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Høringsuttaklse - transportetatenes forslag til Nasjonal
transportplan 2014-2023

Det vises til transportetatenes planforslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) som
ble fremlagt 29. februar 2012 og overlevert til Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og
kystdepartementet samme dag. Frist for uttalelse er 29. juni2012.

Regjeringen med fiskeri- og kystministeren i spissen utarbeider i disse dager en
nærskipsfartsstrategi inn i rammen av NTP. Rederiforbundet vil anerkjenne fiskeri- og
kystministeren for dette initiativet, og ber om at næringens og aktørenes innspill som har
kommet inn gjennom dette arbeidet, gis høy prioritet og en aktiv oppfølging inn i det videre
arbeidet med NTP.

1. Sammendrag

Ulike regjeringer og ulike partier har gjennom flere år uttrykt klare mål om å flytte mer av
godstransporten fra landeveien til bane og sjø. Til tross for klare målsettinger har
godstransporten styrket sin stilling på norske veier. lnfrastruktur på land er et resultat av
tydelige mål og konkrete virkemidler gift av den norske stat. Når det gjelder den samme
infrastrukturen langs kysten er målsettingen der, men ikke de konkrete virkemidlene.
Oppsummert kan man fastslå at mangelen på statlig overordnet styring og føringer
vanskeliggjør måloppnåelsen for sjøtransporten. Norges Rederiforbund kan vanskelig se at
staten vil være i nærheten av å nå sine ambisiøse mål med de virkemidlene som til nå er
foreslått.

Robuste prognoser viser også en kraftig økning av transportbehovet i årene fremover, både
innenlands og mot utlandet. Det gir store utfordringer for hele vårt nasjonale
transportsystem. Nøkkelen til å møte utfordringene ligger blant annet i en betydelig
overføring av gods fra vei til sjø og bane. Ett enkelt skip kan eksempelvis ta lastevolumer
som tilsvarer flere hundre trailere, det seiler på maritime motorveier som allerede ligger de
og det gir betydelige reduksjoner i forurensende utslipp.
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Norges Rederiforbund mener det er positivt at transportetatene har foreslått en nasjonal
strategi for å flytte last fra vei til bane og sjø. Vi mener imidlertid at sjøtransporten kommer
dårlig ut når det gjelder faktiske, konkrete tiltak og bevilgninger. Forslagene som ligger inne
i planforslaget er ikke tilstrekkelig til å reformere sjøtransporten og faktisk snu en trend hvor
veksten i godstransport skjer på vei.

Planforslaget bærer aftså preg av mangel på virkemidler hos transportetatene for å legge til
rette for større grad av intermodalitet og samspill mellom transportformene.

For sjøtransporten er det nå essensielt at det iverksettes tiltak umiddelbart. Vi kan ikke
vente på at det gjøres en bred samfunnsanalyse før det iverksettes tiltak for å styrke
sjøtransporten.

Rederiforbundet har i denne høringsuttalelsen videre gitt innspill på de ulike områdene;

Sjøtransporten må prioriteres høyere i NTP.
Behov for en helhetlig, strategisk og planmessig tilnærming til sjøtransportens
infrastruktur.

• Sjøtransporten må styrkes gjennom regjeringens gebyr- og avgiftspolitikk.
• Et mer målrettet, effektivt og modernisert system for trafikkavviklingen til sjøs.
• Gode virkemidler for å fremme miljø- og kilmavennlig transport.
• lnsentivordninger som bidrag til å flytte last fra land til sjø.
• Kunnskapsutvikling må skje parallelt med iverksetting av tiltak for å styrke

sjøtransporten.

2. Sjøtransport — Norges viktigste transportåre

Sjøtransporten representerer vår viktigste transportvei. Sjøtransporten som går langs
kysten vår og til og fra havner i Europa, kalles nærskipsfart. Segmentet betjener i hovedsak
mindre skip, med størrelser opp mot 15.000 dødvekttonn. Et skip på 4.000 dødvekttonn
tilsvarer omtrent 150 lastebiler.

