlige etater og private

aktører om løsninger for godstransport 

generelt og spesielt i Trondheims-

regionen, Møre og Romsdal, 

Oslo-området og på Nord-Jæren. 

Se nedenfor.

• Jernbane:

Det er behov for økt kapasitet på bane-

nettet for godstog, utvidelse av tunnel-

profiler og mer effektiv terminaldrift. Vi 

foreslår innsatser innenfor disse områ-

dene. Se kapittel 10.

• Sjøtransport:

Det er behov for oppfølging av utvalgte 

havner for å legge til rette for bedre

transporttilbud. Videre er det behov for

å effektivisere havnevirksomheten, og 

prioritere havnearealer til havnerelatert

virksomhet. Interkommunale havne-

samarbeid vil være viktig for å styrke

havnene og sjøtransporten i et samord-

net transportsystem. Integrerte dataløs-

ninger vil ha betydning i denne forbin-

delse. Vi foreslår en sterkere statlig inn-

flytelse i de nasjonale havnene. 

Se kapittel 6.9.

• Veg:

Tiltak som reduserer kostnadene og 

øker kvaliteteten på lokale og regionale

innhenting- og distribusjonssystemer 

vil gjøre intermodal transport mer kon-

kurransedyktig. Vegforbindelsene kan 

bli bedre til visse havner. Vi foreslår 

vegprising og kollektivtrafikksatsinger 

som vil forbedre framkommeligheten 

for distribusjonstrafikken i de større

byområdene. Se kapittel 8 og 13. Statens

vegvesen vil analysere behovet for for-

bedringer i tilbringersystemene til hav-

nene nærmere i arbeidet med hand-

lingsprogrammene.

• Flyfrakt er i sterk vekst. Den nye 

hovedflyplassen har satset betydelig 

på å tilrettelegge for gods. Også ved

andre lufthavner vil det være behov for

satsinger på dette området.

Knutepunkter. Knutepunkter eller omlas-

tingspunkter er viktige i intermodale trans-

portsystem. Kostnadene for omlasting

utgjør i dag en stor andel av kostnadene

ved bruk av intermodale transporter. Vi ser

store behov for samordning først og fremst

i følgende fire områder:

Trondheimsregionen. Godsterminaler for

jernbane og havn er i dag lokalisert på

Brattøra i Trondheim sentrum. Terminal-

funksjonene er sentralt plassert i forhold til

næringslivet i regionen, men det er små

arealer for logistikktjenester i området.

Vegtrafikk til og fra havn og jernbanetermi-

nal fører til miljø-, sikkerhets- og kapasi-

tetsproblemer på vegsystemene i

Midtbyen. De sentrale arealene ved

Brattøra er også attraktive for andre by-

utviklingsformål.

Det pågår planarbeid om flytting/utbe-

dring av jernbanens godsterminal i

Trondheim. Valg av løsning for godstermi-
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aktuelle, for eksempel Moss, Borg og

Larvik.

Etatene vil i denne sammenheng under-

streke at valg av transport- og terminalløs-

ninger for godstransport i Oslo er av stor

nasjonal betydning. Det er også behov for

interkommunalt havnesamarbeid. Fram-

kommeligheten på hovedvegnettet og

kapasitet på jernbanenettet er viktig for

godsavviklingen i området.

Nord-Jæren. Stykkgodshåndteringen på

Nord-Jæren er i dag fordelt på mange ter-

minaler, både for bane, veg og sjø. Det bør

legges til rette for bedre samordning av

godstransporten i området, for å effektivi-

sere terminalhåndtering og redusere

omlastingskostnader. Etatene er enige om

at det er et sterkt behov for konsentrasjon

av stykkgodsvirksomheten til færre havne-

avsnitt og ny godsterminal for jernbane.

Utvidet havnesamarbeid og ny godstermi-

nal er viktige tiltak i et tverretatlig samar-

beid. I tillegg er det viktig å sikre framkom-

meligheten mellom det overordnede veg-

nettet og havneavsnittene, og legge til rette

for effektiv betjening av ny godsterminal

for jernbanen i Ganddal.

På Nord-Jæren er det også behov for

ytterligere interkommunalt havnesamar-

beid og avklaring av behovet for tilknyt-

ning mellom jernbane og havn.

Følgende tabell viser en oversikt over

utfordringer og mulige tiltak i viktige knu-

tepunkter. Mange av tiltakene er ikke prio-

ritert i planperioden 2002-2011 innenfor gitt

økonomisk ramme.

nalen vil påvirke framtidige utviklingsmu-

ligheter for havn, byutvikling og hoved-

vegsystem. Sentrale offentlige etater og de

viktigste private aktørene må utarbeide en

omforent løsning for arealbruk og trans-

portsystem i områdene Brattøra og Ila.

Transportetatene understreker behovet

for en snarlig avklaring av en samordnet

løsning for godstransport i Trondheim. I til-

legg er det behov for et interkommunalt

havnesamarbeid i Trondheimsregionen.

Møre og Romsdal. Møre og Romsdal har

stor eksportrettet produksjon. Fylket har i

sitt utfordringsdokument fokusert på at et

viktig virkemiddel for å redusere gods-

transport på veg til/fra Møre og Romsdal

vil være å utvikle ett hovedknutepunkt for

sjøtransport av stykkgods i fylket. Ålesund

peker seg ut som naturlig knutepunkt.

Dette vil kreve tilrettelegging av funksjo-

nelle havnearealer i Ålesund, interkommu-

nalt havnesamarbeid og utbedring av det

regionale vegnettet. Transportetatene

ønsker å støtte prosessen som er satt i gang

lokalt om å utvikle et slikt hovedknute-

punkt.

Oslo-området. Oslo er det viktigste knute-

punkt for eksport og import. Effektiv

avvikling av godstransport i Oslo-området

har derfor betydning for hele landet. Det

gjelder også effektiv omlasting i Oslo-

området. Det er viktig at nasjonale interes-

ser prioriteres ved valg av transport- og ter-

minalløsninger. Ulemper for beboere og

båndlegging av sentrale områder til trans-

portformål må reduseres mest mulig.

Oslo havn og Alnabru/Groruddalen

må sees i sammenheng. Skal Oslo som knu-

tepunkt avlastes, kreves avlastingspunkter.

Det er også viktig at stat, fylker og kommu-

ner samarbeider med hverandre og

næringslivet om framtidig fordeling av

aktiviteter i indre Oslofjord. I Drammen lig-

ger det til rette for omlasting mellom sjø og

bane/veg. Også andre havner kan være
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Oslo (det sentrale
Østlandsområdet)

Grenland

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Ålesund

Trondheim

Bodø

Narvik

Tromsø

Etatene må sammen
vurdere avlastings-
punkter. 
Utvikling av Oslo havn
og Alnabru/-Grorud-
dalen må sees i
sammenheng.
Effektiv omlasting i
Oslo påvirker poten-
sialet for intermodale
løsninger i hele landet.

Utvikling av
Brevikterminalen som
intermodalt knutpunkt.

Effektivt knutepunkt
havn, jernbane, stam-
veg

Konsentrere virksom-
heten for stykkgods til
færre havner og en
godstogterminal.

Konsentrere virksom-
heten for stykkgods til
Dokkskjærkaien og
Nygårdstangen.

Hovedknutepunkt for
sjøtransport av gods.

Koordinere havn, jern-
bane og vegutbygging
ved Brattøra. Sikre are-
aler til veg, havn og
godsterminal for jern-
bane.

Effektivt knutepunkt
for sjø- jernbane- og
vegtransport.

Sikre arealer på
Fagernes og i havne-
området til logistikk-
formål.

Effektivisering av Oslo
havn, - arealbruk og
infrastruktur/håndter-
ingsutstyr. 
Interkommunalt havne-
samarbeid i indre
Oslofjord.
Konsentrert håndter-
ing av containere til ett
sentralt havneavsnitt i
Oslo havn er viktig
med hensyn til inter-
modale transporter. 

Ekspansjon av offentlge
havnearealer utenfor
lokale bysentra.

Sikre arealer til fram-
tidig havnevirksomhet.

Ytterligere interkom-
munalt havnesamar-
beid Nord-Jæren.

Sikre dagens havneare-
aler til havnevirksom-
het.

Utvikle Ålesund havn.
Interkommunalt havne-
samarbeid.

Interkommunalt 
havnesamarbeid.

Sikre framtidige 
havnearealer.

Effektivisere havne-
driften/-havnearealene.
Sikre arealer til fram-
tidig havnevirksomhet. 

Prioritering av nasjona-
le interesser i Grorud-
dalen ved å sikre 
tilstrekkelig arealer til
terminalfunksjoner.
Effektivisering/nye
godshåndterings-
teknikker.
Nye dobbeltspor i
Osloregionen, ny
Bryndiagonal, havne-
forbindelse.

Sikre atkomst til 
havnearealer.

Sikre atkomst til 
havnearealer.

Gjennomføre utbyg-
ging av Ganddal.

Sikre atkomst til hav-
nearealer.

Sikre arealer til jernba-
neformål på
Nygårdstangen.

Effektivisere terminal-
virksomheten.
Avklare planer om
framtidig terminal på
Leangen eller utvid-
else på Brattøra.

Effektivisere 
sporområdet.

Fullføre utbygging av
terminal.

Sikre god framkom-
melighet på vegnettet
mellom Oslo havn og
Alnabru.
Sikre god vegtilknyt-
ning til havn, priori-
tere E 18 Mosseveien
og Bjørvika.

Bedre vegtilknytning
til Skien havneter-
minal. (Rv 356/36 og
rv 353).

Sikre tilstrekkelig kapa-
sitet på vegnettet.

Sikre god framkom-
melighet fra terminal-
ene til overordnet veg-
nett. Risavika: Ny Rv
510 Solasplitten.
Godsterminal Ganddal:
Ny Rv 44.

Fullføring av 
hovedvegsystemet
rundt Bergen

Forbedre det regionale
vegnettet mot Ålesund.

Nordre avlastningsveg.

Knutepunkter Intermodale Sjø Jernbane Veg
utfordringer

Tabell 6.1: Utfordringer og mulige tiltak i viktige knutepunkter for godstransport



nester av Luftfartsverket. Dette dekker bare

mindre deler av Luftfartsverkets utgifter til

drift og investeringer.

Statens kjøp av flyrutetjenester. Det tas

sikte på å legge til rette for at driften av fly-

rutene kan skje på forretningsmessige vil-

kår. Der det ikke er økonomisk grunnlag

for å drive flyruter som staten ønsker å

opprettholde, vil det være nødvendig å

kjøpe flyrutetjenester etter anbud. Kriterier

som er lagt til grunn for slike kjøp er blant

annet trafikkutvikling, tilbud fra andre

transportformer og effektiviteten i flyrute-

driften. Dersom et flyselskap legger ned en

rute som staten ønsker å opprettholde, vil

det bli forsøkt å finne en løsning uten til-

skudd gjennom andre flyselskap, før det

blir aktuelt å bruke plikt til offentlig tjenes-

teyting og anbud.

Kjøp av flyruter bør i størst mulig grad

baseres på transportbehovet. Kriteriene kan

variere over tid. Offentlige midler må alltid

brukes der de gir best nytte. Det er nødven-

dig med sektorovergripende vurderinger.

Hensikten må alltid være å sikre en til-

fredsstillende transportstandard til lavest

mulig kostnad. I noen tilfeller kan det

offentlige oppnå størst måloppnåelse ved å

øke kjøpet av flyrutetjenester fremfor å

bygge ny infrastruktur.

Det har ikke vært mulig å vurdere for-

andringer i statens kjøp av flyrutetjenester

og lufthavntjenester, heller ikke å vurdere

kjøp av trafikk mot forbedring av infra-

struktur. Luftfartsverket ønsker å gjøre

slike analyser i samarbeid med de andre

etatene før neste revisjon av Nasjonal trans-

portplan.

Jernbanetrafikk. Offentlig kjøp av person-

transporttjenester på jernbane brukes som

samferdselspolitisk virkemiddel for å 

• Oppnå en politisk ønsket overføring av

trafikk fra veg til bane i de større byom-

rådene av hensyn til trafikkavvikling og 

miljø.

Dette kapitlet behandler først og fremst sta-

tens kjøp av transporttjenester. Vi mener at

statens kjøp av transporter bør samordnes

bedre med fylkeskommunene. Samferd-

selsdepartementet har ansvaret for offent-

lig kjøp, og etatene har lite grunnlag for å

vurdere behovet for offentlig kjøp knyttet

til enkeltprodukter. Derimot har etatene

vurdert hvilket trafikktilbud som bør gis

innenfor en del områder. Angitte tall for

offentlig kjøp er svært grove, og det under-

strekes at det er opp til departementet i for-

handlinger med operatørene å komme

fram til hvilket nivå for offentlig kjøp det

skisserte tilbudet medfører. 

Luftfart. Statens kjøp av lufthavntjenes-

ter. Et helhetlig, selvfinansierende luft-

havnsystem må basere seg på en betydelig

kryss-subsidiering, der de trafikksterke

lufthavnene subsidierer de trafikksvake.

Den økonomiske utfordringen i dette syste-

met er blitt betydelig større etter overta-

kelsen av 26 regionale lufthavner. Dette

innebærer at Luftfartsverket er ansvarlig

for en omfattende virksomhet som ikke er

bedriftsøkonomisk lønnsom, men som har

stor samfunnsmessig og regional nytte.

Samtidig må det legges til grunn at sam-

funnsøkonomisk lønnsomme, men bedrift-

søkonomisk ulønnsomme formål ikke må

kryssubsidieres mer enn at Luftfartsverket

fortsatt kan løse sine oppgaver.

Utfordringen er å øke luftfartens nytte for

samfunnet, samtidig som lønnsom drift

totalt sett sikres.

For å kompensere Luftfartsverkets

utgifter til drift og investeringer på ulønn-

somme lufthavner, må staten fortsatt kjøpe

tjenester. Disse må sees i sammenheng med

forbedringer i øvrig infrastruktur og samle-

de offentlige tilskudd og kjøp til transport-

formål i distriktet. 

På det regionale nettet kjøper staten tje-
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6.7 Offentlig kjøp av transport-
tjenester



• Sikre en politisk ønsket transport-

standard i områder med begrenset 

trafikkgrunnlag.

Staten står for nesten alt offentlig kjøp av

persontransporttjenester på jernbane.

Statlig kjøp i 1999 blir 980 mill kr og er for-

delt på tre hovedgrupper av togtilbud:

• Nærtrafikk i og rundt Oslo, Bergen,

Stavanger og Trondheim (42 prosent)

• Mellomdistansetrafikk i det sentrale 

Østlandsområdet (22 prosent)

• Lokal- og regionaltrafikk på det øvrige 

jernbanenettet (36 prosent)

I vår anbefalte strategi for utbygging av

jernbanens infrastruktur ligger en stor

andel av investeringsforslagene på bane-

nettet omkring de største byområdene og i

Østlandets "intercity-triangel" (se kap 10).

Denne satsingsprofilen er begrunnet i en

ambisjon om å øke transportkapasiteten på

bane i områder hvor jernbanen har størst

potensial for å ta mer trafikk, og hvor kapa-

sitetsproblemene i trafikkavviklingen er

størst, både på vei og bane. 

For å utløse en ønsket mertrafikk på

jernbane, må infrastrukturforbedringene

kompletteres med en utvidelse av togtilbu-

det. I persontrafikken betyr det økning i til-

budte sitteplasser, frekvens, punktlighet,

reisehastighet og komfort. Et persontogtil-

bud som best mulig utnytter forbedret

baneinfrastruktur per 2011 vil ha en høyere

samlet produksjonskostnad enn dagens til-

bud på dagens infrastruktur. Men kostna-

den per tilbudt setekilometer vil være

lavere som følge av større infrastrukturka-

pasitet og mer effektiv togdrift. Samtidig

forventes billettinntektene å øke med et

bedre togtilbud. 

Det vil ikke være mulig å drive et tog-

tilbud i 2011 i bedriftsøkonomisk balanse

uten offentlig betaling. Beregninger fra

NSB BA viser at rammen i planperioden

kan reduseres fra 980 til 910 mill kr per år i

gjennomsnitt. Behovet for offentlig kjøp av

intercitytrafikk og nærtrafikk vil gjennom-

snittlig ligge mellom 570 og 600 mill kr per

år. Dette til tross for at det legges opp til å

øke tilbudet i "intercity-trianglet" og i nær-

trafikken rundt de store byene. Høyt inves-

teringstempo i infrastrukturen er en klar

forutsetning for disse tallene.

For å bedre samordningen mellom alle

transportmidler i Osloregionen, bør det

vurderes å legge ansvaret for kjøp av jern-

banetjenester for nærtrafikken i dette områ-

det på den organisasjon som får ansvaret

for øvrig kollektivtransport. Se kapittel 6.8.

Hurtigruta. Vi er kjent med at Samferd-

selsdepartementet 30. juni 1999 har tatt opp

spørsmålet om eventuelt offentlig kjøp av

trafikk på Hurtigruta etter 2001 med de åtte

berørte fylkeskommunene, og at regjering-

en vil vurdere tilskuddsordningen for

Hurtigruta i forbindelse med behandlingen

av Nasjonal transportplan.

Satsingen på turistmarkedet har ført til

økt turiststrøm og vekst i belegget.

Utviklingen av Hurtigruta som turistpro-

dukt vil i økende grad være aktuelt for det

reiselivstilbudet kyst-Norge satser på i

framtiden.

Hurtigruta har totalt 34 anløp mellom

Bergen og Kirkenes, med de fleste anløps-

steder i de tre nordligste fylkene. 
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sjonshemmede og skoleskyss. I 1999 er fyl-

keskommunenes tilskudd til slik transport

om lag 2,8 mrd kr.

Fylkeskommunen bevilger i dag alle

samferdselsmidler av eget budsjett uten

relasjon til statens overføringer. Inntekts-

systemet fungerer i dag uten øremerking av

samferdselsmidler og uten at samferdsels-

bevilgningen uten videre kan sammenlig-

nes med overføringene til det enkelte fylke.

Hurtigruta står for en betydelig andel

av stykkgods og partilaster. Trailere dekker

også et stort transportbehov, men fram-

kommeligheten vinterstid er vanskelig

enkelte steder. En del av vareforsyningen til

Finnmark går med bil via Troms med

omlasting til Hurtigruta i Tromsø. Med sitt

kvalitetsmessige gode tilbud er Hurtigruta

viktig for godstransport i nord, ikke minst

som regional distributør i forhold til

Finnmark. Dette gir trygghet i forhold til

vinterstengte veger.

Hurtigruta vil ikke kunne ivareta con-

tainertransport av særlig omfang, men vil

være en viktig feedertransportør av stykk-

gods til og fra knutepunktshavnene.

Rederiene har en klar målsetting om

økonomisk selvstendighet gjennom tilpas-

ning av rutemønsteret og samarbeid med

landbaserte næringer. Det er stor eksport

og omlasting av fiskeprodukter i de nordli-

ge fylkene hvor fiskeriene betyr mye for

bosetting og næringsutvikling. Mye av

driftsgrunnlaget for små havner kommer

som avgifter fra hurtigruteanløp. Fiskeri-

næringen og dermed mange lokalsamfunn

nyter godt av infrastrukturen som er blitt

finansiert med disse havneavgiftene. Støtte

til hurtigruta gir positive fordelingseffekter.

Hurtigruteskipene har i dag en viktig

funksjon i distriktene, blant annet fordi de

daglig anløper steder som mangler alterna-

tive transportløsninger. Statens tilskudd til

hurtigrutene løper ut i 2001. Dette innebæ-

rer at områder med lavt trafikkgrunnlag

vinterstid kan bli uten daglig båtforbin-

delse, fordi gods- og passasjergrunnlag er

avgjørende når rederiene vurderer anløps-

steder og frekvens. Vi mener derfor det må

vurderes om staten skal gå inn med spesiel-

le tiltak eller tilskudd for å gi et tilfredsstil-

lende transporttilbud.

Lokale buss- og båtruter. Fylkeskommun-

ene har ansvar for regionale og lokale buss-

og båtruter og for kjøp av transporttjenester

utenfor rute, blant annet transport til funk-
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6.8 Organisering av kollektiv-
transporten

I Nasjonalt utfordringsdokument pekte vi

på behovet for å utvikle en mer konkurran-

sedyktig kollektivtransport. Muligheten for

å få dette til er størst i de store byområdene.

Samtidig reduseres tilskuddene til kollek-

tivtransporten, unntatt Oslo og Akershus.

Det meste av fylkeskommunenes tilskudd

til kollektivtransporten går til kjøp av lov-

pålagte skolereiser og til å opprettholde et

"minstetilbud" utenfor byområdene.

Kollektivtransporten er et virkemiddel

for å oppnå overordnede mål for transport-

og miljøpolitikken. Det er gode grunner til

å utvikle kollektivtransporten:

• Skape tilgjengelighet for alle innbyg-

gere til arbeid, skole, service og andre

aktiviteter som er en naturlig del i et 

velferdssamfunn.

• Bidra til bedre miljø; mindre luftfor-

urensning og støy, men også redusert 

arealbruk og mindre inngrep i natur- og

kulturmiljøet.

• Bidra til mindre energibruk og CO2-

utslipp.

• Bidra til bedre framkommelighet og

mer effektiv transportavvikling i 

byene.

• Bidra til mer effektiv bruk av kollektiv-

transporten 

Kollektivtrafikktiltak kan erstatte vegtiltak.

Stortinget har, gjennom behandlingen av St

meldnr 37 (1966-97) om Norsk veg- og veg-



trafikkplan gitt Statens vegvesen et større

planansvar også for kollektivtrafikk, særlig

i tilknytning til de store byområdene. Ifølge

brev fra Samferdselsdepartementet til fyl-

keskommunene 24. april 1998 betyr dette at

Statens vegvesen kan påta seg et faglig

ansvar for å se planer for alle typer tiltak

for kollektivtrafikantene i sammenheng,

både investerings- og driftstiltak. Statens

vegvesen har utdypet sitt ansvar i rappor-

ten Kollektivtrafikk i Statens vegvesen - fra

vegetat mot trafikketat, som er sendt til

Samferdselsdepartementet.

Kommunenes Sentralforbund (KS) har

utarbeidet et innspill om kollektivtrafikk til

arbeidet med Nasjonal transportplan11. For

å øke kollektivtransportens andel av per-

sontransporten, er det ifølge KS nødvendig

å bryte dages utvikling. En av hovedutfor-

dringene for å få til et slikt brudd er å skape

nye ansvars- og arbeidsfordelinger innen

samferdselssektoren.

Universitetet i Bergen har på oppdrag

fra Samferdselsdepartementet utarbeidet

rapporten "Utredning om kollektivtrans-

portens forvaltningsorganisasjon og valg

av politiske virkemidler for å fremme kol-

lektivtransporten". I utredningen skisseres

seks modeller for framtidig organisering

med utgangspunkt i at kollektivtranspor-

ten skal få en viktigere rolle for å løse miljø-

og trengselproblemene i de større byområ-

dene. Rapporten skisserer en "idealmodell"

som kjennetegnes ved at det etableres en

organisasjon som har hele influensområdet

som myndighetsområde og kan definere

målene for den offentlige transportpolitik-

ken. Den har herredømme over de viktigste

styringsinstrumentene og kan prioritere

mellom infrastruktur-, drifts- og vedlike-

holdstiltak for individuell og kollektiv

transport. Denne organisasjonen har også

myndighet til å håndheve trafikkregule-

rende tiltak som for eksempel vegprising

og er underlagt folkevalgte organer i områ-

det.

Dagens system har klare svakheter, og

vi slutter oss til prinsippene som ligger i

idealmodellen. Vi mener det kreves en

bedre samordning mellom og innenfor

utvikling av infrastruktur (jernbane, veg,

lufthavner, farleder og havner) og drift av

den regionale kollektivtransporten med

alle transportmidler (buss, båt, T-bane, tog,

trikk). Imidlertid må det arbeides videre

med å finne fram til organisasjonsmodeller

som det er realistisk å gjennomføre raskt.

Spesielt i Oslo og Akershus er det nødven-

dig med bedre samordning og organise-

ring. Som del av vurderingene omkring ny

modell, bør det vurderes om ansvaret for

kjøp av jernbanetjenester i hovedstadsom-

rådet bør overføres fra Samferdsels-

departementet til fylkeskommunene.

Vi mener at det også i andre fylker enn

Oslo/Akershus er viktig å forbedre mulig-

hetene til samordning mellom transportfor-

mene og de ulike aktørene. Samferdsels-

departementet bør vurdere ulike alternati-

ver i utredningen som er satt i gang om kol-

lektivtransportens organisering.
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11 Trendbrudd for kollektivtrafikken - fra utfor-
dringer til handling, Kommunenes 
Sentralforbund, juli 1999



grensene, kan det være et godt alternativ å

overføre ansvaret for kollektivtransporten

fra fylkeskommunen til bykommunen.

Dette kan gi bedre mulighet til en samord-

net areal- og transportpolitikk, som er

svært viktig for å kunne utvikle et godt og

effektivt kollektivtrafikksystem. Statens

vegvesen vil anbefale at modellen prøves i

Tromsø kommune, som har uttrykt interes-

se for dette.

Statens vegvesen anbefaler ikke et alter-

nativ der fylkeskommunene overtar

Vegvesenets oppgaver og ansvar. Vi mener

dette vil gi en mindre effektiv vegforvalt-

ning.

Kommentar fra Jernbaneverket. Jernbane-

verket er enig i at dagens system har klare

svakheter og at det er behov for en annen

organisering. Temaet har ikke vært gjen-

stand for grundig vurdering/drøfting i

arbeidet med Nasjonal transportplan, og vi

mener det er for tidlig å ta stilling til hvilke

organisasjonsmodeller som er aktuelle og

bør inngå i eventuelle forsøk. Vi er også i

tvil om alle aktuelle modeller er vurdert.

Dette gjelder blant annet flerfylkesmodel-

ler. Behovet for å se organisering av kollek-

tivtransporten på tvers av fylkesgrensene

gjelder for flere deler av landet, ikke bare

for Oslo-området. Dette er særlig aktuelt

dersom offentlig kjøp av jernbanetransport

skal overføres til et lokalt/ regionalt organ.

Muligens bør også organiseringen i Oslo-

området omfatte mer enn Oslo og

Akershus. Hva med Østfold, Buskerud og

Oppland som i stadig større grad også inn-

går i et felles bo- og arbeidsmarked

omkring Oslo? Særlig for togtrafikken er en

slik utvidet avgrensing aktuelt.

Merknad fra Statens vegvesen. Statens

vegvesen mener det er viktig å begynne

med små skritt og enkle prøveordninger for

å forbedre organiseringen. Statens vegve-

sen kan tillegges et tydeligere og større

ansvar for utvikling av infrastruktur knyt-

tet til kollektivtrafikktiltak, mens det poli-

tiske og økonomiske ansvaret for drift av

kollektivtrafikken fortsatt ligger hos fylkes-

kommunen. Fylkeskommunene har avgjø-

rende innflytelse på bruken av vegmidlene

på øvrige riksveger og kan derfor se beho-

vet for investeringer i sammenheng med

driften av kollektivtrafikken. For å forbedre

den faglige samordningen mellom infra-

strukturtiltak og drift av kollektivtrafikken,

mener Statens vegvesen at det bør vurderes

å overføre samferdselsoppgavene i fylkes-

kommunene til vegkontorene. Dette tilsva-

rer organiseringen for fylkesvegene, der

myndigheten ligger hos fylkeskommunen,

mens vegkontorene har det faglige ansva-

ret. Det samsvarer også med Stortingets

beslutning om å gi Statens vegvesen et økt

planansvar for kollektivtransport. Statens

vegvesen foreslår at ordningen med å over-

føre fylkenes samferdselsavdelinger til veg-

kontorene prøves i et eller flere fylker.

En variant av denne løsningen kan

være at staten også overtar det økonomis-

ke, og dermed det politiske ansvaret, ved at

kollektivtrafikktilskuddet budsjetteres over

vegbudsjettet og at fylkeskommunene har

samme innflytelse på fordelingen av til-

skuddet som for investeringer på "øvrige

riksveger". I dette tilfellet kan vi få en hel-

hetlig vurdering og prioritering innen sam-

ferdselssektoren, uten å ha en lokal priori-

tering mellom samferdsels-, helse- og sko-

lesektorene. Det er muligens et problem for

Statens vegvesen at det til kollektivtrafik-

kansvaret er knyttet andre oppgaver som

tilskudd til skolereiser og løyveordninger

for taxi. Vegkontorene bør imidlertid kunne

klare denne oppgaven under styring av et

fylkespolitisk utvalg.

Dersom problemene følger kommune-
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Nåværende organisering. De nasjonale

havnene og andre kommunale trafikkhav-

ner eies av kommunene og forvaltes av

egne havnestyrer og havneadministrasjo-

ner på vegne av kommunene. I tillegg til å

ivareta ansvar og myndighet etter havne-

og farvannslovens bestemmelser i det kom-

munale havnedistriktet, har kommunale

havnevesen ansvar for drift og forvaltning

av havnens kommunale infrastruktur, byg-

ninger, utstyr mv. Havnevesenets inntekter

samles i en egen kommunal havnekasse og

skal etter lovens bestemmelser kun benyt-

tes til havneformål.

Godshåndtering og personbefordring i

havnene ivaretas av private terminalopera-

tørselskaper. Dette er et internasjonalt aner-

kjent fordelingssystem som også tilfreds-

stiller EU/EØS-direktiver om avmonopoli-

sering og fri konkurranse i terminaltjenes-

tene i havnene.

De nasjonale havnene er organisert etter

havne- og farvannsloven § 12 med forskrif-

ter om sammensetning av havnestyret for

fem av havnene (Oslo, Kristiansand,

Trondheim, Bodø og Tromsø), mens tre av

havnene (Grenland, Stavanger og Bergen)

er interkommunale havnevesen med hav-

neråd og havnestyre opprettet etter kom-

munelovens bestemmelser. Departement-

ets forskrifter innebærer blant annet at et

havnestyre skal ha en representant opp-

nevnt av staten ved Kystdirektoratet.

Statens representant har ikke stemmerett.

Gjennom Stortingets behandling av St meld

nr 46 (1996-97) Havner og infrastruktur for

sjøtransport, er det fastslått at den statlige

styring av de nasjonale havnene skal styr-

kes.

Framtidig forvaltning og organisering. 

De nasjonale havnene er knutepunkter i et

nasjonalt/internasjonalt transportnett, og

skal fungere som effektive logistikksentra

for intermodale transporter av personer og

gods. Dette bør være en grunnleggende

premiss for en ny havne- og farvannslov-

givning som er under utredning i regi av

Fiskeridepartementet. Tilsvarende premiss

bør legges til grunn for den pågående revi-

sjon av Plan- og bygningsloven og bør også

nedfelles i Kommuneloven.

Trafikkhavnstrukturen i Norge bør

inngå i en overordnet, nasjonal planlegging

og prioritering, med vekt på havner med

nasjonale og internasjonale funksjoner.

Dette arbeidet skal medvirke til nødvendig

samordning av investeringer og tiltak i

hovedtransportnettet inn mot havnene

(veger, jernbaner, farleder). Det skal mot-

virke feilinvesteringer og bidra til maksi-

mal funksjonalitet, effektivitet og sikkerhet

i intermodale transport- og logistikkjeder.

Dette er en statlig oppgave som bør iva-

retas av Kystverket gjennom Nasjonal

transportplan og tilknyttet sektorplanleg-

ging, basert på ny lovgivning (se ovenfor)

og eventuelle finansielle virkemidler innen-

for rammen av blant annet EØS-regelver-

ket.

Planlegging og forvaltning (myndig-

hetsutøvelse) i den enkelte havn må skje

innenfor rammen av Nasjonal transport-

plan og utøves i samsvar med havne- og
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som i dag utføres av konkurrerende termi-

naloperatører. Det bør vurderes løsninger

som kan gi best mulig effektivitet og res-

sursutnyttelse, for eksempel et driftssel-

skap (havneselskap) som kan sette hele

eller deler av driften ut på anbud.

Et alternativ til ovennevnte løsninger

kunne være å gi private aktører konsesjon

for å bygge, drive og finansiere store utbyg-

gingsprosjekter i nasjonale havner, etter

den såkalte OPS-modellen, som er nærmere

omtalt i kapittel 6.4.

Statens medvirkning i daglig havnedrift

bør begrenses til å etablere et rammeverk

som sikrer fri og rettferdig konkurranse og

et enhetlig grunnlag for prising av tjenester

(avgifter), samt en enkel og oversiktlig til-

synsordning.

Aktuelle løsninger må utredes nær-

mere, som grunnlag for arbeidet med ny

havne- og farvannslovgivning. Det er vik-

tig å understreke at økt statlig innflytelse

over nasjonale havner må gjelde overord-

net planlegging, utbygging og forvaltning.

Statlige myndigheter bør ikke engasjere seg

i daglig drift og tjenesteyting.

farvannslovgivningen. Lokale havneplaner

bør samordnes med det øvrige transportsy-

stemet og behandles etter reglene i Plan- og

bygningsloven (på linje med for eksempel

riksvegplaner).

Statlige myndigheter bør være ansvarli-

ge for transportinfrastruktur fram til de

nasjonale havnene, både på landsiden og

sjøsiden. Kystverket bør således ha ansva-

ret for at hovedleder og innseilingsleder

har tilfredsstillende standard, også innen-

for kommunale havnedistrikter.

Statlige myndigheter bør få økt innfly-

telse på planlegging og prioritering av are-

albruk og investeringer i infrastruktur på

land, det vil si kaier og andre faste innret-

ninger i forbindelse med kaianlegg knyttet

til nasjonale havnefunksjoner. En løsning

kan være å beholde en kommunal/inter-

kommunal havneforvaltning som i dag,

men utvide statlig representasjon og innfly-

telse i havnestyret. Samtidig bør det vurde-

res å gi Kystverket myndighet til å god-

kjenne havneplaner, for å sikre at disse er i

samsvar med intensjonene i Nasjonal trans-

portplan. Dette må samordnes med

Kystverkets myndighet til å forlange kon-

sekvensutredninger av større tiltak.

Eventuelle statlige finansielle virkemidler

bør forvaltes av Kystverket.

En mer radikal løsning kunne være at

staten overtar direkte ansvar og eiendoms-

rett til arealer, kaier og annen fast infra-

struktur som betjener nasjonale havnefunk-

sjoner. (Jf Luftfartsverkets overtakelse av

regionale lufthavner). Den enkelte nasjona-

le havn kunne i så fall etableres som for-

valtningsbedrift, statsforetak, statlig AS

eller stiftelse. Det kan også tenkes organisa-

sjonsformer med kombinert statlig/kom-

munalt/interkommunalt eierskap.

Teknisk planlegging, prosjektering,

utbygging og vedlikehold av fast infra-

struktur må i utgangspunktet ivaretas av

den som eier infrastrukturen.

Daglig drift og tjenesteyting overfor

kunder og brukere av nasjonale havner kan
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6.10 Utvikling og bruk av ny 
teknologi

Ny teknologi, særlig informasjons- og kom-

munikasjonsteknologi (IKT), vil få stor

betydning for hele transportsektoren. Den

generelle IT-utviklingen kan brukes til å

endre reisevaner og transportbehov. IKT

kan i økende grad tas i bruk som hjelpe-

middel i transportsektoren. Det gjelder

operative systemer for myndigheter og

transportører og systemer rettet mot trafi-

kantene. Vi kan vinne mye på god samord-

ning mellom etatene på dette området.

Departementet koordinerer alt et slikt sam-

arbeid på norsk og nordisk nivå.

Kollektivtrafikken vil bli mer attraktiv

og effektiv med elektroniske billettsyste-

mer og bedre informasjon om rutetilbud og

trafikk. Ny teknologi for lyssignaler gjør



det mulig å slippe kollektivtrafikken i

byene lettere fram. 

Den teknologiske utviklingen gir også

muligheter for sikrere og mer effektive

transporter med mindre miljøskadelige

utslipp. Energiforbruket per person- og

tonnkilometer blir redusert for alle trans-

portmidler. Bedre byggeteknologi for bruer

og tunneler gjør det mulig å bygge veg- og

jernbane der det tidligere ikke var mulig.

Ny teknologi er nødvendig for å reali-

sere målsettingene om mer effektiv drift,

bedre planlegging og kvalitetsheving i alle

ledd av transporttilbudet. Det trengs også

politiske krav om vi skal få vesentlig nytte

av nyvinningene. Utviklingen vil delvis

være avhengig av at det internasjonalt blir

stilt krav til kjøretøy og drivstoff. Norge

bør støtte slike krav. 

Navigasjonshjelpemidler. Moderne radio-

navigasjonshjelpemidler får økende betyd-

ning for alle transportsektorer. For sjøfart

kan satellittsystemer med tilstrekkelig nøy-

aktighet, kombinert med elektroniske sjøk-

art og andre systemer som fyr og merker,

redusere antallet ulykker betydelig.

Innføring av slike systemer gir generelt god

lønnsomhet for transportør, transportbru-

kere og samfunnet ellers.

Innen landtransport finnes også betyde-

lig effektiviseringspotensial ved bruk av

moderne navigasjonshjelpemidler kombi-

nert med elektroniske kart. Som eksempel

kan nevnes såkalte flåtestyringssystemer,

der transportøren kan redusere utkjørt dis-

tanse og utnytte bilene mer effektivt. 

Satellittsystemer kan brukes til naviga-

sjon på land, til sjøs og i luften. De kan i til-

legg til posisjon også gi nøyaktig høyde og

tid. Det er etter hvert blitt god tilgang på

rimelig brukerutstyr, men for navigasjon

innaskjærs, i luft og på land, trenger vi stør-

re nøyaktighet enn det som er tilgjengelig

direkte fra satellittsystemene. Vi må ha et

system for utsendelse av differensielle kor-

reksjonssignaler med høy nøyaktighet som

er pålitelig og tilgjengelig for brukerne hele

døgnet. De fleste industrialiserte land har

slike korreksjonssystemer operative i dag. 

Jernbanetransport. Informasjons- og kom-

munikasjonsteknologi gir nye muligheter

til bedre utnyttelse av banenettet, blant

annet ved automatisk signal- og hastighets-

kontroll. Jernbaneverket går inn for å stan-

dardisere nye signal- og sikkerhetssyste-

mer med de systemer som etter hvert blir

standard i Europa for øvrig. Dagens CTC-

sentraler og delvis manuelt styrte elkraft-

sentraler vil bli erstattet med fire nye tog-

driftsentraler i løpet av en tiårsperiode. 

I Europa er det utviklet et standard

digitalt radiosystem for jernbane - Global

System for Mobile communication for Rail

( GSM-R ). 32 togoperatører og infrastruk-

turholdere - inkludert Jernbaneverket og

NSB BA har undertegnet en avtale om å

benytte denne standarden når de skal skif-

te til nytt togradiosystem. Systemet bygger

på det offentlige GSM-mobiltelefonsyste-

met. Behovet for opplysning knyttet til tog-

tider for passasjertog og ankomsttider for

gods må også forventes å øke. Utbygging

av informasjonssystemer for publikum -

toganvisere og høyttalere styrt fra togdrift-

sentralene, - vil fortsette i kommende tiårs-

periode.
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vigasjon gir en pålitelig og nøyaktig posi-

sjonsbestemmelse. Dette gir mulighet for

direkte flyginger i optimale høyder for å

spare drivstoff og tid og for mindre separa-

sjon og dermed bedre utnyttelse av luft-

rommet. 

Av flybaserte systemer for øvrig kan

nevnes:

• Terrengvarslingssystemer som gir var-

sel for ulike situasjoner hvor flyets

høyde er for lav i forhold til terrenget.

• Varsling av vindskjær ved situasjoner

hvor det skjer hurtige skiftninger i vin-

dens styrke og retning. 

• Antikollisjonssystemer som gir større 

beskyttelse i situasjoner hvor det opp-

står menneskelige feil, eller svikt i kom-

munikasjonen mellom fly og lufttra-

fikktjenesten.

• Systemer for forsterket/kunstig syn

som skaper syntetiske bilder av omgi-

velsene når disse signalene kombineres

med terrengdatabaser. 

Vegtransport. Teknologisk utvikling knyt-

tet til motoreffekt og nye typer drivstoff

gjør det mulig å redusere forurensningene

fra biltrafikken radikalt. Erfaringer de siste

årene viser at miljøeffekten av mer effektive

motorer spises opp ved at kjøretøyene er

blitt tyngre. Dersom klimaanlegg blir mer

vanlig, kan gevinsten av mer effektive

motorer bli mindre.

El-biler og hybridbiler har vesentlig

lavere energiforbruk enn dagens biler og

kan kjøres i byområder uten lokale utslipp.

Begrensninger i bruksmulighetene for el-

biler kombinert med høy pris for hybridbi-

ler, gjør imidlertid at bruken av slike biler

foreløpig er begrenset.

Det foregår også en betydelig videreut-

vikling av dieselmotorene for tunge kjøret-

øyer, både når det gjelder utslipp og motor-

effektivitet. Samtidig legges det vekt på å

redusere egenvekten for å oppnå større nyt-

telast. Til sammen vil dette redusere energi-

forbruket.

Framføring av gods på veg og jernbane

i Norge overvåkes i dag i stor grad via det

offentlige globale posisjonssystemet. Det

forventes videre utvikling av overvåk-

nings- og styringssystemer for temperatur i

godscontainere.

Lufttransport. Luftfarten er avhengig av et

landsomfattende system for kommunika-

sjon, navigasjon og overvåkning. Dette iva-

retas i dag av et stort antall bakkebaserte

elektroniske anlegg. Satellitteknologien

kommer gradvis i løpet av planperioden.

Den teknologiske utviklingen ventes å fort-

sette i et hurtig tempo. På bakgrunn av

kapasitetsproblemer i luftrommet over

Europa legges det vekt på å utvikle prose-

dyrer og ny teknikk som skal gjøre det

mulig å øke kapasiteten uten at det går ut

over sikkerheten. Hovedutfordringen i

perioden blir å følge opp de internasjonale

programmene som er utarbeidet på dette

området.

I planperioden vil utviklingen gå mot at

reiseplan, radardata- og informasjonssyste-

mer blir stadig mer integrert i hverandre,

og det vil bli utviklet nye funksjoner som

hjelper flygeleder i beslutningsprosessen.

Dette vil også bli tatt i bruk i systemer for

konfliktvarsling og alarmsystemer.

Flyselskapenes ønske om bedret trans-

portkvalitet og drivstofføkonomi, samt

skjerpede miljøkrav, har ført til en utvikling

med stadig bedre flytyper og flymotorer.

De aller nyeste flytypene og de som er ven-

tet introdusert i nærmeste framtid, vil ha

bedre drivstoffeffektivitet og lavere utslipp

av CO2 og NOX per kilometer enn dagens

flytyper. Utviklingen av motorer med sta-

dig større skyvekraft fortsetter . Stadig flere

fly får interiørmaterialer og systemer som

oppfyller strengere krav til brannsikkerhet.

De elektroniske systemene i selve flyet

gjennomgår fortløpende en meget rask

utvikling. Bearbeidelse av data fra bakke-

baserte navigasjonsstasjoner og satellittna-

vigasjon gir en pålitelig og nøyaktig posi-
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sikrere vegtrafikk. Forsøk i utlandet med

IKT i kjøretøyene eller langs vegen viser

lovende resultater. Systemer som overvå-

ker førerens atferd kan gi bedre trafikksik-

kerhet. Teknologien legger til rette for

adferdskontroll gjennom for eksempel

fartssperre, promillesperre og avstandsre-

gulator. Den aktive sikkerheten i kjøretøy-

ene kan også økes gjennom hjelpesystemer

til føreren som styrer viktige funksjoner,

varsler eller hindrer feilmanøvrering.

Vellykket bruk av informasjonsteknolo-

gi kan i en del tilfeller redusere og utsette

behovet for å bygge vegkapasitet.

Teknologien er samtidig et utviklings- og

markedsområde for næringsliv og forsk-

ning. Det er viktig at vi oppnår samhand-

ling mellom privat og offentlig sektor.

Området egner seg godt for privat-offentlig

samarbeid slik at vi kan utnytte markeds-

kreftene til å oppnå politiske mål.

Anvendelse av IKT vil effektivisere tra-

fikkavviklingen på vegnettet gjennom

bedre informasjon til trafikantene om kjøre-

forhold og hendelser. Dette vil også gi

bedre trafikkstyring og øke effektiviteten

for næringslivets transporter. Effektiviteten

i kollektivtrafikken kan økes ved å innføre

bedre systemer for trafikk- og ruteinforma-

sjon og standardiserte billettsystemer. Lett

tilgjengelig informasjon og enkelhet for tra-

fikantene kan bidra til redusert bilbruk.

Storbyområdene kan oppnå miljøgevinster

med vegprising basert på nye elektroniske

betalingssystemer.

Det er et samfunnsmessig ansvar å eta-

blere, ajourholde og formidle pålitelig IKT-

basert informasjon om kjøretøyparken,

vegnettet og vegtrafikken. Dette vil være en

viktig rolle for Statens vegvesen framover.

Det er også viktig at et samlet informa-

sjonsgrunnlag om hele transportnettet og

trafikken på veg, bane, luft og sjø etableres

koordinert, slik at vi kan sikre mest mulig

effektiv, sikker og miljøvennlig utnyttelse

av det samlete transportnettet. Dette er en

forutsetning for å hente ut mange av gevin-

stene ovenfor.

Sjøtransport. I sjøtransporten får vi stadig

bedre systemer for posisjonering, naviga-

sjon, kartlegging, varsling, informasjon og

kommunikasjon. Dette bidrar til økt sikker-

het og effektivitet og bedre beskyttelse av

det marine miljø. Skip med ny motortekno-

logi har langt lavere utslipp enn eldre skip.

Enhetslastkonseptet (blant annet contai-

nere)gjør det mulig å standardisere trans-

port, lagring og håndtering bedre enn før.

Dette åpner for bedre utnyttelse av trans-

portmidlene. Det har utvidet stykkgodsbe-

grepet med varer som tidligere ble behand-

let som bulkvarer. 

Utviklingen i nærsjøfarten tilsier økt

satsing på roll on/roll off-skip og ferjeløs-

ninger. Disse systemene er de mest fleksible

overfor endringer på lastbærersiden. Det er

også stort behov for å klarlegge mulighe-

tene for mer rasjonell og effektiv arealbruk,

spesielt i de største havnene. Det er mye å

tjene på å få til fleksible opplegg mellom

ulike lastbeholdere, lastbærere og håndte-

ring. Havnene må bygge inn stor fleksibi-

litet i kaier, arealer og utstyr.

AIS (Automatic Identification System),

som benyttes til å identifisere og overvåke

fartøy og til datakommunikasjon, vil kunne
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setning. Dette arbeidet krever imidlertid

betydelige ressurser.

Etatenes personale er viktige ressurser i

FoU-arbeidet. Tradisjonelt er det et tydelig

samspill mellom etatenes FoU-innsatser og

de praktiske oppgavene. For eksempel har

kostnadene for tunneldriving blitt halvert i

løpet av 15 år, og det er nå mulig å realisere

prosjekter som tidligere ikke lot seg

gjennomføre. Antallet drepte i vegtrafikken

er redusert fra om lag 500 i 1970 til om lag

300 i dag, tusener av mennesker har fått

bedre bomiljø gjennom forskjellige tiltak.

Utviklingsarbeid innenfor informasjons- og

kommunikasjonsteknologien har gitt trafi-

kantene god informasjon om blant annet

trafikktilbud, værforhold og trafikkproble-

mer. Dette hadde ikke vært mulig uten

bevisst satsing på egen FoU i etatene.

Gevinstene av gjennomført FoU-virksom-

het på transportetatene har vært store.

Det er også viktig å støtte universiteter

og forskningsinstitutter for å bidra til kom-

petansebygging på våre fagområder.

Etatene kan ikke ha spisskompetanse på

alle områder, vi er avhengig av eksterne

miljøer der vi kan kjøpe den ekspertkom-

petanse vi ikke har selv. I dag utnyttes uni-

versitet og forskningsinstitutt i stor grad til

oppdragsforskning og konsulenttjenester

med krav til resultater på kort sikt. Etatenes

ressurser til FoU gir ikke rom for støtte til

grunnleggende forskning, der man investe-

rer i et lengre tidsperspektiv. Dessverre har

også grunnbevilgningene fra staten til slik

forskning blitt redusert. Dette kan på sikt 

få store konsekvenser både for kompetan-

senivået innenfor transportsektoren i

Norge og for rekrutteringen til etatene.

Samferdselsdepartementet og Fiskeri-

departementet bør ta et ansvar for å sikre

basisfinansieringen til grunnleggende

forskning innenfor transportsektoren. Vi

ønsker også å arbeide for å gi universitet og

forskningsinstitutt mer langsiktige prosjek-

ter og stabile vilkår, dersom vi får økono-

miske ressurser til dette.

få stor betydning for sikkerheten på sjøsi-

den. Systemet er uavhengig av radar og

benytter VHF radio som kommunikasjons-

medium. Den mest moderne teknikken

organiserer kommunikasjonsflyten fra fart-

øy til fartøy og mellom fartøy og land helt

uten inngripen fra operatører. Fartøy som

skal benytte systemet må utstyres med spe-

sielle mobilenheter. Oslofjorden

Sjøtrafikktjeneste er utstyrt med to AIS

basestasjoner for å kunne overvåke fartøy

med AIS mobilenheter. IALA (International

Association of Lighthouse Authorities)

arbeider for å få funksjonelle og tekniske

spesifikasjoner for en universell AIS god-

kjent av IMO. Et IMO-krav om tvungen

bruk av AIS mobilenheter ombord i fartøy-

er vil tidligst komme fra år 2002. 
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6.11 Forskning og utvikling (FoU)
Kunnskap og kompetanse innen samfunns-

utvikling, naturens tåleevne, transport og

trafikk er avgjørende for å kunne treffe

gode valg for framtiden. Dette gjelder

innen transportetatene, i utdannings- og

forskningsinstitusjonene, i konsulentbran-

sjen, i transportselskapene og i kommuner

og fylkeskommuner.

Både privat og offentlig finansiert forsk-

ningsinnsats er betydelig lavere i Norge

enn i våre nordiske naboland. Dette gjelder

også transportsektoren. Selv om vi fortsatt

har kompetanse på internasjonalt nivå

innen noen sentrale fagområder, ser vi nå

en meget bekymringsfull utvikling med

synkende rekruttering og bevilgninger til

våre fagfelt ved universiteter, høgskoler og

forskningsinstitutter.

Det er nødvendig å investere både i

utvikling av fagområder og ny kunnskap

innen sentrale områder for at ikke kunn-

skapsnivået skal forvitre. Vi må også ha

egen kompetanse i Norge for å kunne

bruke kunnskap som utvikles i andre land.

Deltakelse i internasjonale utviklings- og

standardiseringsarbeid er en viktig forut-



Transportetatene har sammenfallende

interesser for FoU innenfor mange områ-

der. Dette gjelder innenfor planlegging,

miljøspørsmål, konstruksjonsteknikk og

bestandighet, vinterdrift, asfaltteknologi og

gjenbruk av materialer, for å nevne noen

viktige områder. Informasjonssystemer,

IKT for økt effektivitiet, sikkerhet og navi-

gasjon er også viktige område for samar-

beid. Innenfor utvikling av metoder og

verktøy for strategisk tverrsektoriell plan-

legging, er det et særlig behov for samord-

ning for eksempel felles transportstatistikk,

prognoser og metodikk for nytte/kost-

nadsanalyser. Her er det nødvendig med

intensiv satsing for å forberede verktøyene

til neste revisjon av Nasjonal transportplan.

Hvis vi skal være bedre utstyrt med

metoder og verktøy til neste revidering av

Nasjonal transportplan, må det settes av

ressurser til felles forskning og utviklings-

arbeid allerede i 2000 og 2001.

Luftfart. For Luftfartsverket vil utviklings-

kontrakter generelt være et virkemiddel for

å nå bedriftens mål, gi bedre og mer effek-

tive tjenester og forbedre sikkerheten. I til-

legg vil FoU-aktivitetene følge føringer fra

internasjonale vedtak i den internasjonale

luftfartsorganisasjon ICAO og det euro-

peiske harmoniseringsarbeidet som pågår

gjennom samarbeidsforumet Eurocontrol.

Det gjelder spesielt innen områdene navi-

gasjon og kommunikasjon der Luftfarts-

verket allerede er engasjert i utviklingspro-

sjekter. Det foregår også en utstrakt forsk-

ning, utvikling og testing innen ATM (Air

Traffic Management) i regi av Eurocontrol.

Luftfartsverket bidrar til dette arbeidet

økonomisk gjennom sitt medlemskap.

Det er også behov for å videreføre

arbeidet med å forbedre levetid og kvalitet

på banedekkene med tanke på de spesielle

klimatiske forholdene i Norge. Her inngår

undersøkelser av hvordan avisingskjemi-

kalier påvirker banedekkene. Noe av dette

arbeidet vil utføres i samarbeid med andre

etater både i Norge og i de nordiske land.

Luftfartsverket har en egen enhet som

leder FoU-arbeidet innen etaten. Foruten

rene FoU-prosjekter omfatter arbeidet

Offentlige forsknings og utviklingskontrak-

ter (OFU) med støtte fra Statens Nærings-

og distriktutviklingsfond (SND). En relativt

stor andel av FoU-budsjettet har hvert år

blitt avsatt til undersøkelser og forskning

når det gjelder luftfartens påvirkning på

miljøet og til måling- og overvåknings-

utstyr for spredning av forurensning. Dette

forventes å bli opprettholdt. 

Hovedområdene for aktivitetene i plan-

perioden vil være:

• Delta i det europeiske harmoniserings-

arbeidet innen flysikringstjenesten.

• Videreutvikle satellitteknologi for navi-

gasjon også under landingsfasen.

• Videreutvikle teknologi for mer effektiv

og sikker kommunikasjon for flysi-

kringstjenesten.

• Videreutvikle metoder for å forbedre 

banedekkers kvalitet og levetid.

• Fortsette det arbeidet som har foregått 

for å gi bedre varsling av turbulens.

• Fortsette støtten til forskning om luft-

fartens påvirkning på det globale 

miljøet.
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• Videreutvikling av samfunns-

økonomiske nytte/kostnadsanalyser 

og prioriteringsmodeller for investe-

ringer i farleder, havner og annen 

maritim infrastruktur 

• Videreutvikling av metoder for risiko-,

pålitelighets-, miljø- og konsekvens-

analyser

• Utvikling av metoder og modeller for 

virkningsberegninger både av investe-

ringer og vedlikehold/drift innenfor

havne- og sjøtransportsektoren

• Metoder for å analysere samfunnsmes-

sige ringvirkninger av satsing på 

sjøtransport

Kystteknikk. 

• Videreutvikling av metoder og model-

ler for måling og analyse av bølger,

vind og strøm og hydrodynamiske 

effekter i samvirket mellom bølger og

konstruksjoner

• Videreutvikling av metoder og model-

ler for sikker og kostnadseffektiv

dimensjonering og bygging av faste og

flytende bølgedempere, kaier, moloer 

og andre dekningsverk.

• Videreutvikling av metoder for mud-

ring i ulike jordmasser og med ulike

typer utstyr under hensyn til konse-

kvenser i form av sølete vann og skader

på faunaen.

• Videreutvikling av metoder og kriterier

for identifikasjon, behandling og depo-

nering av forurensede masser. 

Etablering av en handlingsplan for dis-

ponering av forurenset materiale i hav-

ner. Utvikling av teknisk utstyr for 

opptak og transport.

• Utvikling av optimale metoder for kart-

legging av vanndybde, fjelldybde, for-

urensing, stein, marinarkeologiske 

funn og eksplosiver i løsmassene. 

• Undersøkelse av effekten av under-

vannssprengning på faunaen og utvik-

ling av metoder som gir et minimum av

skade.

• Utvikle avbøtende tiltak når det gjelder

flystøy

• Utvikle miljøstyringssystemer

Jernbanetransport. Forsknings- og utvik-

lingsarbeid er en naturlig del av

Jernbaneverkets virksomhet og vil i kom-

mende planperiode bli utviklet mer som et

strategisk verktøy for å nå konkrete mål

innen drift, vedlikehold, utbygging og

planlegging.

Jernbaneverket ønsker å prioritere tek-

nisk utvikling, informasjons- og kommuni-

kasjonsteknologi (IKT) og miljø i sin satsing

på FoU.

Jernbaneverkets virkemidler innen FoU

er rammeavtaler med forskningsinstitusjo-

ner, samarbeid mellom samferdselssekto-

rene, offentlige forskning- og utviklings-

kontrakter (OFU) og internasjonalt samar-

beid. I kommende planperiode legges det

vekt på en klarere målstyring og koordine-

ring av innsatsen og best mulig utnyttelse

av intern og ekstern kompetanse.

Jernbaneverket ønsker derfor å utvikle en

programmodell for FoU-innsatsen innenfor

programmer av fireårig varighet.

Sjøtransport. Sjøtransporten er i stor grad

underlagt internasjonale føringer. Det er

derfor viktig at Norge med sine store skips-

fartsinteresser sammen med sjøtranspor-

tens betydning i nasjonal sammenheng, er

aktive innen FoU for å legge til rette for løs-

ninger som i størst mulig grad ivaretar nor-

ske behov og løsninger. Kystverket ønsker i

samarbeid med de kommunale trafikkhav-

nene å prioritere FoU om beslutningsun-

derlag for transportsystemer på kysten,

kystteknikk og maritim informasjons- og

kommunikasjonsteknologi.

Beslutningsunderlag for transportsyste-

mer på kysten. 

• Utvikling av et optimalt havnemønster

med transport- og logistikksentra basert 

på totale transportløsninger
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• Utvikling av kriterier og metoder for 

sikker dimensjonering av konstruksjo-

ner og dekningsverk utsatt for is.

Maritim informasjons- og kommunika-

sjonsteknologi. Systemer for varsling,

informasjon, kommunikasjon og overvå-

king har vært under utvikling i en årrekke

og benyttes i stadig økende grad av brukere

både på land og sjø. 

Utviklingen innen maritim IKT bør videre-

føres. Det bør særlig bli lagt vekt på at

Meldings- og informasjonssystemet blir et

operativt system og utvikles som et tjenlig

instrument for alle som driver sjøtrafikk.

Dette medfører behov for betydelig nasjo-

nal og internasjonal koordinering og utvik-

ling. EUs beslutning om kontroll med fart-

øyer som fører farlig last er et slikt eksem-

pel. Norge har som følge av dette direktivet

etablert et eget rapporteringssystem.

Bølge- og strømvarslingssystemer bør

utvikles for områder på kysten som er defi-

nert som spesielt farlige. Erfaringene med

det operative bølgevarslingssystemet for

Stad kan danne grunnlag for å etablere nye

systemer.

Utviklingen innen maritim IKT bør

samordnes med tilsvarende utvikling på

landsiden for å legge til rette for effektive

transportkjeder:

• IKT for styring/overvåkning av trans-

port og trafikk

• IKT for mer rasjonell og sikker trafikk-

avvikling, navigasjon og informasjon

• IKT for redusert reisebehov ved koordi-

nert tilgang på informasjon om trans-

port og vareflyt

• IKT for bedret tilgang på prognoser og

varsel om vær- og sjøforhold av betyd-

ning for sjøtransporten

Kystverket mener det vil være behov for

anslagsvis 1-1,5 prosent av de årlige bud-

sjetter for å legge til rette for kjøp av FoU-

tjenester, det vil si om lag 8-12 mill kr per

år.

Vegtransport. Statens vegvesen mener at

1,5 til 2 prosent av ressursene til vegformål

bør nyttes til FoU-formål. Dette vil være

nødvendig for å løse framtidige utfordring-

er innen bygging av nye veger, utbedring

av eksisterende veger, effektiv drift og ved-

likehold, samtidig som etaten skal løse nye

oppgaver innenfor miljø, trafikksikkerhet

og kollektivtrafikk.

Satsingsområdene for FoU i perioden

2002-2011 er i hovedsak knyttet til de tre

satsingsområdene i Nasjonalt utfordrings-

dokument.

Fremme mer miljøvennlige transporter. 

• Kunnskap om arealbruk og transport i

et bærekraftig perspektiv.

• Kunnskap om hvordan de nasjonale

målene innenfor miljøsektoren kan 

oppnås.

• Effektene av kollektivtrafikktiltak og

bedre kunnskap om samspillet mellom

transportformene.

• Virkemidler for å styre transportom-

fang og valg av reisemiddel.

• Informasjons- og kommunikasjonstek-

nologi for redusert reisebehov og

enklere bruk av kollektivtrafikk

• Informasjons- og kommunikasjonstek-

nologi for styring og miljøovervåkning 

av transport
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• Effektivitet i egenproduksjonen.

• Informasjons- og kommunikasjonstek-

nologi for effektiv kundebehandling på

trafikant- og kjøretøyrettde tjenester.

• Virkemidler for økt sykkelbruk

• Kunnskap om gaten og byen som multi-

funksjonell arena, både trafikalt, kom-

mersielt og sosialt.

• Kunnskap om hvordan natur- og kul-

turhistoriske og estetiske verdier kan

ivaretas ved utvikling av vegnettet.

Gjennomføre tiltak som gir markant

reduksjon i de alvorligste ulykkene. 

• Effektive virkemidler for 

ulykkesreduksjon

• Utforming av veg og sideterreng.

• Tiltak som påvirker trafikantenes

atferd.

• Relasjonen mellom menneske, kjøretøy 

og teknologi.

• Informasjons- og kommunikasjonstek-

nologi for styring/overvåkning av 

rafikken

Tilrettelegge for effektive og forutsigbare

transporter for næringslivet. 

• Informasjons- og kommunikasjonstek-

nologi for felles betaling av bompenger, 

ferge, parkering og kollektivtransport

• Metoder og utstyr for snørydding og

av glatte veger.

• Kunnskap om utnyttelse av meteorolo-

giske data og preventive metoder for å 

møte dårlig vær.

• Informasjons- og kommunikasjonstek-

nologi for økt trafikavvikling, naviga-

sjon og informasjon

FoU for bedre ressursutnyttelse. 

• Forbedring av vegnormaler og ret-

ningslinjer for vegbygging og 

vegutforming.

• Bedre utnyttelse av eksisterende 

vegnett. 

• Tiltak for lengre levetid på store og

kostbare konstruksjoner. 

• Utnyttelse av nye materialer og gjen-

bruk av eksisterende (for eksempel 

asfalt, betong og stål).

• Nye kontraktsformer for bygging, ved-

likehold og drift.
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6.12 Nasjonal sykkelstrategi
Sykkel er et effektivt, arealbesparende, hel-

sebringende og rimelig transportmiddel. I

byer og tettsteder hvor avstandene er små

og arealknappheten stor, kan økt bruk av

sykkel alene eller i kombinasjon med kol-

lektivtransport, bidra positivt til å redusere

personbiltrafikken.

I inneværende planperiode satser

Statens vegvesen spesielt på å heve trafikk-

sikkerhetsstandarden der barn sykler, først

og fremst til og fra skoler. Dette arbeidet

fortsetter.

I perioden 2002-2011 vil sykkelens rolle

som transportmiddel i de største byene bli

styrket. Særlig prioriteres tiltak på strek-

ninger der sykkelen kan være et viktig

transportmiddel for reiser mellom arbeids-

plasser, sentrumsområder, friområder og

boligområder.

Sykkelens potensial. Sykkelen har størst

potensial som transportmiddel i byer og

tettsteder. Tiltak for økt sykkelbruk kan

bidra til å begrense bilbruk og lokale miljø-

problemer. Økt sykkelbruk kan bidra til

bedre trafikkavvikling i rushtiden.

Eksempler fra Nederland, Tyskland,

Danmark og Sverige viser vesentlig økt

sykkelandel etter satsing på sykkeltiltak.

En del av økningen skyldes overgang fra

kollektive transportmidler, men biltrafik-

ken har også fått dempet vekst.

I Norge har vi ikke hatt systematisk inn-

samling av data om sykkelbruk på detaljert

nivå. For å finne effekten av ulike tiltak vil

Statens vegvesen innføre rutiner for dette.

Ifølge Reisevaneundersøkelsen 199812

12 Hjorthol, Daglige reiser på 90-tallet, TØI 
rapport 1999



var sykkelandelen for alle reiser og arbeids-

reiser i Norge omlag 5 prosent for hele året

I Oslo/Akershus var sykkelandelen for

arbeidsreiser 4,5 prosent på årsbasis (varie-

rende fra 2 til 7 prosent). Sykkelandelen har

ikke økt mellom 1992 og 1998. Økt bruk av

sykkel krever tiltak som legger til rette for

sykling. Ansvaret for dette er delt på flere

aktører.

Det er ønskelig med et mest mulig

sammenhengende nett for sykkeltrafikk i

byer. Staten har ansvar for gang- og sykkel-

veger langs riksvegene. Fylkeskommunene

og kommunene har ansvar for lokalnettet. I

tilfeller der det er naturlig å legge gang- og

sykkelvegen noe unna riksvegen, kan det

være aktuelt å finansiere slik utbygging

gjennom alternativ bruk av riksvegmidler.

Statens vegvesen må få fullmakt til å avgjø-

re bruken av riksvegmidler i slike tilfeller.

Kommunene har ansvar for planleg-

gingen som kreves, jf plan- og bygningslo-

ven. Fylkeskommunene og transportbe-

driftene har ansvar for at sykkel skal kunne

tas med i kollektive transportmidler, mens

ansvaret for sykkelparkering ved holde-

plasser og stasjoner kan være delt mellom

vegholdere og trafikkselskaper.

Det er viktig at arbeidsgivere legger

arbeidsplassene til rette for sykling. Økt

sykling gir bedre helse. Dette er positivt for

hele samfunnet og for den enkelte bedrift.

Sammenhengende hovednett for sykkel. 

Samferdselsdepartementet skal, etter

forslag fra Vegdirektoratet, vedta retnings-

linjer for sammenhengende hovednett for

sykkeltrafikk i byer og tettsteder og for

sammenhengende ruter for sykkeltrafikk

langs riksveg. Retningslinjene blir en viktig

del i en nasjonal sykkelstrategi.

Det er et langsiktig mål at det skal eta-

bleres sammenhengende nett for syklende i

områder med middels tett og tett bebyg-

gelse. Nettet skal forbinde konsentrasjoner

av boliger og arbeidsplasser, kollektivknu-

tepunkter, utfartsområder og andre viktige

målområder. Utgangspunktet vil være å

skaffe et godt tilbud til syklende langs riks-

vegen.

En sykkelrute i et sammenhengende

sykkelnett kan bestå av forskjellige typer

sykkelanlegg, for eksempel egne sykkelve-

ger, sykkelfelt i kjørebanen, eller sykkeltra-

fikk på veger/gater der det skaper få kon-

flikter. Syklende og gående bør i minst

mulig grad blandes på samme areal.

Syklistene er den trafikantgruppen som

har størst spredning i alder, opplæring og

reisemål, og dermed svært stor spredning i

atferd. For å oppnå tilfredsstillende tilbud

både til transportsyklistene og til de trygg-

hetssøkende syklistene kan det være riktig

å etablere mer enn ett tilbud.

Parkeringsanlegg for sykkel bør inngå i

hovednettet for sykkeltrafikk. Nederland-

ske erfaringer viser at  trygg sykkelparke-

ring kan gi markant økning i bruk av syk-

kel. Statens vegvesen vil prøve et slikt

anlegg i Kristiansand i tilknytning til

utbyggingen av Ev 18 gjennom byen.

Statens vegvesen har også bygd anlegg for

sykkelparkering ved Lørenskog stasjon

utenfor Oslo. Finansiering og planlegging

av slike anlegg bør skje i samarbeid med

kommuner, kollektivtrafikkselskaper og

private.
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mrd kr for å etablere et sammenhengende

hovednett i byer og tettsteder med mer enn

5 000 innbyggere, og nesten 5 mrd kr for

ruter langs riksveg utenfor tettsteder. Med

den prioritering av investeringsmidlene til

riksveger som vi presenterer i kapittel 13, er

vi langt fra å oppfylle behovet. Innsatsen

forutsettes konsentrert til viktige strekning-

er i de større byene, og til skoleveger og

andre strekninger der det er mange min-

dreårige. Om vegprising innføres i de stør-

ste byområdene, kan dette muliggjøre en

vesentlig raskere utbygging av sykkelveg-

nettet. 

Statens vegvesen ønsker å videreføre

arbeidet med en nasjonal sykkelstrategi i

samarbeid med de andre transportetatene.

Utenfor byer og tettsteder bør det være

atskilte, sammenhengende ruter for sykkel-

trafikken, hvis døgntrafikken er over 1 000

biler, og hvis flere enn 50 går eller sykler på

riksvegen. Ved lavere trafikkmengder vur-

deres behovet spesielt ut fra om det er barn

som ferdes på strekningen, eller om tilbu-

det er et ledd i et større nett. Utenfor tett-

bygde strøk kan brede vegskuldre være en

løsning for de syklende. Når det utenfor

tettbygde områder er forbudt for syklende

på riksvegen (for eksempel tunneler,

motorveger), skal staten normalt etablere

eller vise til alternativt tilbud for sykkeltra-

fikken.

Lokalt ansvar for sykkelnett. I byer og tett-

steder er det behov for et lokalt nett som

forbinder lokale målpunkter med hoved-

nettet og med hverandre. Fylkeskom-

munene og kommunene har ansvar for å

etablere, drive og vedlikeholde slike nett.

Kommunene har også et klart ansvar for å

planlegge sykkelanlegg. Det er viktig at

manglende planer ikke hindrer tiltak for

sykkeltrafikken.

Andre tiltak. Det er også behov for andre

tiltak enn sammenhengende sykkelnett for

å tilrettelegge for økt sykling:

• Bedre mulighet til å ta med sykkel på 

kollektive transportmidler.

• Høy prioritet av drift og vedlikehold i 

sykkelnettet. Bedre vinterdrift kan gi

økt sykling om vinteren.

• God vegvisning og informasjon for syk-

keltrafikken.

• Lavere fartsnivå i byer og tettsteder der

det er blandet trafikk, for å gi økt trygg-

het og sikkerhet.

• Kampanjer for motivering, opplæring

og holdningspåvirkning. Kampanjer til-

knyttet andre sykkeltiltak har gitt gode 

resultater.

Gjennomføring. Vurderinger i forbindelse

med arbeidet med Norsk veg- og vegtra-

fikkplan 1998-2007 ga kostnadstall på vel 3
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6.13 Tilgjengelighet for funksjons-
hemmede

Det er en stor utfordring å tilrettelegge

transporttilbudet slik at alle grupper kan

delta i samfunnslivet på en likeverdig måte.

Samferdselskomiteen har ved behandling-

en av statsbudsjettet for 1999 understreket

betydningen av at de ordinære transport-

midlene i størst mulig grad imøtekommer

behovene for funksjonshemmede. Det er

også ønskelig å trekke transportetatenes

erfaringer inn i arbeidet med å utvikle hjel-

pemidlene for de funksjonshemmede. På

denne måten får vi en gjensidig tilpasning

av hjelpemidler og transportsystem.

Det antas at 10-12 prosent av befolk-

ningen i varierende grad har fysiske handi-

kap som gjør det vanskelig å benytte kol-

lektivtransport. Det er viktig å legge til rette

hele reisen for funksjonshemmede, fra dør

til dør. Det gjelder både infrastruktur og de

enkelte transportmidlene. Alle transporte-

tatene er ansvarlige, men det ligger også et

stort ansvar hos kommuner, fylkeskommu-

ner og trafikkselskaper.

Det er dessverre mange eksempler på at

tilretteleggingen for funksjonshemmede

ikke har blitt fulgt opp på en tilfredsstil-



lende måte. St meld nr 8 (1998-99) "Om

handlingsplan for funksjonshemmede"

fastsetter sektoransvarsprinsippet. Det

betyr at det er de ordinære innsatsene i

samfunnet som skal gi tilbud til funksjons-

hemmede på lik linje med befolkningen

ellers. Vi mener at prinsippet om universell

utforming normalt skal legges til grunn i

hele samferdselssektoren. I visjonen og i

det praktiske arbeidet med universell utfor-

ming ligger det en klar ambisjon om at alle

produkter, bygninger og omgivelser skal

lages slik at de kan brukes på like vilkår av

så mange som overhodet mulig (fra

Universell utforming, utgitt av Rådet for

funksjonshemmede). Ved utvikling og god-

kjenning av nytt utstyr for funksjonshem-

mede er det nødvendig med gjensidig sam-

spill mellom Rikstrygdeverket og operatø-

rer slik at dette i størst mulig grad blir til-

passet rammene for det enkelte transport-

middel. Den som har ansvar for et anlegg

har også ansvaret for at det fungerer for

funksjonshemmede.

Vi mener økt tverrsektorielt samarbeid

kan bidra til å legge forholdene bedre til

rette for funksjonshemmede. Vi har i arbei-

det med Nasjonal transportplan ikke ruk-

ket å gjøre en grundig analyse av hvilke

behov som må tilfredsstilles for å oppnå et

godt transporttilbud for funksjonshemme-

de, og skissere mulige tiltak for å oppfylle

behovene. Etatene vil arbeide videre med å

legge til rette for funksjonshemmede i

arbeidet med handlingsprogrammene og i

den ordinære virksomheten. Vi ønsker et

nært samarbeid med brukerne på alle nivå-

er i kjeden planlegging, utbygging, vedlike-

hold og drift.

Vi har ikke behandlet organisering og

tilbud innenfor TT-tjeneste og spesialtrans-

port, som vi mener ligger utenfor vårt

ansvarsområde. Vi er imidlertid klar over

at dette tilbudet for mange funksjonshem-

mede er den eneste mulighet til transport.

Flytransport. For flytransport er det spesi-

elt viktig at tilretteleggingen for funksjons-

hemmede omfatter både tilbringertjenes-

ten, fasilitetene på flyplassen og selve fly-

reisen. Det er viktig at alle ledd i transport-

kjeden bidrar til at funksjonshemmede

kommer lettere fram. 

Det er derfor nødvendig med et godt

samarbeid mellom tilbringerselskap, fly-

plasseier og flyselskap. Luftfartsverket er

utøvende statlig myndighet på området.

Fra 1. januar 2000 vil denne oppgaven ligge

i det nye Luftfartstilsynet.

Luftfartsverket har et regelmessig sam-

arbeid med funksjonshemmedes forening-

er. Arbeidet konsentreres om å tilrettelegge

infrastrukturen på flyplassene, gi veiled-

ning til de reisende, gi opplæring til perso-

nalet og påvirke flyselskapene til å tilpasse

flyinnredning og hjelpemidler.

En tiltaksplan for å sikre tilgjengelighe-

ten til flyreiser for funksjonshemmede er

under arbeid. Assistanse/ledsagertjeneste

fra tilbringertjeneste til flyet er et prioritert

ønske. Øvrige prioriteringer omfatter i

hovedsak fysiske tiltak i terminalbygget.

Det er også et betydelig behov for bedre til-

rettelegging på flysiden. 

Jernbanetransport. Jernbaneverkets arbeid

for tilrettelegging for funksjonshemmede

er en del av det ordinære planarbeidet.
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syn til funksjonshemmede ved utforming

av passasjerterminaler og landgangsar-

rangementer på større anløpssteder. På

mindre anløpssteder med begrenset lokal-

trafikk er ikke alltid forholdene tilfredsstil-

lende.

Nye hurtigbåter blir innredet med sikte

på å legge til rette for funksjonshemmede

både når det gjelder av- og påstigning og

bevegelse ombord. Det samme gjelder hur-

tigruteskipene, hvor det bare er de to eldste

skipene som ikke er spesielt tilpasset funk-

sjonshemmede. 

Passasjerferger til/fra utlandet har etter

hvert fått moderne terminalanlegg og land-

gangsarrangementer godt tilpasset funk-

sjonshemmede. Utformingen av termina-

lene er i hovedsak et kommunalt ansvar i

regi av det kommunale havnevesen i sam-

arbeid med private ferjeselskaper. Ferjene i

utenrikstrafikk er i hovedsak godt tilpasset

funksjonshemmede.

Utfordringene innenfor sjøtransport er

å videreføre det påbegynte arbeidet med

tilrettelegging for funksjonshemmede på

land og om bord i fartøyene. 

Utfordringen for jernbanetransport er å

sørge for god tilgjengelighet til, på og fra

stasjonsområdet. Jernbaneverket har kart-

lagt stasjonsområder hvor det blir registrert

avvik i forhold til gjeldende retningslinjer,

regelverk og innspill fra interesseorganisa-

sjoner. På bakgrunn av dette arbeider

Jernbaneverket med et forslag til

"Handlingsprogram for funksjonshemme-

de." Handlingsprogrammet vil bli brukt til

utformingen av stasjonene, så de blir bedre

tilgjengelig for alle brukergrupper.

Vegtransport. Statens vegvesen vil satse

sterkere enn i dag på oppfølging av virk-

somheten, slik at normalene for utbygging,

vedlikehold og drift blir fulgt. Etterslep må

takles gjennom å ta inn tiltak i handlings-

programmene. Særlig ønsker Statens veg-

vesen å prioritere følgende:

• Øke tilgjengeligheten på ferjer.

• Sette i verk samarbeid og kvalitetssik-

ring av planer for knutepunkter/termi-

naler (med hensyn til etatens utvidete

ansvar for kollektivtrafikk).

• Utforming, merking og regulering av

gangfelt.

• Drift og vedlikehold av gangstrekning-

er. Bedre oppfølging av å sikre fram-

kommeligheten for funksjonshemmede.

• Samarbeid med kommunene for å redu-

sere problemene med reklameskilter og

andre hinder for funksjonshemmede på 

fortauer.

• Informere om tilgjengelighet i 

utearealer.

Sjøtransport. Problemområder knyttet til

sjøtransport og funksjonshemmede omfat-

ter terminalanlegg, landgangsarrangement

og fartøyenes innredning.

Ansvaret for å legge til rette landanlegg

for funksjonshemmede ligger i hovedsak

på kommunene, det kommunale havneve-

sen og på rederiene når det gjelder fartøy-

ene.

Utviklingen de siste årene har tatt hen-
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Fordelingen av de lange transportene

mellom transportmidlene framgår av tabell

7.1  og 7.2. 

Sjø dominerer klart godstransport til og

fra Norge, mens veg dominerer de lange

godstransportene i den enkelte landsdel.

Jernbanen har sine største markedsandeler

på stykkgodstransporten mellom Oslo og

Stavanger, Bergen, Trondheim og mellom

Sør- og Nord-Norge. Trekker vi inn verdien

på godset, øker vegtransportens betydning

idet gjennomsnittlig stykkgodsverdi per

tonn på veg er omlag tre ganger høyere enn

på sjø og bane. Betydningen av flyfrakt

kommer da også klarere fram med en

gjennomsnittlig stykkgodsverdi nær 40

ganger høyere enn for sjø og bane.

De lange persontransportene har sitt

tyngdepunkt innen landsdelene og mellom

de største byene. Bil dominerer i begge

kategorier, men også fly har en vesentlig

markedsandel mellom landsdelene. Dette

er hovedsakelig reiser lengre enn 300 km,

der flyet stadig styrker sin posisjon i for-

hold til bilen. Persontransporten med jern-

bane er stor innenfor Østlandsområdet, på

Dovrebanen, Bergensbanen og Sørlands-

banen.

Lange transporter og lokaltransport på

samme infrastruktur. Viktige deler av det

nasjonale transportnettet har en dobbel

funksjon. Det skal være et effektivt nett for

lange transporter, samtidig som det har en

nøkkelfunksjon i  lokal transport, som ofte

Mye av bakgrunnsstoffet for dette kapitlet

er hentet fra dokumentet Nasjonalt trans-

portnett.
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7.1 Mål og utfordringer
Som et ledd i arbeidet med Nasjonal trans-

portplan, er det foreslått å utvikle et over-

ordnet transportnett som omfatter korrido-

rer og knutepunkter for sjø, luft, bane og

veg. Nettet skal bygge opp under nærings-

livets og befolkningens behov for lange

transporter ved å:

• Lenke sammen de økonomiske 

hovedsentra

• Gi tilknytning til viktige knutepunkter 

mellom transportmidlene 

• Knytte utkantregioner til sentrale 

områder 

• Knytte oss til internasjonale 

transportnett.

Fokus på lange transporter. Ved analysene

av det nasjonale transportnettet er det lagt

spesiell vekt på de lange transportene av

personer og gods, her definert som innen-

landske transporter lengre enn 100 kilome-

ter og transporter til utlandet. De lange

transportene utgjør om lag halvparten av

det samlede innenlandske transportarbei-

det, og øker sterkere enn transporten gene-

relt.  På vegsiden utgjør de en tredel av

transportarbeidet, mens fly har sitt største

innenlandske marked på persontransporter

over 300 km. 

Innenriks, Inneriks,
innenfor landsdeler 1) mellom landsdeler 1) Utenriks

Veg 71 % 51 % 9 %
Bane 3 % 7 % 2 %
Sjø 26 % 42 % 89 % 

Sum 100 % 100 % 100 %

Tabell 7.1: Transportmiddelfordeling lange godstransporter over 100 km(tonn ) 1996/97

2)

1) Landsdeler: Østlandet, Agder/Rogaland, Hordaland/Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal/Trøndelag og
Nord Norge

2) Kun 3% av dette går på ferje
Kilde:  TØI/Vegdirektoratet



er volummessig dominerende. Dette for-

holdet gjelder spesielt for veg og bane. De

relativt små trafikkvolumene i Norge gjør

at det sjelden er grunnlag for å separere

lokal trafikk og lange transporter i særlig

grad. Derfor må vi prøve å finne helhetlige

løsninger tilpasset  nasjonale og  lokale tra-

fikale behov.

Konkurranseflater og samarbeidsmulig-

heter  må vurderes nærmere. En firedel av

de lange innenlandske godstransportene er

kombinerte transporter, det vil si at de blir

omlastet mellom ulike transportmidler. Det

er derfor viktig å sørge for effektive omlas-

tingspunkter med god tilgjengelighet. Nær

80 prosent av omlastingene, målt i tonn,

foregår mellom bil og båt, mens nær 20 pro-

sent omlastes mellom bil og bane.

Omlastinger mellom båt og bane utgjør

rundt en halv prosent.

Beregningene som er gjort i forbindelse

med utarbeidelsen av dokumentet

Nasjonalt transportnett,  viser at konkur-

ranseflatene, og dermed mulighetene for

overføring av gods mellom transportfor-

mene, generelt sett er små på kort sikt.

Analyse av transportmarkedet over tid

viser imidlertid store forandringer og  at

transportkjøperne  utnytter gode transport-

tilbud fleksibelt og søker å dra nytte av den

enkelte transportforms sterke sider.

Jernbanen har for eksempel tre firedeler  av

stykkgodstransporten mellom Oslo og

Bergen/Trondheim/Stavanger. Utvikling-

en på lang sikt vil i stor grad være avheng-

ig av hvordan det enkelte transporttilbud

kan tilpasses endringene i næringslivets

krav til transportmarkedet.

Utviklingen påvirkes også av rammebe-

tingelser og infrastrukturens kvalitet.

Endringer av disse forutsetningene kan øke

muligheten for overføringer og kombinerte

transporter. Vi står imidlertid overfor kom-

pliserte mekanismer i et marked i stadig

utvikling og vet  for lite om hva myndighe-

tene må gjøre for å oppnå slike overføring-

er. Vi vet heller ikke nok om hva dette vil

bety for  næringsliv, bosetting, miljø og tra-

fikksikkerhet, og dermed heller ikke nok

om samlet nytte av slike tiltak.  Det må

arbeides videre med disse spørsmålene, i

nært samarbeid med næringslivets aktører,

for å skaffe bedre  grunnlag for å vurdere

tiltak rettet mot å påvirke  arbeidsdeling,

konkurransesituasjon og samarbeidsmulig-

heter mellom de fire transportformene.

De lange avstandene innenlands og til

markedene i Europa gjør at luftfarten har

en viktig rolle i persontransporten. Av

innenlandske kollektive personreiser leng-

re enn 300 km foregår 70 prosent med fly.

Dette bekrefter flyets konkurransefortrinn

for denne type persontransport. For disse

reisene er bilen det primære alternativ til

flyet. I vurderingen av konkurranseflater,

vil den geografiske markedsavgrensning

som legges til grunn gi ulik reisemiddelfor-

deling og ulike konkurranseflater.

Nettets omfang. Det nasjonale transport-

nettet er inndelt i åtte korridorer med til-

hørende trafikale knutepunkter som sam-

men dekker de viktigste transportrelasjone-

ne innenlands og mot utlandet med tilkob-

ling til det europeiske TEN-T13 nettet, se

oversiktskart på omslagsside bak i doku-
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Innenriks, Innenriks,
innenfor landsdeler mellom landsdeler Utenriks

Bil 84 61 27
Tog 6 8 2
Buss 5 3 8
Båt 2 0 30
Fly 2 28 32

Sum 99 100 99

1)

2)

1) Korrigert for "grensehandel"     
2) Inkludert ferge- og cruisetrafikk
Kilde:  TØI/Vegdirektoratet

Tabell 7.2: Transportmiddelfordeling lange persontransporter
over 100 km 1994-95 i prosent

13  Trans-Europeiske Nettverk - Transport



Åpning av fast forbindelse over Øresund i

2000 vil bety en vesentlig forbedret infra-

struktur, spesielt for jernbanen, men også

for vegtransporten. Dette vil kunne bidra til

å svekke sjøtransportens rolle innen contai-

ner- og linjetrafikk, spesielt ruter mot

Oslofjorden, men vil ikke påvirke de tunge

bulktransporter med skip.

