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Innspill til NTP 2014-2023 

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, med over 69.500 medlemmer. I 
forbindelse med regjeringens arbeid med nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023, ønsker 
NITO å bidra med innspill til departementets videre arbeid med transportetatenes og Avinors 
anbefalinger (i det videre omtalt som etatene og transportetatene). 
 
NITO har medlemmer i alle transportetatene og hos de fleste entreprenørene i sektoren samtidig som 
alle våre medlemmer både gjennom arbeid og fritid er avhengige av et effektivt og sikkert 
transportsystem.  
 
Generelt er NITO godt fornøyd med de faglige vurderingene som er blitt gjort av transportetatene på 
bakgrunn av regjeringens oppdragsbrev. Vi vil i den anledning også trekke frem at de økonomiske 
rammene som regjeringen har bedt etatene om å utrede innenfor gir signaler om en sterkere satsning 
på samferdselssektoren fremover. Det finner NITO fornuftig.  
 
Etter NITOs mening er det norske samfunnet avhengig av at transportsystemet styrkes, slik at 
næringslivets konkurransekraft styrkes og at avstandsulempene til markedet reduseres for hele landet. 
Dette krever en offensiv satsning på alle de fire etatenes virksomhetsområder. 
 
Vi vil nedenfor på et overordnet nivå kort gå igjennom noen av de områdene vi mener det er viktig at 
departementet prioriterer i forbindelse med sitt arbeid med stortingsmeldingen om ny nasjonal 
transportplan. 
 
Mål 

NITO finner regjeringens overordnede mål i samferdselspolitikken fornuftig. Når en går videre og ser 
på de fire hovedmålene som er avledet av det overordnede målet blir straks målene både litt mer 
konkret på noen områder og litt mer uklare på andre. Forskjellen i konkretisering i hovedmål 1 og 4 er 
betydelige. 
 
NITO ser i stor grad infrastrukturen på transportområdet som et viktig virkemiddel for å bidra til å styrke 
samfunnsutviklingen. I hovedmål nummer 1 er det lagt opp til at samferdselspolitikken også skal ”bidra 
til å opprettholde hovedtrekkene i bosetningsmønstret”.  

 
Norge er et langstrakt land med en utfordrende topografi. Hvis en skal ha en samferdselspolitikk som i 
sterk grad legger vekt på den delen av målformuleringen, frykter NITO at mange av de andre målene i 
målhierarkiet ikke vil bli oppfylt. Vi står med andre ord overfor en målkonflikt. Etatene påpeker i sine 
analyser at det er flere slike konflikter innen politikkområdet. Vi finner det derfor positivt at denne delen 
av målformuleringen i hovedmål 1 ikke blir trukket frem under etappemålene i planperioden.    
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Klima 

NITO mener det er positivt at transportetatene i sine faglige vurderinger ble pålagt å legge større vekt 
på hvilke virkninger ulike satsninger innenfor samferdselssektoren vil ha for klimaet. Etter vår mening 
er dette gjort på en fornuftig måte i anbefalingene. Det er også fornuftig at etatene har belyst den 
målkonflikten som ofte oppstår i møtet mellom behovet for mer transport og klimautslipp. NITO som 
ingeniørorganisasjon synes det her er viktig å understreke hvordan ny teknologi og krav om å ta i bruk 
ny teknologi, kan bidra til å redusere fremtidig utslipp til naturen og dempe virkningene av klimautslipp 
selv om transportmengden øker. Det bør derfor etter NITOs mening satses sterkere på å utvikle slik 
teknologi. 
 
En annen side av klimautfordringene, er hvilken skade et mer ustabilt klima med mer vind, mer nedbør, 
større temperatursvingninger, flere ras og mer flom kan bety av utfordringer for eksisterende og 
fremtidig infrastruktur i transportsektoren. Anbefalingene fra etatene tar opp dette, prioriterer 
utfordringene og foreslår tiltak for å løse de. Dette mener NITO er fornuftig. 
 