Rederiene innenfor nærskipsfart driver transport av alle typer varer eller passasjerer mellom
havner i Europa. Nærskipsfart er en samlebetegnelse for tørrlasteskip, gasstankere,
bulkskip, tankskip, kjemikalieskip, passasjerskip, containerskip, roro-skip, kjøle- og
fryseskip, samt utenriksferger mellom Norge og kontinentet. Disse fartøyene går i linjefart
på faste kontrakter og enkeltturer, og har virksomhetsområde innenfor Europa. I Europa
står sjøtransporten for om lag 40 prosent av den interne handelen, og en høy andel av
sjøtransporten til og fra Norge er innom EU-havner.

Segmentet utgjør om lag 1000 skip hvor et stort antall seiler utenfor norske farvann, I Norge
er det ca. 550 registrerte selskaper innenfor nærskipsfarten, disse har en samlet
verdiskaping på 9 milliarder kroner per år. Nærskipsfartsrederiene sysselsetter ca. 10 000
sjøfolk, i tillegg til disse kommer ansatte på rederikontorene.

Robuste prognoser viser også en kraftig økning av transportbehovet i årene fremover, både
innenlands og mot utlandet. Det gir store utfordringer for hele vårt nasjonale
transportsystem. Nøkkelen til å møte utfordringene ligger blant annet i en betydelig
overføring av gods fra vei til sjø og bane. Ett enkelt skip kan eksempelvis ta lastevolumer
som tilsvarer flere hundre trailere, det seiler på maritime motorveier som allerede ligger der,
og det gir betydelige reduksjoner i forurensende utslipp.



Norsk nærskipsfart er en internasjonal næring som opererer under norske
rammebetingelser. Segmentet er preget av relativt lave marginer og opererer i et sterkt
konkurranseutsatt marked. De konkurrerer ikke bare med nærskipsfartsrederier fra hele
Europa, men også mot landtransporten. Norsk nærskipsfarts interesser må derfor også
ivaretas i det europeiske og internasjonale markedet.

Norges Rederiforbund registrerer at det hittil ikke har lykkes å overføre gods fra land til sjø.
Regjeringen har nå satt i gang flere gode initiativ for å styrke sjøtransporten med det mål å
flytte mer last fra land til sjø. Nøkkelen for å lykkes er å styrke rammebetingelsene for
nærskipsfarten sammenliknet med andre transportformer slik at også nærskipsfartens
konkurransekraft øker.

I forhold til andre transportformer er sjøtransportens store fortrinn at den kan transportere
store volumer over lange distanser til en lav pris med mindre energibruk og klimautslipp.
Med hensyn til kapasitetsutnyttelse er det få begrensninger, og når det gjelder utbygging av
infrastruktur er det relativt lave kostnader knyttet til dette. Nærskipsfartens totale
rammebetingelser og konkurranseflate mot andre transportformer må derfor styrkes.

I Soria Moria-erklæringen uttrykker regjeringen en klar målsetting om å stimulere til vekst i
sjøtransporten. Dette er bekreftet og utdypet i planforslaget til NTP. Et samlet storting har
sluttet seg til både begrunnelsene og målsettingene. Regjeringens egne maritime strategi,
“Stø kurs”, uttaler:

Regjeringens mål er at norsk nærskipsfaft skal bli et mer miljøvennlig og
konkurransedyktig alternativ til veitransporten slik at mer gods kan fraktes med skip”.

Det arbeides aktivt i EU med å flytte gods fra land til sjø. EUs overordnede transportpolitikk
har en målsetting om å få en utnyttelse av nærskipsfartens fulle potensial og et europeisk
sjøtransportområde uten barrierer.

lnfrastruktur på land er et resultat av tydelige mål og konkrete virkemidler gitt av den norske
stat. Når det gjelder den samme infrastrukturen langs kysten er målsettingen der, men ikke
de samme konkrete virkemidlene. Det finnes eksempelvis både kommunalt eide havner, og
private havner. Det er ulike former for styring og ambisjoner fra eierne på vegne av
havnene, enten det er kommunale eller private eiere. Når det gjelder den landlige
infrastrukturen som forbinder havnene med øvrig landlig transportnett, ligger ansvaret for
dette ofte et annet sted og/eller på et annet plan. Oppsummert kan man fastslå at mangelen
på statlig overordnet styring og føringer vanskeliggjør måloppnåelsen for sjøtransporten.