Den framtidige rollefordelingen i uten-

rikstrafikken er også knyttet til utviklingen

i de øvrige  rammebetingelsene for interna-

sjonal samferdsel. Kapasitetsproblemer på

viktige strekninger av veg- og jernbanenet-

tet i de sentrale deler av Europa vil kunne

styrke sjøtransportens rolle. Hensynet til

miljø, sikkerhet og energibruk vil også veie

tungt, både i Norge og i EUs felles trans-

portpolitikk.

EU fokuserer på utvikling av et over-

ordnet internt transportnett TEN-T,  med

nødvendig tilknytning til nabolandene.

Norge deltar uformelt i samarbeidet om

utvikling av dette nettet.  Det er også gjort

forberedelser til å innlemme TEN-retnings-

linjene  (med unntak for de finansielle støt-

teordningene) i EØS-avtalen. Samferdsels-

departementet har i denne sammenheng

foreslått et norsk TEN-nett. Dette danner

kjernen i de nasjonale korridorer og knute-

punkter for bane, sjø, luft og veg.

mentet. Korridorene er beskrevet i kapittel

7.4 til 7.11. I korridorene  inngår:

Sjø: Hovedskipsleden langs kysten,

med indre og ytre ruter, og med forgre-

ninger inn til de åtte nasjonale havnene,

Oslo, Grenland, Kristiansand, Stavanger,

Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Disse

havnene avvikler 70 prosent av godsmeng-

den over de offentlige trafikkhavnene i

Norge.

Luft: Det er i  alt 45 statlige lufthavner. I

sammenheng med korridorene i Nasjonal

transportplan har følgende lufthavner spe-

sielt stor betydning: Svalbard, Kirkenes,

Alta, Tromsø, Evenes, Bodø, Trondheim,

Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand

og Oslo. Til sammen avvikler disse 12 luft-

havnene 90 prosent av passasjertrafikken

med fly i Norge.

Veg: Stamvegnettet på 7 200 km inngår,

med få unntak,  i korridorene. I tillegg er

riksveg 7 trukket inn i vurderingene for

korridoren Oslo - Bergen og riksveg 4 for

korridoren Oslo - Trondheim/Ålesund.

Stamvegnettet utgjør bare åtte prosent av

det samlede offentlige vegnettet, men

avvikler halvparten av vegtrafikkarbeidet,

målt i kjøretøykilometer.

Bane: Det meste av jernbanenettet på 4 200

km inngår i korridorene. I tillegg til de tre

øverste prioritetsklassene av jernbanenet-

tet, som står for mer enn 90 prosent av jern-

banens person- og godstransport, er også

Meråkerbanen, Raumabanen og Røros-

banen trukket inn i vurderingene omkring

det nasjonale nettet.

Tilknytningen til Europa. TEN- T.

Utenrikshandelen utgjør en meget viktig

del av grunnlaget for norsk økonomi og

høy levestandard. I 1996 utgjorde importen

31 prosent av vårt bruttonasjonalprodukt,

og eksporten 41 prosent. Et godt transport-

nett  mot utlandet for personer og gods er

derfor spesielt viktig. EU utgjør vårt hoved-

marked, men det er også viktige markeder

i Øst-Europa og oversjøisk. 
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7.2 Utviklingsstrategi for transport-
korridorer og tilbringersystem

Utredningen om Nasjonalt transportnett

foreslår seks innsatsområder, med oversikt

over mulige tiltak og virkninger. Disse er

omtalt nedenfor.

Bedre knutepunkter og terminaler for

gods- og persontransport. Terminaler er

ofte kritiske ledd i transportsystemet.

Betydningen av rasjonelle omlastingspunk-

ter for gods og attraktive terminaler for

personer er derfor framhevet både i arbei-

det med Nasjonalt utfordringsdokument

og Nasjonalt transportnett. Det foregår en



løpende planlegging og utbygging av slike

anlegg. Statstilskudd til å utvikle termina-

ler for kombinerte godstransporter er nevnt

som et mulig tiltak. I arbeidet med

Nasjonal transportplan er det imidlertid

hittil ikke vurdert og foreslått slike tilskudd

til konkrete prosjekter. 

En effektiv godstransport med effektive

omlastingspunkter mellom bane, bil og sjø

er en av flere forutsetninger for at våre stør-

re byområder skal fungere godt. I denne

forbindelse er også lokaliseringen av termi-

nalene viktig. Før neste revisjon av

Nasjonal transportplan bør det derfor utar-

beides samlede planer for godstransporten

i disse områdene. I kapittel 6.6 er det spesi-

elt pekt på samordningsbehovet i

Trondheimsregionen, Møre og Romsdal,

Oslo-området og Nord-Jæren.

Tilknytningene mellom stamvegnettet

og viktige terminaler for sjø, bane og fly er

vurdert på et overordnet nivå. I det nasjo-

nale transportnettet bør flere tilknytnings-

veger utbedres for å oppnå mer effektiv og

trygg transport. Utbedring av tilknytnings-

vegene vil bli nærmere vurdert gjennom

det videre arbeid med handlingsprogram-

met.

Noen av havnene mangler eller har dår-

lig jernbanetilknytning. Før det eventuelt

investeres i slike tilknytninger må det i det

enkelte tilfelle vurderes om dagens lave

omlastingsvolum er knyttet til det mar-

kedsmessige potensialet eller til dårlig til-

gjengelighet. Utenlandstransportene er en

viktig del av vurderingsgrunnlaget. Hvis

det blir etablert  bedre direkte betjening av

de enkelte landsdeler med feederbåter, vil

dette kunne redusere markedet for de lange

veg- og jernbanetransportene.

Effektivisering av den enkelte transport-

form. Utbygging av flere parallelle trans-

portsystemer til ønskelig standard vil kreve

ressurser som langt overgår de økonomiske

rammer som er gitt for planarbeidet. Det er

derfor naturlig å vurdere muligheten for en

prioritert utbygging av ett eller flere av sys-

temene og samtidig utsette utbyggingen av

andre systemer. I og med at transportmid-

lene i stor grad betjener ulike deler av

transportmarkedet, blir dette vanskelig.

Derfor har vi i hovedtrekk foreslått en sam-

ordnet og skrittvis utvikling og effektivise-

ring av de forskjellige elementene i det

nasjonale transportnettet. Fjerning av flas-

kehalser som lave bruer, for korte kryss-

ningsspor, sterke stigninger, partier med

svak bæreevne, dårlig kurvatur, smal veg

eller kapasitetsproblemer er derfor priori-

tert på veg og bane. Det er også viktig å

utbedre trange og grunne farledsstrekk for

sjøtransporten. Det vil ta lang tid før net-

tene er utbygd til ønsket standard. Et unn-

tak  er luftfarten, som i større grad har

anledning til å bygge ut sin del av nettet i

takt med markedets ønsker.

Styrket drift, trafikkovervåking og tra-

fikkstyring. Regularitet og forutsigbarhet

er, i mange tilfeller, like viktig for nærings-

livets transporter som anvendt tid. Dette

betyr en utfordring for transportetatene,

spesielt vinterstid, men også i forbindelse

med uventede forsinkelser ellers i året.

Informasjonsteknologien vil gi transport-

etatene mulighet for bedret styring, overvå-
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mellom Oslo, Stockholm og København,

det såkalte Nordiske Triangel. Her inngår

viktige deler av Oslopakke 1 og 2 og av

Østfoldpakken fase 1. På havnesiden er det

prosjekter av felles interesse i de nasjonale

havnene Oslo, Kristiansand, Stavanger og

Bergen. Disse vil også være viktige som

ledd i forbindelsen Norge - Europa

gjennom Nordic Link og West Link.

Kirkenes havn har en nøkkelposisjon i til-

knytning til den nordlige dimensjon og

Murmansk-korridoren.

Bedre transportforbindelser i regionene.

Det nasjonale transportnettet er viktig for

regionene og er derfor viet spesiell opp-

merksomhet i den samlede ressursdispone-

ringen. Den foreslåtte utbedring av flaske-

halser på stamvegnettet er også viktig som

et grunnlag for å opprettholde næringsliv

og bosetting i distriktene.

Bedret allmenn transportstandard i dis-

triktene krever også økt offentlig kjøp av

transporttjenester i tynt befolkede områder.

king og utnyttelse av infrastrukturen. Det

vil også gi grunnlag for bedret løpende

kommunikasjon med transportutøverne. 

Bedre standard i de mest trafikkerte deler

av transportnettet. Utbedringer der trafik-

ken er størst vil gi transportgevinster for

mange. Hovedinnsatsen foreslås særlig ret-

tet mot forbindelsene inn mot og mellom

de største byene, samt mot utlandet via

Østfold.

Styrking av de internasjonale forbindel-

seslinjene. EU utgjør vårt hovedmarked,

men de oversjøiske forbindelsene og mar-

kedene i øst er også viktige. Vi har i

utgangspunktet et avstandshandikap i for-

hold til store deler av våre utenlandske

markeder, både når det gjelder person- og

godstransport. Det er derfor viktig at vi

søker å minimalisere dette gjennom utbyg-

gingen av vår transportinfrastruktur. For

gods har sjøtransporten, med 95 prosent av

transportarbeidet, en nøkkelfunksjon. Veg-

transportarbeidet viser imidlertid sterkest

vekst og er tredoblet i løpet av perioden

1970-95, mens transportarbeidet på jernba-

nen har falt med 25 prosent. Det siste tiåret

har utenrikstrafikken vokst klart raskere

enn veksten i innenlandsk trafikk. EUs

prognoser viser fortsatt sterkere vekst i

godstransporten enn norske prognoser for

innenlands transport.

For persontransporten er videre utvik-

ling av flyplassene, og tilbringersystemene

til disse, viktig for å møte den økende etter-

spørsel etter internasjonale flyreiser. For

jernbanen er strekningene Oslo - Stockholm

og Oslo - Gøteborg særlig interessante med

sikte på bruk av moderne persontog i sam-

arbeid med Statens Järnvägar (SJ).

Det legges vekt på en utvikling som er

koordinert mot  det europeiske TEN-T net-

tet som omfatter alle fire transportformer,

inklusiv infrastruktur for navigasjon og tra-

fikkregulering. På landsiden er de viktigste

prosjektene knyttet til forbindelsene
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7.3 Generelt om korridoromtalen
Fokuseringen på korridorer og forbindel-

seslinjer til utlandet er et viktig element i

Nasjonal transportplan. Den tar utgangs-

punkt i de overordnede mål i transportpo-

litikken, og skal danne en viktig del av

grunnlaget for mer detaljerte vurderinger

på prosjektnivå. 

Definisjonen og fastleggingen av korri-

dorer er felles for alle fire transportformer.

Dette er gjort for å få en felles plattform,

selv om dette ikke er like hensiktsmessig

for alle transportformene. Fokuseringen på

korridorer passer best for veg og bane, noe

mindre for luft og minst for sjø.

En følge av dette er at en del tiltak knyt-

tet til sjø- og lufttransport ikke naturlig kan

relateres direkte til den enkelte korridor.

Slike tiltak er derfor primært omtalt i de

sektorvise kapitlene, kapittel 11 for sjøtran-



sportsektoren og kapittel 12 for luftfarts-

sektoren . 

Sjøtransporten kjennetegnes ved stor

spredning av økonomisk og administrativt

ansvar mellom statlig, kommunal og privat

sektor. Det gjenspeiler seg både i korrido-

romtalen og i kapittel 11. Mens priorite-

ringer innen farleder og farledstjenester

dekkes av statlige midler, er planlegging,

utbygging og drift av den enkelte trafikk-

havn et kommunalt ansvar. 

I de etterfølgende kapitler er det gitt en

kort omtale av den enkelte korridor. For

nærmere omtale vises til utredningen

Nasjonalt transportnett. 

bane, både for gods og personer, inklusive

turisttrafikk. Samtidig er den Østfolds

hovedforbindelse med landet for øvrig via

Oslo der den knytter seg til fire andre kor-

ridorer. Den har også viktige kontakter

over Oslofjorden via tverrforbindelsene

med ferje Moss-Horten (rv 19) og Drøbak

(rv 23).

Transport. Gods. Av godset i korridoren går

93 prosent med båt, 6 prosent med bil og 1

prosent med bane. Av transporten til sjøs

skal 85 prosent lenger enn til Danmark. 

Korridoren betjener nær 60 prosent av vår

landbaserte godstransport med utlandet,

med Ev 6 som dominerende transportbæ-

rer.  Vel halvparten av  transporten med bil

og bane skal til/fra Sverige.

Person. Også for personreiser er dette vår

hovedkorridor mot utlandet. De lange per-

sonreisene i korridoren er dominert av

utenlandsreiser med bil, fly og ferge. Tog

har en lav og synkende andel av de lange

transportene, mens ekspressbuss har vekst.

Persontrafikken er preget av den vok-

sende daglige trafikken med tog og bil

mellom Oslo og Østfoldbyene og av trafikk

til og fra Sverige.

Utfordringer. Som hovedkorridor mot

utlandet er det viktig at hver av de fire

transportformene har tilstrekkelig kapasitet

og at det legges til rette for et effektivt sam-

spill mellom disse.

På landsiden er utfordringene knyttet

til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og

miljø,  først og fremst på veg. Korridoren

betjener vel 60 prosent av landets samlede

utenlandsreiser med bil. Både person- og

godstrafikken har økt sterkt de siste årene.

Med unntak av Svinesund, vil Ev 6 i korri-

doren være utbygd dels til firefelts og dels

til tofelts motorveg i løpet av 2000. Det vil

imidlertid fortsatt være kapasitetsproble-

mer ved Svinesund, forbi Sarpsborg og på

store deler av Ev 6 videre nordover i
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I tillegg til landverts trafikk, omfatter

denne korridoren også en stor del av sjø-

transporten fra Oslofjordområdet og uten-

landstrafikken med fly fra Gardermoen.

Den er dermed Norges viktigste transport-

korridor mot utlandet for sjø, luft, veg og



2001. Banen foreslås modernisert med

utbygging av nye strekninger med dobbelt-

spor som ledd i en langsiktig målsetting om

sammenhengende dobbeltspor mellom

Oslo S og Halden for å redusere reisetiden

både i Østfold og mot Gøteborg. I tillegg til

dobbeltspor Oslo - Ski, foreslås følgende

parsell: Sandbukta-Moss stasjon-Såstad.

Dersom basisrammen legges til grunn, vil

utbygging av parsellen Sandbukta-Moss

stasjon-Såstad bli skjøvet ut til etter 2011.

Det er da ikke grunnlag for å gjennomføre

jernbanedelen av Østfoldpakken, fase 1.

Ev 6 forutsettes utbygd ved en kombi-

nasjon av statlige midler og bompenger fra

Østfoldpakken. Det foreslås samlede inves-

teringer på  1 110 mill kr i statlige midler i

perioden 2002-2011. I tillegg er det lagt til

grunn 550 mill kr i bompenger, se nærmere

omtale i kapittel 13.5.1, stamvegrute 1. Den

langsiktige målsetting er firefelts motorveg

Oslo - Svinesund.

Innseilingen fra Drøbak til Oslo og

gjennom Svinesund til Halden foreslås

utbedret.

Forventede virkninger. Tiltakene som fore-

slås vil gi bedre kapasitet og regularitet

både på bane og veg. 

Ved den foreslåtte utbyggingen av dob-

beltspor oppnås bedret kapasitet og punkt-

lighet. Dette legger til rette for at bane kan

ta en større del av trafikkøkningen mellom

Oslo-området og Østfoldbyene, samt

mellom Oslo og Gøteborg. Dette vil imid-

lertid ikke redusere veksten i vegtrafikken

så mye at det endrer behovet for videre

vegutbygging. 

En parallell utbygging av veg og bane

vil ikke føre til noen vesentlig endring av

konkurranseforholdet mellom ekspress-

busser og tog. Konkurransesituasjon over-

for fly bedres, men på denne relasjonen er

trafikken relativt liten både med tog og fly.

Den foreslåtte utbygging av Ev 6 vil gi

bedret kapasitet og sikkerhet på viktige

strekninger og bidra til å nå målsettingen i

Østfold og inn mot Oslo. Videre utbygging

av Ev 6 til firefelts veg er under planlegging

ut fra hensynet til trafikksikkerhet og fram-

kommelighet.

Østfoldbanen har de siste årene hatt

økende betydning for persontransporten

på intercitystrekningen Oslo - Halden, men

har tapt i konkurransen med bil, buss og fly

på strekningen Oslo - Gøteborg. 

Oslopakke 1 og 2 og Østfoldpakken

inneholder viktige tiltak for både veg og

bane. En gjennomføring av disse pakkene

vil ha stor betydning både regionalt og for

internasjonal trafikk

Åpningen av Øresundsforbindelsen i

2000 vil gi bedre forbindelse mot Sentral-

Europa både for veg og bane. Bedringen vil

bli mest markert for bane, som i dag har få

valgmuligheter og som rent teknisk har

større problemer enn vegtransporten med å

tilpasse seg ferjeforbindelser. For å utnytte

banens bedrede situasjon mot Sentral-

Europa, vurderes en koordinert utnyttelse

av vestre og østre linje på Østfoldbanen.

Oslo havn har en nøkkelrolle for sjø-

transporten av gods og personer i korrido-

ren. Havnene i Moss, Borg og Halden har

imidlertid også viktige funksjoner og

behov for god tilknytning til veg og bane.

For å styrke sjøtransporten og dempe vek-

sten i vegtrafikken, må effektiviteten og

dermed konkurranseevnen i havnene, og

da spesielt Oslo havn som den største,

utvikles i takt med markedets krav. 

Ved etablering av trafikksentralene i

Horten og Oslo, har sikkerhetssituasjonen i

sjøledene blitt betydelig forbedret, men det

er behov for utbedring av de viktigste inn-

seilingene, og spesielt leden gjennom

Drøbaksundet til Oslo og Svinesund til

Halden.

Det arbeides lokalt for å åpne Rygge fly-

plass for sivil trafikk.

Hovedprioriteringer. Østfoldbanen fore-

slås i perioden utbygd for 1,8 mrd kr uten-

for Oslo-området. Banen får krengetog  i

79

F O R S L A G  T I L  N A S J O N A L  T R A N S P O R T P L A N  2 0 0 2  -  2 0 1 1



St meld nr 37 (1996-97) om utbygging av Ev

6 i Oslo, Akershus og de nordre deler av

Østfold til firefelts motorveg. 

Åpning av Rygge for sivil flytrafikk vil

ikke gi virkninger av vesentlig betydning

for den videre utbygging av det overordne-

de veg- og banenett i korridoren.

En vesentlig endret situasjon for Oslo

havn vil gi et endret trafikkmønster for

godstransporten på veg og bane, men

neppe av en slik størrelse at det påvirker

hovedmønsteret for videre utbygging av

det overordnede veg- og banenettet.

Utbedring av innseilingen fra Drøbak

til Oslo vil gi mulighet for trafikkseparering

og derved mer effektiv og trygg trafikkav-

vikling for moderne tankfartøyer, contai-

nerskip og store cruiseskip.

ning for godstransport til og fra Sverige,

men er  også viktig for transport videre øst-

over.

Transport. Gods. Av en samlet godsmengde

på 12 millioner tonn, går 80 prosent med

båt, 2 prosent med tog  og 18 prosent med

bil (11 prosent over Ørje og 7 prosent over

Magnor). Av godsmengdene på båt går 45

prosent til Sverige og 55 prosent til Finland,

Russland og Baltikum.

Person. Personreisene med bil har vokst

sterkt. Etableringen av ekspressbussruter

har ført til at togtrafikken regionalt og over

grensen har stagnert. Det har også dempet

veksten i personbiltrafikken.

Utfordringer. Det er lange strekninger med

lav sikkerhetsmessig standard og tidvise

kapasitetsproblemer på rv 2 og spesielt på

Ev 18 der godstransporten har økt med vel

20 prosent på to år.

Manglende kryssingsspor  på Kongs-

vingerbanen øst for Lillestrøm gir lav kapa-

sitet og lengre framføringstid enn nødven-

dig. For sjøtransporten vises til omtale

under korridor 1, kapittel 7.4

Hovedprioriteringer. Kongsvingerbanen

foreslås utviklet videre for 170 mill kr som

enkeltsporet bane med nødvendige kryss-

ingsspor. Krengetog kan settes inn i 2001,

eventuelt gjennom etablering av et eget sel-

skap i samarbeid mellom NSB BA og SJ i

Sverige. Nærmere omtale i kapittel 10.

Jernbaneverkets forslag innenfor anbefalt

ramme og basisrammen er identiske.

Ev 18 forutsettes utbygd ved en kombi-

nasjon av statlige midler og bompenger fra

Østfoldpakken. Det foreslås 420 mill kr i

statlige midler i perioden 2002-2011. I til-

legg er det lagt til grunn 700 mill kr i bom-

penger. Nærmere omtale i kapittel 13.5.1,

stamvegrute 6. Langsiktig målsetting er

motorveg på hele strekningen, herav fire

felt på strekningen  Oslo - Akershus grense.
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7.5 Korridor 2, Oslo - Ørje/Magnor
Dette er vår nest viktigste landverts uten-

landskorridor, men den har også betydelig

sjøtransport gjennom Øresund og inn i

Østersjøen. Korridoren har spesielt betyd-



er likevel størst på strekningen fra Oslo

gjennom Buskerud og Vestfold til

Telemark.

Person. Også de lange persontransportene

er relativt jevnt fordelt i korridoren, men

med tyngst belastning nær Oslo.  Fly har en

dominerende markedsandel mellom Oslo

og Stavanger. På andre viktige strekninger,

som Oslo - Vestfold, Oslo - Agder og Agder

- Stavanger  dominerer bil (85 prosent) og

tog (15 prosent). Buss har også en viss

betydning, særlig mellom Sørlandet og

Vestfold.

Havnene i Sandefjord, Larvik,

Kristiansand, Egersund og Stavanger er

viktige knutepunkt for persontrafikken

mellom Norge og ulike deler av Europa.

Sandefjord lufthavn på Torp har hatt

stor trafikkøkning de siste årene. I 1998

hadde den 410 000 passasjerer og var num-

mer ti av landets lufthavner når det gjelder

trafikk. Anslaget for 1999 er på 650 000 pas-

sasjerer.

Utfordringer. På grunn av høy trafikk og

stor ulykkesbelastning, er det stort behov

for gjennomgående heving av både stan-

dard og kapasitet på  stamvegene og bane-

ne i korridoren. Strekningen Oslo - Asker er

For strekningen videre mot Askim utredes

alternativer med to og fire felt.

Rv 2 forutsettes utbygd ved en kombi-

nasjon av riksvegmidler og bompenger. Det

foreslås 250 mill kr i statlige midler i perio-

den 2002-2011. I tillegg er det lagt til grunn

300 mill kr i bompenger. Nærmere omtale i

kapittel 13.5.1, stamvegrute 15. Langsiktig

målsetting er motorveg på strekningen

Kløfta - Kongsvinger.

For sjøtransporten vises til omtale

under korridor 1, kapittel 7.4

Forventede virkninger. Åpningen av

Romeriksporten høsten 1999 har gitt bedre

forhold for Kongsvingerbanen. Sammen

med krengetog vil dette gi bedre regularitet

og redusert kjøretid for de regionale

togene. For gjennomgående tog Oslo -

Stockholm vil kjøretiden, etter hvert som

banen utvikles, kunne reduseres til fire

timer, mot nå seks timer. Dette bedrer

togets konkurranseevne.

Utbyggingen av Ev 18 vil gi bedre sik-

kerhet og framkommelighet lokalt i

Østfold, samtidig som forbindelsen mot

Sverige bedres. Utbyggingen av rv 2 vil gi

bedret trafikkavvikling og sikkerhet.

For sjøtransporten vises til omtale

under korridor 1, kapittel 7.4
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7.6 Korridor 3, Oslo - Grenland -
Kristiansand - Stavanger

Korridoren dekker en tett befolket kyststri-

pe med høy transportintensitet der alle fire

transportformer er til stede. I korridoren

finner vi også flere viktige knutepunkter

for transport til og fra utlandet.

Transport. Gods. En stor andel av Norges

eksport og import passerer knutepunktene

i korridoren i form av bulk og container-

transport med skip og lastebiltransport på

ferjer. De lange godstransportene er relativt

jevnt fordelt gjennom hele korridoren, men



en spesiell flaskehals både for bane- og veg-

transport. 

Det  er stort behov for utbedringer av

Ev 18 og Ev 39 både når det gjelder kapa-

sitet, sikkerhet, miljø og generell vegstan-

dard på lange strekninger langs korridoren.

Vestfold og Sørlandskysten har mange

byer med relativt kort avstand. Dette  er et

godt grunnlag for å skape en effektiv kol-

lektivtransport, først og fremst basert på

buss. Dersom  Sørlandsbanen skal få vikti-

gere rolle i kollektivtransporten her, så kre-

ver dette  god samordning med busstrans-

port mellom banen inne i landet og befolk-

ningssentraene langs kysten.

På lengre sikt kan en sammenknytning

av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen,

gjennom bygging av Grenlandsbanen,

bedre togets konkurransekraft mellom

Vestfold/Telemark og Sør- og Sørvest-

landet og redusere reisetiden mellom Oslo

og Kristiansand. Dette forutsetter også at

Eidangertunnellen blir bygd.

Det er behov for utbedring og oppgra-

dering av innseilingene til de nasjonale

havnene i Oslo og Grenland. Det er også

behov for en oppgradering av innseilingen

til andre havner på strekningen, blant annet

Drammen.

Hovedprioriteringer. Vestfoldbanen fore-

slås bygd videre ut for  3,9 mrd kr med en

langsiktig målsetting om dobbeltspor

mellom Drammen og Larvik. Innenfor 

foreslått ramme prioriteres utbygging 

av parsellene Barkåker-Tønsberg, Farris-

eidet-Porsgrunn  og Holm-Holmestrand

Nykirke. Alle prosjektene inngår i den fore-

slåtte Vestfoldpakken. I tillegg er det avsatt

midler til mindre tiltak, herunder stasjons-

og knutepunktutvikling. Nærmere omtale i

kapittel 10. Dersom basisrammen blir lagt

til grunn, vil utbygging av parsellen Holm-

Holmestrand-Nykirke bli skjøvet ut til etter

2011. Parsellen Farriseidet-Porsgrunn star-

tes opp, men sluttføres ikke.

Sørlandsbanen foreslås utviklet videre

for 922 mill kr. Innenfor foreslått ramme

prioriteres sluttføring av ny Godsterminal

Ganddal som vil bli startet opp i innevæ-

rende periode (Jf kap. 6.6) og nytt 2. spor

Stavanger - Sandnes som er nødvendig for

å få til den økte satsingen på lokaltogtrafik-

ken på Nord-Jæren som inngår i transport-

planen. I tillegg er det avsatt en del midler

til mindre tiltak innenfor eksisterende

infrastruktur. Jernbaneverkets forslag

innenfor anbefalt ramme og basisrammen

er identiske.

Ev 18 forutsettes utbygd ved en kombi-

nasjon av statlige midler og penger fra de

etablerte bompengeordningene i Oslo,

Vestfold, og Kristiansand, samt fra  plan-

lagt bompengeordning i Aust-Agder. Det

foreslås 2 040 mill kr i statlige midler i peri-

oden 2002-2011. I tillegg er det lagt til

grunn 2 000 mill kr i bompenger. Nærmere

omtale se kapittel 13.5.1, stamvegrute 7.

Langsiktig målsetting er motorveg på hele

strekningen og med fire felt på strekning-

ene Oslo-Brevik og Arendal-Kristiansand.

Ev 39 er omtalt under korridor 4, kapit-

tel 7.7. 

Rv 23 inngår i stamvegnettet som en

viktig tverrforbindelse mellom korridor 1

og 3. Det er ikke foreslått noen bevilgning

til rv 23 i perioden 2002-2011. For videre
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Strekningen Kristiansand - Stavanger er fel-

les med korridor 3. Korridoren dekker et

område hvor næringslivet er mer eksport-

rettet enn ellers i landet. Veginfra-

strukturen nord-sør er lite utviklet og har i

hovedsak betydning for å knytte sammen

naboregioner. Sjøtransport og flytransport

er viktig i hele korridoren, samtidig som

flyplassene og havnene knytter virksomhe-

ten på kontinentalsokkelen sammen med

fastlandet.

Transport. Gods. Eksport og import fra

området  er dominert av sjøtransport med

95 prosent av godsmengden. Sjøtran-

omtale se kapittel 13.5.1, stamvegrute 18.

Ut fra de strenge kriterier som er lagt til

grunn for fastlegging av stamvegnettet, har

Statens vegvesen ikke funnet det riktig å

foreslå at også forbindelsen mellom E 6 og

E 18 via riksveg 19 blir tatt opp som stam-

veg.

Kystverket foreslår en utbedring av

innseilingen til de nasjonale havnene i Oslo

og Grenland; og til Drammen havn. Videre

foreslås en omlegging fra flytende til faste

merker i korridoren.

Forventede virkninger. Gjennom utbyg-

ging av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen,

kombinert med innsetting av krengetog, vil

tog kunne tilby gjennomgående kortere

kjøretid enn bil. Toget vil da framstå som en

mer effektiv konkurrent til personbil og

ekspressbuss på flere strekninger og til fly

mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger.

En senere realisering av Grenlandsbanen

kan korte reisetiden ned mot tre timer

mellom Oslo og Kristiansand.

Med de planlagte utbedringene av inn-

seilingene til Oslo, Drammen og Grenland,

og drift av trafikksentralene i Oslo, Horten,

Brevik og Kvitsøy (fra 2001), vil forholdene

bli lagt bedre til rette for bruk av større far-

tøyer og en tryggere avvikling av sjøtrafik-

ken i korridoren.

Utbyggingen av banestrekningene i

korridoren vil ikke redusere veksten i veg-

trafikken så mye at det endrer behovet for

videre vegutbygging.

På vegsiden vil det bli kapasitetsforbed-

ringer på viktige deler av Ev 18, spesielt i

Drammen, Vestfold og Kristiansand.

Bygging av ny Ev 18 kommer i gang på

strekninger i Aust-Agder der nåværende

Ev 18 er smal og har svært dårlig kurvatur.
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7.7 Korridor 4,  Kristiansand - 
Stavanger - Bergen - Ålesund - 
Trondheim 



sporten har store markedsandeler på de

lange innenlandske transportene i korrido-

ren, mens vegtransporten i første rekke har

betydning for transport mellom naboregio-

ner. Området står for om lag 60 prosent av

eksporten i tonn, eksklusive olje og gass.

Jernbanen har markedsandeler på 3 - 10

prosent på enkelte relasjoner, hovedsakelig

med betjening via Østlandet. 

Person. Det er størst belastning på strek-

ningen Kristiansand - Stavanger - Bergen

og mellom Mørebyene og Trondheim. Av

de lange reisene internt i regionen skjer 77

prosent med bil, 11 prosent med fly, 5 pro-

sent med buss, 5 prosent med tog og 2 pro-

sent med hurtigbåt. Korridoren er viktig for

den økende cruisetrafikken.

Utfordringer. For å skape sterkere samlede

regioner på Vestlandet, er det behov for

videreutvikling av Kyststamvegen og den-

nes tilknytninger til sjø- og flyplassnettet.

Det er viktig å bedre ferjetilbudet og fjerne

flaskehalser. I takt med utviklingen av veg-

nettet må videre satsing på busstransport

vurderes. 

Det er viktig å utvikle effektive havner

med god tilknytning til stamvegnettet. Det

er behov for oppgradering av innseilingen

til de nasjonale havnene i Stavanger og

Bergen og til flere andre av de større byene

og industristedene på strekningen slik at de

gir sikker og effektiv framkommelighet  for

de framtidig dimensjonerende fartøyer.

Utvikling  av Ålesund som et hovedknute-

punkt i Møre og Romsdal for sjøtransport

av stykkgods er omtalt i kapittel. 6.6. 

Flyplasstettheten i deler av regionen er

høy. I planperioden vil programmet for

oppgradering av  regionale lufthavner bli

videreført. Luftfartsverket mener imidler-

tid at det vil være hensiktsmessig med en

samlet og overordnet diskusjon vedrørende

de langsiktige investeringer på de regiona-

le flyplassene for å kunne gi et best mulig

transporttilbud innenfor tilgjengelige øko-

nomiske rammer. 

Hovedprioriteringer. Jernbanestrekningen

Kristiansand - Stavanger er omtalt under

korridor 3.

Ev 39 forutsettes utbygd ved en kombi-

nasjon av statlige midler og bompenger fra

Listerpakken i Vest-Agder, prosjektet

Teigen-Bogen i Sogn og Fjordane og pro-

sjektet Øysand -Thamshavn i Sør-

Trøndelag. Det er foreslått 3 540 mill kr i

statlige midler i perioden 2002-2011. I til-

legg er det lagt til grunn 850 mill kr i bom-

penger. Se nærmere omtale i kapittel 13.5.1,

stamvegrute 8, 9 og 10. Langsiktig målset-

ting er motorveg på strekningen Kristian-

sand - Mandal og stamvegstandard for

øvrig. Det vil bli behov for fire felt nær de

store byene.

Kystverket foreslår  en oppgradering

av innseilingen til de nasjonale havnene i

Stavanger og Bergen. Videre foreslås priori-

tert spesialmerking av de resterende deler

av hurtigbåtledene i korridoren og en utvi-

delse av dekningsområdet for Fedje tra-

fikksentral.

Forventede virkninger. De planlagte tiltak-

ene på sjøsiden vil gi sikrere sjøtransport

både for godsfartøy og hurtigbåter, og
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fortsatt går som sjøtransport direkte fram-

for å fraktes over fjellet og via Oslo.

Samspillet mellom land- og sjøtransport er

spesielt viktig i denne korridoren.

Jernbanen regner med at krengetogdrift

fra 2001 vil gi 15-20 prosent økning i antall

reisende, men ønsker å utvikle tilbudet

videre både for personer og gods gjennom

økt kapasitet, utvidet lastprofil  og knute-

punktsutvikling.

Vegrutene Ev 16, Ev 134, rv 7, rv 50 og

rv 52 dekker hver sine geografiske områder

og er viktige veglenker for lange transpor-

ter. Det er stort behov for utbedring av par-

tier med dårlig standard med strekningsvis

enfelts veg og av partier med mye randbe-

byggelse og tettstedsproblematikk. Det vil

bli vurdert om rv 7 over Hardangervidda

og rv 50 Aurland - Hol fortsatt skal holdes

vinteråpne, se kapittel 13.

Ev 16 er valgt som stamveg mellom

Bergen og Oslo. Rv 52 via Hemsedal og rv

7 over Hardangervidda vil imidlertid være

viktige vegruter for næringslivet mellom

legge til rette for bruk av transportøkono-

misk lønnsomme fartøystørrelser.

På vegsiden vil det bli gjennomført vik-

tige prosjekter på rv 39 knyttet til kapasitet,

trafikksikkerhet og miljø i de større byene,

Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim.

Flere smale, bratte, rasutsatte og svingete

strekninger på ruten vil bli utbedret eller

bygget om. Dette vil gi sikrere og bedre

framkommelighet, spesielt for tunge kjøre-

tøy og legge til rette for et bedre tilbud av

gjennomgående bussruter.

Tiltakene vil bidra til å knytte regionene

på Vestlandet bedre sammen og gjøre dem

transportmessig mindre avhengig av

Østlandsområdet ved at det legges bedre til

rette for direkte båt- og ferjeforbindelser

mot utlandet.
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7.8 Korridor 5, Oslo - Bergen
Korridoren utgjør i praksis et nettverk med

flere vegruter, jernbane, luft og sjøtransport

som alle er viktige for transporten mellom

Østlandet og Vestlandet. Korridoren er pre-

get av store befolkningssentra i endepunk-

tene, men mer spredt bosetting underveis.

For innlandsområdene langs korridoren er

terminalene for gods og passasjerer i

Bergen og Oslo viktige for kontakten utad.

Transport. Gods. Av godstransporten

mellom Bergen og Oslo går 40 prosent på

sjø, mens bane og veg hver tar omlag 30

prosent.  På underveisrelasjonene går nes-

ten all transport på veg.

Person. På de lange strekningene mellom

Oslo og flyplassnære områder på

Vestlandet har flytransport over halvparten

av markedet. For øvrig dominerer bil. Tog

har en markedsandel på opptil 15 prosent

på en del strekninger langs Bergensbanen.

Utfordringer. Det er en utfordring å legge

til rette for at mest mulig av den internasjo-

nale godstransporten til/fra Vestlandet



Vestlandet og Østlandet. Rv 52 vil få

vesentlig større betydning når tunnelen

mellom Aurland og Lærdal åpnes for tra-

fikk. Det må derfor foretas en samlet vur-

dering av disse rutene med hensyn til valg

av drift- og vedlikeholdsstandard og

utbygging. 

For sjøtransport se korridor 3 og 4.

Hovedprioriteringer. Bergensbanen fore-

slås utviklet videre for 804 mill kr som

enkeltsporet bane med nødvendige kryss-

ingsspor. Innenfor foreslått ramme priorite-

res profilutvidelse og kapasitetstiltak for

godstrafikken. Videre prioriteres utbygging

av nytt dobbeltspor Bergen - Fløen og

utbygging av Arna stasjon. Ny Ulriks-

tunnel startes opp i perioden og fullføres i

neste periode slik at det blir sammenheng-

ende dobbeltspor Bergen - Arna. Dette er

svært viktig for lokaltogtrafikken. Det er

lagt inn midler til  rassikring av Rastalia

like øst for Voss og diverse mindre tiltak.

Det er lagt inn en oppstartbevilgning til

Ringeriksbanen. 

Dersom basisrammen legges til

grunn, skyves rassikring av Rastalia ut til

etter 2011. Det er heller ikke rom for opp-

start av Ringeriksbanen.

Ev 134 foreslås utbygd ved en kombina-

sjon av riksvegmidler og  bompenger fra

prosjektene Gvammen - Århus i  Telemark

og Rullestadjuvet i Hordaland. Det foreslås

900 mill kr i statlige midler. I tillegg er det

lagt til grunn 150 mill kr i bompenger.

Prosjektomtale se kapittel 13.5.1, stamve-

grute 11. Langsiktig målesetting er to-felts

motorveg Drammen - Kongsberg og for

øvrig stamvegstandard.

Ev 16 forutsettes utbygd ved en kombi-

nasjon av statlige midler og bompenger fra

Oslopakke 1. Det foreslås 910 mill kr i stat-

lige midler. I tillegg er det lagt til grunn 250

mill kr i bompenger. Prosjektomtale se

kapittel 13.5.1, stamvegrute 12. Langsiktig

målsetting er motorveg Sandvika -

Hønefoss (fire felt nærmest Sandvika) og

for øvrig stamvegstandard.

Rv 35 Hønefoss - Jessheim er en viktig

forbindelse mellom korridor 5 og

Gardermoen. Utbygging av strekningen

Lunner - Gardermoen startes opp i innevæ-

rende periode og forutsettes fullfinansiert

med 390 mill kr i perioden 2002-2011.

Nærmere omtale se kapittel 13.5.1, stamve-

grute 17.

Forventede virkninger. De anbefalte tiltak

på Bergensbanen gjør det mulig  å redusere

reisetiden fra 5 timer og 40 minutter i 2002

til 5 timer og 32 minutter i 2012.  Med eta-

blering av  Ringeriksbanen vil reisetiden

kunne reduseres til 4 timer og 40 minutter.

Utviklingen av Bergensbanen i kom-

mende periode vil i liten grad påvirke

behovet for utbygging av vegnettet.

Tiltakene på Ev 134 vil gi betydelig bed-

ring for tungtrafikken, spesielt ved at de

vanskelige partiene i Nutheimskleivene og

Rullestadjuvet fjernes.  

Tiltakene på Ev 16 vil gi en bedring av

kapasitet, ulykkessituasjon og miljøforhold

på strekningen vestover fra Sandvika.

Flaskehalsen med smal og svingete veg i

området ved Borgund stavkirke vil bli

erstattet med  ny veg. 

En større andel utenriks godstransport
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lende vegnett. Det er tidvis kapasitetspro-

blemer på Ev 6 og det er høyt ulykkesnivå

både på Ev 6 og rv 3. Det er i dag miljø- og

trafikksikkerhetsproblemer flere steder på

grunn av stor gjennomgangstrafikk i tett-

stedene. Det er også lange strekninger med

smal veg og dårlig geometrisk standard.

For sjøtransport se korridor 3 og 4. 

Hovedprioriteringer. Dovrebanen foreslås

utviklet videre fra Eidsvoll til Trondheim

som enkeltsporet bane med nødvendig

kapasitet på kryssingssporene innenfor en

ramme på 720 mill kr. I første omgang pri-

oriteres kapasitetstiltak  Eidsvoll - Hamar.

Her er den langsiktige målsettingen  å  eta-

blere sammenhengende dobbeltspor.

Sluttføring av ny godsterminal i Trondheim

er  prioritert innenfor rammen. Jernbane-

verkets forslag innenfor anbefalt ramme og

basisrammen er identiske.

Ev 6 forutsettes utbygd ved en kombi-

nasjon av statlige midler og bompenger fra

Oslopakke 1, Trondheimspakken og en for-

lengelse av bompengeinnkrevingen på Ev 6

Trondheim - Stjørdal. Det foreslås 1 120 mill

kr i statlige midler i perioden 2002-2011. I

direkte til/fra Vestlandet vil avlaste havne-

ne i Oslofjorden og reduserer landtranspor-

ten over fjellet. 
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7.9 Korridor 6, Oslo - 
Trondheim/Ålesund

Korridoren spiller en viktig rolle for kon-

takten mellom Nordvestlandet, Midt-

Norge og Østlandet, samtidig som både

veg og bane gjennom korridoren inngår i

den landverts hovedruten nord - sør

gjennom Norge. Korridoren betjener også

en betydelig befolkningskonsentrasjon i

Mjøsregionen. Terminalene for gods og

passasjerer i Trondheim og Oslo er viktige

for kontakten utad for innlandsområdene

langs korridoren.

Transport. Gods. Godstransporten er domi-

nert av biltransport på alle distansene. Tog

har sitt viktigste marked på strekningen

Oslo - Trondheim, med en andel på 30 pro-

sent.  Sjøtransport har liten andel av den

interne transport i korridoren, men spiller

en viktig rolle for eksporten fra Midt-Norge

og innlandsfylkene Oppland og Hedmark. 

Person. De lange persontransportene domi-

neres av bil, men fly har omlag halvparten

av reisene mellom Oslo og Trondheim og

Mørebyene. Tog har sin største markedsan-

del mellom Oslo og Mjøsbyene,  rundt 20

prosent. Nye langrutebusser via riksveg 15

har økende trafikk.

Utfordringer. Det er en målsetting å styrke

jernbanens tilbud både på person- og gods-

transport blant annet gjennom utvikling av

knutepunkter, økt kapasitet på kryssings-

spor og utvidet lastprofil. Økt bruk av

Rørosbanen for godstransport vil bli vur-

dert som alternativ til kostbare og miljø-

messig utfordrende utbyggingstiltak på lin-

jen i Gudbrandsdalen.

Det er behov for omfattende tiltak på Ev

6, Ev 136 og rv 3 for å oppnå et tilfredsstil-



tillegg er det lagt til grunn 1 000 mill kr i

bompenger. Se prosjektomtale i kap. 13.5.1,

stamvegrute 2. Den langsiktige målsetting

er firefelts motorveg Oslo - Lillehammer,

tofelts motorveg Lillehammer - Otta, vanlig

stamvegstandard Otta - Klett og firefelts

motorveg Klett - Trondheim.

Rv 15 Otta - Hjelle foreslås gitt en stat-

lig investeringsramme på 100 mill kr i peri-

oden 2002-2011. Nærmere omtale se kapit-

tel 13.5.1, stamvegrute 13.

Ev 136 Dombås - Ålesund foreslås gitt

en statlig investeringsramme på 470 mill kr

i perioden 2002-2011. Nærmere omtale se

kapittel 13.5.1, stamvegrute 14. Langsiktig

målsetting er firefelts veg på strekningen ut

mot Ålesund og for øvrig stamvegstan-

dard.

Rv 3 Kolomoen - Ulsberg foreslås gitt

en statlig investeringsramme på 180 mill kr

i perioden 2002-2011. Nærmere omtale se

kapittel 13.5.1, stamvegrute 16. Den lang-

siktige målsettingen er firefelts veg på deler

av strekningen Hamar - Elverum, for øvrig

stamvegstandard.

Rv 4 inngår ikke i stamvegnettet, men

er en viktig forbindelse mellom de vestre

deler av Oppland og Oslo-området, og

også som alternativ rute til Ev 6. Det fore-

slås bygd 13 km ny veg forbi Raufoss.

Forventede virkninger. Utbyggingen av

Dovrebanen vil gi bedre kapasitet og regu-

laritet både for person- og godstrafikken.

Den foreslåtte utbygging av Ev 6 vil gi

betydelige forbedringer i Trondheim. Flere

markerte standardbrudd på Ev 6 i Sør-

Trøndelag som utgjør et problem for tung-

transporten, vil bli fjernet. Kapasitet og sik-

kerhet på Ev 6 i Akershus, Hedmark og

Oppland vil bli bedret der vegen utvides til

smal firefelts veg og ved omlegginger.

Sentrumsmiljøet i Vågåmo vil bli forbe-

dret ved den foreslåtte omlegging av rv 15.

På Ev 136 vil flere markerte flaskehalser

langs Romsdalsfjorden og i Romsdalen bli

fjernet. Nye partier på innfartsvegen til

Ålesund vil bedre bomiljøet og trafikksik-

kerheten.

På rv 3 vil mindre utbedringer av de

dårligste strekningene gi jevnere standard.
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I tillegg til sin rolle internt i Trøndelag og

Nordland, utgjør korridoren en viktig del

av hovedruten nord-sør gjennom Norge

både for bane, luft, sjø og veg. Korridoren

binder sammen et stort bo- og arbeidsmar-

kedsområde fra Trondheim til Steinkjer.

Flyplasser og havner i korridoren er viktige

som bindeledd til virksomheten på konti-

nentalsokkelen. Kombinasjonen av gode

havner og faste veg- og baneforbindelser

østover gir potensiale for en utvikling av

internasjonal transport øst-vest. 

Transport. Gods. Transportmengdene er

små i forhold til de tunge strekningene i

Sør-Norge. På strekningen Trondheim -

7.10 Korridor 7, Trondheim - Bodø



Flyplasstrukturen i Helgelandsområdet

er preget av flere små flyplasser. Det vurde-

res om en samling av disse, kombinert med

bedre vegtilknytninger, samlet sett kan gi et

bedre og billigere flytilbud for regionen.

Hovedprioriteringer. Nordlandsbanen

foreslås  utviklet  innenfor en ramme på 624

mill kr. Innenfor foreslått ramme prioriteres

utvidelse av lasteprofil og økt kapasitet for

godstrafikken. I tillegg foreslås utbygging

av Gevingåsen tunnel nord for Trondheim

som et ledd i utviklingen av lokaltrafikken

i Trondheimsområdet (Trønderbanen). Det

er også satt av midler til andre tiltak for på

styrke denne banens konkurransekraft. Ut

over dette prioriteres verdibevarende ved-

likehold. Dersom basisrammen legges til

grunn, foreslås det å redusere rammen for

diverse mindre tiltak på Nordlandsbanen

med 20 mill kr.

Ev 6 med tilknytninger forutsettes

utbygd ved en kombinasjon av statlige

midler og bompenger gjennom forleng-

else av innkrevningsperioden på Ev 6

Trondheim - Stjørdal. Det foreslås 1 480 mill

kr i statlige midler. I tillegg er det lagt til

grunn 150 mill kr i bompenger. Nærmere

omtale se kapittel 13.5.1, stamvegrute 3.

Langsiktig målsetting er firefelts motorveg

Trondheim - Stjørdal og tofelts motorveg

videre til  Steinkjer. For øvrig baseres

utbyggingen på vanlig stamvegstandard.

På riksveg 80 vil det bli behov for fire felt

inn mot Bodø. 

Kystverket vil prioritere en oppgrade-

ring av hovedledene i korridoren ved utdy-

ping av trange, grunne og svingete sei-

lingsleder. Merking av hurtigbåtleden i

korridoren vil også bli prioritert, samt

omlegging fra flytende til faste merker.

Forventede virkninger.

Utviklingen av Nordlandsbanen vil gi mer

pålitelig framføring av togene og øke gods-

kapasiteten.

Oppgraderingen av hovedleden langs

Bodø tar tog 55 prosent av godsmengden.

De lange godstransportene underveis i kor-

ridoren fordeler seg med 65 prosent på veg

og 35 prosent på sjø, men med store varia-

sjoner på de ulike strekningene.

Person. Persontransporten preges av under-

veisreiser. Trafikken er særlig stor på strek-

ningen Trondheim - Steinkjer. For under-

veisreisene dominerer bilen, men tog, fly og

hurtigbåter har også viktige andeler på en

del strekninger. 

Utfordringer. Effektive transportruter er

viktig i dette området for å dempe virk-

ningen av de lange avstandene, men tra-

fikkgrunnlaget er mange steder lavt.  For å

opprettholde og styrke kystflåtens del av

godsmarkedet i korridoren er det behov for

utdypinger flere steder i hovedskipsleden

og i innseilingsledene til flere havner. Det

er behov for bedre tilrettelegging for stykk-

gods i Trondheim havn. Utvikling av hav-

nene i Trondheim, Verdal/Levanger og Mo

i Rana vil kunne legge til rette for mer

transport via de internasjonale tverrforbin-

delsene øst-vest, men potensialet er usik-

kert.

Ev 6 har, spesielt i Nordland,  lange

strekninger med smal veg, rasfare og parti-

er med dårlig regularitet om vinteren

(Korgfjellet). Det er derfor behov for en

betydelig opprusting av vanskelige partier,

med særlig vekt på breddeutvidelse og

bedret regularitet vinterstid.

Utfordringene for jernbanen er i første

rekke å bevare og fornye kjørevegen på

dagens traseer for å redusere reisetiden og

forbedre kapasiteten og punktligheten med

spesiell vekt på strekningen Trondheim -

Steinkjer. 

Det totale markedet i korridoren er

begrenset. Det er derfor viktig å utvikle en

langsiktig strategi der veg og bane ses

under ett, samtidig med å vurdere de alter-

native mulighetene på sjøen og i transport-

nettet i Sverige. 
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kysten vil gi bedre forhold, ikke minst 

for hurtigrutene og hurtigbåtene langs

kysten.

Omlegginger av Ev 6, og eventuelt rv

80, vil gi bedret miljøsituasjon og lette for-

holdene for gjennomgangstrafikken flere

steder,  spesielt i Steinkjer. Tunnel gjennom

Korgfjellet vil eliminere et vegparti som er

vanskelig, spesielt om vinteren. Dette vil

være en stor forbedring, først og fremst for

tungtrafikken.

havn har en viktig funksjon i transittrafik-

ken øst-vest.

De spesielle klimatiske forhold  gir eks-

tra kostnader både for anlegg, drift og ved-

likehold av infrastrukturen. Presset på en

optimal utnyttelse av felles begrensede

transportressurser er derfor større her enn

ellers i landet. 

Transport. Gods. Selv om godsstrømmene

er relativt små, gjør de store naturressur-

sene, først og fremst fisk, korridoren viktig

i et næringsperspektiv. Framtidig gass- og

oljeutvinning vil forsterke dette.

Sjøtransporten, spiller en større rolle for

godstransporten her enn ellers i landet. Av

innenriks godstransport til og fra Nord-

Norge går over 70 prosent med båt.

Vegtransporten til/fra Nord-Norge foregår

i stor grad på det svenske og finske hoved-

vegnettet. Fly har også en viktig rolle for

frakt av visse typer gods.

Personer. De lange persontransportene

domineres av bil. Fly har en betydelig mar-

kedsandel  av de lengste personreisene.

Hurtigruta og hurtigbåter har viktige mar-

kedsandeler på enkelte strekninger.

Utfordringer. Det er ønskelig å videreutvi-

kle sjøtransporten  som en effektiv trans-

portform mot Sør-Norge og Kontinentet,

med særlig vekt på de nasjonale havnene

Bodø og Tromsø. Utviklingen av den nord-

lige maritime korridor, i første rekke mot

de nordvestre deler av Russland, bør vur-

deres nærmere. Det er behov for utbedring

av en rekke flaskehalser med lav framkom-

melighet i hovedleden og innseilingen til

viktige havner.

Ev 6 har variabel standard med hensyn

til vegbredde, tettstedsproblemer og kurva-

tur. Det er også usikker framkommelighet

vinterstid. I planperioden bør hovedfokus

settes på regularitet og forutsigbarhet i

framkommeligheten på vegnettet. I tillegg

til rassikring og utbedring av flaskehalser,
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7.11 Korridor 8, Bodø - Narvik - 
Tromsø - Alta -Kirkenes

Transportstrømmene for gods og personer

er gjennomgående små, samtidig som

avstandene er store, både innen området og

til resten av Norge og utlandet. Sjø- og fly-

transport står sterkt i regionen. Lofoten og

Vesterålen er knyttet til det overordnede

transportnett gjennom denne korridoren.

Korridoren har tilknytning til det svenske,

finske og russiske vegnettet og til banenet-

tet i Sverige. Tromsø er et viktig bindeledd

mellom fastlandet og kontinentalsokkelen

med Svalbard og Barentshavet. Kirkenes er

et viktig brohode mot Russland. Narvik



Ev 6 med tilknytningsveger forutsettes

utbygd innenfor en statlig investeringsram-

me på 1 830 mill kr i perioden 2002-2011.

Nærmere omtale se kapittel 13.5.1, stamve-

grutene 4 og 5. Den langsiktige målsetting-

en er vanlig stamvegstandard.

Forventede virkninger

Tiltakene på Ofotbanen vil gi grunnlag for

mer effektiv drift både for malmtranspor-

ten og for godstransporten til/fra Sør-

Norge og Europa.

Tiltakene langs kysten vil gi generelt

bedre forhold for kysttrafikken.

Fullføringen av Ev 10 vil gi Lofoten

bedre og kortere forbindelse til Ev 6. 

De foreslåtte tiltak på Ev 6 vil gi sikrere

og raskere transport gjennom utbedring av

kurvatur og bredde og fjerning av rasfarli-

ge partier.

fører dette til økte vinterdriftskostnader på

fjelloverganger og andre vanskelige partier.

Ofotbanen må utbygges for å gi mer

rasjonell malmtransport Kiruna - Narvik og

godstransport på bane mellom Nord-

Norge og Sør-Norge og Europa gjennom

Sverige, det såkalte Arctic Rail Express-pro-

sjektet.

Det er behov for å utbedre Kirkenes

lufthavn. Dette er under planlegging. 

Hovedprioriteringer. Ofotbanen foreslås

rustet opp for 171 mill kr gjennom tiltak for

rassikring og økt kryssingskapasitet. Ut

over dette prioriteres verdibevarende ved-

likehold. Dersom basisrammen blir lagt til

grunn, skyves rassikring av Tøtta-området

ut til etter 2011.

Kystverket vil prioritere en oppgrade-

ring av de indre farleder i Nordland og

Troms.  Videre vil Kystverket prioritere

omlegging fra flytende til faste merker.
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sportpolitikk for å få til et nødvendig sam-

arbeid mellom nasjonale, regionale og loka-

le interesser. Denne politikken må gi stabile

rammevilkår for kommunenes og fylkes-

kommunenes handlingsmuligheter.

Transportetatene mener det er viktig å

ikke undervurdere konkurransen mellom

transportmidlene, og at tiltak i favør av ett

transportmiddel har betydning for reise-

middelfordelingen. Dette gjelder ikke

minst i storbyområdene.

Undersøkelser ved NIBR15 viser at det

for arbeidsreiser i Osloområdet er reell kon-

kurranse mellom bil og kollektivtransport.

Reisetidsforkortelser (ved for eksempel

bedret framkommelighet) i favør av bil

eller kollektivtransport påvirker valg av

reisemiddel. NIBR konkluderer med at økt

vegkapasitet, som på kort sikt fjerner køer

og får biltrafikken til å flyte raskere, også

fører til at en del kollektivtrafikanter går

over til å bruke bil til jobben. På den måten

øker biltrafikken, og det blir enda vanskeli-

gere  å nå målsettingen om å øke kollektiv-

transportens andel av de reisende. 

Transportmiddelfordelingen til den nye

hovedflyplassen på Gardermoen viser at et

markedstilpasset kollektivtilbud kan fun-

gere godt. Målsettingen om 50 prosent kol-

lektivandel er oppfylt ved en kombinasjon

av et omfattende tog- og busstilbud.

Det er ønskelig at transportløsninger bidrar

til en menneskevennlig og ressursvennlig

by- og tettstedsutvikling. Ett av våre sat-

singsområder er å legge til rette for mindre

biltrafikk i de største byområdene. Vi fore-

slår tiltak som kan gi en vesentlig dempet

vekst i biltrafikken. Hensikten er å skape

god tilgjengelighet for innbyggere og

næringsliv, samtidig som helse og miljø blir

bedre.
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8.1 Utfordringer
Befolkningsutviklingen har lenge vært

størst i byområdene. Oslo og Akershus

hadde siste tiårsperiode en befolkningsøk-

ning på drøyt 100 000 personer (11 prosent),

mens resten av landet hadde en vekst på

mindre enn 200 000 personer (4 prosent). I

følge lokalt utfordringsdokument for Oslo

og Akershus, ventes veksten i denne regio-

nen å bli enda større i neste tiårsperiode.

Det er også ventet sterk befolkningsvekst i

de andre største byområdene.

Befolkningsvekst gir økt biltrafikk.

Befolkningsveksten i Oslo og Akershus,

sammen med den generelle utvikling førte

til en vekst i biltrafikken på 70 prosent fra

1980 til 1997, mens veksten i kollektivtrans-

porten bare var 2 prosent. Hvis kollektiv-

transporten skal ta all vekst i trafikken fram

til 2010, må antall kollektivreiser øke med

140 prosent14. En slik utvikling krever

meget sterke virkemidler: Tidsdifferen-

sierte bompenger med høyere satser enn i

dag i rushtiden, sterke parkeringsrestrik-

sjoner og utbygging av et vesentlig økt kol-

lektivtrafikktilbud.

Vi har forutsatt at det ikke  tas i bruk

virkemidler i en slik grad at biltrafikken

ikke øker i planperioden. Utfordringen blir

å dempe veksten i biltrafikken og utvikle

miljømessig gode transportløsninger i de

største byområdene. Areal- og transport-

planlegging må samordnes for å motvirke

byspredning og begrense transportomfang-

et . Vi trenger en langsiktig nasjonal bytran-

14  Kilde: Lokalt utfordringsdokument for Oslo 
og Akershus

15  Omtalen av undersøkelsen er basert på en 
artikkel av Petter Næss og Synnøve Lyssand 
Sandberg i Plan nr 5/6 1998

8.2 En helhetlig bytransportpolitikk
Innsatsen fra statlig, regionalt og kommu-

nalt nivå må samordnes hvis vi skal oppnå

miljøvennlig transport og byutvikling. Det

kreves en omfattende rekke av tiltak som er

samordnet og koordinert. En slik samord-

net bytransportpolitikk bør først og fremst

inneholde følgende:

• Samordnet areal- og transportplanleg-

ging



• Organisering som gjør det mulig å se

investeringer i infrastruktur og drift av 

kollektivtransport i sammenheng

• Parkeringspolitiske tiltak

• Tidsdifferensierte bompenger/

vegprising

• Kollektivtrafikktiltak på bane og veg

• Sykkeltiltak

• Vegutbygging/vegutbedring

• Hensiktsmessig lokalisering av havner

og godsterminaler

• Piggdekkrestriksjoner

• Nedsatt fartsgrense

• Miljøforbedringer langs transportnettet

Vi mener at nullvekst i biltrafikken er mulig

i de sentrale delene av byområdene med

disse tiltakene. Det krever stor innsats fra

kommunene og fylkene, for eksempel

streng parkeringspolitikk og samordnet

areal- og transportplanlegging. Det er nød-

vendig at statlige og lokale myndigheter

samarbeider om trafikkbegrensende tiltak i

Osloområdet. Hvis biltrafikken får lov til å

følge prognosene, blir framkommeligheten

i vegnettet like dårlig som på 1980-tallet da

det var "kø, kork og kaos".

Samordnet areal- og transportplanleg-

ging. I kapittel 6.5 foreslår vi hvordan sam-

ordningen mellom areal- og transportplan-

legging kan forbedres. De rikspolitiske ret-

ningslinjene bør detaljeres og ta opp i seg

regler for arealbruk etter mønster av det

nederlandske ABC-system, det vil si en

politikk om rett virksomhet på rett sted. I

praksis betyr dette at nye virksomheter

som trekker til seg mange mennesker, vil

bli lokalisert til områder der kollektivtrans-

porten har gode vilkår, mens mulighetene

for privat parkering begrenses. Denne loka-

liseringspolitikken bør gå hånd i hånd med

utvikling av kollektivtrafikken, knute-

punktoppbygging og parkeringsrestriksjo-

ner.

Organisering av bytransport. I kapittel 6.8

påviser vi behov for en ny ansvars- og

arbeidsdeling der ulike deler av samferd-

selstilbudet ses i sammenheng. I en slik

organisasjon er det viktig å håndtere sam-

spillet mellom den lokale arealpolitikken

og den statlige og regionale samferdselspo-

litikken. Vi mener at Samferdsels-

departementet bør ta initiativ til å forandre

organiseringen av kollektivtransporten.

Parkeringspolitiske tiltak. Parkerings-

politikk er et av de mest sentrale virkemid-

lene for å redusere kø- og miljøproblemer i

de større byområdene. Biltilgjengeligheten

til et område kan relativt raskt påvirkes ved

å forandre parkeringstilbudet og prisen for

parkering. Muligheten til å parkere rimelig

ved arbeidsplassen påvirker sterkt valget

av transportmiddel for reisen til og fra

arbeid. Over 70 prosent av de yrkesaktive i

Oslo og Akershus med tilgang til bil kan

parkere gratis i nærheten av arbeidsstedet,

der de er sikre på å få plass16.

Virkningen av parkeringstiltak avheng-

er av hvilken parkeringspolitikk man

ønsker å følge og av muligheten for å påvir-

ke private parkeringsplasser. Dersom det i

Oslo koster 1500 kr/måned for langtidsleie

av parkeringsplass, 8 kr/time for gatepar-
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16 Miljø Kompetanse AS, 1998, Arbeidsreiser 
-en del av virksomhetens miljøstrategi



det vurderes å endre skattereglene på dette

punktet. 

Innfartsparkering. Det bør etableres innfart-

sparkering for bil og sykkel ved kollektiv-

terminaler, med god tilgjengelighet til øvrig

infrastruktur, skilting og tyverisikring.

Gangavstanden fra parkering til terminal

bør være kortest mulig. Se kapittel 6.6.

Tidsdifferensierte bompenger/vegprising. 

Hovedformålet med dagens bompengeinn-

kreving i de større byområdene er finansie-

ring av infrastrukturtiltak. Bompenge-

ordningene er tidsbegrensede og skal

avvikles når prosjektene er betalt. Det er

mulig å differensiere bomavgiften over

døgnet ut fra trafikksituasjonen, men

hovedformålet er fortsatt å finansiere infra-

strukturtiltak.

Vegprising har som formål å regulere

trafikken og innebærer at trafikantene må

betale ulik pris for å benytte bestemte deler

av vegnettet til bestemte tider. Et slikt sys-

tem bidrar til at en del trafikanter unnlater

å reise eller velger andre reisemål, andre

kjøreruter, et annet kjøretidspunkt eller et

annet transportmiddel enn de ellers ville ha

gjort. Vegprising er derfor egnet for å

begrense køproblemer og lokale miljøpro-

blemer.

Vi mener at vegprising må innføres i de

største byområdene når eksisterende bom-

pengeopplegg skal avvikles. Dette er en

viktig forutsetning for å dempe veksten i

biltrafikken og utvikle miljømessig gode

transportløsninger. Staten må gjennom lov-

verket åpne for at vegprising, med samtyk-

ke fra Stortinget, kan innføres etter lokale

initiativ. Staten må også kunne gå inn med

pålegg om vegprising. Behovet for vegpri-

sing er størst i Osloregionen, der bompen-

geordningen avvikles i 2007.

Det er imidlertid viktig allerede nå å benyt-

te effekten som bompengeordningen kan gi

kering i indre by og 4 kr/time i ytre by, er

det beregnet at  arbeidsreisene med bil vil

bli redusert med rundt 10 prosent17.

Parkeringspolitiske tiltak må ikke

ramme de handikappedes parkeringsmu-

ligheter.

Parkeringspolitikken inneholder flere ulike

deler:

Planlegging. Maksimalnormer for antall

parkeringsplasser er et effektivt middel for

å begrense biltrafikken. I dag finnes bare

minimumsnormer. Tiltaket kan innføres

allerede nå gjennom vedtak i bystyret. Vi

mener at planlovutvalget, som skal foreslå

endringer i blant annet bestemmelsene i

plan- og bygningsloven, bør vurdere å inn-

føre nasjonale retningslinjer som gir hjem-

mel for å sette maksimalnormer. Tvunget

frikjøp av private parkeringsplasser, og

bindende bestemmelser i kommunedelplan

og fylkesdelplan, er også viktige virkemid-

ler som bør vurderes.

Avgifter. Det bør vurderes å gjøre gatepar-

kering i sentrum av de største byene

avgiftsbelagt i større grad enn i dag. Dette

vil gi et bedre  forretningsmessig grunnlag

for parkeringsanlegg utenfor gategrunn.

Man bør vurdere å gjøre parkeringsav-

gifter i sentrum akselererende i forhold til

tid. Avgift på gategrunn i sentrum kan for

eksempel være den samme som for parke-

ringshus den første halvtimen, for så å bli

dyrere. Slik prioriteres handlende framfor

dem som benytter bil til arbeidet.

Hvis kommunen skal kunne gi pålegg

om  avgift på private parkeringsplasser,

kreves endring i lovverket. Dette bør vur-

deres av planlovutvalget.

Beskatning av gratis parkeringsplass ved arbei-

det. I dag skattlegges arbeidstakere som får

støtte av arbeidsgiver til kollektivtransport.

Det er ikke tilsvarende regel for gratis par-

kering betalt av arbeidsgiver. For å stimu-

lere til mer miljøvennlige arbeidsreiser, bør
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for å overføre biltrafikk til kollektivtrans-

port i rushtiden. Vi foreslår derfor at

dagens bompengeinnkreving endres slik at

bomavgiftene differensieres over døgnet.

Dette kan utformes slik at den samlede

bompengebelastning over døgnet ikke

øker. Muligheten for å utnytte dette vil også

øke hvis arbeidstidsordningene gjøres mer

fleksible.

Vegprising kan gi betydelige inntekter.

Avgiften bilistene betaler ved vegprising

bør komme trafikantene direkte eller indi-

rekte tilgode, eller bli brukt til å bøte på

skader som skyldes biltrafikken.

Nettoinntektene bør fordeles mellom berør-

te statlige, kommunale og fylkeskommuna-

le myndigheter og øremerkes transportfor-

mål lokalt. Inntektene bør kunne brukes til

drift og investering i kollektivtrafikk og

kjøp av materiell. De bør også kunne finan-

siere kollektivtrafikkterminaler, innfart-

sparkering, gang- og sykkelveger og tiltak

for bedre miljø og sikkerhet. Midlene må

også kunne nyttes til større vegprosjekter

der dette er nødvendig for å få et godt fun-

gerende hovedvegnett.

Effekten av tidsdifferensierte bompeng-

esatser er størst i områdene innenfor bom-

ringen og på de tider avgiften er høyest.

TØI har for eksempel beregnet at en bom-

pengeavgift på 30 kr i Osloregionen i rush-

tiden vil redusere antall bilturer på og

innenfor Ring 2 med 20 prosent i denne

tiden18. Utenfor bompengeringen er effek-

ten mer beskjeden. Se kapittel 8.3. De lang-

siktige konsekvensene av vegprising for

byutvikling er ikke kjent og bør utredes

nærmere.

Kollektivtrafikktiltak. Et godt kollektivtil-

bud er en forutsetning for å kunne sette i

verk virkemidler som begrenser biltrafik-

ken i byområdene. Utfordringen for offent-

lig ressursbruk er å finne "riktig" balanse

mellom investeringer og tilskudd til drift,

samt mellom satsing på buss eller bane.

Aktuelle tiltak er:

• frekvensøkning på buss og bane

• økt flatedekning for buss

• nytt materiell

• framkommelighetstiltak som posisjone-

ringssystemer, aktiv signalprioritering, 

forkjørsregulering, tilfartskontroll og 

gatereguleringer

• systemer for passasjerinformasjon 

• betalingssystemer

• investering i ny infrastruktur (for

eksempel baner, bussveger/felt, termi-

naler, holdeplasser og signalanlegg).

Ansvaret for disse tiltakene er delt mellom

Statens vegvesen, Jernbaneverket, fylkes-

kommuner, kommuner og transportselska-

per. Transportetatenes ansvar gjelder først

og fremst infrastrukturtiltak, men også

andre framkommelighetstiltak og informa-

sjons- og betalingssystemer. Jernbaneverket

prioriterer tiltak i Osloregionen. Se kapittel

10. Statens vegvesen foreslår kollektivsat-

singer først og fremst i Osloregionen for å

oppfylle Oslopakke 1 og Statens vegvesens

del av Oslopakke 2, men det forutsettes

også betydelig satsing i Bergen, på Nord-

Jæren og i Trondheim. I tillegg gir mange

vegtiltak forbedringer for kollektivtrans-

porten. Se kapittel 13 og 14.
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Lokalisering av havner og godsterminaler. 

De nasjonale havnene er lokalisert til lan-

dets største byområder. Stortinget har

utpekt dem som nasjonale havner fordi de

har stor nasjonal betydning som knute-

punkter mellom sjøverts og landverts

transport og som knutepunkter for trans-

port til og fra utlandet.

Lokalisering av havner i byområdene er

en fordel for næringslivet og andre brukere

av havnetjenestene, men kan også være

årsak til konflikter med omgivelsene. Dette

gjelder i særlig grad støy og luftforurens-

ning fra biltransport til og fra havnene og

fra omlasting av gods mellom transport-

midler i havneterminalene. Kommunale

havnevesen og private terminaloperatør-

selskap i de nasjonale havnene benytter-

imidlertid i økende grad støysvakt gods-

håndteringsutstyr med redusert forurens-

ning til luft. I byer hvor arealtilgangen gjør

det mulig, legges godshavneanlegg utenfor

selve bykjernen.

I noen av de nasjonale havnene foregår

det en diskusjon om alternativ utnyttelse

av eksisterende havnearealer i byområ-

dene. Denne diskusjonen har særlig vært

fremme i Oslo. Spørsmålet om nedleggelse

av store deler av havneaktivitetene for å

benytte havnearealene til blant annet rekre-

asjon, bolig- og næringsformål har vært

lansert i plandokumentet om ''fjordby'' i

Oslo.

Et departementalt oppnevnt utvalg pre-

senterte i juni i år sin utredning om havne-

strukturen i Oslofjordregionen (NOU

1999:24). Utvalget mener det fortsatt bør

være et godt havnetilbud for enhetslastet

gods i Oslo. Nedleggelse av denne virk-

somheten vil innebære lengre transportdis-

tanse på veg og økte logistikkostnader.

Behovet for relativt stor kapasitet i Oslo

havn må også ses i sammenheng med loka-

liseringen av de store samlastningstermina-

lene i Groruddalen og distribusjonen av

store mengder gods i Oslo og Akershus.

Utvalget mener derfor at et havnetilbud i

Erfaringer fra Forsøksordningen og

Nasjonalt forskning og utviklingsprogram

for kollektivtransport viser at kollektivtran-

sporttiltak kan gi høy samfunnsøkonomisk

lønnsomhet. Bedre kollektivtrafikk gir flere

kollektivtrafikanter, men begrenset overfø-

ring av biltrafikanter til kollektivtrafikk.

Skal biltrafikken reduseres, må kollektiv-

trafikktiltak samordnes med restriksjoner

for biltrafikken. Se kapittel 8.3.

I Kristiansand ønsker vi å tillate person-

biler med minst tre personer å benytte kol-

lektivfeltet som en prøveordning. Vi ser

dette som en mulighet til å dempe bilbru-

ken, samtidig som det gir bedre utnyttelse

av kollektivfeltet. 

Sykkeltiltak. Et første forslag til en nasjo-

nal sykkelstrategi er beskrevet i kapittel

6.12.

Vegutbygging/vegutbedring. I de største

byområdene er kapasitets-, miljø- og sik-

kerhetsproblemene så store at det, i tillegg

til kollektivtiltak, også kreves vegutbyg-

ging. Vi foreslår følgende prinsipper for

vegutbygging i by:

• lede hovedstrømmene utenom bolig- 

og sentrumsbebyggelse

• avlaste boliggater for trafikk

• gi mulighet for byutvikling

• lede trafikk som ikke har bykjernen som

mål, utenom denne

• ikke ensidig legge til rette for økt 

biltrafikk

• se planlegging og utbygging av veger 

og kollektivtiltak i sammenheng

• se areal- og transportplanlegging i 

sammenheng

• se vegplanlegging og byplanlegging i

sammenheng

• sørge for god stedstilpassing og estetisk 

kvalitet i alle nye anlegg.

Vegtiltakene i de større byområdene omta-

les nærmere i kapittel 13 (stamveger) og 14

(øvrige riksveger og mer generelt om bom-

pengeprosjekter- og pakker).
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Oslo bidrar bedre til å ivareta hensynet til

miljøvennlig transportavvikling enn en

ensidig satsing på havner utenfor Oslo.

Dette kan fordoble transportarbeidet på

veg i forbindelse med frakt av gods til og

fra havnene i Oslofjordregionen.

Strategiplanen for Oslo havn legger opp til

en betydelig frigjøring av eksisterende sen-

trale havneområder til byutviklingsformål.

Vi er enig i disse konklusjonene fra

Oslofjordutvalget og mener det er viktig at

diskusjoner om store havner og godstermi-

naler føres i et nasjonalt og regionalt per-

spektiv. Vi foreslår i kapittel 6.9 økt statlig

innflytelse over nasjonale havner.

Piggdekkrestriksjoner. Vi regner med at

det settes i verk tiltak i de fire største byom-

rådene som fører til en piggfriandel på 80

prosent. Hvis dette ikke gir tilstrekkelig

stor virkning på nivået av blant annet sve-

vestøv (PM10), vil man vurdere tiltak for å

øke piggfriandelen.

Nedsatt fartsgrense. Statens vegvesen fore-

slår reduserte fartsgrenser på visse riksveg-

strekninger utenfor byer og tettsteder. Hvis

farten settes ned på hovedveger i tilknyt-

ning til byer og tettsteder, reduseres proble-

mer med støv og støy i byområdene. I tett-

bygd strøk foreslås 30 km/t brukt i alle

boliggater og i sentrumsområder med blan-

det trafikk hvor kryssing med gang- og

sykkeltrafikk skjer usikret i plan. Dette vil

gi en reduksjon i antall ulykker. I tillegg gir

det positive miljøeffekter.

Miljøforbedringer langs transportnettet. 

Statens vegvesen setter av nødvendige

midler for å redusere støy og luftforuren-

sing i samsvar med kravene i forskrift til

forurensningsloven om lokal luftforurens-

ning og støy. Innløsning er aktuelt for et

fåtall boliger i de største byområdene.

Jernbaneverket setter av 420 mill kr til til-

svarende støytiltak. Tiltakene vil i hoved-

sak omfatte de større byområdene.

Det er behov for støytiltak utover det

som fastlegges i Forurensningsloven.

Etatenes samlede innsats vil føre til at antall

personer svært plaget av støy vil bli redu-

sert med 10 300. 

Det er behov for opprustning av gater

og veger i byene med trafikksikkerhet og

estetisk kvalitet. I planperioden forutsettes

om lag 60 km utbedret. Totalt vil miljøfor-

bedringene gi bedre trafikksikkerhet, bedre

forhold for myke trafikanter og bedre triv-

sel og helse. Miljøforbedringene og andre

tiltak langs vegnettet, for eksempel satsing

på syklende, vil bli samordnet og gjennom-

ført som helhetlige prosjekter.
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8.3 Konsekvenser av en helhetlig 
bytransportpolitikk

For å se hva som kan oppnås med en sam-

ordnet helhetlig bytransportpolitikk, har vi

sammen med Samferdselsdepartementet,

Miljøverndepartementet og SFT, gitt SCC

Trafikon AS i oppdrag å gjøre visse modell-

beregninger for Oslo og Akershus19. TØI

har vært rådgiver. Differensierte bompeng-

19 Transportøkonomiske konsekvenser av noen
transportscenarier for Oslo og Akershus, SCC 
Trafikon 1999



Trafikken gjennom bomringen blir redusert

med 15-20 prosent i forhold til et alternativ

uten tiltak. Dempet vekst i biltrafikken for-

klares først og fremst med de differensierte

bompengesatsene.

Alternativet med drivstoffpris på om

lag 15 kr per liter gir størst reduksjon av bil-

trafikken sett over hele Oslo/Akershus.

Det er også gjort samfunnsøkonomiske

vurderinger av de ulike scenariene. Størst

nytte gir vegprising i kombinasjon med økt

frekvens på kollektivtrafikken. Beregninger

viser at disse tiltakene også er samfunns-

økonomisk lønnsomme hver for seg.

Lønnsutgiften av de enkelte infrastruktur-

prosjekter er ikke analysert i utredningen

av SCC Trafikon.

De konkrete prioriteringer av veg-, jern-

bane-, luftfarts- og havnetiltak i byene er i

hovedsak omtalt i kapitlene 10, 11, 12, 13 og

14.

esatser, drivstoffavgifter, høyt kollektivtra-

fikktilbud, omfattende utbygging av infra-

struktur for kollektivtrafikken samt vegut-

bygging har blitt analysert hver for seg og i

forskjellige kombinasjoner. Det har imidler-

tid ikke vært mulig å trekke inn endringer i

parkeringspolitikken.

Beregningene viser at en kombinasjon

av differensierte bompenger (høy avgift i

rushtiden), kraftig økning av kollektivtra-

fikktilbudet (økt frekvens med 25-50 pro-

sent) og utbygging av infrastrukturen for

kollektivtrafikken (Oslopakke 2) reduserer

biltrafikkarbeidet (kjøretøykilometer) med

omlag 7-8 prosent i hele Oslo/Akershus

sammenlignet med tiltak etter dagens poli-

tikk. Med dette beregnes trafikkveksten å

bli om lag 10 prosent, mot om lag 20 pro-

sent uten de nye tiltakene. Det er altså langt

igjen til nullvekst i hele regionen.

Effekten blir imidlertid større hvis vi

kun ser på Oslo kommune - 12 prosent.
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ver også gode veg-, jernbane- og sjøtrans-

porter.

Distriktene må også ha et godt trans-

portsystem for bedre tilgjengelighet til sen-

tra og mellom sentra i distriktene. Et desen-

tralisert næringsliv krever et vegnett med

tilstrekkelig bæreevne og pålitelig fram-

kommelighet, effektive og trygge havner, et

godt ferjetilbud og gode anlegg for turisme.

Et av våre satsingsområder er å legge  til

rette for bosetting og næringsliv i distrik-

tene.
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De siste årene har det vært en sterk sentra-

lisering av bosetting, særlig mot Oslo-

området og andre større byområder i Sør-

Norge. Målet for distrikts- og regionalpoli-

tikken er å stoppe denne utviklingen, holde

oppe hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

og utvikle robuste regioner i alle deler av

landet.

En robust region kjennetegnes ved et

bredt sammensatt næringsliv og at det fin-

nes kvalifisert arbeidskraft og service.

Næringspolitikk, utdanningspolitikk, fami-

liepolitikk, skatte- og avgiftspolitikk og

telekommunikasjoner er, sammen med et

godt transporttilbud internt og mot omver-

denen, viktig for å utvikle robuste regioner.

Et spredt bosettingsmønster og lange

avstander gjør Norge avhengig av et godt

overordnet transportnett. Dette skal binde

regionene sammen og sikre gode forbin-

delser til regionale sentra, landsdelssentra,

hovedstadsregionen og internasjonale rei-

semål. Et godt flytilbud er viktig for de

lange personreisene, men næringslivet kre-

9.1 Utfordringer

9.2 En strategi for å utvikle 
transportsystemet for distriktene

Vi foreslår følgende tiltak:

• Utbygging av vegnettet

• Styrket satsing på drift og vedlikehold

av vegnettet

• Bedre ferjetilbud

• Økt kapasitet i jernbanenettet

• Oppgradering av regionale lufthavner

• Havne- og farledsforbedringer og økt

satsing på integrerte IKT-løsninger

• Tilfredsstillende transporttilbud langs

kysten i Nord-Norge.

Utbygging av vegnettet. Det gjenstår

mange strekninger med svært lav standard

på stamvegnettet. Statens vegvesen legger i

sitt forslag til anbefalt strategi spesiell vekt

på opprusting av strekninger hvor trafikk

med vogntog er vanskelig. Det gjelder for

eksempel Ev 6 sør for Støren i Sør-

Trøndelag, Ev 6 over Korgfjellet i

Nordland, Ev 39 (Kyststamvegen) på flere

strekninger langs hele ruten fra

Kristiansand til Trondheim, Ev 16 i

Lærdalsdalen og Ev 134 i Telemark og

Hordaland. Dette vil bedre regulariteten for

de tunge næringstransportene til fordel for

næringslivet i distriktene.

De strekningsvise investeringene på

øvrige riksveger konsentreres om stan-

dardheving på strekninger med dårlig

bærevne, bredde og/eller kurvatur.

Rassikring har stor betydning for regula-

ritet for næringslivet og trygghet for alle og

vil bli tillagt stor vekt. Videre vil det bli lagt



fast dekke på gjenstående grusveger. Et

eksempel på prosjekt med særlig betydning

for næringslivet i distriktene er rv 888 som

helårsveg over Nordkyn.

Statens vegvesen foreslår tilskudd til

utbedring av eksisterende fylkesveger, her-

under forsterking av fylkesvegbruer for å

legge til rette for administrativ oppskriv-

ning av de viktigste fylkesvegrutene til 10

tonn tillatt aksellast.

Nasjonal og internasjonal turisme gir

125 000 årsverk i Norge og er dermed en av

våre viktigste næringer. Reiselivsnæringen

betyr mye for distriktene. Vegnett og ferje-

forbindelser er viktig for næringen både for

framkommeligheten og fordi den enkelte

turist gjerne setter pris på opplevelsen

underveis . Statens vegvesen foreslår spesi-

ell satsing på noen av våre viktigste turist-

veger (se kapittel 13.4).

Styrket satsing på drift og vedlikehold av

vegnettet. Innsatsene til vedlikehold av

riksveger øker med 250 mill kr i året

sammenlignet med 1999-nivået. I tillegg

kan effektivisering av produksjonsvirk-

somheten gi omlag 300 mill kr i året, som

tilføres vedlikeholdet. Statens vegvesen

foreslår også at tilskuddet til spesielt vedli-

kehold av fylkesveger videreføres. Dette er

viktig for næringslivet i utsatte regioner,

fordi vi unngår innføring av telerestriksjo-

ner.

Statens vegvesen foreslår at stamveger

og andre viktige ruter for næringstransport

blir åpne hele døgnet, også om vinteren,

med forbehold om tilpasning til eventuelle

ferjesamband og nattferjene der. Dette

betyr forbedringer først og fremst for

Finnmark og Bjørnfjellsvegen i Nordland.

Bedre ferjetilbud. Det blir bygd om lag 20

nye ferjer i perioden 1998-2001, mange med

levering i slutten av perioden. I tillegg fore-

slås at det investeres i 15 nye ferjer i plan-

perioden. Dette vil gi et ferjemateriell som

er bedre tilpasset trafikken i flere samband,

med bedre kapasitet for store kjøretøyer.

Distriktssamband med gamle ferjer vil bli

prioritert. Vi foreslår også bedre frekvens

og åpningstider.

Økt kapasitet i jernbanenettet. Vi foreslår

at den største utbyggingen av jernbanenet-

tet skjer i Osloområdet. Dette vil gi bedre

forutsetninger for togtrafikk i hele landet.

Fjerntogstrekningene Sørlands-, Bergens-

og Dovrebanen utvikles videre for å styrke

både person- og godstrafikken.

Nordlandsbanen utvikles primært for

godstrafikk med profilutvidelse og økt

kryssingskapasitet. I tillegg bygges det ter-

minaler for å effektivisere omlasting

mellom veg-jernbane og sjø-jernbane. Dette

vil øke fleksibiliteten i distriktenes trans-

porttilbud.

Oppgradering av regionale lufthavner. 

Ved behandlingen av St meld nr 15 (1994-

95) ble det bestemt at staten

v/Luftfartsverket skulle overta ansvaret

for 26 regionale lufthavner. I denne forbin-

delse ble det også gitt føringer om en opp-

gradering av disse. 

Oppgraderingen av regionale lufthav-

ner vil bli videreført i planperioden.

Sammenliknet med de beregninger som lå
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Investeringer som foreslås kan føre til at

transportkostnadene i distriktene reduseres

med omlag 9 mrd kr innenfor vegsektoren.

Bedre drift og vedlikehold, økt ferjetilbud

og oppgradering av regionale lufthavner

vil i tillegg gi bedre transportstandard.

Utvidede funksjonelle regioner i dis-

triktene gir innbyggerne bedre tilgjengelig-

het, men kan også få betydning for lokali-

sering av virksomheter og tettstedsutvik-

ling. Vi har beregnet at 6 000 personer får

kortere reisetid enn 45 minutter fra bosted

til nærmeste tettsted med mer enn 2 000

innbyggere. Antall personer med mindre

enn 90 minutter til regionsenter beregnes

øke med 29 000 personer.