Demografi og satsninger 
Beregningene for befolkningsvekst som etatene legger til grunn viser at store deler veksten frem mot 
2040 vil skje i og rundt de store byene. En slik vekst krever store samferdselsinvesteringer for å 
opprettholde og utvikle effektiviteten i samfunnet. Etter NITOs mening er det av stor viktighet at disse 
områdene, som et minimum, satses på tråd med prioriteringene fra etatene. Fra etatene legges det i 
tillegg opp til at veksten i persontransporten i storbyområdene skal løses av en satsning på 
kollektivtransport, sykling og gåing. Dette er positive satsninger, men NITO frykter at det kan bli 
vanskelig å nå et slikt ambisiøst mål, en bør derfor i stortingsmeldingen ta høyde for at det også vil bli 
en vekst i personbiltransporten i disse områdene. 
 
Videre deler NITO transportetatenes syn på viktigheten av styrkning av satsningen på transport 
mellom de store byene. Dette må gjøres for å redusere de store avstandsulempene norsk næringsliv i 
dag lider under. Om en ikke har geografisk nærhet til markedene må det legges til rette for at tilgangen 
til markedene blir best mulig gjennom et godt utbygd transportnett tilpasset næringslivets behov. På 
den måten kan en best bidra til å styrke og opprettholde et konkurransedyktig norsk næringsliv.  
 
Finansiering og planlegging    

På samme måte som transportetatene er NITO opptatt av å få mest mulig samferdsel ut av de 
bevillingene som blir gitt sektoren. I etatenes faglige anbefalinger legges det vekt både på hvordan 
både planprosesser og finansieringsløsninger har et potensial for å bli bedre. Og som etatene sier i 
sammendraget er det ”… nødvendig med langsiktig forutsigbar finansiering for å få en rasjonell 
utbygging”. Dette er et standpunkt NITO fullt ut støtter. 
 
NITO har i sine vurderinger lagt vekt på at konsekvensen av de makroøkonomiske føringene i dag er 
at det investeres i mange og til dels små prosjekter, mens store utbyggingsprosjekter ofte blir delt opp i 
parseller. Utover ulike samfunnsøkonomiske tap/gevinster har prosjektfinansiering det til felles at de i 
noen grad endrer på de rådende budsjetteringsprinsippene ved å binde opp ressurser over flere år. 
Det er ønskelig med et budsjettsystem som både er forenelig med god styring av finanspolitikken og 
effektivitet i infrastrukturprosjekter. Finansieringssystemet bør føre til klarere politiske prioriteringer av 
hvilke prosjekter som skal bygges først. NTP må derfor også få en høyere status som et bindende 
verktøy.  
 
NITO går derfor inn for at større samferdselsprosjekter fullfinansieres gjennom bruk av flerårig 
budsjettering (bevilgning med virkning for mer enn et budsjettår), lånefinansiering eller aksjeselskap for 
å sikre en forutsigbar og effektiv framdrift. 
  
Planperioden for utbyggingsprosjekter er opptil ti år. For å frigjøre ingeniør- (plan)kapasitet må 
prosessen i forkant av anleggstarten forenkles og reduseres betraktelig. 
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Gjennom disse to grepene mener NITO at det vil være mulig å få utbygd større prosjekter mer effektivt 
enn i dag uten at kvaliteten i det ferdige produktet svekkes. 
 
Konkrete kommentarer og forslag til enkelte kapitler 
 
3.4.2 vedlikehold: 
Det fremsettes her en påstand om at ulykker har liten sammenheng med vegvedlikehold. Dette finner 
NITO som i beste fall en upresis påstand. Etter vår mening er det en klar sammenheng mellom riktig 
vedlikehold og trafikkulykker.  
  
Det bør nevnes her at regnskapet som NTP bruker ikke har tatt med kostnadene for 
trafikkskader/ulykker.  I følge tall fra Transportøkonomisk institutt fra 2011 koster ett dødsfall 
samfunnet kr 30,2 millioner kroner og en gjennomsnittlig meget alvorlig skadet person koster kr 22,9 
millioner kr.  
 
NITO mener derfor at vegvedlikehold og fremkommelighet må prioriteres enda høyere enn foreslått fra 
transportetatene. 
 