3. Rederiforbundets kommentarer til transportetatenes planforslag til Nasjonal
transportplan for perioden 2014-2023

For å nå de transportpolitiske målene har transportetatene lagt nasjonale strategier innenfor
forskjellige temaer til grunn for prioriteringer i forslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023.

Rederiforbundet registrerer og anerkjenner transportetatene for at det er lagt en nasjonal
strategi for å få mer gods på sjø og jernbane. I planforslaget er det fremmet 9 tiltak rettet
mot gods som kan flyttes fra veg til sjø og bane. Etter vår vurdering er imidlertid
planforslagets ni punkter til tiltak verken målrettede eller offensive nok.



Tiltakene som er fremmet gjennom nasjonal strategi for å få mer gods på sjø og bane er
som følger:

1. økt kapasitet og driftssikkerhet på jernbane
2. Tiltak i farleder
3. Effektivisering av terminaler og tilrettelegging for integrerte logistikknutepunkter
4. Statlige investeringer i jernbaneterminaler
5. Bedret veiforbindelse til terminaler
6. Insentivordning for overføring av gods fra lastebil til sjø og bane
7. Reduserte avgifter på sjøtransport
8. Kunnskapsutvikling
9. Gjennomføring av bred samfunnsanalyse

Rederiforbundet vil komme tilbake med våre kommentarer på planforslagets enkelte
elementer, herunder også de enkelte aktuelle tiltakene i den nasjonale strategien,
henholdsvis tiltak 2, 3, 5, 6, 7, 8 og 9.

3.1. Sjøtransporten må prioriteres høyere i NTP

Effektive knutepunkter hvor sjø-, vei- og banetransport møtes er en forutsetning for å lykkes
med transportpolitikken.

I kommende NTP som legges frem for Stortinget våren 2013, er det viktig at staten tar et
større helhetlig ansvar og aktivt styrker infrastrukturen. Sjøtransporten ivaretas ikke godt
nok med dagens NTP prosesser og innretning. Planleggingen er i for stor grad sektorbasert.
Transportplanleggingen må gjøres langt mer helhetlig på tvers av transportformene enn det
som er tilfellet i NTP dag.

Planressursene for sjøtransporten inn mot NTP må styrkes. Kystverket har hovedfokus på
sine tradisjonelle virksomhetsområder; sjøsikkerhet og farleder. De innehar i dag ikke
tilstrekkelige utrednings- eller planressurser inn mot NTP arbeidet. De mangler også
kompetanse og virkemidler på flere områder som går inn i arbeidet med å flytte last fra land
til sjø. Dette fremhever også Kystverket selv i planforslaget til NTP:

“Innenfor gjeldende rammer har Kystverket utfordringer når det gjelder kapasitet til å
gjennomføre større utrednings- og utviklingsoppgaver”.

Det fremheves også at målsettingen om å overføre mer last fra land til sjø og bane
vanskelig kan gjennomføres uten at utredningskapasiteten styrkes. Dette må regjeringen ta
på alvor, det må settes av midler til å styrke transportplanleggingen inn mot sjøtransporten
og intermodal transportplanlegging slik at regjeringen også kan nå sine egne mål.

Rederiforbundet støtter følgelig Kystverkets ønske om å øke midlene til
transportplanlegging, administrasjon og kystforvaltning. Dette vil kunne bidra til å øke
organets utredningskapasitet og gjennomføringsevne. Ved en økning av rammen på 45
prosent, som transportetatene foreslår, beregner Kystverket at man både vil kunne lukke
vedlikeholdsetterslepet og utvikle virkemidler for å overføre gods fra vei til sjø.

Rederiforbundet foreslår også at Kystverket får utvidet sitt mandat til å gjelde oppgaver
utover beredskap og sikkerhet. Dette mandatet bør omfatte retten til å definere
sjøtransportkorridorer slik at disse sees i sammenheng med korridorer på land. Kystverket
bør også kunne anbefale hvilke havner staten skal investere i. Videre bør Kystverket kunne
ha en løpende dialog med kommuner og fylkeskommuner om å etablere infrastruktur og



transportiøsninger som underbygger havnedrift og fremmer sjøtransport. Alle disse
punktene er viktige for å skape mer helhetlige transportløsninger som i større grad fremmer
sjøtransporten. En styrking av Kystverkets rolle forutsetter at organet får økt både sitt
budsjett og sin kompetanse.