Et økt statlig engasjement for sjøtrans-

portens infrastruktur gjennom et nært sam-

arbeid med andre involverte parter, bør

kunne gi økt samordning av ressursbruken.

Dette vil gi økt økonomisk effekt av de

samlede investeringsmidler i distriktene.

til grunn for Stortingets anbefaling om

overtakelse, har imidlertid Luftfartsverkets

kostnader ved disse flyplassene økt kraftig.

Dette skyldes blant annet nye myndighets-

krav og den avdekkede tilstanden på over-

tatt infrastruktur. De årlige netto utgifter

ligger nå på om lag 150 mill kr.

Overtakelsen av de regionale luft-havnene

representerer således et stort økonomisk

løft. I denne forbindelse legger Luftfarts-

verket avgjørende vekt på stabile og forut-

sigbare rammebetingelser. Ustabile ramme-

vilkår vanskeliggjør langsiktig planlegging.

Med et totalt investeringsbehov på 2,5

mrd kr, mener imidlertid Luftfartsverket at

det vil være hensiktsmessig med en samlet

og overordnet analyse vedrørende de lang-

siktige investeringer på disse flyplassene

før endelig prioritering fastlegges.

Havne- og farledsforbedringer og økt sat-

sing på integrerte IKT-løsninger. Vi fore-

slår en sterkere statlig planlegging på sjø-

transportens område for å oppnå et mer

effektivt system, der statlige, kommunale

og private innsatser blir bedre samordnet.

Økt satsing på integrerte IKT-løsninger vil

også ha betydning for distriktene. Se for

øvrig kapittel 11.

Tilfredsstillende transporttilbud langs

kysten i Nord-Norge. Hurtigruteskipene

har i dag en viktig funksjon i distriktene,

blant annet fordi de daglig anløper steder

som mangler alternative transportløsning-

er. Statens tilskudd til hurtigrutene løper ut

i 2001. Dette innebærer at områder med

lavt trafikkgrunnlag vinterstid kan bli uten

daglig båtforbindelse, fordi gods- og passa-

sjergrunnlag er avgjørende når rederiene

vurderer anløpssteder og frekvens. Vi

mener derfor det må vurderes om staten

skal gå inn med spesielle tiltak eller til-

skudd for å gi et tilfredsstillende transport-

tilbud.
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9.3 Virkninger
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For å bedre togets konkurransekraft innen

persontrafikken, må det oppnås dør-til-dør

reisetider og frekvens som oppfattes som

likeverdige eller bedre enn bruk av bil eller

fly. På lokaltogstrekningene er det først og

fremst økt frekvens som er stikkordet. På

mellomlange strekninger (herunder interci-

tystrekningene) bør togets reisetid være

klart raskere enn bilen. Høy frekvens vil

supplere for redusert reisetid. På fjerntog-

strekningene, hvor flyet til dels er hoved-

konkurrent, bør reisetiden med tog reduse-

res ned mot flyets, inkludert tilbringertid

fra bysentrum til flyplass og ventetid på

flyplass. For underveisrelasjoner er kon-

kurransen mot bil.

For å øke togets konkurransekraft i

godstrafikken er det viktig å utvikle kjøre-

vegen slik at det blir plass til flere og større

godstog og mer markedsrettede transport-

og transittider (inkl. reduserte framførings-

tider). Godstrafikken er stadig under hardt

prispress. Derfor er det viktig å fokusere på

tiltak som kan effektivisere togdriften og få

ned kostnadene, for eksempel ved mer

effektiv materiellturnering. Dette tilsier

fortsatt kapasitetsutbygging på hoved-

strekningene for godstrafikken.

Bedre tilrettelegging for kombitrans-

Jernbanen er inne i en positiv utvikling,

hvor særlig Gardermobanen viser at det

nytter å satse på banebasert kollektivtra-

fikk. Investeringer de siste år har gjort det

mulig å forbedre transporttilbudet med nye

togtilbud, økt frekvens og etter hvert redu-

serte reisetider. Samtidig får også konkur-

rerende transportmidler, først og fremst bil,

stadig forbedret sin konkurransesituasjon.

Dette gjør at jernbanen ikke makter å for-

sterke sin markedsposisjon, til tross for en

viss modernisering.

Jernbanen står nå på mange måter ved

et veiskille. Dagens nett har dårlig kapasitet

og lav/ujevn hastighetsstandard. Det er

derfor behov for en omfattende modernise-

ring dersom jernbanen skal kunne spille en

rolle som framtidig transportform. Dette er

også nødvendig hvis det skal bli mulig å få

til en kursendring for transportpolitikken

hvor kollektivtrafikken spiller en større

rolle og godstransport overføres fra veg,

slik etatene foreslår i Nasjonalt utfordrings-

dokument.

Derfor er det nødvendig å utvikle jern-

banenettet videre i et høyt tempo. Det er

etter Jernbaneverkets vurdering sterkt

ønskelig at aktivitetsnivået i planperioden

økes ut over basisrammen som er bestemt

for dette planarbeidet. Det er spesielt avgjø-

rende at den ekstraordinære finansieringen

av jernbanen som ligger til grunn for for-

slaget til Oslopakke 2, blir gjennomført.

Dette gir også muligheter til en forsert

modernisering av Østfold- og Vest-

foldbanen gjennom lokale bidrag og for-

skottering. Med langsom fornyelse og

kapasitetsutvidelse vil jernbanen svekkes

og styrke manges oppfatning om at kun økt

vegkapasitet kan tilfredsstille transportbe-

hovet. Etter Jernbaneverkets vurdering bør

det derfor legges til grunn for utbygging av

jernbanen at Oslopakke 2 gjennomføres, 

jf kap. 10.4.
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10.1 Dagens situasjon for jernbanen 10.2 Et framtidig jernbanenett

Langsiktig
Reisetid 2002 mål for reisetid

Oslo-Halden 1:50 (1:30)1) 1:10
Oslo-Hamar 1:20 1:00
Oslo-Lillehammer 2:10 1:30
Oslo-Tønsberg 1:30 1:05
Oslo-Skien 2:50 1:50
Oslo-Gøteborg 3:20 3:00
Oslo-Stockholm 6:00 (4:30)1) 4:00
Oslo-Kr.sand 3:50 3:10
Kr.sand-Stavang. 2:25 2:20
Oslo-Bergen 5:40 4:10
Oslo-Trondheim 5:40 5:00

Tabell 10.1. Mål for framtidig reisetid med persontog på
utvalgte strekninger. 

1)Dersom krengetogtiltak gjennomføres før 2002



porter og semitrailere gjennom profilutvi-

delse og terminalutvikling er også sentralt.

Hovedstrekningene skal tillate kombitrans-

porter og tåle 22,5 tonn aksellast ved minst

90 km/t. Ved nybygging legges 25 tonn

aksellast og internasjonalt profil til grunn. 

Et framtidig jernbanenett

Et framtidig jernbanenett som ivaretar

disse målsettingene, ser slik ut:

• Oslo-området: Et jernbanenett som kan 

betjene lokaltrafikk og øvrig person- og

godstrafikk på en markedsrettet og 

effektiv måte. Nettet gjør det mulig med 

et betydelig bedre togtilbud med høy-

ere frekvens og utgjør grunnstammen i 

et banebasert kollektivsystem. Nye 

dobbeltspor Skøyen-Asker og Oslo S-

Ski utgjør sentrale deler av nettet.

• Stavanger-, Bergens- og

Trondheimsområdet: Dobbeltspor på 

strekningene Stavanger-Sandnes og 

Bergen-Arna som gir grunnlag for et

effektivt og pålitelig lokaltogtilbud med 

høy frekvens. I Trondheimsområdet (til 

Steinkjer) legges det til rette for et 

bedret lokaltogtilbud gjennom tiltak for 

økt kapasitet og redusert kjøretid. 

• InterCity-strekningene (Oslo-Skien, 

Oslo-Lillehammer og Oslo-Halden):

Modernisertre baner med reduserte 

kjøretider og tilstrekkelig kapasitet til å 

gi et effektivt togtilbud som et reelt og

konkurransedyktig alternativ til bilen. 

Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo 

til Larvik og Halden, og på strekningen 

Eidsvoll-Hamar, er nødvendig på 

lang sikt. 

• Fjerntogstrekningene Sørlands-, 

Bergens- og Dovrebanen: Videre utvik-

ling for å styrke person- og godstrafik-

ken langs banestrekningene og mellom 

Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen 

og Trondheim. Grenlandsbanen og 

Ringeriksbanen inngår som framtidige 

lenker som gir betydelig kortere kjøre-

tid på Sørlands- og Bergensbanen.

• Nordlandsbanen, mellom Steinkjer og

Bodø, skal primært utvikles for godstra-

fikk med profilutvidelse og økt krys-

singskapa

• Utenlandsforbindelsene over 

Østfold-, Kongsvinger-, Meråker- 

og Ofotbanen: Videre utvikling for å

styrke person- og godstrafikken. 

Meråkerbanen bør på sikt elektrifiseres.

• Moderne godsterminaler og stasjoner 

med god tilgjengelighet og sentral 

beliggenhet. Disse fungerer som kollek-

tivknutepunkter sammen med øvrige 

transporttilbud som buss, taxi, t-bane, 

trikk etc. 

• Øvrig banenett: Opprettholde dagens 

standard.

Det er behov for investeringer på 40 til 50

mrd kr for å realisere dette banenettet.
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satt i lokale vedtak og i forslaget til

Oslopakke 2.

Fordeling mellom drift, vedlikehold og

investeringer. Utfordringen for drift og

vedlikehold blir å ha et riktig nivå som sik-

rer et pålitelig og driftssikkert offentlig

jernbanenett. Ressursene må styres mot de

mest trafikksterke strekningene. Sikker-

heten har fundamental betydning og må

opprettholdes i hele nettet.

På vedlikeholdssiden vil det ved inn-

gangen til planperioden fortsatt være et

betydelig etterslep. Analyser over vedlike-

holdsbehovet fram mot 2016 viser at inn-

satsen bør økes noe i årene framover i for-

hold til det som ble lagt til grunn i Norsk

Jernbaneplan 1998-2007. Jernbaneverket

har likevel ikke funnet rom for slik økning

innenfor basisrammen og vil anbefale at

nivået til vedlikehold opprettholdes som i

Norsk jernbaneplan 1998-2007, det vil si på

1,0 mrd per år. Redusert vedlikehold i for-

hold til behovet vil først og fremst gå ut

over baner i baneprioritet 4 og 520.

Samlet legges det til grunn en ramme

på 23,2 mrd kr til drift og vedlikehold for

perioden 2002-2011. Drift og vedlikehold er

nærmere behandlet i avsnittene 10.6 og

10.7.
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10.3 Prioriteringer for 
perioden 2002- 2011 innenfor 
basisrammen

I Retningslinjer 1 fra departementene bes

etatene om å foreta prioriteringer innen-

for en beregningsteknisk basisramme.

Utgangspunktet for basisrammen er en

framskriving av Regjeringens forslag til

budsjett for 1999. Dette gir en totalramme

til jernbaneformål (inkl. offentlig kjøp) på

45,9 mrd kr for perioden 2002-2011. Ved

beregning av basisrammen til drift, vedli-

kehold og investeringer i kjørevegen er det

tatt utgangspunkt i at offentlig kjøp som

gjennomsnitt for perioden 2002-2011 vil

ligge på 950 mill kr/år eller totalt 9,5 mrd

kr for perioden. Dette er noe lavere enn

nivået i 1999, men i samsvar med signaler

fra NSB BA om at nivået til offentlig kjøp av

jernbanetjenester vil kunne reduseres over

tid selv om togtilbud bedres.

Basisrammen (korrigert for offentlig

kjøp) til drift, vedlikehold og investeringer

i kjørevegen blir dermed på 36,4 mrd kr.

Rammen er om  lag 2 prosent lavere enn en

ren framskriving av rammen i Norsk

Jernbaneplan for perioden 1998-2007.

I tillegg forutsettes det et lokalt bidrag

på 0,1 mrd kr fra "pakke" for Nord-Jæren.

Med dette kommer samlet ramme opp i

36,5 mrd kr. Ut over dette forutsettes ikke

tilleggsfinansiering i form av andre pakker,

heller ikke Oslopakke 2. Det er dermed

ikke lagt inn ekstra midler til utbygging av

jernbanen i Oslo-området, slik det er forut-

Fordeling innenfor Fordeling med
basisrammen Oslopakke 2 Differanse

Drift og vedlikehold 23,2 23,6 -0,4
Investeringer 13,3 18,5 -5,2
Sum infrastruktur 36,5 42,1 -5,6
(herav bidrag fra 
"pakke" N-Jæren) 0,1

Tabell 10.2 Fordeling mellom drift, vedlikehold og investeringer  (mrd kr)

20  Banenettet klassifiseres i fem prioriteter, hoved-
sakelig basert på dagens bruk av banenettet, 
forventet trafikkutvikling og samfunnsmessig 
nytte. Baneprioritet 1 er det mest trafikkerte 
nettet (bl.a. lokaltrafikkområdet rundt Oslo), 
mens baneprioritet 5 er baner med svært liten 
eller nesten ingen trafikk.



Investeringsnivået innenfor basisram-

men blir dermed 13,3 mrd kr etter at lokalt

bidrag fra "pakke" Nord-Jæren er regnet

med, jf tabell 10.2. Driftsnivået vil kunne

reduseres en del over perioden som følge

av effektivisering. Dette tas i planforslaget

ut i form av økt investeringsnivå, noe som

betyr at vi får en skjev fordeling av investe-

ringene mellom første fireårsperiode og

siste seksårsperiode. Størstedelen av inves-

teringsrammen kommer i siste seksårs-

periode, jf tabell 10.3.

Prioritering av investeringsprosjekter.

Investeringene bør primært rettes mot de

mest trafikkerte områdene der jernbanen

kan konkurrere best. For persontrafikken

vektlegges først og fremst tilrettelegging

for et bedre tilbud innenfor: 

1. Lokaltrafikken i Oslo-, Stavanger-, 

Bergens- og Trondheims-området.

2. Intercity-strekningene Skien-

Lillehammer-Halden. 

For jernbanens videre utvikling er det vik-

tigste i første omgang å få realisert de nye

dobbeltsporene Skøyen-Asker og Oslo-Ski.

Uten Oslopakke 2 anbefaler derfor

Jernbaneverket at nærmere 60 prosent av

investeringsmidlene bør brukes til nye dob-

beltspor. Dette er vesentlig høyere enn i

referansestrategien og i forslaget til

Oslopakke 2, hvor det er lagt til grunn at 40

prosent av ordinær investeringsramme i

Norsk jernbaneplan 1998-2007 skal brukes i

Oslo-området. Investeringsrammen i

Norsk Jernbaneplan 1998-2007 tilsvarer

omtrent investeringsrammen innenfor

basisrammen. 

Innenfor de øvrige lokaltogområdene

foreslås det at nytt 2. spor Stavanger-

Sandnes og deler av nytt dobbeltspor

Bergen-Arna bygges ut. I Trondheims-

området foreslås utbygging av ny

Gevingåsen tunnel nord for Trondheim.

Basisrammen gir små muligheter for å

fortsette moderniseringen av Østfold- og

Vestfoldbanen, selv om dette er banestrek-

ninger hvor det vil være betydelige effekter

av modernisering. Prosjekter som

Sandbukta-Moss stasjon-Såstad på Østfold-

banen og Farriseidet-Porsgrunn på

Vestfoldbanen vil ikke kunne bygges ut.

Uten Oslopakke 2 vil det innenfor basis-

rammen ikke være grunnlag for å prioritere

statlige midler som inngår i andre pakker,

for eksempel Østfoldpakke, Vestfoldpakke

eller en Østlandspakke.

Fjerntogstrekningene Sørlands-,

Bergens- og Dovrebanen får fram til 2002 et

betydelig løft med nye langdistansetog

med kortere reisetider og flere avganger.

Videre satsing på disse strekningene

gjennom utbygging av Ringeriksbanen og

Grenlandsbanen, bør vente til det har

skjedd en videre utvikling i lokaltrafikkom-

rådene og på intercity-strekningene.

For godstrafikken legges det til grunn at

nye godsterminaler i Sandnes (Ganddal) og

i Trondheim kan sluttføres. Videre priorite-

res profilutvidelse på Bergens- og

Nordlandsbanen. Det blir små muligheter

for kapasitetsutvidelser på fjerntogstrek-

ningene. De nye dobbelstsporene Skøyen-

Asker og Oslo S-Ski vil imidlertid komme

godstrafikken til gode. For å avlaste

Dovrebanen bør det legges til rette for å

overføre gjennomgående godstransport til

Rørosbanen og Solørbanen. 
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Strekningsvis omtale av  investeringsfors-

laget. Nedenfor følger en omtale av større

investeringsprosjekter. For prosjekter der

det er gjennomført risiko-/usikkerhetsana-

lyse, angis prosjektkostnad som forvent-

ningsverdi. For øvrige prosjekter, hvor det

foreligger kostnadsoverslag som er basert

på tradisjonell kalkulasjon, er det lagt inn

en kombinasjon av prosjektreserve og bud-

sjettfaktor på 10 prosent.

Oslo-området (innenfor trekanten Moss-

Eidsvoll-Drammen). Innenfor basisrammen

vil størstedelen av dobbeltsporet Skøyen-

Asker og første del av Oslo-Ski (Ski stasjon

samt parsellen Oslo-Hauketo) stå ferdig

innen 2011. Resten av Skøyen-Asker og

siste del av Oslo-Ski (parsellen Hauketo-

Ski) bygges ut i årene etter 2011. Nytt dob-

beltspor Skøyen-Asker er kostnadsberegnet

til 5,5 mrd kr mens dobbeltsporet Oslo-Ski

har kostnad på 5,4 mrd kr. 

I tillegg er det avsatt midler til stasjon-

Stasjons- og knutepunktsutvikling prio-

riteres innenfor de mest trafikkerte strek-

ningene. Det foreslås avsatt 640 mill kr til

dette. I tillegg er det innbakt stasjonspro-

sjekter i dobbeltsporprosjektene i Oslo-

området. Dessuten er det satt av 1 mrd kr

til en rekke mindre tiltak innenfor kategori-

en "investeringer i eksisterende nett", her-

under tekniske anlegg. I dette inngår 300

mill kr til utbygging av nytt digitalt radio-

system, GSM-R og 250 mill kr til fjernsty-

ring. Det er lagt inn 400 mill kr til støy-

skjerming i perioden. Med dette innfris

støykravene etter forurensingsloven.

Hovedsatsingsområdene innen basis-

rammen er i hovedsak sammenfallende

med satsingsområdene i Norsk Jernbane-

plan 1998-2007 og følgelig referansestrate-

gien. Forskjellen er økt satsing på Oslo-

området i forhold til i referanse og tilsva-

rende reduksjon på Øst- og Vestfoldbanen.

Det er også enkelte mindre avvik når det

gjelder rekkefølge mellom prosjekter. 
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Fordeling innenfor Fordeling med 
Referansestrategi basisrammen Oslopakke 2

2002-2011 2002-2005 2002-2011 2002-2005 2002-2011

Oslo-området1) 5 550 2 807 7 717 3 287 8 355

Østfoldbanen, 
Moss-Halden 1 153 50 175 450 1 780
Vestfoldbanen, 
Drammen-Skien 2 589 590 1 310 825 3 894
Gjøvikbanen 80 30 50 30 50
Kongsvingerbanen 70 70 170 170 170
Sørlandsbanen 794 250 920 370 922
Bergensbanen 704 98 619 348 804
Dovrebanen 600 500 720 550 720
Raumabanen
Rørosbanen 40
Nordlandsbanen 654 50 604 70 624
Ofotbanen 171 65 65 65 171
Andre investeringer
i eksisterende infrastruktur2) 635 300 950 485 970

Totalt 13 000 4 810 13 300 6 650 18 500

Tabell 10.3 Fordeling av investeringsmidler på banestrekninger innenfor basisrammen og med
Oslopakke 2 (mill kr)

1) Innenfor trekanten Moss-Eidsvoll-Drammen
2) Dette omfatter tiltak på de fleste banestrekningene ovenfor og kommer i tillegg til angitte tall for vedkommende

banestrekning.



og knutepunktsutvikling samt til en del

mindre tiltak.

For eventuell banetilknytning til

Fornebu er det forutsatt annen finansiering.

Det legges ikke opp til utbygging av tunnel

gjennom Gamlebyen innenfor rammene i

dette planforslaget.

Østfoldbanen, Moss-Halden. Det er kun rom

for å gjennomføre enkelte mindre tiltak,

herunder stasjons- og knutepunktsutvik-

ling.

Vestfoldbanen, Drammen-Skien. Innenfor

basisrammen prioriteres sluttføring av

Nykirke kryssingsspor og utbygging av

parsellen Barkåker-Tønsberg til 590 mill kr.

I tillegg er det avsatt midler til mindre til-

tak, herunder stasjons- og knutepunktsut-

vikling. Parsellen Farriseidet-Prosgrunn til

1,9 mrd kr kan startes opp i slutten av peri-

oden, men vil ikke kunne fullføres. Det er

ikke rom for å bygge ut parsellen Holm-

Holmestrand-Nykirke til kostnad 1,5 mrd

kr.

Kongsvingerbanen. Det foreslås 170 mill kr

til tilbakebetaling og sluttføring av krenge-

togtiltak, inkludert kapasitetstiltak.

Sørlandsbanen, Drammen-Stavanger.

Innenfor basisrammen prioriteres sluttfø-

ring av ny godsterminal Ganddal og nytt 2.

spor Stavanger-Sandnes. Ny godsterminal i

Ganddal er omtalt i kapittel 6.6. Nytt 2.

spor Stavanger-Sandnes er kostnadsbereg-

net til 700 mill kr (foreløpige tall).

Prosjektet er nødvendig for å få til økt sat-

sing på lokaltografikken på Nord-Jæren og

inngår som del av transportplanen på

Nord-Jæren. I tillegg er det avsatt en del

midler til mindre tiltak innenfor eksiste-

rende infrastruktur. 

Det er ikke funnet mulighet for å starte

opp utbygging av Grenlandsbanen

(sammenkopling av Vestfold- og

Sørlandsbanen) i perioden. Grenlands-

banen har en kostnad på 3,3 mrd kr for

rimeligste alternativ. 

Bergensbanen, Oslo-Bergen. Innenfor basis-

rammen prioriteres profilutvidelse og

kapasitetstiltak for godstrafikken, samt

utbygging av nytt dobbeltspor Bergen-

Arna. Nytt dobbeltspor Bergen-Arna er

kostnadsberegnet til om lag 630 mill kr

(foreløpige tall). Prosjektet er svært viktig

for lokaltogtrafikken i Bergen. Innenfor

perioden gjennomføres fase 1 og 2 (to tog-

spor Bergen st-Fløen og Arna st.) mens fase

3 (ny Ulrikstunnel) må vente til neste peri-

oden.

Det er ikke plass til oppstart av

Ringeriksbanen i perioden. Prosjektet har

kostnad på mellom 3,8 og 4,0 mrd kr. 

Dovrebanen, Eidsvoll-Trondheim. Innenfor

basisrammen kan bygging av ny godster-

minal i Trondheim sluttføres. Ny godster-

minal i Trondheim er omtalt i kapittel 6.6

og er kostnadsberegnet til 540 mill kr.

Videre er det avsatt midler til utbygging av

kryssingsspor/dobbeltsportparseller Eids-

voll-Hamar og til mindre tiltak innenfor

eksisterende infrastruktur.

Raumabanen, Dombås-Åndalsnes. Det er

aktuelt å bygge ut anlegg for fjernstyring.

Rørosbanen, Hamar-Støren. Det foreslås mid-
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ransestrategien. 15 min frekvens på alle

lokaltogstrekninger blir ikke mulig før de

nye dobbeltsporene står fullt ferdige. I

Stavanger-området vil togtilbudet kunne

bedres vesentlig ved at nytt 2. spor bygges,

men også i Bergens- og Trondheims-områ-

det vil det skje forbedringer.

På intercitystrekningene vil det derimot

ikke være plass til forbedringer i togtilbu-

det i forhold til situasjonen i 2002. Tilbudet

vil bli dårligere enn i referansestrategien.

Manglende gjennomføring av Farriseidet-

Porsgrunn på Vestfoldbanen vil kunne

medføre at persontrafikken til Grenland

gradvis dør ut; at toget om noen år får

Larvik som endepunkt. Det må forventes

økt vegtrafikk på de ikke prioriterte strek-

ningene.

NSB BA har beregnet behovet for

offentlig kjøp for å realisere et togtilbud til-

svarende det som skisseres innenfor basis-

rammen, jf tabell 10.4, og konkluderer med

at behovet gradvis vil kunne reduseres fra

980 mill kr i 2002 til 830 mill kr i 2012, dvs.

ler til økt kapasitet, fullføring av CTC og

evt sanering av planoverganger.

Nordlandsbanen, Trondheim-Bodø. Innenfor

basisrammen prioriteres utvidelse av laste-

profil og økt kapasitet for godstrafikken. I

tillegg foreslås utbygging av Gevingåsen

tunnel nord for Trondheim. Gevingåsen

tunnel er kostnadsberegnet til 410 mill kr

og er svært viktig for videre utvikling av

lokaltrafikken i Trondheimsområdet

(Trønderbanen). Det er også satt av mindre

beløp til andre tiltak på Trønderbanen.

Ofotbanen. Det er satt av 170 mill kr til

Katterat kryssingsspor. Det er ikke rom for

utbygging av Tøtta tunnel (rassikringsom-

råde).

Mulige forbedringer i togtilbudet og

behov for offentlig kjøp. Den sterke sat-

singen i Oslo-området gjør det mulig å eta-

blere et togtilbud med 15 min frekvens på

en del relasjoner mot 30 min frekvens i refe-
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Frekvens/ antall tog pr døgn

Tabell 10.4 Reisetider og kapasitet/frekvens for persontrafikk som oppnås innenfor basisrammen
og med Oslopakke 2.

Lokaltrafikken omkring
Oslo
Lokaltrafikk Stavanger  
Lokaltrafikk Bergen
Lokaltrafikk Trondheim

Intercity-strekningene
- Oslo-Gøteborg
- Oslo-Halden
- Oslo-Fredrikstad
- Oslo-Skien
- Oslo-Tønsberg
- Oslo-Lillehammer
- Oslo-Hamar

Fjerntogstrekningene:
- Oslo-Stockholm
- Oslo-Kr.sand
- Kr.sand-Stavang.
- Oslo-Bergen
- Oslo-Trondheim
- Trondheim-Bodø

2002

3:20
1:50(1:35)1)

1:07
2:48
1:29
2:09
1:20

6:00 (4:30)1)

3:50
2:25
5:40
5:40
10:45

2012
Innenfor
basisramme

1:35
1:07
2:43
1:24
2:04
1:15

4:30
3:48
2:20
5:38
5:35
10:40

2012
Med Oslo-
pakke 2

1:28
1:00
2:12
1:14
2:04
1:15

4:25
3:43
2:23
5:32
5:30
10:40

2002

30 min frekv. på 
lokalstrekn2)

1-2 avg. pr time
1-2 avg. pr time
1-2 avg. pr time

Hver time2)

Hver time2)

Tiln. hver time
Hver time2)

Tiln. hver time
Hver time2)

3 avg. pr døgn
7 avg. pr døgn
7 avg. pr døgn
8 avg. pr døgn
7 avg. pr døgn
2-3 avg.pr døgn

2012
Innenfor
basisramme

30 min frekv. på 
lokalstrekn
1-2 avg. pr time
2-4 avg. pr time
2-3 avg. pr time

Hver time2)

Hver time2)

Tiln. hver  time
Hver time2)

Hver time
Tiln. hver 1/2 t.

7-8 avg. pr døgn
7 avg. pr døgn
7 avg. pr døgn
8 avg. pr døgn
7 avg. pr døgn
2-3 avg.pr døgn

2012
Med Oslo-
pakke 2

15 min frekv. på en 
del lokalstrekn
2-4 avg. pr time
2-4 avg. pr time
2-3 avg. pr time

Hver time2)

Tiln. hver 1/2 t.
Hver time
Halvtime
Hver time
Tiln. hver 1/2 t.

7-8 avg.pr døgn
7 avg. pr døgn
7 avg. pr døgn
8 avg. pr døgn
7 avg. pr døgn
2-3 avg.pr døgn

Reisetider

1) Dersom krengetogtiltak gjennomføres innen 2002. 
2) Gjelder grunnrute. I rush er det i dag allerede noe høyere frekvens



totalt 9,1 mrd kr over perioden 2002-2011.

Dette fordeler seg slik på togprodukter:

Nærtrafikk 3,9 mrd kr (43 prosent),

InterCity 1,8 mrd kr (20 prosent) og lokale/

regionale tog 3,4 mrd kr (37 prosent).

utsetning for å frigi investeringsmidler til

videre modernisering av Østfold- og

Vestfoldbanen. Jernbaneverket vil derfor

sterkt tilrå at Oslopakke 2 gjennomføres

med ovennevnte forutsetninger. I dette lig-

ger blant annet en forutsetning om et økt

bidrag til jernbaneprosjektene i Oslopakke

2 på 3,7 mrd kr i tillegg til ordinær investe-

ringsramme (tilsvarende basisrammen). 

I tillegg anbefaler Jernbaneverket at det

etableres en Vestfold-/Telemarkspakke og

en Østfoldpakke for å få til en forsering av

videre utbygging på Vestfold- og

Østfoldbanen gjennom lokalt bidrag og for-

skottering. Samlet regnes det med 2 mrd kr

i perioden fra lokale bidrag/ forskottering.

Jernbaneverket er også kjent med at det

arbeides med å etablere en samferdselspak-

ke for Østlandet hvor det ligger inne bety-

delige jernbaneelementer. Østlandspakka

er av tidsmessige årsaker ikke nærmere

behandlet i denne planen, men omtales i

kapittel 14.1. 

Med Oslopakke 2 og lokale bidrag/ for-

skottering fra Østfoldpakke og Vestfold-

/Telemarkspakke, vil den økonomiske

rammen til drift, vedlikehold og investe-

ringer i kjørevegen øke med 5,7 mrd kr i

forhold til basisrammen, det vil si totalt

42,1 mrd kr, jf tabellen.

1,7 mrd kr av det lokale bidraget og for-

skottering er forutsatt å komme fra

Vestfold-/Telemarkspakka. Dersom denne

ikke blir gjennomført, vil investeringsnivå-

et på Vestfoldbanen måtte reduseres fra 3,9

mrd kr i dette forslaget til 2,2 mrd kr.

Fordeling mellom drift, vedlikehold og

investeringer Dersom Oslopakke 2

gjennomføres, anbefaler Jernbaneverket at

driften opprettholdes på samme nivå som i

anbefalt strategi. For vedlikehold anbefales

det å øke rammen med 400 mill kr for peri-

oden 2002-2005 i forhold til fordelingen

innenfor basisrammen. For resten av perio-

den opprettholdes nivået som i basisram-

men. Økt vedlikehold vil særlig komme
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Basisrammen gir mulighet for en del forbe-

dringer i togtilbudet i løpet av planperio-

den, men innenfor viktige områder på

Østlandet gir ikke rammen grunnlag for å

gi jernbanen et konkurransemessig løft som

setter den i stand til å møte utfordringene

som beskrives i Nasjonalt utfordringsdoku-

ment. Aktivitetsnivået bør etter

Jernbaneverkets syn økes ut over det som

ligger i basisrammen. Særlig viktig er det å

få til en forsert modernisering av Vestfold-

og Østfoldbanen. Innenfor basisrammen

vil moderniseringen av disse banestrek-

ningene stoppe opp. Samtidig er det fra

Statens vegvesens side foreslått en kraftig

utbygging av vegnettet både gjennom

Vestfold og Østfold. Med basisrammen vil

derfor jernbanens konkurransekraft bli

kraftig svekket i forhold til bilen. Resultatet

blir enda mer biltrafikk. 

Realisering av Oslopakke 2 med forsla-

get til finansieringsplan er dermed en for-

Mrd kr

Anbefalte ramme 42,1
Drift og vedlikehold 23,6
Investeringer 18,5

Finansiering 42,1
Fordelt på:
- Basisramme 36,4
- Tilleggsfinansiering: 5,7

Oslopakke 2 (ekstraordinær statlig satsing) 3,7
Lokalt bidrag Nord-Jæren 0,1
Lokalt bidrag/ forskottering fra andre pakker 1,9
(Vestfoldpakke-, Østfoldpakke)

Tabell 10.5 Jernbaneverkets forslag til rammefordeling med
Oslopakke 2



medføre at tilbudsforbedringer kan tas ut

raskere. I Stavanger-, Bergens- og

Trondheims-området blir forbedringen i

togtilbudet omtrent som innenfor basis-

rammen.

Selv om togtilbudet blir bedre innenfor

Intercity-området enn i anbefalt strategi,

ser det ikke ut til å påvirke behovet for

offentlig kjøp i særlig grad. Dette blir

omtrent som innenfor basisrammen. 

baner i baneprioritet 4 og 5 til gode. Ut over

dette bør høyere totalramme brukes på

investeringer, investeringene vil øke til 18,5

mrd kr.

Prioritering av investeringsprosjekter.

Økningen ut over basisrammen foreslås

først og fremst benyttet til fortsatt moderni-

sering av Vestfold- og Østfoldbanen, i til-

legg til at dette muliggjør noe høyere

tempo i utbyggingen av nye dobbeltspor i

Oslo-området. På Østfoldbanen foreslås

det å bygge ut Sandbukta-Moss stasjon-

Såstad. På Vestfoldbanen foreslås det å

bygge ut parsellene Farriseidet-Porsgrunn

og Holm-Holmestrand-Nykirke.

Det er rom for å legge inn noen flere

kapasitetstiltak for godstrafikken på fjern-

togstrekningene. På Ofotbanen er det mid-

ler til å bygge ut Tøtta tunnel (rassikring)

og på Bergensbanen kan rassikring av

Rastalia (like øst for Voss) gjennomføres.

Det er også lagt inn en oppstartbevilgning

på 100 mill kr til Ringeriksbanen.

Det foreslås å øke midlene til stasjons-

og knutepunktsutvikling med 100 mill kr

og til støyskjerming med 20 mill kr, til 420

mill kr. Investeringer innenfor kategorien

"investeringer i eksisterende nett", opprett-

holdes som i basisrammen. Det samme

gjelder midler til digital togradio og fjern-

styring. 

Mulige forbedringer i togtilbudet og

behov for offentlig kjøp. Sammenlignet

med basisrammen gir den utvidede inves-

teringsrammen mulighet for å bedre togtil-

budet først og fremst på Øst- og

Vestfolbanen. På intercitystrekningen

Skien-Lillehammer vil togtilbudet kunne

bedres med kortere reisetid og tilnærmet

halvtimesfrekvens på strekningen

Tønsberg-Hamar mot timesfrekvens i basis-

rammen. Reisetiden Oslo-Skien kan forbe-

dres med en halv time. 

Innenfor Oslo-området vil høyere

tempo i utbyggingen av nye dobbeltspor
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10.5 Økt eller redusert ramme med
40 prosent i forhold til 
basisrammen

I retningslinje 1 fra departementene bes

Jernbaneverket om å foreta marginalvurde-

ringer innenfor +/- 40 prosent av basisram-

men. 

10.5.1 Prioriteringer innenfor 40 prosent

lavere ramme. En reduksjon i basisrammen

med 40 prosent innebærer at årlig ramme

blir redusert fra 3,64 mrd kr til 2,18 mrd kr

eller 21,8 mrd for hele perioden. Dette er

lavere enn det som skal til for å oppretthol-

de dagens banenett med nødvendig drifts-

sikkerhet.

I en slik situasjon har vi to valgmulig-

heter: 

a) redusere investeringsbudsjettet til null 

for å opprettholde drift og vedlikehold

på dagens nett i størst mulig grad, eller

b) redusere banenettet kraftig for å skaffe

midler til investeringer på gjenværende

nett.

Begge deler vil på sikt være ødeleggende

for jernbanen som transportmiddel i

Norge. Skal det framskaffes investerings-

midler av særlig omfang, må banenettet

saneres sterkt. Som eksempel vil en avvik-

ling av drift og planlagt vedlikehold på

Nordlandsbanen nord for Steinkjer samt de

fleste banestrekninger innenfor baneprio-

ritet 4 og 5, dvs. Rørosbanen, Raumabanen,

Solørbanen, Bratsbergbanen, Arendalslinja

og en del mindre sidebaner, frigjøre bare 3,8



mrd kr til investeringer for hele 10-års peri-

oden. I forhold til det totale investeringsbe-

hovet for å løse jernbanens utfordringer på

gjenværende nett, vil en slik sanering være

nødvendig selv om den monner lite. 

Dette har sammenheng med at største-

delen av planlagte drifts- og vedlikeholds-

midler vil bli brukt på mer trafikkerte strek-

ninger innenfor baneprioritet 1, 2 og 3. Det

er først når mer trafikkerte banestrekninger

som Sørlands-, Bergens- eller Dovrebanen

saneres, at det kan frigjøres betydelige mid-

ler til investeringer.

10.5.2 Prioriteringer innenfor 40 prosent

høyere ramme. En økning i basisrammen

med 40 prosent innebærer at årlig ramme

øker fra 3,64 mrd kr til 5,1 mrd kr. Anbefalt

nivå til drift, korrigert for effektivisering i

årene framover, bør legges til grunn selv

om totalrammen øker. For vedlikehold vil

vi anbefale at nivået øker med 1,3 mrd kr

for planperioden i forhold til i basisram-

men. Dette vil medføre at etterslepet kan

bygges ned raskere og at vi får en høyere

kvalitet på kjørevegen. 

Ut over dette bør større totalramme

først og fremst tas ut i form av økte inves-

teringer på banenettet. Med dette vil inves-

teringene kunne øke fra 1,33 mrd kr pr år til

2,65 mrd kr pr år, jf. tabellen. Det forutset-

tes at finansiering av Oslopakke 2 og mid-

ler til lån/ forskottering av prosjekter og

lokale bidrag i ulike "pakker", foretas

innenfor økningen i basisrammen

Med økning av investeringsrammen til

26,5 mrd kr bør hovedprioriteringene

under anbefalt strategi opprettholdes, men

tempoet i moderniseringen av banenettet

kan økes betraktelig. Dette gjør også at det

er mulig å ta ut forbedringer i togtilbudet

vesentlig raskere. Fram til 2005 kan deler av

nye dobbeltspor Skøyen-Asker (det vil si

Skøyen-Sandvika) og Oslo-Ski stå ferdig. I

tillegg kan deler av nye dobbeltspor i

Stavanger- og Bergensområdet bygges ut

og moderniseringen av Vestfold- og

Østfoldbanen videreføres i et høyt tempo.  

Fram til 2011 vil de nye dobbeltsporene

Skøyen-Asker og Oslo-Ski være tilnærmet

fullført. På Dovrebanen moderniseres

strekningen Eidsvoll-Hamar. På Vestfold-

banen vil utbygging av parsellen Stokke-

Torp-Råstad kunne gi mulighet for banebe-

tjening av Torp, dette innebærer et betyde-

lig markedspotensiale for jernbanen der-

som trafikkveksten fortsetter. Lokalt er det

signalisert stor interesse for jernbanetilk-

nytning, men på grunn av høye kostnader

dersom terminalbygget skal flyttes, er pro-

sjektet usikkert.

Innenfor denne rammen blir det rom

for å gjennomføre Ringeriksbanen innenfor

10 årsperioden, og det vil være mulig å

gjennomføre deler av Grenlandsbanen. Det

er da forutsatt at Ringeriksbanen priorite-

res foran Grenlandsbanen, slik det ble sig-

nalisert i innspillet til Norsk Jernbaneplan

1998-2007. Gjennomføring av Ringeriks-

banen vil gi en reisetid Oslo-Bergen på 4:40

i 2012 mot 5:32 i anbefalt strategi. 
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40% økt Fordeling innenfor 
ramme basisrammen Avvik

Drift og vedlikehold 24,5 23,2 1,3
Investeringer 26,5 13,3 13,2
Sum infrastruktur 51,0 36,5 14,5
(herav bidrag fra 
"pakke" N-Jæren) 0,1

Tabell 10.6 Anbefalt fordeling av midler ved 40% økning i
ramme sammenlignet med basisrammen (mrd kr). 10.6 Drift av jernbanenettet - 

potensiale for effektivisering
Drift omfatter primært det som er nødven-

dige for å oppnå en trafikksikker og for

øvrig  tilfredsstillende trafikkavvikling,

visitasjon, personellberedskap, feilretting,

snørydding, inspeksjon og preventivt ved-

likehold. 



stemer og gjennomgående bytte av skinner

og sviller. Vedlikeholdet av jernbanens

infrastruktur har avgjørende betydning for

driftsstabiliteten i trafikkavviklingen og må

derfor ha høy prioritet.

Jernbanenettet er vel 4000 km. Med 

en fysisk levetid på 30 til 50 år må det

i gjennomsnitt fornyes skinner, sviller 

og ballast på 100 km pr år. Kontakt-

ledningsanleggene har en estimert levetid

på 40 til 50 år og må fornyes med 40-50 km

pr år. Siden elektrifiseringen av banenettet

skjedde relativt konsentrert i tre tiår fram til

1970, vil også fornyelsesbehovet komme

samlet. Det samme gjelder sikringsanlegg

og fjernstyring. På enkelte strekninger vil

toghastigheten kunne økes til 160-200 km/t

dersom kontaktledningsanlegget fornyes.

Jernbaneverket gjennomfører regelmes-

sig analyser av tilstand og alder for alle

komponenter i kjørevegen. Analysen viser

et etterslep i vedlikehold på 3 til 4 mrd kr

for hovedsporene ved inngangen til plan-

perioden. Fornyelsen av kontaktlednings-

anlegg og signal/sikringsanlegg kommer

mye tyngre i de neste årene på grunn av

aldersfordelingen.

Tabell 10.7 viser behovet for fornyelse,

basert på aldersfordeling og forventet leve-

tid for hele banenettet under ett.

Vurderingene er gjort fram til 2016. For

sekundære spor er det forutsatt en jevn for-

nyelse over 30 år. Etterslep for disse spo-

rene er derfor ikke kalkulert. Det er ikke

tatt hensyn til behov for endret funksjona-

litet eller ytelse, for eksempel oppgradering

av kontaktledning til høyere hastighet eller

skinnebytte for høyere aksellast.
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Dagens driftsnivå er på 1,4 mrd kr/år

for hele banenettet. Jernbaneverket har

gjennomført en analyse over behovet for

driftsmidler i årene framover og potensialet

for effektivisering av driften. Denne viser at

det er en del driftsaktiviteter tillagt

Jernbaneverket etter delingen 1.12.96 som

ikke reflekteres i tilstrekkelig grad i tildelt

driftsbudsjett. Dette gjelder blant annet

drift av stasjoner/publikumsområder. På

bakgrunn av dette anbefaler Jernbane-

verket at driftsnivået i forhold til i dag bør

økes med om lag 150 mill kr/år de første

årene av planperioden. 

Samtidig viser analysen at det over tid

er et betydelig effektiviseringspotensial i

driften og at driftskostnadene fram mot

2010 kan reduseres med 15-20 prosent i for-

hold til dagens nivå. Dette forutsetter imid-

lertid at vedlikehold og investeringer hol-

des på et høyt nivå i årene framover, tilsva-

rende minst nivået i basisrammen. De stør-

ste reduksjonene kan oppnås ved mer

effektiv drift av jernbanenettet ved konkur-

ranseutsetting mv, innføring av fjernsty-

ring/ automatisering  og forenkling av tek-

niske anlegg.

I planforslaget er det lagt inn en forut-

setning om reduksjon i driftsnivået på 15

prosent fram mot 2011, under forutsetning

av et høyt nivå på vedlikehold og investe-

ringer. Målet for virksomheten bør sann-

synligvis være større, men økt effektivise-

ring ut over ovennevnte nivå er ikke innar-

beidet som forutsetning for planforslaget.

Jernbaneverket mener at dersom en slik

effektivisering oppnås bør denne brukes til

å styrke vedlikeholdet og/eller øke investe-

ringene. 

10.7 Analyser av vedlikeholds-
behov i jernbanenettet

Vedlikehold omfatter utskifting av anleggs-

deler eller komplette anlegg som følge av

alder og slitasje. Typiske vedlikeholdsarbei-

der er bytte av kontaktledning og signalsy-

2000-2001 2002-2005 2006-2011 2012-2016

Totalt behov for 5 512 5 932 5 388 6 575
perioden
Behov pr år 2 756 1 483 898 1 315

Tabell 10.7 Behov for vedlikehold ut fra analyse av tilstand og
alder (mill kr).



Anbefalt ramme til vedlikehold for perio-

den 2002-2011. Jernbaneverket anbefaler en

ramme til vedlikehold på 1,1 mrd kr per år,

kombinert med effektivisering av innsat-

sen, for perioden 2002-2005, deretter 1,0

mrd kr per år for resten av perioden fram til

2011. Dette under forutsetning av at

Oslopakke 2 blir gjennomført med anbefalt

finansieringsløsning i tillegg til basisram-

men. Dersom økonomisk ramme blir lik

basisrammen, bør vedlikeholdsnivået

reduseres til 1,0 mrd kr per år for hele plan-

perioden. Dette vil gå sterkt ut over vedli-

keholdsnivået for baneprioritet 4 og 5.

Følgende forhold vil bidra til å dekke

vedlikeholdsbehovet:

• Konsentrert vedlikehold strekningsvis/

banevis for mest mulig effektiv utnyt-

telse av ressursene.

• Sanering /forenkling av anleggsmeng-

den, særlig forenkling av sporplaner på 

stasjoner hvor bruken er endret.

• Generell effektivisering av 

arbeidsmetoder.

• Fortsatt ombruk av brukt materiell i

baneprioritet 4 og 5.

10.8.1 Stasjons- og terminalutvikling. 

Jernbaneverket har ansvar for å utvikle,

bygge, drive og vedlikeholde stasjonsan-

legg på det nasjonale jernbanenettet.

Fasiliteter og servicetilbud på stasjonene er

elementer i det samlede persontransporttil-

bud på bane og viktig for jernbanens kon-

kurransekraft. Stasjonsutvikling vil derfor

være nært knyttet til prioriteringene for

utbyggingen av banestrekninger og de tog-

produkter som infrastrukturen skal betjene.

Uavhengig av trafikkmengde og tra-

fikktype har Jernbaneverket som ambisjon

å holde en basisstandard for alle stasjoner

som til enhver tid er i bruk i det nasjonale

nettet. Utover basisstandarden kan  utfor-

mingen varieres med serviceelementer som

er særegne for trafikken som stasjonen

betjener. Det skilles her mellom lokaltra-

fikk, mellomdistansetrafikk og langdistan-

setrafikk. En egen dimensjon på tvers av

stasjonskategoriene er kollektivknutepunk-
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Fordeling
innenfor Fordeling med

basisrammen Oslopakke 2

Oslo-området1) 2  100 2 120
Østfoldbanen, Ski-Halden 370 470
Vestfoldb., Drammen-Skien 380 380
Gjøvikbanen 440 460
Kongsvingerbanen 450 470
Sørlandsbanen 1 880 1 920
Bergensbanen 1 220 1 250
Dovrebanen 1 420 1 450
Rørosbanen 160 300
Nordlandsbanen 550 550
Ofotbanen 430 430
Andre banestrekninger + annet 600 600

Totalt 10 000 10 400

Tabell 10.8 Banevis fordeling av vedlikeholdsmidler innenfor basisrammen og med Oslopakke 2
(mill kr.) 

1) Innenfor trekanten Ski-Lillestrøm-Drammen. 
2) Inkl. rehabilitering i Lieråstunnelen

2)2)

10.8 Andre forhold av betydning
for drift og utvikling av 
jernbanenettet



Jernbanens utfordring er derfor å redusere

sannsynligheten for at ulykker inntreffer.

Det er et mål at det ikke skal forekomme

tap av menneskeliv, skader på mennesker

eller materielle skader som følge av

sammenstøt mellom tog eller avsporinger. I

tillegg er det en prioritert oppgave å arbei-

de for å redusere antall ulykker ved plan-

overganger. 

Aktiviteter og tiltak for å opprettholde

sikkerheten i årene framover vil være:

• Utvikling av nytt trafikksikkerhetsre-

gelverk for framføring av tog. 

• Effektive rutiner for ettersyn og vedli-

kehold av spor og rullende materiell.

Preventivt vedlikehold prioriteres.

• Kontrollrutiner ved utvikling av mate-

riell, bygging av spor, plattformer og 

tekniske anlegg som skal redusere

sannsynligheten for at ulykker skal

inntreffe. 

• Opplegg for  sertifisering av personale 

med trafikksikkerhetskritiske 

funksjoner.

• Videre utbygging av fullstendig ATC 

som hindrer at tog kan overskride 

skiltet hastighet eller passere et signal

i stopp.

• Fortsatt sanering/ sikring av planover-

ganger. Holdningsskapende tiltak bør 

settes inn for å unngå at bilførere kjører

inn på planoverganger mot rødt lys.

10.8.4 Utfordringer på miljøområdet.

Sektorens miljøarbeid kan oppsummeres i

tre hovedpunkter.

1. Et systematisk arbeid for å redusere

jernbanens negative påvirkninger av

det ytre miljø.

2. Legge forholdene til rette for at en stør-

re andel av transportarbeidet foregår 

med jernbane.

3. Bidra til å styrke jernbanen som et tro-

verdig og attraktivt transportmiddel.

Jernbaneverkets miljøplan 1998 - 2001 fast-

setter konkrete mål, indikatorer samt  fram-

driftsplan. Miljøstyringssystemet som ble

ter. Utvikling av slike kan skape betydelige

synergieffekter på et samlet kollektivtilbud.

Jernbaneverket vil fremme utviklingen av

slike knutepunkter og bidra til funksjonel-

le, brukerorienterte terminalanlegg i et

samvirke mellom aktuelle samarbeidspart-

nere. 

10.8.2 Behov for utbygging av en del

tekniske anlegg. Mye av vedlikeholdsinn-

satsen i årene framover vil omfatte forny-

else av kontaktledningsanlegg og signal-

/sikringsanlegg. I tillegg er det behov for

utbygging og modernisering av ulike typer

tekniske anlegg:

• Økt strømforsyningskapasitet i Oslo-

området. Dette må gjøres innen nye

dobbeltspor settes i drift Oslo-Asker.

• Modernisering av eldre matestasjoner. 

• Utbygging av nye togdriftsentraler i

hver av de fire regionsentrene. Egen

sentral bygges for styring av 

Jernbaneverkets elkraftsystemer. 

Eksisterende sentral i Narvik blir 

opprettholdt.

• Bygging av enkle systemer for fjernsty-

ring på strekninger med liten trafikk. 

• Strekningsvis utbygging med fullauto-

matisk hastighetskontroll ( FATC ) der 

hastigheten økes (er under vurdering).

• Utbygging, og gradvis utskifting av 

eksisterende togradiosystemer, til type 

GSM-R togradio. I første omgang plan-

legges utbygging av dette i områder

med lange tunneler og på strekninger

med samtrafikk med Sverige.

Ofotbanen blir trolig første strekning.

10.8.3 Utfordringer i forhold til sikkerhet.

For jernbanen er det et mål at det etablerte

sikkerhetsnivået skal opprettholdes og

videreutvikles i positiv retning. Endringer

som medfører redusert sikkerhet aksepte-

res ikke. 

Moderne tog holder høyere hastighet

enn tidligere. Konsekvensene av eventuelle

ulykker vil derved kunne bli større.
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gjort gjeldende fra 01.05.99 stiller krav til

systematisk miljøarbeid. 

I arbeidet med å redusere påvirkninger

av det ytre miljø, fokuseres det blant annet

på: 

• Redusert energiforbruk (redusert

utslipp av CO2). Jernbanen har også

behov for å redusere energibruken selv 

om dette hovedsakelig er ren energi.

Eksempelvis bruker nye lettere tog og

nye sporvekselvarmeanlegg mindre 

energi. Nye tog bruker mindre energi til 

tross for økt hastighet. 

• Redusert støypåvirkning. Nye tog gir

mindre støy til tross for økt hastighet. 

Imidlertid vil nye tog ikke alene være 

nok til å redusere støyen alle steder 

langs jernbanen til under de krav som 

er fastsatt. Dette innebærer omfattende

støyskjermingstiltak i årene som 

kommer.

• Hensynet til natur og nærmiljø ved

bygging av nye trafikkanlegg. Nye jern-

banetraseer stiller strenge krav til stram

linjeføring for å sikre raskere fremføring

av tog. Samtidig må det tas hensyn til

natur og nærmiljø. Dette er en utfor-

dring for utvikling av jernbanen.

• Bevaring av kulturmiljø.

Jernbanesektoren forvalter betydelige 

kulturminner. Det arbeides med å 

etablere en nasjonal verneplan for 

kulturminner i jernbanen. 

En sentral utfordring for jernbanesektoren

er å legge forholdene til rette for at en stør-

re andel av transportarbeidet foregår med

jernbane. Dette vil særlig gjelde der dette

vil gi betydelig miljøgevinst for samfunnet.

Det er derfor en utfordring å:

• dokumentere både miljøvirkninger og

miljøkostnader (samfunnskostnader) 

for ulike transportvalg.

• kartlegge hva som må til for å få over-

gang til jernbanetransport der dette er

samfunnsøkonomisk ønskelig.

• bringe kunnskapen fram for samfunnet 

og besluttende myndigheter for å skape

et grunnlag for å utvikle jernbanen.

10.8.5 Eiendomsforvaltning i Jernbane-

verket. Med bakgrunn i Stortingsvedtak av

14. november 1996 skal Jernbaneverket

være eier av spor og sporgrunn samt bygg

som er knyttet til drift og vedlikehold av

kjørevegen. Jernbaneverket skal på vegne

av staten forvalte offentlige arealer og byg-

ninger i tilknytning til terminaler for per-

son- og godstransport. Jernbaneverket  har

ansvar for å planlegge fornyelse og utvik-

ling av offentlige rom og arealer, slike

arbeider skal skje i samarbeid med NSB

BA. Det er en forutsetning at Jernbane-

verket skal legge premissene for de eien-

dommer og bygninger som inngår i det

offentlige jernbanenettet uten hensyn til

hjemmelsforhold. Det forutsettes at de byg-

ninger Jernbaneverket overtar eierskap til

inngår i Jernbaneverkets budsjett med

tanke på forvaltning, drift og vedlikehold. 

Totalt hadde NSB om lag 161 000 dekar

ved omorganiseringen 1. desember 1996,

hvorav sporgrunn utgjorde om lag 131 000

dekar det vil si over 80 prosent av det sam-

lede areal. 

Jernbaneverket er således en stor offent-

lig eiendomsforvalter i 157 kommuner og

16 fylker. Etatens eiendomsforvaltning
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redusere kostnader og miljøulemper.

Jernbaneverket er med i et omfattende

internasjonalt samarbeid som fokuserer på

alle disse aspektene, men hovedsaken er å

utvikle et jernbanenett der de nasjonale tek-

niske og operative systemene fungerer slik

at transportene ikke hindres av grensepas-

seringer.

Det europeisk jernbanesystem består

fortsatt av nasjonale løsninger og systemer

som ikke er harmonisert, slik som vegsyste-

met. Det kreves et omfattende og kompli-

serte harmoniserings- og standardiserings-

arbeid med et betydelig FoU-innhold for å

få dette til.

kommer inn i mange sammenhenger, der

utgangspunktet vil være Jernbaneverkets

rolle som premissgiver, hjemmelshaver og

nabo. Dette tydeliggjør at det er behov for

resurser innen dette ansvarsområdet.

Jernbanenettet er utviklet over 150 år.

En rekke anlegg, konstruksjoner og byg-

ninger representerer kulturhistoriske verdi-

er som må ivaretas. Det arbeides med en

nasjonal verneplan for slike anlegg.

10.8.6 FoU - spesielle utfordringer for

jernbanen. Jernbanen skal bidra til den

tverrsektorielle utviklingen innen transport

og logistikk for å effektivisere transport og
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ranseforhold. Foreløpig mangler vi statis-

tikk og metoder for å påvise dette entydig.

TØI har i sine prognoser for innenlands

godstransportarbeid mot 2020 kommet til

at sjøtransport tar den største del av vek-

sten innenfor dette markedet. Beregninger

av effekter og tiltak i norsk kystfart viser at

totalkostnadene knyttet til transport øker

når omfanget av innenlands sjøtransport

minker. Også miljøulempene øker ved

overgang fra sjø- til landtransport. Ny tek-

nologi vil gjøre hurtigbåter mer miljøvenn-

lige og kostnadseffektive. Dermed kan de

bli enda mer attraktive for persontransport

på store deler av kysten.

Økt konkurransekraft for sjøtransport

kan også gi ringvirkninger i form av økt

sysselsetting og større konkurransekraft for

næringslivet i kystnorge. Den direkte effek-

ten kan bestå i økt økonomisk aktivitet i

forbindelse med leveranser av maritime

produkter og tjenester, også på det interna-

sjonale marked hvor norsk industri har en

ledende posisjon på viktige produktområ-

der. Videre kan man få økt sysselsetting om

bord på norske skip og i landbasert service

for skipsfarten. Kostnadseffektive trans-

portsystemer og bedre servicenivå vil indi-

rekte bidra til økt konkurransekraft for det

øvrige næringsliv på kysten. Dette er en

grunnleggende forutsetning for å utvikle

robuste lokalsamfunn.

Offentlig planlegging, forvaltning og

bruk av virkemidler innen sjøtransport og i

forhold til andre transportsektorer, bør til-

rettelegge rammebetingelsene best mulig

for en utvikling som skissert ovenfor.

Sjøtransporten har stor betydning i det nor-

ske transportsystemet. Som påvist i de tid-

ligere tverretatlige dokumentene, har sjø-

transporten en dominerende stilling som

transportform for lange godstransporter,

særlig til og fra utlandet. Persontransport

med båt er også viktig for mange lokalsam-

funn og regioner og i utenrikstrafikken.

Mer enn 80 prosent av befolkningen bor

langs kysten, og en dominerende andel av

næringslivet er lokalisert der. Offshore-

aktiviteten, fiskeriene og de mange mariti-

me bedriftene er eksempler på dette.

Sjøtransport har en typisk internasjonal

karakter. Dette innebærer at internasjonal

politikk og regelverk har stor betydning for

utvikling av sjøtransporten, også på norsk

område. Norge arbeider aktivt gjennom

internasjonale organisasjoner for å fremme

sjøtransport som en effektiv, miljøvennlig

og bærekraftig transportform.

Den dominerende andel av Norges

utenrikshandel er rettet mot EU. Derfor er

det  viktig å ta hensyn til EUs transportpo-

litikk når hovedtrekkene i det norske nasjo-

nale transportnettet skal utformes. Særlig

viktig er det å få knyttet hovedkorridorene

i det norske transportnettet opp til det

transeuropeiske transportnettverket (TEN-

T). Interessante perspektiv knytter seg

blant annet til EUs "nordlige dimensjon"

med videreføring av maritime transport-

korridorer mot det nordlige Russland.

Intermodale transporter med sjøtrans-

port som hovedtransportform kan gi økt

konkurransekraft innen viktige deler av

godstransportsektoren. Den internasjonale

utvikling av handels- og transportpolitikk

tyder på dette. Det gjør også potensialet for

utvikling av skipsteknologi, maritim IKT

og havner som effektive logistikksentra.

Dette kan skape en gunstig utvikling sam-

funnsøkonomisk, miljømessig og regional-

politisk. Det vil også være viktig for

næringslivets transportbehov og konkur-
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11.1 Perspektiver og utfordringer

11.2 Maritime transportkorridorer
I kapittel 7 er det beskrevet prioriteringer

og tiltak i åtte definerte transportkorrido-

rer. Sjøtransport har en stor andel av trans-

porten i de fleste korridorene. Her skal kort

utdypes enkelte forhold som har særlig

betydning for Norges utenriksforbindelser.



Store transporter av tørre og flytende

bulkvarer som malm, stein, olje og gass

foregår i stor utstrekning over private hav-

neanlegg og industriterminaler som ikke

inngår i intermodale transportkorridorer.

Imidlertid er disse transportene mange ste-

der bestemmende for dimensjonering av

farleder, navigasjonssystem, trafikkstyring

og servicetiltak fra Kystverkets side, fordi

de foregår med store skip. Dermed blir

også denne type trafikk en del av grunnla-

get for planlegging og prioriteringer av far-

ledsnettet.

Utvikling og planlegging av intermodal

transportinfrastruktur over offentlige hav-

ner knytter seg særlig til transport av

stykkgods og ferdigvarer. Økende bruk av

containere og andre enhetslastbærere er et

viktig utviklingstrekk. Den teknologiske

utvikling er omtalt i kapittel 6.10.

Et hovedanliggende for å utvikle inter-

modale transportkorridorer mot utlandet

må være å tilpasse den nasjonale havne-

struktur i forhold til TEN-T, samt å få har-

monisert systemer for navigasjon og tra-

fikkregulering. Dette arbeidet er i gang

blant annet når det gjelder transport av far-

lig gods, samarbeid mellom trafikksentra-

ler i Europa og utvikling av nye systemer

for satellittnavigasjon. Maritime interesse-

organisasjoner arbeider for å utvikle sjø-

transportforbindelser inn mot de store mar-

kedene i EU for å omgå trange flaskehalser

i landtransportnettet på kontinentet. Flere

sjøgående linjer er etablert den senere tid.

Den overordnede nasjonale planlegging

av havner, farleder og landbasert transport-

infrastruktur for å understøtte en slik

utvikling, er ennå svært mangelfull.

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og

Nord-Trøndelag har gjort et interessant for-

beredende arbeid, som bør følges opp på

nasjonalt nivå. Kystverket bør få mulighe-

ter og ressurser til å delta i et slikt arbeid

med vesentlig større kapasitet enn i dag.

Dette bør gjøres til et satsingsområde i

neste revisjon av Nasjonal transportplan.

"Den nordlige maritime korridor" bør få

betydelig oppmerksomhet som internasjo-

nal transportkorridor. Kirkenes bør utvik-

les som et nasjonalt brohode mot det nord-

lige Russland i tillegg til de nasjonale hav-

nene Bodø og Tromsø. Norske havner bør i

større grad gjøres tilgjengelige for inter-

nasjonal skipsfart, blant annet ved å vur-

dere endringer i forskriften "Om fremmede

ikkemilitære fartøyers anløp og ferdsel i

norske territorialfarvann".

Også Samarbeidsrådet for Vest- og

Sørlandet (SAVOS) har vært opptatt av

havne- og sjøtransportsektoren, og under-

streker nødvendigheten av å få en større

andel direkte import/eksport mellom EU

og SAVOS-området.

I Østlandsområdet vil havnestruktur og

havnesamarbeid bli utviklet basert på

Oslofjordutvalgets utredning (NOU 1999 :

24) og videre behandling av denne.
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11.3 Stamnett for sjøtransport
Det nasjonale transportnettet (stamnettet)

for sjøtransport omfatter hovedskipsleden

langs kysten fra svenskegrensen til grensen

mot Russland, med indre og ytre ruter,

samt innseilingsleder til trafikkhavner med

nasjonale/internasjonale funksjoner.



med øvrige tjenester som ytes av

Kystverket.

Kystverket har ikke utarbeidet noen

fullstendig tiårsplan for videre utvikling av

farledsnettet. Vi kan derfor ikke angi eksak-

te beløp for samlet investeringsbehov i

planperioden. Det er hittil identifisert vel

50 farledsprosjekter hvor foreløpige grov-

kalkyler indikerer et investeringsbehov på

1,0-1,5 mrd kr. Dersom Stad skipstunnel

blir bygd, vil denne alene kreve investe-

ringer på 400 mill kr. Andre større prosjek-

ter er utdyping av Svinesund (Halden),

Drøbakgrunnen (Oslo), Svelvikstrømmen

(Drammen), innseiling til Borg, Grenland,

Stavanger, Karmsund og Bergen, samt flas-

kehalser i indre kystled i Nordland og

Troms.

Videre planlegging og utbygging av far-

ledsnettet vil bli basert på risikoanalyser og

nytte-/kostnadsanalyser. Metoder og

modeller for dette er under utvikling.

Begrepet "risiko" innenfor sjøtransport defi-

neres som ulykkesfrekvens (antall ulykker

per år i forhold til trafikkmengden) x kon-

sekvens. Det er karakteristisk for sjøtrans-

port at ulykkesfrekvensen er liten, men at

konsekvensene kan bli meget store i form

av tap av menneskeliv, materielle verdier

og store miljøskader som følge av oljeut-

slipp. Ut fra erfaringsdata fra andre land,

kan en enkelt skipsulykke med store oljeut-

slipp medføre samfunnsøkonomiske kost-

nader på 2-3 mrd kr. Med de sikkerhetssy-

stemer som allerede er operative på norske-

kysten, er det lite sannsynlig at vi får en

stor skipskatastrofe. Men det kan ikke ute-

lukkes.

På grunnlag av beregninger utført av

Det norske Veritas tidlig på 90-tallet er det

grunn til å anta at risikoen for skipsulykker

i viktige innseilingsleder kan reduseres

betydelig. Et springende punkt er imidler-

tid hvilken risiko samfunnet er villig til å

akseptere. Dette er i prinsippet et politisk

spørsmål. Kystverket vil arbeide videre

med å klargjøre slike forhold, som grunn-

Innseilingsledene bør defineres fra territo-

rialgrensen og fram til kaikant. Svalbard-

området bør innlemmes. 

Infrastrukturen i nettet består av selve

seilingsledene med tilstrekkelige bredder,

dybder og manøvreringsrom, fyr- og mer-

keinstallasjoner og elektroniske naviga-

sjonssystem (inkl. elektroniske sjøkart).

Lostjenester, trafikksentraltjenester,

bestemmelser om trafikkregulering og

ulike servicetjenester hører også med.

Kystverket har under utredning et data-

basert farledssystem som skal gi eksakte

definisjoner av det nasjonale transportnet-

tet for sjøtransport. Dette vil være et infor-

masjonssystem med geografisk stedfesting

av de enkelte leder og strekk med dybder,

bredder, fyr- og merkeinstallasjoner og

andre data knyttet til ledene. Normer for

utforming av ulike typer farleder vil bli

knyttet til systemet. På sikt skal systemet

også kunne gi data om slokking og tenning

av fyrlys, akutte hindringer for skipsfarten

samt meteorologisk og annen informasjon.

Dette vil øke sikkerheten og kan ha betyd-

ning for redningsaksjoner, opprenskning

av oljesøl og andre aktiviteter i kystsonen.

Informasjon fra farledssystemet vil bli

stilt til disposisjon for aktuelle offentlige

myndigheter. Dessuten tar vi sikte på å for-

midle informasjon fra systemet til skipsfar-

ten, fiskeflåten og næringslivet for øvrig.

Farledssystemet vil være et viktig ele-

ment i et mer omfattende system som gir

mulighet for å følge fartøyer og last i de for-

skjellige transportruter. Dette vil gjøre det

mulig å styre og kontrollere trafikken på en

bedre og sikrere måte. Utviklingen av et

koordinert meldings- og informasjonssy-

stem vil gi mulighet for innsamling, koor-

dinering og distribusjon av informasjon på

en strukturert og rasjonell måte.

Kystverket vil arbeide for at farledssy-

stemet utvikles slik at informasjonen kan

benyttes i alle ledd innenfor intermodale

transportkjeder. Utgiftene til utvikling og

drift forutsettes brukerfinansiert på linje
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lag for en nærmere drøfting av risikoaksept

innenfor sjøtransport i norske farvann.

Det vil bli utarbeidet en samlet farleds-

plan i forbindelse med Kystverkets lang-

tidsplanlegging og revisjon av Nasjonal

transportplan. I mellomtiden vil enkeltpro-

sjekter bli fremmet i de årlige budsjetter.

ningsansvar i forhold til andre etater som

utøver myndighet og/eller yter tjenester

overfor sjøtransporten. Dette kan reguleres

gjennom en videre utvikling av eksiste-

rende samarbeidsavtaler mellom de aktuel-

le etater.

Etatene mener videre at den nødvendi-

ge sammenheng i det overordnede nasjona-

le transportnettet bare kan oppnås ved at

statlige myndigheter får sterkere styring av

utvikling, forvaltning og prioriteringer i

nasjonale og andre viktige trafikkhavner.

Trafikkhavnesektoren i Norge bør være

gjenstand for en overordnet nasjonal plan-

legging og prioritering gjennom Nasjonal

transportplan. Når det gjelder mulige orga-

nisatoriske løsninger for nasjonale trafikk-

havner vises til kapittel 6.9.

Samordningen mellom Kystverket og

de øvrige nasjonale transportetatene vil bli

ivaretatt ved å utvikle videre samarbeidet

som er etablert gjennom denne "første

generasjon" nasjonale transportplan. Det

vil bli utviklet felles planleggingsprosedy-

rer, metoder og modeller, i tillegg til

løpende gjensidig informasjon og konsulta-

sjon i budsjettprosesser og virksomhets-

planlegging. Geografisk prioritering og

samordning av investeringer, utvikling og

felles bruk av IKT og bruk av økonomiske

og juridiske virkemidler blir viktige områ-

der for et nærmere samarbeid. Gjensidig

bruk av hverandres kompetanse og ressur-

ser, for eksempel innen anleggsvirksomhet,

vil bli basert på samarbeidsavtaler.

Finansielle virkemidler i sjøtransport-

og havnepolitikken vil i første rekke være

Kystverkets bevilgninger over statsbudsjet-

tet, og gebyr- og avgiftspolitikk som

bestemmes av Stortinget. Det er viktig å

påpeke at gebyrsystemer må være kostnad-

sorientert, og at det bør bygges inn en mil-

jødifferensiering som fremmer utvikling av

miljøvennlig teknologi og driftsformer

innenfor sjøtransport og havnevirksomhet.

Det bør videre utredes og snarest mulig

iverksettes forenklede gebyrsystemer, for-
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På sentralt statlig nivå er det i dag flere

departementer og direktorater som hver for

seg utøver myndighet som påvirker ram-

mevilkårene for sjøtransport. De viktigste

knutepunktene i intermodale transportkor-

ridorer som omfatter sjøtransport, nemlig

trafikkhavnene, eies og styres av kommu-

nale myndigheter, uten overordnet koordi-

nering ut fra nasjonale transportpolitiske

hensyn. I tillegg finnes en rekke private

aktører hvis beslutninger i stor grad påvir-

ker effektivitet og konkurranseevne innen

sjøtransporten.

Transportetatene anser det nødvendig

med en sterkere innbyrdes samordning av

statlig virksomhet. Ett departement bør ha

det overordnede transportpolitiske ansvar

for sjøtransportsektoren, samtidig som en

nasjonal sjøtransportetat bør ha et samord-



Kystverkets gjeldende økonomiske plan-

ramme ikke er rom for noe økonomisk

engasjement av betydning i tiltak spesielt

rettet mot småbåtflåten.

trinnsvis slik at det blir ett felles gebyr for

farledstjenester. Samtidig må vurderes en

mulig utvidelse av gebyrgrunnlaget og for-

delingen mellom statlige netto bevilgning-

er og brukerfinansiering. På Kystverkets

budsjett utgjør brukerfinansieringen i dag

48 prosent, mens den i Finland er 60 pro-

sent og for det svenske Sjöfartsverket nær-

mere 100 prosent. Det bemerkes for ordens

skyld at arbeidsområdene ikke er helt

sammenfallende i de ulike nordiske land.

De nordiske kyst- og sjøfartsdirektørene

har i august 1999 tatt initiativ til en felles

gjennomgang av avgifts- og gebyrsystemer,

som grunnlag for en mulig harmonisering

mellom de nordiske land og et eventuelt

felles initiativ overfor internasjonale orga-

nisasjoner. Et viktig siktemål i dette arbei-

det er blant annet å stimulere til økt kvalitet

og sikkerhetsstandard ombord.

Det bør vurderes en statlig finansie-

ringsordning (lån og/eller tilskudd) for

grunnlagsinvesteringer i de trafikkhavnene

som av regionalpolitiske eller nasjonale

strategiske hensyn bør støttes finansielt.

Det bør ikke gis statlig støtte til driften av

havnene. En statlig finansieringsordning

må i alle fall  samsvare med prinsipper og

regelverk for EØS. Dette må utredes nær-

mere.
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11.5 Småbåttrafikk
Større fokusering på småbåttrafikk vil

totalt sett kunne gi sikkerhetsgevinster for

all skips- og båttrafikk langs Norges kyst.

Kystverket vil øke fokuseringen på mer-

king og annen navigasjonsveiledning for

småbåter, spesielt i sterkt trafikkerte far-

vann. Regelverket for fartsbestemmelser til

sjøs bør forenkles, slik at reglene blir enty-

dige og enkle å håndheve.

Kystverket vil også legge vekt på hold-

ningsskapende arbeid generelt og bedre

opplæring i navigasjon og sikkerhet, i sam-

arbeid med Sjøfartsdirektoratet.

Det bemerkes imidlertid at det innenfor

11.6 Kostnadseffektivisering i 
Kystverket

Kystverket er i dag et ordinært forvaltning-

sorgan underlagt Fiskeridepartementet.

Etatens oppgaver kan deles inn i følgende

hovedgrupper:

1. Ekstern planlegging og forvaltning 

(myndighetsutøvelse).

2. Tjenesteyting (blant annet lostjeneste,

trafikksentraltjeneste, drift av naviga-

sjonssystemer).

3. Produksjon og vedlikehold av infra-

struktur (fiskerihavner, farleder, fyr- og 

merkeinstallasjoner).

I tillegg kommer støtte- og servicefunksjo-

ner som økonomiforvaltning, personalfor-

valtning, eiendomsforvaltning.

Omkring 95 prosent av Kystverkets res-

surser brukes til tjenesteyting (gruppe 2) og

produksjon/vedlikehold av infrastruktur

(gruppe 3), inkludert disse oppgavenes

andel av service- og støttefunksjoner.

Flere av Kystverkets produksjons- og

tjenesteoppgaver er i realiteten konkurran-

seutsatt. 20-30 prosent av infrastrukturpro-

duksjonen settes i dag ut på anbud til pri-

vate entreprenører. Dersom Kystverket skal

opprettholde konkurranseutsatt produk-

sjon og tjenesteyting i egen regi, er det nød-

vendig å kunne påvise tilstrekkelig kost-

nadseffektivitet i forhold til definert kva-

litet på produktene. 

De anslag og sammenligninger som er

mulig å gjennomføre, tyder på at kostnads-

effektiviteten innen for eksempel havne-

bygging og lostjenester er relativt høy. En

felles nordisk undersøkelse av lostjenesten i

1998-99 (basert på data fra 1997) viste at

Norge har den mest effektive operative los-

tjeneste i Norden. Kystverket mener imid-



lertid at det finnes potensiale for ytterligere

kostnadseffektivisering, og har i Nasjonal

transportplan anslått dette til 5-10 prosent i

løpet av planperioden. Det vil variere noe

mellom virksomhetsområdene.

Dette forutsetter imidlertid at overord-

nede styrings- og organisasjonsformer inn-

rettes slik at det er mulig å ta ut en slik

effektivisering i praksis. Vi viser i denne

sammenheng til den foreliggende utred-

ning NOU 1999:5 Det nye Kystverket. I

påvente av politiske beslutninger om

Kystverkets framtidige tilknytningsform

og organisasjon, arbeider Kystverket konti-

nuerlig med effektiviseringstiltak, så langt

dette er mulig innenfor eksisterende orga-

nisasjons- og styringsmodell.

De viktigste investeringer vil være for-

nyelse av fartøyer og nymerking av farle-

der, blant annet oppmerking av hurtigbåt-

leder. Det foreslås avsatt 300 mill kr til disse

formål.

Kystverket forutsetter at etaten behol-

der en antatt effektiviseringsgevinst på 5 -

10 prosent til delvis finansiering av priori-

terte tiltak. Samtidig foreslås økt brukerfi-

nansiering av fyr- og merketjenesten, geby-

rer på behandling av enkeltsaker etter

Havne- og farvannsloven og et økt kom-

munalt ansvar for vedlikehold av fiskeri-

havner.

Til tross for dette blir det ikke rom for

mer til farledstiltak enn om lag 670 mill kr,

en økning på 300 mill kr fra dagens nivå.

Planrammen foreslås fordelt med 500 mill

kr på investeringer og 170 mill kr på vedli-

kehold. Med et foreløpig anslått behov for

farledstiltak på 1,0 - 1,5 mrd kr, betyr dette

at bare 30 - 50 prosent av prosjektene kan

realiseres i løpet av planperioden.
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Kystverkets bidrag til realisering av anbe-

falt strategi vil bli best ivaretatt ved å prio-

ritere:

• Plan- og forvaltningsvirksomhet

• Navigasjonssystemer (fyr og merker,

elektronisk navigasjon, maritim 

IKT, mv)

• Farledstiltak i stamnettet.

Den økonomiske rammen for plan- og

forvaltningsvirksomheten foreslås doblet

fra 200 til 400 mill kr. Dette vil sette

Kystverket i stand til å ivareta nåværende

oppgaver på en forsvarlig måte. Vi kan i

noen grad øke engasjementet på langsiktig

strategisk planlegging og vår medvirkning

i lokal og regional planlegging. Dersom

Kystverket skulle bli tillagt vesentlig utvi-

dede oppgaver, for eksempel innenfor

planlegging og forvaltning av nasjonale

trafikkhavner, må planrammen økes.

For å ta igjen etterslep og etablere et for-

svarlig vedlikehold av fyr- og merkesyste-

met, må planrammen på dette området

økes med minst 400 mill kr. Etablering og

drift av en driftsorganisasjon for elektro-

nisk navigasjon krever i tillegg 40 mill kr i

planperioden.

11.8 Økt eller redusert 
økonomisk ramme 

I følge Retningslinje 2 fra departementene

skal det gjøres marginalvurderinger av

alternative planrammer på henholdsvis +/-

20 prosent av rammen i anbefalt strategi. I

henhold til de samme retningslinjene skal

det ikke gjøres marginalvurderinger av los-

tjenesten, trafikksentraltjenesten og til-

skudd til Redningsselskapet. Beløpene på

disse områder holdes derfor konstant i alle

alternativer.

Dersom brutto planramme reduseres

med 20 prosent, vil det - under de gitte for-

utsetninger - ikke være mulig å øke innsat-

sen på plan- og forvaltningssiden i etaten.

Investeringer og vedlikehold av fiskerihav-

ner vil måtte reduseres til 500 mill kr, det vil

si en tredel av nåværende nivå, samtidig

som investeringer i farledene opphører.

Alternativt kan man avvikle Kystverkets

engasjement i fiskerihavnene og oppnå en



kommelighet på norskekysten, samtidig

som Kystverket vil kunne bidra ytterligere

til å utvikle robuste lokalsamfunn og regio-

ner. Det er verd å merke seg at relativt små

ekstra ressurstilførelser kan forbedre sik-

kerhet og kapasitet betydelig, sammenlig-

net med andre samferdselssektorer.

Det er trolig samfunnsøkonomisk lønn-

somt å øke Kystverkets økonomiske plan-

ramme for perioden 2002 - 2011 med 1,0 -

1,5 mrd kr eller 10 - 15 prosent, samtidig

som Kystverket beholder en antatt effekti-

viseringsgevinst på 5 - 10 prosent.

En slik økning av planrammen kan

finansieres ved overføring av tilsvarende

beløp fra andre deler av statsbudsjettet.

Dette representerer en økning av brutto-

budsjettet for Kystverket på 100 - 150 mill

kr per år; ganske små tall i forhold til sam-

let statlig ressursbruk i samferdselssekto-

ren.

Alternativt kan man øke andelen av

ekstern finansiering fra 48 til 55 - 60 pro-

sent. Det forutsettes at dette eventuelt sees

i sammenheng med den generelle avgifts-

politikken i samferdselssektoren. Dette for

å unngå utilsiktet konkurransevridning.

For ordens skyld bemerkes at foranstå-

ende resonnementer og regneeksempler er

basert på at Kystverket i planperioden har

de samme ansvarsområder som i dag.

Dersom det blir aktuelt å gi Kystverket

ansvaret for oppmerking av særskilte små-

båtleder og/eller et utvidet ansvar for

nasjonale trafikkhavner, eventuelt andre

nye ansvarsområder, må planrammen utvi-

des tilsvarende.

marginal økning av innsatsen i farledspro-

sjekter. Det er da forutsatt en forholdsmes-

sig reduksjon av ressursbruken til adminis-

trasjon og støttefunksjoner/fellesutgifter,

og for øvrig samme effektiviseringsgrad og

eksterne finansieringsandel som i "anbefalt

strategi".

Hvis planrammen økes med 20 prosent,

vil plan- og forvaltningsinnsatsen kunne

økes til 500 mill kr. Fyr- og merketjenesten

vil kunne økes med 800 mill kr og farleds-

tjenesten vil kunne femdobles til 2 mrd kr.

Det betyr at vi kan gjennomføre samtlige

kjente farledsprosjekter innen 2008/2009.

Samtidig kan vi øke innsatsen på fiskeri-

havnesektoren med 200 mill kr. Alternativt

kan investeringer i fiskerihavner økes med

500 mill kr (50 prosent), samtidig som far-

ledsprosjektene kan gjennomføres i løpet

av planperioden.
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11.9 Konsekvenser av alternative 
økonomiske planrammer

Selv med en relativt radikal omfordeling,

bibehold av effektiviseringsgevinster og en

økning av brukerfinansieringen fra 48 til 52

prosent av budsjettet, blir Kystverkets res-

sursrammer for små til å gi et vesentlig økt

bidrag til framkommelighet og sikkerhet på

norskekysten. Kystverkets rolle som sam-

ferdselsetat for sjøtransport, farvann og

havner på norsk område vil fortsatt ikke

kunne fylles godt nok.

Dersom nåværende ressursramme skul-

le reduseres med 20 prosent, er det grunn

til å vurdere om Kystverket i det hele tatt

skal fortsette å være egen etat. Sikkerhet og

framkommelighet blir sannsynligvis dra-

matisk redusert på få år, fordi vi ikke kan

garantere en internasjonal standard på til-

gjengelighet på navigasjonshjelpemidler.

Kystverkets anleggsvirksomhet i egen regi

må trolig avvikles på grunn av for lavt akti-

vitetsnivå. 

Økning av planrammen med 20 prosent

vil gi et betydelig løft for sikkerhet og fram-
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ning for konkurranseevnen i norsk

næringsliv. For enkelte bransjer er avheng-

igheten av fly så stor at den er knyttet nært

opp til eksistensgrunnlaget. Databransjen

er for eksempel ofte helt avhengig av hurtig

transport av utstyr og komponenter. Hver

dag året rundt foregår det en omfattende

rutetrafikk med helikopter mellom oljein-

stallasjonene og lufthavnene.

Flyet har en helt sentral rolle for helse-

sektoren, både for ambulanseflyging og

daglige pasienttransporter og sykereiser

mellom lokal- og regionsykehus og sentra-

le spesialfunksjoner. Andre viktige områ-

der er flyfrakt av kritiske produkter som

laboratorieprøver, patologiske prøver,

blodforsendelser, medisiner, nedfrosne

donatorprodukter, implantater og radioak-

tive stoffer til medisinsk bruk. Lufthavnene

har dessuten en svært viktig beredskaps-

funksjon. Ved store ulykker kan hjelpen

komme fram raskt.

Det statlige lufthavnnettet består av 45 luft-

havner og en helikopterlandingsplass. Av

disse er 17 stamlufthavner. I tillegg er seks

ikke-statlige lufthavner åpne for rutetra-

fikk. Lufthavnstrukturen gir en god til-

gjengelighet for hele landet til regionale og

nasjonale sentra og til utlandet. 

Luftfartens rammebetingelser og regel-

verk utformes i stor grad av internasjonale

organer. Dette gjelder både for lufthavnene,

luftfartøyene og underveistjenestene. 

Innen EØS-området er det skapt et mar-

ked med felles regelverk for blant annet

lisenser, markedsadgang og priser.

Luftfartsverket må opptre mest mulig pro-

fesjonelt med å legge til rette for en fri og lik

konkurranse mellom alle aktører. Forhold

som virker inn på konkurransen mellom

flyselskapene er kapasiteten på lufthavne-

ne, håndheving av konkurransereglene og

norske rammevilkår.
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12.1 Luftfartens rolle
Luftfarten har som fremste fortrinn at den

tilbyr rask og sikker person- og godstrans-

port over lange avstander. Luftfarten har

utviklet seg fra å være eksklusiv til å bli en

kollektiv transportform med konkurranse-

dyktige priser. Av de fire transportsekto-

rene vokser luftfarten sterkest. Flytrafikken

utførte i 1998 om lag 17 millioner enkeltrei-

ser. Varefrakt med fly er lite i volum, men

verdien av utenrikshandel med fly begyn-

ner å bli vesentlig.

Undersøkelser viser at luftfarten i

Norge har en mer sentral rolle enn i andre

europeiske land. Dette gjelder både for pas-

sasjerer, frakt og post. Luftfartens markeds-

andel for lange reiser innenlands (over 300

km) er om lag 35 prosent. Av lange kollek-

tivreiser innenlands utgjør flyreiser hele 70

prosent. Dette er høye andeler sammenlik-

net med andre land. 

De topografiske forholdene og landets

beliggenhet i utkanten av Europa gjør at

lufthavnene har en helt avvgjørende betyd-

12.2 Miljø 
Miljøproblemene i luftfarten er knyttet til

luftforurensing, støy og utslipp til vann og

grunn. Miljøkravene som stilles til luftfart-

øyene i Norge er basert på anbefalinger fra

den internasjonale luftfartsorganisasjonen

ICAO og vedtak fattet av EU.