3.4.3.    Forfall og fornyelse 
På mange viktige transportårer er forfall så fremskredet at det må bevilges mer enn de foreslåtte 25-40 
milliarder på riksvegnettet. Halvparten av behovet gjelder vedlikehold av tunneler i følge NTP. 
Kostnadene ved vedlikehold av strekninger lagt i tunnel er betraktelig høyere enn på veger som ligger 
åpne i dagen. NITO er derfor enig at tuneller må prioriteres da de samfunnsmessige konsekvensene er 
svært store hvis tunnelene må stenges. Det vil bidra til å totalt stoppe trafikken over lange strekninger 
og senke effektiviteten i transportsystemet. 
 
3.5 Trafikksikkerhet 
NITO kan ikke se at utredningen tar opp at Norge over lengre tid har utbygget veier som er smalere 
enn EU-standard.  Det vil si under 8 meter vegbredde.  Dette øker faren for ulykker. Norge må sikre 
EUs standard for å redusere ulykker. Det er etter vår mening en klar sammenheng mellom vegbredde 
og ulykker. Dessuten kan kostnaden for fremtidig vedlikehold reduseres ved å bygge etter en slik 
standard. 
 
NITO finner det positivt at etatene foreslår økt tempo for oppsetting av midtdelere på riksvegnettet. Vi 
skulle gjerne sett at tempoet økte ytterligere ved at en senker innslaget for midtdeler til 4000 årsdøgn 
trafikk (ådt). Dette vil gi færre drepte og hardt skadde i Norge. 
 
I NTP legges det vekt på at trafikksikkerhet skal være med i alle prosesser på drift og vedlikehold.  
NITO vil si at denne satsingen er meget viktig. Frem til nå har denne samordningen ikke fungert 
optimalt og det er viktig å legge vekt på helhet i vedlikehold. For eksempel kan nevnes at våre 
medlemmer rapporterer at de har opplevd at det asfalteres veg for deretter ikke ha budsjett til 
rekkverk/mur osv. 
 
Det er likevel viktig for NITO å understreke at vi er glad for at trafikksikkerhetsproblematikken har 
kommet tydeligere frem i denne NTP-utredningen enn tidligere.  
 
3.12 IKT og utnyttelse av ny teknologi 
Hvert eneste år opplever vi ulykker på norske veier som kunne vært unngått ved bruk av moderne 
teknologi. Norske vei og føreforhold kan være utfordrende nok for personer som har lang erfaring med 
transport langs våre veier. I de senere årene har vi sett stadig mer bruk av utenlandske transportører til 
tungtransport og lignende. NITO skulle ønske at myndighetene krever førestøttesystemer som 
antisladd og anti-velt systemer på tunge kjøretøy som ferdes på norske veier slik at ulykkesrisikoen 
reduseres. 
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5.6        Prioriteringer i Statens Vegvesen 
I forslaget til NTP mener transportetatene at trafikant- og kjøretøytilsyn kan effektiviseres og 
trafikksikkerhetsarbeidet styrkes samtidig som rammen foreslås redusert til 16 milliarder.  NITO kan 
ikke se realismen i dette forslaget uten at etatene er mer konkrete i sine forslag. 
 
5.6.7 Trafikant- og kjøretøytilsyn 
NTP vil ha sikkerhetsgevinst med å øke antallet kontroller. Dette gjelder spesielt kontroller av bilbelte 
og tunge kjøretøy.  Dette krever mer ressurser og ikke en reduksjon slik NTP foreslår. (5.6) 
 
Effektiviseringsgevinst for eksisterende systemer er etter NITOs mening ikke stor nok i forhold til å øke 
kontrollvirksomheten. 
 
 
5.6.8 Investeringer i riksvegnettet. 
Under servicetiltak er den foreslåtte ramme på 400 mill. altfor lite i forhold til det antallet 
døgnhvilplasser som trengs.  Det må etter NITOs mening bygges flere døgnhvileplasser slik at 
sammenhengheng mellom kampanjer for tilstrekkelig hvile og mulighet til å stoppe langs norske veier 
oppleves som reell. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

     

\fyfA6s
 

 

Marit Stykket Steinar Sørlie 

President Generalsekretær 
 