Flyenes utslipp av CO2 og NOX bidrar

til drivhuseffekten, og NOX bidrar til regio-

nale virkninger i form av forsuring av vann

og grunn. Den flytekniske utviklingen har

redusert klimagassutslippene per passa-

sjerkilometer betydelig. Til tross for en pas-

sasjerøkning på om lag 60 prosent de siste ti

årene har totalutslippene fra luftfarten ikke

økt vesentlig. I årene framover ventes for-

bedret teknologi å gi en reduksjon i klima-

gassutslipp per passasjerkilometer, særlig

for NOX. Dette kan kompensere for det

meste av forventet trafikkøkning, slik at de

totale utslippene ikke øker vesentlig. 

IPCC-rapporten (omtalt i kapittel 4.3),

redegjør for en rekke virkemidler for å



minimalisere luftfartens innvirkning på det

globale miljøet:

• En bedre organisering av trafikken, 

inkludert en mer fleksibel bruk av luft-

rommet, kan effektivisere trafikkavvik-

lingen ved at det legges til rette for mer

direkte flyginger mellom avgangssted 

og bestemmelsessted uten forsinkelser.

Det tas sikte på at slike forbedringer 

nærmer seg et optimalt resultat i løpet 

av de neste 20 årene og vil kunne bidra 

med en reduksjon i drivstofforbruket 

på 6-12 prosent. Slike tiltak vil også

bedre kapasitetsutnyttelsen i luftfarten.

• Teknologiforbedringer har for de fleste 

utslipp ført til en betydelig reduksjon i 

utslipp per passasjerkilometer. Dagens 

subsoniske fly er omtrent 70 prosent

mer brenselseffektive enn for 40 år

siden. Det er imidlertid potensiale for

videre forbedringer. I planperioden vil 

Luftfartsverket fortsette gjennom

omfattende internasjonalt samarbeid å

drive fram nye realistiske krav til

utslippsbegrensninger for fly.

Luftfartsverket vil videre sikre at den 

norske flyflåten tilfredsstiller gjeldende

internasjonale standarder.

I følge rapporten fra IPCC vil forbedringer

i teknologi og et mer effektivt trafikkregu-

leringssystem ikke kunne hindre en vekst i

utslippet av klimagasser som følge av den

forventede veksten i flytrafikken.

Rapporten presenterer følgende tiltak for å

begrense utslippene ytterligere:

• Strengere regulering av utslipp fra fly-

motorer. Luftfartsmyndighetene benyt-

ter i dag denne tilnærmingen for å regu-

lere utslipp av karbonmonoksid, NOX

og røyk/sot i forbindelse med landing

og avgang. ICAO har begynt arbeidet

med å se på behovet for standarder for 

utslipp fra fly i cruisehøyde som et sup-

plement for eksisterende LTO-standard

for NOX og andre utslipp. 

• Økonomiske virkemidler, frivillige 

avtaler og overgang til andre transport-

former. Ifølge IPCC-rapporten er en del

av disse virkemidlene ikke blitt studert 

nøye nok eller testet ut på luftfart slik at

deres effekt er usikker. Luftfartsverket

og Samferdselsdepartementet deltar nå 

i arbeid for å utforske dette. Videre del-

tar Samferdselsdepartementet i en

arbeidsgruppe under ICAO som ser 

nærmere på avgifter og skatter. 

Utover tiltakene nevnt i IPCC-rapporten,

kan det nevnes at det kan stilles strengere

krav til utslippsbegrensning enn det som

gjøres internasjonalt ved at bare et fåtall fly-

typer tillates å operere ved norske lufthav-

ner. Ovennevnte avgifter og reguleringer

bare for norske lufthavner vil imidlertid gi

begrenset miljømessig effekt. Luftfarts-

verket kjenner for øvrig ikke til de konkur-

ransemessige konsekvensene for norske

operatører ved slik ensidig regulering for

Norge. I planperioden vil for øvrig

Luftfartsverket støtte forskning omkring

luftfartens virkning på det globale miljø.

Flystøy er primært et problem ved de

større lufthavnene. I løpet av de siste 30

årene har det blitt utviklet stadig mer støy-

svake fly. Færre mennesker bor innenfor

flystøysonene ved stamlufthavnene. Det

kan fortsatt ventes en reduksjon i støybe-

lastningen, da flyenes støyegenskaper sta-
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Luftfartsverket har adoptert ECACs21 mål

om å heve sikkerhetsnivået slik at det tota-

le antallet ulykker ikke øker ved økende

trafikk. I planperioden krever dette tiltak i

alle deler av luftfartssystemet - både av

operasjonell, teknisk og fysisk art. På bak-

grunn av at de fleste havarier og luftfarts-

hendelser skyldes menneskelig svikt, må

det satses på tiltak som i vid betydning

angår menneskelige faktorer.

Det liberaliserte luftfartsmarkedet stil-

ler større krav til myndighetenes tilsyn. I

2000 etableres Statens luftfartstilsyn ved at

luftfartsinspeksjonen skilles ut fra

Luftfartsverket. Den nye etaten får ansvar

for et intensivert tilsyn med det totale luft-

fartssystemet inkludert Luftfartsverkets tje-

nester og kvalitetssystem. Europeisk luft-

fartssamarbeid har skapt et omfattende fel-

les regelverk, og norske luftfartsbestem-

melser må tilpasses dette. De skjerpede kra-

vene vil kreve investeringer både i flysel-

skapene og Luftfartsverket. 

Norge er med i et omfattende europeisk

samarbeid for harmonisering av flysi-

kringstjeneste. Det legges vekt på sikrere og

mer effektiv lufttrafikkledelse, forbedret

flyovervåking og gradvis innføring av

satellittnavigasjon. Dette vil føre til betyde-

lige investeringer for Luftfartsverket.

Foreløpig er det ikke utarbeidet kostnadso-

verslag, da det gjenstår beslutninger om

utstyrs- og stedsvalg. Beslutningene vil bli

fattet før planperioden begynner, utstyr vil

bli installert i perioden 2003-2007.

Luftfartsverket skal bruke satellitteknologi

for å øke sikkerheten på de regionale luft-

havnene. Andre bruksområder må vurde-

res etter hvert som teknologien utvikles

videre. I planperioden vil satellittnaviga-

sjon ennå ikke være godkjent for å brukes

uten støtte fra bakkebaserte hjelpemidler,

og det kreves derfor fortsatt investeringer i

slike hjelpemidler.

dig bedres. Noe av effekten kan gå tapt

med økt flytrafikk. 

Innsats mot flystøy i planperioden: 

• Stille ytterligere krav til luftfartøyenes

støyegenskaper (regulering).

• Utarbeide optimale støyforebyggende

prosedyrer som ivaretar miljø og 

kapasitet.

• Forhindre innebygging av lufthavnene 

(MD/kommunene).

• Avbøtende tiltak hos mottaker

(Forurensningsloven).

• Operative restriksjoner på fly som 

støyer mest.

• Økonomiske virkemidler/støyrelaterte

avgifter.

Aktiviteter knyttet til utbygging og drift av

lufthavnene kan forurense vann og grunn i

nærheten. De mest aktuelle kildene er sani-

tært og industrielt avløpsvann fra flyavi-

sing, baneavising og brannøvelser, samt

oljeprodukter, kjemikalier og avfall. Det er

viktig at Luftfartsverket utarbeider og for-

valter effektive miljøstyringsystemer.
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12.3 Sikkerhet og kapasitet
Sammenlignet med andre transportmidler

for personbefordring i Norge kommer rute-

fly gunstig ut. Skadde og drepte per million

personkilometer gir en risikoverdi på 0,002.

Tilsvarende tall for tog, buss og drosje er

henholdsvis 0,004, 0,041 og 0,048.

Ansvaret for flysikkerhet er delt slik:

• Luftfartstilsynet utarbeider forskrifter,

utsteder lisenser/driftstillatelser/serti-

fikater og påser at lufthavner, materi-

ell,- virksomheter og enkeltindivider 

tilfredsstiller gjeldende forskrifter.

• Luftfartsverket tilbyr operativt tilgjeng-

elige lufthavner, flynavigasjonshjelpe-

midler og lufttrafikktjeneste.

• Det enkelte flyselskap/fartøysjefen har

det utøvende flyteknisk og flyoperative 

ansvaret.

21 ECAC (European Civil Aviation Conference) er et 
samarbeidsorgan for de sivilie luftfartsmyndig-
hetene i Europa



Sikkerhet mot terror og sabotasje ivare-

tas av Luftfartsverket gjennom kontroll av

passasjerer og bagasje. Internasjonale

føringer krever intensivert kontroll. Det er

behov for betydelige investeringer i tekno-

logi som gir nye muligheter på dette områ-

det. Foruten oppfyllelse av kravene om

kontroll av all innsjekket bagasje må det

legges opp til å anskaffe utstyr for kontroll

av frakt og post ved de største lufthavnene

i første del av planperioden.

Trafikkøkningen vil skape stort behov

for investeringer i økt kapasitet og bedre

service. I planperioden er dette aktuelt på

Sola, Flesland og Værnes. Pir B på Oslo

lufthavn vil bli bygd i planperioden.

Flere lufthavner vil ha behov for areal-

utvidelser. Arealmessig kreves det også

betydelig omstilling og investering når en

lufthavn blir vertskap for to eller tre aktører

i et marked som før ble operert av én.

Dessuten er flyfrakt inne i en sterk utvik-

ling. Behov for tilrettelegging for store

fraktfly forventes å øke.

Større konkurranse har ført til at flysel-

skapene gjerne vil ta hånd om sine passa-

sjerer før ombordstigning, og ønsker egne

utganger og venterom. Slike løsninger ville

føre til økt arealbehov og dårligere utnyt-

ting av kostbart teknisk utstyr. Luftfarts-

verket forutsetter derfor at terminalene

fortsatt blir basert på flerbrukerutstyr som

grunnprinsipp. Imidlertid kan ny teknologi

gi forbedringer i innsjekking og billettsalg.

Disse mulighetene bør utredes og eventuelt

gjennomføres i planperioden.

I planperioden ventes behov for utbyg-

ging av taksebanene for å øke banekapa-

siteten, samt bygging av flyoppstillings-

plasser. Flere tårn og sikringsbygg må dess-

uten utbedres eller erstattes. Program for

dette vil bli utarbeidet. 

Det blir en utfordring å gjennomføre

teknisk og operativ oppgradering og åpne

de regionale lufthavnene for større konkur-

ranse, bedre regularitet og et best mulig

rutenett. Hensikten med oppgraderingen

slik den er beskrevet i St meld nr 15 (1994-

95), har vært en kombinasjon av bedre fly-

sikkerhet, større regularitet, økt lastekapa-

sitet og tilrettelegging for flere flytyper.

Større flysikkerhet og regularitet har vært

viktigst. Avhengig av naturgitte og flyope-

rative begrensninger vil rullebanene etter

oppgraderingene få lengder som varierer

fra de opprinnelige 800 meter opp til 1 200

meter.
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12.4 Samordning med andre 
trafikkmidler

Lufthavnene er knutepunkter i et sammen-

hengende nettverk av reisemuligheter. Jo

bedre korrespondanse og hyppigere

avganger også for andre reisemidler, desto

mer effektivt kan luftfarten fylle sin rolle.

Det er derfor en stor utfordring å utvik-

le alle typer samarbeid med planleggings-

og samferdselsmyndigheter, ikke minst

regionalt og lokalt, for å medvirke til å rea-

lisere hurtige og kostnadseffektive reisetil-

bud i alle deler av landet. Som infrastruk-

tureier er det Luftfartsverkets oppgave å

gjøre det mulig at trafikkselskapene kan

konkurrere og samarbeide.

Dagens praksis er at vegen fram til stat-

lige stamlufthavner er Statens vegvesens



har i lang tid også vært pålagt å subsidiere

driften av Sandefjord lufthavn Torp med 8

mill kr per år.

Forvaltningsbedriften Luftfartsverket

har tre heleide datterselskaper organisert

som aksjeselskaper. Det største er den nye

hovedflyplassen Oslo Lufthavn AS (OSL).

Luftfartsverket er ikke juridisk sett å

betrakte som konsern, og har dermed ikke

anledning til full finansiell samordning.

Det er imidlertid forutsatt at inntekter fra

OSL skal bidra til driften av det øvrige luft-

fartssystem. Utover betraktninger omkring

avkastningen til Luftfartsverket er OSL

ikke inkludert i Luftfartsverkets økonomi. 

Det er avgjørende for Luftfartsverkets

økonomi å kunne satse på å møte behovet

på de trafikksterke lufthavnene. De fem-

seks lufthavnene som går med overskudd,

utgjør på mange måter ryggraden i det nor-

ske lufthavnsystemet. Uten en effektiv

håndtering av denne trafikken, vil

Luftfartsverket fort miste evnen til å kunne

drive og investere også på de mindre luft-

havnene.

Luftfartsverkets inntekter vil i planperi-

oden bestå av følgende komponenter:

1. Luftfartsavgiftene. Den største andelen

av Luftfartsverkets inntekter kommer

fra de trafikkavhengige luftfartsavgif-

tene. Trafikkprognosene for perioden

2000-2011 viser en forventet årlig vekst i 

antall passasjerer på 3,4 prosent totalt, 

til 42,8 mill passasjerer kommet og reist,

og en årlig vekst på 2,4 prosent i antall

flybevegelser for rute og charter på alle 

lufthavner, til 945 000 flybevegelser. 

Inntektsprognosene baseres på disse 

trafikkprognosene.

2. Kommersielle inntekter. Inntekter av 

kommersiell aktivitet på lufthavnene

har tidligere utgjort rundt 25 prosent av 

Luftfartsverkets totalinntekter. Fra 1999 

ventes andelen å gå ned til om lag 20

prosent fordi inntektene fra hovedfly-

plassen nå tilfaller Oslo lufthavn AS.

3. Avkastning fra Oslo lufthavn AS. 

ansvar, mens praksis er noe tilfeldig med

hensyn til hvem som er ansvarlig for å

bygge og vedlikeholde tilførselsvegene til

de regionale lufthavnene. Etter at Stortinget

påla Luftfartsverket å eie og drive de regio-

nale lufthavnene, er det naturlig at alle stat-

lige lufthavner får riksvegtilknytning

innenfor Statens vegvesens budsjett.

I St meld nr 15 (1994-95) Om statens

engasjement i regional luftfart, ble spørs-

målet om hvorvidt staten også skulle over-

ta tilførselsvegene ikke berørt. Spørsmålet

ble heller ikke tatt opp av Samferds-

elskomiteen. I tilførselsvegene inngår 22

fylkesvegparseller og 4 parseller av kom-

munale veger med samlet lengde rundt 50

kilometer. 

Statens vegvesen finner Luftfartsverk-

ets forslag naturlig og vil foreslå at disse

vegene opptas som riksveger, etter nær-

mere avtale med nåværende vegeiere.

Statens vegvesen stiller samme krav til

disse vegene som andre veger etaten over-

tar.
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12.5 Luftfartsverkets økonomi
Luftfartsverket er en statlig forvaltningsbe-

drift. Virksomheten er selvfinansierende.

Innenfor luftfartssystemet overføres bety-

delige midler fra trafikksterke til trafikk-

svake lufthavner. Om lag 80 prosent av inn-

tektene genereres fra brukerbetaling og om

lag 20 prosent fra kommersiell virksomhet

på lufthavnene.

I de senere år er Luftfartsverkets økono-

miske rammevilkår blitt vesentlig endret: 

• Overtakelsen av de regionale lufthavne-

ne har medført en netto merkostnad på 

rundt 160 mill kr årlig.

• Statens avkastningskrav til

Luftfartsverket har økt sterkt, fra 24 

mill kr i 1997 til 124 mill kr i 1999. 

I sum har dette medført at Luftfartsverket

har fått en finansiell merbelastning på om

lag 260 mill kr årlig i forhold til situasjonen

på midten av 1990-tallet. Luftfartsverket



Luftfartsverkets innskutte kapital i OSL

inkludert grunnerverv er omlag 5 mrd

kr. Betydelige deler av Luftfartsverkets

tidligere inntekter blir nå kanalisert 

gjennom OSL. Det er derfor lagt til

grunn at OSL betaler avkastning til 

Luftfartsverket fra år 2000 med 200 mill 

kroner per år. Beløpet forventes å øke 

betydelig i planperioden etter hvert

som økonomien i OSL bedres. Målet på

lengre sikt er en avkastning på 

10 prosent av Luftfartsverkets innskutte

kapital, det vil si 500 mill kr per år.

Avgifter og skatter som berører luftfarten

vil virke negativt inn på trafikkutviklingen

og dermed også på Luftfartsverkets inntek-

ter. Eksempler er merverdiavgift, fiskal-

skatt og grønne skatter. For å gi større lik-

het i rammevilkårene for konkurranse

mellom transportsektorene, anbefaler

Luftfartsverket at den spesielle passasjerav-

giften på strekningene fra Oslo til

Kristiansand, Stavanger, Bergen og

Trondheim avvikles, mens det etableres en

generell CO2-avgift.22

Det er viktig å få bedre kontroll med

veksten i Luftfartsverkets driftskostnader

som har vært høy de senere årene. I inne-

værende planperiode legger

Luftfartsverket til grunn en årlig volum-

vekst i driftskostnadene på 2,3 prosent.

Dette er et meget ambisiøst mål, spesielt

tatt i betraktning at den framtidige drifts-

kostnadssituasjonen knyttet til de nye stat-

lige lufthavnene er usikker. Investeringene

for disse lufthavnene vil være betydelig, ny

infrastruktur fører svært ofte til økte drifts-

kostnader.

Betydelige deler av Luftfartsverkets til-

gjengelige investeringsmidler i innevæ-

rende planperiode vil bli benyttet på de

regionale lufthavnene for å oppfylle kra-

vene i Norsk Luftfartsplan i perioden 1998-

2001 om investeringer på 720 mill kr.

Behovet har vist seg å være enda høyere.

Dette kan innebære at nødvendige investe-

ringer på regionale lufthavner og stamluf-

thavnene må utsettes. Det kan bli nødven-

dig for Luftfartsverket å søke alternative

finansieringsformer. 

På grunn av presset økonomi har

Luftfartsverket måttet trekke sterkt på

reguleringsfondet, som vil ha et svært lavt

nivå ved starten av planperioden. Det blir

en utfordring å reetablere et betydelig regu-

leringsfond i planperioden.

Det foreligger ennå ikke oversikt over

hvordan utskillelsen av Luftfartsinspek-

sjonen vil innvirke på Luftfartsverkets øko-

nomi når det gjelder utvikling av nye til-

synsområder innen lufthavn- og flysi-

kringstjenesten.
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12.6 Utfordringer i distriktene
I forbindelse med behandlingen av St meld

nr 15 (1994-95) ble det bestemt at staten

v/Luftfartsverket skulle overta det hele og

fulle ansvar for 26 regionale lufthavner. Det

ble gitt føringer for en oppgradering av

disse lufthavnene. Etter overtakelsen har

Luftfartsverket gjennomført et omfattende

arbeid med å klarlegge investeringsbeho-

vet. Det er avdekket svært høye kostnader,

som i grove trekk knytter seg til følgende

forhold:

• Ny teknisk operativ oppgradering

(NTOO)

• Utbedringer av eksisterende infrastruk-

tur, som ved overtakelsen var til dels

meget dårlig

• Rutinemessig fornyelse og vedlikehold

av bygg/anlegg

• Nye myndighetskrav, herunder nytt 

europeisk operativt regelverk

Det totale investeringsbehovet kan bli på

nærmere 2,5 mrd kr. Herav utgjør det første

punktet ovenfor om lag 850 mill kr. Det

understrekes imidlertid at det fortsatt er

knyttet stor usikkerhet til tallene, spesielt

gjelder dette grunnlaget for de tre nederste

punktene. Med bakgrunn i det omfattende

investeringsbehovet vi står overfor, mener



planperioden legger Luftfartsverket avgjø-

rende vekt på stabile og forutsigbare ram-

mebetingelser, slik at investert kapital kan

vedlikeholdes og investeringer kan

gjennomføres i takt med trafikkutvikling-

en. Dette gjelder både stamlufthavnene, og

oppgraderingen av regionale flyplasser. 

Med de stramme budsjettrammene som

Luftfartsverket ser ut til å måtte forholde

seg til de nærmeste årene, bør en være var-

som med å legge opp til baneforlengelser ut

fra en begrunnelse om å introdusere større

flytyper. Det bør i sterkere grad fokuseres

på å forbedre dagens drift og vedlikehold,

herunder renhold av rullebanene, slik at

det kan opereres med såkalte "svarte baner"

større deler av året enn i dag. Behov for

øvrige tiltak på den enkelte lufthavn vil bli

vurdert nærmere i det pågående lufthavn-

planarbeidet.

Luftfartsverket anbefaler at arbeidet

med baneforlengelser ved de regionale luft-

havene i første omgang begrenses til Florø,

Brønnøysund og Hammerfest. I tillegg

gjennomføres en oppgradering av endefel-

tene på fire lufthavner. Spørsmålet om

eventuelle baneforlengelser på øvrige plas-

ser bør utsettes inntil infrastrukturplanen

for perioden 2002-2005 er behandlet. Dette

vil skje høsten 2000.

De regionale lufthavnene har hatt og

har en meget stor samfunnsmessig betyd-

ning, både med hensyn til næringsutvik-

ling, bosetting og tjenestetilbud i distrik-

tene. De økonomiske rammevilkårene som

Luftfartsverket står overfor ved utgangen

av 1990-årene, reiser imidlertid store utfor-

dringer vedrørende det store investerings-

omfanget som er påkrevet på disse lufthav-

nene. Om denne finansielle situasjonen

også vil medføre eventuelle analyser av fly-

plasstrukturen, er et politisk spørsmål.

Luftfartsverket det vil være hensiktsmessig

med en samlet og overordnet analyse av de

langsiktige investeringer på våre regionale

lufthavner før endelig prioritering foretas. 

Det foreligger resultater fra de operati-

ve analyser som ble bebudet i St meld nr 38

(1996-97). For mange av de aktuelle luft-

havnene konkluderes det at det på grunn

av terrengforholdene ikke vil være mulig å

operere med større flytyper enn de som

benyttes i dag, selv om banene blir betyde-

lig forlenget.

Et helhetlig, selvfinansierende luft-

havnsystem må basere seg på betydelig

kryssubsidiering, der de trafikksterke luft-

havnene subsidierer de trafikksvake. Den

økonomiske utfordringen i dette systemet

har blitt betydelig større etter overtakelsen

av de regionale lufthavnene.

Luftfartsverket er ansvarlig for en omfat-

tende virksomhet som ikke er bedriftsøko-

nomisk lønnsom, men som har stor sam-

funnsmessig og regional nytte. 

Samtidig må det legges til grunn at

samfunnsøkonomisk lønnsomme, men

bedriftsøkonomisk ulønnsomme formål

ikke må kryssubsidieres mer enn at

Luftfartsverket fortsatt kan løse sine tjenes-

teytende trafikale oppgaver. Utfordringen

er å øke luftfartens nytte for samfunnet og

samtidig sikre lønnsom drift totalt sett. I

denne sammenheng er også flyselskapenes

økonomiske bæreevne og deres behov for

tjenester og tilbud viktig.

Det regionale flyplassnettet ble hoved-

sakelig etablert på slutten av 1960- og

begynnelsen av 1970-tallet. I mange år var

flyet eneste aktuelle transporttilbud på en

rekke relasjoner. I de senere år er vegnettet

betydelig forbedret slik at reisetiden

mellom flere av våre lufthavner er kraftig

redusert. Like fullt kan det være spesielle

behov som ikke dekkes av et bedre vegtil-

bud. Dette kan gjelde både næringslivets

behov og tjenester innen for eksempel helse

og utdanning.

For å oppfylle de mål som er satt for
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22  Ref. TØIs utredning som viser at flyet er det 
eneste transportmidlet som fullt ut dekker 
indirekte miljø-, ulykkes- og slitasjekostnader. 
Omtalt i "St. meld. nr. 32 (1995-96) Om 
grunnlaget for samferdselspolitikken"
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Driften av vegnettet krever økte ressur-

ser. Dette skyldes blant annet at belastning-

en på vegnettet øker og at driften av mer

avansert utstyr i trafikkovervåking, tunne-

ler med videre krever økte ressurser.

Kravene til ferjetilbudet langs store deler av

kysten øker. Vi har funnet det riktig å fore-

slå økte midler til begge disse områdene. Vi

har imidlertid ikke funnet det mulig å sette

av tilstrekkelig ressurser til at vi oppnår

den standard vi mener er riktig. 

Med dette utgangspunkt har det ikke

vært mulig å unngå en kraftig kutt i mid-

lene til riksveginvesteringer. Sammenlignet

med rammene i St meld nr 37 (1996-97)

Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007, er

investeringsrammen redusert med 15 pro-

sent, fra drøyt 41,5 mrd kr til 35,3 mrd kr.

Prioriteringer innenfor gitt planramme og

mellom de fire postene på vegbudsjettet er

vist i tabell 13.1.

Prioriteringene innen investeringsram-

men er omtalt i kapittel 13.5. Statens vegve-

sen har i hovedsak fulgt de lokale forsla-

gene til prioriteringer innenfor den fylkes-

fordelte investeringsrammen. I arbeidet

med handlingsprogrammet må det vurde-

res om det skal foretas justeringer i disse

prioriteringene, spesielt om trafikksikker-

hetsinnsatsen kan styrkes. Dette er omtalt i

kapittel 13.5.2

Planforslaget er basert på omfattende

brukerfinansiering, særlig i de største

byområdene. Med gitt økonomisk ramme

er dette nødvendig, dersom innsatsen i

Anbefalingene fra Statens vegvesen tar

utgangspunkt i de fire satsingsområdene

som er gjengitt i kapittel 1 og i at samfunnet

skal få størst mulig nytte av de tiltak som

gjennomføres. Kostnadene ved å bygge ut

vegnettet til en tjenlig standard overstiger

imidlertid langt de økonomiske rammer

som er gitt. Det er derfor behov for en

streng prioritering. Dette illustreres ved at

kostnadene ved å bringe stamvegnettet

opp i ønsket standard er anslått til omlag 80

mrd kr, mens det er foreslått et statlig inves-

teringsbeløp til stamveger som tilsvarer 1,5

mrd kr per år. På det øvrige riksvegnett,

som er tre ganger så langt, er investerings-

behovet, inkludert tiltak rettet mot miljø,

trafikksikkerhet, gående og syklister, minst

like stort.

Midlene til drift- og vedlikehold i peri-

oden 1998-2001 er ikke tilstrekkelige til å

kompensere for trafikkvekst og økt vegare-

al. Virkningen av det lave vedlikeholdsni-

vået i inneværende periode er beregnet å gi

en økning i samfunnets transportkostnader

på 1,8 mrd kr. Manglende vedlikehold over

flere år gir en akselererende nedbrytning av

vegkroppen. Statens vegvesen mener at det

ikke lenger er forsvarlig å tære på vegkapi-

talen. Vi har derfor funnet det helt nødven-

dig med økte midler til vedlikehold av veg-

nettet slik at vegkapitalen kan oppretthol-

des.
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13.1 Hovedprioriteringer av de 
økonomiske rammer

NVVP Forslag
1998-2007 2002 - 2011

Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold 56 620 59 000
Post 24 Statens vegvesens produksjon - 400 - 1 100
Post 30 Riksveginvesteringer 41 650 35 300
Post 60 Tilskudd til fylkesvegformål 2 600 2 300

Sum statlige midler 100 470 95 500

Tabell 13.1 Prioriteringer innenfor gitt planramme og mellom postene på vegbudsjettet (mill kr)

1) Inkluderer også post 31.

1)



byområdene skal kunne opprettholdes eller

økes.

Vi har forutsatt at tilknytningsvegene til

de statlig eide lufthavnene tas opp som

riksveger, jf kapittel 12.4.

trafikkfarlige punkter, kombinert med

utforming av "mykt" sideterreng. Med slike

kjente tiltak vil vi kunne redusere antall og

alvorlighetsgrad av ulykkene. Til dette for-

målet er det behov for langt større ressurser

enn dem vi nå har funnet å kunne foreslå til

spesielle trafikksikkerhetstiltak og annen

utbygging av vegnettet. 

Restriksjoner og påvirkning av atferd er

et annet virkemiddel. For store deler av

vårt samfunn er bilen, og den frihet den gir

både i jobbsituasjon, ferie og fritid, et høyt

verdsatt gode. Å legge restriksjoner på

dette vil gripe inn i vår hverdag og kreve at

samfunnet generelt inntar en ny holdning

til trafikksikkerhet. Eksempel på slike tiltak

er:

• Fartssperre, også på personbiler.

• Promillesperre som hindrer at bilen kan 

startes hvis sjåføren har promille.

• Bilbeltesperre som hindrer at bilen kan

startes hvis ikke bilbeltet er tatt på.

• System som gir melding, eller eventuelt

griper inn, dersom vi holder for liten 

avstand til forankjørende.

• Økt kontroll og strengere reaksjoner

overfor overtredelser.

• Bedre opplæring for førerkort, kombi-

nert med strengere regler for hvem som

kan få dette.

• Informasjon og etteropplæring for dem

som har førerkort.

• Restriksjoner på omfanget av 

bilkjøringen.

Slike tiltak vil kunne gi god effekt.

Beregningene viser for eksempel at vi med

dobbelt så mange promillekontroller og tre

ganger så mange fartskontroller som i dag,

kan redusere antall drepte i vegtrafikken

med 40 per år.

Ulykkesituasjonen. Tall for årene 1994-98

viser at ulykker i innenlands transport i

gjennomsnitt krever 320 liv årlig23 og at

rundt 300  av disse skyldes ulykker i veg-

trafikken24. Vegnettet er blitt mer belastet,

og det har vært en klar tendens til hardere
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13.2 Trafikksikkerhet

Nullvisjonen. Å akseptere nullvisjonen om

at transport ikke skal føre til død, livstru-

ende skader eller varig helsetap, innebærer

på mange måter en ny måte å tenke på.

Visjonen skal være noe å strekke seg etter.

Selv om den, slik vi ser det i dag, ikke kan

nås fullt ut, skal den være med på å skape

debatt og gi oss en ny holdning til trafikk

og trafikksikkerhet. Dette utfordrer vegsek-

toren på det sterkeste, men det utfordrer

også trafikantene fordi vi må regne med at

det også vil bli nødvendig å ta i bruk sterke

virkemidler som kontrollerer deres atferd

og begrenser deres frihet. 

Det kan bygges mer sikkerhet inn i

eksisterende vegnett. Vi kan i større grad

etablere tre- og firefelts veger med midtde-

ler og planskilte kryss på sterkt trafikkerte

veger. Også på det øvrige vegnett kan det

bli aktuelt med fysisk skille mellom kjøre-

retningene. Det må satses på utbedring av



Redusert fart? Reell fartsreduksjon er et av

de viktigste virkemidlene vi har for å redu-

sere antall ulykker og alvorlighetsgraden.

Hvis alle fulgte fartsgrensene, kunne 80

menneskeliv vært spart hvert år. Lavere

fart gir også mindre støy- og luftforurens-

ning, se kapittel 13.3.

I arbeidet med Nasjonal transportplan

har Statens vegvesen  vurdert en reduksjon

av de generelle fartsgrensene i Norge. Vi

har vurdert en generell fartsgrense på 70

km/t utenfor tettbygd strøk, kombinert

med skiltet høyere fart på gode strekninger

med lav ulykkesrisiko. Innenfor tettbygd

strøk er det også vurdert et alternativ med

generell fartsgrense på 30 km/t med skiltet

høyere fart på hoved-/samleveger. Årsa-

ken til at vi har utredet 70/30, er kunnskap

om menneskelig tåleevne og teknologisk

utvikling. Sjansen til å overleve en kollisjon

med moderne sikkerhetsutrustning i bilene

er stor opp til 70 km/t. Ved høyere fart øker

risikoen raskt for å omkomme. På samme

måte viser utredninger at en fotgjenger

eller syklist har relativt stor sjanse for å

overleve et møte med bil opp til en hastig-

het på 30 km/t.

Farten på det norske vegnettet har økt

på hele 1990-tallet, også på strekninger som

ikke er utbedret. I dag kjører annen hver

bilfører fortere enn tillatt fartsgrense. Vi

registrerer også at trafikantene viser min-

dre respekt for andre lover og regler i tra-

fikken. En generell reduksjon fra 80 til 70

km/t kan derfor føre til ytterligere minsket

respekt for fartsgrensene og liten reell

reduksjon av farten, med mindre senkingen

av fartsgrensen knyttes til sterkt øket over-

våking eller fysiske tiltak for å holde farten

nede. 

Statens vegvesen mener derfor at vi må

kunne oppnå samme ulykkesreduserende

effekt med vårt forslag om å redusere farts-

kjøring i 90-årene. En trendframskrivning

av dødsulykkene basert på forventet tra-

fikkvekst, gir et tall på 350 drepte i vegtra-

fikken i 2011 dersom det ikke settes inn til-

tak.

Mål og tiltak i planperioden. Som et ledd i

arbeidet med Nasjonal transportplan er det

satt et mål om at antall omkomne skal være

under 200 innen 2012, det vil si under 190 i

vegtrafikken. Dette klarer vi ikke å nå med

de ressurser og virkemidler vi har kunnet

prioritere innenfor gitt planramme.

Tiltakene i anbefalt strategi vil redusere

prognosen for antall omkomne med om lag

55 og antall skadde med rundt 1500. Det vil

si at antall omkomne vil synke svakt.

Innsatsen skal i første rekke rettes mot de

alvorlige ulykkene. Det medfører en priori-

tering av tiltak rettet mot fotgjengerulykker

samt møte- og utforkjøringsulykker. Ingen

enkelttiltak gir de effektene vi ønsker.

Derfor har vi arbeidet med en koordinert

pakke på 20-25 tiltak innenfor mange inn-

satsområder. De viktigste tiltakene er:

• Ombygging og utbedring av vegstrek-

ninger med høyt ulykkespotensiale.

• Redusert fartsgrense fra 90 til 80 km/t 

og fra 80 til 70 km/t på ulykkesutsatte

veger. På riksvegnettet vil andelen med 

70 km/t øke fra 3 til 20 prosent.

• Fartsgrense på 30 km/t  i alle bolig-

gater, boligveger og sentrumsområder 

med blandet trafikk der kryssing med 

gang- og sykkeltrafikk ikke er tilstrek-

kelig sikret.

• Styrking av trafikant- og kjøretøyrette-

de tiltak i Statens vegvesen ved økede

bevilgninger og omprioriteringer, 

jf kapittel 13.9.

• Styrket samarbeid med politi, fylkes-

kommuner, kommuner, skoleverk, hel-

sevesen, Trygg Trafikk, bilorganisasjo-

nene, yrkesorganisasjonene innen veg-

transport og andre organisasjoner.
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23  Ulykker med småbåter og småfly er ikke 
med i disse tallene.

24  Antall drepte i vegtrafikken på ett år har 
variert mellom 255 og 352 i perioden .



grensen på spesielt ulykkesutsatte veger.

Her vil trafikantene lettere se bakgrunnen

for fartsreduksjonen, og respektere denne.

Det vil også være lettere å få forståelse for

økt trafikkovervåking fra politiets side på

slike strekninger. 

Overgangen mellom de tre kategoriene er

flytende, og det kan i praksis være vanske-

lig å skille dem fra hverandre. Omtalen

nedenfor følger rekkefølgen i punktene

over.

I anbefalt strategi er det beregnet en

økning i CO2-utslippet i perioden 2002-

2011 på 4 prosent, mens trafikkarbeidet

øker med 16 prosent. CO2-utslippet fra veg-

trafikken er i slutten av perioden anslått til

å ligge 24 prosent over 1990-nivået.

Vegsektorens virkemidler har liten effekt

på kort sikt. På lang sikt har samvirke

mellom arealbruk og transport betydning. 

Investeringer i vegsektoren gir irrever-

sible inngrep i verdifulle natur- og kultur-

miljøer og kulturminner. Dette gjelder spe-

sielt inngrep i og langs vann. I tillegg til

selve arealbruken, har vi de indirekte føl-

gene av utbygging, som barriereffekt og

oppdeling av arealer. Det er en utfordring å

redusere de negative konsekvensene av

inngrepene gjennom miljømessig kvalitets-

sikring av vedtatte planer, bedre planpro-

sesser og heving av kompetansen. Statens

vegvesen har som mål at nye prosjekter

skal bidra positivt til miljøkvaliteter

gjennom god stedstilpasning, god formgiv-

ning og gjennom avbøtende tiltak som

reduserer ulempene. Dette er en særlig

utfordring i byer og tettsteder og i verdiful-

le og sårbare landskap utenfor bebygde

områder. Etter vegomlegging rydder

Statens vegvesen opp langs vegen som er

blitt avlastet, for å tilpasse den bedre til sin

nye funksjon.

Først i siste del av planperioden vil

arbeidet med veg- og gateopprustninger

(miljøgater) og andre avbøtende tiltak

langs vegnettet bli prioritert i særlig

omfang. Vi forutsetter å få rustet opp om

lag 80 km miljøbelastede strekninger langs

riksvegnettet. Dette tilsvarer 7 prosent av

de registrerte problemstrekningene.

Gjennom samarbeid med kommuner og

fylkeskommuner har Statens vegvesen som

mål å bidra til en utvikling av arealbruken
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En viktig utfordring for vegsektoren er å

redusere miljøproblemene som skyldes tra-

fikken og vegnettet og derved bidra posi-

tivt til miljøkvaliteter og befolkningens

trivsel og helse. Miljøutfordringene er for-

skjellige i de største byområdene og i dis-

triktene.

I St meld nr 58 (1996-97) Miljøvern-

politikk for en bærekraftig utvikling, er det

gitt følgende rekkefølge for den langsiktige

prioriteringen av miljøinnsatsen:

• Miljøkvalitet som er nødvendig for å 

sikre livsgrunnlaget for menneskene,

eksempelvis biologisk mangfold og

globalt klima

• Andre miljøkvaliteter som kan gå

ugjenkallelig tapt, for eksempel 

kulturminner

• Andre miljøkvaliteter som påvirker 

velferden, for eksempel lokal luftfor

urensning



For lokal luftforurensning er det gene-

relle tiltak som blant annet økt piggfrian-

del, mer miljøvennlige transportmidler, tra-

fikkreduksjon, nedsatt fart og mer feiing

som gir effekt. Piggfriandel på 80 prosent er

forutsatt i de største byområdene, se kapit-

tel 8.2. Det satses på mer miljøvennlige

transportmidler gjennom investeringer i

gang- og sykkelveger og kollektivtrafikktil-

tak, se kapittel 6.12 og 8.2. Det foreslås ned-

satte fartsgrenser, se kapittel 13.2. I de stør-

ste byområdene mener vi det er riktig å

innføre vegprising. Dette kan gi redusert

luftforurensing gjennom å redusere trafikk-

toppene og derved køproblemene. Kravene

etter forskrift til Forurensningsloven med

hensyn til lokal luftforurensning vil bli

nådd, i hovedsak som en følge av reduser-

te utslipp fra kjøretøyene og høy piggfrian-

del. Skal vi nå det nasjonale målet med hen-

syn til svevestøv (PM10), kreves det tiltak

som reduserer trafikkmengde, utslipp fra

vedfyring eller ytterligere reduksjon av

piggdekkbruken i de utsatte områdene. For

NO2 er biltrafikk hovedkilden, men en del

av forurensningen er langtransportert. For

å nå det nasjonale målet for NO2, kreves til-

tak som reduserer biltrafikken eller som

reduserer utslippet fra det enkelte kjøretøy

enda mer.

Statens vegvesen vil også bidra til å

redusere miljøproblemer gjennom sin gene-

relle virksomhet. Det vil blant annet bli

gjennomført tiltak som gir redusert bruk av

kjemikalier, økt gjenbruk, bedre driftsruti-

ner og bedre ivaretagelse av kulturhistoris-

ke verdier i veger og bruer.

som reduserer økningen i transportbeho-

vet, reduserer arealbruken til transportfor-

mål og ivaretar hensyn til landskapsverdi-

er. Midlene til miljø- og servicetiltak vil

først i perioden i hovedsak bli brukt til å

oppfylle kravene i forskriften til forurens-

ningsloven om lokal luftforurensning og

støy, gjennom fasadeisolering og skjerming

mot støy. Omlag 11 000 personer er utsatt

for innendørs støy over 42dBA som er den

fastsatte grenseverdi. Det er et mål å

gjennomføre støytiltakene uten at nærmil-

jøets estetiske og kulturhistoriske verdier

forringes.

Det generelle støynivået vil bli redusert

langs de vegene som får hastigheten ned-

satt fra 50 til 30 km/t eller fra 90/80 til

80/70 km/t. Til sammen reduseres antall

svært støyplagede langs riksvegnettet i

perioden med 8 000 personer. Dette tilsva-

rer en reduksjon på 9 prosent. Redusert

bruk av piggdekk i de største byene gjør

det mulig i større grad å benytte støysvake

vegdekker, men dette krever videre utvik-

lingsarbeid. Hvis vi lykkes med dette, vil vi

kunne redusere antall svært støyplagede

ytterligere.

En interdepartemental gruppe utreder

forslag til nye nasjonale mål for støy.

Forslaget skal legges fram for Stortinget

høsten 1999 og de nye målene skal legges til

grunn for  Stortingsmeldingen om Nasjonal

transportplan. 

Langs riksveger er 4 500 bosatte i dag

utsatt for konsentrasjoner av svevestøv

over tiltaksgrensen i forskriften til

Forurensningsloven om grenseverdier for

lokal luftforurensning og støy (PM10 -nivå-

er over 300 mg/m3). Omlag 900 personer er

utsatt for NO2-konsentrasjoner over tiltaks-

grensen som er 300 mg/m3. Ut fra hensynet

til helse og miljø for bybefolkningen har

Regjeringen, i tillegg til forskriften til

Forurensningsloven, vedtatt nasjonale mål

for lokale luftforurensningskonsentrasjo-

ner. Disse er noe strengere. Første trinn skal

nås i 2005 og annet trinn i 2010. 
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13.4 Næringslivets transporter
I St meld nr 37 (1996-97) har Samferdsels-

departementet pekt på at norsk næringsliv

har høyere kostnader knyttet til transport

enn sine utenlandske konkurrenter. De

mest konkrete tall finnes innenfor tømmer-

transporten der transportkostnadene i



Norge er mellom 25 og 35 prosent høyere

enn i Sverige og Finland25.  Statens vegve-

sen ønsker å legge til rette for mer effektive

næringstransporter. Det er i planarbeidet

lagt vekt på å prioritere utbedring av spesi-

elle flaskehalser på riksvegnettet. Det er

også foreslått statstilskudd til svake fylkes-

vegbruer for å legge til rette for en admi-

nistrativ oppskrivning av de viktigste fyl-

kesvegrutene til 10 tonns aksellast. 

I Sverige og Finland har det siden 1997

vært tillatt med vogntoglengder opp til

25,25 meter. Begge disse landene har tillatt

60 tonn totalvekt på sine veger fra 1993. En

vogntoglengde på 25,25 meter er valgt for å

gjøre det mulig å bruke de standardiserte

moduler som EU i dag har normert. Dette

gjør det enklere å laste om eller koble om

vogntogene. I Norge er største generelt til-

latte vogntoglengde 18,75 meter, med 22

meter for tømmertransport. Maksimal til-

latt totalvekt er 50 tonn. I flere fylker med

stor tømmertransport er hele riksvegnettet

åpnet for 22 meters tømmervogntog. På

landsbasis er vel halvparten av riks- og fyl-

kesvegnettet åpnet for dette.

Norsk næringsliv har et handikap på

grunn av de store avstandene både internt i

Norge og til viktige markeder i Europa. På

vegsiden er det viktig å motvirke dette

gjennom å legge forholdene best mulig til

rette gjennom drift og utbygging av veg-

nettet og gjennom å åpne for bruk av mest

mulig rasjonelt transportutstyr. Det er

anslått at norsk næringsliv årlig kan spare

500-700 mill kr  i transportkostnader der-

som stamvegnettet og andre viktige trans-

portårer åpnes for 25,25 meters vogntog og

60 tonns totalvekt26. Vi mener derfor at det

er ønskelig å kunne åpne for dette. En del

viktige stamveger, inklusive ruter mot

utlandet, vil kunne åpnes for slike vogntog

uten utbedringer. Foreløpig gjennomgang

av de øvrige stamvegene viser at med tiltak

for omlag 400 mill kr til vegutbedringer og

bruforsterkninger, vil det meste av stam-

vegnettet kunne åpnes for slike vogntog.

Mange av disse tiltakene er også ønskelig

ut fra de vogntogdimensjoner vi nå har.

Saken er sendt Samferdselsdepartementet.

Økt tillatt totalvekt kan være aktuelt som et

virkemiddel også med dagens lengdebe-

stemmelser. Det vil bli arbeidet videre med

analyser av forhold knyttet til trafikksik-

kerhet og miljø, blant annet med bakgrunn

i erfaringer fra Sverige og Finland.

Merknad fra Jernbaneverket og

Kystverket. Den dokumentasjon Statens veg-

vesen bygger på når det gjelder positive og

negative effekter av forslaget om økte vognto-

glengder og økt totalvekt viser, etter

Jernbaneverkets og Kystverkets vurdering, at

konsekvensene ikke er tilstrekkelig utredet. Det

gjelder konsekvensene både for trafikksikkerhet

og miljø, størrelsen av nødvendige investering-

er for å iverksette tiltaket og de distriktsmessige

konsekvenser. 

Vi forutsetter derfor at konsekvensene av

forslaget utredes nærmere før  ordningen even-

tuelt blir satt i verk.

Nasjonal og internasjonal turisme gir

125 000 årsverk i Norge og er dermed en av

våre viktigste næringer. Ikke minst er reise-

livsnæringen viktig i distriktene. Vegnett

og ferjeforbindelser er viktig for næringen

både for framkommeligheten og fordi opp-
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levelsen under veis ofte er en sentral del av

reisen for den enkelte turist. I vårt forslag er

det foreløpig innarbeidet spesiell satsing på

noen av våre viktigste turistveger i

Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og

Nordland. Endelig prioritering vil bli fore-

tatt senere på grunnlag av konkrete søkna-

der. Det vil bli sett nærmere på turistveg-

strekninger også i øvrige deler av landet.

Oppstart at ytterligere prosjekter kan være

aktuelt mot slutten av den første fireårspe-

rioden.

Kontrollplasser, rasteplasser og hvileplas-

ser. Det er behov for flere kontrollplasser

og raste- og hvileplasser, spesielt langs

hovedvegnettet. Dette er viktig i trafikksik-

kerhetsmessig sammenheng. Disse må

planlegges slik at de er egnet både for pri-

vatbiler og for tungtrafikken som er under-

lagt internasjonale regler for kjøre- og hvi-

letid og har behov for plasser for å kunne

overholde regelverket.

Med bakgrunn i de tidligere utarbeide-

de behovsanalyser, vil det bli foretatt en

gjennomgang av eksisterende vegnett for å

finne steder der det med enkle løsninger

kan etableres egnede plasser. Bygging av

slike anlegg vil bli vurdert i forbindelse

med utarbeidelsen av handlingsprogram-

met.

I by- og tettstedsområder må slike

anlegg vurderes på bredere basis i

sammenheng med etablerte terminaler for

vegtransporten og intermodale terminaler.
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25  Analyser foretatt av Transportbrukernes 
Fellesorganisasjon

26  Statens vegvesens vurdering basert på rappor-
ter fra Transportbrukernes Fellesorganisasjon.

13.5 Riksveger - investeringer
Innenfor gitt totalramme foreslår Statens

vegvesen en ramme på 35 300 mill kr til

investeringer i perioden 2002-2011.

Sammenlignet med investeringsrammen

for perioden 1998-2007 i St meld nr 37

(1996-97) innebærer dette en reduksjon på

over 6 000 mill kr. I forhold til perioden

1990-93 er nivået for perioden 2002-2011

om lag 17 000 mill kr lavere, jf figur 13.1.

Som omtalt i kapittel 13.1 er det store

behov for utbygging og ombygging av riks-

vegnettet. Reduserte rammer medfører at

Statens vegvesen mener det i større grad

enn tidligere er nødvendig å prioritere

utvikling og utbedring av eksisterende veg-

nett framfor å bygge nye vegforbindelser,

inklusive ferjeavløsningsprosjekter. Dette

må også ses i sammenheng med at kapi-

talslitet på deler av vegnettet har kommet

så langt at det må foretas investeringer i

stedet for vedlikeholdstiltak for å rette opp

skadene. I en utbedringsstrategi er det vik-

tig å se investerings- og vedlikeholdstiltak i

sammenheng, slik at ressursene utnyttes

mest mulig effektivt.

Fordeling av den statlige investeringsram-

men til riksveginvesteringer. 

Statens vegvesens forslag til fordeling

av den statlige rammen til strekningsvise

investeringer på stamvegnettet og fylkes-

fordelt ramme er vist i tabell 13.2. Forslaget

er sammenliknet med fordelingen for peri-

oden 1998-2007 i St meld nr 37 (1996-97). 

Forslaget innebærer omtrent samme forde-

ling mellom strekningsvise investeringer

Figur 13.1



på stamvegnettet og fylkesfordelt ramme

som i St meld nr 37 (1996-97). Innenfor fyl-

kesfordelt ramme legges det opp til å redu-

sere større investeringsprosjekter for å

kunne opprettholde innsatsen til mindre

investeringstiltak både på stamvegnettet og

øvrig riksvegnett. Større omlegginger av

riksvegnettet vil derfor i større grad enn

tidligere bli konsentrert om stamvegene.

Isolerte nytte/kostnadsvurderinger tilsier

sterkere satsing på det øvrige riksvegnettet.

En langsiktig strategi for næringsutvikling

og opprettholdelse av en desentralisert

bosetting tilsier imidlertid at det må legges

stor vekt på å utvikle et vegnett som binder

landet bedre sammen og ivaretar nærings-

livets behov for lange transporter best

mulig. Utbedring av tilførselsveger til

stamvegnettet fra områder der verdier ska-

pes er også viktig.

I St meld nr 37 (1996-97) er det forutsatt

en vridning fra strekningsvise investering-

er til mindre investeringstiltak på stamveg-

nettet og øvrig riksvegnett i perioden 2002-

2007. De foreløpige lokale prioriteringene

innenfor fylkesfordelt ramme følger ikke

opp denne intensjonen. Dette skyldes blant

annet reduserte økonomiske rammer. For å

styrke prioriteringen av satsingsområdene,

mener Statens vegvesen at intensjonene i St

meld nr 37 (1996-97) må følges opp i noe

større grad enn de lokale prioriteringene

foreløpig tilsier, jf nærmere omtale i kapit-

tel 13.5.2. 

Det foreslås satt av 200 mill kr, som ikke

fylkesfordeles, til å dekke utgifter i forbin-

delse med utskifting av ferjene, jf kapittel

13.8. Dette foreslås fordi det er for tidlig å

bestemme i detalj hvilke ferjekaier som må

utbedres for å ta imot nye ferjer. I tillegg er

det satt av 600 mill kr til brannsikring av

eksisterende tunneler. Fordeling av mid-

lene til fylkene kan først skje etter at beho-

vet for utbedringer er vurdert nærmere.

Det er et langsiktig mål at gamle og nye

tunneler skal ha samme sikkerhetsstan-

dard, men dette vil kreve større ressurser

enn vi har foreslått i perioden. 

Det styringsmessige skillet mellom

stamveger og øvrige riksveger står ved lag.

Bygging av gang- og sykkelveger, miljøtil-

tak og trafikksikkerhetstiltak skal imidler-

tid vurderes samlet, uavhengig av om pro-

blemene er i tilknytning til en stamveg eller

en annen riksveg. Alle slike investeringstil-

tak skal derfor prioriteres innenfor den fyl-

kesfordelte rammen, både på stamvegnet-

tet og øvrig riksvegnett. Grensen mellom

strekningsvise investeringer og mindre

utbedringer på stamvegnettet, som skal

finansieres innenfor fylkesfordelt ramme,

er satt til 15 mill kr. 

Bompengefinansiering. Statens vegvesen

mener bompengeprosjekter må prioriteres

etter samme kriterier som andre prosjekter,

slik at de ikke skal kunne snike i køen om

statlige midler. For å få til dette, er det vik-

144

F O R S L A G  T I L  N A S J O N A L  T R A N S P O R T P L A N  2 0 0 2  -  2 0 1 1

St meld nr 37 2002-2011
1998-2007 Forslag

mill kr prosent mill kr prosent

Stamvegramme 18 300 44 14 700 42
Fylkesfordelt ramme 21 700 52 18 400 52
Til disp. dep. FoU, mm 1 550 4 1 400 4
Ufordelt/reserve 0 0 800 2

Sum post 30 41 550 100 35 300 100

Tabell 13.2 Forslag til fordeling av økonomiske rammer til riksveginvesteringer



Dette dreier seg om i størrelsesorden 600

mill kr. Omfanget på bindingene er lavt

sammenlignet med inngangen til denne

planperioden da bindingene utgjorde om

lag 9 500 mill kr. Det ligger likevel mange

føringer for prioriteringene selv om pro-

sjektene ikke er fysisk startet opp, blant

annet i tilknytning til oppfølging av vedtat-

te bompengepakker.

Nye sentrale føringer for prioriteringene i

perioden 2002-2011. Regjeringen har i løpet

av august/september 1999 lagt fram tre

handlingsplaner/programmer som vil få

betydning for Nasjonal transportplan 2002-

2011. Dette gjelder program for legging av

faste dekker, handlingsplan for rassikring

av veger og kompensasjon til distriktene

for økt arbeidsgiveravgift. Det er ventet at

disse vil bli nærmere konkretisert i stats-

budsjettet for 2000. Dersom planene/pro-

grammene forutsetter tiltak som ikke er

med i anbefalt strategi, og rammene ikke

blir økt, vil vi måtte redusere andre tiltak i

vårt forslag. 

tig at prioriteringene blir sett i sammen-

heng ved revisjon av Nasjonal transport-

plan.

Statens vegvesen har lagt til grunn  

13 000 mill kr i bompengebidrag, fordelt

med omlag 5 500 mill kr på stamvegnettet

og 7 500 mill kr til tiltak innenfor fylkesfor-

delt ramme. I forslaget har vi tatt med pro-

sjekter og pakker som vi mener kan være

realistiske å gjennomføre eller starte opp i

planperioden, selv om planene er kommet

relativt kort. Følgelig knytter det seg stor

usikkerhet til realiseringen av flere av de

prosjektene og pakkene som er foreslått, jf

at bompengebidraget fra allerede vedtatte

prosjekter og pakker bare utgjør 3 000 mill

kr.

Til sammenligning kan vi nevne at det i

St meld nr 37 (1996-97) ble lagt til grunn 

8 500 mill kr (1997-kr) i bompengebidrag

for hele perioden 1998-2007. Her la vi imid-

lertid en mer restriktiv holdning til grunn;

spesielt for første fireårsperiode hvor det i

utgangspunktet ble stilt krav om at det

skulle foreligge lokalpolitiske vedtak om

bompengefinansiering.

Selv om vi har vært mer "optimistiske"

når vi anslår bompengebidraget for perio-

den 2002-2011 enn i tidligere langtidspla-

ner, er det grunn til å påpeke at det arbeides

med planer om tilleggsfinansiering av langt

flere prosjekter enn de vi har regnet med.

Mange av disse forutsetter imidlertid statli-

ge bidrag som det ikke er funnet rom for

innenfor den foreslåtte rammen til investe-

ringsformål.

Bindinger. Alle investeringsprosjekter som

antas å være igangsatt ved inngangen til

planperioden 2002-2011, regnes som bund-

ne. Statens vegvesen legger til grunn at de

statlige bindingene vil være på omlag 3 500

mill kr, hvorav omlag 700 mill kr er refusjo-

ner. Bindingene fordeler seg med 2 300 mill

kr på stamvegnettet og 1 200 mill kr innen-

for fylkesfordelt ramme. Midler til oppføl-

ging av kravene i forskriftene til

Forurensningsloven kommer i tillegg.
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13.5.1 Strekningsvise investeringer på

stamvegnettet. Statens vegvesen foreslår

en ramme til strekningsvise investeringer

på stamvegnettet på 6 170 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en ramme på 14 740 mill kr.

Fordelingen mellom de enkelte ruter fram-

går av tabell 13.3. Av tabellen framgår også

de rutevise rammene for perioden 1998-

2007 i St meld nr 37 (1996-97). De viktigste

hensynene ved prioritering mellom stam-

vegruter og prosjekter har vært:

• Følge opp vedtatte bompengepakker så

langt det er mulig 

• Forsøke å gi stamvegnettet en jevn stan-

dard tilpasset trafikkbelastningen

• Forbedre kontakten mot utlandet

Andre hensyn som er vektlagt er: 

• Lokale miljøproblemer må bedres ved 

at byer, tettsteder og boligområder 

avlastes for gjennomgangstrafikk

• Redusere antall ulykker, spesielt alvor-

lige personskadeulykker 

• Bedre kontakten med viktige terminaler 

og knutepunkter

• Følge opp andre aktuelle bompenge-

prosjekter og bompengepakker.

Det gjenstår mange strekninger på stam-

vegnettet med svært dårlig standard. For å

bedre regulariteten og standarden, spesielt

for næringslivets transporter, er opprusting

og ombygging av de dårligste partiene pri-

oritert. Særlig er det lagt vekt på opprus-

ting av strekninger med vanskelige kjøre-

forhold for vogntog. Eksempler på slike

strekninger er Ev 6 sør for Støren i Sør-

Trøndelag, Ev 6 over Korgfjellet i Nord-

land, Ev 39 på flere strekninger langs hele

ruten fra Kristiansand til Trondheim, Ev 16

i Lærdalsdalen i Sogn og Fjordane og Ev

134 i Telemark og Hordaland. 

For næringslivets transporter er kontak-

ten med utlandet viktig. Derfor satser vi på

å utvikle vår viktigste transportåre ut av

landet, Ev 6 fra Oslo mot Svinesund, til fire-

felts veg. Utbygging av Ev 18 i Østfold er

også et ledd i satsingen. Satsingen vil ikke

bli fullført i tiårsperioden.

I og rundt de større byene er videre

utbygging av stamvegene og hovedvegnet-

tet for øvrig knyttet til bompengepakker.

Utviklingen av det overordnede vegnettet i

disse områdene er nødvendig både for å

sikre god kontakt med viktige knutepunk-
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Rute

1 Ev 6 Svinesund - Oslo
2 Ev 6 Oslo - Trondheim
3 Ev 6 Trondheim - Fauske m/tilknytninger
4 Ev 6 Fauske - Nordkjosbotn m/tilknytninger
5 Ev 6 Nordkjosbotn - Kirkenes m/tilknytninger
6 Ev 18 Ørje - Oslo
7 Ev 18 Oslo - Kristiansand
8 Ev 39 Kristiansand - Bergen
9 Ev 39 Bergen - Ålesund m/tilknytning

10 Ev 39 Ålesund - Trondheim
11 Ev 134 Drammen - Haugesund
12 Ev 16 Sandvika - Bergen
13 Rv 15 Otta - Hjelle
14 Ev136 Dombås - Ålesund
15 Rv 2 Magnor - Kløfta m/tilknytning
16 Rv 3 Kolomoen - Ulsberg
17 Rv 35 Jessheim - Hønefoss
18 Rv 23 Lier - Vassum

Sum

Tabell 13.3 Forslag til fordeling av økonomiske rammer til strekningsvise investeringer på 
stamvegnettet (mill kr)

St meld 37 (1996-1997) Forslag

1998- 1998- 2002- 2002-
2001 2007 2005 2011

970 1 520 530 1 110
530 1 360 540 1 120
310 1 020 460 1 480
740 1 690 550 1 430
310 630 90 400
120 300 170 420

1 880 4 050 1 070 2 040
590 2 300 600 2 030
480 770 550 910
120 360 50 600
360 710 430 900
770 1 530 360 910

0 80 30 100
10 610 200 470
40 250 100 250
0 100 50 180

140 670 390 390
380 380 0 0

7 750 18 330 6 170 14 740



tjene som et forsøksprosjekt på en slik sys-

tematisk opprusting av en vegrute, jf etter-

følgende omtale av stamvegrute 16.

På grunn av lave økonomiske rammer

vil behovet for utvikling av stamvegnettet

på langt nær oppfylles.

Rutevis omtale av prioriteringene. I det

etterfølgende er en nærmere omtale av pri-

oriteringene for de enkelte stamvegruter.

For omtale av rutenes betydning og utfor-

dringer viser vi til de korridorvise omta-

lene i kapittel 7.

Plangrunnlaget for mange av prosjek-

tene som omtales er svært grovt. Det er

derfor knyttet stor usikkerhet til flere av

de oppgitte kostnadsoverslagene.

Rute 1  Ev 6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo.

Statens vegvesen foreslår en statlig investe-

ringsramme på 530 mill kr for perioden

2002-2005 og 1 110 mill kr for hele perioden

2002-2011. I tillegg er det regnet med omlag

550 mill kr i bompenger, hvorav omlag 350

mill kr i første fireårsperiode.

I første fireårsperiode foreslås det å

starte utvidelsen av Ev 6 til firefelts motor-

veg fra Klemetsrud i Oslo til Vinterbru i

Akershus. Eksisterende veg har store kapa-

sitetsproblemer, og hele utbyggingen er

kostnadsberegnet til 1 200 mill kr. Det leg-

ges opp til at strekningen fra Klemetsrud til

Assurtjern bygges ut i første fireårsperiode,

mens utbyggingen videre sørover til

Stenfelt (kryss med rv 152 Skivegen)

gjennomføres i siste del av tiårsperioden.

Det er ikke funnet rom for utbygging

videre til Vinterbru. Den omlag 4 km lange

strekningen mellom Stenfelt og Vinterbru

vil derfor gjenstå som en flaskehals ved

utløpet av tiårsperioden.

Den planlagte Ljabrudiagonalen

mellom Ev 6 og Ev 18 i Oslo inngår også i

utviklingen av innfarten til Oslo fra sør, jf

kapittel 14.3 Oslo/Akershus.

Som det framgår av kapittel 14.2 arbei-

ter og terminaler, og for å skjerme sen-

trumsområder og boligområder mot

gjennomgangstrafikk. Utviklingen av

hovedvegnettet i byområdene gjennomfø-

res i like stor grad for å bedre miljøet og tra-

fikksikkerheten som for å oppnå bedret

framkommelighet. Utviklingen av vegnet-

tet må ses i sammenheng med bedring av

kollektivtilbudet og trafikkregulerende til-

tak. Eksempler på prioriterte strekninger er

Ev 6 Nordre avlastningsveg i Trondheim,

Ev 6 Sørkorridoren i Oslo og Akershus

samt utvikling av et overordnet vegnett i og

rundt Bergen og Stavanger.

For å redusere antall drepte og alvorlig

skadde, satses det på ombygging av sterkt

trafikkerte tofeltsveger til tre- og firefeltsve-

ger. Dette er et viktig tiltak for å unngå

møteulykker, ulykkestypen med de alvor-

ligste konsekvensene. Det vil i hovedsak

være stamveger som bygges om til tre- eller

firefelts veg i planperioden. Eksempler på

slike strekninger er deler av Ev 18 i

Buskerud og Vestfold, Ev 6 i Oslo, Akers-

hus og Østfold, Ev 6 i nordre Akershus og

Ev 16 i Akershus. Strekningene er til dels

sammenfallende med de strekningene som

også prioriteres ut fra næringslivets behov. 

For å kunne utnytte dette tiltaket i stør-

re grad arbeides det med å definere nye

vegklasser. Dette er smalere og rimeligere

firefeltsveger som er planlagt benyttet der

framtidig trafikk er beregnet til mellom 

10 000 og 20 000 kjøretøy i døgnet og tre-

feltsveger med vekslende midtdeler på

veger med trafikk opptil 10 000 kjøretøy

per døgn.

Hensynet til næringslivets transporter,

trafikksikkerhet og lokalmiljø tilsier at

stamveger i hovedsak bør legges utenom

mindre byer og tettsteder, ikke bare utenom

de største byene.

Utbedring av eksisterende veg med til-

tak rettet mot framkommelighet, trafikksik-

kerhet og miljø, er på noen strekninger et

alternativ til ny veg. De foreslåtte utbe-

dringer av rv 3 gjennom Østerdalen vil
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des det med planer for å forsere utbygging-

en av blant annet Ev 6 og Ev 18 gjennom

Østfold ved delvis bompengefinansiering

(Østfoldpakken). Utbyggingen av Ev 6 er

kostnadsberegnet til 2 900 mill kr. Forutsatt

en 50/50-fordeling mellom statlige midler

og bompenger, finner ikke Statens vegve-

sen rom for å følge opp fylkestingets forut-

setning om å gjennomføre hele utbygging-

en av Ev 6 i løpet av perioden 2002-2011.

Statens vegvesen foreslår 560 mill kr i

statlig midler til utbygging av Ev 6

gjennom Østfold i tiårsperioden. Dette

innebærer bygging av firefelts motorveg på

strekningen fra Akershus grense til

Patterød i første fireårsperiode. Videre kan

bygging av ny bru over Iddefjorden ved

Svinesund startes opp, med fullføring i

siste del av tiårsperioden. I siste del av peri-

oden er det i tillegg rom for å fortsette

utbyggingen til firefelts motorveg fra

Patterød og fram til Jonsten. 

Økt framdrift i forhold til dette er avhengig

av en høyere bompengeandel, eventuelt at

bompengeselskapet forskotterer statens

andel. Dette vil gjøre det mulig å bygge ny

bru over Glomma i Sarpsborg i perioden.

Dersom det ikke blir tilslutning til delvis

bompengefinansiering av utbyggingen, vil

den foreslåtte rammen bare gi rom for

utbygging av strekningen Akershus grense

- Patterød samt å starte byggingen av ny

bru ved Svinesund.

Norske og svenske vegmyndigheter

inngikk i 1991 en intensjonsavtale om byg-

ging og finansiering av ny Svinesund bru

med tilstøtende veg på begge sider av riks-

grensen. Avtalen legger opp til delvis bom-

pengefinansiering der inntektene deles likt

mellom Norge og Sverige. På begge sider

av riksgrensen er det imidlertid stor mot-

stand mot bom ved Svinesund, og dette er

ikke forutsatt i fylkestingets vedtak om

Østfoldpakken. Statens vegvesen har fore-

løpig ikke lagt til grunn bompengeinnkre-

ving ved Svinesund.

Merknad fra Jernbaneverket. Ut fra målet

om å sikre en høy kollektivandel for reiser i og

rundt byer og tettsteder, er Jernbaneverket skep-

tisk til at utbygging av Ev 6 fra Klemetsrud til

Assurtjern i Akershus (Sørkorridoren) startes

opp før viktige deler av nytt dobbeltspor Oslo -

Ski er på plass. Dette er i tråd med fylkesplanen

for Sørkorridoren, hvor det er forutsatt for

utviklingen i området at utbygging av kollek-

tivsystemet senest skjer samtidig med hoved-

vegutbygging. Tidlig vegutbygging vil virke

negativt inn på konkurranseforholdet bil/kollek-

tiv og vil kunne påvirke arealutviklingen i feil

retning. Fylkestinget presiserte ved behandling-

en av det lokale utfordringsdokumentet for

Akershus at "det er spesielt viktig å bygge dob-

beltsporene mellom Skøyen og Asker og mellom

Oslo og Ski, og de bør fortrinnsvis komme før

ny vegutbygging." For Vestkorridoren anbefa-

ler en til sammenligning at nytt dobbeltspor

Skøyen - Asker bygges ut før ny Ev 18.

Kommentar fra Statens vegvesen. Statens

vegvesen er uenig i at utbyggingen av Ev 6 fra

Klemetsrud til Assurtjern skal vente til nytt

dobbeltspor Oslo - Ski er etablert. Utbyggingen

av Sørkorridoren som firefeltsveg fram til

Vinterbru er et viktig prosjekt i Oslopakke 1.

Sørkorridoren er Oslos hovedatkomst mot

Europa og en viktig stamveg for det vesentligste
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før i siste del av tiårsperioden. Dersom

Trondheim kommune velger en vesentlig

dyrere løsning, mener Statens vegvesen at

merkostnaden må dekkes gjennom forleng-

else av bompengeinnkrevingen.

I første fireårsperiode prioriteres også

utbedring av flere markerte standardbrudd

på Ev 6 sør for Støren i Sør-Trøndelag.

I siste del av tiårsperioden prioriteres

videre utbygging av Ev 6 til firefelts veg

nordover fra Hovinmoen i Akershus. Det

vurderes bompengefinansiering av den

videre utbyggingen av Ev 6 i Akershus og

Hedmark til firefelts veg, men planene er

kommet relativt kort. Statens vegvesen har

derfor foreløpig ikke lagt til grunn tilleggs-

finansiering.

Det arbeides også med planer om delvis

bompengefinansiering av utbyggingen av

Ev 6 i Oppland. Statens vegvesen har ikke

funnet rom for å prioritere statlige midler

til utbygging av Ev 6 i Oppland i tiårsperi-

oden. Videre utbygging er derfor avhengig

av at det blir tilslutning til bompengefinan-

siering, men vi har foreløpig ikke regnet

med slik tilleggsfinansiering.

Inntjeningen i bompengeprosjektet Ev 6

Trondheim - Stjørdal er vesentlig høyere

enn forutsatt, og det arbeides derfor med

planer om å utvide prosjektet til også å

omfatte endeparsellene i Trondheim og

Stjørdal. Statens vegvesen har lagt dette til

grunn og forutsetter gjennomføring av pro-

sjektet Nidelv bru - Grilstad i siste del av

tiårsperioden. Prosjektet omfatter ny tun-

nel fra Nidelv bru til Leangen og videre

utbedring av eksisterende veg til Grilstad. I

dag er områdene svært belastet med støy-

og luftforurensning. Kostnadsoverslaget er

usikkert, men med en kostnad på 800 mill

kr og en bompengeandel på 80 prosent er

det ventet at prosjektet kan fullføres i tiårs-

perioden. Dersom det ikke blir tilslutning

til delvis bompengefinansiering av utbyg-

gingen, vil det først kunne skje oppstart av

prosjektet i slutten av tiårsperioden.

av trafikken sørover. Det er behov for å løse de

store miljø-, kapasitets- og sikkerhetsproblemene

vi har i denne korridoren både på Ev 18

Mosseveien og Ev 6. Kapasitetsproblemene på

vegene i denne korridoren gjør det også vanske-

lig å gi kollektivtrafikken med buss tilfredsstil-

lende forhold. Disse problemene vil, etter

Statens vegvesens syn, ikke bli løst gjennom den

foreslåtte utbygging av jernbanen. 

Med den framdriftsplan og de økonomiske

rammer som nå foreligger, er Statens vegvesen

enig i at nytt dobbeltspor Skøyen - Sandvika bør

fullføres før bygging av ny Ev 18, men ikke at

dette også skal gjelde dobbeltspor på strekning-

en Sandvika - Asker. 

Rute 2  Ev 6 Oslo - Trondheim. Statens vegve-

sen foreslår en statlig investeringsramme

på 540 mill kr for perioden 2002-2005 og 

1 120 mill kr for hele perioden 2002-2011. I

tillegg er det regnet med omlag 1 000 mill

kr i bompenger, hvorav omlag 300 mill kr i

første fireårsperiode. Av dette forutsettes

350 mill kr fra Trondheimspakken, jf nær-

mere omtale i kapittel 14.15. 

Prosjektet Ev 6 Skjerdingstad - Jaktøyen

i Sør-Trøndelag forutsettes startet opp i

inneværende periode og regnes derfor som

bundet. Prosjektet omfatter bygging av ny

EV 6 utenom Melhus sentrum. Trasévalget

er ikke avklart og kostnadsoverslaget er

derfor usikkert. Vi har foreløpig lagt til

grunn en kostnad på 500 mill kr.

I første fireårsperiode prioriteres videre

oppfølging av den vedtatte hovedvegut-

byggingen i Trondheimsområdet med opp-

start av prosjektet Ev 6 Nordre avlastnings-

veg. Prosjektet omfatter bygging av ny veg

fra Ila over Brattøra til Nyhavna og vil

avlaste Midtbyen for gjennomgangstrafikk.

Trasévalget er ikke avklart og kostnadso-

verslaget er derfor usikkert. Vi har lagt til

grunn en kostnad på 520 mill kr og forut-

setter 60 prosent bompengefinansiering.

Bompengeinnkrevingen skal avsluttes i

2005, men på grunn av plansituasjonen reg-

ner ikke Statens vegvesen med fullføring
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Rute 3  Ev 6 Trondheim - Fauske med tilknyt-

ninger til Riksgrensen/Storlien (Ev 14),

Riksgrensen/Umbukta (Ev 12) og Bodø (rv 80). 

Statens vegvesen foreslår en statlig investe-

ringsramme på 460 mill kr for perioden

2002-2005 og 1 480 mill kr for hele perioden

2002-2011. I tillegg er det regnet med omlag

150 mill kr i bompenger i siste del av tiårs-

perioden.

Statens vegvesen går inn for at det

bevilges midler til grunnerverv og forbere-

dende arbeider på prosjektet Jevika - Selli

på Ev 6 i Nord-Trøndelag i inneværende

planperiode, med sikte på anleggsstart i

2002. Prosjektet regnes derfor som bundet.

Prosjektet innebærer omlegging av Ev 6

gjennom Steinkjer, og er kostnadsberegnet

til 660 mill kr. Statens vegvesen går inn for

at utbyggingen deles i to etapper, der første

etappe fullføres i første fireårsperiode.

En oppsplitting av Steinkjer-prosjektet

gir rom for å starte omleggingen av Ev 6 på

strekningen Osen - Korgen mellom

Mosjøen og Mo i Rana i første fireårsperio-

de. Strekningen har store stigninger og er

en flaskehals for tungtrafikken, særlig vin-

terstid. Prosjektet omfatter blant annet byg-

ging av tunnel gjennom Korgfjellet, og er

kostnadsberegnet til 410 mill kr. 

I tillegg til oppstart av disse to prosjek-

tene, er det i første fireårsperiode aktuelt å

legge Ev 6 i tunnel forbi Ildhullia, et rasut-

satt område ved Mo i Rana.

I siste del av tiårsperioden fullføres pro-

sjektene Jevika - Selli og Osen - Korgen. I

tillegg er det aktuelt å utbedre flere strek-

ninger på Ev 6 med lav standard, både i

Nord-Trøndelag og Nordland. Videre er det

aktuelt å starte omleggingen av rv 80

mellom Fauske og Bodø. Her vurderes

bompengefinansiering, men planene er

kommet relativt kort. Statens vegvesen har

derfor foreløpig ikke lagt til grunn tilleggs-

finansiering.

Dersom det blir tilslutning til planene

om å utvide eksisterende bompengepro-

sjekt Ev 6 Trondheim - Stjørdal, jf nærmere

omtale under stamvegrute 2, er det aktuelt

å gjennomføre prosjektet Værnes -

Kvithamar i Nord-Trøndelag i siste del av

tiårsperioden. Prosjektet er kostnadsbereg-

net til 200 mill kr. Forutsatt 80 prosent bom-

pengefinansiering, regner Statens vegvesen

med at prosjektet kan fullføres i perioden.

Rute 4  Ev 6 Fauske - Nordkjosbotn med til-

knytninger til Å, Riksgrensen/Bjørnfjell (Ev

10) og Tromsø (Ev 8). Statens vegvesen fore-

slår en statlig investeringsramme på 550

mill kr for perioden 2002-2005 og 1 430 mill

kr for hele perioden 2002-2011.

Utbedring av Djupfjord og Kåkern bruer på

Ev 10 forutsettes startet opp i inneværende

periode og regnes derfor som bundet.

Første etappe av Lofotens fastlandsforbin-

delse på Ev 10 i Nordland avsluttes i inne-

værende periode.

I første fireårsperiode prioriterer

Statens vegvesen å starte videreføringen av

Lofotens fastlandsforbindelse på Ev 10 i

Nordland. Prosjektet er kostnadsberegnet

til 780 mill kr. I tillegg prioriteres omleg-

ging av Ev 8 langs Ramfjorden sør for

Tromsø. 

I siste del av tiårsperioden fullføres
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gjennomføre hele utbyggingen av Ev 18 i

løpet av perioden 2002-2011.

Statens vegvesen foreslår 320 mill kr i

statlig midler til utbygging av Ev 18

gjennom Østfold i tiårsperioden. Dette

innebærer at strekningen Ørje - Eidsberg

grense bygges om i første fireårsperiode. I

siste del av tiårsperioden er det rom for

utbedring og omlegging av Ev 18 vestover

fra Mysen (Slitu) til etter Askim sentrum

(Krosby). 

Økt framdrift i forhold til dette er

avhengig av en høyere bompengeandel,

eventuelt at bompengeselskapet forskotte-

rer statens andel. For eksempel vil en

økning av bompengeandelen til omlag 60

prosent i perioden gjøre det mulig å bygge

om Ev 18 videre vestover fra Askim til

Knapstad. Dersom det ikke blir tilslutning

til delvis bompengefinansiering av utbyg-

gingen, vil den foreslåtte rammen bare gi

rom for utbygging av strekningen Ørje -

Eidsberg grense samt å starte opp ombyg-

gingen forbi Askim.

I tillegg til prosjektene i Østfoldpakken

prioriteres utbedring av de ulykkesutsatte

kryssene ved Nygård og Holstad i

Akershus. Nygårdskrysset prioriteres i før-

ste fireårsperiode.

Rute 7  Ev 18 Oslo - Kristiansand. Statens

vegvesen foreslår en statlig investerings-

ramme på 1 070 mill kr for perioden 2002-

2005 og 2 040 mill kr for hele perioden 2002-

2011. I tillegg er det regnet med omlag 2 000

mill kr i bompenger, hvorav omlag 1 100

mill kr i første fireårsperiode.

Prosjektene Gutu - Helland - Kopstad i

Vestfold og Bjørndalssletta - Gartnerløkka i

Vest-Agder er startet opp, men vil først bli

fullført i første fireårsperiode. Begge pro-

sjektene er delvis bompengefinansiert.

I første fireårsperiode prioriteres byg-

ging av ny motorvegbru i Drammen.

Denne vil framstå som en flaskehals når ny

Ev 134 på strekningen Drammen -

Mjøndalen åpnes for trafikk i 2001.

Lofotens fastlandsforbindelse. I tillegg er

det aktuelt å legge om Ev 6 på rasfarlige

strekninger og strekninger med lav stan-

dard, blant annet på nordsiden av

Rombaken ved Narvik og i Ulvsvågskaret.

Rute 5  Ev 6 Nordkjosbotn - Kirkenes med til-

knytninger til Riksgrensen/Galgujavri (Ev 8),

Riksgrensen/Kivilompolo (rv 93), Nordkapp

(Ev 69), Vardø og Riksgrensen/Utsjoki (Ev 75)

og Riksgrensen/Storskog (Ev 105). 

Statens vegvesen foreslår en statlig investe-

ringsramme på 90 mill kr for perioden

2002-2005 og 400 mill kr for hele perioden

2002-2011.

Rassikring av Ev 6 på strekningen

Skardalen - Bånes langs Kåfjorden i Troms

forutsettes startet opp i 2001 og regnes der-

for som bundet. Den foreslåtte rammen gir

ikke rom for andre prosjekter i første fire-

årsperiode.

I siste del av tiårsperioden er det aktuelt

å prioritere omlegging av strekninger med

dårlig geometrisk standard og problemer

med regulariteten vinterstid, blant annet

omlegging av Ev 6 over Sørkjosfjellet i

Troms. Videre er det aktuelt å starte utbe-

dring av Ev 6 vest for Alta i Finnmark. Det

er også aktuelt å videreføre rassikringen av

Ev 6 langs Kåfjorden i Troms.

Rute 6  Ev 18 Riksgrensen/Ørje - Oslo. Statens

vegvesen foreslår en statlig investerings-

ramme på 170 mill kr for perioden 2002-

2005 og 420 mill kr for hele perioden 2002-

2011. I tillegg er det regnet med omlag 300

mill kr i bompenger, hvorav omlag 100 mill

kr i første fireårsperiode.

Som det framgår av kapittel 14.2 og

omtalen av stamvegrute 1, arbeides det

med planer for å forsere utbyggingen av Ev

6 og Ev 18 gjennom Østfold ved delvis

bompengefinansiering (Østfoldpakken).

Utbyggingen av Ev 18 er kostnadsberegnet

til 1 850 mill kr. Forutsatt en 50/50-forde-

ling mellom statlige midler og bompenger,

finner ikke Statens vegvesen rom for å følge

opp fylkestingets forutsetning om å
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Kostnadene er beregnet til 500 mill kr. I

siste del av tiårsperioden prioriteres videre

utbygging av firefelts veg fra motorveg-

brua til fylkesgrensen mot Vestfold. Når

denne strekningen står ferdig, vil det være

sammenhengende firefelts motorveg fra

Oslo til Gulli ved Tønsberg. Det er imidler-

tid ikke funnet rom for fullføring før etter

2011.

Statens vegvesen legger videre til grunn

at bompengeopplegget for Ev 18 i Vestfold

videreføres. Med 60 prosent bompenge-

andel, blir det rom for å bygge ut strek-

ningen Kopstad - Gulli til firefelts veg i

tiårsperioden. Strekningen har stor trafikk,

mange avkjørsler og til dels lav standard

med mange og alvorlige ulykker.

Kostnadsoverslaget er på 1 000 mill kr. Det

legges opp til oppstart i første fireårsperio-

de og fullføring i siste del av tiårsperioden.

Det arbeides med planer for delvis

bompengefinansiering av Ev 18 i Aust-

Agder. Hele utbyggingen av Ev 18 gjennom

fylket er beregnet til å koste fra 2 300 mill kr

til 5 000 mill kr, avhengig av graden av fire-

felts løsninger. Statens vegvesen foreslår

360 mill kr til utbyggingen i tiårsperioden.

Forutsatt 60 prosent bompengefinansiering

innebærer dette gjennomføring av prosjek-

tet Brokelandsheia - Vinterkjær i første fire-

årsperiode og prosjektet Kjerlingland -

Dyreparken i siste del av tiårsperioden. Økt

framdrift i forhold til dette er avhengig av

høyere bompengeandel, eventuelt at bom-

pengeselskapet forskotterer statens andel.

Dersom det ikke blir tilslutning til delvis

bompengefinansiering av utbyggingen, vil

den foreslåtte rammen bare gi rom for

utbygging av strekningen Brokelandsheia -

Vinterkjær i tiårsperioden.

Statens vegvesen har ikke funnet rom

for å prioritere Oslopakkeprosjektene

Bjøvikatunnelen og Vestkorridoren i tiårs-

perioden. Dette må ses i sammenheng med

den sterke satsingen på kollektivfrem-

mende tiltak i Osloområdet, jf nærmere

omtale i kapittel 10.3 og 14.3.

Bjørvikaprosjektet i Oslo inngår i

Oslopakke 1, men er først og fremst initiert

ut fra ønsket til blant annet Oslo kommune

om å utnytte dette verdifulle området på en

langt bedre måte enn i dag. Områdets

beliggenhet i tilknytning til Norges største

knutepunkt for kollektivtrafikk, Oslo S, til-

sier imidlertid at en tung etablering av

arbeidsplasser og eventuelt boliger også vil

være riktig ut fra et trafikalt synspunkt. Å

legge Ev 18 i en senketunnel vil frigjøre are-

aler som vil få betydelig verdiøkning.

Denne verdiøkningen må inngå i finansie-

ringen av vegutbyggingen. Statens vegve-

sen ønsker en samlet finansieringsplan før

det tas endelig stilling til prioriteringen av

prosjektet. Statens vegvesen utarbeider

reguleringsplaner for området i samarbeid

med Oslo kommune.

Utbygging av Ev 18 med tilstøtende

veger fra Oslo til Asker (Vestkorridoren) er

en svært omfattende oppgave. I følge fore-

liggende planer er kostnadene for  full ut-

bygging 6 000-7 000 mill kr. Jernbaneverket

prioriterer nytt dobbeltspor på denne strek-

ningen høyt, jf kapittel 10.3. Statens vegve-

sen vil derfor ikke prioritere omfattende

vegutbygging før dobbeltsporet er etablert

på strekningen Skøyen - Sandvika. Vegen

er imidlertid allerede i dag sterkt overbe-

lastet, noe som blant annet medfører
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Prosjektet Handeland - Feda i Vest-

Agder forutsettes startet opp i første fire-

årsperiode. Eksisterende veg har dårlig

kurvatur og store stigninger, og strekning-

en er ulykkesutsatt. Den nye vegen vil

korte inn strekningen med 15 km.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 840 mill

kr. Det arbeides det med planer for delvis

bompengefinansiering av Listerprosjektet,

jf kapittel 14.10. Dette kan føre til delvis

bompengefinansiering av prosjektet

Handeland - Feda, og Statens vegvesen har

lagt til grunn en bompengeandel på 100

mill kr. Prosjektet forutsettes fullført i siste

del av tiårsperioden.

I siste del av tiårsperioden prioriteres

ombygging av Ev 39 på strekningen

Smiene - Dusavik - Harestad i Stavanger.

Dette er en oppfølging av Nord-

Jærenpakken. I tillegg er det aktuelt å

videreføre ombyggingen av Ev 39 mellom

Os og Bergen, blant annet på strekningen

Sørås - Hop og Svegatjørn - Rådal. Statens

vegvesen vil i den forbindelse understreke

viktigheten av en snarlig avklaring av pla-

nene for strekningen Svegartjørn - Rådal.

Det arbeides med planer om delvis

bompengefinansiering av utbyggingen av

Ev 39 på strekningen Døle bru - Ime i Vest-

Agder. Statens vegvesen har foreløpig ikke

regnet med slik tilleggsfinansiering.

Rute 9  Ev 39 Bergen - Ålesund med tilknyt-

ning til Lærdal (rv 5). Statens vegvesen fore-

slår en statlig investeringsramme på 550

mill kr for perioden 2002-2005 og 910 mill

kr for hele perioden 2002-2011. I tillegg er

det regnet med omlag 150 mill kr i bom-

penger, hvorav omlag 100 mill kr i første

fireårsperiode.

Prosjektet Blindheim - Breivika på Ev 39

i Møre og Romsdal forutsettes startet opp i

2000. I tillegg går Statens vegvesen inn for å

starte en mindre omlegging av rv 5 ved

Skei i Sogn og Fjordane i 2001. Disse pro-

sjektene regnes derfor som bundne.

Miljøverndepartementet går inn for

gjennomgangstrafikk i boliggater i Bærum.

Utviklingen av Fornebu vil forsterke disse

problemene. Det er derfor foreslått 600 mill

kr til forbedring av trafikk- og miljøforhol-

dene langs Ev 18 i Vestkorridoren. Det er

ønskelig at en slik utbedring kan gjennom-

føres som ledd i en langsiktig løsning.

Både fra politisk hold og fra næringsli-

vet er det fremmet forslag om å vurdere

alternativ finansiering etter en samarbeids-

modell mellom private og offentlige aktø-

rer (OPS - offentlig privat samarbeid). Det

er også foreslått en utbygging etter samme

modell som for Gardermobanen. Dersom

dette blir aktuelt i Vestkorridoren, må det

vurderes i forhold til et eventuelt opplegg

for vegprising i Osloområdet, jf kapittel 8.2.

Før det tas endelig stilling til prosjektet, må

det dessuten foretas en grundig gjennom-

gang av planene.

Parsellen Sky - Hobekk i Vestfold er

foreløpig ikke prioritert i planperioden.

Omlegging av vegen på denne strekningen

bør skje samtidig med eventuell bygging av

Eidangertunnelen på Vestfoldbanen (par-

sellen Farriseidet - Porsgrunn). Denne er

forutsatt startet opp i siste del av tiårsperi-

oden, jf kapittel 10.3. Eventuell prioritering

av vegprosjektet forutsettes derfor vurdert i

forbindelse med revisjonen av Nasjonal

transportplan for perioden 2006-2015.

Rute 8  Ev 39 Kristiansand - Bergen. Statens

vegvesen foreslår en statlig investerings-

ramme på 600 mill kr for perioden 2002-

2005 og 2 030 mill kr for hele perioden 2002-

2011. I tillegg er det regnet med omlag 100

mill kr i bompenger i første fireårsperiode.

I første fireårsperiode prioriterer

Statens vegvesen ombygging av Ev 39

mellom Os og Bergen, blant annet prosjek-

tene Moberg - Svegatjørn og Fjøsanger -

Hop. Utbedring av Fjøsangerkrysset må

gjennomføres samtidig med prosjektet

Midtun - Hop på rv 580. Som oppfølging av

Nord-Jærenpakken prioriteres utbedring

av Tjensvollkrysset i Stavanger.
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Kvivsvegen som framtidig trase for Ev 39

mellom Nordfjordeid og Volda. Statens

vegvesen har imidlertid ikke funnet rom

for å foreslå gjennomføring av dette pro-

sjektet i planperioden. I tråd med

Miljøverndepartementets forutsetninger

legges det derfor opp til en nøktern opp-

rusting av eksisterende veg gjennom

Stigedalen. Det foreslås omlag 150 mill kr

til dette i første fireårsperiode. Tiltakene vil

omfatte utbedring av de dårligste partiene

på eksisterende veg til en nøktern standard.

I første fireårsperiode prioriteres videre

utbedring av Ev 39 gjennom

Romarheimsdalen i Hordaland. Prosjektet

omfatter breddeutvidelse av eksisterende

veg samt bygging av ny veg og tunnel på

en rasutsatt del av strekningen. I tillegg

foreslår Statens vegvesen bygging av tun-

nel på strekningen Teigen - Bogen langs

Sognefjorden. Eksisterende veg er smal og

svingete med rasfare og trange tunneler.

Det arbeides med planer for å bompengefi-

nansiere utbyggingen gjennom innkreving

av bompenger på ferjestrekningen Oppedal

- Lavik. Statens vegvesen har lagt til grunn

delvis bompengefinansiering av prosjektet,

slik at det kan åpnes for trafikk i første fire-

årsperiode. I den forbindelse bør det også

vurderes å bompengefinansiere ombygging

av ferjekaiene i sambandet.

I siste del av tiårsperioden er det aktuelt

å videreføre utbyggingen av Ev 39 langs

Sognefjorden mellom Torvund og Teigen.

Videre er det blant annet aktuelt å utbedre

Ev 39 fra Vågsbotn i Bergen og nordover til

Nordhordlandsbrua. En større omlegging

på denne strekningen inngår i

Hordalandsprogrammet, jf kapittel 14.12.

Statens vegvesen har ikke funnet rom for

statlige midler til dette i perioden, og har

derfor ikke regnet med tilleggsfinansiering.

Det er imidlertid lagt til grunn en mindre

utbedring av eksisterende veg mellom

Vågsbotn og Hylkje. Det forutsettes at bom-

pengefinansiering av en større omlegging

vurderes grundigere før den foreslåtte

utbedringen settes i gang.

Rute 10  Ev 39 Ålesund - Trondheim. Statens

vegvesen foreslår en statlig investerings-

ramme på 50 mill kr for perioden 2002-2005

og 600 mill kr for hele perioden 2002-2011. I

tillegg er det regnet med omlag 600 mill kr

i bompenger, hvorav omlag 450 mill kr i

første fireårsperiode.

I første fireårsperiode foreslår Statens

vegvesen å starte utbedringen av de dårlig-

ste partiene av Ev 39 på fylkesgrensen

mellom Møre og Romsdal og Sør-

Trøndelag. Det legges opp til ombygging

av eksisterende veg med breddeutvidelser,

utbedring av kurver og avkjørselssanering.

Utbedringen fullføres i siste del av tiårspe-

rioden.

Videre prioriteres omlegging av Ev 39

mellom Orkanger (Thamshavn) og Øysand

i Sør-Trøndelag. Eksisterende veg har dår-

lig geometrisk standard og går gjennom

flere tettsteder. Prosjektet vil skjerme tett-

stedene for gjennomgangstrafikk samt gi

en innkorting av strekningen på 3 km. Det

foreligger ikke endelig planavklaring, og

kostnadsoverslaget er derfor usikkert. Vi

har lagt til grunn en kostnad på 1 000 mill

kr. Det arbeides med planer for delvis bom-

pengefinansiering av prosjektet. Statens

vegvesen har lagt til grunn 60 prosent bom-
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km. Prosjektet er kostnadsberegnet til 600

mill kr. Her vurderes delvis bompengefi-

nansiering, men planene er kommet rela-

tivt kort. Statens vegvesen har foreløpig

ikke lagt til grunn tilleggsfinansiering og

regner derfor med at prosjektet først kan

fullføres etter 2011.

Rute 12  Ev 16 Sandvika - Bergen (Vågsbotn). 

Statens vegvesen foreslår en statlig investe-

ringsramme på 360 mill kr for perioden

2002-2005 og 910 mill kr for hele perioden

2002-2011. I tillegg er det regnet med omlag

250 mill kr i bompenger fra Oslopakke 1,

hvorav omlag 150 mill kr i første fireårspe-

riode. Oslopakke 1 er nærmere omtalt i

kapittel 14.3.

Statens vegvesen går inn for å starte

utbedring på strekningen Vaksdal - Boge i

Hordaland i inneværende planperiode.

Prosjektet regnes derfor som bundet. I før-

ste fireårsperiode prioriteres videre omleg-

ging av Ev 16 på den dårligste strekningen

i Lærdalsdalen i Sogn og Fjordane.

Prosjektet Voldum - Seltun omfatter omleg-

ging av eksisterende veg forbi Borgund

stavkirke og gir en innkorting på 5 km.

Eksisterende veg har svært lav standard

der store kjøretøy må kjøre sentrisk på

deler av strekningen. Prosjektet er kost-

nadsregnet til 250 mill kr. 

I første fireårsperiode prioriteres også

oppstart av prosjektet Wøyen - Bjørum i

Akershus, med fullføring i siste del av tiårs-

perioden. Eksisterende veg har dårlig kur-

vatur, mange avkjørsler og det mangler

gang- og sykkelveg på deler av strekning-

en. Strekningen er dessuten ulykkesutsatt

og har støy- og luftforurensingsproblemer.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 550 mill

kr. Prosjektet inngår i Oslopakke 1 og forut-

settes delvis bompengefinansiert.

I siste del av tiårsperioden er det, i til-

legg til fullføring av prosjektet Wøyen -

Bjørum, blant annet aktuelt å starte prosjek-

tet Hamang - Wøyen. Eksisterende veg har

kapasitetsproblemer med tidvis store for-

pengefinansiering og fullføring av prosjek-

tet i siste del av tiårsperioden. Dersom det

ikke blir tilslutning til delvis bompengefi-

nansiering av utbyggingen, må prosjektet

fullføres etter 2011.

Rute 11  Ev 134 Drammen - Haugesund. 

Statens vegvesen foreslår en statlig investe-

ringsramme på 430 mill kr for perioden

2002-2005 og 900 mill kr for hele perioden

2002-2011. I tillegg er det regnet med omlag

150 mill kr i bompenger i første fireårsperi-

ode.

Prosjektet Hegstad - Damåsen i

Buskerud er vedtatt startet i 2000 ved for-

skottering, og regnes derfor som bundet.

Dette er den siste strekningen på Ev 134

mellom Drammen og Kongsberg uten til-

fredsstillende standard. Hele prosjektet er

kostnadsberegnet til 300 mill kr.

I første fireårsperiode prioriterer

Statens vegvesen videre omlegging av Ev

134 i Rullestadjuvet i Hordaland.

Eksisterende veg er smal og svingete og har

store stigninger. Strekningen er en flaske-

hals for tungtrafikken, spesielt vinterstid.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 260 mill

kr. Prosjektet inngår i Hordalands-

programmet, jf kapittel 14.12, og Statens

vegvesen har lagt til grunn delvis bom-

pengefinansiering. Med en bompengeandel

på omlag 50 prosent kan prosjektet fullfø-

res i første fireårsperiode. Uten tilleggs-

finansiering må fullføringen utsettes til

siste del av tiårsperioden. 

I første fireårsperiode er det i tillegg

aktuelt å gjennomføre utbedringer av flere

ulykkesutsatte kryss ved Notodden i

Telemark. 

I siste del av tiårsperioden er det aktuelt

å starte prosjektet Gvammen - Århus i

Telemark. Eksisterende veg er smal med

krapp kurvatur og store stigninger, spesielt

i Nutheimskleivene. Prosjektet omfatter

bygging av tunnel øst for eksisterende veg

ved Nutheim, og vil med det mest aktuelle

alternativet gi en innkorting på om lag 12

155

F O R S L A G  T I L  N A S J O N A L  T R A N S P O R T P L A N  2 0 0 2  -  2 0 1 1



sinkelser i rushtrafikken. Strekningen er

dessuten ulykkesutsatt og har støy- og luft-

forurensingsproblemer. Prosjektet inngår i

Oslopakke 1, men det er ikke funnet rom

for å sette av bompenger innenfor eksiste-

rende bompengeordning. Prosjektet forut-

settes derfor fullført først etter 2011.

Rute 13  Rv 15 Otta - Hjelle. Statens vegve-

sen foreslår en statlig investeringsramme

på 30 mill kr for perioden 2002-2005 og 100

mill kr for hele perioden 2002-2011. 

I første fireårsperiode prioriteres

omlegging av rv 15 forbi tettstedet Vågåmo.

Dette vil gi økt sikkerhet og reduserte mil-

jøproblemer i sentrum. I siste del av tiårs-

perioden prioriteres utbedringer langs

eksisterende veg på de dårligste partiene i

Sogn og Fjordane.

Rute 14  Ev 136 Dombås - Ålesund. Statens

vegvesen foreslår en investeringsramme på

200 mill kr for perioden 2002-2005 og 470

mill kr for hele perioden 2002-2011.

I første fireårsperiode prioriteres utbe-

dring av strekninger med lav standard i

Romsdalen og ved Veblungnes, slik at de

verste flaskehalsene og standardbruddene

fjernes. Dette arbeidet vil bli videreført i

siste del av tiårsperioden. I siste del av

tiårsperioden er det videre aktuelt å

gjennomføre tiltak på innfartsvegen til Åle-

sund, blant annet på den ulykkesutsatte

strekningen mellom Spjelkavik (Breivika)

og Lerstad. 

Prosjektet Breivika - Lerstad var opp-

rinnelig regulert som  firefelts veg i dagen.

Blant annet av hensyn til støyforholdene

for beboerne på strekningen, har Ålesund

kommune gått inn for at det heller skal

bygges en lang fjelltunnel. Arbeidet med

konsekvensutredning og kommunedelplan

pågår, og kostnadsoverslaget er derfor

usikkert. Overslagene for de aktuelle alter-

nativene varierer mellom 200 og 450 mill kr.

Bompengefinansiering vurderes, men pla-

nene er kommet relativt kort. Statens veg-

vesen har foreløpig ikke lagt til grunn til-

leggsfinansiering og regner derfor med at

prosjektet først kan fullføres etter 2011.

Rute 15  Rv 2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta

med tilknytning til Elverum (rv 20). Statens

vegvesen foreslår en statlig investerings-

ramme på 100 mill kr for perioden 2002-

2005 og 250 mill kr for hele perioden 2002-

2011. I tillegg er det regnet med om lag 300

mill kr i bompenger, hvorav om lag 200 mill

kr i første fireårsperiode.

I første fireårsperiode prioriteres opp-

start av prosjektet rv 2 Kløfta - Nybakk i

Akershus. Strekningen har dårlig standard

i forhold til trafikkmengden, med dårlig

kurvatur, mye randbebyggelse, mange

avkjørsler og kryss med dårlig sikt. Det

foreligger ikke endelig godkjent plan for

prosjektet, og kostnadsoverslaget er derfor

usikkert. Overslagene for de mest aktuelle

alternativene varierer mellom 350 og 500

mill kr. 

Statens vegvesen legger til grunn at det

blir tilslutning til planene om et felles bom-

pengeopplegg for strekningene Kløfta -

Nybakk og Fulu - Kurudsand like vest for

Kongsvinger i Hedmark. Forutsatt  en bom-

pengeandel på 60 prosent og et kostnadso-

verslag på 400 mill kr for prosjektet Kløfta -
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Rute 17  Rv 35 Jessheim - Hønefoss. Statens

vegvesen foreslår en statlig investerings-

ramme på 390 mill kr for perioden 2002-

2005. Det foreslås ikke midler til rute 17 i

siste del av tiårsperioden.

Prosjektet Lunner - Gardermoen er ved-

tatt delvis bompengefinansiert, og startes

opp i inneværende planperiode. Prosjektet,

som er en viktig del av tverrforbindelsen

mellom Hønefoss/Ringerike og

Hadeland/Gardermoen, er planlagt å stå

ferdig høsten 2003. Den foreslåtte rammen

vil i sin helhet gå til fullføring av dette pro-

sjektet. Følgelig er det ikke funnet rom for

andre prosjekter på rute 17 i perioden 2002-

2011.

Rute 18  Rv 23 Lier - Drøbak - Vassum. Statens

vegvesen foreslår ikke statlige midler til

rute 18 i perioden 2002-2011.

Akershus og Buskerud fylkeskommu-

ner har tatt opp spørsmålet om å utvide

bompengeordningen for Oslofjordforbin-

delsen til også å omfatte de deler av rv 23   i

Buskerud og tilstøtende vegnett i Akershus

som vil få økt trafikk når den nye forbin-

delsen åpner. Gjeldende trafikkprognoser

gir ikke rom for å finansiere ytterligere til-

tak innenfor en bompengeperiode på 15 år.

Dette må derfor vurderes nærmere etter at

Oslofjordforbindelsen åpnes for trafikk

sommeren 2000. 

Dersom det blir aktuelt å utvide bom-

pengeordningen, prioriteres omlegging av

rv 23 på strekningen Linnes - Dagslett og rv

153 Måna-Gislerud (Drøbak). Eksisterende

veger er smale og har dårlig kurvatur, og er

til dels miljøbelastet. Utbygging av strek-

ningen Linnes-Dagslett gir en innkorting

på 2,5 km.

Dersom trafikken på rv 23 blir vesentlig

større enn ventet, kan det bli aktuelt å

bygge et tunnelløp nummer to under

Oslofjorden. Dette må vurderes nærmere i

forbindelse med revisjonen av Nasjonal

transportplan for perioden 2006-2015.

Nybakk, gir den foreslåtte rammen rom for

å gjennomføre begge prosjektene i tiårspe-

rioden. I tillegg er det aktuelt å legge om rv

20 forbi Kirkenær sentrum i Hedmark i

siste del av tiårsperioden.

Dersom det ikke blir tilslutning til et

opplegg med delvis bompengefinansiering

av utbyggingen av rv 2 i Akershus og

Hedmark, må prioriteringene på rute 2 vur-

deres på nytt. Den foreslåtte rammen gir

bare rom for en forsiktig oppstart av pro-

sjektet Kløfta - Nybakk på slutten av første

fireårsperiode.

Rute 16  Rv 3 Kolomoen - Ulsberg. Statens

vegvesen foreslår en statlig investerings-

ramme på 50 mill kr for perioden 2002-2005

og 180 mill kr for hele perioden 2002-2011.

I første fireårsperiode prioriterer

Statens vegvesen midler til utbedring av

eksisterende veg mellom Elverum og Sør-

Trøndelag grense. Statens vegvesen ønsker

å utvikle strategier for utvikling av eksiste-

rende veg, og utbedringstiltakene i

Østerdalen vil kunne tjene som prøvepro-

sjekter i den sammenheng.

I siste del av tiårsperioden prioriteres

utbedring av strekningen Innset - Ulsberg i

Sør-Trøndelag, som utgjør et markert stan-

dardbrudd på ruta. Ut fra rv 3's betydning

for transport mellom Oslo og Trondheim,

må prioriteringene på rv 3 ses i sammen-

heng med prioriteringene på Ev 6 Oslo -

Trondheim (rute 2). Her prioriterer Statens

vegvesen strekningen nord for Ulsberg.

Utbedring av denne strekningen og Ev 6 i

Akershus vil bedre framkommeligheten for

gjennomgangstrafikken både på rv 3

gjennom Østerdalen og Ev 6 gjennom

Gudbrandsdalen.

I siste del av tiårsperioden er det videre

aktuelt å starte omlegging av den mest tra-

fikkerte og ulykkesutsatte delen av rv 3

vest for Elverum. Fellesstrekningen med rv

25 i Løten kommune prioriteres høyest.

157

F O R S L A G  T I L  N A S J O N A L  T R A N S P O R T P L A N  2 0 0 2  -  2 0 1 1



13.5.2 Investeringer innenfor fylkesfor-

delt ramme. Foreløpige prioriteringer. 

I tillegg til de fylkesvise utfordringsdoku-

mentene, som ble utarbeidet høsten 1998,

ble det i enkelte fylker utarbeidet mer

detaljerte forslag til prioriteringer innenfor

den fylkesfordelte rammen. Disse ble lagt

fram for fylkespolitisk behandling våren

1999. Forslagene tok utgangspunkt i en

framskrevet planleggingsramme basert på

fordelingen for perioden 2002-2007 i St

meld nr 37 (1996-97). De foreløpige lokale

prioriteringene for perioden 2002-2011

innebærer i stor grad en videreføring av

investeringsprofilen i handlingsprogram-

mene for inneværende fireårsperiode. Den

forutsatte vridningen fra strekningsvise

investeringer til mindre investeringstiltak i

perioden 2002-2007 er følgelig ikke fulgt

opp.

Statens vegvesen mener det er riktig å

følge opp intensjonene i St meld nr 37

(1996-97) i noe større grad enn de foreløpi-

ge prioriteringene tilsier. Det er derfor lagt

til grunn en omfordeling av omlag 1 000

mill kr fra strekningsvise investeringer til

mindre investeringstiltak på stamvegnettet

og øvrig riksvegnett. De endelige priorite-

ringene innenfor fylkesfordelt ramme skal

imidlertid skje i samråd med fylkeskom-

munene i arbeidet med de lokale hand-

lingsprogrammene. Tabellen nedenfor

viser den foreslåtte investeringsprofilen

sammenlignet med handlingsprogrammet

for inneværende fireårsperiode og de fore-

løpige lokale prioriteringene. 

Innenfor de strekningsvise investering-

ene prioriteres standardheving på strek-

ninger med dårlig bæreevne, bredde

og/eller kurvatur og utbedring av rasutsat-

te strekninger for å bedre transportstan-

dard og regularitet. Mange av tiltakene vil

også gi positive effekter for trafikksikkerhet

og miljø. Prosjekt med positive effekter på

flere områder prioriteres. Prosjekter av stor

betydning for næringstransporten i distrik-

tene er også prioritert.

Regjeringen har nylig lagt fram et pro-

gram for legging av fast dekke på gjenvæ-

rende grusveger. Her er det forutsatt at alle

riksveger som har grusdekke, med unntak

av noen strekninger med kulturhistorisk

verdi, skal ha fast dekke i løpet av 2003.

Statens vegvesen prioriterer å bygge

gang- og sykkelveger for å heve trafikksik-

kerhetsstandarden der barn sykler.
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2 Øvrige riksveger
3 Særskilte miljø og 

trafikksikkerhetstiltak mm 
3.1 Mindre utbedringer
3.2 Gang- og sykkelveger
3.3 Trafikksikkerhetstiltak
3.4 Miljø- og servicetiltak
3.5 Kollektivtrafikktiltak
3.6 Særskilte rassikringstiltak
4 Alt. bruk av riksvegmidler
5 Planlegging
6 Grunnerverv mm

Sum

Tabell 13.4  Forslag til prioritering innenfor fylkesfordelt ramme

2002 -2011

Handlingsprogram Foreløpige lokale Forslag til
1998-20071) prioriteringer prioriteringer 

mill kr prosent mill kr prosent mill kr prosent

8 090 38 6 700 36 5 500 31
11 390 54 10 100 55 11 100 60

1 110 5 1 300 7 1 500 8
3 100 15 2 400 13 2 600 14
2 030 10 2 000 11 2 200 12
1 810 8 1 600 9 1 600 9
2 800 13 2 400 13 2 600 14

540 3 400 2 600 3
60 0 0 0 0 0

1 690 8 1 600 9 1 700 9
50 0 0 0 0 0

21 280 100 18 400 100 18 400 100

1) Handlingsprogrammet er brukt som sammenlikning, siden fordelingen ikke ble oppgitt i St meld 37 (1996-97)



trange økonomiske rammer, vil utbyg-

gingspakkene bli forsinket på vegsiden.

Regjeringen har nylig lagt fram en

handlingsplan for rassikring av veger i

perioden fram til 2007. Planen bygger på

Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007,

men legger opp til en ekstrasatsing i for-

hold til denne. I tiårsperioden 2002-2011,

der nivået på rammene er vesentlig lavere

enn i Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-

2007, er det ikke funnet rom for en så sterk

satsing på rassikringstiltak som

Regjeringen legger opp til i sin handlings-

plan. Flere av de strekningsvise investe-

ringene vil imidlertid også ha positiv effekt

i forhold til rassikring. Disse kommer i til-

legg til de mindre rassikringstiltakene. 

Statens vegvesen går inn for at satsing-

en på utvikling av nasjonale turistveger

videreføres. Statens utgifter i den sammen-

heng prioriteres innenfor den fylkesfordel-

te rammen jf kapittel 13.4.

Videre arbeid med prioriteringene. Med

det ambisiøse trafikksikkerhetsmålet vi har

satt oss, bør det i alle fylker i forbindelse

med arbeidet med handlingsprogrammet

Samtidig vil vi styrke sykkelens rolle som

transportmiddel i de største byene. Se for

øvrig kapittel 6.12.

Investeringsmidler til trafikksikkerhets-

tiltak forutsettes i større grad enn tidligere

rettet mot alvorlige ulykker for å bygge opp

om nullvisjonen. Det vil si at det legges

større vekt på å forhindre og redusere ska-

deomfanget av møteulykker og utforkjø-

ring.

Midlene til miljø- og servicetilak vil i

første fireårsperiode i stor grad bli benyttet

til å oppfylle kravene i forskrift til

Forurensningsloven om støy og luftfor-

urensning. Det videre arbeidet med veg- og

gateopprusting i byer og tettsteder (miljø-

gater) vil derfor i stor grad måtte forskyves

til slutten av tiårsperioden.

Satsingen på infrastrukturtiltak for kol-

lektivtrafikken er i hovedsak konsentrert til

de største byene. Midlene inngår som stat-

lige bidrag i bompengepakker som

Oslopakke 1 og 2, Bergensprogrammet og

Nord-Jærenpakken. Flere av de foreslåtte

pakkene innebærer en omfattende baneut-

bygging, også finansiert over

Jernbaneverkets budsjett. På grunn av
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Fylke

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

Sum

Tabell 13.5 Fylkesfordelt ramme - forslag til fordeling av økonomiske rammer, eksklusive 
strekningsvise investeringer på stamvegnettet (mill kr)

St meld 37 Foreløpig
(1996-97) planleggingsramme Forslag 

1998-2001 1998-2007 2002-2005 2002-2011 2002-2005 2002-2011

250 960 450 1 000 280 750
790 2 430 1 000 2 400 870 2 150
890 2 340 900 2 100 770 2 200
240 580 200 500 230 670
230 670 250 650 230 670
670 1 040 250 550 380 1 000
230 690 300 650 230 520
390 1 030 400 950 370 970
140 430 200 400 180 400
200 460 150 400 190 500
550 1 480 550 1 350 360 920

1 160 2 820 1000 2 400 860 2 200
500 1 020 300 750 330 950
690 1 500 500 1 200 360 1 050
790 1 180 250 550 280 620
360 670 200 450 180 520
430 990 350 800 410 960
350 750 250 550 240 590
190 720 300 750 280 720

9 050 21 740 7 800 18 400 7 030 18 360



vurderes om midler til trafikksikkerhetstil-

tak kan økes. I de større byområdene bør

det også vurderes om bygging av gang- og

sykkelveger kan prioriteres høyere. Statens

vegvesen ønsker å komme tilbake med en

vurdering av de fylkesvise prioriteringene

for perioden 2002-2011 i forbindelse med

statsbudsjettet for 2002. Det kan i tilfelle

legges opp til at Stortinget orienteres om de

vurderinger som er gjort i arbeidet med

handlingsprogrammet. På dette grunnlaget

kan Stortinget gi endelige styringssignaler

for planperioden. Denne tilnærmingen er

ønskelig fordi det bør gjøres mer omfat-

tende og detaljerte vurderinger av priorite-

ringene etter at hovedkursen i transportpo-

litikken er fastlagt gjennom den politiske

behandlingen av Nasjonal transportplan.

Fylkesvis fordeling av rammen. Tabellen

på side 159 viser Statens vegvesens forslag

til fordeling av den fylkesfordelte rammen.

Av tabellen framgår også de fylkesvise

rammene for perioden 1998-2007 i St meld

nr 37 (1996-97) og de foreløpige planleg-

gingsrammene for perioden 2002-2011.

Disse lå til grunn for de foreløpige lokale

prioriteringene og er basert på fordelingen

for perioden 2002-2007 i St meld nr 37, jf

blant annet tabell 13.4. 

Forslagene til omfordeling mellom fyl-

kene er foretatt på bakgrunn av de priori-

terte satsingsområdene, oppfølging av ved-

tatte bompengepakker og en vurdering av

vegnettets tilstand i det enkelte fylke. Det

er også tatt noe hensyn til videreføring av

rammene fra St meld nr 37 (1996-97), jf at

hensikten med overgangen til tiårs planpe-

rioder var å trekke opp mer langsiktige

føringer for prioriteringene. For å få et bilde

av samlet aktivitet innen hvert fylke, må til-

delingene ses i sammenheng med priorite-

ringene på stamvegnettet og bompengebi-

drag.

Investeringene i hvert fylke er nærmere

omtalt i kapittel 14 Fylkesvise omtaler.
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13.6 Riksveger - vedlikehold
Statens vegvesen foreslår at det legges til grunn

en ramme på 17 700 mill kr til vedlikehold for

tiårsperioden 2002-2011. Dette er en økning i

forhold til 1999-nivået og vil, sammen med

betydelige effektiviseringsgevinster som forut-

settes tilbakeført til vedlikeholdet, gjøre det

mulig å opprettholde vegkapitalen.

Vegvedlikeholdet skal bevare verdien

av de investeringer som er gjort slik at veg-

nettet fyller den funksjonen som er tenkt.

De viktigste oppgavene innenfor vedlike-

hold er reparasjon av vegdekker og veg-

konstruksjoner, inklusive drenering og

avløp og utbedring av bruer, kaier og tun-

neler. Gjennom foreslått bevilgning til min-

dre utbedringer over investeringsbudsjet-

tet, er det lagt opp til at vedlikeholdsopp-

gaver og mindre utbedringer kan planleg-

ges og utføres i sammenheng i større grad

enn i dag. Dette er ønskelig fordi vi med

dagens investeringsnivå ikke vil kunne rea-

lisere full utbygging av vegnettet, heller

ikke på strekninger med opplagte behov.

Fornuftige kombinasjoner av vedlikeholds-

oppgaver og mindre utbedringer over

investeringsbudsjettet kan gi en rimelig

oppgradering av viktige deler av vegnettet

som ikke kan få full ombygging.



lig året rundt og med sikkerheten ivaretatt.

Driftsoppgavene krever økte ressurser for

hvert år. Årsaken er først og fremst økt tra-

fikk, økt vegareal og mer bruk av avansert

teknisk vegutstyr. Innenfor gitte økonomis-

ke rammer ligger det foreslåtte beløpet

under det vi har beregnet som optimalt

nivå.

Vinterdriften foreslås prioritert og

minst opprettholdt på dagens nivå av hen-

syn til sikkerhet og framkommelighet.

Dette er et tilnærmet optimalt nivå.

Beslutningen om å redusere piggdekk-

bruken i storbyområdene betyr større grad

av barmarkstrategi og derved økte drifts-

kostnader for hovedvegnettet i disse områ-

dene og på en del viktige stamvegstrek-

ninger. Dette krever mer bruk av salt og

noe økte kostnader. De øvrige oppgavene

innenfor drift vil ligge under beregnet opti-

malt nivå.

Vi foreslår at stamveger og andre vikti-

ge ruter for næringstransporten blir åpne

hele døgnet, også om vinteren, med forbe-

hold om tilpasning til eventuelle ferjesam-

band og nattferjene der. Dette betyr en

endring, spesielt for Finnmark og Ev 10

Bjørnfjellsvegen i Nordland.

Det er i dag 12 vinterstengte høyfjells-

overganger i riksvegnettet. Før Lærdals-

tunnelen åpner, skal det være avklart om rv

7 over Hardangervidda og rv 50 Hol -

Aurland fortsatt skal holdes åpne om vinte-

ren. Rv 13 over Vikafjellet vil fortsatt bli

vinterstengt inntil den eventuelt bygges om

til helårsveg. Det skal utredes om  rv 53

Tyin - Årdal skal vinterstenges.

Øvrige tunge kostnader på driftsbud-

sjettet er vegutstyr og miljøtiltak. På grunn

av trafikkveksten er det nødvendig å utnyt-

te eksisterende vegnett bedre. Dette krever

mer bruk av avansert utstyr til overvåking,

trafikkstyring og informasjon. Denne

utviklingen vil fortsette.

Økt bygging av undersjøiske tunneler

og andre lange eller høytrafikkerte tunne-

ler, gir økte driftskostnader. Det anbefalte

Vedlikeholdet har de senere årene ligget

20 til 25 prosent under behovet. Dette har

ført til at vi har opparbeidet et etterslep i

vedlikeholdet på omlag 8 000 mill kr.

Dersom dagens nivå på vedlikeholdet opp-

rettholdes, vil etterslepet ved utgangen av

planperioden ha økt med ytterligere 8 000

mill kr fordi manglende vedlikehold gir en

akselererende nedbrytning av vegen. Vi

foreslår derfor en økning av vegvedlikehol-

det fra 2002. Økningen er på 2 500 mill kr

totalt for tiårsperioden sammenlignet med

1999-nivået. I tillegg forutsettes økt innsats

som følge av effektivisering, jf omtale

under. Dette vil være tilstrekkelig til å ta

vare på vegkapitalen, men vil ikke være

nok til å redusere etterslepet som alt er opp-

arbeidet. Forsømt vedlikehold reduserer

levetiden på utsatte konstruksjoner som

bruer og kaier og på vegnettet generelt.

Dette utløser store investeringsbehov. Det

er aktuelt å vurdere gjeninnføring av tele-

restriksjoner om ikke vedlikeholdsinnsat-

sen styrkes som foreslått.

I kapittel 13.11 omtaler vi produktivi-

tetsmål for drift, vedlikehold og investe-

ringer. I de årlige budsjetter blir Statens

vegvesen trukket 1 prosent i forutsatt pro-

duktivitetsforbedring per år. Vi foreslår at

produktivitetsforbedringer ut over dette

brukes til å styrke vedlikeholdet. Det er

anslått en mulig effektiviseringsgevinst

som innebærer at vedlikeholdet kan styrkes

med 3 000 mill kr i perioden utover fore-

slått økonomisk ramme.
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13.7 Riksveger - Drift
Statens vegvesen foreslår at det legges til grunn

en ramme på 22 100 mill kr til drift av riksve-

ger for hele planperioden ( inkludert stamveger,

øvrige riksveger og gang/sykkelveger). Dette er

i samsvar med det nivå som ble lagt til grunn

for perioden 2002-2007 i Norsk veg- og vegtra-

fikkplan 1998-2007.

Drift av vegnettet er oppgaver knyttet

til å holde vegnettet åpent og framkomme-



forslag ligger under beregnet optimalt nivå

for renhold samt drift av ventilasjon og

belysning. Drift av sikkerhetsutrustning er

prioritert. Eventuelle nye og strengere krav

til overvåking og brannberedskap kan øke

behovet ytterligere.

Antall serviceanlegg har økt de senere

år. Det er også etablert et stort antall grønt-

anlegg langs vegnettet. Det vil bli vurdert

om driftsutgiftene for slike anlegg kan

reduseres gjennom forenklet utforming der

omgivelsene tilsier det, eller ved å sette

driften av flere slike anlegg ut på

anbud/tilbud.

ferjer skal være oppgradert i henhold til

nye krav for redningsmidler og lukkede

kloakksystem innen utgangen av 2001.

Gjennomsnittsalderen for ferjeflåten er fort-

satt høy, 20 år, og noen ferjer vil fortsatt ha

for dårlig standard i forhold til næringsli-

vets krav, blant annet når det gjelder laste-

evne og gjennomkjøringshøyde. I forslaget

er det forutsatt at det investeres i 15 nye fer-

jer i planperioden. 

Det er lagt opp til å redusere gjensit-

tingen i stamvegsamband til 1 prosent. Det

er videre forutsatt generelt bedret drifts-

standard, med hovedvekt på stamvegsam-

band og viktige regionale samband. Viktige

distriktssamband vil få økt standard.

Endringer i tilbud vil bli vurdert for det

enkelte samband og korridor.

Ved investeringer i bedre redningsut-

styr, opplæring og andre tiltak er det mulig

å redusere driftskostnadene for nåværende

ferjer. Nybygde ferjer har høy innebygd

sikkerhet og god driftsøkonomi. Det er i

gang et samarbeidsprosjekt om «Neste

generasjon riksvegferjer.» Målet er å redu-

sere investeringskostnadene og ivareta sik-

kerhet og driftsøkonomi.

Evalueringen av rammetilskuddsord-

ningen viser effektivisering ved omleg-

gingen i 1990 fra saldering til rammetil-

skudd, men det meste av effektiviseringen

etter 1990 skyldes andre forhold, som

investeringer i nye og større ferjer.

Evalueringen av forsøk med anbud viser at

trafikantene har fått et bedre tilbud og flere

nye ferjer uten økte utgifter for det offentli-

ge som kjøper av ferjetjenester. Statens veg-

vesen vil derfor, i forbindelse med forslaget

til ny samferdselslov, foreslå at de særskilte

reglene om kjøp av tjenester i riksvegferje-

driften endres. Dette betyr at kjøp av ferje-

tjenester i større grad blir likestilt med

andre kjøp av tjenester. Myndigheten ved-

rørende løyver bør følge forvaltningsmyn-

digheten, slik at Statens vegvesen blir løy-

vemyndighet for ferjene i riksvegnettet.

Stortingets beslutning om utslippsredu-
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13.8 Riksveger - Ferjedrift
Det er foreslått en ramme på 7 700 mill kr i

planperioden 2002-2011. Dette er en økning på

1 200 mill kr i forhold til dagens nivå.

45 prosent av riksvegsambandene har

en driftsstandard i samsvar med service-

målene fra Norsk veg- og vegtrafikkplan

1994-97. For stamvegsambandene, der kra-

vene er strengere enn de generelle, er mål-

oppnåelsen 20 prosent, men for en del sam-

band er det små justeringer som skal til før

målene er nådd. 

I planperioden 1998-2001 ventes ferje-

flåten fornyet med 18 til 20 ferjer. De øvrige



enkling av selve betalingssystemet og

muligheten for å senke kostnader ved ferje-

driften gjennom redusert bemanning.

serende tiltak på ferjeflåten følges opp med

investeringer for nær 10 mill kr årlig.

Ferjedriftens miljøutfordring gjelder spesi-

elt utslipp av NOx. Utslippet kan reduseres

med omlag 40 prosent gjennom tiltak

basert på kjent teknologi for dieselmotorer. 

Ferjer basert på bruk av flytende natur-

gass som drivstoff kan redusere utslippet

av NOx med inntil 90 prosent, men forelø-

pig er produksjon og distribusjon av gass

lite etablert, samtidig som kostnadene ved

bygging av slike ferjer er høye. En prototyp

på gassferje vil bli tatt i bruk første halvår

2000. Et alternativ til gassdrift vil være fer-

jer drevet med brenselsceller basert på

hydrogen. Slike ferjer kan antagelig være

tilgjengelige om 10 - 15 år.

I Nord-Trøndelag er det gjennomført

forsøk med fritak for passasjerbetaling og

utvidet frekvens på kveldstid på ferjesam-

bandet til Jøa. Resultatene viser at gratis

ferje for passasjerer ikke ga flere reisende

og heller ikke ble vurdert som viktig av de

reisende. Utvidet åpningstid fram til mid-

natt er vurdert til å være positivt, og tra-

fikktallene viser at det tilfredsstiller et visst

behov, selv om tallene er svært lave (586

passasjerer på 172 avganger).

Nattavgangene i helgene har hatt lavt

belegg. Kun 1/3 av avgangene har hatt pas-

sasjerer. Foreløpig konklusjon er at utvidet

åpningstid bør prioriteres foran fritak for

passasjerbetaling. Forsøksordningen med

utvidet åpningstid vil bli videreført ut år

2000.

Statens vegvesen har vurdert om det

bør innføres helt eller delvis fritak for pas-

sasjerbetaling på ferjer, eventuelt ved å

legge denne betalingen inn i kjøretøytak-

stene, men foreslår ikke dette nå. Statens

vegvesen utreder spørsmålet om et felles

elektronisk betalingssystem i vegnettet,

inklusive betaling på ferjer. Målsettingen er

å gjøre både bruken og innkrevingen

enklere. En overføring av passasjerbeta-

lingen til kjøretøyene vil bli vurdert i denne

forbindelse, både ut fra ønsket om en for-
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13.9 Trafikant og kjøretøyrettede 
tiltak

Statens vegvesen foreslår at det legges til grunn

en ramme på 7 700  mill kr til Føreropplæring

og kjøretøytilsyn, jf tabell A. Forslaget er i sam-

svar med det som ble lagt til grunn for planpe-

rioden 2002-2007 i Norsk veg- og vegtrafikk-

plan 1998-2007.

Den ønskede satsing på trafikksikker-

het i planperioden vil kreve betydelig økt

innsats innenfor trafikktilsynsoppgavene.

Føreropplæring, kontroll og overvåking,

informasjon og holdningsskapende arbeid

er områder som må styrkes i planperioden.

Vi forslår at det avsettes om lag 100 mill kr

per år utover dagens nivå til styrking av

denne innsatsen. Av dette foreslås om lag

50 mill kr i økte midler, mens resten finan-

sieres gjennom effektivisering og omforde-

ling av ressurser. 

Føreropplæring. Føreropplæringen må for-

bedres på alle nivå. Opplæringsapparatet

må få en klarere rolle og et større ansvar for

at kandidatene har et godt faglig nivå når

de framstilles til førerprøver. Det må utre-

des og etableres en målstyrt, trinnvis opp-

læring kombinert med gradert førerprøve.

Innsatsen for å øke mengdetreningen vil

fortsatt være et viktig innsatsområde. Det

bør utredes om skoleverket skal ta et større

ansvar for føreropplæringen. 

Statens vegvesen vil øke sin innsats

overfor eldre bilførere, funksjonshemmede

og andre trafikantgrupper som syklister og

fotgjengere. Etaten vil legge vekt på å

utvikle gode faglige opplegg, og vil satse

på nært samarbeid med andre aktører når

det gjelder å nå ut til målgruppene. Statens

vegvesen ønsker å utvide samarbeidet med

universiteter og høgskoler for å sikre etaten



tilgang til høyt kvalifiserte medarbeidere

innen atferdsfagene i framtiden

Kontroll, overvåking og informasjon. 

Arbeidet med kontroll og overvåking må

styrkes og effektiviseres. Ansvarsdelingen

mellom politi og Statens vegvesen kan jus-

teres ved at Statens vegvesen får større

ansvar og utvidet gebyrmyndighet for

bruksmessige og tekniske kontroller slik

som kjøre - og hviletid, sikring av last, far-

lig gods (ADR) og alle kjøretøytekniske- og

miljøkontroller av kjøretøy. I tillegg ønsker

vi hovedansvar for noen atferdskontroller

som bilbeltekontroller, automatisk trafikk-

ontroll (ATK) og kjøring i kollektivfelt.

Politiet kan da i større grad konsentrere

innsatsen om alvorlige overtredelser i tra-

fikken som for eksempel grove fartsover-

tredelser, promille og annen ruspåvirket

kjøring. 

Et av de viktigste elementene i arbeidet

for bedre trafikksikkerhet, er å skape positi-

ve holdninger til sikker atferd i trafikken.

Dette må skje gjennom en kombinasjon av

målrettet informasjonsinnsats som samord-

nes med føreropplæring og styrket kontroll

og overvåking. Vi foreslår at atferds- og

holdningspåvirkende informasjon styrkes.

Forvaltningsoppgaver. Statens vegvesen

ønsker en forskyvning av ressurser fra for-

valtningspregede oppgaver over til faglige

oppgaver innenfor trafikksikkerhet. Det er

et betydelig potensiale for å tilby mer elek-

troniske tjenester, for eksempel:

• PC-basert teoridel på førerprøver (også 

andre steder enn på trafikkstasjoner)

• Internettløsning for bestilling og 

innbytte av førerkort

• Internettløsning for registrering av 

kjøretøy

• Internettløsning for salgsmeldinger 

• Automatisk telefonsvartjeneste på 

opplysningstjeneste om eierforhold

Videre finnes et potensiale for effektivise-

ring gjennom en differensiering av tjenste-

tilbudet og samarbeid med andre for å

utnytte lokaler og andre fasiliteter, eksem-

pler kan være:

• Færre steder for avleggelse av førerprø-

ver (hensyn til trafikale forhold)

• Ikke alle typer førerprøver på alle sta-

sjoner (MC, tungbil, utrykning)

• Ikke alle typer kontroller/godkjenning

på alle stasjoner 

En del av disse tjenestene vil kunne legges

til felles statlige servicekontor slik at et

desentralisert tjenestetilbud blir opprett-

holdt.

For å kunne gjennomføre de foreslåtte

effektiviseringstiltakene, må det avsettes

midler resten av denne planperioden og de

tre første år av neste planperiode, det vil si

fram til og med 2004, til utvikling av tjenes-

tetilbudet. Dette er innarbeidet i forslaget. 

Sikrere vegtrafikksystem. Statens vegve-

sen må ta større ansvar for å tilby et sikrere

vegtrafikksystem. Det betyr økt innsats

med trafikksikkerhetsrevisjoner av planer

og av eksisterende vegnett. Slike systema-

tiske revisjoner vil være et verktøy for å

avdekke svakheter og finne fram til tiltak

som bedrer sikkerheten. Revisjonene skal

gjennomføres før utbedringer og større

vedlikeholdsoppgaver settes i gang. Det er
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Store fylkesvegprosjekter. Dagens system,

med en egen tilskuddspost til store fylkes-

vegprosjekter, fører til at slike prosjekter

ikke blir vurdert etter samme normer som

vanlige riks- og fylkesvegprosjekter. Vi

foreslår derfor at det i stedet åpnes for at

fylkeskommunen kan foreslå bevilgninger

til slike prosjekter fra fylkesfordelt investe-

ringsramme under post 30 Riksveg-

investeringer, men fortsatt basert på mini-

mum 40 prosent fylkesandel. Det forutset-

tes at dagens regler for hvilke prosjekter

som kan omfattes av ordningen, og

omfanget av statens tilskudd fortsatt skal

gjelde. Vurderingene må gjøres i forbin-

delse med utarbeidelse og behandling av

handlingsprogrammet og eventuelle for-

slag må legges fram for Stortinget. Det er

derfor ikke angitt noen ramme for slike

prosjekter.

Utbedring av eksisterende fylkesveger. 

I posten inngår:

• Spesielt vedlikehold av fylkesveger

grunnet opphevelse av 

telerestriksjonene.

• Forsterkning av blant annet fylkesveg-

bruer for å legge til rette for administra-

tiv oppskrivning av de viktigste fylkes-

vegrutene til 10 tonn tillatt aksellast

uten forutgående forsterkning av veg-

kroppen, som omtalt i St meld nr 37 

(1996-97) og Samferdselskomiteens inn-

stilling. Økningen av vedlikeholdskost-

nadene som følge av slik oppskrivning

forutsettes dekket av fylkeskommunen.

Avgjørelsen om de konkrete vegstrek-

lagt opp til videreutvikling av kompetan-

sen på dette feltet.

Informasjon til publikum og næringsliv. 

Statens vegvesens har et ansvar for å sikre

at aktuelle veg- og trafikkdata blir samlet

inn, lagret, kvalitetssikret, analysert og

gjort tilgjengelig, blant annet på internett.

Vi skal også ha ansvar for å bearbeide og

tilby den informasjon som er nødvendig for

å forvalte vegnettet og som har betydning

for framkommelighet og sikkerhet for trafi-

kantene. 

Tidlig i planperioden vil vi ha utarbei-

det en plan for hvilken type serviceinfor-

masjon vi fortsatt skal ha ansvar for, hva vi

kan overlate til andre aktører og hvilke

regler som skal gjelde for betaling for slik

informasjon.
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13.10 Tilskudd til fylkesveger og 
kommunale veger

Fylkesvegene i Norge er i til dels dårlig for-

fatning. I noen fylker er fylkesvegnettet så

dårlig at det trengs betydelige utbedringer

for å bringe vegnettet opp på et tjenlig nivå.

Det er anslått at standarden på fylkesveg-

nettet jevnt over ligger 20-30 prosent under

standarden på tilsvarende riksveger.

Standarden på drift og vedlikehold er hel-

ler ikke tilfredsstillende. Statens vegvesen

arbeider med å utforme en egen standard

for drift av fylkesvegnettet som i større

grad skal tilpasses trafikkforhold og økono-

miske rammer. Dette løser imidlertid ikke

problemet med mange fylkers lave bevilg-

ninger til fylkesvegnettet. 

Statens vegvesen mener det er riktig å

samle alle tilskuddsposter på veg- og tra-

fikksektoren til fylker og kommuner på

post 60 "Tilskudd til fylkesveger". Dette vil

gi et enklere system med færre underpos-

ter. Det forutsettes en egenandel på mini-

mum 40 prosent på alle underposter. 

60.1 Store fylkesvegprosjekter*)
60.2 Utbedring av eksisterende fylkesveger 1 000 mill kr 
60.3 Trafikksikkerhetstiltak 1 300   "     "
60.4 Kollektivtrafikktiltak i storbyene*)

Statens vegvesen foreslår at det fra 2002 blir fire underposter
med følgende rammer for perioden 2002 - 2011: 

*) Midler til underposten vurderes i forbindelse med handlings-
programmet



ninger dette skal gjelde må foretas i

samråd med den enkelte fylkes-

kommune. 

• Rassikring og utbedringer langs eksiste-

rende fylkesveger.

Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger og

kommunale veger. Posten er økt med 25

prosent som en oppfølging av økt satsning

på trafikksikkerhet, med spesiell vekt på

målsettingen om å redusere de alvorligste

ulykkene. Posten utløser kommunale og

fylkeskommunale bevilgninger til trafikk-

sikkerhetstiltak gjennom kravet om en

egenandel på minimum 40 prosent.

"Aksjon skoleveg" inngår som en del av

denne posten.

Kollektivtrafikk i storbyområder. Midler

til kollektivtrafikktiltak på riksvegnettet

forutsettes budsjettert over post 30, mens

midler som skal gis som tilskudd til kom-

muner eller fylkeskommuner bør bevilges

over ny post 60.4. Størrelsen på slike til-

skudd vurderes i arbeidet med handlings-

programmet og forutsettes dekket ved

overføring av midler fra fylkesfordelt

ramme under post 30. Dette er årsaken til at

det ikke er ført opp midler til post 60.4 i

Nasjonal transportplan.

Egenandelen for kollektivtrafikktiltak i

de største byområdene er i dag 50 prosent.

Vi foreslår at fylkenes og kommunes egen-

andel endres til minimum 40 prosent, slik

at den blir lik for alle de fire tilskuddsord-

ningene. 
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13.11 Effektivisering og omstilling
Statens vegvesen har startet et omfattende

arbeid for å få mer rasjonell utnyttelse av

ressursene innen både forvaltning, myn-

dighetsoppgaver og produksjon. Det er

hovedmålsettingen at etatens arbeidsopp-

gaver skal kunne utføres med mindre res-

surser enn i dag og med riktig kvalitet. Det

vil bli utarbeidet konkrete mål for etaten

som helhet, og for de enkelte deler av orga-

nisasjonen. Arbeidet har kommet lengst

innen produksjonen, og målene er derfor

foreløpig mest konkrete der.

Forvaltnings- og myndighetsområdet. 

Vi viser til kapittel 13.9 der viktige deler av

dette arbeidet er omtalt.

Slik statens vegvesen er organisert, med

et vegkontor i hvert fylke og et sentralt

Vegdirektorat, vil det i mange tilfeller være

flere enheter som arbeider med de samme

oppgavene. Ut fra endrede arbeidsoppga-

ver for etaten som helhet, og i de ulike fyl-

ker, og endring i teknologi,  vil det bli vur-

dert hvilke rasjonaliseringsgevinster som

kan hentes ved å endre arbeidsmetoder og

eventuelt organisering. Mulighetene for

effektivisering vil imidlertid også avhenge

av om arbeidsoppgavene øker gjennom

nye rammebetingelser for etatens oppga-

ver, eller ved at den pålegges nye oppgaver.

Produksjonen. Som ledd i en effektiv

utnyttelse av ressursene over hele landet,

mener Statens vegvesen det er nødvendig

med en kombinasjon av et offentlig og pri-

vat produksjonsapparat som kan gjennom-

føre utbygging, vedlikehold og drift av



transportetatene. Med de private entrepre-

nørene trengs samarbeid om blant annet

FoU, spesialistkompetanse og entreprise-

former.

Profesjonell byggherre. Ved at etaten

spenner over hele spekteret fra overordnet

planlegging til produksjon, har den et vik-

tig grunnlag for å opparbeide seg en samlet

kompetanse. Derved kan egen planlegging

bygge på erfaring fra produksjonen, samti-

dig som produksjonen, gjennom dialog

med planleggerne, kan få et grunnlag for

rasjonelle løsninger og utvikling av nye

arbeidsmetoder. Dette gir også grunnlag

for å kunne tilby de ansatte varierte

arbeidsoppgaver som ledd i en planmessig

oppbygging av kompetanse hos den enkel-

te og i etaten som helhet. Dette vil bli vikti-

gere i fremtiden som en motvekt til den

spesialisering som gjør seg gjeldende på

mange felt.

Det er viktig for etaten å ha god kompe-

tanse når det gjelder planlegging, teknikk,

bygging, drift og vedlikehold i egen regi.

Høy egen kompetanse er også viktig for

kvalitetsvurdering av entrepriser og for å

kunne utnytte de ressurser som konsulen-

ter og private entreprenører stiller til rådig-

het på en optimal måte.

Markedskorrektiv. Egenproduksjonen

trengs som et korrektiv i markedet. Det for-

hindrer private monopoler og ugunstig pri-

sutvikling i perioder med omfattende byg-

gevirksomhet. Den garanterer også at pro-

duksjonen kan utføres rimelig i områder av

landet der det er liten konkurranse.

Beredskap. Kravet til beredskapen på veg-

nettet er at vegen skal være åpen uten at det

blir for dyrt. Det er viktig at Statens vegve-

sen selv planlegger og styrer beredskapen.

Mye må gjøres med innleide krefter, men

eget innsatspersonell er viktig for å kunne

gripe raskt inn og holde utgiftene på et for-

svarlig nivå. En slik "stående styrke" spiller

vegnettet. Økt konkurranse bidrar til å

effektivisere virksomheten. Derfor arbeider

vi både for å effektivisere egenproduksjo-

nen og for å øke andelen oppdrag til priva-

te entreprenører. Samtidig vil vi stimulere

til økt samarbeid innen offentlig produk-

sjonsvirksomhet.

Det er viktig å finne en riktig balanse

mellom størrelsen på eget produksjonsap-

parat og hva som settes ut til private entre-

prenører. Størrelsen må tilpasses løpende

ut fra en effektivitetsbetraktning. Den egne

produksjonen må være stor nok til å ivare-

ta de hensyn som er nevnt nedenfor.

Samtidig skal Statens vegvesen tilby et

marked som er interessant for de private

entreprenørene, både de store landsdek-

kende og de små lokale. Ut fra dette mener

Statens vegvesen at det er hensiktsmessig å

redusere markedsandelen for egen produk-

sjonsvirksomhet de nærmeste årene. Vi har

foreløpig tatt utgangspunkt i en markeds-

andel på 70 prosent for drift og 50 prosent

for vedlikehold og anlegg. Omsetnings-

reduksjonen for Statens vegvesens egen-

produksjon er anslått til 25 prosent fram

mot 2003 i forhold til 1998-nivået på 6,2

mrd kr. Det er internt satt som et arbeids-

mål å effektivisere egenproduksjonen slik

at kostnadene her reduseres med rundt 20

prosent innen utgangen av 2003, med

utgangspunkt i nivået i 1998.

Vi ønsker å kjøpe tjenester på en måte

som vil bidra til økt konkurranse blant de

private entreprenørene gjennom å sette ut

både store og små prosjekter på anbud. Vi

ønsker også å benytte mulighetene til sam-

arbeid mellom Statens vegvesens produk-

sjon, og andre offentlige produksjonsorga-

nisasjoner og private entreprenører.

Det er mye å tjene på et tettere samar-

beid mellom Statens vegvesen og kommu-

nesektoren. De to sektorene bør gjensidig

kunne utnytte hverandres kompetanse og

ressurser bedre enn tidligere. Det er også

viktig å utvikle samarbeidet med produk-

sjonsorganisasjonene i de andre statlige
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en avgjørende rolle ved hendelser som ras

og flom.

Forskning og utvikling innen produk-

sjonsvirksomheten. De mindre entrepre-

nørene har vanligvis små ressurser til å

drive egen FoU-virksomhet, mens de store

private entreprenørene vil søke å utnytte

FoU for å skaffe seg konkurransefordeler.

Statens vegvesen har derimot som prinsipp

at resultater fra eget utviklingsarbeid stilles

til rådighet for alle aktører i markedet.

Dette gjør hele sektoren med effektiv og

slagkraftig. Innen tunnel, asfaltproduksjon

og drift/vedlikehold ligger Statens vegve-

sen langt framme på teknologisiden. Dette

er blant annet et resultat av egen FoU-virk-

somhet.

Det foregår innenfor Statens vegvesens

produksjonsvirksomhet også innenfor mil-

jøområdet et utviklingsarbeid som vil få

stor betydning i hele vegsektoren og sam-

funnet. Et eksempel på dette er teknologien

for gjenbruk av asfalt.

vektlegging av noen utvalgte mål og hen-

syn. Innretningene viser at vi ved å øke res-

sursinnsatsen kan oppnå vesentlig mer

både i forhold til framkommelighet, dis-

trikt, sikkerhet og miljø: 

• Samfunnets vegtransportkostnader kan 

på landsbasis reduseres med ytterligere

30 mrd kr i forhold til anbefalt strategi 

dersom vi satser fullt ut på framkom

melighetsinnretningen.

• Samfunnets transportkostnader i dis-

triktene kan reduseres med ytterligere 

20 mrd kr dersom vi satser fullt ut på

distriktsinnretningen.

• Antall drepte i vegtrafikkulykker kan 

reduseres med anslagsvis 50 flere per år 

enn i anbefalt strategi dersom vi satser 

fullt ut på sikkerhetsinnretningen.

• Antall personer sterkt plaget av vegtra-

fikkstøy kan reduseres med ytterligere

36 000 dersom vi satser fullt ut på 

miljøinnretningen.

Statens vegvesens anbefalinger innenfor

gitte rammer innebærer en avveining

mellom de ulike målene i innretningene.

Siden vi har funnet det faglig riktig å prio-

ritere drift og vedlikehold innenfor tildelte

rammer, jf kapittel 13.1, er de uløste oppga-

vene størst på investeringssiden. Innenfor

en økning på 19 mrd kr vil det også være

riktig å øke driftsstandarden både for veg-

nettet og ferjesambandene. 

Mange av de aktuelle tiltakene på veg-

siden har positive virkninger på målene i

flere av innretningene. Ved en økning av

rammen med 20 prosent vil vi derfor kunne

nå flere av de resultatene som er angitt i de

forskjellige innretningene. 

Eksempler på virkninger av økt innsats. 

En stor del av riksvegnettet har for liten

bredde, for dårlig linjeføring og er dårlig

tilpasset tilstøtende virksomhet. Dette er et

stort problem både for framkommelighet,

trafikksikkerhet og miljø. 

Statens vegvesen kan ved økte investe-

ringer bidra til at færre drepes eller skades
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13.12 Økt eller redusert 
økonomisk ramme

I følge retningslinjene for planarbeidet, skal

Statens vegvesen foreta marginalvurde-

ringer for vegsektoren innenfor +/- 20 pro-

sent av totalrammen. Dette tilsvarer +/- 19

mrd kr i tiårsperioden. Det øvre marginal-

nivået tilsvarer om lag nivået på de statlige

bevilgninger til riksveginvesteringer  på

begynnelsen av 1990-tallet.

Etatenes forslag til Nasjonal transport-

plan skal nå ut på fylkeskommunal høring.

Vi regner med at en rekke andre aktører vil

sette seg inn i forslaget og komme med inn-

spill. Disse vil gi oss et bredere grunnlag for

det endelige marginalforslaget.

Økt ramme. Det er mange viktige uløste

oppgaver på vegsiden. Dette illustreres

gjennom de fire innretningene som gir et

bilde av hva som kan oppnås ved ensidig



Det er også store udekkede behov for

tiltak som bygging av gang- og sykkelve-

ger, kollektivtrafikktiltak, rassikring på

riks- og fylkesveger og utbedringer av flas-

kehalser og strekninger med lav standard

både på stamvegnettet og øvrig riksveg-

nett. 

Ved en økning av rammen til strek-

ningsvise investeringer på stamvegnettet i

første fireårsperiode prioriteres forsering

av prosjekter som er foreslått gjennomført i

siste del av tiårsperioden. Ved en økning av

rammen for tiårsperioden prioriterer

Statens vegvesen først fullføring av pro-

sjekter som er forutsatt startet opp i perio-

den. Dette utgjør i størrelsesorden 1 mrd kr.

Deretter er det aktuelt å gjennomføre, even-

tuelt starte opp, nye prosjekter. I tabellen på

side 170 har vi listet opp noen aktuelle pro-

sjekter som ikke får plass innenfor gitte

rammer.

For rute 1, Ev 6 Svinesund - Oslo, vil en

økning av rammen gjøre det mulig å fullfø-

re utbyggingen av firefelts motorveg fra

Klemetsrud i Oslo til Vinterbru i Akershus.

Videre blir det mulig å følge opp statens

andel til Østfoldpakken i større grad enn vi

har klart innenfor tildelt ramme. Dette gjel-

der også for rute 6, Ev 18 Ørje - Oslo.

På rute 4, Ev 6 Bodø - Nordkjosbotn,

kan det være aktuelt å prioritere ombyg-

ging av Ev 6 i Narvik sentrum. Her funge-

rer Ev 6 både som gjennomfartsåre og for-

retningsgate. Dette fører til store framkom-

melighetsproblemer og mange ulykker.

Omlegging av E 18 i Bjørvika i Oslo er

ikke med innenfor tildelt ramme, jf omtale

av stamvegrute 7 i kapittel 13.5.1. Forutsatt

at det foreligger en samlet finansierings-

plan for prosjektet, mener Statens vegvesen

at en opprioritering er ønskelig.

Som det framgår av omtalen av rute 7 i

kapittel 13.5.1, prioriterer ikke Statens veg-

vesen omfattende vegutbygging i

Vestkorridoren før etter at dobbeltspor er

etablert på strekningen Skøyen - Sandvika.

I siste del av tiårsperioden er det imidlertid

alvorlig i trafikken. Vel 350 km av

Europavegnettet har en årsdøgntrafikk på

over 10 000. På disse vegene blir årlig 25

drept og 250 alvorlig skadet. En utbygging

av dette vegnettet til firefelts veg med midt-

deler vil anslagsvis kunne redusere ulyk-

kestallene på disse vegene med opp mot 75

prosent. De sparte ulykkeskostnadene

alene kan langt på veg forsvare investe-

ringskostnadene. En slik utbygging vil også

gi bedre framkommelighet. Innenfor gitt

ramme har vi bare funnet plass for utbyg-

ging av 20-25 prosent av dette vegnettet. 

De mest effektive tiltakene for å bedre

miljøet langs riksvegnett er målrettede til-

tak langs de mest miljøbelastede vegstrek-

ningene, det vil si veger og gater i sentrum

av tettsteder og trafikkerte innfartsårer.

Aktuelle tiltak er støyskjerming i kombina-

sjon med estetisk opprydding, trafikksik-

kerhetstiltak og tilrettelegging for gående

og syklende. Ved en ekstra innsats på for

eksempel 2 mrd kr, kan antall personer som

er svært plaget av støy fra vegtrafikken

reduseres med 3 500 og i størrelsesorden

80-90 km riksveg i tettbygde områder rus-

tes opp gjennom miljøgatelignende tiltak.

Antall drepte vil beregningsmessig bli

redusert med 2 mens antall skadde reduse-

res med 70. Tilgjengeligheten for gående og

syklende vil bli bedre og tettstedene vil bli

triveligere og tryggere.

Dagens bevilgningstakt og prioritering-

er innebærer at det meste av dagens veg-

nett ikke kan påregnes å bli ombygd i over-

skuelig framtid. Som omtalt i kapittel 13.5

ønsker derfor Statens vegvesen i større

grad å prioritere utbedring av eksisterende

vegnett. Ved økte rammer kan slik utbe-

dring av vegnettet styrkes. Det er aktuelt

med tiltak som bedrer både trafikksikker-

heten, framkommeligheten og miljøforhol-

dene, for eksempel mykgjøring av sideter-

reng, kurveutbedringer, breddeutvidelser,

korrigering av vegens tverrfall og estetisk

opprydding. Hvilke tiltak som skal priori-

teres, må vurderes i det enkelte tilfelle.
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aktuelt å prioritere statsmidler til en slik

utbygging, eventuelt i kombinasjon med

privat finansiering.

På rute 7, Ev 18 Oslo - Kristiansand, er

det dessuten aktuelt å prioritere videre

utbygging av Ev 18 i Vestfold til (smal) fire-

felts veg, blant annet på strekningen

Langåker - Bommestad som ellers vil fram-

stå som et markert standardbrudd.

Dessuten er det aktuelt å følge opp statens

andel til en delvis bompengefinansiert Ev

18-utbygging i Aust-Agder i sterkere grad

enn vi har klart innenfor tildelt ramme. Ved

å bygge om Fusdalskrysset i Akershus leg-

ges forholdene til rette for bygging av ny

Røykenveg på rv 167 i Akershus og

Buskerud.

På rute 8, Ev 39 Kristiansand - Bergen,

kan det være aktuelt å prioritere strekning-

er med lav standard i Vest-Agder der særlig

strekningen Vigeland - Osestad representer

en flaskehals med vegbredde ned mot 5,5

m. En økning i rammen vil dessuten gjøre

det mulig å prioritere videre utbygging av

Ev 39 mellom Os og Bergen. 

På rute 10, Ev 39 Ålesund - Trondheim,

vil en økning av rammen gjøre det mulig å

fortsette arbeidet med å føre Ev 39 mot

Orkanger fram til kryss med rv 714 i stedet

for til Forve.

På rute 12, Ev 16 Sandvika - Bergen, er

det aktuelt å prioritere videre utbygging på

den mest trafikkerte delen mellom

Sandvika og Hønefoss, videre utbedring av

strekninger med svært lav standard i

Lærdalsdalen og omlegging av Ev 16 uten-

om Voss.

På rute 14, Ev 136 Dombås - Ålesund,

vil bygging av Tresfjordbrua korte inn Ev

136 med 12,5 km, mens tverrforbindelsen

mellom Vikebukt på Ev 136 og Vestnes på

Ev 39 vil få en innkorting på 23 km. Dette

vil bedre kommunikasjonene i området

radikalt.

Ved en økning av rammen til rute 17, rv

35 Jessheim - Hønefoss, vil det være mulig

170

F O R S L A G  T I L  N A S J O N A L  T R A N S P O R T P L A N  2 0 0 2  -  2 0 1 1

Rute 1 Ev 6 Svinesund - Oslo Ev 6 Årum - Alvim
Ev 6 Vinterbru - Ringnes - Stenfelt

Rute 4 Ev 6 Bodø - Nordkjosbotn Ev 6 Sjømannskirka - Orneset

Rute 6 Ev 18 Ørje - Oslo Ev 18 Krosby - Akershus grense

Rute 7 Ev 18 Oslo - Kristiansand Ev 18 Bjørvikaprosjektet
Ev 18 Vestkorridoren
Ev 18 Langåker - Bommestad
Ev 18 Øygardsdalen - Nørholm
Ev 18 Fusdalskrysset

Rute 8 Ev 39 Kristiansand - Bergen Ev 39 Døle bru - Ime
Ev 39 Vigeland - Osestad
Ev 39 Rådal - Sørås

Rute 10 Ev 39 Ålesund - Trondheim Ev 39 Harangen - Høgkjølen

Rute 12 Ev 16 Sandvika - Bergen Ev 16 Omkjøring Sollihøgda
Ev 16 Rørvik - Vik
Ev 16 Borlaug - Steinklepp
Ev 16 Voss N - Voss S

Rute 14 Ev 136 Dombås - Ålesund Ev 136 Tresfjordbrua
Rute 17 Rv 35 Jessheim - Hønefoss Rv 35 Jevnaker - Olimb
Rute 18 Rv 23 Lier - Drøbak - Vassum Rv 23 Linnes - Dagslett

Tabell 13.6  Aktuelle stamvegprosjekter ved økt ramme



foreslått, og fornyelse av ferjeflåten vil bli

forsinket.

Det foreslåtte tilskuddet til fylkesveger

og kommunale veger vil bli redusert. Dette

gjelder både tilskuddet til forsterkning av

svake fylkesvegbruer, rassikring og trafikk-

sikkerhetstiltak.

Det meste av reduksjonen må imidler-

tid tas fra veginvesteringene. En 20 pro-

sents reduksjon av rammen til vegformål

innebærer en reduksjon av investerings-

rammen på mer enn 20 mrd kr i forhold til

St meld nr 37 (1996-97) Norsk veg- og veg-

trafikkplan 1998-2007, det vil si en reduk-

sjon på omlag 60 prosent. Den gjenværende

rammen vil i stor grad måtte benyttes til å

følge opp vedtatte bompengeordninger,

men det vil også bli nødvendig å avvikle

noen av disse. Det vil ikke være aktuelt å

inngå nye bompengeavtaler dersom det

forutsettes statlig bidrag. 

Med en så drastisk reduksjon i bevilg-

ningene vil det være vanskelig å unngå en

økning i antall skadde og drepte på vegnet-

tet. Næringslivets transportkostnader vil

ganske snart øke fordi kapasiteten i vegnet-

tet, i mindre grad enn i dag, kan utvikles i

takt med økningen i trafikken.

å legge vegen utenom Jevnaker. Her er de

største miljøproblemene på ruta, i tillegg til

en høydebegrensing som medfører betyde-

lige kostnader for næringslivet.

Ved en økning av rammen til rute 18, rv

25 Lier - Drøbak - Vassum, vil det være

mulig å utbedre den dårligste strekningen

mellom Lier og Oslofjordforbindelsen.

Utbedring og omlegging på strekningen

Linnes - Dagslett vil fjerne store sprang i

standard når det gjelder kurvatur og stig-

ning samt avlaste tilstøtende bebyggelse

for gjennomgangstrafikken.

Til sammen inneholder tabellen pro-

sjekter for i størrelsesorden 13 mrd kr, hvor-

av omlag 2 mrd kr kan forventes dekket

gjennom bompengefinansiering eller andre

bidrag. Listen over ønskede prosjekter som

ikke har kommet med innenfor basisram-

men, kan gjøres mye lenger. 

I tillegg kommer, som tidligere nevnt,

store udekkede behov både når det gjelder

strekningsvise investeringer på øvrig riks-

vegnett og mindre investeringstiltak på

stamvegnettet og øvrig riksvegnett. Statens

vegvesen mener derfor at det foreligger

aktuelle og gode tiltak til å ta imot en

økning av den fylkesfordelte rammen på

10-15 mrd kr i tiårsperioden. Innenfor fyl-

kesfordelt ramme må fylkeskommunenes

prioriteringer tillegges stor vekt ved utar-

beidelse av det endelige forslag.

Redusert økonomisk ramme. Selv ved en

reduksjon i rammen på 20 prosent mener

Statens vegvesen det er riktig å oppretthol-

de den bevilgningen som er foreslått til

vedlikehold av riksvegnettet. En redusert

utbyggingstakt gjør det ekstra nødvendig å

ta vare på den vegkapitalen vi har.

Det vil være nødvendig å redusere

nivået på driften, blant annet ved redusert

brøytefrekvens, spesielt på det sekundære

riksvegnettet. Det må også vurderes mer

omfattende bruk av nattestengning eller

vinterstengning av fjelloverganger. 

Ferjetilbudet vil ikke bli utvidet som
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enkelte presiseringer med hensyn til pro-

sjekter og mål som bør prioriteres. Enkelte

fylker har også tatt opp problemstillinger

vedrørende organiseringen av transport-

sektoren. I fylkesomtalen er det fokusert på

de deler av vedtakene som har størst rele-

vans for prioriteringene i fylket. 

De fylkesvise utfordringsdokumentene

er mindre detaljert med hensyn til priorite-

ring av tiltak og prosjekter enn det som er

lagt til grunn i dette dokumentet. I de fles-

te fylker ble derfor en mer detaljert priori-

tering, innenfor en foreløpig fylkesfordelt

planleggingsramme til vegformål, lagt

fram for fylkespolitisk behandling samtidig

med budsjettet for 2000. Statens vegvesens

forslag til prioriteringer innenfor den fore-

løpige rammen følger i de fleste fylker

langt på veg fylkeskommunenes priorite-

ringer. For å få en ønsket profil på den

anbefalte strategien, har etaten likevel valgt

å prioritere mindre tiltak på eksisterende

vegnett og kollektivtrafikktiltak noe høyere

enn det fylkene har gjort. Dette er omtalt

nærmere i kapittel 13.5.2.

Som omtalt i kapittel 13.5.1, er plan-

grunnlaget for mange av vegprosjektene

som omtales, svært grovt. Det er derfor

knyttet stor usikkerhet til flere av de opp-

gitte kostnadsoverslagene.

I dette kapitlet er det gitt en fylkesvis omta-

le av utfordringer og prioriteringer innen-

for transportsektoren. I tillegg er det skre-

vet en egen omtale av Østlandsområdet,

med vekt på omtale av arbeidet med

"Samferdselspakke for Østlandet" (jf kapit-

tel 14.1). 

Vi har funnet det hensiktsmessig å split-

te omtalen av prioriteringer på flere steder

i dokumentet. I fylkesomtalen er det kun

gitt en omtale av prioriteringer innenfor

den fylkesfordelte rammen til vegformål.

Denne rammen kan brukes til streknings-

vise investeringer på det øvrige riksvegnet-

tet og til mindre investeringer både på

stamvegnettet og det øvrige riksvegnettet.

Mindre investeringer omfatter i hovedsak

bygging av gang- og sykkelveger, miljøtil-

tak, trafikksikkerhetstiltak, kollektivtra-

fikktiltak, mindre utbedringer og rassik-

ring. I henhold til styringssystemet skal fyl-

kespolitiske prioriteringer innenfor den fyl-

kesfordelte rammen tillegges spesielt stor

vekt. 

I kapittel 7 er det definert et overordnet

nasjonalt transportnett bestående av jern-

banenettet, viktige statlige flyplasser, nasjo-

nalhavnene, hovedskipsleia langs kysten

og stamvegnettet. Det er viktig at større

investeringer i dette transportnettet blir sett

i en nasjonal sammenheng. For å ivareta

dette, er prioritering av investeringer på

det overordnede nasjonale transportnettet

omtalt i kapittel 7 (overordnede priorite-

ringer i utvalgte transportkorridorer) og i

de etatsspesifikke kapitlene (10 - 13).

Den lokale prosessen med Nasjonal

transportplan ble innledet med utarbei-

delse av fylkesvise utfordringsdokument

høsten 1998. Dokumentene fokuserer på

hovedutfordringer og overordnede priori-

teringer innenfor transportsektoren i det

enkelte fylket. Som det går fram av omtalen

i dette kapitlet, har de fleste fylker gitt sin

tilslutning til utfordringene som er trukket

fram i utfordringsdokumentene. I tillegg

inneholder de fylkespolitiske vedtakene
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14.1 Østlandsområdet
Om lag 45 prosent av landets befolkning

bor mindre enn 150 km i kjøreavstand fra

Oslo, det vil si innenfor 10 prosent av

Norges areal. Samtidig er Oslo knutepunkt

for fem av åtte transportkorridorer, jf.

kapittel 7. Om lag halvparten av all import

og om lag 25 prosent av all eksport (eksklu-

sive olje og gass) går til/fra Østlandet.

Dette gjør at Østlandsområdet er i en sær-

stilling i norsk samferdsel. 

Det er store behov for investeringer i veg,

jernbane og havner, men det er også en vik-

tig utfordring å utnytte eksisterende infra-



struktur maksimalt. Befolkningstettheten,

de mange byene i området og den omfat-

tende pendlingen mot Oslo gjør at det lig-

ger bedre til rette for effektiv kollektivbetje-

ning her enn i andre deler av landet. Derfor

er det nødvendig med ekstra fokus på

mulighet for samordnet bruk av investe-

ringsmidler, både på tvers av fylkesgren-

sene og mellom veg og jernbane. 

Østlandssamarbeidet er et samarbeids-

forum mellom Oslo kommune og fylkes-

kommunene Østfold, Akershus, Hedmark,

Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Samferdsel er utpekt som et sentralt områ-

de for Østlandssamarbeidets virksomhet. I

arbeidet med Nasjonal transportplan har

det derfor vært et samarbeid mellom trans-

portetatene og Østlandssamarbeidet. 

Som innspill i forbindelse med de loka-

le utfordringsdokumentene, ble det fra

Østlandssamarbeidet understreket at tra-

fikksikkerhet og tiltak for å redusere miljø-

ulemper fra transportsektoren må tillegges

stor vekt. I tillegg prioriteres følgende seks

utfordringer: 

• Styrke samordningen av areal- og trans-

portplanleggingen, for på lengre sikt å

få et mer rasjonelt og kostnadseffektivt 

transport- og reisemønster.

• Utvikle en avlastingsstrategi for Oslo-

regionen med en flerkjernestruktur 

tilknyttet Intercity-triangelet (Skien - 

Oslo - Lillehammer - Halden).

• Bedre kollektivtilbudet for reisende på 

Østlandet, med vekt på banebaserte 

løsninger innenfor Intercity-triangelet.

• Redusere næringslivets transportkost-

nader for å øke konkurranseevnen.

• Finne fram til og samordne alternative

finansieringsformer for å få gjennom-

ført de høyest prioriterte tiltakene

i transportsektoren innen rimelig tid.

• Bedre organisering av samferdselssek-

toren for å sikre et helhetlig og samord-

net opplegg for de ulike transport-

formene.

Alle fylker i Østlandssamarbeidet har

gjennom fylkespolitisk behandling gitt sin

tilslutning til at disse utfordringene bør leg-

ges til grunn for prioriteringene i Nasjonal

transportplan. 

Basert på de lokale utfordringsdoku-

mentene og eget utredningsarbeid, er det i

regi av Østlandssamarbeidet blitt utarbei-

det et forslag til samferdselspakke for

Østlandet. Formålet med "Østlands-

pakken" er å legge grunnlag for at viktige

samferdselstiltak kan bli utbygd raskere og

i større omfang enn det som er mulig med

ordinære offentlige budsjettmidler.

Østlandspakken har en total kostnadsram-

me på om lag 50 mrd kr til utbyggingstiltak

innenfor veg, jernbane og andre kollektiv-

tiltak. Av dette forutsettes en vesentlig

andel ikke-statlig finansiering. I

Østlandspakken inngår Oslopakke 1 og 2,

fase 1 av Østfoldpakken samt Telemark/

Vestfoldpakken.  Disse er supplert med

ytterligere tiltak for å presentere et samlet

forslag til gjennomføring av de viktigste

samferdselstiltakene på Østlandet.

Kontaktutvalget for Østlandssamar-

beidet har i forbindelse med behandling av

Østlandspakken blant annet pekt på at: 

• De statlige budsjettrammer for sam-

ferdselstiltak på Østlandet må økes i

årene framover, spesielt for banebaserte
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deler av vegnettet i Nedre Glomma-regio-

nen og i Moss nærmer trafikken seg kapasi-

tetsgrensen. 

Østfold har stor gjennomgangstrafikk

til og fra utlandet, med om lag 80 prosent

av den landbaserte utenrikstransporten

både for gods og personreiser. Fylket har

flere havner som gjør det mulig å integrere

land- og sjøtransporten bedre enn i dag.

Flytting av Oslo Lufthavn til

Gardermoen har aktualisert tanken om å

åpne Rygge flystasjon for sivil luftfart.

Østfold fylkeskommune har igangsatt en

konsekvensutredning hvor Rygge flysta-

sjons framtidige rolle blir vurdert. 

I utfordringsdokumentet for Østfold er

følgende utfordringer spesielt vektlagt:

• Rask reduksjon av omfang og alvorlig-

hetsgrad for ulykker på vegene.

• Øke framkommeligheten på overbela-

stede veger i byområdene ved å utvikle 

et mer tjenlig vegnett, og ved å redusere

biltrafikken med økt satsing på 

kollektivtrafikk.

• Videreutvikle transportsystemet og 

bedre kontakten mellom transportfor-

mene slik at transporten inn og ut av 

Norge betjenes på en tilfredsstillende 

måte.

• Videreutvikle transportsystemet

mellom regioner i fylket og til regioner 

fylket er særlig knyttet til.

• Vedlikeholde verdier i eksisterende 

infrastruktur og få til en mer effektiv, 

trygg og miljømessig utnyttelse av 

samlet transportnett.

• Forbedre den statlige organiseringen av

arbeidet med utvikling og forvaltning 

av den totale transportinfrastrukturen 

og utvikle en mer samlet organisering

av ansvaret for kollektivtrafikken på 

regionalt/lokalt plan.

Østfoldpakken. Østfoldpakken er et initia-

tiv for å utvikle et helhetlig transportsy-

stem som omfatter stamvegene Ev 6 og Ev

18, vegforbindelse til havnene, jernbanen

løsninger. Det anbefales at den del av

samferdselstiltakene som ikke kan fin

nansieres med ordinære statlige bud-

sjettmidler i løpet av planperioden, må 

søkes løst med alternative finansie-

ringsløsninger. 

• Det må gis høy prioritet til forsert jern-

baneutbygging i tilknytning til 

Intercity-triangelet (Skien - Oslo - 

Lillehammer - Halden).

• I tråd med den valgte avlastningsstrate-

gien for Oslo er det viktig å få fram 

tverrforbindelser som både avlaster

hovedstadsområdet og binder

Østlandet sammen.

• Vedlikeholdet av jernbanen og vegene

må styrkes for å ta vare på de investe-

ringer som er gjort. Østlandspakka fore-

slår 2 mrd kr til økt vedlikehold i 

planperioden 2002-2011.

• Det gis støtte til det initiativ som er tatt 

for å vurdere om Rygge flyplass kan

utvikles til sivil luftfart. En utvikling av 

Rygge flyplass og Sandefjord lufthavn

Torp i samsvar med lokale/regionale

behov vil dempe behovet for de relativt

lange reisene til Gardermoen fra de sør-

lige deler av Østlandet.

Østlandssamarbeidet vil arbeide videre

med en nærmere konkretisering av forsla-

get til samferdselspakke for Østlandet,

blant annet når det gjelder aktuelle utbyg-

gingsparseller på jernbanen, supple-

rende/alternative finansieringsløsninger

og vurdering av utbyggingsrekkefølge. 
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14.2 Østfold
Utfordringer. Trafikken på riksvegnettet i

Østfold har de siste seks årene økt med fem

prosent per år, hvilket er det dobbelte av

landsgjennomsnittet. Denne trafikkveksten

representerer en stor utfordring. Om lag 15

000 personer pendler over fylkesgrensen

daglig, og trafikken på jernbanen og vegsy-

stemet inn mot Oslo/Akershus ligger i

rushtiden nær kapasitetsgrensen. Også på



og byområdenes transportsystem.

Prosjektene i Østfoldpakka vil gi økt stan-

dard for de viktigste landverts forbin-

delsene til utlandet og samtidig gi bedret

kontakt mellom transportformene. 

Østfoldpakken er delt i to faser. Fase 1

omfatter utbygging av Ev 6 og Ev 18, for-

lengelse av dobbeltsporet for jernbanen fra

Sandbukta til Moss stasjon og videre til

Såstad, samt bygging av ny kollektivtermi-

nal/jernbanestasjon i Moss. Fase 2 omfatter

tiltak i de tre byregionene Moss, Nedre

Glomma og Halden. Her legges det opp til

utbygging av vegnettet, gang- og sykkelve-

ger, kollektivtrafikktiltak for buss, jernbane

og sjøtransport samt miljø- og trafikksik-

kerhetstiltak på enkelte lokalveger.

Kostnadene for fase 1 er kalkulert til om

lag 5 580 mill kr, fordelt med 2 900 mill kr

for utbygging av hele Ev 6, 1 850 mill kr for

utbygging av Ev 18, inklusive tiltak på

eksisterende Ev 18 og sideveger til Ev 18,

samt 830 mil kr for ny dobbeltsporet jern-

bane i Moss. Kostnadsoverslaget for jernba-

nen vil imidlertid bli oppdatert på grunn-

lag av pågående arbeid med regulerings-

plan.

Fylkestinget har gitt sin tilslutning til

fase 1 av Østfoldpakken der veganleggene

forutsettes  finansiert ved en kombinasjon

av statsmidler og bompenger og jernba-

neutbyggingen ved en kombinasjon av

statsmidler, trafikantbetaling og lokale

bidrag. Det tas sikte på å legge fram en stor-

tingsproposisjon for fase 1 høsten 1999. For

nærmere omtale viser vi til omtalene av

stamvegrutene 1 og 6 i kapittel 13.5.1.

Lokalt arbeides det videre med fase 2

med sikte på å få saken lagt fram for

Stortinget våren 2000. 

Fylkespolitisk behandling. Fylkestinget

har gitt sin tilslutning til utfordringsdoku-

mentet for Østfold. I vedtaket ble det spesi-

elt understreket betydningen av å sette

fokus på arbeidet med å redusere trafikk-

ulykker og miljøulemper som skyldes sam-

ferdsel. I denne sammenheng ble det pekt

på behovet for sentrale tiltak som kan styr-

ke kollektivtransporten og redusere per-

sonbiltrafikken. 

Forøvrig understreket fylkestinget blant

annet behovet for å: 

• Gjennomføre Østfoldpakken. 

• Styrke jernbanen med forsering av nytt 

dobbeltspor Oslo - Ski. 

• Gi vegene til havnene i Moss og 

Borg/Øra status som stamveger.

• Forbedre sammenknytningen mellom 

Ev 6 i Østfold og Ev 18 i Vestfold via rv

19 med ferjesambandet Moss - Horten, 

og å gi forbindelsen  stamvegstatus.

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor den fylkesfordelte rammen ble

lagt fram for fylkespolitisk behandling

våren 1999. Forslaget tok utgangspunkt i en

framskrevet planleggingsramme basert på

fordelingen for perioden 2002-2007 i St

meld nr 37 (1996-97). 

I forhold til inneværende planperiode

innebar forslaget at andelen av rammen til

strekningsvise investeringer økes mens

andelen til mindre investeringstiltak på

stamvegnettet og øvrig riksvegnett reduse-

res. Innenfor de mindre innvesteringstilta-

kene ble det lagt opp til en vridning fra

gang- og sykkelveger til trafikksikkerhets-
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ikke være rom for å starte opp prosjekter

som bygging av ny Sarpsbru på rv 127 i

Sarpsborg innenfor den foreslåtte investe-

ringsrammen.

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Østfold. For jernbanen er priorite-

ringer på Østfoldbanen omtalt i kapittel 10.

Dersom basisrammen legges til grunn for

jernbaneinvesteringer, uten Oslopakke 2,

vil det ikke være grunnlag for å gjennomfø-

re den statlige delen av dobbeltsporutbyg-

gingen gjennom Moss.

Prioriteringer innenfor sjøtransport og

havner er omtalt i kapitlene 7 og 11.

Stamvegrute nr 1, Ev 6 Svinesund

(Riksgrensen) - Oslo og stamvegrute nr 6

Ev 18 Ørje (Riksgrensen) - Oslo går

gjennom Østfold. Prioriteringene på stam-

vegrutene er omtalt i kapittel 13.5.1.

tiltak og kollektivtrafikktiltak. Innenfor de

strekningsvise investeringene ble blant

annet bygging av ny Sarpsbru på rv 127 i

Sarpsborg prioritert. 

Miljø-, kultur- og næringsutvalget slut-

tet seg til den foreslåtte investeringsprofi-

len, men ønsket å komme tilbake til priori-

teringen mellom ulike prosjekter i det

videre arbeidet med Nasjonal transport-

plan. Videre forutsatte utvalget at det tas

hensyn til det som gjøres i tilknytning til

Østlandssamarbeidets infrastrukturpro-

sjekt og Østfoldpakken.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren.

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 280 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 750 mill

kr. Dette er en vesentlig reduksjon i forhold

til den framskrevne planleggingsrammen

fra St meld nr 37 (1996-97), særlig for første

fireårsperiode. 

Fase 1 av Østfoldpakka omfatter tiltak

på sidevegnettet til Ev 18. Videre vil en

eventuell fase 2 omfatte prosjekter og tiltak

innenfor fylkesfordelt ramme. Foreløpig er

det ikke lagt til grunn bompengefinansie-

ring av tiltak innenfor den fylkesfordelte

rammen.

Østfold har ingen bundne prosjekter på

øvrig riksvegnett. 

I planperioden legges det opp til en

sterk satsing på mindre investeringstiltak

på stamvegnettet og øvrig riksvegnett, med

hovedvekt på mindre utbedringer og

videre utbygging av gang- og sykkelveger.

I første fireårsperiode vil rammen i sin hel-

het bli brukt til slike tiltak. I siste del av

tiårsperioden kan det i tillegg være aktuelt

å gjennomføre enkelte strekningsvise

investeringer; blant annet bygging av ny rv

21 mellom Tista bru og Halden sentrum,

inklusive ny kobling mellom rv 21 og rv 22,

samt utbedring og forlengelse av rv 109

Korsgata i Sarpsborg. Det vil imidlertid
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14.3 Oslo/Akershus
Utfordringer. Hovedstadsregionen kjenne-

tegnes ved sterk befolkningsvekst, stigende

antall arbeidsplasser og økende transport-

behov. Trafikkveksten har vært spesielt stor

i Akershus, med rundt fem prosent per år

de siste seks årene. Prognosene viser at det

kan ventes en befolkningsvekst på over 150

000 fram til 2015. Dette gir spesielle utfor-

dringer for videre utvikling av et transport-

nett der transporten alt i dag skaper store

avviklingsproblemer og betydelige miljø-

problemer.

Store mengder varer og tjenester blir

utvekslet i hovedstadsregionen. Kapasitets-

problemene på veg- og jernbanenettet inn

mot Oslo får derfor negative konsekvenser

for næringslivet også i andre regioner. 

Åpningen av Oslo lufthavn

Gardermoen har medført betydelige

endringer i transportmønsteret i

Oslo/Akershus. Hver dag transporteres

rundt 40 000 reisende til og fra flyplassen

med bil, buss eller tog.

Oslo havn er landets største omlastings-



terminal for stykkgods. Framtidig lokalise-

ring av havnefunksjoner vil ha stor betyd-

ning for byutviklingen og for transport-

strømmene inn og ut av Oslo.

Fiskeridepartementet nedsatte derfor i

april 1998 et utvalg for vurdering av hav-

nesamarbeid og havnestruktur i

Oslofjorden (Østmoutvalget). Utvalget

anbefaler at det ikke etableres noen ny

havn i Oslofjorden, men at det utvikles et

økt interkommunalt samarbeid om havne-

virksomheten i Oslofjordområdet.

For å møte de store transportmessige

utfordringene regionen står overfor, er det i

utfordringsdokumentet for Oslo og

Akershus satt fokus på følgende innsats-

områder:

• Styrket kollektivsystem

• Bedret trafikksikkerhet på veg

• Bedret miljø

• Godt fungerende havn

Oslopakke 1. Grunnlaget for den pågående

utbyggingen av hovedvegnettet i Oslo-

området ble vedtatt gjennom Stortingets

behandling av St prp nr 96 (1987-88).

Pakken består av nærmere 50 navngitte

prosjekter samt kollektivtrafikktiltak.

Prosjektene er gruppert i fire regioner; det

sentrale Oslo og de tre hovedinnfartsårene.

Den største innsatsen var forutsatt å skje i

sentrale Oslo og i Vestregionen. 

Noen prosjekter fra den opprinnelige pak-

ken vurderes nå som uaktuelle, men i store

trekk inngår de samme prosjektene som

opprinnelig planlagt.

Det var en forutsetning at det parallelt

med hovedvegutbyggingen ble satset på

kollektivtrafikken. Opprinnelig forutset-

ning var å benytte 11 prosent av tilgjengeli-

ge midler til spesielle kollektivtrafikktiltak.

Andelen er siden forutsatt økt til 20 pro-

sent. 

Utbyggingskostnadene ble opprinnelig

beregnet til i størrelsesorden 13 300 mill

1999-kr. Etter dagens forutsetninger er de

totale kostnadene for alle gjennomførte og

aktuelle gjenstående prosjekter anslått til i

størrelsesorden 27 000 mill kr. Økningen

skyldes vesentlig mer kostnadskrevende

løsninger enn opprinnelig forutsatt. Økt

fokusering på miljøhensynene er den vik-

tigste årsaken til dette. Restbehovet ved

inngangen til planperioden 2002-2011

anslås til om lag 17 000 mill kr. Det er ikke

rom for å gjennomføre alle gjenstående pro-

sjekter innenfor den vedtatte bompenge-

ordningen. Det bør derfor vurderes et opp-

legg for fortsatt trafikantbetaling etter at

bompengeinnkrevingen etter gjeldende

avtale avvikles i 2007.

Både Oslo bystyre og Akershus fylkes-

ting har lagt som forutsetning for

Oslopakke 2 at Oslopakke 1 gjennomføres.

Oslopakke 2. Utbyggingen av vegnettet i

Oslopakke 1 er ikke tilstrekkelig til å avvik-

le framtidig trafikk i Oslo og Akershus uten

køer og andre avviklingsproblemer. I til-

legg er det nødvendig å satse på en kraftig

forbedring av det kollektive transporttilbu-

det for å dempe trafikkveksten og bidra til

miljøforbedringer. Oslopakke 2 er en plan

for finansiering av en forsert kollektivtra-

fikkutbygging i Oslo og Akershus.

Utgangspunktet er de vedtatte mål i sam-

ferdselsplanen for Oslo og fylkesplanen for
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element i strategivalgene for samferdsels-

utviklingen i så vel hovedstadsområdet

som Østlandsområdet. Fylkestinget gjorde

blant annet følgende presiseringer: 

• Det gis støtte til utfordringsdokumen-

tets poengtering av Oslopakke 2 som et

nødvendig grep for transportutvikling-

en. En kraftig utbygging av kollektiv-

trafikken vil være det beste virkemiddel

for å bedre næringslivets transport-

avvikling.

• Oslopakke 2 bør være et sterkt signal

om at den eneste muligheten for å løse 

transportproblemene på en noenlunde 

helse- og miljømessig akseptabel måte i 

regionen er å omfordele investeringer 

fra veg til i hovedsak jernbane. Det er 

spesielt viktig å bygge dobbeltsporene 

mellom Skøyen og Asker og mellom 

Oslo og Ski, og de bør fortrinnsvis 

komme før ny vegutbygging. 

• Det vises til at en rekke nødvendige 

vegprosjekter i Akershus ikke vil være 

finansiert når bompengeperioden 

avvikles i 2007. Det bør derfor vurderes 

nærmere om bompengesystemet bør  

forlenges tidsmessig eller suppleres 

med alternativ finansiering, differensi-

erte takster eller vegprising.

• Det er nødvendig å vurdere sterke 

restriksjoner på bruk av bil i rushtiden i 

tillegg til at parkeringstilbudet i Oslo 

bør reduseres.  

Akershus om å styrke kollektivtransporten

i regionen. Oslopakke 2 har foreløpig status

som et lokalt forslag. 

Planen omfatter tiltak for å øke kapa-

siteten på infrastruktur og materiell.

Hovedgrepet er å styrke banene som rygg-

rad i kollektivsystemet. Utbyggingen

omfatter blant annet nye dobbeltspor for

jernbanen på strekningene Oslo - Asker og

Oslo - Ski, samt videreutvikling av T-bane-

nettet og bybaner/kombibaner. Videre inn-

går bedre tilrettelegging for busstrafikken

og utvikling av terminaler og knutepunk-

ter. Den totale investeringsrammen for

perioden 2000-2011 er anslått til 16 800 mill

kr, fordelt med 9 600 mill kr til jernbane, 

5 600 mill kr til annen infrastruktur og 1 600

mill kr til materiell. Det er i tillegg anslått et

behov på 2 900 mill kr til jernbane etter

2011.

Foreslått finansieringsplan tar utgangs-

punkt i forutsatt satsing på kollektivtrafikk

i Oslo-området i Norsk jernbaneplan og

Norsk veg- og vegtrafikkplan for perioden

1998-2007. Statlige midler og bompenger

som var forutsatt til kollektivtrafikktiltak i

Oslopakke 1, inngår dermed i finansie-

ringsplanen. Videre legges det opp til en

videreføring av den statlige innsatsen på

samme nivå også etter 2007. I tillegg forut-

settes en statlig ekstrasatsing til jernbane på

3 700 mill kr. Videre foreslås en ekstra bom-

avgift på 2 kr til og med 2007 og 75 øre i til-

legg per kollektivreise til og med 2011. Se

tabell 14.1.

Samferdselsdepartementet har varslet

at det tas sikte på å legge fram en stortings-

proposisjon høsten 1999 med forslag om

ekstra trafikantbetaling. Videre tar departe-

mentet sikte på å legge fram en nærmere

omtale av planene for forsert kolletivutbyg-

ging i Oslo og Akershus i stortingsmelding-

en om Nasjonal transportplan. 

Fylkespolitisk behandling. I sitt vedtak til

utfordringsdokumentet har fylkestinget i

Akershus uttalt at dokumentet er et sentralt
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NJP 2000-2007, pluss videreføring t.o.m 2011 5 900 mill kr1

NVVP 2000-2007, pluss videreføring t.o.m 2011 2 800 mill kr2

Ekstraordinær statlig satsing jernbane 3 700 mill kr
Kommunale/fylkeskommunalt bidrag 700 mill kr
Ekstra bompenger (2000-2007)  1 600 mill kr3

Ekstra påslag kollektivreiser 1 600 mill kr
Eiendomsutvikling 500 mill kr

Sum 16 800 mill kr

1 Hvorav 5 500 mill kr i perioden 2002-2011
2 Hvorav 2 200 mill kr i perioden 2002-2011
3 Hvorav 1 200 mill kr i perioden 2002-2011

Tabell 14.1 Foreslått finansiering av Oslopakke 2



• Det må legges opp til en sterkere priori-

tering av utbygging av sykkelvegnettet, 

gangveger og tilskudd til utvidelse av 

kollektivtilbudet.

Oslo bystyre påpekte i sitt vedtak til utfor-

dringsdokumentet at målsettingen er en

by- og transportutvikling med tettere

bebyggelse, attraktive og gode kollektivløs-

ninger og mindre biltrafikk. Utslipp og for-

urensning fra vegtrafikken er i dag Oslos

største miljøproblem. Bystyret mener der-

for at det må satses på mer miljøvennlig

transport. Viktige tiltak er utbygging av

rene kollektivtraséer og tilrettelegging for å

få en større del av godstrafikken over på

jernbane.

Bystyret understreket også at statens

inntekter av bilbruken i større grad bør

tilbakeføres for å løse miljøproblemene bil-

trafikken skaper.

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor de fylkesfordelte rammene for

Akershus og Oslo ble lagt fram for lokalpoli-

tisk behandling våren 1999. Forslagene tok

utgangspunkt i framskrevne planleggings-

rammer basert på fordelingen for perioden

2002-2007 i St meld nr 37 (1996-97). 

For Akershus innebar forslaget en

økning av rammen til strekningsvise inves-

teringer i forhold til inneværende periode,

mens andelen til mindre investeringstiltak

på stamvegnettet og øvrig riksvegnett ble

redusert. Innenfor disse tiltakene ble tra-

fikksikkerhetstiltak prioritert høyt, særlig i

siste del av tiårsperioden. I første fireårspe-

riode ble også kollektivtrafikktiltak og

miljø- og servicetiltak prioritert. Innenfor

strekningsvise investeringer ble blant annet

rv 120 Erpestad - Gardermoen og rv 159

Lørdagsrud - Strømmen kirke prioritert i

første fireårsperiode. I siste del av tiårsperi-

oden ble blant annet rv 22/rv 169

Omlegging Fjellsrud i Fet, rv 154 Søndre

tverrveg i Ski, rv 156 Vinterbru - Tusse i

Ås/Frogn og oppstart på rv 167 Fusdal -

Askerelva i Asker, vurdert som aktuelle

prosjekter.

Fylkeskommunen ønsket ikke å

behandle forslaget i denne omgang, men

vil komme tilbake til problemstillingene i

forbindelse med behandlingen av Nasjonal

Transportplan og Østlandssamarbeidets

samferdselspakke høsten 1999.

For Oslo innebar forslaget til priorite-

ringer at de statlige midlene i sin helhet

ville gå til mindre investeringstiltak på

stamvegnettet og øvrig riksvegnett i første

fireårsperiode, mens alle strekningsvise

investeringer var forutsatt gjennomført ved

bompenger. Kollektivtrafikktiltak var

sterkt opprioritert sammenlignet med inne-

værende periode. For siste del av tiårsperi-

oden ble det også foreslått statlige midler til

strekningsvise investeringer, men fortsatt

ble det lagt opp til en sterk satsing på min-

dre investeringstiltak på stamvegnettet og

øvrig riksvegnett. Innenfor strekningsvise

investeringer ble rv 150 Ulven - Sinsen fore-

slått gjennomført i første fireårsperiode,

samt oppstart på rv 162 Slottsparktunnelen.

I siste del av tiårsperioden ble oppstart av

rv 4/Fossumdiagonalen vurdert som aktu-

elt.

Bystyret gikk i sitt vedtak inn for å pri-

oritere fullføring av tiltak på Ring 1 og Ring

3 før det bygges ut økt kapasitet i sør- og
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prioriteres rv 159 Lørdagsrud - Strømmen

kirke i første fireårsperiode. Prosjektet inn-

går i Oslopakke 1 og er en arm til ny rv 159

rundt Strømmen sentrum. Vegen vil avlaste

hovedgaten gjennom Strømmen og gi

bedre forbindelse til jernbanestasjonen og

næringsområder. Prosjektet er kostnadsbe-

regnet til 230 mill kr.

Prosjektet rv 120 Erpestad - Garder-

moen var opprinnelig forutsatt bygd som

en del av hovedvegnettet til den ny hoved-

flyplassen. Anlegget er påbegynt, men kan

ved denne prioriteringen ikke gjennomfø-

res før mot slutten av tiårsperioden. Vegen

vil gi bedret forbindelse fra vestre

Romerike til hovedflyplassen, og vil dessu-

ten fungere som alternativ atkomst sørfra

dersom det oppstår problemer langs

hovedatkomsten Ev 6/rv 174.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren i

Oslo. Statens vegvesen foreslår en fylkes-

fordelt investeringsramme til Oslo på 770

mill kr for perioden 2002-2005. For hele

perioden 2002-2011 foreslås en investe-

ringsramme på 2 200 mill kr. I forhold til

den framskrevne planleggingsrammen fra

St meld nr 37 (1996-97), er dette en reduk-

sjon for første fireårsperiode, men en

økning for siste del av tiårsperioden.

Statens vegvesen legger til grunn et

bompengebidrag fra Oslopakke 1 til tiltak

innenfor fylkesfordelt ramme på 890 mill kr

i første fireårsperiode og 1 200 mill kr i hele

tiårsperioden. I tillegg har Statens vegvesen

forusatt at Oslopakke 2 blir vedtatt, og vi

har lagt til grunn et bompengebidrag på

720 mill kr, hvorav 480 mill kr i første fire-

årsperiode. Dette gir en tilleggsfinansiering

til tiltak innenfor fylkesfordelt ramme på

totalt 1 920 mill kr, hvorav 1 370 mill kr i

første fireårsperiode.

Oslo har ingen bundne prosjekter på

øvrige riksvegnett.

For å kunne følge opp Oslopakke 2, for-

utsetter Statens vegvesen en økning av

nordøstkorridoren. Med bakgrunn i dette

ønsker kommunen å prioritere utbygging

av krysset ved Ullevål stadion og nedsen-

king over Ullevålsletta før utbygging av Ev

6 i Sørkorridoren. Videre ble Tøyen-

tunnelen og Røatunnelen framhevet som

viktige prosjekter.

Bystyret har siden, i eget vedtak, anbe-

falt at utbygging av Ev 18 i Bjørvika priori-

teres på bekostning av Slottsparktunnelen.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren i

Akershus. Statens vegvesen foreslår en fyl-

kesfordelt investeringsramme til Akershus

på 870 mill kr for perioden 2002-2005. For

hele perioden 2002-2011 foreslås en investe-

ringsramme på 2 150 mill kr. Dette er en

reduksjon i forhold til den framskrevne

planleggingsrammen fra St meld nr 37

(1996-97).

Statens vegvesen legger til grunn et

bompengebidrag fra Oslopakke 1 til tiltak

innenfor fylkesfordelt ramme på 480 mill kr

i første fireårsperiode. I tillegg har Statens

vegvesen forutsatt  at Oslopakke 2 blir ved-

tatt, og det er lagt til grunn et bompengebi-

drag på 320 mill kr i første fireårsperiode

og 480 mill kr i hele tiårsperioden. Dette gir

en tilleggsfinansiering til tiltak innenfor fyl-

kesfordelt ramme på totalt 960 mill kr,

hvorav 800 mill kr i første fireårsperiode.

Prosjektet rv 4 Gjelleråsen - Slattum for-

utsettes startet opp i 2000. Prosjektet ventes

å gi en binding på om lag 110 mill kr ved

inngangen til første fireårsperiode, hvorav

om lag 40 mill kr i statlige midler.

I planperioden prioriteres mindre

investeringstiltak på stamvegnettet og

øvrig riksvegnett høyt, særlig trafikksik-

kerhetstiltak. En vesentlig andel av ram-

men vil dessuten bli benyttet til kollektiv-

trafikktiltak. Disse midlene inngår også i

Oslopakke 2. Videre er oppfylling av

Forurensningslovens krav til støy og luft-

forurensning prioritert. 

Innenfor strekningsvise investeringer
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rammen til kollektivtrafikktiltak både i før-

ste fireårsperiode og i siste del av tiårsperi-

oden, slik at dette blir det viktigste sat-

singsområdet i planperioden. Forøvrig for-

deles midlene til mindre investeringstiltak

på stamvegnettet og øvrig riksvegnett med

noe større andel til gang- og sykkelveger

enn trafikksikkerhetstiltak og miljøtiltak.

Denne prioriteringen innebærer likevel at

det ikke vil være rom for å fullføre utbyg-

gingen av et sammenhengende gang- og

sykkelvegnett i planperioden.

Innenfor strekningsvise investeringer

prioriteres rv 150 Ulven - Sinsen og rv 162

Slottsparktunnelen i første fireårsperiode.

Prioriteringen er basert på at Statens vegve-

sen ikke finner anledning til å prioritere

Bjørvikaprosjektet innenfor foreliggende

investeringsramme, jf nærmere omtale av

stamvegrute 7 i kapittel 13.5.1.

Rv 150 Ulven - Sinsen er under planleg-

ging, og kostnadene for de ulike alternati-

vene varierer fra 400 til 1 100 mill kr.

Strekningen vil bli den største gjenværende

flaskehalsen på Ring 3 når strekningen

Ullevål - Tåsen åpnes for trafikk i 1999.

Økernkrysset er uryddig og har kapasitets-

problemer. Foreslått ramme til prosjektet

gir rom for utvidelse av vegen og noen til-

tak i krysset, men ikke bygging av nytt

kryss som de dyrere alternativene omfatter.

Rv 162 Slottsparktunnelen omfatter

bygging av tunnel mellom Ev 18 og

Pilestredet og vil inngå i Ring 1. Tunnelen

vil avlaste gatenettet i sentrum og redusere

barrieren mellom sentrum og slottet.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 400 mill

kr.

Rv 155 Ljabrudiagonalen kan gjennom-

føres i siste del av tiårsperioden dersom det

velges et rimelig alternativ for rv 150.

Alternativt kan arbeidet på rv

4/Fossumdiagonalen startes opp.

Ljabrudiagonalen er en viktig forbindelse

mellom Ev 18 og Ev 6 i Sørkorridoren.

Kostnadsoverslaget er på 300 mill kr.

Fossumdiagonalen vil føre trafikken bort

fra nåværende rv 4 i Groruddalen, og er

kostnadsberegnet til 800 mill kr.

Prioriteringene mellom disse prosjektene

må vurderes nærmere ved revisjon av

Nasjonal transportplan for perioden 2006-

2015.

Oppfølging av Oslopakke 1 og 2. 

Oppfølging av Oslopakke 2 for jernbane-

sektoren er omtalt i kapittel 10.3 og 10.4.

Oslopakke 1 vil fortsatt være førende

for en vesentlig del av veginvesteringene i

Oslo og Akershus. I tillegg vil Oslopakke 2,

dersom den blir vedtatt, bli en viktig pre-

miss i planperioden.
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Statlige midler
Bompenger 

Sum

Tabell 14.2 Investeringer til prosjekter innenfor Oslopakke 1 (mill kr)

Oslo Akershus Sum 

2002-2005 2002-2011 2002-2005 2002-2011 2002-2005 2002-2011

500 1 500 600 1 600 1 200 3 100
1 100 1 400 700 900 1 800 2 300

1600 2 900 1 300 2 500 3 000 5 400

Statlige midler inkl storbymidler
Bompenger

Sum

Anslått tildeling Forslag
1990-2001 2002-2011 Sum

4 600 3 100 7 700
6 000 2 300 8 300

10 600 5 400 16 000



sammenhengende firefelts veg fra sør for

Moss til Oslo. I Nordøstkorridoren vil tra-

fikkavviklingen være forbedret over

Gjelleråsen, men rv 4/Fossumdiagonalen

videre inn mot byen vil gjenstå. I vestregio-

nen vil en vesentlig del av Ev 16 gjennom

Bærum være utbygd, mens det i

Vestkorridoren (Ev 18 med tilstøtende

veger) kun vil være gjennomført en liten

del av den planlagte utbyggingen. De stør-

ste uløste oppgavene vil ligge her, jf nær-

mere omtale av stamvegrute 7 i kapittel

13.5.1.

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Oslo/Akershus. Prioriteringer på

jernbanen er omtalt i kapittel 10 og innen-

for sjøtransport og havner i kapitlene 7 og

11. Luftfart er omtalt i kapittel 12.

Stamvegrute nr 1 Ev 6 Svinesund - Oslo,

stamvegrute nr 2 Ev 6 Oslo- Trondheim,

stamvegrute nr 6 Ev 18 Ørje - Oslo, stam-

vegrute nr 7 Ev 18 Oslo - Kristiansand,

stamvegrute nr 12

Ev 16 Sandvika - Bergen, stamvegrute

nr 17 rv 35 Jessheim - Hønefoss og stamve-

grute nr 18 rv 23 Lier - Vassum går gjennom

Oslo/Akershus. Prioriteringene på stam-

vegnettet er omtalt i kapittel 13.5.1.

Godsterminaler for jernbane og Oslo

havn inngår i omtalen av viktige knute-

punkter i kapittel 6.6.

I kapittel 8.2 er det gitt en omtale av til-

tak for å begrense biltrafikken i de største

byområdene.

Foreslåtte investeringer i prosjekter

innenfor Oslopakke 1 framgår av tabellene

nedenfor. Anslått tildeling i perioden 1990-

2001 er basert på forbruket i tidsrommet

1990-1998 og budsjett/handlingsprogram

for 1999-2001. 

Anslåtte statlige bevilgninger og bom-

pengeinntekter per 1. januar 2002 gir en

statlig andel på 43 prosent. Statlige investe-

ringer ved bompengeperiodens utløp i

2007 vil, under forutsetning av jevn årlig

fordeling av bevilgningene, utgjøre 44 pro-

sent av samlet investering. Dette innebærer

at forutsetningen om 45 prosent statlig

andel vil være tilnærmet oppfylt ved utlø-

pet av bompengeperioden. Bompengene er

fordelt mellom Oslo og Akershus i henhold

til avtalen om 60/40 prosent fordeling. 

På grunn av reduserte rammer, finner

ikke Statens vegvesen å kunne gå inn for å

følge opp den foreslåtte finansieringspla-

nen for Oslopakke 2 fullt ut. Den var basert

på en videreføring av nåværende rammer.

Det foreslås å benytte om lag 1 900 mill kr

til kollektivtrafikktiltak, hvorav 1 000 mill

kr i første fireårsperiode. Dette er 300 mill

kr mindre i hele planperioden enn forutsatt

i finansieringsplanen. Likevel vil 37 prosent

av investeringene i  Oslopakke 1 bli benyt-

tet til kollektivtrafikktiltak. Dette er nesten

dobbelt så mye som den forutsatte andelen

på 20 prosent. Prosentvis er også oppføl-

gingen av Oslopakke 2 større enn for

Oslopakke 1.

Ved utløpet av planperioden i 2011 vil

det fortsatt gjenstå store utbyggingsoppga-

ver som var forutsatt løst gjennom

Oslopakke 1. I Oslo sentrum vil de viktigste

hovedveger og -gater være utbygd, bortsett

fra den store usikkerheten knyttet til videre

utvikling av Bjørvika. Det er imidlertid

ikke funnet plass til rv 168 Røatunnelen og

andre etappe av rv 150 Ullevålkrysset. I

Sørkorridoren vil firefelts motorveg være

etablert langs mesteparten av Ev 6, men det

vil gjenstå en kort strekning ved

Ringnestunnelen som gir et brudd i en
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14.4 Hedmark
Utfordringer.  Hedmark har et langt veg-

og jernbanenett. Hovedtransportårene i fyl-

ket er preget av gjennomgangstrafikk

mellom det sentrale Østlandsområdet og

Midt-Norge samt Sverige. I distriktene har

store deler av transportnettet lav trafikk.

Utfordringen her er å få en jevn og god

standard som tilfredsstiller kravene som

næringsliv og befolkning stiller til trans-



portnettet. I de mer trafikkerte delene av

fylket er  kapasitetsproblemer og reisehas-

tighet på veg- og banenettet, samt ulemper

fra vegtrafikken i form av ulykker, støy og

utslipp de største utfordringene for utvik-

ling av infrastrukturen.

Hedmark er blant de fylkene i landet

som de senere årene har hatt flest drepte på

vegnettet i forhold til trafikkarbeidet (drep-

te/antall kjørte km).

I utfordringsdokumentet for Hedmark

er følgende utfordringer spesielt vektlagt:

• Transportsektoren i Hedmark må bidra 

til en utvikling der fylket får ta del i den 

veksten som vil komme som følge av ny 

hovedflyplass på Gardermoen.

• Legge til rette kommunikasjon i 

Hamar-regionen, mot Elverum og 

mellom byene rundt Mjøsa slik at dette 

området bedre skal fungere som én 

arbeidsmarkedsregion.

• Styrke distriktene gjennom å forbedre 

reisetid og reisetilbud, slik at mobilite-

ten innen fylket og mot andre fylker blir 

best mulig.

• Redusere risikoen for ulykker i vegtra-

fikken.

• Utvikle og utnytte eksisterende infra-

struktur best mulig og sørge for best 

mulig samvirke og fordeling mellom 

transportformene.

• Legge til rette standarden på stamveg-

nettet og jernbanen i fylket slik at tran-

sittrafikken kan holde en høy reisehas-

tighet og at reisetiden er forutsigbar, 

samtidig som hensynet til 

vegens/banens omgivelser blir 

ivaretatt. 

• Utvikle et godt og ressurseffektivt 

kollektivtrafikktilbud for den delen av 

befolkningen som ikke har tilgang til 

annen transport.

• Utvikle kollektivtrafikktilbudet i fylkets 

tettbebygde deler for å få flere reiser 

over på buss og tog.

I utfordringsdokumentet er det også

beskrevet et forslag til investeringsprofil

innenfor den fylkesfordelte rammen.

Forslaget tar utgangspunkt i en framskre-

vet planleggingsramme basert på forde-

lingen for perioden 2002-2007 i St meld nr

37 (1996-97). 

I forhold til inneværende planperiode

innebærer forslaget at andelen av rammen

til strekningsvise investeringer økes, mens

andelen av rammen til mindre investe-

ringstiltak på stamvegnettet og øvrig riks-

vegnett reduseres. Innenfor disse tiltakene

økes andelen til mindre utbedringer.

Innenfor de strekningsvise investeringene

er det ikke oppgitt konkrete prosjekter, men

kapasitets- og standardforbedringer på rv

25 og rv 222 framheves som et satsingsom-

råde. 

Fylkespolitisk behandling. Fylkestinget

understreket i sitt vedtak til utfordringsdo-

kumentet at ulykkessituasjonen må "løftes

fram som den viktigste utfordringen også på

nasjonalt nivå, og bli styrende både for nasjonal

og fylkeskommunal planlegging og priorite-

ring." 

Fylkestinget mener også at Nasjonal

transportplan må vektlegge miljøhensyn

ved at godstransport overføres fra veg til

bane. Det bør satses sterkere på å legge til

rette for kollektive transportløsninger

gjennom knutepunktsutvikling, banebaser-
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bruer med høydebegrensninger og av veg-

strekninger med ugunstige stigningsfor-

hold. I første fireårsperiode prioriteres slike

tiltak samt bygging av gang- og sykkelve-

ger. I siste del av tiårsperioden er det også

aktuelt å gjennomføre kapasitets- og stan-

dardforbedringer på rv 25 og rv 222 for å

bedre innfartene til Hamar og sammenbin-

dingen av disse i Hamar. 

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Hedmark. For jernbanen er priori-

teringer på Dovrebanen, Kongsvinger-

banen og Rørosbanen omtalt i kapittel 10. 

Stamvegrute nr 2 Ev 6 Oslo -

Trondheim, stamvegrute nr 15 rv 2 Kløfta -

Magnor/rv 20 Kongsvinger - Elverum og

stamvegrute nr 16 rv 3 Kolomoen - Ulsberg

går gjennom Hedmark. Prioriteringene på

stamvegnettet er omtalt i kapittel 13.5.1.

te løsninger innen intercity-triangelet og

tettstedsutvikling. 

Det ble også pekt på behovet for å til-

rettelegge kommunikasjonen i Mjøsregi-

onen og mot Elverum for å utvikle regionen

som en livskraftig "innlandsby" som et

alternativt tyngdepunkt til Oslo. 

Av konkrete prosjekter ble følgende trukket

fram:

• Utbedring av rv 2 til fullverdig stan-

dard mellom Kløfta og Kongsvinger 

med høyest prioritet på delparsellene 

Kløfta - Nybakk i Ullensaker og 

Kraftverksdammen - Kurusand i 

Kongsvinger.

• Utbedring av rv 3 til fullverdig stan-

dard på hele strekningen mellom

Ulsberg og Kolomoen, men med 

sammenhengende motorvegstandard

mellom Kolomoen og Elverum.

• Utbygging av Dovrebanens infrastruk-

tur med dobbeltspor mellom Eidsvoll

og Hamar.

• Opprusting av Ev 6 i Hedmark med 

sikte på å høyne trafikksikkerheten.

Fylkestinget hadde ikke kommentarer til

den foreslåtte investeringsprofilen innenfor

den fylkesfordelte rammen.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 230 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 670 mill

kr. Dette er en økning i forhold til den fram-

skrevne planleggingsrammen fra St meld

nr 37 (1996-97), særlig for siste del av tiårs-

perioden. Det er ikke lagt opp til bompeng-

efinansiering av tiltak innenfor fylkesfor-

delt ramme. 

Hedmark har ingen bundne prosjekter

på øvrig riksvegnett.

Statens vegvesen forutsetter at den økte

rammen vil gi rom for sterkere satsing på

utbedring av det eksisterende vegnettet;

blant annet ombygging av svake og smale
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14.5 Oppland
Utfordringer. Oppland er et stort fylke

med spredt bosetting. Hovedtransport-

årene i fylket har mye gjennomgangstrafikk

mellom det sentrale Østlandsområdet og

øvrige landsdeler.

En forholdsvis stor andel av befolkning-

en er sysselsatt i landbruket som er en

transportintensiv næring. Gode forbin-

delser mot Oslo-området og utlandet har

stor betydning for næringslivet i fylket,

blant annet for reiselivet som er en viktig

og økende næring. Oppland har et stort

antall fritidsboliger. Dette fører til mye

helge- og ferietrafikk på deler av vegnettet.

Bosettingsmønster, næringsstruktur og

beliggenhet understreker betydningen av

et godt hovedvegnett i fylket.

I utfordringsdokumentet for Oppland

angis følgende hovedutfordringer:

• Bedre tilrettelegging for 

godstransporten. 

• God framkommelighet for 

persontransporten.

• Trafikksikkert transportsystem.



• Færre miljøulemper fra 

transportsektoren.

• Effektivt kollektivtransportsystem.

Fylkespolitisk behandling. Fylkesutvalget

har i sitt vedtak uttalt at utfordringsdoku-

mentet gir et godt grunnlag for det videre

arbeid og ønsker at det videreutvikles hel-

hetlige løsninger på tvers av transportfor-

mene. Spesielt ble betydningen av at

Nasjonal transportplan utvikler en avlast-

ningsstrategi for Osloregionen understre-

ket. Dette må blant annet innebære forbe-

dringer i transportårene til og fra Vest-

Oppland. Av konkrete prosjekter ble utbyg-

ging av Ev 6 mellom Øyer og Otta nevnt

spesielt.

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor den fylkesfordelte rammen ble

lagt fram for fylkespolitisk behandling

våren 1999. Forslaget tok utgangspunkt i en

framskrevet planleggingsramme basert på

fordelingen for perioden 2002-2007 i St

meld nr 37 (1996-97). 

For første fireårsperiode innebar forsla-

get om lag samme investeringsprofil som

for inneværende periode. For siste del av

tiårsperioden ble det foreslått en økning av

andelen til strekningsvise investeringer.

Prosjektet rv 4 Omlegging forbi Raufoss ble

foreslått startet i første fireårsperiode, mens

det ble lagt opp til oppstart av prosjektet rv

4 Roa - Haugsbakken (Jaren) i siste del av

tiårsperioden. 

Hovedutvalget for plan- og samferd-

selssaker sluttet seg til prioriteringene, men

tok forbehold om endret vurdering i det

videre arbeidet med Nasjonal transport-

plan.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 230 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 670 mill

kr. Dette er i hovedsak i tråd med den fram-

skrevne planleggingsrammen fra St meld

nr 37 (1997-97). Det er ikke lagt opp til bom-

pengefinansiering av tiltak innenfor fylkes-

fordelt ramme.

Oppland har ingen bundne prosjekter

på øvrig riksvegnett.

I planperioden prioriteres strekningsvi-

se investeringer høyt. I tillegg prioriteres

mindre investeringstiltak på stamvegnettet

og øvrig riksvegnett, spesielt videre utbyg-

ging av gang- og sykkelveger og trafikksik-

kerhetstiltak. 

I første fireårsperiode foreslås oppstart

av prosjektet rv 4 Omlegging forbi Raufoss,

med fullføring i siste del av tiårsperioden.

Prosjektet omfatter bygging av om lag 13

km ny veg fra Reinsvoll, utenom Raufoss,

og inn mot Gjøvik fra sør. Eksisterende veg

gjennom Raufoss sentrum går gjennom tett

bebyggelse og fungerer både som fjernveg

og lokalveg. Prosjektet vil avlaste sentrum

for gjennomgangstrafikk og bedre fram-

kommeligheten i området. Videre vil

omleggingen redusere miljø- og trafikksik-

kerhetsproblemene i sentrum. Prosjektet

har et kostnadsoverslag på 240 mill kr.

I siste del av tiårsperioden kan det blant

annet være aktuelt å starte prosjektet rv 4

Roa - Haugsbakken (Jaren), med fullføring

etter 2011. Eksisterende veg er sterkt inne-
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I utfordringsdokumentet for Buskerud

angis følgende hovedutfordringer:

• Redusere næringslivets 

transportkostnader.

• Begrense miljøulempene ved transport.

• Bedre trafikksikkerheten på vegene.

Vegpakke Drammen. Grunnlaget for en

forsert utbygging av hovedvegnettet i

Drammensområdet ble vedtatt gjennom

Stortingets behandling av St prp nr 1 (1993-

94). Utbyggingen omfatter prosjekter både

på stamvegnettet og øvrig riksvegnett samt

utbygging av et sykkelvegnett i Drammen.

Utbyggingskostnadene var opprinnelig

beregnet til om lag 2 500 mill kr, hvorav om

lag 1 100 mill kr var forutsatt bompengefi-

nansiert. Kostnadsoverslagene for alle tilta-

kene som nå inngår i Vegpakke Drammen

er på om lag 3 700 mill kr.

Ved inngangen til planperioden 2002-

2011 er det ventet at Ev 134 Drammen -

Mjøndalen, inklusive  kryss på Bangeløkka,

kompensasjonstiltak i Lier og deler av

utbyggingen av gang- og sykkelvegnettet

vil være fullført. Prosjektet Ev 134

Sentrumsring Drammen, parsell Bragernes,

er planlagt åpnet for trafikk sommeren

2002.

Det er ventet at det vil gjenstå et behov

på om lag 1 700 mill kr for å sluttfinansiere

Vegpakke Drammen ved inngangen til

planperioden 2002-2011. Av dette utgjør

statens andel om lag 1 300 mill kr. Det er

imidlertid knyttet stor usikkerhet til kost-

nadsoverslagene for de prosjektene som

ikke er startet opp. De viktigste gjenstående

prosjektene som er forutsatt finansiert ved

statlige midler, er ny motorvegbru på Ev 18

og resterende parseller i Sentrumsring

Drammen. Konnerudnedføringen er forut-

satt bompengefinansiert, men bompeng-

einnkrevingen skal opphøre i 2001 og det

vil da ikke være igjen bompengemidler til

investeringer. 

bygd og ulykkesbelastet, og fungerer både

som fjernveg og lokalveg.

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Oppland. For jernbanen er priori-

teringer på Dovrebanen og Raumabanen

omtalt i kapittel 10.

Stamvegrute nr 2 Ev 6 Oslo -

Trondheim, stamvegrute nr 12 Ev 16

Sandvika - Bergen, stamvegrute nr 13 rv 15

Otta - Hjelle, stamvegrute nr 14 Ev 136

Dombås - Ålesund og stamvegrute nr 17 rv

35 Jessheim - Hønefoss går gjennom

Oppland. Prioriteringene på stamvegnettet

er omtalt i kapittel 13.5.1.
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14.6 Buskerud
Utfordringer. De mest befolkningstette

deler av Buskerud har kort reisetid til Oslo-

området. De nasjonale transportkorrido-

rene mot Sørlandet og Vestlandet går

gjennom viktige deler av fylket. Dette med-

virker til at fylket har 7,8 prosent av landets

persontransport med bil, mot fem prosent

av befolkningen. Fylket har de siste årene

hatt stor økning i antall trafikkulykker. De

to siste årene har det hatt landets høyeste

antall trafikkdrepte. 

Buskerud er et av landets største reise-

livsfylker, med spesiell fokus på vinter-

turisme i de øvre deler av fylket. Midtre del

av fylket er preget av næringssvake dis-

triktskommuner med fraflytting. Nedre del

av fylket er nært integrert med Oslo-områ-

det med omfattende industrivirksomhet og

fungerer på flere områder som en del av en

felles bolig- og arbeidsmarkedsregion. 

I Drammen møtes tre stamvegruter og

tre av landets viktigste og sterkest trafik-

kerte jernbanelinjer. Samtidig har byen en

god havn. Til sammen gjør dette Drammen

til et av landets viktigste transportknute-

punkt. Byens strategiske beliggenhet gir

store næringsmessige muligheter, men

fører også til miljøproblemer og trafikkav-

viklingsproblemer. 



Fylkespolitisk behandling. Fylkestinget

har ved behandling av utfordringsdoku-

mentet lagt spesiell vekt på trafikksikkerhet

og reduksjon av miljøulempene fra trans-

portsektoren og ser på styrket samordning

av areal- og tverrsektoriell transportplan-

legging som et viktig langsiktig virkemid-

del. Det pekes på at en rasjonell utnyttelse

av fylkets tilbud innen helse og videregå-

ende skoler forutsetter god transportinfra-

struktur og kollektivtrafikk mellom fylkets

byer. Fylkestinget ser det som en prioritert

oppgave å utvikle en avlastningsstrategi

for Osloregionen med en flerkjernestruktur

tilknyttet Intercity-trianglet Skien- Oslo-

Lillehammer- Halden.

Fylkestinget pekte på at blant annet føl-

gende prosjekter er viktige:

• Nytt dobbeltspor mellom Asker og 

Skøyen.

• Gjennomføring av Vegpakke Drammen 

i tråd med tidligere forutsetninger uten 

at mulighetene for finansiering av vikti-

ge regionale prosjekter i fylket 

utelukkes. 

• Sikre nødvendig veg- og jernbanetil-

knytning til Drammen havn. 

• Legge til rette for en ytre ring rundt 

Oslo ved å prioritere utbedringer og

forkortelser av forbindelsen mot 

Gardermoen via Hønefoss, og tilførsels-

vegene mellom Ev 18 og Oslofjord-

forbindelsen og videre mot Ev 6.

Det ble også pekt på at rv 7/rv 50 må tilfø-

res midler som alternativ stamveg Oslo -

Bergen og i kraft av den store trafikkbelast-

ningen. 

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor den fylkesfordelte rammen ble

lagt fram for fylkespolitisk behandling

våren 1999. Forslaget tok utgangspunkt i en

framskrevet planleggingsramme basert på

fordelingen for perioden 2002-2007 i St

meld nr 37 (1996-97). 

Forslaget viste at den tildelte planleg-

gingsrammen ikke ga rom for å følge opp

Vegpakke Drammen ut over fullføring av

Sentrumsring Drammen, parsell Bragernes.

Selv med en så lav prioritering av vegpak-

ken, ville satsingen på mindre investerings-

tiltak på stamvegnettet og øvrig riksvegnett

bli svært lav sammenlignet med innevæ-

rende planperiode.

Fylkestinget gikk i sitt vedtak inn for at

Vegpakke Drammen må fullføres i planpe-

rioden. Videre fant fylkestinget det sterkt

beklagelig at rammen ikke ga rom for min-

dre investeringstiltak på stamvegnettet og

øvrig riksvegnett, blant annet for å følge

opp kravene i grenseverdiforskriften til

Forurensningsloven. Fylkestinget ba derfor

om at rammen økes.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 380 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 1 000 mill

kr. Dette er en vesentlig økning i forhold til

den framskrevne planleggingsrammen fra

St meld nr 37 (1996-97).

Det arbeides med planer om bompeng-

efinansiering av rv 7 Sokna - Ørgenvika i

Ringerike og Krødsherad kommuner.

Prosjektet vil korte inn rv 7 med omlag 20

km. Det arbeides også med planer om bom-
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ringer etter 2011. Raskere gjennomføring

vil kreve et nytt opplegg for tilleggsfinansi-

ering.

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Buskerud. For jernbanen er priori-

teringer på Sørlandsbanen, Bergensbanen

og banestrekningen mellom Drammen og

Oslo omtalt i kapittel 10. Prioriteringer

innenfor sjøtransport og havner er omtalt i

kapitlene 7 og 11.

Stamvegrute nr 7 Ev 18 Oslo - Kristian-

sand, stamvegrute nr 11 Ev 134 Drammen -

Haugesund, stamvegrute nr 12 Ev 16

Sandvika - Bergen, stamvegrute nr 17 rv 35

Jessheim - Hønefoss og stamvegrute nr 18

rv 23 Lier - Vassum går gjennom Buskerud.

Prioriteringene på stamvegrutene er omtalt

i kapittel 13.5.1.

pengefinansiering av prosjektet rv 7

Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. Statens

vegvesen har foreløpig ikke lagt til grunn

bompengefinansiering av tiltak innenfor

fylkesfordelt ramme.

Prosjektet Ev 134 Sentrumsring Dram-

men, parsell Bragernes, er planlagt fullført i

2002. Dette ventes å gi en binding på omlag

170 mill kr ved inngangen til planperioden.

Statens vegvesen legger til grunn at den

økte rammen brukes til å følge opp veg-

pakke Drammen samt fullføre nødvendige

tiltak for å oppfylle grenseverdiforskriften

etter forurensningsloven innen 2005. En

eventuell satsing på gang- og sykkelveger

og trafikksikkerhetstiltak vil måtte medføre

at Vegpakke Drammen forskyves i tid.

Oppfølging av Vegpakke Drammen.

Innenfor Vegpakke Drammen vil den økte

rammen gi rom for å starte opp rv 283 Øvre

Sund bru/Kreftingsgate i slutten av første

fireårsperiode, med fullføring i siste del av

tiårsperioden. Sentrumsringen og planlagte

gang- og sykkelveger i Drammen vil der-

med være ferdig utbygd i løpet av tiårspe-

rioden. Dette innebærer at sentrumsgatene

vil bli avlastet for trafikk og en opprydding

i sentrumsområdet kan gjennomføres. I til-

legg foreslås bygging av ny motorvegbru

på Ev 18 gjennomført for statlige midler i

første fireårsperiode, jf nærmere omtale av

stamvegrute 7 i kapittel 13.5.1. 

De foreslåtte statlige investeringene i

tiårsperioden innebærer en statlig andel på

over 60 prosent av de totale investeringene

i vegpakke Drammen, mot opprinnelig for-

utsatt 56 prosent. På grunn av store kost-

nadsøkninger innebærer forslaget likevel at

prosjektene Konnerudnedføringen og rv

319 Tørrkop - Eik ikke vil bli gjennomført i

perioden. Parsellen av Konnerud-

nedføringen mellom sentrumsringen og ny

Ev 134 Drammen - Mjøndalen forutsettes

klassifisert som riksveg. Gjennomføring av

denne parsellen og rv 319 Tørrkop - Eik må

vurderes i forbindelse med riksvegpriorite-
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14.7 Vestfold
Utfordringer. Vestfold er et av landets tet-

test befolkede fylker. Det er en sterk kon-

sentrasjon av både bosetting og arbeids-

plasser i kystkommunene. Det er stor som-

mertrafikk til rekreasjonsområdene i disse

kommunene.

Vestfold har totalt sett et underskudd

på arbeidsplasser. Pendlingen ut av fylket

går særlig til Drammen og Oslo, men også i

noen grad til Grenland. 

Vestfoldbanen er en viktig forbindelse

mot Drammen og Oslo, både for fylket og

for Grenlandsområdet. På vegsiden er Ev

18 intern hovedforbindelse samtidig som

den har stor gjennomgangstrafikk. Larvik

havn har status som regional havn og har, i

likhet med Sandefjord, ferjeforbindelse til

utlandet. Sandefjord lufthavn Torp har

økende betydning, også utenfor fylkets

grenser. 

I utfordringsdokumentet for Vestfold er

blant annet følgende målsettinger vektlagt:

• Etablere et transportsystem med 

tilstrekkelig kapasitet og med likever-



dig konkurransesituasjon mellom Ev 18 

og Vestfoldbanen.

• Redusere antall drepte og skadde i 

trafikken.

• Redusere antall personer plaget av støy

og luftforurensning.

• Redusere det totale transportarbeidet 

og overføre trafikk fra bil til andre 

transportformer.

Fylkespolitisk behandling. I sitt vedtak til

utfordringsdokumentet understreket fyl-

kestinget behovet for utbygging av vegsy-

stemet i Larvik og Tønsberg, bedret tilbud

for gående og syklende på prioriterte strek-

ninger, styrket kollektivtilbud og en videre

utvikling av Larvik havn og Sandefjord

lufthavn Torp. Fylkestinget pekte også på

behovet for å utrede nødvendige infra-

strukturtiltak for å gjøre det mulig å dreie

befolkningstilveksten fra kystområdet til

indre deler av Vestfold. 

På Ev 18 ble følgende prosjekt foreslått

gjennomført i prioritert rekkefølge:

Firefeltsveg Langåker - Bommestad, fire-

feltsveg Kopstad - Gulli, firefeltsveg Gulli -

Langåker og tofeltsveg Sky - Telemark

grense. For Vestfoldbanen er prioriterings-

rekkefølgen: Dobbeltspor Barkåker -

Tønsberg, Eidangertunnelen (Larvik -

Porsgrunn), dobbeltspor Holm - Nykirke

og jernbanetilknytning til Sandefjord luft-

havn Torp. Fylkestinget ga støtte til å utre-

de alternative modeller for finansiering av

utbygging av Vestfoldbanen.

I likhet med fylkestinget i Østfold, gikk

fylkestinget i Vestfold inn for at forbin-

delsen mellom Ev 6 i Østfold og Ev 18 i

Vestfold får status som stamveg.

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor den fylkesfordelte rammen ble

lagt fram for fylkespolitisk behandling

våren 1999. Forslaget tok utgangspunkt i en

framskrevet planleggingsramme basert på

fordelingen for perioden 2002-2007 i St

meld nr 37 (1996-97). 

Siden det ikke er satt av midler til strek-

ningsvise investeringer i inneværende

planperiode, innebar forslaget en vesentlig

økning av rammen til slike tiltak. Det ble

lagt opp til å starte  utbyggingen av

Torstrandtunnelen på rv 303 i Larvik i før-

ste fireårsperiode. Innenfor mindre investe-

ringstiltak på stamvegnettet og øvrig riks-

vegnett, ble det foreslått en vridning fra

bygging av gang- og sykkelveger til kollek-

tivtrafikktiltak. Satsingen på miljø- og ser-

vicetiltak ble foreslått begrenset til oppføl-

ging av kravene i grenseverdiforskriften til

Forurensingsloven, og var derfor konsen-

trert til første fireårsperiode. Dette ga rom

for å opprioritere trafikksikkerhetstiltak i

siste seksårsperiode.

Fylkestinget viste i sitt vedtak til tidli-

gere behandling av utfordringsdokument

for Vestfold. Her understreket fylkestinget

som nevnt behovet for utbygging av vegsy-

stemet i Larvik og Tønsberg, samt bygging

av gang- og sykkelveger og kollektivtra-

fikktiltak.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 230 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011
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berørte kommuner har gitt sin foreløpige

tilslutning til prosjektet.

Omtale som berører Vestfold andre steder

i dokumentet. For jernbanen er priorite-

ringer på Vestfoldbanen omtalt i kapittel

10. Dersom basisrammen legges til grunn

for jernbaneinvesteringer, uten Oslopakke

2, vil det ikke være grunnlag for å gjennom-

føre den statlige delen av prosjekter i

Vestfoldpakken.

Prioriteringer innenfor sjøtransport og

havner er omtalt i kapitlene 7 og 11.

Luftfart er omtalt i kapittel 12

Stamvegrute nr 7 Ev 18 Oslo -

Kristiansand går gjennom Vestfold.

Prioriteringene på ruten er omtalt i kapittel

13.5.1.

foreslås en investeringsramme på 520 mill

kr. 

Dette er en reduksjon i forhold til den fram-

skrevne planleggingsrammen fra St meld

nr 37 (1996-97). 

Det er regnet med bompengefinansie-

ring av Tønsbergprosjektet. Foreløpig er det

lagt til grunn 400 mill kr i første fireårsperi-

ode og 1 000 mill kr i hele tiårsperioden.

Finansiering av ny rv 306 vil bli vurdert i

forbindelse med vurdering av bompengefi-

nansiering av den videre utbyggingen av

Ev 18 på strekningen Kopstad - Gulli, jf

nærmere omtale av stamvegrute 7 i kapittel

13.5.1.

Vestfold har ingen bundne prosjekter

på øvrig riksvegnett.

Statens vegvesen forutsetter at satsing-

en på mindre investeringstiltak på stam-

vegnettet og øvrig riksvegnett oppretthol-

des på om lag samme nivå som i de forelø-

pige lokale prioriteringene. Dette innebæ-

rer at satsingen på strekningsvise investe-

ringer må reduseres. Bygging av

Torstrandtunnelen på rv 303 i Larvik kan

derfor først startes opp i siste del av tiårs-

perioden med fullføring etter 2011.

Prosjektet omfatter bygging av tunnel for å

lede rv 303 utenom en av de travleste byde-

lene i Larvik. Strekningen er blant de mest

ulykkesbelastede i Vestfold.

Tønsbergprosjektet omfatter utvikling

av hovedvegnettet i Tønsbergområdet,

blant annet bygging av ny ringveg mellom

øst og vest, ny forbindelse mellom nord og

sør, samt ny eller utbedret kanalkryssing

mellom Tønsberg og Nøtterøy. Det planlag-

te hovedvegnettet vil avlaste sentrum og

sentrumsnære områder for gjennomgangs-

trafikk. I tillegg omfatter prosjektet byg-

ging av gang- og sykkelveger og kollektiv-

trafikktiltak. Kostnadsrammen for prosjek-

tet ligger mellom 900 og 1 200 mill kr, og

prosjektet forutsettes i all hovedsak bom-

pengefinansiert. Det legges opp til start i

første fireårsperiode, med fullføring i siste

del av tiårsperioden. Fylkeskommunen og
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14.8 Telemark
Utfordringer. Utfordringene innenfor

transportsektoren i Telemark bærer preg av

fylkets store mangfold, fra et relativt spredt

bosettingsmønster i vest, til en konsentrert

industrivirksomhet og bosetting i

Grenlandsområdet. 

Hovedårene for den landbaserte trans-

porten utgjøres av Ev 18, Ev 134 og rv 36,

samt av jernbanenettet i fylket. Grenland

havn er pekt ut som en av åtte nasjonalhav-

ner, og har stor betydning for industrien i

Grenlandsområdet. Telemark har i dag fly-

rutetilbud via flyplassen på Geiteryggen. I

tillegg har tilbudet fra Sandefjord lufthavn

Torp stor betydning også for Telemark. 

I utfordringsdokumentet for Telemark

er følgende utfordringer spesielt vektlagt:

• Knytte Grenland og Øst-Telemark nær-

mere til Oslofjordområdet, samtidig 

som man styrker kontakten til de øvrige 

regionene i fylket.

• Styrke næringslivets konkurranseevne.

• Opprettholde bosettingsmønsteret i 

fylket.

• Redusere miljøulempene knyttet til

transport.

• Bedre trafikksikkerheten i byområdene.



• Sikre større helhet i transportkjeder 

gjennom å lette overgangen mellom de 

ulike transportformene, redusere termi-

nalkostnadene og styrke samarbeidet 

mellom transportaktørene.

Utfordringsdokumentet peker på at store

deler av vegnettet har dårlig dekkestan-

dard og bæreevne. Under forutsetning av

at ressursene til opprustning og ivareta-

kelse av vegnettet blir tilfredsstillende,

ønsker man særlig å prioritere to satsings-

områder for planperioden 2002-2011: 

• Bedret framføringstid på hovedårene.

• Helhetlig transportstrategi 

for Grenland.

Fylkespolitisk behandling. Fylkesutvalget

har uttalt at de er enige i hovedkonklusjo-

nene i utfordringsdokumentet for

Telemark. Utvalget viste til tidligere vedtak

med følgende prioritering mellom viktige

investeringer i fylket: 

1. Ny jernbaneparsell mellom Larvik og 

Porsgrunn.

2. Opprusting av Ev 134 gjennom 

Telemark.

3. Opprusting av rv 36.

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor den fylkesfordelte rammen ble

lagt fram for fylkespolitisk behandling

våren 1999. Forslaget tok utgangspunkt i en

framskrevet planleggingsramme basert på

fordelingen for perioden 2002-2007 i St

meld nr 37 (1996-97). 

I forhold til inneværende planperiode

innebar forslaget en økning av andelen av

rammen til mindre investeringstiltak på

stamvegnettet og øvrig riksvegnett.

Innenfor disse tiltakene ble det foreslått en

vridning fra gang- og sykkelveger og tra-

fikksikkerhetstiltak til mindre utbedringer.

Innenfor de strekningsvise investeringene

ble gjennomføring av prosjektet rv 36

Geiteryggen - Skjelbredstrand vest for

Skien prioritert i første fireårsperiode. I

siste del av tiårsperioden ble prosjekter

med gode miljø- og trafikksikkerhetsgevin-

ster, som rv 38 Innfart Kragerø og rv 359

Lannaområdet i Ulefoss, prioritert.

Fylkesutvalget viste til tidligere

behandling av utfordringsdokumentet for

Telemark og tok forslaget til etterretning.

Utvalget ønsket ikke å binde opp fylkes-

kommunen i forkant av arbeidet med

Østlandssamarbeidets samferdselspakke,

og vil først ta stilling til de enkelte tiltakene

gjennom behandlingen av handlingspro-

grammet. Utvalget understreket imidlertid

at det trengs et økonomisk løft for å bedre

den dårlige vegstandarden i fylket.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 370 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 970 mill

kr. Dette er i hovedsak i tråd med den fram-

skrevne planleggingsrammen fra St meld

nr 37 (1996-97). 

Det arbeides blant annet med planer for

alternativ finansiering av en

Grenlandspakke, men Statens vegvesen har

foreløpig ikke lagt opp til bompengefinan-

siering av tiltak innenfor fylkesfordelt

ramme.

Telemark vil ikke ha vesentlige bindinger
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beidet har antall trafikkdrepte de siste

årene ligget betydelig over landsgjennom-

snittet.

I utfordringsdokumentet for Aust-

Agder er det pekt på følgende hovedutfor-

dringer:

• Samordning av areal- og transportplan-

leggingen.

• Skape en bærekraftig utvikling.

• Redusere trafikkulykkene.

• Bedre framkommeligheten i 

transportsystemet. 

• Bedre koblingen mellom 

transportformene.

• Koble Østregionen og Setesdal bedre 

sammen med Agderbyen (kyststrek-

ningen mellom Arendal og Mandal) 

Fylkespolitisk behandling. Fylkestinget

har sluttet seg til hovedutfordringene som

er trukket fram i utfordringsdokumentet,

og peker spesielt på behovet for en rask

utbygging av Ev 18 til motorvegstandard,

oppgradering av rv 9, ombygging av

atkomsten til Kristiansand lufthavn Kjevik

og sammenkobling av Sørlandsbanen og

Vestfoldbanen. Det er et ønske at rv 9 og

atkomsten fra Ev 18 til Kristiansand luft-

havn Kjevik gis status som stamveg.

Fylkestinget mener det må settes fokus

på transportkorridorene ut av landet som

ledd i Nordic Link. Det presiseres at det er

et mål å få overført godstransport fra veg til

sjø og bane, samt å legge til rette for mer

bruk av kollektive transportformer for per-

sonreiser. 

Fylkestinget har gått inn for å innføre

bompengefinansiering for en etappevis

utbygging av både Ev 18, rv 9 gjennom

Setesdal, jernbane, utvikling av kollektivtil-

bud og nødvendige miljø- og trafikksikker-

hetstiltak.

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor den fylkesfordelte rammen ble

lagt fram for fylkespolitisk behandling

våren 1999. Forslaget tok utgangspunkt i en

framskrevet planleggingsramme basert på

knyttet til prosjekter på øvrig riksvegnett. 

Vegnettet i Telemark har til dels svært

dårlig dekkestandard og bæreevne.

Innenfor mindre investeringstiltak på

stamvegnettet og øvrig riksvegnett priori-

teres derfor mindre utbedringer og for-

sterkning av eksisterende vegnett høyt i

planperioden. I tillegg er det rom for byg-

ging av gang- og sykkelveger og trafikksik-

kerhetstiltak. Det er ikke rom for større

strekningsvise investeringer innenfor fyl-

kesfordelt ramme i tiårsperioden.

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Telemark. For jernbanen er priori-

teringer på Vestfoldbanen og Sørlands-

banen omtalt i kapittel 10. Dersom basis-

rammen legges til grunn for jernbaneinves-

teringer, uten Oslopakke 2, vil det ikke

være grunnlag for å gjennomføre den statli-

ge delen av prosjekter i Vestfold-

/Telemarkspakken.

Prioriteringer innenfor sjøtransport og

havner er omtalt i kapitlene 7 og 11.

Luftfart er omtalt i kapittel 12.

Stamvegrute nr 7 Ev 18 Oslo -

Kristiansand og stamvegrute nr 11 Ev 134

Drammen - Haugesund går gjennom

Telemark. Prioriteringer på disse stamve-

grutene er omtalt i kapittel 13.5.1.
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14.9 Aust-Agder
Utfordringer. Aust-Agder har sterk kon-

sentrasjon av arbeidsplasser og bosetting i

kystkommunene. Det har de senere årene

vært en relativt sterk vekst i befolkningen

på kyststrekningen mellom Arendal og

Vest-Agder grense. Det ventes at denne

utviklingen vil fortsette fram til 2010. 

Om lag 90 prosent av befolkningen i

Aust-Agder bor innen 30 minutters kjøretid

fra Ev 18, som er den klart viktigste trans-

portåren for befolkning og næringsliv i fyl-

ket.

Aust-Agder har et betydelig trafikksik-

kerhetsproblem. Sett i forhold til trafikkar-



fordelingen for perioden 2002-2007 i St

meld nr 37 (1996-97). 

I forhold til inneværende planperiode

innebar forslaget en ytterligere satsing på

mindre investeringstiltak på stamvegnettet

og øvrig riksvegnett. Innenfor disse tilta-

kene ble bygging av gang- og sykkelveger

og trafikksikkerhetstiltak prioritert.

Et forslag fra administrasjonen i fylkes-

kommunen om å øke andelen av rammen

til strekningsvise investeringer fikk ikke

flertall ved den fylkespolitiske behandling-

en. Ut over dette har fylkeskommunen ikke

kommet med merknader til de foreslåtte

prioriteringene.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 180 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 400 mill

kr. Dette er i hovedsak i tråd med den fram-

skrevne planleggingsrammen fra St meld

nr 37 (1996-97). Videre er det regnet med

delvis bompengefinansiering av tiltak på rv

9 i Setesdal. Foreløpig er det lagt til grunn

50 mill kr i første fireårsperiode og 120 mill

kr i hele tiårsperioden.

Aust-Agder har ingen bundne prosjekter

på øvrig riksvegnett. Statens vegvesen leg-

ger imidlertid til grunn at en forskottering

på 22 mill kr fra Bykle kommune til tiltak

på rv 9 skal refunderes i løpet av tiårsperi-

oden.

I planperioden prioriteres mindre

investeringstiltak på stamvegnettet og

øvrig riksvegnett, særlig bygging av gang-

og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.

Dersom det blir tilslutning til delvis bom-

pengefinansiering av utbyggingen av rv 9 i

Setesdal, legger Statens vegvesen til grunn

at forutsatt statlig andel prioriteres innen-

for rammen.

Rv 9 er hovedåren i Setesdal og binder

sammen lokalsamfunn og kommunesentra.

Rv 9 er dessuten en viktig tverrforbindelse

mellom Ev 18/Ev 39 i Kristiansand og Ev

134 i Haukeligrend. Kostnadene ved den

planlagte utbyggingen av rv 9 i Aust-Agder

til tofelts veg er beregnet til i størrelsesor-

den 180 mill kr. Utbedringen vil i hovedsak

omfatte breddeutvidelser og forsterkning

av eksisterende veg. I tillegg er det forutsatt

10 mill kr til bygging av gang- og sykkelve-

ger og 10 mill kr til trafikksikkerhets-,

miljø- og kollektivtrafikktiltak. Av den tota-

le kostnadsrammen på 200 mill kr er det

forutsatt en statlig andel på totalt 25 mill kr

i innkrevingsperioden; det vil si over en

periode på 15 år. I tillegg har Bykle kom-

mune sagt seg interessert i å benytte refu-

sjonen på 22 mill kr som tilskudd til utbyg-

ging av rv 9. 

Fylkeskommunen og berørte kommu-

ner har sluttet seg til bompengeprosjektet,

men det er foreløpig ikke oppnådd enighet

om plassering av bomstasjonen. Dette blir

trolig avklart i løpet av høsten 1999.

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Aust-Agder. For jernbanen er prio-

riteringer på Sørlandsbanen omtalt i kapit-

tel 10. Prioriteringer innenfor sjøtransport

og havner er omtalt i kapitlene 7 og 11.

Stamvegrute nr 7 Ev 18 Oslo -
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Nasjonal transportplan som et ledd i utvik-

lingen av kombinerte transportløsninger i

samhandel med utlandet. Videre ble tra-

fikksikkerhet og storbyproblemstillinger i

Kristiansand framhevet.

Fylkesutvalget viste til at fylkeskom-

munen går inn for delvis bruk av bom-

penger for å gjennomføre utbygging av Ev

39 og rv 465 i Listerregionen. 

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor den fylkesfordelte rammen ble

lagt fram for fylkespolitisk behandling

våren 1999. Forslaget tok utgangspunkt i en

framskrevet planleggingsramme basert på

fordelingen for perioden 2002-2007 i St

meld nr 37 (1996-97). 

I forhold til inneværende planperiode

innebar forslaget at rammen til mindre

investeringstiltak på stamvegnettet og

øvrig riksvegnett ble vesentlig redusert til

fordel for strekningsvise investeringer.

Innenfor strekningsvise investeringer ble

det blant annet vurdert som aktuelt å prio-

riterte rv 465 Kjørrefjord - Ulland, rv 43

mellom Farsund og Lyngdal

(Listerregionen), rv 469 Hidra fastlandsfor-

bindelse og ulike prosjekter og tiltak på

øvrig riksvegnett i Kristiansand

(Kristiansandpakke 2). Alle disse strekning-

ene ble dessuten vurdert som aktuelle for

delvis bompengefinansiering.

Fylkestinget gikk inn for at midler til

trafikksikkerhet skal ha høyeste prioritet.

Videre gikk fylkestinget inn for å prioritere

tiltak i Kristiansand, Listerregionen og fast-

landsforbindelse til Hidra, både ved statli-

ge midler og lokale bidrag.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 190 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 500 mill

kr. Dette er en økning i forhold til den

framskrevne planleggingsrammen fra St

meld nr 37 (1996-97). 

Kristiansand går gjennom Aust-Agder.

Prioriteringene på denne stamvegruten er

omtalt i kapittel 13.5.1.
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14.10 Vest-Agder
Utfordringer. Vest-Agder har en sentralise-

ring av befolkning og næringsaktivitet til

kommunene rundt Kristiansand.

Kristiansand er også et trafikalt sentrum. I

tillegg til å være et viktig knutepunkt for Ev

18, Ev 39 og rv 9, har byen en viktig jernba-

nestasjon, flyplass og nasjonalhavn med

blant annet ferjeforbindelse til utlandet.

De indre bygdene og Listerregionen har

svak eller negativ befolkningsutvikling.

Investeringer i vegnettet kan bidra vesent-

lig til at Listerregionen blir en mer robust

bo- og arbeidsmarkedsregion.

Jernbanen har en beskjeden andel av

reisene innen fylket, men er viktig for

gjennomgangstrafikken og for trafikken til

og fra fylket. Over 90 prosent av befolk-

ningen bor nær Ev 18 og Ev 39, som derfor

er de viktigste årene for intern transport,

samtidig som de er meget viktige som

gjennomgangsveger og som atkomst til

Kristiansand havn. Tilgjengeligheten til de

utenlandske markedene via Kristiansand

havn er sterkt medvirkende til at næringsli-

vet i Vest-Agder er preget av eksportrettet

virksomhet. 

I utfordringsdokumentet for Vest-

Agder angis følgende hovedutfordringer:

• Utvikle effektiv transport i korridorene.

• Utvikle Kristiansand til et miljøvennlig 

og effektivt knutepunkt.

• Utvikle robuste bo- og arbeidsmarkeds-

regioner i fylket.

• Utvikle sikker og miljøvennligtransp.

Fylkespolitisk behandling. Fylkesutvalget

framhevet i sitt vedtak til utfordringsdoku-

mentet betydningen av å avklare ambi-

sjonsnivå og finansieringsløsninger for kol-

lektivtrafikk. Fylkesutvalget pekte også på

betydningen av Kyststamvegen og av å se



Det arbeides med planer for bompenge-

finansiering av flere prosjekter i Vest-

Agder. Foreløpig har Statens vegvesen reg-

net med delvis bompengefinansiering av

Listerpakken. Det er lagt til grunn et bom-

pengebidrag til tiltak innenfor fylkesfordelt

ramme på 150 mill kr i første fireårsperio-

de. I tillegg er det lagt til grunn lokale til-

skudd på om lag 40 mill kr i tiårsperioden.

Vest-Agder har ingen bundne prosjek-

ter på øvrig riksvegnett.

I planperioden prioriteres strekningsvi-

se tiltak høyt, men Statens vegvesen er enig

med fylkeskommunen i at satsingen på

blant annet trafikksikkerhetstiltak bør økes

i forhold til det foreløpige forslaget til prio-

riteringer. Innenfor strekningsvise investe-

ringer prioriteres Listerpakken.

Listerpakken omfatter utbedring av rv

465 på strekningen Kjørrefjord - Ulland,

som utgjør en betydelig flaskehals på

denne viktige sammenbindingsvegen

mellom Farsund- og Flekkefjordområdet.

Videre inngår flere prosjekter på rv 43

mellom Farsund og Lyngdal, blant annet

rassikring på strekningen mellom Aunevik

og Bukkesteinen og utbedringer i Farsund

sentrum. I tillegg er det forutsatt midler til

trafikksikkerhetstiltak på blant annet Ev 39,

og enkelte tiltak på fylkesvegnettet i områ-

det. Samlet kostnadsoverslag for disse pro-

sjektene og tiltakene er om lag 450 mill kr. 

Siden det legges opp til at en av bom-

stasjonene skal plasseres på Ev 39, mener

Statens vegvesen at utbyggingen må ses i

sammenheng med utbyggingen og finansi-

eringen av prosjektet Ev 39 Handeland -

Feda på stamvegrute 8. Av et samlet bom-

pengebidrag på om lag 350 mill kr, legger

Statens vegvesen opp til at 100 mill kr skal

gå til delvis finansiering av Ev 39

Handeland - Feda. Den fylkesfordelte ram-

men er derfor økt tilsvarende bompengean-

delen til Ev 39, for å oppfylle den statlige

andelen til de øvrige delene av

Listerpakken.

Fylkeskommunen og berørte kommu-

ner har gitt sin prinsipielle tilslutning til

Listerpakken. Endelig vedtak i fylkeskom-

munen er ventet å foreligge i løpet av 1999.

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Vest-Agder. For jernbanen er prio-

riteringer på Sørlandsbanen omtalt i kapit-

tel 10. Prioriteringer innenfor sjøtransport

og havner er omtalt i kapitlene 7 og 11.

Luftfart er omtalt i kapittel 12.

Stamvegrute nr 7 Ev 18 Oslo - Kristian-

sand og stamvegrute nr 8 Ev 39

Kristiansand - Bergen går gjennom Vest-

Agder. Prioriteringer på disse stamvegru-

tene er omtalt i kapittel 13.5.1.
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14.11 Rogaland
Utfordringer. Rogaland har både by- og

distriktsproblematikk. Fylket har hatt en

sterk økning i folketallet de siste 30 årene.

Den største veksten har vært i byområdene

på Nord-Jæren og i Nord-Rogaland.

Prognosene fram mot 2020 viser en fortsatt

betydelig befolkningsvekst, særlig på

Nord-Jæren. Dette vil igjen føre til et økt

transportbehov og behov for videreutvik-

ling av transportsystemet. 

Rogaland er ett av de største industri-

fylkene i landet målt i verdiskapning.

Fylket har et transportintensivt og ekspor-

trettet næringsliv, med om lag halvparten

av landets arbeidsplasser innen petro-

leumsrettet virksomhet. Spesielt i Nord-

Rogaland, med byområdet Haugesund/

Karmøy, er det sterk vekst i industri- og

næringsaktivitet. 

Det er kapasitetsproblemer i rushtiden

på deler av hovedvegnettet på Nord-Jæren

og i Haugesund/Karmøy-området, samt

på Jærbanen. Ryfylke mangler fast vegfor-

bindelse til de sørlige deler av fylket. 

Stavanger havn er utpekt som en av åtte

nasjonalhavner, mens Karmsund havn har

stor regional betydning for Nord-

Rogaland. Egersund og Karmsund er to av



å få til at de miljøvennlige transportfor-

mene tar større markedsandeler enn i

dagens situasjon.

Samlet kostnad for utbyggingsplanen

er om lag 2,1 mrd kr. Det er lagt opp til  780

mill kr i investeringer til kollektivtrafikk,

hvorav 540 mill kr til dobbeltspor for jern-

banen Stavanger - Sandnes. Strekningsvise

veginvesteringer er anslått til 780 mill kr.

Gang- og sykkelveger samt miljø- og tra-

fikksikkerhetstiltak utgjør til sammen 480

mill kr. I tillegg kommer bygging av bom-

stasjoner, bygging av turveger m.m.

Finansieringsplanen er basert på om lag

1 150 mil kr i statlig bidrag, hvorav 750 mill

kr til veger og 400 mill kr til jernbane.

Bompengetilskuddet er beregnet til 750

mill kr og 200 mill kr forutsettes dekket ved

tilskudd fra kommunene og fylkeskommu-

nen. Det er foreløpig lagt opp til at planen

skal realiseres i tidsrommet 1998 - 2009.

Bompengeperioden er anslått til 10 år, med

planlagt start i 2000 og avslutning i 2009. 

Fylkespolitisk behandling. Fylkestinget

har i hovedsak sluttet seg til utfordringene

og prioritering av disse, slik de var presen-

tert i utfordringsdokumentet for Rogaland. 

Særlig understreket fylkestinget de

utfordringene en står ovenfor når dagens

og framtidens transportsituasjon på Nord-

Jæren skal håndteres. Det gjelder spesielt

gjennomføring av den vedtatte handlings-

planen for Nord-Jæren og behovet for sam-

ordning og forpliktende oppfølging av til-

tak.

Fylkestinget konstaterer dessuten at

investeringsbehovet i Rogaland er betyde-

lig større enn det en realistisk kan forvente

å få finansiert over de offentlige budsjetter.

Ekstraordinær finansiering anses derfor

som et nødvendig supplement til de offent-

lige budsjetter dersom viktige transport-

messige oppgaver skal løses. 

Fylkestinget etterlyste videre en forplik-

tende samferdselspolitikk som tar tilstrek-

kelig hensyn til den betydning transport

landets viktigste fiskerihavner. Fra

Egersund, Stavanger og Haugesund er det

ferjeforbindelse til utlandet.

Rogaland har to statlige flyplasser,

Stavanger lufthavn Sola og Haugesund

lufthavn Karmøy. 

I utfordringsdokumentet for Rogaland

legges spesielt vekt på følgende priorite-

ringer:

• Løse transportutfordringene på Nord-

Jæren.

• Foreta en balansert satsing i Nord-

Rogaland og i distriktskommunene.

• Legge til rette for overføring av person-

transport fra bil til miljøvennlige trans-

portformer der potensialet er til stede.

• Arbeide mot en nullvisjon også for veg-

transportens sikkerhetsnivå.

• Bidra til reduksjon av utslipp fra 

transportsektoren.

For byområdene anbefales det at en sikker-

hets- og miljøprofil legges til grunn, mens

det for distriktene legges til grunn en profil

med vekt på framkommelighet og redusert

reisetid. Videre understrekes betydningen

av å samordne tiltak mellom de enkelte

transportsektorene.

Nord-Jærenpakken. I forbindelse med

behandlingen av St prp nr 14 (1998-99) ga

Stortinget tillatelse til å starte opp bom-

pengeinnkreving til delvis bompengefinan-

siering av prosjekter og tiltak på Nord-

Jæren. Det ble ikke tatt stilling til de enkel-

te prosjekter og omfanget av statlige

bevilgninger. Dette er forutsatt nærmere

vurdert i forbindelse med behandlingen av

Nasjonal transportplan.

I Nord-Jærenpakken legges det opp til

en samordnet korridor- og områdeutbyg-

ging der målet er å utnytte det samlede

transportsystemet på best mulig måte både

med hensyn til samfunnsøkonomiske,

bedriftsøkonomiske og miljømessige kon-

sekvenser. I tillegg til å tilrettelegge for

effektive løsninger med minst mulig trans-

portarbeid, er utfordringen på Nord-Jæren
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har for utenrikshandelen på Sørlandet og

Vestlandet. Videre framheves viktigheten

av å avklare ansvarsforhold for planleg-

ging, finansiering, vedlikehold og drift av

kollektivknutepunkter med tilhørende

infrastruktur, samt behovet for en generelt

sterkere samordning av samferdselssekto-

ren. 

Fylkestinget sluttet seg til valg av profil

i utfordringsdokumentet. Det ble presisert

at for byområdenes vedkommende må

dette innebære en reell prioritering av sik-

kerhets- og miljørettede virkemidler på

bekostning av mer tradisjonelle virkemid-

ler som i hovedsak har lagt til rette for en

prioritering av bilbasert framkommelighet.

Det ble videre pekt på at virkemidler som

fremmer sikkerhet, særlig i form av rassik-

ring, må prioriteres i distriktene, samtidig

som framkommelighet og redusert reisetid

må tillegges stor vekt. 

Fylkestingets vedtak i forbindelse med

utfordringsdokumentet bygger i det

vesentlige på tidligere vedtak knyttet til

planer på fylkes- og regionnivå.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 360 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 920 mill

kr. Dette er en vesentlig reduksjon i forhold

til den framskrevne planleggingsrammen

fra St meld nr 37 (1996-97).

Det arbeides med planer for bompenge-

finansiering av flere prosjekter i Rogaland.

Foreløpig har Statens vegvesen regnet med

bompengefinansiering av Nord-

Jærenpakken  og av prosjektet rv 47 T-for-

bindelsen. Totalt er det lagt til grunn et

bompengebidrag på 300 mill kr i første fire-

årsperiode og 1 120 mill kr i hele tiårsperi-

oden. 

Rogaland har ved inngangen til planpe-

rioden bindinger på om lag 80 mill kr,

hvorav om lag 50 mill kr er bundne refusjo-

ner.

I forhold til inneværende planperiode

innebærer forslaget en økning av andelen

av rammen til mindre investeringstiltak på

stamvegnettet og øvrig riksvegnett. En

vesentlig andel prioriteres til Nord-Jæren

for å følge opp statens andel av den vedtat-

te bompengepakken. Statens vegvesen går

dessuten inn for å satse på Ryfylkevegen

som nasjonal turistveg i første fireårsperio-

de. Statens utgifter i den sammenheng pri-

oriteres innenfor den fylkesfordelte ram-

men. 

Rv 47 T-forbindelsen mellom Karmøy,

Haugesund og Tysvær omfatter en øst-

vest- forbindelse mellom Karmøy og

Kyststamvegen (Ev 39) og en nord-sør-for-

bindelse mot Haugesund. Forbindelsen vil

avlaste eksisterende rv 47 og gi Karmøy

fullverdig forbindelse til Kyststamvegen,

forbedre det interne transportsystemet i

Nord-Rogaland samt knytte Nord- og Sør-

Rogaland bedre sammen. Prosjektet er en

viktig forutsetning for den videre havne-

og flyplassutbyggingen i regionen.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 700 mill

kr, og det er lagt til grunn et bompengebi-

drag på 20 mill kr i første fireårsperiode og

500 mill kr i hele tiårsperioden.

Utbyggingen forutsettes å starte opp på
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fireårsperiode og 620 mill kr i hele tiårspe-

rioden. Innenfor fylkesfordelt ramme fore-

slås et statlig bidrag på 160 mill kr i første

fireårsperiode og 310 mill kr i hele tiårspe-

rioden. I tillegg kommer om lag 170 mill kr

i strekningsvise investeringer på stamveg-

nettet, jf nærmere omtale av stamvegrute 8

i kapittel 13.5.1. Totalt statlig bidrag i tiårs-

perioden er ventet å bli om lag 480 mill kr.

Med statlige investeringer på om lag 340

mill kr før 2002, innebærer forslaget at for-

utsatt statlig andel til  Nord-Jærenpakken

vil være oppfyllt.

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Rogaland. For jernbanen er priori-

teringer på Sørlandsbanen omtalt i kapittel

10. Prioriteringer innenfor sjøtransport og

havner er omtalt i kapitlene 7 og 11.

Luftfart er omtalt i kapittel 12.

Stamvegrute nr 8 Ev 39 Kristiansand -

Bergen og stamvegrute nr 11 Ev 134

Drammen - Haugesund går gjennom

Rogaland. Prioriteringene på disse stamve-

grutene er omtalt i kapittel 13.5.1.

Behov for godsterminalsamordning på

Nord Jæren er omtalt i kapittel 6.6. I kapit-

tel 8.2 er det gitt en omtale av tiltak for å

begrense biltrafikken i de største byområ-

dene.

slutten av første fireårsperiode, med fullfø-

ring i siste del av tiårsperioden. Det er ven-

tet  en stortingsproposisjon for prosjektet

høsten 1999.

Høgsfjordprosjektet er et aktuelt pilot-

prosjekt for utvikling av neddykket rørbru

som en løsning for å krysse brede og dype

fjorder. Prosjektet vil bidra til å binde

Ryfylke og Jærregionen sammen. Statens

vegvesen mener imidlertid at det på grunn-

lag av foreliggende finansieringsplan ikke

er rom for bygging av Høgsfjordprosjektet i

planperioden, jf blant annet at det forutset-

tes et statlig bidrag på 365 mill kr utenom

"ordinær" ramme. Trafikkveksten i området

er imidlertid større enn tidligere forutsatt,

og det er et potensiale for å øke bompenge-

satsene ved å legge vekt på at det er to fer-

jesamband som vil bli erstattet. Dersom en

ny vurdering av bompengeopplegget,

eventuelt økte kommunale tilskudd, gir

grunnlag for å redusere det statlige bidra-

get vesentlig, mener Statens vegvesen at

prosjektet bør tas opp til ny vurdering. En

vesentlig økning av den statlige rammen til

vegformål i planperioden vil også gi grunn-

lag for ny vurdering av prosjektet.

Oppfølging av Nord-Jærenpakken.

Innenfor Nord-Jærenpakken prioriteres

kollektivtrafikktiltak, bygging av gang- og

sykkelveger samt miljø- og servicetiltak.

Videre inngår flere strekningsvise investe-

ringer på rv 44, rv 509 og rv 510. Rv 44 skal

legges om på flere strekninger. Blant annet

vil ny veg mellom Stangeland og

Skjæveland bedre kommunikasjonen

mellom Nord- og Sør-Jæren og gi tilknyt-

ning til ny godsterminal på Ganddal.

Videre legges rv 44 om i Sandnes sentrum,

og det er planlagt ny omkjøringsveg forbi

Klepp. Rv 510 Solasplitten gir ny atkomst

til Stavanger lufthavn Sola og er tilknyttet

planlagt omlegging av rv 509 ved

Sømmevågen.

Det er lagt til grunn et bompengebidrag

til Nord-Jærenpakken på 280 mill kr i første
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14.12 Hordaland
Utfordringer. Det ventes en befolknings-

vekst i fylket på om lag 40 000 fram til 2020,

for det meste i Bergensområdet. I

Hardanger og området rundt Voss ventes

tilbakegang i folketallet, blant annet grun-

net en mangelfullt utbygd transportinfra-

struktur.

Transportsystemet i fylket er i stor grad

rettet mot Bergen, som er et viktig knute-

punkt både for fly, båt, bane og veg.

Investeringer i nye veganlegg har gitt klare

forbedringer i framkommeligheten på

hovedvegnettet i Bergen, og en kraftig

økning i det geografiske området som



utgjør bo- og arbeidsmarkedsregionen

rundt Bergen. Det gjenstår likevel fortsatt

store trafikale utfordringer i Bergen, både

med hensyn til trafikksikkerhet, framkom-

melighet og miljø. 

Bergen havn er utpekt som en av åtte

nasjonalhavner og har ferjeforbindelse mot

utlandet. Bergen lufthavn Flesland er etter

Gardermoen, den flyplassen i Norge som

har størst aktivitet målt i antall flypassasje-

rer.

I utfordringsdokumentet for Hordaland

er følgende hovedutfordringer analysert og

vurdert:

• Reduksjon av trafikkulykkene i hele 

fylket.

• Miljø- og framkommelighetsproble-

mene i Bergen.

• Sammenknytninger regionalt og 

nasjonalt.

• Flaskehalser på eksisterende 

transportnett.

• Bergen som nasjonalt og regionalt

transportknutepunkt.

• Alternative transportruter på kortere 

strekninger i sentrale strøk.

Bergensprogrammet. En av målsetningene

i kommuneplanen for Bergen er at "Bergen

skal ha et tjenlig og miljøvennlig transport-

system". Med bakgrunn i dette har kom-

munen, i samarbeid med Statens vegvesen

Hordaland og fylkeskommunen, startet

opp "Bergensprogrammet for transport,

byutvikling og miljø". Målsettingen er å

komme fram til en samordnet transport-

politikk for Bergen, koblet til byutvikling

og miljøforhold. 

Det er foreløpig beregnet et investe-

ringsbehov på vel 7 000 mill kr, hvorav om

lag 1 000 mill kr i stamveginvesteringer. Et

eventuelt banesystem mellom Bergen sen-

trum og Flesland vil komme i tillegg.

Investeringskostnadene, eksklusive vogn-

materiell, er beregnet til mellom 1 300 og

1 800 mill kr. 

I Bergensprogrammet er det tatt som

utgangspunkt at videre satsing skal finansi-

eres gjennom en kombinasjon av offentlige

midler og trafikantbetaling. Det er forutsatt

at statlige vegmidler i perioden 2002-2011

skal utgjøre 1 600 mill kr. Bompenge-

tilskuddet er anslått til 2 000 mill kr og til-

skudd fra fylkeskommunen og kommunen

til 470 mill kr. I tillegg er det lagt til grunn

en statlig ekstratildeling på 550 mill kr til

eventuell bybane. Dette innebærer en sam-

let investeringsramme på vel 4 600 mill kr i

tiårsperioden

Nåværende bompengeordning varer ut

2001. Bergen bystyre har tilrådd

Bergensprogrammet inklusiv bybane med

nytt bompengeopplegg fra 2002.

Fylkestinget har i all hovedsak sluttet seg

til dette.

Hordalandsprogrammet. Hordaland fyl-

keskommune har på grunn av reduserte

rammer til riksveginvesteringer utarbeidet

et program for hel eller delvis finansiering

av nye vegprosjekter og utbedring av eksis-

terende veger ved hjelp av trafikantbeta-

ling. På stamvegnettet er følgende prosjek-

ter prioritert i Hordalandsprogrammet: Ev

16 Tunnel bak Vossevangen, Ev 39

Kyststamvegen Stord - Os - Bergen, pro-

sjekter på begge sider av Nordhordlands-
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For å sikre bosetting og vekst i ulike

deler av fylket, er det nødvendig også å

satse på viktige vegkorridorer, med nød-

vendige tilførselsveger. Spesielt nevnes

behovet for rassikring i Hardanger, realise-

ring av Hardangerbrua og mer rasjonell og

tjenlig ferjedrift.

Fylkesutvalget ønsker en styrking av

Bergen lufthavn Flesland som knutepunkt

for flere direkte flygninger til utlandet, med

utgangspunkt i Vestlandsbyene. Videre ble

det i vedtaket understreket at staten snarest

bør ta over ansvaret for Stord lufthavn.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 860 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 2 200 mill

kr. Dette er en reduksjon i forhold til den

framskrevne planleggingsrammen fra St

meld nr 37 (1996-97).

Det arbeides med planer for bompenge-

finansiering av flere prosjekter i

Hordaland, jf blant annet omtalen av

Bergensprogrammet og Hordalands-

programmet. Foreløpig har Statens vegve-

sen regnet med delvis bompengefinansie-

ring av Bergensprogrammet. Totalt er det

lagt til grunn et bompengebidrag på 800

mill kr i første fireårsperiode og 2 000 mill

kr i hele tiårsperioden. 

Statens vegvesen går inn for at prosjek-

tet Midtun - Hop på rv 580 startes opp for

bompengemidler i inneværende planperio-

de. Dersom Stortinget slutter seg til dette,

ventes prosjektet å gi en binding på om lag

120 mill kr ved inngangen til planperioden.

I tillegg kommer refusjoner som totalt er

ventet å utgjøre om lag 100 mill kr.

Statens vegvesen mener at nye forbin-

delser som rv 7 Hardangerbrua, rv 544

Halsnøysambandet i Kvinnherad og rv 546

Austervollbrua (Huftarøy - Hundvågøy)

ikke bør prioriteres i planperioden. I stedet

bør tiltak langs eksisterende vegnett med

brua på Ev 39 og Ev 134 Rullestadjuvet. På

det øvrig riksvegnett er følgende prosjekter

foreslått i  prioritert rekkefølge: Rv 7

Hardangerbrua, rv 566 Hannisdalslinja, rv

544 Halsnøysambandet og rv 546

Austevollbrua (Hundvåkøy - Huftarøy).

Hordaland fylkeskommune har bedt

om at Hordalandsprogrammet, på linje

med Oslopakke 1 og 2, blir lagt fram for

Stortinget som egen sak, og at de priorite-

ringer som går fram av programmet blir

lagt til grunn for Nasjonal transportplan.

Programmet er ikke bearbeidet langt nok til

å bli behandlet slik det nå foreligger.

Samferdselsdepartementet har bedt om at

prosjektene behandles på vanlig måte og

planlegges innenfor den samlede investe-

ringsrammen som fylket får tildelt.

Fylkespolitisk behandling. 

Fylkesutvalget understreket i sitt vedtak til

utfordringsdokumentet at hovedutfor-

dringen for Nasjonal transportplan må

være å bidra til at næringslivet og samfun-

net generelt blir bedre rustet til å møte den

skjerpede konkurransesituasjonen. Den

statlige økonomiske investeringsrammen

som i utfordringsdokumentet var lagt til

grunn for vegsektoren 2002-2011 ansees

som alt for lav for å skaffe Hordaland en

tjenlig infrastruktur. Fylkesutvalget under-

streket også nødvendigheten av økt satsing

i Bergensområdet, spesielt på kollektiv-

transporten, slik at denne kan framstå som

et godt alternativ til bilbruk. Fylkesutvalget

gikk videre inn for at inntektene fra et trafi-

kantbetalingssystem også må kunne nyttes

til drift og investeringer i kollektivtrans-

porten.

Det er ønskelig å legge til rette for å

overføre gods fra veg til sjø og bane

gjennom utvikling av Bergen havn og sat-

sing på Bergensbanen. I vedtaket ble det

pekt på at Bergensbanen må bli mer kon-

kurransedyktig overfor flytrafikken.

Viktige tiltak er dobbeltspor gjennom

Ulriken og utvidede tunnelprofiler. 
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store mangler prioriteres. Statens vegvesen

går inn for å følge opp satsingen på rv 7 i

Hardanger som nasjonal turistveg i første

fireårsperiode. Statens utgifter i den

sammenheng prioriteres innenfor den fyl-

kesfordelte rammen.

I første fireårsperiode prioriteres opp-

fylling av kravene i grenseverdiforskriftene

til Forurensningsloven. For å følge opp

Bergensprogrammet økes satsingen på kol-

lektivtrafikktiltak vesentlig i forhold til

inneværende planperiode. Også satsingen

på bygging av gang- og sykkelveger og tra-

fikksikkerhetstiltak økes, spesielt i siste del

av tiårsperioden. I første fireårsperiode vil

midler til de strekningsvise investeringene

gå til fullføring av prosjektet rv 580 Midtun

- Hop og andre prosjekter innenfor

Bergensprogrammet. I siste seksårsperiode

kan det, i tillegg til prosjekter i Bergen, bli

noe midler til rassikring og andre mindre

utbedringstiltak. 

Oppfølging av Bergensprogrammet.

Halvparten av fylkesfordelt ramme, 1 100

mill kr, forutsettes prioritert til tiltak innen-

for Bergensprogrammet. I tillegg er det reg-

net med om lag 150 mill kr til strekningsvi-

se investeringer på stamvegnettet som inn-

går i Bergensprogrammet. Dette utgjør til

sammen 1 250 mill kr, som er 350 mill kr

mindre enn forutsatt i foreslått finansie-

ringsplan. Det er ikke forutsatt ekstraordi-

nære statlige midler til bybane. Dette gir en

samlet investering i planperioden, inklusi-

ve bompenger og lokale tilskudd, på om

lag 3 700 mill kr.

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Hordaland. 

For jernbanen er prioriteringer på

Bergensbanen omtalt i kapittel 10.

Prioriteringer innenfor sjøtransport og hav-

ner er omtalt i kapitlene 7 og 11. Luftfart er

omtalt i kapittel 12.

Stamvegrute nr 8 Ev 39 Kristiansand -

Bergen, stamvegrute nr 9 Ev 39 Bergen -

Ålesund og stamvegrute nr 12 Ev 16

Sandvika - Bergen går gjennom Hordaland.

Prioriteringer på disse stamvegrutene er

omtalt i kapittel 13.5.1.

I kapittel 8.2 er det gitt en omtale av til-

tak for å begrense biltrafikken i de største

byområdene.
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14.13 Sogn og Fjordane
Utfordringer. Sogn og Fjordane er av de

mest spredt bebygde fylkene i landet, med

over halvparten av befolkningen utenfor

tettsteder. Fylket har en relativt høy verdi-

skapning per innbygger, spesielt innenfor

industri og primærnæringer. 

Igangsatte vegprosjekter og nye veglen-

ker som er åpnet for trafikk de senere årene,

bidrar vesentlig til å binde fylket sammen.

Det gjenstår imidlertid store oppgaver med

å utbedre og videreutvikle eksisterende

vegnett, spesielt når det gjelder rassikring. 

Sogn og Fjordane er blant de fylkene i

landet som de senere årene har hatt flest

drepte på vegnettet i forhold til trafikkar-

beidet (drepte/antall kjørte km).  



rammen til strekningsvise investeringer til

fordel for mindre investeringstiltak på

stamvegnettet og øvrig riksvegnett.

Innenfor disse tiltakene økes satsingen på

rassikringstiltak, bygging av gang- og syk-

kelveger og trafikksikkerhetstiltak.

Rammen til strekningsvise investeringer

ble i sin helhet prioritert til å videreføre

utbyggingen av rv 5 mellom Førde og

Florø, inklusive refusjoner i siste del av

tiårsperioden.

Fylkesutvalget viste i sitt vedtak til tid-

ligere uttalelser til Nasjonal transportplan.

Videre ble det påpekt at Sogn og Fjordane

må få en klart større andel av rammen enn

det de foreløpige planleggingsrammene til-

sier.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 330 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 950 mill

kr. Dette er en økning i forhold til den

framskrevne planleggingsrammen fra St

meld nr 37 (1996-97), særlig for siste del av

tiårsperioden. 

Det arbeides med planer for å finansiere

utbygging av delstrekninger på rv 13 over

Vikafjellet med bompenger. Foreløpig har

Statens vegvesen ikke lagt til grunn til-

leggsfinansiering av tiltak innenfor fylkes-

fordelt ramme.

Prosjektet rv 616 Kolset - Klubben (fast-

landsforbindelse til Bremangerlandet) er

planlagt fullført i 2002. Dette ventes å gi en

binding på om lag 70 mill kr ved inngang-

en til planperioden. I tillegg kommer statli-

ge refusjoner på 120 mill kr til rv 5 Førde -

Florø i siste del av tiårsperioden.

I planperioden prioriteres strekningsvi-

se investeringer, i hovedsak utbedringer av

eksisterende vegnett. I tillegg opprioriteres

trafikksikkerhetstiltak og rassikringstiltak i

forhold til inneværende planperiode. 

En stor del av rammen til strekningsvi-

Med unntak av Flåmsbanen har Sogn og

Fjordane ikke jernbanetilknytning.

Reisehyppigheten med fly er bare halvpar-

ten av landsgjennomsnittet. Imidlertid

benyttes ekspressbusser og hurtigbåter i

relativt stor utstrekning for reiser over fyl-

kesgrensen. Det antas å være et betydelig

potensiale for å videreutvikle ekspress-

busstilbudet i fylket.

Måløy og Florø har viktige havnefunk-

sjoner, men det er ikke utpekt regionalhavn

i fylket.

I utfordringsdokumentet for Sogn og

Fjordane er følgende utfordringer/sat-

singsområder spesielt vektlagt:

• Opprettholde bosettingen i fylket.

• Videreutvikle og utbedre vegnettet.

• Utvikle kollektivtilbudet gjennom i 

hovedsak å satse på ekspressbusser og

flytilbudet.

• Opprettholde vegkapitalen.

• Skape et bedre fundament for finansie-

ring av veginvesteringer.

Fylkespolitisk behandling. 

Fylkesutvalget la i sitt vedtak til utfor-

dringsdokumentet vekt på at Sogn og

Fjordane har en gjennomgående lav stan-

dard på riksvegnettet. Det ble vist til at det

på vegnettet i fylket er 100 - 150 vegsteng-

ninger på grunn av ras hvert år, og at ras-

sikring derfor må prioriteres høyere enn i

dag. Videre ble det pekt på at utbygging av

Stad skipstunnel vil være et viktig ledd i

videreutvikling og styrking av et sammen-

bindene ruteopplegg langs kysten.

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor den fylkesfordelte rammen ble

lagt fram for fylkespolitisk behandling

våren 1999. Forslaget tok utgangspunkt i en

framskrevet planleggingsramme basert på

fordelingen for perioden 2002-2007 i St

meld nr 37 (1996-97). 

For første fireårsperiode innebar forsla-

get en videreføring av investeringsprofilen

i inneværende periode. For siste del av

tiårsperioden ble det lagt opp til å redusere
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se investeringer vil gå til videre utbygging

av rv 5 mellom Førde og Florø. Store deler

av strekningen har dårlig standard med

smal veg og dårlig kurvatur. Utbyggingen

består av flere delprosjekter som i hoved-

sak omfatter utbedring langs eksisterende

veg. Restkostnadene ved å bygge ut hele

strekningen til sammenhengende tofelts

veg er beregnet til 350 mill kr, inklusive

refusjoner. 

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Sogn og Fjordane. Prioriteringer

innenfor luftfart er omtalt i kapittel 12.

Prioriteringer innenfor sjøtransport og hav-

ner er omtalt i kapitlene 7 og 11.

Stamvegrute nr 9 Ev 39 Bergen - Åle-

sund, stamvegrute nr 12 Ev 16 Sandvika -

Bergen og stamvegrute nr 13 rv 15 Otta -

Hjelle går gjennom Sogn og Fjordane.

Prioriteringer på disse stamvegrutene er

omtalt i kapittel 13.5.1.

I utfordringsdokumentet for Møre og

Romsdal er det fokusert på følgende tverr-

sektorielle utfordringer:

• Utvikle robuste bo- og arbeidsmarkeds-

regioner gjennom å bedre vegstandard,

ferjetilbud og kollektivtilbud i 

vekstaksen Volda/Ørsta - Ålesund - 

Molde - Kristiansund, samt å bidra 

til en sterkere region på indre 

Nordmøre.

• Det vil bli viktig å få utviklet ett hoved-

knutepunkt i fylket for sjøtransport av

gods, slik at sjøtransport under gitte 

forutsetninger kan konkurrere i tid med 

landevegstransport.

• Øke framføringshastigheten for gods-

transport med jernbane. 

• Bedre forholdene for godstransport på

veg internt i fylket og for godstran-

sportene som må gå på veg ut av fylket. 

• På grunn av bosettingsmønsteret i fyl-

ket er personbilen det viktigste trans-

portmidlet. Derfor må det arbeides for 

at kostnaden med å eie og bruke per-

sonbil ikke øker urimelig mye.

• Gjennomføre tiltak for å søke å opprett-

holde kollektivtransportens del av det 

totale transportarbeidet.

• Bedre kollektivtilbudet samtidig som 

en utformer en ny parkeringspolitikk i 

byene for å bedre miljø og framkomme-

lighet i transportsystemet. 

I utfordringsdokumentet er det beskrevet

alternative forslag til prioriteringer innen-

for den fylkesfordelte rammen. Forslagene

tar utgangspunkt i en framskrevet planleg-

gingsramme basert på fordelingen for peri-

oden 2002-2007 i St meld nr 37 (1996-97).

Dersom Eiksundsambandet ikke bygges,

eller blir utsatt, vises det i dokumentet til at

planleggingsrammen blant annet gir rom

for å legge fast dekke på gjenværende grus-

veger, bygging av ny Skodjebru, ombyg-

ging av Todalsvegen samt mindre investe-

ringstiltak på øvrig riksvegnett og stam-

vegnettet.
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14.14 Møre og Romsdal
Utfordringer. Møre og Romsdal er blant de

største eksportfylkene i landet, og viktige

deler av næringslivet i fylket er avhengig

av et forutsigbart og effektivt transportnett.

Spesielt gjelder dette verkstedsindustrien,

fiskerinæringen og reiselivsnæringen. 

Selv om det er gjennomført store inn-

kortings- og ferjeavløsningsprosjekter i fyl-

ket de siste årene, er det fortsatt et stort

behov for flere. Samtidig tilsier den lave

standarden på deler av det eksisterende

riksvegnettet at det også er behov for en

rekke mindre utbedringstiltak, blant annet

fast dekke på grusveger og rassikring.

Fylket har en godt utbygd flyplass-

struktur, med gode rutetilbud fra Ålesund

lufthavn Vigra, Molde lufthavn Årø og

Kristiansund lufthavn Kvernberget. I til-

legg er det et tilbud over Ørsta/Volda luft-

havn Hovden. 

Ålesund havn er gitt status som regio-

nalhavn.



ges det i tillegg opp til en sterk satsing på

mindre investeringstiltak på stamvegnettet

og øvrig riksvegnett, blant annet utbedring

av ferjekaier og bygging av gang- og syk-

kelveger. Statens vegvesen går dessuten

inn for å satse på Trollstigen/

Geirangervegen og Atlanterhavsvegen som

nasjonale turistveger i første fireårsperiode.

Statens utgifter i den sammenheng priorite-

res innenfor den fylkesfordelte rammen. 

I siste del av tiårsperioden prioriteres

strekningsvise investeringer høyt. Statens

vegvesen mener at prosjekter som ny

Skodjebru på rv 661 og videre utbedring av

eksisterende rv 671 Todalsvegen samt rassi-

kringtiltak bør gis høy prioritet. Dette inne-

bærer at det ikke vil være rom for en even-

tuell oppstart på rv 653 Eiksundsambandet

før i siste del av tiårsperioden, med fullfø-

ring etter 2011.

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Møre og Romsdal. For jernbanen

er prioriteringer på Raumabanen omtalt i

kapittel 10. Prioriteringer innenfor sjøtrans-

port og havner er omtalt i kapitlene 7 og 11.

Luftfart er omtalt i kapittel 12.

Stamvegrute nr 9 Ev 39 Bergen - Åle-

sund, stamvegrute nr 10 Ev 39 Ålesund -

Trondheim og stamvegrute nr 14 Ev 136

Dombås - Ålesund går gjennom Møre og

Romsdal. Prioriteringene på disse stamve-

grutene er omtalt i kapittel 13.5.1.

Behovet for å utvikle et hovedknute-

punkt for sjøtransport av gods i Møre og

Romsdal er omtalt i kapittel 6.6.

Fylkespolitisk behandling. Fylkesutvalget

i Møre og Romsdal har sluttet seg til inn-

holdet i utfordringsdokumentet som i

hovedtrekk er sammenfallende med

målene i fylkesplanen og målene fylkes-

kommunen har satt for transportsektoren i

Møre og Romsdal.

I vedtaket ble behovet for en raskest

mulig oppstart av rv 653 Eiksund-

sambandet understreket. Videre ble det

bedt om at Kvivsvegen blir realisert i plan-

perioden, og at det blir tatt et krafttak for å

bedre trafikksikkerheten på vegnettet. Det

ble også pekt på behovet for gjennomgå-

ende billettering, rassikring og gode knute-

punktsfunksjoner i tilknytning til kollektiv-

transporten.

Fylkesutvalget mener Ålesund havn

bør sidestilles med de utpekte nasjonalhav-

nene. Det ble  også understreket at utbyg-

ging av Stad Skipstunnel både vil være et

trafikksikkerhetstiltak og samtidig gi en

styrking av ruteopplegget for gods og pas-

sasjerer langs kysten. 

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 360 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 1 050 mill

kr. For første fireårsperiode er dette en

reduksjon i forhold til den framskrevne

planleggingsrammen fra St meld nr 37

(1996-97). 

Det arbeides med planer om bompeng-

efinansiering av flere prosjekter i Møre og

Romsdal, men Statens vegvesen har forelø-

pig ikke lagt til grunn tilleggsfinansiering

av tiltak innenfor fylkesfordelt ramme.

Møre og Romsdal har ingen bundne

prosjekter på øvrig riksvegnett.

I planperioden prioriteres blant annet

legging av fast dekke på resterende riks-

vegstrekninger med grusdekke; slik at hele

riksvegnettet får fast dekke i løpet av første

fireårsperioden. I første fireårsperiode leg-
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14.15 Sør-Trøndelag
Utfordringer. Sør-Trøndelag har en spesiell

bosettingsstruktur ved at hele 70 prosent av

innbyggerne bor i Trondheimsregionen

som både er fylkessenter og landsdelssen-

ter. Innbyggertallet her øker, mens det syn-

ker svakt i de øvrige deler av fylket.

Trondheimsregionen har et betydelig over-

skudd av arbeidsplasser som dekkes ved



pendling fra de øvrige deler av fylket og fra

Nord-Trøndelag.

Transportsystemet i Sør-Trøndelag er i

stor grad rettet mot Trondheimsregionen,

hvor de nasjonale transportkorridorene

Oslo - Trondheim, Trondheim - Bodø og

kystkorridoren mot Kristiansand møtes. I

tillegg har fylket en viktig transportkorri-

dor øst-vest, der sjøtransportleden i

Trondheimsfjorden er knyttet opp til veg og

bane mot Sverige og Finland. 

Enkeltstrekninger på hovedvegnettet i

Trondheim har kapasitetsproblemer i rush-

tiden. Miljøutfordringene er blant annet

knyttet til høye konsentrasjoner av sveve-

støv i vinterhalvåret. Trondheim er, nest

etter Oslo, landets viktigste knutepunkt for

jernbane. Trondheim havn er utpekt som en

av åtte nasjonalhavner. 

I utfordringsdokumentet for Sør-

Trøndelag er utfordringene delt i tre hoved-

grupper:

• Utfordringer knyttet til forbedring av

framkommelighet.

• Utfordringer knyttet til reduksjon av 

ulemper fra transport.

• Utfordringer knyttet til teknologi og 

finansiering.

Trondheimspakken/fylkesdelsplan "Ny

giv i Trondheimsregionen". Grunnlaget

for Trondheimspakken ble vedtatt gjennom

Stortingets behandling av St prp nr 129

(1988-89). Pakken omfatter utbygging av

hovedvegnettet i Trondheim (Ev 6), deler

av fylkesvegnettet, samt kollektivtrafikk-,

trafikksikkerhets- og miljøtiltak (KSM-til-

tak). Innholdet i pakken har vært gjenstand

for endringer, senest etter kommunens

behandling av revidert transportplan for

Trondheim i 1995. Dette vedtaket dannet

grunnlag for prioriteringene i Norsk veg-

og vegtrafikkplan 1998-2007. Revidert

finansieringsplan og bompengeopplegg ble

vedtatt gjennom Stortingets behandling av

St prp nr 15 (1997-98). Pakken er kostnads-

beregnet til i størrelsesorden 2 100 mill kr,

hvorav om lag 60 prosent forutsettes bom-

pengefinansiert. Bompenginnkrevingen

skal avsluttes i 2005. 

Som en oppfølging av Trondheims-

pakken og Samferdselsdepartementets

oppfordring om å sette i gang lokalt arbeid

med kollektivplanlegging, er det startet et

planarbeid med tittelen «Ny giv i

Trondheimsregionen». Fylkesdelplan for

areal, transport og utbyggingsmønster. I

arbeidet er utfordringene gruppert slik:

• Fremme en arealbruk som skaper 

mindre transportbehov.

• Utvikle transportsystemet basert på 

bærekraftighet og miljøvennlige 

løsninger som er reelle i forhold til 

transportbehovet.

• Redusere miljøbelastningen fra vegtra-

fikken. Løse transportbehovet gjennom

bruk av mer miljøvennlige 

transporttilbud.

• Færre og mindre alvorlige 

vegtrafikkulykker.

• Utvikle funksjonelle knutepunkter

mellom aktuelle transportformer.

Fylkespolitisk behandling. Fylkesutvalget

har uttalt at fylkets utfordringsdokument

danner et nyttig grunnlag for det videre
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stamvegnettet og øvrig riksvegnett framfor

strekningsvise investeringer. Innenfor min-

dre investeringstiltak prioriteres bygging

av gang- og sykkelveger og kollektivtra-

fikktiltak. Statens vegvesen forutsetter at

statens andel til Trondheimspakken følges

opp. Videre forutsetter vi at legging av fast

dekke på resterende riksvegstrekninger

med grusdekke prioriteres; slik at hele riks-

vegnettet får fast dekke i løpet av første

fireårsperiode.

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Sør-Trøndelag. For jernbanen er

prioriteringer på Dovrebanen, Rørosbanen

og Nordlandsbanen omtalt i kapittel 10.    

Prioriteringer innenfor sjøtransport og hav-

ner er omtalt i kapitlene 7 og 11. Luftfart er

omtalt i kapittel 12.

Stamvegrute nr 2 Ev 6 Oslo -

Trondheim, stamvegrute nr 3 Ev 6

Trondheim - Fauske, stamvegrute nr 10 Ev

39 Ålesund - Trondheim og stamvegrute nr

16 Kolomoen - Ulsberg går gjennom Sør-

Trøndelag. Prioriteringene på disse stamve-

grutene er omtalt i kapittel 13.5.1. 

Samordning av godsterminaler for jern-

bane og havn i Trondheim er omtalt i kapit-

tel 6.6. I kapittel 8.2 er det gitt en omtale av

tiltak for å begrense biltrafikken i de største

byområdene.

planarbeidet, men understreket at doku-

mentet burde vært mer tverrsektorielt. I

vedtaket ble det pekt på at det er viktig at

den samlede transportkapasitet i transport-

korridorene tilfredsstiller etterspørselen på

en kostnadsoptimal, sikker og bærekraftig

måte. I tillegg er fortsatt næringsutvikling

og bosetting i hele fylket avhengig av at det

samtidig legges stor vekt på transportårene

i sekundærnettet.

Fylkesutvalget mener utfordringene

som er trukket opp gjennom starten på

arbeidet med fylkesdelsplanen "Ny giv for

Trondheimsregionen", bør legges til grunn

for det videre arbeid. Strategier og tiltak for

god tilgjengelighet og redusert miljøbelast-

ning fra trafikken skal gis prioritet.

Nullvisjonen skal legges til grunn for tra-

fikksikkerhetsarbeidet i hele fylket.

Fylkesutvalget vil ikke tilrå en ytterli-

gere økning av dagens totalvekter/lengder

på tyngre kjøretøyer til 60 tonn/25,25

meter. 

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 280 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 620 mill

kr. Dette er en økning i forhold til den fram-

skrevne planleggingsrammen fra St meld

nr 37 (1996-97). Det er ikke lagt opp til bom-

pengefinansiering av tiltak innenfor fylkes-

fordelt ramme. Statens vegvesen legger til

grunn at bompengebidraget til fullføring

av Trondheimspakken i sin helhet vil gå til

strekningsvise investeringer på stamveg-

nettet, jf nærmere omtale av stamvegrute 2

i kapittel 13.5.1.  

Sør-Trøndelag vil ikke ha vesentlige

bindinger knyttet til prosjekter på øvrig

riksvegnett. Statlige refusjoner til rv 714

Hitra - Frøya vil imidlertid gi en binding på

45 mill kr ved inngangen til planperioden.

I forhold til inneværende planperiode

prioriteres mindre investeringstiltak på
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14.16 Nord-Trøndelag
Utfordringer. Nord-Trøndelag har de siste

ti årene hatt befolkningsnedgang i områ-

dene lengst fra Trondheim. Namsos-

regionen har vært stabil, mens det har vært

vekst i aksen Steinkjer - Stjørdal der 60 pro-

sent av befolkningen bor. Nærings-

strukturen i Nord-Trøndelag er preget av at

primærnæringene har stor betydning, sam-

tidig som de er en betydelig leverandør av

råvarer til viktige deler av industrien i fyl-

ket. 

Ev 14 og Meråkerbanen er viktige for-

bindelser ut av fylket til Sverige via

Storlien, mens Ev 6 og Nordlandsbanen



utgjør den sentrale interne hovedaksen i

fylket. På Nordlandsbanen er det bygd opp

et lokaltogtilbud på strekningen Steinkjer -

Trondheim.

Stjørdal/Hell er det viktigste trafikknu-

tepunktet i fylket, med Trondheim lufthavn

Værnes, Ev 6 og god tilknytning til jernba-

nen. Rørvik, Verdal og Namsos har de vik-

tigste havnene i fylket

I utfordringsdokumentet for Nord-

Trøndelag er det angitt følgende hovedsat-

singsområder:

• Gjennomføre tiltak som gjør forholdene 

bedre for næringslivet i distriktene.

• Legge til rette slik at pendling er et 

akseptabelt alternativ til flytting.

• Sikre bedre miljø og unngå ulykker.

• Gjennom sektorsamarbeid få mer nytte 

for brukerne ut av midlene til samferd-

selssektoren, blant annet i forbindelse

med:

-Terminalstruktur og rollefordeling

mellom terminaler i Innherred.

-Framtid for Namsosbanen og 

eventuelle kompenserende tiltak for 

havn og veg. 

Fylkespolitisk behandling. Fylkets

Hovedutvalg for regional utvikling uttalte i

sitt vedtak at fylkets utfordringsdokument

er et viktig grunnlag for videre arbeid, men

pekte samtidig på at det er viktig at en i det

videre arbeid med planen må se all investe-

ring, finansiering og ressursbruk på tvers

av etatene. 

I vedtaket heter det at det er viktig at

den samlede transportkapasitet tilfredsstil-

ler etterspørselen langs korridorene på en

kostnadsoptimal, sikker og bærekraftig

måte. Spesielt er det nevnt at øst-vest for-

bindelsen med Atlantbanen27 må gjøres til

en nasjonal hovedkorridor for gods- og

persontrafikk. Gevingåsen tunnel og opp-

rusting og fornying av banelegeme og tog-

materiell på Meråkerbanen er første skritt i

gjennomføringen av dette. Videre under-

strekes det at økt satsing på forsterking og

utbygging av vegnettet er en forutsetning

for å kunne ivareta og videreutvikle fylkets

næringsliv.

Fylkeskommunen ønsker en styrking

av den kollektive persontransporten med

buss og tog, og at jernbanen mer effektivt

skal kunne konkurrere med vegtransporten

i godsmarkedet. 

Fylkeskommunen kan bare tilrå en

økning av dagens totallengder/vekter på

tyngre kjøretøyer til 25,25 meter/60 tonn

dersom det kan dokumenteres at dette vil

gi bedre trafikksikkerhet og totalt sett mer

miljøvennlig transportavvikling.

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor den fylkesfordelte rammen ble

lagt fram for fylkespolitisk behandling

sommeren 1999. Forslaget tok utgangs-

punkt i en framskrevet planleggingsramme

basert på fordelingen for perioden 2002-

2007 i St meld nr 37 (1996-97). 

I forhold til inneværende planperiode

innebar forslaget en reduksjon av rammen

til mindre investeringstiltak på stamveg-

nettet og øvrig riksvegnett til fordel for

strekningsvise investeringer. Innenfor

strekningsvise investeringer ble gjennom-

føring av Namdalsprosjektet prioritert i

første fireårsperiode.

Hovedutvalget for regional utvikling

stilte seg positiv til en utbedring av rv 769 i

Namsos (Namdalsprosjektet), men var

uenig i at dette skulle skje på bekostning av

høyt prioriterte prosjekter som rv 17 Asp -

Dyrstad nord for Steinkjer og rv 769 Salsnes

- Lund. Utvalget var videre uenig i å redu-

sere satsingen på gang- og sykkelveger og

trafikksikkerhetstiltak til fordel for

Namdalsprosjektet.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 180 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011
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27   Jernbanen Trondheim - Østersund over Storlien.



Omtale andre steder i dokumentet som

berører Nord-Trøndelag. For jernbanen er

prioriteringer på Nordlandsbanen omtalt i

kapittel 10. Prioriteringer innenfor sjøtrans-

port og havner er omtalt i kapitlene 7 og 11.

Luftfart er omtalt i kapittel 12.

Stamvegrute nr 3 Ev 6 Trondheim -

Fauske går gjennom Nord-Trøndelag.

Prioriteringene på denne ruten er omtalt i

kapittel 13.5.1.

foreslås en investeringsramme på 520 mill

kr. For siste del av tiårsperioden er dette en

økning i forhold til den framskrevne plan-

leggingsrammen fra St meld nr 37 (1996-

97). Videre er det regnet med om lag 140

mill kr i bompenger til delvis bompengefi-

nansiering av Namdalsprosjektet, hvorav

om lag 50 mill kr i første fireårsperiode.

Prosjektet rv 769 Salsnes - Lund er fore-

slått startet opp i 2001. Dette ventes å gi en

binding på om lag 20 mill kr ved inngang-

en til planperioden.

I planperioden prioriteres streknings-

vise investeringer høyt, men Statens vegve-

sen er enig med fylkeskommunen i at sat-

singen på blant annet bygging av gang- og

sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak bør

økes i forhold til det foreløpige forslaget til

prioriteringer. Innenfor strekningsvise

investeringer prioriteres blant annet utbe-

dring av rv 17 mellom Asp og Dyrstad nord

for Steinkjer i første fireårsperiode. Videre

prioriteres legging av fast dekke på reste-

rende riksvegstrekninger med grusdekke,

samt utbedring av gamle bruer og ferjeleier.

I tillegg er det aktuelt med oppstart av

Namdalsprosjektet, med fullføring i siste

del av tiårsperioden.

Namdalsprosjektet omfatter hovedinn-

fartene til Namsos sentrum fra henholdsvis

sør, nord og øst, dessuten noen mindre til-

tak. Fra sør planlegges bygging av ny bru

på rv 769 over Namsen ved Tiendeholmen.

I nord vil rv 769 bli lagt i tunnel utenom det

gamle byområdet Vika, og i øst vil det bli

gjennomført tiltak som forbedrer trafikk-

sikkerheten og miljøet langs Namsdals-

vegen. Prosjektet har en kostnadsramme på

om lag 275 mill kr, hvorav 50 prosent er

planlagt bompengefinansiert. I tillegg vur-

deres bygging av ny fylkesvegbru over

Namsen ved Horka i Overhalla som en del

av Namdalsprosjektet. Fylkeskommunen

har gitt en foreløpig tilslutning til prosjek-

tet. Endelig vedtak i fylkeskommunen er

ventet å foreligge i løpet av 1999.
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14.17 Nordland

Utfordringer. Klimatiske og topografiske

forhold gir spesielle utfordringer for trans-

portvirksomheten i Nordland. Sammen-

liknet med andre kystfylker er en relativt

stor andel av befolkningen avhengig av fer-

jeforbindelse til fastlandet. 

Fiske, fiskeoppdrett og turisme er vikti-

ge næringer som krever forutsigbare og

effektive transporter. En betydelig del av

verdiskapningen i fylket skjer langs kysten,

mens hovedkorridoren for den landbaserte

transporten (Ev 6 og Nordlandsbanen) går i

innlandet. Det er derfor viktig med gode

transportmuligheter mellom kysten og inn-

landet, og ut til øyene. 

Luftfarten er viktig for reiser innen fyl-

ket og for reiser inn og ut av fylket.

Nordland har til sammen 12 statlige fly-

plasser, hvorav Bodø lufthavn og

Harstad/Narvik lufthavn Evenes er de vik-

tigste. 

Bodø havn er utpekt som en av åtte

nasjonalhavner, mens havna i Sandnes-

sjøen er gitt status som regional havn.

I utfordringsdokumentet for Nordland

er følgende utfordringer spesielt vektlagt:

• Bedre sikkerhet innen alle transportsek-

torene og reduksjon i antall ulykker.

• Gode rammebetingelser for 

næringslivet.

• Utvikling av levedyktige og slagkrafti-

ge bo- og arbeidsmarkedsregioner.

• Redusere omfanget av transportrelater-

te miljøproblemer.



• En mer helhetlig forvaltning og sam

ordning av transportsektorene.

Med utgangspunkt i dette er det pekt ut ni

hovedsatsingsområder for planperio-

den 2002-2011:

• Næringsutvikling gjennom infrastruk-

turtiltak innen "Helgelandskrysset". 

(Omfatter blant annet rv 78

Toventunnelen.)

• Satsing på Narvik som kommunika-

sjons- og distriktssenter og satsing på 

vegløsninger for nordredel av 

Nordland(Lofoten/Vesterålen/

Lofoten) samt Sør-Troms.

• Satsing på kommunikasjonssenteret 

Bodø med akse Bodø - Fauske.

• Sikkerhetstiltak innen alle 

transportsektorer.

• Optimal transportmiddelfordeling og 

effektive terminalfunksjoner for overfø-

ring av gods mellom veg-, bane-, sjø- og

lufttransport.

• Miljøvennlig transport i henhold til

nasjonale mål som følge av 

Kyotoavtalen.

• Rask og kostnadseffektiv 

godstransport.

• Satsing på reiseliv.

• Samordning og koordinering mellom 

sektorene. 

Fylkespolitisk behandling. Fylkesutvalget

i Nordland har i hovedsak sluttet seg til

hovedutfordringene og hovedsatsingsom-

rådene som framgår av utfordringsdoku-

mentet. Som et tillegg til det første kule-

punktet under hovedsatsingsområdene,

framhevet utvalget at rv 76 må ferdigstilles

slik at tverrforbindelsen mellom Sør-

Helgeland og stamveg/jernbane får for-

svarlig standard. Under andre kulepunkt

ble det understreket at det også må arbei-

des for at Harstad/Narvik lufthavn Evenes

blir knyttet til det regionale rutenettet. I

dag er all tilknytning til det regionale rute-

nettet i Nordland via Bodø lufthavn og

Tromsø lufthavn.

Fylkesutvalget ønsker å flytte mer av

godstrafikken fra veg til båt og jernbane

som et ledd i arbeidet for å få en mer miljø-

vennlig transport. Viktige tiltak vil være å

bygge ut krysningsspor og utvide profiler

på Nordlandsbanen, styrking av terminal-

funksjonene og tilrettelegging for contai-

nertrafikk med RO/RO-anlegg i de viktig-

ste havnene. 

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor den fylkesfordelte rammen ble

lagt fram for fylkespolitisk behandling

våren 1999. Forslaget tok utgangspunkt i en

framskrevet planleggingsramme basert på

fordelingen for perioden 2002-2007 i St

meld nr 37 (1996-97). 

Som for inneværende planperiode inne-

bar forslaget en sterk satsing på streknings-

vise investeringer. Innenfor strekningsvise

investeringer ble utbedring av resterende

riksvegstrekninger med grusdekke priori-

tert. Videre ble blant annet utbedring av rv

81 Oppeid - Skutvik, rv 76 Tosenvegen, rv

17 Løding - Godøystraumen og rv 78

Toventunnelen prioritert. 

Fylkeskommunen ønsket ikke å uttale

seg til konkrete prioriteringer mellom pro-

sjekter så tidlig i arbeidet med Nasjonal

transportplan. Et omarbeidet saksframlegg

med opplisting av aktuelle prosjekter og til-

tak ble derfor lagt fram for fylkeskommu-
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Eventuell bygging av Toventunnelen på

rv 78 må vurderes nærmere ved revisjon av

Nasjonal transportplan for perioden 2006-

2015. 

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Nordland. 

For jernbanen er prioriteringer på

Nordlandsbanen og Ofotbanen omtalt i

kapittel 10. Prioriteringer innenfor sjøtrans-

port og havner er omtalt i kapitlene 7og 11.

Luftfart er omtalt i kapittel 12.

Stamvegrute nr 3 Ev 6 Trondheim -

Fauske med tilknytninger til Bodø (rv 80)

og Umbukta/Riksgrensen (Ev 12) og stam-

vegrute nr 4 Ev 6 Fauske - Nordkjosbotn

med tilknytninger til Å i Lofoten (Ev 10) og

Bjørnefjell/Riksgrensen (Ev 10) går

gjennom Nordland. Prioriteringene på

stamvegnettet er omtalt i kapittel 13.5.1.

nen sommeren 1999. Fylkestinget sluttet

seg til utvalget av prosjekter og vil komme

tilbake med en konkret prioriteringsrekke-

følge når Nasjonal transportplan foreligger.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 410 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 960 mill

kr. Dette er en økning i forhold til den fram-

skrevne planleggingsrammen fra St meld

nr 37 (1996-97). Det er ikke lagt opp til bom-

pengefinansiering av tiltak innenfor fylkes-

fordelt ramme.

Nordland vil ved inngangen til plan-

perioden ikke ha vesentlige bindinger

knyttet til prosjekter på øvrig riksvegnett.

Som for inneværende periode legges

det opp til en sterk satsing på strekningsvi-

se investeringer. I første fireårsperiode pri-

oriteres legging av fast dekke på resterende

riksvegstrekninger med grusdekke. I til-

legg prioriteres videre utbedring av rv 81

mellom Oppeid og Skutvik, og eventuell

start på utbedring av rv 76 langs

Tosenfjorden. Dette anlegget fullføres i siste

del av tiårsperioden og vil føre til bedring

av standarden på tverrforbindelsen mellom

Brønnøysund/Sør-Helgeland og Ev

6/Nordlandsbanen. 

Statens vegvesen går dessuten inn for å

satse på Ev 10 i Lofoten som nasjonal turist-

veg i første fireårsperiode. Statens utgifter i

den sammenheng prioriteres innenfor den

fylkesfordelte rammen. I tiårsperioden er

det også aktuelt å gjennomføre prosjektet

rv 17 Løding - Godøystraumen. Prosjektet

omfatter omlegging av resterende del av

den gamle vegen mellom tettstedet Løding

og Saltstraumen. Eksisterende veg  har

meget dårlig standard og randbebyggelse

på deler av strekningen. 

Den økte rammen gir dessuten rom for

en satsing på rassikringstiltak i siste del av

tiårsperioden.
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14.18 Troms
Utfordringer. Utviklingen i Troms preges

av at det har foregått en betydelig konsen-

trasjon med landsdels- og fylkessenteret

Tromsø som "befolkningsmagnet". Det er

imidlertid en målsetting å opprettholde

bosettingsstrukturen i fylket så langt som

mulig. Fylket har i perioden 1991-1996 hatt

sterkere vekst i sysselsettingen enn lands-

gjennomsnittet. Om lag fl av veksten har

kommet i Tromsø, og er dominert av offent-

lig og privat tjenesteyting. 

Transportavstandene for gods til og fra

Troms er ofte lange og tidkrevende. Import

av dagligvarer, drivstoff og innsatsvarer i

primærnæringene kommer i hovedsak via

sentralterminaler på Østlandet, mens

eksporten av fylkets egen vareproduksjon -

i hovedsak fisk og fiskeprodukter - for en

stor del går til EU-land. Regularitet for

gods- og varetransportene og effektive ter-

minaler er derfor svært viktig for fylket. 

Troms er uten jernbane. Imidlertid har

Artic Rail Express (ARE) mellom Oslo og



Narvik bidratt til å gjøre Narvik til et viktig

knutepunkt for varer til og fra Troms.

Tromsø havn er utpekt som en av åtte

nasjonalhavner med et influensområde

som dekker både Troms og Finnmark.

Harstad er utpekt som regional havn for

Sør-Troms. Troms har tre statlige flyplasser

hvorav Tromsø lufthavn er den klart viktig-

ste. Harstad/Narvik lufthavn Evenes ligger

i Nordland, men betjener også Sør-Troms. 

I utfordringsdokumentet for Troms

angis følgende hovedutfordringer:

• Sikre at godstransportene og næringsli-

vets persontransport til/fra og internt i 

fylket kan gjennomføres rasjonelt. Blant 

annet må regulariteten forbedres og det 

må gis mulighet til å etablere effektive

terminaler og knutepunkter.

• Sikre bosettingsmønsteret ved å legge

til rette for det daglige lokale transport-

behov og for transport til/fra sentra der 

regionale tjenester er lokalisert.

• Legge til rette for minimalisering av det

motoriserte transportarbeidet i 

byområdene.

• Begrense konfliktflatene mellom lokale 

forurensningskilder og omgivelsene.

• Økt bruk av informasjons- og kommu-

nikasjonsteknologi som alternativ til 

reiser.

Fylkespolitisk behandling. Fylkesutvalget

har i sitt vedtak til utfordringsdokumentet

framhevet at det er en målsetting å få eta-

blert Troms som et viktig knutepunkt i en

maritim transportkorridor i nordområ-

dene, primært forankret i næringslivets

transportbehov. Fylkesutvalget pekte

videre på at det er av stor betydning å få

helårsveger med internasjonal bæreevne i

retning nord/syd og øst/vest med vekt på

forbindelsen til Sverige og Finland, bedre

vegforbindelse til Lofoten/Vesterålen samt

et sekundært vegnett slik at også ytterdis-

triktene kan nås. Det ble bedt om at intern-

veger på Senja, rassikring av Ev 6 i Kåfjord

og utbygging av Ullsfjordforbindelsen blir

ivaretatt i det videre planarbeidet, samt at

rv 83 (Tjeldsund bru - Harstad) igjen må få

status som en del av stamvegnettet. 

Kortsiktig forutsettes det at Narvik byg-

ges om som jernbaneknutepunkt for Troms.

Fylkesutvalget forventer at utredning om

Tromsbanen fremmes innen år 2004.

Fylkesutvalget ønsker å beholde

Hurtigruta, i hovedsak etter samme kon-

sept som i dag.

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor den fylkesfordelte rammen ble

lagt fram for fylkespolitisk behandling

sommeren 1999. Forslaget tok utgangs-

punkt i en framskrevet planleggingsramme

basert på fordelingen for perioden 2002-

2007 i St meld nr 37 (1996-97). 

I forhold til inneværende planperiode

innebar forslaget en vridning fra strek-

ningsvise investeringer til mindre investe-

ringstiltak på stamvegnettet og øvrig riks-

vegnett, men først i siste del av tiårsperio-

den. Innenfor disse tiltakene ble det lagt

opp til en vridning fra gang- og sykkelve-

ger til mindre utbedringer. Innenfor strek-

ningsvise investeringer ble blant annet byg-

ging av Internveg Torsken prioritert. 
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de, samt trafikksikkerhetstiltak og gang- og

sykkelvegbygging i byene.

Eventuell bygging av Internveg

Torsken må vurderes nærmere ved revisjon

av Nasjonal transportplan for perioden

2006-2015. 

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Troms. Prioriteringer innenfor sjø-

transport og havner er omtalt i kapitlene 7

og 11. Prioriteringer innenfor luftfart er

omtalt i kapittel 12.

Stamvegrute nr 4 Ev 6 Fauske -

Nordkjosbotn og stamvegrute nr 5 Ev 6

Nordkjosbotn - Kirkenes går gjennom

Troms. Prioriteringer på disse stamvegru-

tene er omtalt i kapittel 13.5.1.

Fylkeskommunen konstaterte at forsla-

get var i samsvar med den prioritering som

var lagt fram og behandlet i utfordringsdo-

kumentet, og så ikke noen grunn til å fatte

nytt vedtak. 

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 240 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 590 mill

kr. For siste del av tiårsperioden er dette en

liten økning i forhold til den framskrevne

planleggingsrammen fra St meld nr 37

(1996-97). 

Innkreving av drivstoffavgift i Tromsø

skal avsluttes i 2003, men inntektene i 2002

og 2003 vil i sin helhet gå til nedbetaling av

gjeld. Forlengelse av innkrevingen for å

finansiere en Tromsøpakke 2 blir vurdert,

men Statens vegvesen har foreløpig ikke

lagt til grunn tilleggsfinansiering av tiltak

innenfor fylkesfordelt ramme.

Prosjektet Internveg Berg er foreslått

startet opp i 2001. Dersom Stortinget slutter

seg til dette, ventes prosjektet å gi en bin-

ding på om lag 70 mill kr ved inngangen til

planperioden. 

I forhold til inneværende planperiode

legges det opp til en vridning fra strek-

ningsvise investeringer til mindre investe-

ringstiltak på stamvegnettet og øvrig riks-

vegnett, men først i siste del av tiårsperio-

den. I første fireårsperiode er det aktuelt å

bygge nye ferjeleier, inklusive en mindre

vegomlegging med innkorting av ferjesam-

bandet Refsnes - Flesnes på rv 83 i

Kvæfjord kommune. I tillegg er det aktuelt

med miljø- og sikkerhetsmessig opprust-

ning av eksisterende rv 867 ved Harstad. 

I siste del av tiårsperioden prioriteres

mindre utbedringer som forsterkning av

vegnettet til 10 tonns tillatt aksellast og

ombygging av ferjeleier. Den økte rammen

kan dessuten gi rom for sterkere satsing på

rassikringstiltak enn i inneværende perio-
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14.19 Finnmark
Utfordringer. Finnmarks særtrekk er store

avstander og en spredt befolkning som

høster av naturressursene. Fiskeri, havbruk

og reiseliv er utpekt som innsatsområder i

næringsutviklingen i Finnmark. Disse

næringene er svært avhengige av samferd-

sel og kommunikasjoner.

Eksistensgrunnlaget for mange tettste-

der langs Finnmarkskysten er sterkt knyttet

til havnene. Hammerfest og Kirkenes er

utpekt som regionale havner for henholds-

vis Vest- og Øst-Finnmark. Hurtigruten er

et viktig tilbud for godstransport til/fra

anløpsstedene i Finnmark.

Luftfarten har stor betydning både for

reiser innen fylket og for reiser inn og ut av

fylket. Finnmark har til sammen 11 statlige

flyplasser, hvorav flyplassene i Alta,

Lakselv (Banak) og Kirkenes er de viktig-

ste. 

Med unntak av stedvis dårlig regula-

ritet om vinteren, er vegnettet i Finnmark

relativt godt utbygd i forhold til de trafikk-

mengder det betjener. Finnmark har imid-

lertid et betydelig trafikksikkerhetspro-

blem og er blant de fylkene i landet som de

senere årene har hatt flest drepte på veg-



nettet i forhold til trafikkarbeidet (drep-

te/antall kjørte km). 

I utfordringsdokumentet for Finnmark

er følgende utfordringer spesielt vektlagt:

• Sikre en effektiv godstransport inn og 

ut av fylket og internt i fylket.

• Sikre befolkningens behov for en 

tilfredsstillende standard på daglig 

transporttilbud og sikker 

framkommelighet.

• Sikre at transport og infrastruktur tar

hensyn til miljø og arealutnyttelse og

begrenser konfliktflatene mellom lokale 

forurensningskilder og omgivelsene.

Som en naturlig konsekvens av utfordring-

ene foreslås framkommelighet og bedre

regularitet på vegnettet vinterstid som

hovedsatsingsområde for vegsektoren i fyl-

ket. Kystverkets hovedsatsing vil være ret-

tet mot fiskerihavnene ut fra næringens

betydning for fylket. Innenfor luftfarten

foreslås å satse på oppgradering av eksiste-

rende infrastruktur på den enkelte flyplass

til ICAO standard og myndighetskrav. 

Fylkespolitisk behandling. Fylkesutvalget

har gitt sin tilslutning til utfordringsdoku-

mentet for Finnmark, men med blant annet

følgende merknader: 

• Utbygging av helårsveger til Nordkyn 

og Havøysund må gjennomføres så 

tidlig som mulig i planperioden. 

• Det må iverksettes heldøgnsbrøyting på 

hele riksvegnettet i Finnmark og kolon-

netilbudet må bedres. 

• Det regionale flyrutenett må 

videreutvikles med tanke på bedre 

internforbindelser. 

• Hurtigruta videreføres i sin nåværende

form også etter år 2001. 

• Det må lages en helhetlig nasjonal 

trafikksikkerhetsplan. 

Et mer detaljert forslag til prioriteringer

innenfor den fylkesfordelte rammen ble

lagt fram for fylkespolitisk behandling

våren 1999. Forslaget tok utgangspunkt i en

framskrevet planleggingsramme basert på

fordelingen for perioden 2002-2007 i St

meld nr 37 (1996-97).

Fylkesutvalget sluttet seg i all hovedsak

til disse prioriteringene, som innebar at

over halvparten av rammen ble foreslått til

strekningsvise investeringer. Likevel ble

satsingen på mindre investeringstiltak på

stamvegnettet og øvrig riksvegnett økt i

forhold til inneværende planperiode.

Bygging av helårsveg til Nordkyn på rv 888

ble prioritert, med oppstart i første fireårs-

periode og fullføring i siste del av tiårsperi-

oden. Fylkesutvalget mente imidlertid at

rammen bør økes, slik at utbyggingen kan

fullføres i 2006 og bygging av helårsveg til

Havøysund på rv 889 også kan startes opp

i tiårsperioden.

Prioriteringer innenfor fylkesfordelt

investeringsramme for vegsektoren. 

Statens vegvesen foreslår en fylkesfordelt

investeringsramme på 280 mill kr for perio-

den 2002-2005. For hele perioden 2002-2011

foreslås en investeringsramme på 720 mill

kr. Dette er en liten reduksjon i forhold til

den framskrevne planleggingsrammen fra

St meld nr 37 (1996-97). Det er ikke lagt opp

til bompengefinansiering av tiltak innenfor

fylkesfordelt ramme.
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ren 1991/92. Prosjektet vil gi positive virk-

ninger for de om lag 3 000 innbyggerne på

Nordkynhalvøya og for fiskeindustrien,

men kan medføre negative konsekvenser

for reindriftsinteressene. Kostnadsover-

slaget er om lag 430 mill kr.

Det vil ikke være rom for større tiltak på

rv 889 til Havøysund uten omprioritering

av midler fra rv 888 til rv 889. Statens veg-

vesen mener at dette bør vurderes nærmere

i arbeidet med handlingsprogrammet for

perioden 2002-2011.

Omtale andre steder i dokumentet som

berører Finnmark. Prioriteringer innenfor

sjøtransport og havner er omtalt i kapitlene

7 og 11. Luftfart er omtalt i kapittel 12.

Stamvegrute nr 5 Ev 6 Nordkjosbotn -

Kirkenes går gjennom Finnmark.

Prioriteringene på denne ruten er omtalt i

kapittel 13.5.1.

Prosjektet rv 94 Stallogargoflågan er

planlagt startet opp i inneværende plan-

periode, med fullføring etter 2001.

Prosjektet ventes å gi en binding på om lag

50 mill kr ved inngangen til planperioden. 

I planperioden prioriteres strekningsvi-

se investeringer høyt. I tillegg prioriteres

mindre utbedringer høyt i forhold til inne-

værende periode. Det er store behov knyt-

tet til utskifting av bruer, forsterkning,

utbedring av enkelte punkter på vegnettet

med svært dårlig horisontalkurvatur samt

reparasjon av stormskader der riksvegene

ligger ved sjøen.

Det legges opp til en etappevis utbyg-

ging av rv 888 til Nordkyn, med oppstart i

første fireårsperiode. Prosjektet omfatter

utvidelse av vegen mellom Bekkarfjord og

Hopseidet til tofelts helårsveg på hele den

38 km lange strekningen. Eksisterende veg

er en enfelts sommerveg, men har likevel

vært holdt åpen i vinterhalvåret fra vinte-
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Gardermobanen og utvidelse av Skøyen og

Nationaltheatret stasjoner til fire spor. Dette

har gitt en effektiv, høyfrekvent tilbringer-

tjeneste til den nye hovedflyplassen med

flytoget og vesentlige forbedringer av det

øvrige togtilbudet i regionen. Kapasitets-

utvidelsene på infrastrukturen nærmest

Oslo har også stor nytte for persontrafikken

på mellom- og langdistanse, og for godstra-

fikken. Kryssingspor/dobbeltsporstrek-

ninger i Vestfold og Østfold gir grunnlag

for bedre punktlighet og trafikkavvikling.

Fjerntrafikken på Sørlandsbanen, Bergens-

banen og Dovrebanen har ved inngangen til

2002 blitt betydelig oppgradert med tilpas-

ning av kjøreveien til nye krengetog med

høyere frekvens og kortere reisetider. Profil

tilpasses semihengere på tog.

De største forbedringene for godstrafik-

ken fram mot 2002 vil skje på Sørlands-

banen, Bergensbanen og Dovrebanen.

Kapasitetstiltak gir mulighet for flere tog

og større spredning av godstrafikken over

døgnet.

Det var gjennomsnittlig fire drepte og

åtte skadde per år innenfor jernbanesekto-

ren i perioden 1994-98. Dette forventes også

å være situasjonen ved inngangen til plan-

perioden 2002-2011. Vel 3 300 personer vil

være utsatt for støy over 42 dBA.

Bindinger for planperioden 2002-2011.

Bindinger er først og fremst knyttet til

godsterminalene i Sandnes (Ganddal) og

Trondheim og parsellen Barkåker -

Tønsberg på Vestfoldbanen, samt å innfri

kravene i forskrift til Forurensningsloven.

Samlet binding ved inngangen til perioden

er 1,25 mrd kr.

Hva oppnår vi til år 2011 med videreføring

av dagens planer og politikk 

- en referansestrategi. Økonomiske rammer.

Beregning av økonomisk ramme for refe-

ransestrategien gir totalt 44,4 mrd kr til

jernbaneformål for perioden 2002-2011.

Dette er 3,5 prosent lavere enn regjeringens

Referansestrategien viderefører priorite-

ringene som er forutsatt for perioden 2002-

2007 i gjeldende langtidsplaner for perio-

den 1998-2007 fram til utløpet av 2011. For

Kystverket videreføres prioriteringene for

perioden 1998-2001. Fordelingen av de øko-

nomiske rammene på ulike formål vises i

tabell A i vedlegg 4. Referansestrategien er

vist for hver av sektorene, ikke som en tverr-

etatlig strategi. Dette er gjort fordi referan-

sestrategien tar utgangspunkt i en viderefø-

ring av de gjeldende langtidsplaner, der det

ikke er gjort en forutsetning om tverretatlig

samordning på tilsvarende måte som i

Nasjonal transportplan.

1.1.1 Jernbaneverket. Oppfølging av Norsk

Jernbaneplan 1998-2007 for perioden 1998-

2001 Forventet status ved inngangen til plan-

perioden. Forventet status ved inngangen til

2002 kan i korte trekk karakteriseres ved at:

• Investeringer i infrastrukturen har økt 

jernbanens transportkapasitet og gjort

det mulig å realisere forbedringer i 

transporttilbudet med nye togtilbud, 

økt frekvens, bedre punktlighet, større 

komfort og reduserte reisetider.

• Jernbaneverket har startet et intensivert

vedlikeholdsprogram for å redusere 

etterslepet på vedlikeholdssiden. Riktig

nivå på vedlikeholdet minsker behovet 

for driftsmidler.

I det sentrale Østlandsområdet er infra-

strukturens kapasitet økt vesentlig med
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Vedlegg 1

En referansestrategi og fire alternative
innretninger til dagens politikk

En referansestrategi og fire alternative

innretninger til dagens politikk. I dette

vedlegget presenterer vi en mer detaljert

beskrivelse av referansestrategien og de fire

alternative innretningene for framkomme-

lighet, regional- og distriktspolitiske hen-

syn, høy sikkerhet og bedre miljø.

1.1 Hva kan vi oppnå med å videre-
føre dagens planer og politikk?
- en referansestrategi



forslag til jernbaneformål i 1999-budsjettet

og 6 prosent lavere enn en ren framskriving

av rammen i Norsk Jernbaneplan for 1998-

2007. Korrigert for offentlig kjøp gir den

økonomiske rammen 34,9 mrd kr til drift,

vedlikehold og investeringer i kjørevegen

for perioden 2002-2011. Prosjekter basert på

alternativ finansiering inngår ikke i refe-

ransestrategien.

Beskrivelse av referansestrategien. Referanse-

strategien vil i hovedsak være å videreføre

satsingen fra perioden 1998-2001, slik det er

skissert i Norsk Jernbaneplan 1998-2007.

Dette innebærer at videre utvikling av jern-

banens infrastruktur fordeles på følgende

områder:

• Lokaltrafikken rundt Oslo, Stavanger, 

Bergen og Trondheim.

• Intercitytrafikken mellom Oslo, 

Halden, Skien og Lillehammer.

• Spor- og terminalkapasitet og profilut-

videlser for godstransporten.

• Opprettholde banestandarden på det 

øvrige jernbanenettet.

Den økonomiske rammen i referanse-

strategien gir mulighet for en del forbedring-

er i jernbanens tilbud i perioden, men det er

ikke nok til å gi jernbanen et løft for å bedre

konkurransekraften og møte utfordringene

som beskrives i Nasjonalt utfordrings-

dokument. 

I 1999 er driftsbudsjettet for å drive

jernbanens kjøreveg på om lag 1,4 mrd kr.

Siktemålet er at driften skal effektiviseres

med 1-2 prosent per år. Det er lagt til grunn

at driftskostnadene kan reduseres med 15

prosent fram mot 2011, men dette forutset-

ter et høyt nivå på vedlikeholdet. Det vil

fortsatt være et betydelig etterslep på ved-

likeholdet i neste periode. Reduserte drifts-

kostnader over tid tilsier at vedlikeholdet

og/eller investeringene gradvis kan økes

gjennom perioden.

Referansestrategien forutsetter at om-

lag 40 prosent av investeringsrammen brukes

i Oslo-området. Nye dobbeltspor Skøyen -

Sandvika og Oslo - Hauketo står ferdige til

2011, mens parsellen Sandvika - Asker er

startet opp.

For lokaltrafikken rundt Stavanger, Bergen

og Trondheim vil det bli bedre togtilbud

med høyere frekvens og redusert kjøretid.

Investeringene omfatter oppstart av nytt 2.

spor mellom Stavanger og Sandnes og dob-

beltspor mellom Bergen og Arna. I tillegg

prioriteres en del tiltak i Trondheims-

området, blant annet Gevingåsen tunnel. 

Referansestrategien innebærer at det

bygges nytt enkeltspor mellom Larvik/

Farriseidet og Porsgrunn. Dette vil redusere 

reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn

med 21 minutter og er avgjørende for jern-

banens konkurransekraft i Grenlands-

området. På Østfoldbanen vil nytt dobbelt-

spor mellom Haug i Råde og Seut ved

Fredrikstad stå ferdig i 2011.

På fjerntogstrekningene blir videre ut-

vikling i referansestrategien fram mot 2011

i første rekke rettet mot godstrafikken.

Sluttføringen av nye godsterminaler i

Sandnes og i Trondheim og fortsatt profil-

utvidelse på Bergensbanen og Nordlands-

banen blir viktig for godstrafikkens kon-

kurransekraft. Utbygging av kryssings-

kapasitet på fjerntogstrekningene gjør det

mulig å kjøre flere godstog i døgnet. Det
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sent av den totale planrammen 1998-2001

for disse to virksomhetsområdene.

Midlene til fiskerihavner prioriteres på

steder hvor utbyggingen har stor betyd-

ning for nasjonal verdiskaping i fiskerinæ-

ringen. Samtidig ivaretas havnebehov i

mindre lokalsamfunn, der fiskerihavntiltak

har a-vgjørende betydning for næringen og

sysselsettingen på stedet. Det er lagt vekt på

både framkommelighets- og distriktshensyn.

Når det gjelder farledsutbedringene har

innsatsen i hovedsak vært rettet mot inn-

seilingen til fiskerihavnene.

Tre trafikksentraler, Horten, Brevik og

Fedje, er per i dag satt i drift. Ved inngangen

til planperioden 2002-2011 vil også Kvitsøy

være i drift. Likeledes vil HAZMAT-systemet

for farlig og forurensende last, samt viktige

elementer av Kystverkets nye Meldings- og

Informasjonssystem være i drift.

NOU 1999:5 Det nye Kystverket fore-

slår organisatoriske endringer med klarere

skille mellom forvaltningsoppgavene og

den øvrige virksomhet. Kystverket har

foreslått at endringene skal iverksettes før

planperioden 2002-2011.

Hva oppnår vi til år 2012 med videre-

føring av dagens planer og politikk 

- en referansestrategi. Økonomiske rammer. 

Kystverket har en økonomisk ramme på

8,95 mrd kr i planperioden. 6,14 mrd kr går

til drift og vedlikehold. Dette tilsvarer 69

prosent av den totale planrammen. 1,5 mrd

kr eller 17 prosent av planrammen går til

investeringer.

Beskrivelse og virkninger av referansestrategien.

Rammen i referansestrategien er ikke til-

strekkelig til å holde akseptabel standard

på fiskerihavner, farleder og navigasjonsin-

stallasjoner. Etterslepet i bevilgningene til

havne- og fyrtjenesten i 1998 og 1999, i for-

hold til gjeldende økonomiske planramme,

vil øke til 330 mill kr i 2002 og til 1,2 mrd kr

ved utløpet av planperioden. En betydelig

del av disse midlene var forutsatt benyttet

møter  også  kravet  fra  kundene  om større

fleksibilitet. 

I referansestrategien er det avsatt midler

til utvikling av stasjoner/knutepunkter,

primært innenfor lokaltog- og intercity-

området. Det er også satt av midler til

utbygging av tekniske anlegg, strømfor-

syning, utbygging av togradio i tunneler og

signalanlegg. Det legges opp til rassikring

på Sørlandsbanen, Bergensbanen og

Ofotbanen. 

Det forutsettes at nivået på offentlig kjøp

og fordeling på togprodukter opprettholdes på

1999-nivå, om lag 950 mill kr per år, og at

de samme togprodukter som i dag inngår.

Virkninger av referansestrategien.Vedlike-

holdsnivået i referansestrategien øker etter-

slepet, og er ikke høyt nok til å oppretthol-

de driftsstabiliteten på hele jernbanenettet.

Referansestrategien fører til at ulykkes-

situasjonen i 2012 antas å være som i perio-

den 1994-98; fire drepte og åtte skadde per

år. Kravene til støy i forskrift til For-

urensningsloven vil være oppfylt innen

2005. En mer utførlig oversikt over virk-

ninger i referansestrategien er vist i ved-

legg 4, tabell C og D.

1.1.2 Kystverket. Oppfølging av Kystverkets

langtidsplan for perioden 1998-2001. 

Forventet status ved inngangen til plan-

perioden. For perioden 1998-2001 er det

lagt til grunn en planramme på 3,5 mrd kr.

Dette innebærer en økning på rundt 300

mill kr for havnetjenesten og fyr- og merke-

tjenesten og en flat videreføring av de

andre virksomhetsområdene. Økningen

forutsettes brukt til å ta inn igjen deler av et

betydelig etterslep i vedlikeholdet av infra-

struktur. 

Etter de to første planårene ligger man

an til et etterslep på om lag 90-100 mill kr

for havnetjenesten og 60-70 mill kr for fyr-

og merketjenesten. Tilsvarende utvikling

de siste to planårene vil gi et etterslep på

om lag 330 mill kr. Dette tilsvarer 20 pro-
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til vedlikeholdsarbeider. Dette resulterer i

redusert kvalitet på infrastrukturen og

svekket trafikksikkerhet for sjøtransporten.

Fiskerihavnetjenesten vil fremdeles

kunne dekke noen av basisfunksjonene til

fiskerinæringen lokalt og regionalt. Men

det blir lite spillerom til større fiskerihavn-

prosjekter hvor nasjonal verdiskaping blir

satt i fokus.

Det er identifisert viktige farledspro-

sjekter til over 1 mrd kr i det nasjonale

transportnettet. Referanserammen dekker

knapt 30 prosent av behovet. 

Rammen gir lite rom for nødvendig

videreutvikling av navigasjonsinstallasjo-

ner, elektroniske navigasjonshjelpemidler

og andre integrerte navigasjonssystemer.

Referansestrategien gir heller ikke mulig-

heter for et utvidet engasjement innenfor

småbåtsektoren.

1.1.3 Luftfartsverket. Oppfølging av Norsk

Luftfartsplan 1998-2007 for perioden 1998-

2001. Forventet status ved inngangen til plan-

perioden. Norsk Luftfartsplan 1998-2007

regner med en årlig passasjervekst på 4,1

prosent. Den reelle veksten til nå har vært

på 4,7 prosent per år. 

Planen forutsatte at 720 mill kr ble øre-

merket til investeringer på de nye statlige

regionale lufthavnene for årene 1998-2001.

Behovet for investeringer på stamrutenettet

medførte at rammen fra Norsk Luftfarts-

plan ble utvidet med midler fra regule-

ringsfondet for 1999. Det ble fastsatt en

økning i avkastningen fra Oslo Lufthavn

fra år 2000. 

I 1998 ble det investert for 846 mill kr i

videre utvikling av flyplasser og flysikrings-

tjenesten. Av større investeringer kan nevnes

ferdigstillelse av ombyggingen på Tromsø

lufthavn, nytt ekspedisjonsbygg på Evenes,

pågående bygging av ny taksebane på

Værnes og ny flyplass i Båtsfjord. Oslo luft-

havn Gardermoen ble åpnet 8. oktober 1998.

Av investeringer fram til 2002 kan nevnes

nye ekspedisjonsbygg i Stavanger, Alta,

Kirkenes og på Svalbard, plass-/brann-/

havaribygg i Tromsø og utvidelse av parke-

ringsområdet i Bodø. 

I forbindelse med behandlingen av

Norsk Luftfartsplan åpnet Stortinget for fin-

ansiering av flyplassanlegg ved forskudd

og anleggsbidrag (eksterne tilskudd) i plan-

perioden 1998-2007 for prioriterte tiltak.

Det har ikke skjedd dødsulykker med

norsk registrerte  rutefly så langt i plan-

perioden.

Det er utarbeidet miljøhandlingsplaner

for alle lufthavnene. Miljøkravene til flyene

er blitt skjerpet. Luftforurensningen over-

skrider ikke de anbefalte grenseverdier ved

flyplassene. På grunn av økt flytrafikk vies

utslipp av klimagasser økende oppmerk-

somhet. Det er nå CO2-avgift på innenland-

ske flyginger. Våren 1999 forelå rapporten

"Aviation and the Global Atmosphere".

Rapporten utreder effektene av utslipp fra

luftfarten på klimaet og ozonlaget fram

mot 2050. Rapporten er utarbeidet av FN-

organet "The International Panel on

Climate Change" (IPCC) etter anmodning

fra ICAO. Rapporten konkluderer med at

forventede forbedringer i fly/motor-

teknologi samt reduksjon i drivstoff-for-

bruket som følge av en mer effektiv trafikk-

avvikling, ikke vil være nok til å hindre en
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Dette innebærer, ut fra forutsetningene, en

totalramme til investeringer og vedlikehold

på 10,9 mrd kr i planperioden 2002-2011.

Det legges til grunn en fordeling med om

lag 8,4 mrd kr til stamrutenettet og om lag

2,5 mrd kr til det regionale nettet.

I referansestrategien ligger i hovedsak

en videreføring av en betydelig innsats på

sikkerhet, forsterket vedlikehold og utbe-

dringer av mangler i forhold til gjeldende

regelverk, herunder oppgradering av regi-

onale lufthavner. Strategien innebærer en

standardheving på disse områdene. For å

møte trafikkveksten vil det fortsatt bli lagt

vekt på kapasitetsøkende tiltak.

Etableringen av Luftfartstilsynet inne-

bærer at Luftfartsverkets virksomhetsom-

råder, inklusive flyplassene, vil bli gjen-

stand for ekstern godkjenning, tilsyn og

kontroll. Omfanget og kostnadene er usikre.

Trafikkøkningen som er forutsatt ska-

per behov for større investeringer blant

annet på Sola, Flesland, Værnes og Kjevik.

Investeringene som må gjøres for å møte

trafikkveksten er en forutsetning for å

holde tilfredsstillende standard på nettet

totalt. Investeringene er også avgjørende

for Luftfartsverkets lønnsomhet. Referanse-

strategien innebærer en økning i investe-

ringene i terminaler og baneforbedringer,

samt utstyr til navigasjon og innflyging.

1.1.4 Statens vegvesen. Oppfølging av Norsk

veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 for perioden

1998-2001. Forventet status ved inngangen til

planperioden. De statlige midlene i perioden

1998-2001 ser ut til å bli om lag fire prosent

lavere enn forutsatt i Norsk veg- og vegtra-

fikkplan 1998-2007, mens bompengebidra-

get blir om lag 44 prosent høyere enn forut-

satt. Det forventes noe avvik fra virkning-

ene som var forutsatt for perioden 1998-

2001 i Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-

2007. De viktigste avvikene er:

• Antall skadde og drepte i 2002 forventes

redusert med 765 personer sammen-

lignet med en situasjon uten nye tiltak i

økning av utslippene. Andre virkemidler må

i tilfelle vurderes for å stabilisere utslippene

(se omtale i kapittel 12). Rapporten vil bli

behandlet i ulike internasjonale fora (her-

under EU) og vil være et viktig dokument i

arbeidet med å minimalisere luftfartens

innvirkning på det globale miljøet.

Det forventes betydelig reduksjon av

støynivået ved flyplassene etter hvert som

flyselskapene går over til mer støysvake fly.

I år 2002 er det forventet at om lag 2 500

personer vil bo innenfor støysonene ved

Gardermoen. Tilsvarende tall for Fornebu

(1996) var 50 000. Luftfartsverket oppfyller

krav i forskrift til Forurensningsloven ved-

rørende støy ved flyplassene innen 2005.

Bindinger for planperioden 2002-2011. 

Ved inngangen til planperioden er 2 mrd kr

bundet til følgende områder:

• Opprettholde dagens og møte framtid-

ige krav til sikkerhet, samt utbedre man-

gler i forhold til gjeldende regelverk.

• Teknisk-operativ oppgradering av nye 

statlige lufthavner.

Hva oppnår vi til år 2011 med videreføring

av dagens planer og politikk 

- en referansestrategi. Økonomiske rammer. 

Luftfartsverket regner med driftsinntekter

fra stamrute- og regionale flyplasser på i alt

30,48 mrd kr for perioden. Den frie rammen

til investeringer i planperioden er beregnet

til 8,95 mrd kr. I tillegg kommer bundne

midler på 2 mrd kr.

Driftsinntekter omfatter avgiftsinntek-

ter og kommersielle inntekter på stamrute-

og regionalnettet, samt avkastning fra Oslo

lufthavn. Det er lagt til grunn en trafikk-

vekst for stamrutenettet og det regionale

nettet på henholdsvis 2,7 og 1,5 prosent.

Driftsutgifter er basert på 2,3 prosent årlig

vekst. Offentlige kjøp av flyplasstjenester er

på 1999-nivå, det vil si 88 mill kr per år.

Beskrivelse og virkninger av referansestrategien.

Prioriteringene i referansestrategien tilsvarer

prioriteringene i inneværende planperiode.
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perioden 1998-2001. I Norsk veg- og veg-

vegtrafikkplan 1998-2007 ble det forut-

satt en reduksjon på 820 personer.

• Det vil bli bygd 230 km gang- og sykkel-

veger i perioden, mot forutsatt 290 km.

• Antall personer ved bolig og institusjon

som er svært plaget av støy fra vegtra-

fikk langs riksvegnettet ventes redusert

med 2 280 i perioden. Dette er halvparten

av forutsatt reduksjon (4 900 personer).

Det er to hovedårsaker til at måloppnå-

elsen er lavere enn forutsatt:

• Trafikkveksten ser ut til å bli på 9,5 pro-

sent mot 5,7 prosent forutsatt i Norsk 

veg- og vegtrafikkplan.

• Kostnadsoverslagene for en del vegan-

legg er økt. Derfor blir det fullført færre

anlegg enn forutsatt ved utløpet av 

perioden.

Bindinger for planperioden 2002 - 2011. 

Vegprosjekter som forventes igangsatt, men

ikke fullført, ved inngangen til planperio-

den representerer en binding på 2,2 mrd kr.

I tillegg kommer refusjoner på 700 mill kr,

og 600 mill kr som avsettes for å innfri krav-

ene i forskrift til Forurensningsloven. Totalt

representerer dette en binding på 3,5 mrd kr.

Det vesentligste av bindingene gjelder

følgende prosjekter (* bompengeprosjekt):

Ev 6 Jaktøyen - Skjerdingstad (Sør-Trønde-

lag), Ev 6 Jevika - Selli (Nord-Trøndelag),

Ev 18 Bjørndalssletta - Gartnerløkka* (Vest-

Agder), Ev 39 Blindheim - Breivika (Møre

og Romsdal), Ev 134 Hegstad - Damåsen

(Buskerud), rv 35 Lunner - Gardermoen*

(Akershus/Oppland), Ev 134 Sentrumsring

Drammen (Bragernes) (Buskerud) og rv 580

Midtun - Hop (Hordaland). 

Hva oppnår vi til år 2011 med videreføring

av dagens planer og politikk - en referanse-

strategi. Beskrivelse av referansestrategien. 

Referansestrategien for Statens vegvesen

tar utgangspunkt i prioriteringene som lig-

ger i de siste seks årene i Norsk veg- og

vegtrafikkplan 1998-2007. Det er forutsatt

at det er innført ny promillegrense på 0,2 og

at piggfriandelen i storbyene er på 80 pro-

sent før 1. januar 2002. 

I siste seksårsperiode i Norsk veg- og

vegtrafikkplan 1998-2007 blir det lagt opp

til økt innsats til drift og vedlikehold blant

annet for å opprettholde vegkapitalen. I

referansestrategien legges det også opp til å

bruke 50 mill kr  mer i året til trafikksikker-

het rettet mot trafikanter og kjøretøy.

Når det gjelder ferjer, forutsetter Norsk

veg- og vegtrafikkplan at innføring av

anbud og nye kontraktsformer skal redu-

sere utgiftsbehovet. Stortinget har til nå

bare akseptert prøver på anbud, og dagens

system med årlige forhandlinger viderefø-

res. Derfor er dagens utgiftsbehov og tilbud

lagt til grunn for riksvegferjedriften i re-

feransestrategien.

Midler til investeringer er tilpasset den

totale økonomiske planrammen gitt av

departementene. Midlene er fordelt slik at

prioriteringene i Norsk veg- og vegtrafikk-

plan 1998-2007 opprettholdes. Dette inne-

bærer at vi i referansestrategien, i sterkere

grad enn i inneværende fireårsperiode, prio-

riterer mindre investeringstiltak på riksveg-

nettet framfor strekningsvise investeringer.

I referansestrategien benyttes nærmere

50 prosent av investeringsmidlene til tiltak

på Østlandet. Det vises til vedlegg 4, tabell B. 
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investeres det i disse områdene i kollektiv-

trafikk før kapasitet i vegnettet. Videre er

vegforbindelser til terminaler og knute-

punkter vurdert og prioritert høyere enn

det en isolert vurdering av virkninger for

vegtrafikken tilsier.

I det etterfølgende er virkemidler for

den enkelte transportsektor omtalt.

Jernbaneverket. For Jernbaneverket betyr

framkommelighetsinnretningen at det må

legges til rette for et bedre togtilbud med

god tilgjengelighet, økt frekvens og kom-

fort og kortere reisetid i nær- og mellom-

distansetrafikken. 

I Oslo-området prioriteres de samme

prosjektene som i referansestrategien, men

med en forsering av parsellen Sandvika -

Asker slik at dette prosjektet er ferdig ved

utløpet av planperioden. På Nord-Jæren

forseres nytt 2. spor mellom Stavanger og

Sandnes. Framkommelighetsinnretningen

innebærer at investeringene i Bergen og

Trondheim reduseres.  

Utbyggingen av kapasiteten på Øst-

foldbanen og Vestfoldbanen fortsetter.

Endringer fra referansestrategien er at

Holm - Holmestrand - Nykirke og Stokke -

Torp - Råstad prioriteres framfor Larvik -

Porsgrunn og at Sandbukta - Moss stasjon -

Såstad prioriteres framfor Haug - Seut.

Kongsvingerbanen forberedes for krengetog. 

Dovrebanen, Sørlandsbanen og Bergens

banen er prioritert framfor Nord-landsba-

nen, men investeringene er redusert i for-

hold til referansestrategien. Profilutvidelser

og andre mindre tiltak for økt kapasitet og

hastighet gjennomføres på Bergensbanen. 

I lokaltrafikken blir det mulig å gi et

togtilbud basert på 15 minutters frekvens

på strekninger med nytt dobbeltspor. På

intercitystrekningene Oslo - Tønsberg/

Fredrikstad/Gardermoen blir det mulig å

gi et togtilbud basert på tilnærmet 30

minutters frekvens. Dette er nesten en dob-

ling av kapasiteten. Det vil fortsatt være

enkelte flaskehalser fordi ikke alle strek-

Virkninger av referansestrategien. En oversikt

over virkninger i referansestrategien er vist

i vedlegg 4, tabell C og D. 
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1.2 En innretning for fram
kommelighet i transport-
systemet

1.2.1 Hensikten med framkommelighets-

innretningen. Innretningen legger spesiell

vekt på å bedre kvaliteten for person- og

godstransporter. Kvalitet defineres som reise-

tid, -kostnad, -komfort og forutsigbarhet.

God kvalitet betyr også lav risiko for skade

på personer og gods. 

Hovedmålene i innretningen kan

beskrives slik:

• Effektive og pålitelige person- og 

godstransporter mellom fylker og 

landsdeler og til utlandet.

• Hensiktsmessig tilrettelegging for 

lokale gods- og persontranspoter.

• Nettet for persontransporter skal 

tilpasses alle brukergrupper.

1.2.2 Effektive virkemidler og vridninger i

forhold til referansestrategien. Tiltak i det

sentrale Østlandsområdet, samt i og

omkring de største byene, dominerer i

framkommelighetsinnretningen. Det gjel-

der både for tradisjonelle veginvesteringer,

investeringer for kollektivtrafikk på veg,

jernbaneinvesteringer, forstadsbaner,  fly-

plassterminaler, tilknytning til havner og

farledsinvesteringer på sjøsiden. Det er i

disse områdene vi finner de største trans-

portbehovene. Det er også her det er for

liten kapasitet i transportinfrastrukturen.

Det er lagt stor vekt på tiltak som bidrar til

å redusere samfunnets transportkostnader.

I Oslo, Bergen og Stavanger er det satset

mye på å øke kapasiteten i kollektiv-sys-

temet. Dette vil bidra til å øke framkomme-

ligheten i hele transportsystemet. Ut-

bygging av infrastruktur for kollektivtra-

fikk kan være svært lønnsomme tiltak. For

best mulig utnyttelse av kollektivsystemet,



ningene er fullt utbygd. Kapasitets-ut-

videlsen på infrastrukturen nærmest byene

har også stor nytteverdi for fjerntrafikken

og godstrafikken. Kjøretiden reduseres

med 7-10 minutter for direkte tog på nye

dobbeltspor inn mot Oslo.

I framkommelighetsinnretningen inne-

bærer satsingen ekstra finansiering gjen-

nom    bidrag   fra   Oslopakke 2,     Østfold-

pakken, Vestfoldpakken og Nord-Jæren

pakken på til sammen 2,4 mrd kr.

Kystverket. For Kystverket innebærer fram-

kommelighet å sikre et funksjonelt havne-

mønster, effektive havner og sjøkorridorer.

Et funksjonelt havnemønster betyr en koor-

dinert utvikling av trafikk-, industri- og fiske-

rihavner, offentlige og private.

Et viktig tiltak for samordning av tra-

fikkhavnestrukturen er videreutvikling av

et felles omforent plan- og statistikkgrunn-

lag hvor statlige, regionale og lokale mål-

settinger (offentlige og private aktører)

kommer til uttrykk. Dette kan danne

utgangspunkt for strategier for helhetlig

virkemiddelbruk på sjøtransportens om-

råde. For utvalgte større havner kan det

være aktuelt med økt statlig medvirkning

og innflytelse.

Også for fiskerihavnene er det nødven-

dig å utarbeide en overordnet strategi for å

utvikle et havnemønster tilpasset morgen-

dagens behov. Større fiskerihavner kan i

økt grad betjene den internasjonale fiskeri-

flåten. For den enkelte havn er det viktig å

utvikle hensiktsmessige forvaltnings-

modeller tilpasset havnas fiskerimessige

betydning og rolle for næringslivet lokalt

og regionalt.

Havnenes knutepunktfunksjoner er av

avgjørende betydning for en effektiv sjø-

transport og for samspillet med andre

transportformer. Aktuelle tiltak er:

• En bedre integrering av havnene og sjø

transporten i nasjonal, regional og lokal

transportplanlegging.

• Medvirke til at lokal arealavsetting gir 

muligheter for effektiv havnedrift, her

under sikring av landverts atkomst.

• Utvidet rådgivning med hensyn til 

administrativ og teknisk havnedrift.

• Vurdering av effektive organisasjonsfor

mer for kommunal havnedrift, her

under initiering til interkommunalt og 

regionalt samarbeide.

• Løpende evaluering av rammeforut-

setninger i Havne- og farvannsloven og

annet lovverk. 

Et tiltakende problem er utnyttelse av

sjøarealene og kystsonen som kommer i

konflikt med sjøverts ferdsel og transport.

Det er derfor nødvendig å sikre ferdsels-

interessene i plan- og utredningsprosesser

på lokalt og regionalt nivå.

Farledsutbedringer og navigasjonshjel-

pemidler har stor betydning for framkom-

meligheten i farledene og innseilingsledene

til havnene og får konsekvenser for hvilke

typer fartøyer som kan anløpe. Større far-

ledsprosjekter i framkommelig- hetsinnret-

ningen er utdyping i Brevik-strømmen

(Grenland), Svinesund (Halden), Svelvik-

strømmen (Drammen) og Drøbak-grunnen

(Oslo) samt planlegging og prosjektering

av ny innseiling til Bergen uten brorestrik-

sjoner. Disse prosjektene er i hovedsak

begrunnet ut fra næringslivets og bedrif-
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elle bompengeprosjektene er gode nok ut

fra framkommelighetshensyn.

Sammenlignet med referansestrategien

er det lagt til grunn en økning av innsatsen

til mindre utbedringer fra 1 til 4 mrd kr.

Lønnsomheten vurderes å være god ved en

systematisk planlegging av mindre tiltak.

Investeringer i infrastruktur for kollek-

tivtrafikk er nesten doblet fra referansestra-

tegien. Forslag til kollektivtiltak bygger på

løsninger som er aktuelle i de ulike bypak-

kene. Tiltakene er de samme som i miljø-

innretningen, men med svakere satsing. En

del av prosjektene viser svært god sam-

funnsøkonomisk lønnsomhet. Erfaringer

fra europeiske byer viser at vellykket sat-

sing på kollektivtrafikk avlaster hovedveg-

nettet og gir bedre framkommelighet for

næringstrafikk. Utenfor byer brukes peng-

ene til holdeplasser for langrutebusser og

knutepunkter som gir effektiv kontakt med

langrutebusser og lokale transporttilbud.

Tilrettelegging for sykkel er høyere pri-

oritert enn i referansestrategien. Sammen-

hengende sykkelnett i byer og tettsteder er

prioritert. Beløpet som er satt av i fram-

kommelighetsinnretningen er beregnet å gi

1 220 km tradisjonelle gang- og sykkel

veger. For sykkel er det snakk om å bygge

opp et tilbud som i stor grad mangler i dag.

I framkommelighetsinnretningen er det

lagt til grunn et ferjetilbud som tilfreds-

stiller standardkravene1 i stamvegnettet og

en rekke andre viktige samband på øvrig

riksveg. Dette betyr at investeringstakten

for ferjer økes.

I tillegg er det lagt til grunn å heve farts-

grensen på firefelts motorveger til 100

km/time i innretningen.

I innretningen foreslås å innføre tidsdif-

ferensierte bompenger i byene for å bedre

framkommeligheten i rushtiden, men slik

at samlet beløp som trekkes inn fra trafi-

tenes behov for å ta større fartøyer inn til

havnene i området.

Luftfartsverket. Innretningen innebærer

økte investeringer i kapasitetsøkende tiltak.

Dette omfatter både terminalbygg, banefor-

bedringer og -utvidelser, samt nye naviga-

sjons- og innflygningsinstrumenter. Det er

lagt inn en økning på 900 mill kr for fram-

kommelighetsinnretningen sammenlignet

med referansestrategien.

Kapasitetsøkende tiltak styres i hoved-

sak av trafikkutviklingen. Forventet tra-

fikkvekst vil medføre betydelige investe-

ringer blant annet ved lufthavnene Sola,

Flesland, Værnes og Kjevik. Pir B på

Gardermoen vil bli bygd i planperioden.

Finansieringen av pir B vil skje i regi av

Oslo Lufthavn AS. Innretningen innebærer

en vridning av investeringene mot de tra-

fikksterke lufthavnene på stamrutenettet.

Oppgraderingen av de regionale luft-

havnene videreføres. I framkommelighets-

innretningen inngår rullebaneforlengelse

der dette er mulig ut fra topografiske forhold.

Det vil bli økt satsing på nye naviga-

sjonshjelpemidler i planperioden. Satelitt-

navigasjon begynner allerede å bli tatt i

bruk, og det forventes betydelige kostnader

i siste del av planperioden. Det ligger store

besparelser for selskapene i en bedre luft-

romsstruktur, samtidig som kapasiteten i

luftrommet øker.

Statens vegvesen. Den største forskjellen

mellom referansestrategien og framkom-

melighetsinnretningen er bruken av inves-

teringsmidlene og en økning av tilskuddet

til riksvegferjedriften. 

Vegprosjekter som beregnes å gi god

nytte i form av reduserte transportkostna-

der sett i forhold til investeringskostnaden,

prioriteres høyt i framkommelighetsinnret-

ningen. Dette gir en sterkere satsing på

øvrig riksvegnett og en svakere satsing på

stamvegnettet enn i referansestrategien.

Bompenger er tatt med i den grad de aktu-
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kantene ikke øker. Sterk satsing på kollek-

tivtransporten sammen med tilrettelegging

for sykkel og økt vegkapasitet i by bidrar

trolig til reduserte køer i en periode.

Effekten avhenger av hvordan den nye

kapasiteten for kollektiv og sykkel blir

utnyttet, av befolkningsveksten i de enkel-

te byområdene, og av hvor kollektivrettet

bolig- og næringsutbyggingen blir.

I framkommelighetsinnretningen åpnes

for vogntog med 25,25 meter totallengde og

60 tonn totalvekt på stamvegnettet og på

enkelte deler av øvrig riksvegnett.

Følgende områder er nedprioritert i

framkommelighetsinnretningen: Føreropp-

læring og kjøretøytilsyn, trafikksikkerhetstil-

tak, miljøtiltak og tilskudd til trafikksikker-

hetstiltak på fylkesveger og kommunale veger. 

Virkemidler utenfor etatenes ansvarsom-

råder. Bedre koordinering og samarbeid i

transportmarkedet kan gi vesentlige inn-

sparinger for næringslivet. Økt bruk av

store speditører, økt bruk av tredjepartlo-

gistikk og samarbeidsavtaler mellom store

transportbrukere og mellom transportører

kan bidra til dette. Markedets egne aktører

er viktigst, men myndighetene kan bistå

med kunnskapsbygging og FoU.

Undersøkelser tyder på at konkurranse-

flatene mellom tog og buss mange steder er

små, og at langrutebusser kan være et vik-

tig supplement til toget. En mer liberal kon-

sesjonspolitikk for buss kan gi publikum

bedre tilbud med lavere pris. 

Utvikling av effektive knutepunkter og

gjennomgående billettsystemer kan gjøre

kombinerte ruter mer attraktive. 

1.2.3 Virkninger av framkommelighets-

innretningen. Samfunnets transportkost-

nader beregnes å bli redusert med om lag

68 mrd kr, sammenlignet med om lag 45

mrd kr i referansestrategien. Av dette skyl-

des 57 mrd kr vegtiltak og 11 mrd kr jern-

banetiltak. Det er ikke regnet virkninger av

tiltak innenfor luftfart og sjøtransport.

Framkommelighetsinnretningen er det

alternativ som gir størst reduksjon i sam-

funnets transportkostnader. I tillegg vil

framkommelighetsinnretningen gi bedre

ferjetilbud og bedre tilrettelegging for kol-

lektivtrafikk og gående og syklende enn

referansestrategien.

En mer utførlig oversikt over virkning-

er i framkommelighetsinnretningen er vist i

vedlegg 4, tabell D.
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1.3 En innretning for regional 
og distriktspolitiske 
hensyn

1.3.1 Hensikten med distriktsinnretning-

en. Ved å knytte større områder sammen

med akseptabel daglig reisetid, får befolk-

ningen mange steder tilgang til et mer vari-

ert arbeidsmarked og bredere fritids- og

kutur-tilbud. Samtidig får næringslivet

bedre tilgang på arbeidskraft. Utvidede bo-

og  arbeidsmarkedsregioner kan gjøre

bosettingen mer robust ved endringer i

næringsstruktur og aldersammensetning i

befolkningen.

Distriktsinnretningen viser hvordan vi

ved å legge særlig vekt på distriktshensyn

kan:

• knytte regioner og landsdeler bedre 

sammen.



kortelse på èn time på strekningen Oslo -

Kristiansand, som gir en total reisetid på tre

timer. Tilbudet på mellomdistansestrek-

ningene blir tilnærmet uendret, med unn-

tak av Vestfoldbanen som får direkte for-

bindelse til/fra Sørlandsbanen. På lokal-

togstrekningene i Oslo blir togtilbudet

redusert ved at togtilbudet Skøyen -

Spikkestad foreslås sløyfet på grunn av

begrenset kapasitet på sporet.

Kystverket. Kystverkets innsats på fiskeri-

havnesektoren har hatt og vil få stor betyd-

ning for verdiskapingen i fiskerinæringen

og i lokalsamfunnene langs kysten. I en dis-

triktsinnretning vil Kystverkets fiskerihav-

netjeneste og forvaltningen av tilskudd-

smidler kanaliseres mot drift, vedlikehold

og videre-

utvikling av lokale og regionale fiskerihav-

ner, med hovedvekt på Nord-Norge og

deler av Vestlandet. Viktige tiltak i den for-

bindelse er å utvikle hensiktsmessige for-

valtningsmodeller for de enkelte havner til-

passet distriktets næringsutvikling for

øvrig.

Med hensyn til trafikkhavnefunksjone-

ne er det viktig å stimulere til interkommu-

nalt havnesamarbeid også for de mindre

havnene langs kysten. Dette vil bidra til å

skape et økonomisk grunnlag for å etablere

og opprettholde person- og godsrutetilbud.

Prioriterte områder i en distriktsinnret-

ning vil være investeringer i farledsutbed-

ringer og fiskerihavner ut fra lokale og regi-

onale behov. Etablering av koordinerte IKT-

løsninger vil også være viktig i denne

sammenheng.

Luftfartsverket. Regional luftfart har

bidratt til å binde landet sammen økono-

misk, sosialt og kulturelt.  Oppgradering av

de regionale lufthavnene er derfor høyt pri-

oritert i distriktsinnretningen. I distrikts-

innretningen er det lagt til grunn en økning

av disse investeringene på 700 mill kr i for-

hold til referansestrategien. Innretningen

• utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner.

• tilrettelegge for et desentralisert 

næringsliv.

• bedre miljøkvaliteter i tettsteder og 

bedre framkommelighet for myke 

trafikanter.

Distriktene defineres i denne sammen-

heng som kommuner innenfor det Kom-

munal- og Regionaldepartementet har defi-

nert som det distriktspolitiske virkeområ-

det. 

1.3.2 Effektive virkemidler og vridninger i

forhold til referansestrategien. Distrikts-

innretningen vil bedre jernbanetilbudet for

fylkene langs alle fjerntogstrekningene. Et

samspill mellom langrutebusser, regionale

busstilbud og krengetogtilbud med krys-

singer på bestemte stasjoner/knutepunkter

vil til sammen gi et bredt kollektivtilbud

med god flatedekning. Mens store deler av

det distriktspolitiske virkeområdet ligger

utenfor jernbanens rekkevidde, når vegnet-

tet hele landet. Framkommeligheten hin-

dres imidlertid av dårlige veger, mang-

lende lenker, dårlige ferjetilbud, hyppige

ras og snøskred og  vinterstengte veger. I

distriktsinnretningen foreslås at 1 mrd kr

overføres fra jernbane til veg.

I det etterfølgende er virkemidler for

den enkelte etat omtalt.

Jernbaneverket. Fjerntog- og godstogtil-

budet mellom regionsentra er prioritert i

distriktsinnretningen. Dette innebærer en

kraftig satsing på store jernbaneprosjekter

som Ringeriksbanen, Larvik - Porsgrunn og

Grenlandsbanen (sammenkobling mellom

Vestfoldbanen og Sørlandsbanen). Det blir

tilnærmet ingen utbygging i Oslo-området,

Stavanger og Bergen, ut over knutepunkts-

utvikling og mindre tiltak.

Tiltakene muliggjør at fjerntogtilbudet

forbedres på alle strekningene. De største

reisetidsforkortelsene er 50 minutter på

strekningen Oslo - Bergen, som gir en total

reisetid på fem timer, og en reisetidsfor-
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vil gi standardheving, større fleksibilitet

ved valg av flytyper og bedre regularitet

ved de regionale flyplassene.

Innretningen forutsetter at nivået for

statlige kjøp opprettholdes. Statlige kjøp

avluft- havntjenester dekker ikke kostna-

dene ved å drive de regionale flyplassene.

Det er en ut-fordring å tilpasse tilbudet til

økonomien i systemet, hvor også kjøp av

flyruter inngår. 

Statens vegvesen. I vegsektoren reduseres

investeringene på Østlandet kraftig, mens

de økes i Nord-Norge og på Sør- og Vest-

landet. 

Utbygging av vegnettet, spesielt stam-

vegnettet, er høyt prioritert i distriktsinn-

retningen. Midlene til strekningsvise inves-

teringer er i hovedsak prioritert etter hvor

vi reduserer transportkostnadene mest for

distriktene. I tillegg er det prioritert redu-

sert reisetid til sentra med over 2 000 inn-

byggere, utbedring av deler av det lavtra-

fikkerte stamvegnettet, vinteråpne veger,

rassikringstiltak og strekninger med fram-

kommelighetsproblemer om vinteren. Flere

større ferjeavløsningsprosjekter er priori-

tert i innretningen. Det er tatt spesielt hen-

syn til fylker med stor fraflytting og svakt

næringsgrunnlag.

Innføring av 25,25 meter tillatt vogn-

toglengde og 60 tonn tillatt totalvekt for-

ventes å gi god effekt for å redusere trans-

portkostnadene for bedrifter i distriktene,

blant annet i fiskerinæringen og i skog-

bruksnæringen.

Beløpet til kollektivtiltak er i distrikts-

innretningen satt av til delfinansiering av

terminaler og knutepunkter for langrute-

busser.

Lokalmiljøet har også betydning for at

det skal være attraktivt å bo i distriktene.

Bedre veger bør derfor suppleres med mil-

jøgateprosjekter i tettsteder og gang- og

sykkelveger. Forslaget til gang- og sykkel-

veger i distriktsinnretningen dekker om lag

25 prosent av det registrerte behovet innen-

for det distriktspolitiske virkeområdet.

Beløpet til miljøgater dekker i underkant av

20 prosent av det registrerte behovet innen-

for det distriktspolitiske virkeområdet.

Det foreslås en mer omfattende for-

nyelse ferjeflåten enn det som ligger i refe-

ransestrategien. Det er først og fremst ferjer

som ikke tilfredsstiller standardkravene for

tunge kjøretøy som skiftes ut. Videre fore-

slås utvidet åpningstid og økt frekvens i

viktige ferjesamband.

Følgende områder er nedprioritert i dis-

triktsinnretningen; Føreropplæring og kjø-

retøytilsyn, gang- og sykkelveger, trafikk-

sikkerhetstiltak, miljø- og servicetiltak, kol-

lektivtiltak og tilskudd til trafikksikker-

hetstiltak på fylkesveger og kommunale

veger.

Virkemidler utenfor etatenes ansvarsom-

råder. Også i distriktsinnretningen forutset-

tes friere konkurranse mellom transport-

midlene. Økt satsing på buss kan gi publi-

kum et bedre tilbud med lavere pris. 

Kombinerte ruter blir mer attraktive

dersom det satses på å utvikle effektive

knutepunkter og gjennomgående billett-

systemer. 

Bedre kollektivtilbud i distriktene kan

bidra til å utvide sammenhengende bo- og
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bedre tilbud for gående og syklende, veg-

prising og/eller parkeringsrestriksjoner.

I det etterfølgende er virkemidler for

den enkelte transportsektor omtalt.

Jernbaneverket. Jernbaneverket må i

denne innretningen legge til rette for et

bedre tilbud med god tilgjengelighet, økt

frekvens og komfort samt kortere reisetid

for lokal- og mellomdistansetrafikken.

I Oslo-området prioriteres de samme

prosjektene som i referansestrategien, men

med en forsering av parsellen Sandvika -

Asker slik at dette prosjektet er ferdig ved

utløpet av planperioden. På Nord-Jæren

forseres nytt 2. spor mellom Stavanger og

Sandnes. Sikkerhetsinnretningen innebæ-

rer at investeringene i Bergen og

Trondheim reduseres.

Utbyggingen av kapasiteten på

Østfoldbanen og Vestfoldbanen fortsetter.

Endringer fra referansestrategien er at

Holm - Holmestrand - Nykirke og Stokke -

Torp - Råstad prioriteres framfor Larvik -

Porsgrunn, og Sandbukta - Moss stasjon -

Såstad prioriteres framfor Haug - Seut.

Dovrebanen, Sørlandsbanen og Bergens-

banen er prioritert framfor Nordlandsbanen,

men investeringene er redusert i forhold til

referansestrategien. Det gjennomføres pro-

filutvidelser og andre mindre tiltak for økt

kapasitet og hastighet på Bergensbanen.

Sikring av rasutsatte strekninger er priori-

tert. Sanering av planoverganger vil gi større

driftssikkerhet på sporet, samtidig som risiko-

en for ulykker på planoverganger elimineres.

I lokaltrafikken blir det mulig å gi et

togtilbud basert på 15 minutters frekvens

på strekninger med nytt dobbeltspor. På

intercitystrekningene Oslo - Tønsberg/

Fredrikstad/Hamar blir det mulig å gi et

togtilbud basert på tilnærmet 30 minutters

frekvens. Dette er nesten en dobling av

kapasiteten. Det vil fortsatt være enkelte

flaskehalser fordi ikke alle strekningene er

fullt utbygd. Kapasitetsutvidelsen på infra-

strukturen nærmest byene har også stor

arbeidsmarkedsregioner, fordi pendling

med moderne buss eller rutebåt er mindre

byrdefullt for pendlerne enn egen kjøring.

Offentlig kjøp av lokale buss- og båtrutetil-

bud bør økes i innretningen. 

1.3.3  Virkninger av distriktsinnretningen. 

Distriktsinnretningen er det alternativ som

gir størst reduksjon i transportkostnadene

for distriktene. Tiltak innenfor vegsektoren

som inngår i distriktsinnretningen vil redu-

sere transportkostnadene for distriktene

med om lag 29 mrd kr, sammenlignet med

om lag 12 mrd kr i referansestrategien. Det

er ikke beregnet virkninger for denne para-

meteren for de andre transportsektorene.

Økt ferjetilbud  og oppgradering av de

regionale lufthavnene vil gi bedre trans-

portstandard i distriktene.

En mer utførlig oversikt over virkning-

er i distriktsinnretningen er vist i vedlegg 4,

tabell D. 
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1.4 En innretning for høy 
sikkerhet

1.4.1 Hensikten med sikkerhetsinnretn-

ingen. Formålet med sikkerhetsinnretning-

en er å vise hvordan transportpolitikken

kan utformes for å redusere transportrelater-

te sikkerhetsproblemer. Sikkerhetsinnret-

ningen bygger på visjonen om at ingen i

framtiden skal miste livet, bli livstruende

skadd eller få varig helsetap i tilknytning til

transport. Ettersom 300 av dagens 320

dødsfall i transportsektoren (gjennomsnitt-

stall for de siste fire årene) skyldes ulykker

på veg, er det naturlig at sikkerhetsinnret-

ningen fokuserer mest på vegtrafikk.

1.4.2 Effektive virkemidler og vridninger i

forhold til referansestrategien. I innret-

ningen inngår knutepunktsutvikling for å

legge til rette for overføring av transport fra

veg til sjø og bane. I byer og tettsteder for-

utsettes et bedre kollektivtilbud å komme

før bedre vegkapasitet, og samtidig med



nytteverdi for fjerntrafikken og godstrafikken.

Kjøretiden reduseres med 7-10 minutter for

direktetog på nye dobbeltspor inn mot Oslo.

Sikkerhetsinnretningen inkluderer ekstra

finansiering gjennom bidrag fra Oslopakke

2, Østfoldpakken, Vestfoldpakken og Nord-

Jæren-pakken på til sammen 2,4 mrd kr. 

Kystverket. Farledsutbedringer, fyr- og

merketjenester, lostjenester, trafikkover-

våking og maritim IT er viktige virkemidler

i en sikkerhetsinnretning for sjøtranspor-

ten. Gjennom fyr- og merketjenesten kan

det legges til rette for spesielle leder og

oppmerking tilpasset fritidsbåtflåten, men

det er ikke dekning for dette innenfor den

økonomiske rammen. Koordinering med

elektroniske navigasjonshjelpemidler, infor-

masjon og regulering av konflikter mellom

nyttetrafikk og fritidsbåter er også viktig.

For nyttetrafikken er lostjenester og tra-

fikkovervåking viktige sikkerhetstiltak til

sjøs. Blir det behov for mer midler til dette,

dekkes det av gebyrordningene.

Investeringer, drift og vedlikehold av

fiskerihavner er nedprioritert i den grad

ansvaret kan overlates til andre enn staten.

Selv om tunnel gjennom Stadlandet ville

bedret sikkerheten for fiskebåter og andre

mindre båter i området, er prosjektet utelatt

fra sikkerhetsinnretningen da det ikke er

mulig å prioritere et så omfattende prosjekt

innenfor den økonomiske rammen. Plan og

forvaltning prioriteres som i framkomme-

lighetsinnretningen.

Luftfartsverket. Flere av tiltakene mot luft-

fartsulykker, luftfartshendelser og overlagte

handlinger som terror og sabotasje er styrt

gjennom internasjonale regel- og avtale-

verk. Når Luftfartstilsynet opprettes 1.

januar 2000, blir adgangskontroll og virk-

somhetstilsyn ytterligere intensivert.

Flyet har de senere årene økt sin andel

av trafikken på lange reiser på bekostning

av privatbilen. Overføring fra privatbil til

fly kan i noen grad ha positiv virkning på

sikkerheten.

Sikkerhetsinnretningen gir bare en liten

forsterking av investeringene i sikkerhet i

forhold til referansestrategien. Dette henger

sammen med at referansestrategien allerede

satser sterkt på sikkerhet, med anslagsvis

44 prosent av midlene. En sikker og rask

transport er selve grunnlaget for luftfarten.

Statens vegvesen. Riktig atferd i trafikken

reduserer antall ulykker og gir lavere alvor-

lighetsgrad. Sikkerhetsinnretningen legger

derfor opp til å styrke føreropplæringen.

Også opplæring i skolene og allmenn kunn-

skapsoppbygging forutsettes å bli styrket.

Opplæring og informasjon gir best effekt

sammen med kontroll og overvåking.

Teknisk utekontroll av tunge kjøretøy

(spesielt bremser og dekk), kontroll av

kjøre- og hviletid og sikring av last er prio-

ritert i sikerhetsinnretningen. Bruk av

verne- og sikkerhetsutstyr (blant annet bil-

belter og hjelm) gir lavere alvorlighetsgrad

når ulykken inntreffer. Det forutsettes at

antall kontroller øker for å få flere til å

bruke sikkerhetsutstyret.

Økt passiv sikkerhet i kjøretøyene kom-

penseres til en viss grad med mer risikofylt

atferd i trafikken. Fornyelse av bilparken er
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effekt uten at det kombineres med flere

fartskontroller og mer synlig politi.

Økt atferdskontroll er uten tvil mest

effektivt for å redusere antall drepte og

skadde på kort sikt. Hvis alle fulgte dagens

fartsgrenser ville antall drepte bli redusert

med mer enn 25 prosent. Det er beregnet at

effekten av å redusere fartsgrensene fra 80

til 70 og fra 50 til 30 km/t vil være fire

ganger så stor dersom antall fartskontroller

samtidig tredobles. Det virker i dag ikke

sannsynlig at politiet vil sette av så store

ressurser til trafikktjeneste. Et alternativ

som bør diskuteres nærmere er å gi Statens

vegvesen myndighet til å følge opp de

minst alvorlige fartsovertredelsene ved

automatisk trafikkontroll (ATK). Kon-

trollvolumet kan i såfall økes vesentlig.

Dobling av antall promillekontroller vil

redusere antall drepte med 3 prosent og

antall skadde med 1 prosent. Styrking og

desentralisering av ambulansetjenesten

kan bidra til å unngå livstruende skader.

Høyere avgift på "spreke" biler, lavere

avgift på sikkerhetsutstyr og høyere vrak-

pant vil påvirke kjøretøyparkens sikker-

hetsnivå. Nye tekniske løsninger i bilene vil

på sikt bidra til færre og mindre alvorlige

ulykker. EØS-reglene for teknisk utstyr på

kjøretøy innebærer imidlertid at norske

myndigheter ikke kan påby slike hjelpe-

midler før det blir innført som standard i EU.

Samordnet areal- og transportplanleg-

ging er svært viktig for å effektivisere og

begrense transportbehovet på lang sikt.

Vesentlig høyere drivstoffavgifter, samt

skattlegging av fordelen ved firmabil og

parkering betalt av arbeidsgiver, vil sann-

synligvis også begrense biltrafikken. På

kort sikt gir likevel parkeringsrestriksjoner

best effekt. Dette forutsetter gode kollektiv-

tilbud. 

Internalisering av eksterne kostnader for

godstrafikk kan gi en viss overføring av lang-

transport fra veg til sjø og bane. Dette vil bi-

dra til åøke sikkerheten i transportsystemet.

likevel viktig. Nye tekniske løsninger som

promillesperre, avstandsregulator og farts-

sperre kan også bidra til færre trafikkulyk-

ker. Transportsektorens myndighetsom-

råde i denne sammenheng er imidlertid i

dag begrenset til informasjon og påvirkning.

Lavere fart gir færre ulykker og lavere

alvorlighetsgrad. I sikkerhetsinnretningen

er det forutsatt at alle riksveger med farts-

grense 90 km/t som ikke har fysisk midt-

deler mellom kjøreretningene får nedsatt

fartsgrense til 80 km/t. I tillegg skiltes alle

riks- og fylkesveger med fartsgrense 80

km/t ned til 70 km/t. I tettbygde strøk for-

utsettes 30 km/t som fartsgrense i alle

boliggater, boligveger og  sentrumsområder

med blandet trafikk der kryssing med gang-

og sykkeltrafikk ikke er tilstrekkelig sikret.

Vegprising vil bidra til redusert vegtra-

fikk i de største byområdene, forutsatt at

prisnivået er høyt nok. Tiltaket inngår i 

sikkerhetsinnretningen.

I sikkerhetsinnretningen er sikring av

kryssingssteder for gående og syklende og

tiltak  som  hindrer eller  reduserer  kon-

sekvensen av utforkjøringsulykker spesielt

høyt prioritert.

Sikkerhetsinnretningen innebærer at

store strekningsvise investeringer nedprio-

riteres til fordel for mindre trafikksikker-

hetstiltak som gir vesentlig større reduk-

sjon i antall skadde og drepte i forhold til

investert beløp. Utvidelse fra to til firefelts-

veg med midtdeler er likevel prioritert. Ev

18 Langåker - Bommestad og Ev 6 Sør-

korridoren i Oslo er eksempler på dette. 

Det legges opp til ekstra satsing på FoU

innen føreropplæring, fysiske tiltak og IT-

teknologi. Ettersom innretningen omfatter

mange små tiltak er også planlegging høy-

ere prioritert enn i referansestrategien.

Virkemidler utenfor etatenes ansvarsområder. 

Sikkerhetsvirkningen blir best når politiet

medvirker. Lavere fart gir færre ulykker og

lavere alvorlighetsgrad. Endringer i skiltet

fartsgrense gir imidlertid ikke god nok
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1.4.3 Virkninger av sikkerhetsinnretningen.

Med de tiltakene som er forutsatt i sikker-

hetsinnretningen, forventes antall drepte i

vegtrafikken i 2012 å være om lag 130

lavere sammenliknet med en situasjon der

ingen nye tiltak ble gjennomført (reduksjon

fra 350 til 220). I referansestrategien ventes

tilsvarende en reduksjon med om lag 30

drepte. Den forventede reduksjonen i sik-

kerhetsinnretningen er ikke tilstrekkelig for

å nå målet om mindre enn 200 drepte i

transportsektoren i 2012. Hvis dette målet

skal oppnås kreves også innsatser utenfor

etatenes ansvarsområde, først og fremst økt

overvåking fra politiet. Ulykkesrisikoen på

vegnettet beregnes å bli redusert med om

lag 20 prosent, sammenlignet med om lag 6

prosent i referansestrategien.

En mer utførlig oversikt over virkning-

er i sikkerhetsinnretningen er vist i vedlegg

4, tabell D. 

• vise hvordan transportpolitikken kan 

dreies i en mer bærekraftig retning.

• bidra positivt til miljøkvaliteter og til 

befolkningens helse og trivsel.

De viktigste miljøutfordringene for

transportsektoren på lang sikt er knyttet til

utslipp av CO2, arealforbruk og støy. I tiårs-

perioden 2002-2011 er imidlertid lokale luft-

forurensningsproblemer knyttet til NO2 og

svevestøv (PM10) like viktig. Inn-

retningen viser hvordan transportsektoren

kan gi betydelige bidrag til å nå nasjonale

mål for lokal luftforurensning og bidra til å

redusere støyplager som skyldes transport.

Inngrep i viktige natur- og kulturmiljøer til

transportformål vil være lavt i miljøinnret-

ningen i forhold til i referansestrategien.

Regjeringen har ikke formulert noe sær-

skilt mål for transportsektoren med hensyn

til reduksjon i CO2-utslipp. For å unngå

menneskeskapt drivhuseffekt sier FNs kli-

mapanel at utslippene av klimagasser i den

industrialiserte delen av verden må ned til

80 prosent av 1990-nivået. Dette er betyde-

lig større utslippsbegrensninger enn

Kyotoprotokollen krever. Tiltak i perioden

2002-2011 i miljøinnretningen bør derfor

bidra til at det blir lettere enn i referanse-

strategien å nå eventuelt skjerpede krav

senere. Virkemidler utenfor transportsekto-

rens ansvarsområde, som avgifter og areal-

og transportplanlegging, er svært viktig for

å redusere CO2-utslipp fra transport.

1.5.2 Effektive virkemidler og vridninger

i forhold til referansestrategien.

I miljøinnretningen foreslås å overføre 3,2

mrd kr fra Statens vegvesen til Jernbane-

verket for å framskynde utbygging av et

godt lokaltogtilbud i Oslo-området, i

Bergen og i Trondheim. Kombinert med

vegprising og/eller parkeringsrestriksjoner,

vil et bedre kollektivtilbud bidra til å redu-

sere veksten i vegtrafikken og på sikt gi

mindre arealforbruk til transportformål.

Kapasitetsutvidelsen for jernbane og annen

kollektivtrafikk inn mot de største byområ-
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1.5 En innretning for bedre miljø
1.5.1 Hensikten med miljøinnretningen. 

Miljøinnretningen viser hvordan transport-

politikken kan utformes med særlig vekt på

å:

• redusere miljøproblemer som skyldes 

transportnettet og trafikken.



beltspor. Dobbeltsportiltakene forutsettes å

bli fullført i Oslo-området, Bergen og

Stavanger. På intercitystrekningene Oslo -

Tønsberg/Fredrikstad/Hamar kan et tog-

tilbud med 30 minutters frekvens bli mulig.

På de nye dobbeltsporstrekningene rundt

byene og på intercitystrekningene er dette

nesten en dobling i forhold til referanse-

strategien. Kapasitetsutvidelsen på infra-

strukturen nærmest byene har også stor

nytteverdi for fjerntrafikken og godstra-fik-

ken. Kjøretiden reduseres med 7-10 minutter

for direkte tog inn mot Oslo.

Videre er det lagt inn en noe større sat-

sing på knutepunktsutvikling og støytiltak

enn i referansestrategien.

Investeringene på fjerntogstrekningene er

redusert noe i miljøinnretningen i forhold

til i referansestrategien. Det gjennomføres

mindre tiltak for økt kapasitet og hastighet. 

Kystverket. For Kystverket vil tiltak som

reduserer ulykkesrisiko være viktig i miljø-

innretningen fordi det reduserer forurens-

ningsfaren. Prioriterte tiltak er farledsut-

bedringer og drift, vedlikehold og investe-

ringer i fyr- og merketjenesten. Utvikling

av maritim IT og farledsreguleringer kan

bidra til å sikre seilasene og påvirke miljø-

atferden i havnene.

Lostjenesten og trafikkovervåking er

også viktig i miljøinnretningen. For

bedring av disse tiltaksområdene forutset-

tes dekket gjennom gebyrordningene.

Dette gjelder også til en viss grad fyr- og

merketjenesten.

Videre prioriteres å innføre miljøindek-

sering av fartøyene i systemene for havne-

avgifter og statlige sjøveisavgifter.

Fiskerihavnetjenesten er nedprioritert i

forhold til referansestrategien.

Angående plan og forvaltning, se om-

tale under framkommelighetsinnretningen.

Luftfartsverket. Luftfartsverket har i

Nasjonalt utfordringsdokument tatt opp tra-

fikkøkningens innvirkning på utslipp av

dene vil gi langt bedre framkommelighet,

grunnlag for bedre frekvens og kortere rei-

setid for kollektivreisende. Dette bør

komme samtidig med et bedre tilbud for

gående og syklende, vegprising og/eller

parkeringsrestriksjoner, og før utbygging

av vegkapasitet. I miljøinnretningen er veg-

bygging prioritert kraftig ned i forhold til i

referansestrategien.

I det etterfølgende er virkemidler for

den enkelte transportsektor omtalt.

Jernbaneverket. For Jernbaneverket betyr

prioritering av miljøutfordringene at det

må legges til rette for et bedre tilbud med

god tilgjengelighet, økt frekvens, komfort

og kortere reisetid for lokal- og mellom-

distansetrafikken. I miljøinnretningen lig-

ger ekstra finansiering til jernbane utover

basisrammen på totalt 5,6 mrd kr. Av dette

er 3,2 mrd kr overført fra Statens vegvesen

og 2,4 mrd kr er bidrag fra Oslopakke 2,

Østfoldpakken, Vestfoldpakken og Nord-

Jæren-pakken. 

Dette innebærer en større utbygging av

kapasiteten inn mot og i byområdene Oslo,

Bergen, Stavanger og Trondheim. I Oslo-

området prioriteres de samme prosjektene

som i referansestrategien, men med en for-

sering av parsellen Sandvika - Asker slik at

dette prosjektet er ferdig ved utløpet av

planperioden. I tillegg forseres bygging av

nytt 2. spor mellom Stavanger og Sandnes

og nye dobbeltspor mellom Bergen og

Arna. 

Utbygging av kapasitet på Østfold-

banen og Vestfoldbanen prioriteres noe opp

i forhold til i referansestrategien. Sand-

bukta - Moss stasjon - Såstad prioriteres

framfor Haug - Seut. Holm - Holmestrand -

Nykirke og Stokke - Torp - Råstad prioriteres

framfor Larvik - Porsgrunn. Kongsvinger-

banen rustes opp slik at nye krengetog kan

settes inn på strekningen Oslo - Stockholm.

I lokaltrafikken blir det mulig å gi et

togtilbud basert på 10-15 minutters fre-

kvens på de strekninger som får nytt dob-
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klimagasser. Prognosene fram til 2011 tilsier

en trafikkøkning på 40-50 prosent. Med

dagens viten om den teknologiske utvik-

lingen antas at forbedringer i flyenes driv-

stoffeffektivitet vil kompensere for det

meste av trafikkveksten.

En kontrollert trafikkutvikling kan

påvirkes gjennom nedprioritering av invest-

eringer i kapasitetsfremmende infrastruk-

tur og/eller ved miljøavgifter. Begge virke-

midlene antas å influere på trafikkveksten.

Miljøinnretningen knyttet til klimagassene

må innrettes mot en reduksjon av trafikk-

veksten.

Miljøavgifter ligger utenfor sektorens

virkemiddelbruk. En regulering kun rettet

mot norske lufthavner vil gi en miljømessig

begrenset effekt. Den må derfor rettes inn

mot tiltak på internasjonalt nivå, gjennom

internasjonale avtaler.

Miljøinnretningen medfører videre en pri-

oritering av tiltak for reduksjon av vann- og 

grunnforurensning, samt reduksjon av flystøy.

Vann- og grunnforurensning kan fore-

komme ved avising av fly, avising av rulle-

baner, samt ved brannøvelser. Innsatsen

rettes, foruten en forbedring av oppsam-

lings- og behandlingsløsningene, mot miljø-

egenskapene til tilsetningsstoffene i væsk-

ene. Det tas sikte på å få fjernet de giftige

tilsetningsstoffene i flyavisingsvæskene.

Støykravene til flymotorer vil bli ytterligere

skjerpet. Dette arbeidet skjer internasjonalt.

Nye støysonekart vil bli utarbeidet, basert

på Miljøverndepartementets reviderte ret-

ningslinjer. Forskriften om lokal luftfor-

urensing og støy vil bli lagt til grunn for

støyisolering av boliger ved lufthavnene.

Støyavgift er et virkemiddel for å få fly-

selskapene til å bruke mer støysvake fly.

Støyavgift er innført ved Bodø lufhavn,

samt for nattflyging ved Gardermoen.

Utvidet bruk av støyavgift er under utred-

ning. En slik utvidelse forutsettes i miljø-

innretningen.

Statens vegvesen. For Statens Vegvesen

innebærer prioritering av miljøutfordring-

ene en "pakke" med ulike tiltak, i hovedsak

i byer og tettsteder.

Vegprising gir mulighet til å redusere

trafikkvolumet. For å oppnå mest mulig

miljøvennlig transportmiddelfordeling i

byområdene er det en forutsetning at veg-

prising kombineres med satsing på kollek-

tivtrafikk, samordnet areal- og transport-

planlegging, parkeringsrestriksjoner og til-

rettelegging for sykkel. Det er i miljøinnret-

ningen forutsatt vegprising i de fire største

byområdene etter at bomringene er avviklet.

Sterkt økte investeringer i ulike kollek-

tivtiltak på og langs veg og bane i de største

byområdene er prioritert. Mesteparten av

investeringene er i Oslo og Akershus,

Trondheim, Bergen og Nord-Jæren.

Fartsreduksjoner vil gi redusert støy- og

luftforurensning og bidra til endret trans-

portmiddelfordeling. Utenfor tettbygde

strøk er det lagt til grunn at riksveger med

høy trafikk og mange støyutsatte boliger får

nedsatt fartsgrense fra 90 km/t og 80 km/t

til henholdsvis 80 km/t og 70 km/t. I tett-

bygde strøk er 30 km/t lagt til grunn som

fartsgrense i alle boliggater, boligveger og

sentrumsområder med blandet trafikk der

kryssing med gang- og sykkeltrafikk ikke

er tilstrekkelig sikret.
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for å få mer av godstransporten over på sjø

og bane. Virkningen av dette er usikker.

Miljøinnretningen innebærer mange

små og store tiltak i tettbygde områder, og

det er satt av ekstra midler til planlegging i

innretningen.

Kunnskap om miljøvirkninger og virke-

midler er mangelfulle. Derfor settes det av

ekstra midler til FoU. I tillegg settes av eks-

tra midler til kampanjer som stimulerer til

miljøvennlig atferd.

Miljøinnretningen innebærer nedpriori-

tering av føreropplæring, strekningsvise

vegprosjekter, mindre utbedringer, trafikk-

sikkerhetstiltak, rassikring og fylkes-veger i

forhold til referansestrategien.

Skal investeringer i kollektivnettet

kunne gi en overgang fra bil til kollektiv-

trafikk i de største byområdene, er det en

forutsetning at tilbudet bedres betraktelig.

Statlig kjøp av transporttjenester bør derfor

konsentreres inn mot byområdene.

Rammene for statlig kjøp bør trolig ligge på

dagens nivå eller høyere.

Virkemidler utenfor etatenes ansvarsom-

råder. Prioriterte tiltak i byområdene som

vegprising, kollektivinvesteringer, gang-

og sykkeltiltak og miljøtiltak gir først opti-

mal miljøeffekt når de kombineres med et

bedre kollektivtilbud, parkeringsrestriksjoner

og areal og transportplanlegging. Bedre

samordning av statlig, fylkeskommunal og

kommunal innsats er en forutsetning for å

lykkes med å redusere miljøproblemene fra

trafikken og transportnettet.

Samordnet areal- og transportplanlegging

er viktig for å bygge opp et utbyggings-

mønster og transportnett som på sikt redu-

serer transportbehovet og arealbrukskon-

fliktene. Skattlegging av fordelen ved firma-

bil og parkeringsplass betalt av arbeidsgi-

ver kan også bidra til å begrense biltrafikken.

På kort sikt kan parkeringsrestriksjoner gi

storeffekt.Eksempel på tiltak vises i kapittel 8.

Avgiftspolitikken for kjøretøyer og

drivstoff vil kunne framskynde overgang

Tilrettelegging for syklende og gående i

byer og tettsteder gir potensial for overgang

fra bil for korte turer og mulighet for este-

tiske forbedringer. Regelmessig mosjon har

positiv virkning på helse og trivsel. Det er

prioritert ekstra midler til sammenheng-

ende nett for gående og syklende i alle tett-

steder med mer enn 5 000 innbyggere samt

til to femtedeler av behovet for gang- og

sykkeltiltak i mindre tettsteder. 

Piggfriandel på 95 prosent i Oslo, Bergen

og Trondheim er forutsatt i miljøinnret-

ningen. Dette vil redusere konsentrasjonene

av svevestøv (PM10) langs de mest belastede

vegene og bidra til å nå nasjonale mål for

luftforurensning. 

Mer midler til skjøtsel av grøntanlegg,

vedlikehold av vegutstyr og vedlikehold av støy-

tiltak er prioritert. Økt innsats til renhold og

feiing er prioritert for å redusere støv- og

skittplage langs høytrafikkerte veger. 

Mer midler til moderne teknikk for trafikk-

fikkstyring er prioritert i miljøinnretningen,

fordi det kan gi lokal og tidsbegrenset effekt

på støy og luftforurensning i de største byene. 

De mest miljøeffektive investeringer i

vegnettet er miljøforbedringer langs eksiste-

rende vegnett. I miljøinnretningen er det pri-

oritert forbedring av 80 prosent av alle bo-

liger som har mer støy enn 35 dBA inne, og

utbedring av om lag halvparten av alle

registrerte problemstrekninger  med hen-

syn til landskap, i hovedsak i byer og tett-

steder. Det er aktuelt med fasadeisolering

og skjerming mot støy, miljøgatetiltak, for-

bedringer av innfartsårer og innløsning av

boliger. Problemene forutsettes utbedret i

helhetlige prosjekter.

Avlastende veg- og gatenett i by- og tettsteds-

områder er prioritert i miljøinnretningen.

Kostnadseffektiviteten for prioriterte større

vegprosjekter med hensyn til miljø er imid-

lertid langt lavere enn for miljøtiltakene

beskrevet over. Det er videre prioritert noe

ekstra midler til investeringer i blant annet

vegtilknytninger til større godsterminaler og

havneavsnitt i viktige havner og storbyområder
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til mer miljøvennlige kjøretøyer. Dersom

avgifter på drivstoff er høye nok, vil de

kunne påvirke transportomfanget. Inter-

nalisering av eksterne kostnader til gods-

trafikk kan også gi en viss overføring av

langtransport fra veg til sjø og bane. 

Mer hensiktsmessige ordninger for

finansiering og organisering av kollektivtrans-

port vil kunne gjøre kollektivtilbudet bedre.

Det er ønskelig med endringer i Plan-

og bygningsloven som gjør det lettere å

gjennomføre regionale miljøvennlige utvik-

lingsstrategier for arealbruk og transport,

for eksempel juridisk bindende fylkesdels-

planer.

Miljøsoner i by, med restriksjoner på kjø-

retøygrupper med store utslipp, kan fram-

skynde overgang til kjøretøy med mindre

utslipp. 

Telependling og kameratkjøring kan ha

effekt, men kunnskapene om virkningene

er mangelfulle.

Bedre koordinering og samarbeid i

transportmarkedet kan gi vesentlige inn-

sparinger for næringslivet og noe redusert

vekst i godstrafikken. Markedets egne

aktører er viktigst. 

Gjennom å stille krav til konsesjoner 

for kollektivtrafikk kan Samferdsels-

departementet og fylkeskommunene påvir-

ke tilbudet og utslippene fra transportmid-

lene.

1.5.3 Virkninger av miljøinnretningen. 

Transportsektorens virkemidler.

Transportetatenes virkemidler påvirker i

liten grad CO2-utslippene. Det oppnås god

effekt på NO2 i forhold til de øvrige innret-

ninger og strategier. Nasjonale mål nås

imidlertid ikke for NO2. For svesestøv

(PM10) nås det nasjonale målet med god

margin med de tiltakene som er inne i miljø-

innretningen. Antall personer som er svært

plaget av støy langs riksveger og jernbane

reduseres med om lag 49 000 i miljøinnret-

ningen, hvilket tilsvarer en reduksjon på

om lag 50 prosent. Dette gir stor helseeffekt.

Miljøinnretningen medfører få nye inn-

grep i viktige natur- og kulturmiljø og

dyrka mark i forhold til referansestrategi-

en. Kollektivtrafikk istedenfor vegtrafikk i

byer er mer arealeffektivt. Om lag 570 km

riksveg med problemsoner i forhold til

landskap utbedres i miljøinnretningen, og

det bygges 1 350 km veg for gående og

syklende. Dette bidrar til å ivareta estetiske

kvaliteter og kulturmiljø og gir god effekt

på befolkningens helse og trivsel.

Virkning av Kystverkets prioriteringer i

miljøinnretningen er sikrere farleder enn i

referanse-strategien og ingen videre utvik-

ling av fiskerihavner. Endringer i systemet

for havne- og sjøveisavgifter vil stimulere

til mer miljøvennlige fartøyer. Virkningen

kan ikke tallfestes.

Inngrepsvirkninger av Kystverket og

Luftfartsverkets prioriteringer er vurdert

som marginale og er ikke beregnet.

I de største byområdene kan kombina-

sjonen vegprising (i form av tidsdifferen-

sierte bompenger) og kollektivtrafikktiltak

redusere biltrafikkarbeidet med om lag 7-8

prosent, sett i regionene som helhet.

Effekten blir større i de områdene som ligger

innenfor bompengeringene. Hvis man skal

klare å dempe biltrafikkveksten til null,

kreves en reduksjon med drøyt 20 prosent i
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I miljøinnretningen mener Statens vegve-

sen det er riktig å prioritere kollektivtrafik-

ken i de største byene, men det er ikke

påvist at overføring av vegmidler til jernba-

nen gir bedre miljøvirkninger enn om mid-

lene brukes til gode miljøprosjekter innen-

for vegsektoren. Ifølge analyser utført av

TØI er det først og fremst viktig å forbedre

busstilbudet. Statens vegvesen mener like-

vel nye dobbeltspor på strekningen Skøyen

- Sandvika må få høy prioritet. Overføring

av midler til jernbanen gjør det mulig å rea-

lisere jernbaneprosjekter som er lavere pri-

oritert. Disse må sammenlignes med uløste

miljøoppgaver i vegsektoren om vi skal

kunne vurdere miljøeffekten av overføring-

en. Siste investerte krone bør i prinsippet

ha lik verdi uansett hvilken etat som dispo-

nerer midlene. Det finnes imidlertid ikke

analyseverktøy som er godt nok utviklet til

å gjøre en slik direkte sammenlikning på

tvers av sektorene. Statens vegvesen mener

det i miljøinnretningen burde vært tatt

utgangspunkt i dagens økonomiske ram-

mefordeling mellom etatene i tiårsperio-

den, med overføring av vegmidler til bane i

første del av planperioden mot en tilbake-

føring i siste del av perioden. Dette for å

markere ønsket om at høyt prioriterte kol-

lektivsatsinger i Oslo-området må komme

så tidlig som mulig i planperioden.

I distriktsinnretningen mener Statens

vegvesen det er faglig motivert å overføre

midler fra jernbane til veg. Jernbanen har

ikke samme rolle i distriktene som i de stør-

ste byområdene og for transporten mellom

de større byene. På vegsiden er det sterkt

dokumenterte behov for utbedringer og

bedre ferjetilbud i distriktene.

Sikkerhetsinnretningen bygger på visjo-

nen om at ingen i framtiden skal miste

livet, bli livstruende skadd eller få varig

helsetap i tilknytning til transport. De aller

fleste ulykker med slike konsekvenser skjer

i vegtrafikken. Overføring av trafikk til

andre og mer sikre transportformer kan

bare gi marginale effekter mot delmålet om

forhold til refereansestrategien. Se omtale i

kapittel 8.

En mer utførlig oversikt over virkning-

er i miljøinnretningen er vist i vedlegg 4,

tabell C og D.

Andres virkemidler. Vi har med hjelp av

de nasjonale transportmodellene beregnet

effekten av å øke bensin- og dieselavgiftene

med om lag 40 prosent i reelle priser. En

slik økning kan ifølge modellberegningene

redusere biltrafikkarbeidet for personreiser

med drøyt 15 prosent, mens antallet person-

kilometer med tog og fly beregnes å øke

med 5-10 prosent. Det blir altså også en

reduksjon i reisevirksomheten. CO2-utslip-

pet beregnes å bli redusert med omtrent 15

prosent sammenlignet med referansestrate-

gien. I tillegg kommer CO2-utslippet til å

bli redusert på grunn av at eldre kjøretøyer

erstattes av nye kjøretøyer med mer effektive

motorer.

Vi har ikke beregnet effekten av parke-

ringspolitiske tiltak, men vurderer potensi-

alet som forholdsvis stort. Dette innebærer

at parkeringsrestriksjoner kan forsterke effek-

ten som er beregnet av vegprising og kol-

lektivtrafikktiltak som er redegjort for over.

Luftfartsverket har gjennomført en føl-

somhetsanalyse for CO2-avgift på flyben-

sin. Denne viser en reduksjon i flytrafikken

på mellom 2 og 8 prosent avhengig av lav

eller høy avgift.
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1.6 Alternative tilnærminger til 
de fire innretningene 

Nedenfor følger merknader fra Statens veg-

vesen og Jernbaneverket vedrørende grepet

som er valgt for utarbeidelse av de fire inn-

retningene.

Statens vegvesen mener det finnes andre

tilnærminger for oppbygging av de ulike

innretninger enn den som er vist i kapittel 5

og i kapitlene 1.2 -1.5 i vedlegg 1. 



å komme under 200 drepte i trafikkulykker

ved utgangen av planperioden.

Modellkjøringer gjennomført av TØI viser

at vi maksimalt kan redusere vegtrafikken

med om lag fem prosent med virkemidler

som transportetatene selv rår over. Tiltak i

andre sektorer gir også liten overføring av

trafikk i forhold til den ambisiøse målset-

tingen. Statens vegvesen mener det er fag-

lig støtte for at midler burde overføres fra

jernbane til veg i sikkerhetsinnretningen.

Nytten av mer midler til trafikksikkerhet

på veg er dokumentert.

Framkommelighetsinnretningen skal

bedre framkommeligheten innenfor alle

transportformene. Statens vegvesen er

usikker på sammenlikningen av sparte

transportkostnader på tvers av sektorene,

og er derfor enig i at det ikke legges opp til

omfordeling av økonomiske rammer i

denne innretningen.

Jernbaneverket er i prinsippet enig i merk-

nadene fra Statens vegvesen om at siste

investerte krone bør hå lik verdi uansett

hvilken etat som disponerer midlene, og at

det ved overføring fra veg til jernbane bør

vurderes hvilke uløste miljøoppgaver i veg-

sektoren som dermed faller ut ved en over-

føring.  

Jernbaneverket mener dette er ivaretatt

med den overføringen av midler fra veg til

jernbane som ligger inne i miljøinnretning-

en. Vegvesenets marginalprosjekter er ikke

primært for å bedre busstilbudet, derimot

stamvegprosjekter som blant annet

Vestkorridoren og Sørkorridoren i Akers-

hus, hvor hovedelementet er økt framkom-

melighet og hvor hovedeffekten vil være å

legge til rette for fortsatt vekst i biltrafik-

ken. Det samme vil også være situasjonen

ved utbygging av Nordre avlastningsveg i

Trondheim, selv om dette prosjektet også

vil avlaste biltrafikken i bysentrum.

Dersom midlene tilbakeføres fra jernbane

til veg er det disse prosjektene som forseres.

Disse prosjektene må sammenlignes

med marginalprosjektene innenfor jern-

bane. Dersom overføringen fra veg til bane

faller vekk, vil det først og fremst være

baneprosjekter i de større byområdene

utenfor Oslo-området som faller ut, det vil

si nytt andre spor mellom Stavanger og

Sandnes, dobbeltspor Bergen st. - Arna og

tiltak for å forbedre lokaltogtilbudet på

Trønderbanen. Det blir da spørsmål om

disse prosjektene har større miljøeffekt enn

ovennevnte stamvegprosjekter. Etter

Jernbaneverkets vurdering er svaret ja, men

samtidig er de enige i at det ikke uten

videre er mulig å gi entydige svar på dette,

da det ikke er utviklet analyseverktøy som

er gode nok til å foreta sammenligninger på

tvers av sektorene.
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I arbeidet med Nasjonal transportplan

har etatene lagt vekt på å kvalitetssikre

virkningene av de prosjekter som er priori-

tert i anbefalt strategi. Det innebærer at

virkningene i lønnsomhetsinn-retningen

bygger på større usikkerhet enn i anbefalt

strategi for en del av prosjektmassen.

Investeringsprofil for Statens vegvesen

basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Statens vegvesen har tatt utgangspunkt i

samme statlige investeringsramme som i

anbefalt strategi. På grunn av metodiske

problemer med nytteberegninger for mid-

ler til planlegging, ras, kollektivtiltak, spe-

sielle miljøtiltak, mindre utbedringer og

gang- og sykkelveger er disse satt lik nivå-

et i anbefalt strategi. Den resterende del av

investeringsrammen er prioritert mellom

trafikksikkerhetstiltak og strekningsvise

investeringer (større prosjekter) på stamve-

ger og øvrige riksveger ut fra hva som gir

høyest samfunnsøkonomisk netto nytte.

Dette gir en fordeling av investeringsmid-

lene som vist i tabell V2.1

Ved beregning av virkninger er det reg-

net nytte av et bompengebidrag på 4 mrd

kr i tillegg til de statlige midlene. All nytte i

innretningen er neddiskonterte verdier

med forutsatt levetid for prosjektene på 25 år.

Departementene har i retningslinje 2,

datert 3. november 1998, bedt om at etatene

i plandokumentet også viser en investe-

ringsprofil basert på samfunnsøkonomisk

lønnsomhet som kriterium for avregning

og rangering.

Vårt bidrag tar utgangspunkt i prissatte

nyttekomponenter for samfunnet, og at dif-

feransen mellom samfunnets nytte og kost-

nader maksimeres. Som følge av mangel på

metodikk har det ikke vært mulig for

Kystverket og Luftfartsverket å gjøre bereg-

ninger for sine områder.

Metoden tar ikke hensyn til konsekven-

ser som ikke kan eller bare delvis kan pris-

settes. Dette er nærmiljø, friluftsliv, natur-

miljø, kulturmiljø, landskapsbilde, land-

bruk, fiske, georessurser, vannressurser,

transportkvalitet, lokalt utbyggingsmøn-

ster og fordelingsmessige virkninger.

Vi mangler også metodikk for å beregne

virkninger av vår innsats for kollektivtra-

fikken, rassikring og framkommelighet for

gående og syklende.

Ved utredningen om en investerings-

profil basert på samfunnsøkonomisk lønn-

somhet har prinsippet vært at avkastning-

en av siste krone investert skal være lik for

ulike tiltak, at prosjektene er prioritert etter

fallende prissatt lønnsomhet.
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VEDLEGG 2

Investeringsprofil basert på samfunns-
økonomisk lønnsomhet

Mill kr

Stamveger1) 9 400
Øvrige riksveger1) 5 400
Refusjoner 700
Mindre utbedringer 1 700
Gang- og sykkelveger 2 600
Trafikksikkerhetstiltak2) 7 600
Miljø- og servicetiltak 1 600
Kollektivtiltak 2 600
Særskilte rastiltak 600
Planlegging mm 3 100

Sum 35 300

Tabell V2-1 Fordeling av investeringsrammen i en lønnsom-
hetsinnretning. Riksveginvesteringer.

1) Større prosjekter.
2) Inklusive 600 mill kr til tunnelsikring.



De dårligste strekningsvise prosjektene

som er med i innretningen har en netto

nytte på 0,53. Det vil si at samfunnet får

igjen det som er investert inklusive renter, og

i tillegg en gevinst på 53 øre per krone

investert. Resten av de strekningsvise

investeringene samt trafikksikkerhetstilta-

kene gir høyere avkastning enn dette. 

Virkningene av lønnsomhetsinnret-

ningen på investeringssiden er gitt i tabell

V2.2. Tabellen viser at nettonytten ligger

høyt i forhold til anbefalt strategi (jf tabell

D i vedlegg 4). Med unntak av for nettonyt-

te kan ikke tabellen sammenlignes med

virkningene av de andre innretningene i

tabell D i vedlegg 4, fordi det i tabell D også

er tatt med virkninger av andre virkemidler

enn investeringer.

Fordelingen mellom landsdeler er vist i

etterfølgende tabell V2.3. Som det framgår

av tabellen gir innretningen en høy andel til

Østlandet, mens Nord-Norge kommer

svært dårlig ut.

Investeringsprofil for Jernbaneverket

basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Jernbaneverket velger å benytte de analyser

som er utført i forbindelse med virknings-

beregningene i arbeidet med innretning-

ene, for å bedømme hvilken profil som gir

best samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Oppsummering av resultatene er vist i

tabellen under:

Av de innretningene som er utredet er

det framkommelighetsinnretningen som

gir størst netto nytte. Usikkerheten er imid-

ler-tid så stor at det ikke kan fastsettes noen

definitiv konklusjon om hvilken innretning

som gir størst  samfunnsøkonomisk nytte. 

Vektlegging av hensyn til framkomme-

lighet betyr for Jernbaneverket å legge til

rette for en større utbygging av kapasiteten

inn mot og i byområdene Oslo, Bergen,

Stavanger og Trondheim samt en videre

utbygging av kapasiteten på Østfoldbanen

og Vestfoldbanen. På fjerntogstrekningene

er investeringene redusert i forhold til refe-

ransestrategien. Det gjennomføres mindre

tiltak for økt kapasitet og hastighet.

Fjerntogstrekningene Dovrebanen og Ber-

gensbanen er prioritert framfor Nor-

landsbanen.

Vridningen i forhold til referansestrate-

gien er: 

• Nytt 2. spor bygges Sandvika - Asker 

ferdigstilles (kun oppstart i referanse

strategien). 

• Holm - Holmestrand - Nykirke og 

Stokke - Torp - Råstad prioriteres fram

for Larvik - Porsgrunn. 

• Sandbukta - Moss - Såstad, inklusive 

ny stasjon i Moss prioriteres framfor 

Haug - Seut. 
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Parameter

Samfunnsøkonomisk nettonytte  (mill kr) 36 800
Samfunnets transportkostnader (mill kr) -32 100
Samf. transportkost. for distriktene (mill kr) - 8 600
Bedriftsøkonomiske transportkostnader 
for næringslivet (mill kr) -10 900
Antall skadde og drepte -1 010
Antall drepte -48
Antall personer svært plaget av støy - 7 500
Antall km registrert med belastning i
problemnivå 2 og 3 for landskap, helhetsvurdering -77
Antall km gang- og sykkelveg 610
(eventuell spesiell tilrettelegging for sykkel)

Tabell V2-2: Virkninger i en lønnsomhetsinnretning.
Riksveginvesteringer

Investeringsmidler  (mill kr) 35 300

Østlandet 53 %
Agder/Rogaland 16 %
Hordaland/Sogn og Fjordane 13 %
Midt-Norge 11 %
Nord-Norge 7 %

Tabell V2-3 Fordeling av midler på landsdeler i en lønnsom-
hetsinnretning. Riksveginvesteringer.

Fordeling av investeringsmidlene på landsdeler.
Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, 

Buskerud, Vestfold og Telemark
Agder/Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark



frekvensen i forhold til referansestrategien.

I tillegg til betydelig bedre framkommelig-

het, blir det kortere reisetider.

Kapasitetsutvidelsen på infrastrukturen

nærmest byene har også stor nytteverdi for

fjerntrafikken og godstrafikken.

• Nytt 2. spor Sandnes - Stavanger 

ferdigstilles (kun oppstart i referanse

strategien). 

Tiltakene muliggjør 15 minutters frekvens

på lokaltog og 30 minutters frekvens på

mellomdistansetog, det vil si en dobling av
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Framkom-
Referanse melighet Distrikt Sikkerhet

Samfunnsøkonomisk nettonytte nåverdi 6 700 10 000 7 500 8 800
Samfunnsets transportkostnader - 
endring i nåverdi - 7 000 - 11 300 - 7 800 - 11 300

Tabell V2-4 Samfunnsøkonomisk nettonytte og endringer i samfunnets transportkostnader. 
Jernbaneinvesteringer.
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VEDLEGG 3

Styrende dokumenter for Nasjonal 
transportplan. Referansegruppen
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Styrende dokumenter:

Samferdselsdepartementet:         20.07.1998 Retningslinje 1 for transportetatenes arbeid 

med Nasjonal transportplan 2002 - 2011

Samferdselsdepartementet:         28.07.1998 Nasjonal transportplan 2002 - 2011 - Etatenes

arbeid med grunnlagsmateriale til retnings-

linje 2

Samferdselsdepartementet:         03.11.1998 Retningslinje 2 for etatenes arbeid med

Nasjonal Transportplan 2002 - 2011

Samferdselsdepartementet:         03.02.1999 Fristen for arbeidet med Nasjonal transport-

plan

Samferdselsdepartementet:         04.02.1999 Bruk av TØI i oppdrag tilknyttet bruk av 

de nasjonale transportmodellene

Fiskeridepartementet: 23.02.1999  Behandling av fiskerihavner i Nasjonal

transportplan

Samferdselsdepartementet:         11.03.1999 Grunnlagsmateriale til generell del NTP

2002 - 2011 - Oppdrag til etatene

Samferdselsdepartementet:         26.03.1999 Parametre som fanger opp regional - og 

distriktspolitiske hensyn

Samferdselsdepartementet:         28.06.1999 Alternative innretninger i arbeidet med

Nasjonal Transportplan 2002 -2011

Samferdselsdepartementet:         30.06.1999 Nasjonal transportplan 2002 - 2011 - 

Trafikksikkerhet på veg

Organisasjoner og etater representert i referansegruppen:

Flyselskapenes Landsforening

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Kontaktutvalget Fartøy - Havn, representert ved Rederienes Landsforening

Norges Automobil-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Havneforbund

NSB BA

Statens Forurensningstilsyn i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og

Riksantikvaren

Syklistenes Landsforening

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Trygg Trafikk 

Transportetatene sentralt har gjennomført 6 møter med referansegruppen i perioden

november 1998 til august 1999.
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Jernbaneverket
Sum drift og vedlikehold 21 900 21 900 21 900 21 900 21 900 23 200 9 750
Sum investeringer 13 000 15 445 12 000 15 445 18 645 13 300 4 810
Lokaltogstrekninger 6 262 9 784 516 9 476 12  007 8 830 2 960
IC-strekninger 3 747 3 880 2 826 3 800 4 225 1 710 690
Fjerntogstrekninger 1 986 867 7 632 1 279 867 1 720 760
Knutepunkt 605 564 676 540 746 640 200
Støyreduserende tiltak 400 350 350 350 800 400 200
Offentlig kjøp + jernbanetilsyn 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 3 840
Sum jernbaneformål inkl. lok. bidrag/forsk. 44 400 46 845 43 400 46 845 50 045 46 000 18 400
Lokale bidrag/forskottering 0 2 445 0 2 445 2 445 100 40
Sum statlige midler til jernbaneformål 44 400 44 400 43 400 44 400 47 600          45 900           18 360

Kystverket
Sum Kystadministrasjon 1 310 1 510 1 310 1 510 1 510 1 480                590
Administrasjon, ledelse, fellestjenester 610 610 610 610 610 580 230
Tilskudd NSSR 500 500 500 500 500 500 200
Plan og forvaltning 200 400 200 400 400 400 160
Sum drift og vedlikehold 6 140 6 040 6 040 6 140 6 140 6 420 2 570
Fiskerihavner 550 450 450 450 450 550 220
Farleder 0 0 0 0 0 170 70
Navigasjonssystemer 1 960 1 960 1 960 2 060 2 060 2 200 880
Lostjenesten 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140 3 000 1 200
Trafikksentraler 490 490 490 490 490 500 200
Sum investeringer 1 500 1 400 1 600 1 300 1 300 1 950 780
Fiskerihavner 1 000 720 1 050 450 450 1 000 400
Farleder 370 460 420 570 570 500 200
Navigasjonssystemer 0 90 0 150 150 300 120
Lostjenesten 130 130 130 130 130 150 60
Trafikksentraler 0 0 0 0 0 0 0
Sum Kystverkets formål inkl. brukerfin. 8 950 8 950 8 950 8 950 8 950 9 850 3 940
Brukerfinansiering m.v 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350 5 250 2 100
Sum statlige midler til kystformål 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 1 840

Luftfartsverket:
Driftsinntekter 30 582 30 582 30 582 30 582 30 582 30 582 11 040
Offentlig kjøp av luftfartstjenester 880 880 880 880 880 880 352
Utgifter:
Driftsutgifter 19 395 19 395 19 395 19 395 19 395 19 395 7 232
Netto rentekostnad til staten 374 374 374 374 374 374 148
Avkastning til staten 740 740 740 740 740 740 296

Ramme for investeringer 10 953 10 953 10 953 10 953 10 953 10 953 3 716
Investeringer  i  sikkerhet/regelverk 4 819 3 919 5 119 4 919 5 019 4 819 1 635
Investering i forsterket vedlikehold 1 972 1 972 1 672 1 972 1 972 1 972 669
Investering i oppgradering av regionale lufth. 1 314 1 414 1 714 1 414 1 264 1 314 446
Investering i bedre kapasitet/service 2 848 3 648 2 448 2 648 2 698 2 848 966
Sum Luftfartsformål (investeringer) 10 953 10 953 10 953 10 953 10 953 10 953 3 716

Tiltak Totalt i Innretninger 2002-2011 Anbefalt forslag
referanse- Framkom- innen gitt ramme
strategi melighet Distrikt Sikkerhet Miljø 2002-2011 2002-2005

Tabell A. Økonomiske midler i referansestrategien, alternative innretninger og anbefalt fordeling  gitt planramme (mill 1999-kr).

Vedlegg 4
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Tiltak Totalt i Innretninger 2002-2011 Anbefalt forslag
referanse- Framkom- innen gitt ramme
strategi melighet Distrikt Sikkerhet Miljø 2002-2011 2002-2005

Statens vegvesen
Sum post 23 Trafikktilsyn, drift
og vedlikehold 58 920 60 030 60 030 60 340 57 970 59 000 23 500
1. Overordnet ledelse og planlegging 3 910 3 910 3 910 3 910 3 960 3 890 1 560
2.1 og 2.2 Føreropplæring og kjøretøytilsyn 6 990 6 300 6 300 8 430 6 300 7 000 2 790
2.3 Drift av riksveger 22 080 22 080 22 080 22 990 22 800 22 100 8 610
2.4 Vedlikehold av riksveger 18 840 18 840 18 840 17 810 1 7 710 17 700 6 950
2.5 Riksvegferjedrift 6 600 8 400 8 400 6 600 6 600 7 700 3 350
3. FoU 390 390 390 490 490 500 200
4. Norsk vegmuseum 110 110 110 110 110 110 40
Sum post 24 Statens vegvesens produksjon - 1 100 - 1 100 - 1 100 - 1 100 -1 100 -1 100 - 400
Sum post 30 Riksveginvesteringer 36 540 36 740 37 270 36 360 36 930 35 300 14 150
1. Stamveger 15 370 10 340 15 100 10 080 4 050 14 700 6 200
2. Øvrige riksveger 6 230 7 960 12 020 4 710 1 890 5 600 2 000
3.1 Mindre utbedringer1) 1 010 4 000 2 400 0 0 1 700 650
3.2 Gang- og sykkelveger 2 800 4 000 1 300 2 500 6 170 2 600 1 000
3.3 Trafikksikkerhetstiltak2) 1 930 0 0 12 660 0 2 800 1 090
3.4 Miljø- og servicetiltak 2 550 1 100 1 700 1 300 13 710 1 600 800
3.5 Kollektivtiltak 2 920 5 500 500 1 000 7 000 2 600 1 000
3.6 Særskilte rassikringstiltak 480 480 1 000 0 0 600 150
4. Alternativ bruk av riksvegmidler
5. Planlegging 1 770 1 770 1 770 2 530 2 530 1 700 700
6. Grunnerverv 30 30 30 30 30
7. FoU 390 500 390 490 490 500 200
Til rådighet for departementet mm.3) 1 060 1 060           1 060            1 060 1 060              900 360
Sum post 60 Tilskudd til fylkesveger 2 640 1 330 1 800 1 400 0 2 300 990
1. Store fylkesvegprosjekter
2. Utbedring av eksisterende fylkesv. 1 600 1 330 1 800 0 0 1 000 470
3. Traf.sikkerhetstiltak, fylkes- og komm. veg 1 040 0 0 1 400 0 1 300 520
4. Kollektivtrafikktiltak i storbyene
Sum statlige midler til vegformål 97 000 97 000 98 000 97 000 93 800 95 500 38 200
Bompenger 4) 5 600 4 100 4 440 600 3 400 13 000 7 000
Sum vegformål inkl. bompenger 102 600 101 100 102 440 97 600 97 200 108 500 45 200

1)  Inkl. utbedring av ferjekaier i anbefalt strategi (200 (2002 - 2011)/ 100 (2002 - 2005)).
2) Inkl. brannsikring av eksisterende tunneler i anbefalt strategi (600 (2002 - 2011)/ 240 (2002 - 2005)).
3) Inneholder midler til administrasjon av Vegdirektoratet knyttet til riksveganlegg.
4) Ikke fordelt på ulike poster i tabellen
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Referansestrategien
Investeringsmidler totalt (mill kr) 13 000 35 060 48 060
Østlandet 80 % 48 % 57 %
Agder/Rogaland 6 % 11 % 10 %
Hordaland/Sogn og Fjordane 5 % 13 % 11 %
Midt-Norge 7 % 16 % 13 %
Nord-Norge 2 % 12 % 9 %

Framkommelighetsinnretningen
Investeringsmidler totalt (mill kr) 15 445 35 150 50 595
Østlandet 90 % 46 % 60 %
Agder/Rogaland 5 % 20 % 15 %
Hordaland/Sogn og Fjordane 3 % 17 % 12 %
Midt-Norge 2 % 10 % 7 %
Nord-Norge 0 % 7 % 5 %

Distriktsinnretningen
Investeringsmidler totalt (mill kr) 12 000 35 790 47 790
Østlandet 74 % 17 % 32 %
Agder/Rogaland 13 % 19 % 17 %
Hordaland/Sogn og Fjordane 3 % 17 % 14 %
Midt-Norge 8 % 22 % 18 %
Nord-Norge 2 % 25 % 19 %

Sikkerhetsinnretningen
Investeringsmidler totalt (mill kr) 15 445 34 780 50 225
Østlandet 88 % 57 % 67 %
Agder/Rogaland 7 % 13 % 11 %
Hordaland/Sogn og Fjordane 3 % 11 % 8 %
Midt-Norge 2 % 13 % 9 %
Nord-Norge 0 % 6 % 5 %

Miljøinnretningen
Investeringsmidler totalt (mill kr) 18 645 35 350 53 995
Østlandet 88 % 57 % 68 %
Agder/Rogaland 4 % 10 % 8 %
Hordaland/Sogn og Fjordane 5 % 9 % 8 %
Midt-Norge 3 % 18 % 13 %
Nord-Norge 0 % 6 % 4 %

Anbefalt fordeling innen gitt ramme
Investeringsmidler totalt (mill kr) 13 300 33 100 46 400
Østlandet 84 % 43 % 55 %
Agder/Rogaland 5 % 10 % 9 %
Hordaland/Sogn og Fjordane 3 % 16 % 12 %
Midt-Norge 6 % 16 % 11 %
Nord-Norge 2 % 15 % 11 %

Jernbaneverket Statens vegvesen1) Sum

Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark
Agder/Rogaland: Aust- Agder, Vest-Agder og Rogaland
Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark

1) Investeringsmidlene som er landsfordelt er stamvegrammen og fylkesfordelt ramme eksklusive bompenger.

Tabell B Fordeling av investeringsmidler mellom landsdeler (%)
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Inngrep og/eller nærføring til 1. Nasjonalpark og 9 370 0 0 0 5 700 0
formelt vernede eller formelt landskapsvernområder
foreslått vernede områder: (nærføring < 1 km). 

Dekar

2. Naturreservater 380 210 0 140 50 30
(nærføring < 250). 
Dekar 

3. Kulturminner 53 11 0 12 60 11
(nærføirng > 55
dBA). Antall

4. Kulturmiljøer 38 0 0 0 26 0
(nærføring > 55
dBA). Dekar

5. Inngrep i gjenværende 0 0 0 0 20 0
urørte naturområder (3 km til 
større tekniske inngrep). 
Dekar

6. Inngrep i vassdragsbelte for 25 0 0 0 23 0
vernede vassdrag (inntil 100 m 
fra hovedelv, sideelv, større 
bekk eller vann). Km.

7. Inngrep i strandsone 12 0,3 0 0 15 -1
(< 100 m fra strandkant) eller 
utfylling i vann, sjø eller 
hovedelv. Km

Referanse- Miljø- Forslag innen
strategi innretningen gitt ramme

Veg Bane Veg Bane Veg Bane

Tabell C: Virkninger på inngrep og nærføring i referansestrategien, miljøinnretningen og anbefalt forslag innen gitt ramme.

Inngrep/nærføring i viktige natur-
og kulturmiljø

< Mindre enn
> Større enn

Virkningene i tabell C omfatter investe-

ringsprosjekter med oppstart i planperio-

den 2002-2011. Dette innebærer at prosjek-

ter som startes opp før 2002 (bindinger)

ikke er tatt med, mens virkninger av pro-

sjekter som starter opp mot slutten av plan-

perioden, men som ikke fullføres før etter

2011, er tatt med i sin helhet.

Virkningene er beheftet med stor usik-

kerhet og må brukes med forsiktighet. For

flere av prosjektene som gir virkninger er

ikke trasevalg endelig bestemt. 
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Endringer Status

Referanse- Innretninger 2002-2011 Anbefaling 2012 2012
strategi Framkom- 2002- 2002- u. nye ref. 2012
2002-2011 melighet Distrikt Sikkerhet Miljø 2011 2005 2002 tiltak strategi anbefalt

Tabell D Virkninger  av hovedprioriteringer i referansestrategien, innretningene og anbefalingene innenfor gitt ramme.

Samfunnsøkonomisk nettonytte 
av investeringer (mill kr) 10 500 30 400 8 100 34 500 11 900 18 200 5 500
herav - jernbane 6 700 10 000 7 500 8 800 9 500 8 600 2 100 - - - -

- veg 3 800 20 400 600 25 700 2 400 9 600 3 400

Samfunnets transportkostnader 
(mill kr) -44 500 -68 100 -53 700 -22 700 -21 100 -36 200 -12 100
herav - jernbane -7 000 -11 300 -7 800 -11 300 -13 500 -9 900   -4 200 - - - -

- veg -37 500 -56 800 -45 900 -11 400 -7 600 -26 300 - 7 900

Bedriftsøkonomiske 
transportkostnader for   
næringslivet (mill kr) -17 300 -31 800 -27 500 -10 300 -11 000 -19 400 -7 200
herav - jernbane -4 100 -6 400 -4 800 -6 200 -6 600 -6 400 -2 300 - - - -

- veg -13 200 -25 400 - 22 700 -4 100 -4 400 -13 000 -4 900

Antall drepte -29 -8 -9 -129 -41 -56 -37 309 358 329 302
herav - jernbane 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4

- veg (rv, fv og kv) - 29 -8 -9 - 129 -41 - 56 -37 305 354 325 298

Antall skadde og drepte -830 -340 -360 -2 880 -1 240 - 1 540 -890 12 222 13 672 12 842 12 132
herav - jernbane 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12

- veg (rv, fv og kv)                           - 830 - 340 -360 -2 880 -1 240 - 1 540 -890 12 210 13 660 12 830 12 120

Ulykkesrisiko (antall skadde og  
drepte per mill personkm)
- jernbane 0 % -0,3 % -5,0 % -4,2 % -2,2 % -2,0 % -0,8 % 0,0044 0,0040 0,0040 0,0039
- veg   -6,1 % -2,5 % -2,8 % -20,2 % - 8,4 % -11,1 % -6,6 % 0,263 0,262 0,246 0,233

CO2-utslipp fra 
transportsektoren (mill tonn) 0 0 0 -0,18 -0,07 -0,05 -0,05 9,42 9,80 9,80 9,75
(kun beregnet for veg)

Antall personer utsatt for 
konsentrasjoner av   
PM10 over 50 µg/ m3 0 0 0 -300 -6 800 0 0 9 600 6 800 6 800 6 800
(kun beregnet for veg)                                        

Antall personer utsatt for 
konsentrasjon av
NO2 over 150 µg/m3 0 0 0 -4 800 -4 800 0 0 14 500 12 400 12 400 12 400
(kun beregnet for veg)                                                 

Antall personer svært 
plaget av støy -11 000 -7 400 -8 300 -9 400 -49 000 -10 300 -7 000 96 700 96 200 85 200 85 900
herav - jernbane -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -5 100 -2 200 -1 500 8 400 8 400 6 200 6 200

- veg          -8 800 -5 200 -6 100 -7 200 -43 900 -8 100 -5 500 88 300 87 800 79 000 79 700

Antall personer utenfor et 
pendlingsomland tilsvarende
45 min. reisetid til tettsteder med -4 000 -5 700 -15 800 -3000 -3 000 -6 300 -5 000 230 700 230 700 226 700 224 400
2 000 innbyggere 
(kun bidrag fra veg)

Antall personer med mer enn 
90 min reisetid til regionsenter -10 700 -15 400 -44 800 -2 600 -2 200 -28 800 -5 600 688 800 688 800 678 100 660 000
(kun bidrag fra veg)

Samfunnets transportkostnader 
for distriktene (mill kr) -11 800 -16 900 - 28 700 -1 000 -1 900 - 9 000 -3 100 - - - -
(kun beregnet for veg)

Antall km gang- og sykkelveg 
(eventuelt spesiell tilrettelegging 610 1 220 420 50 1 350 610 240 2 780 2 780 3 390 3 390
for sykkel)

Antall km registrert riksveg med
belastning i  problemnivå 2 og 3 -150 -20 -150 -90 -570 -80 -20 1 195 1 195 1 045 1 115
for landskap, helhetsvurdering.                                                         



toren, det vil si også fra fylkesvegnettet og

det kommunale vegnettet.

Det nasjonale målet for svevestøv er at

døgnmiddelkonsentrasjonen for PM10 ikke

skal overskride 50 mg/m3 mer enn 25 dager

per år innen 2005 og ikke mer enn 7 dager

per år i 2010. Dette samsvarer med parame-

teren i tabell D. Endringen i tabellen gjelder

bidraget fra tiltak rettet mot biltrafikken. I

tillegg kan det ventes ytterligere reduksjon

på grunn av at utslippene fra vedfyring

reduseres.

Det nasjonale målet for NO2 er at døgn-

middelkonsentrasjonen innen 2010 ikke

skal overskride 150 µg/m3 mer enn 8 timer

per år. Dette samsvarer med parameteren i

tabell D. I beregningen av situasjonen i 2012

uten nye tiltak er det tatt hensyn til redu-

sert utslipp som følge av vedtatte EU-krav. 

Begrepet svært plaget av støy er basert

på erfaringstall for hvor stor prosentdel av

befolkningen som er svært plaget ved ulike

desibelnivåer.

Endringer i samfunnets transportkost-

nader for distriktene gjelder endringer for

alle turer med start og/eller målpunkt i 

en kommune som ligger innenfor det 

distriktspolitiske virkeområdet som er 

definert av Kommunal- og Regional-

departementet.

Parameterne for antall personer utenfor

et pendlingsomland tilsvarende 45 minut-

ter reisetid til nærmeste tettsted med 2 000

innbyggere og antall personer med mer

enn 90 minutter reisetid til regionsenter

omfatter kun endringer og status innenfor

det distriktspolitiske virkeområdet. Til

tross for denne forenklingen vil vi fange

opp det aller meste av virkningen for disse

parameterne. For de samme parameterne

er status for 2002 satt lik status for 2012

uten nye tiltak (0-situasjonen). Det er med

andre ord ikke lagt inn prognose for endret

bosetning.  

For den høytrafikkerte delen av riks-

vegnettet er det gjort en registrering av pro-

blemomfang med hensyn på naturmiljø,

Forklaring til enkelte av parameterne i

tabell D. Venstre del av tabellen viser

endringer i de ulike strategier og innret-

ninger. Høyre del av tabellen viser status i

2002 og i 2012 for de parametre der dette

har relevans.  

Samfunnsøkonomisk netto nytte av

investeringer og endringer i transportkost-

nader er beregnet som samlede virkninger

over tiltakenes beregningstekniske levetid

(nåverdi). For de andre parameterne er

virkningene i den enkelte strategi/innret-

ning oppgitt som endringer i enkeltåret

2012 sammenliknet med en 0-situasjon. I 0-

situasjonen forutsettes at dagens nivå til

drift og vedlikehold opprettholdes, og at

det ikke igangsettes nye investeringstiltak

etter 1. januar 2002. 

Samfunnsøkonomisk netto nytte er

den samlede samfunnsnytten fratrukket

kostnaden for å gjennomføre tiltakene. Det

er kun beregnet samfunnsøkonomisk netto

nytte av investeringer. Dette innebærer for

eksempel at økte transportkostnader og

reduserte ulykkeskostnader som følge av

lavere fartsgrenser ikke er tatt med i regne-

stykket. 

Samfunnets transportkostnader omfat-

ter tidskostnader, kjøretøykostnader, nytte

av økt tillatt aksellast, ferjekostnader og

nytte av nyskapt trafikk. Ulykkeskostnader

og miljøkostnader inngår ikke i transport-

kostnadene.

Antall skadde og drepte gjelder kun

politirapporterte personskadeulykker. For

vegsektoren er det en betydelig underrap-

portering, spesielt for de minst alvorlige

ulykkene. Antall skadde og drepte for veg

gelder hele det offentlige vegnettet (riks-

veg, fylkesveg og kommunal veg). Endring

i ulykkesrisiko er oppgitt som prosentvis

endring i forhold til en situasjon i 2012 uten

nye tiltak (0-situasjonen). 

Parameterne for lokal luftforurensning

(PM10 og NO2) og støy omfatter kun perso-

ner bosatt langs riksvegnettet. For CO2 gjel-

der de oppgitte tall totalutslipp fra vegsek-

249

F O R S L A G  T I L  N A S J O N A L  T R A N S P O R T P L A N  2 0 0 2  -  2 0 1 1



kulturmiljø og landskapsbilde. Ut fra en

samlet vurdering av disse tre deltemaene er

den enkelte vegstrekning gitt problemnivå

fra 0 (ingen problem) til 3 (stort problem)

for landskap, helhetvurdering.

Beregningsgrunnlaget. På grunn av den

korte tidsfristen for arbeidet med Nasjonal

transportplan har det ikke vært mulig å

utvikle et tilfredsstillende metodeverktøy

som gir sammenlignbare virkningsbereg-

ninger på et strategisk overordnet nivå

mellom de ulike transportsektorene. I tabell

D er det kun vist virkninger av veg- og jern-

banetiltak, men også her er det valgt tildels

forskjellige innfallsvinkler for å beregne

virkninger: 

• Innenfor vegsektoren har Statens 

vegvesen brukt beregningsverktøyet

EFFEKT 5 for beregning av virkninger 

av strekningsvise investeringer. 

Kvalitetssikring av grunnlagsmaterialet 

er best for anbefalt strategi. 

Beregningene for stamvegnettet er 

nyere, og med mer oppdaterte trafikk-

prognoser og kostnadsoverslag enn for 

prosjekter på øvrige riksveger. For 

mindre investeringstiltak, drift, vedli-

kehold og trafikant- og kjøretøyrettede

tiltak er det brukt erfaringstall og annen 

tilgjengelig kunnskap om virkninger.

• Jernbaneverket har brukt resultater fra

kjøringer med de nasjonale transport-

modellene som er utviklet av TØI. Disse 

er supplert med tilleggsberegninger 

(utført av TRAFICON) der dette har 

vært nødvendig for å få fram et tilfreds-

stillende detaljeringsnivå.  

Vi har så langt det har vært mulig brukt

samme teoretiske grunnlag for veg og jern-

bane, men ulike innfallsvinkler har gitt

resultater som ikke fullt ut er sammenlign-

bare. Vi har likevel valgt å legge sammen

virkningene fra veg og jernbane for å gi en

grov antydning om hva som oppnås samlet

for de to sektorene.   

Både for veg og jernbane er det stor

usikkerhet knyttet til beregningene. For alle

parameterne er usikkerheten langt større

enn det som ligger i avrundingen av tall.

Parameterne i tabell D er ment å gi et

samlet bilde av hva som oppnås innenfor

viktige områder. På grunn av metodiske

problemer er det imidlertid ikke definert

parametre som fanger opp utrygghet og

framkommelighet for gående og syklende.

Det er heller ikke regnet virkninger av ras-

sikring og av kollektivtrafikktiltak innenfor

vegsektoren.

Virkningene av de ulike strategier/inn-

retninger er ikke fullt ut sammenlignbare.

Dette fordi det er lagt til grunn ulik vekt-

legging av tiltak som det ikke beregnes

virkninger av. I tillegg er det forutsatt ulike

totalbeløp til finansiering ved hjelp av

bompenger. 
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