Transportetatene tar i planforslaget til orde for å redusere plantiden i det offentlige.
Transportetatene ønsker å vurdere et nytt planregime for store, statlige
infrastrukturprosjekter. Rederiforbundet støtter dette og understreker at det er et sterkt
behov for en bedre samkjøring mellom statlige etater.

Stortingets Energi- og miljøkomité har avgift sin innstilling om norsk klimapolitikk
(lnnst. 390 5). Her fremkommer det følgende:

“Komiteen mener at det må legges til rette for å flytte mer gods fra vei til bane og sjø’~

Videre slutter komiteen seg til NTP planforslagets strategi for å flytte mer gods fra vei til sjø
og bane, tilretteiegging for knutepunkter som letter overgangen fra vei til sjø og bane og
arbeidet med en særskilt nærskipsfartsstrategi. I tillegg slutter de seg til en styrking av
sjøtransportens rolle i transportsystemet og at regjeringen øker de årlige rammene til
infrastrukturinvesteringer i havner og farleder. Komiteen merker seg også at det er igangsatt
et arbeid med å gjennomgå lostjenesten.

Rederiforbundet ser det som positivt at Stortingets Energi- og miljøkomité stiller seg bak
disse ulike initiativene og tiltakene som nå er igangsaft for å styrke sjøtransporten. Det er
særdeles viktig at regjeringen følger opp sine egne ambisjoner og stortingets innstilling på
områdene som berører sjøtransporten.

3.2. Behov for en helhetlig, strategisk og planmessig tilnærming til
sjetransportens infrastruktur

Dagens havnestruktur, organisering og eierskap er en tilbakevendende utfordring i debatten
rundt hvordan styrke sjøtransporten. Det er ikke samsvar mellom de som sitter på
virkemidlene og de som sitter på ansvaret. Derfor er det behov for en helhetlig, strategisk
og planmessig tilnærming til utvikling av viktige havner og godsknutepunkt. En av de største
konkurransefordelene for sjøtrarisporten er de store volumene som kan tas av et skip.
Utfordringen er at den fragmenterte havnestrukturen ikke fullt ut får utnyttet denne fordelen.

En nasjonal havnestrategi er nødvendig for å løfte sjøtransporten. Det må blant annet
gjøres grundige analyser av både dagens varestrømmer, fremtidig behov, behov for
infrastruktur på land og tilgjenglighet fra sjøveien. Det må følges opp med en målrettet
satsing på de havner som utpekes.

Det er stor mangel på kapasitet og effektivitet i havner og omkringliggende områder, økt
utbygging og vedlikehold av tilførselsveier og jernbane til kaikanten er sentralt for å lykkes
med å flytte mer last fra land til sjø. Det vil bidra til å redusere flaskehalser i transportkjeden
og på denne måten oppnå mer intermodalitet mellom transportformene.

Det er også nødvendig at havnene i større grad samarbeider regionalt og på tvers. Dagens
organisering av havnene gir utfordringer for videreutvikling og effektiv utnyttelse av havnene
som er en svært viktig brikke i landets infrastruktur. Vi ønsker å trekke frem Havnealliansen
mellom Borg, Moss og Horten havn som er et godt eksempel på bedre samarbeid på tvers



og regionalt. Disse tre havnene har sammen inngått en allianse hvor de har felles
administrasjon, som samordner havneutvikling, spesialisering og effektivitet.

Utbygging av omlastings- og lagerterminaler bør i langt større grad enn i dag legges tett til
havnene. Fremveksten av de store lagerterminalene langs E6 mellom Alnabru og
Gardermoen er ikke i tråd med god samferdselspolitikk. Legges omlastings- og
lagerterminaler tett til havnene, vil dette i større grad gi bedre samspill mellom
transportformene, og slik sikre bedre utnyttelse av de ulike transportformene. Sjøveien og
sjøtransport har få begrensninger i seg selv, men gods som transporteres sjøveien ender
svært sjelden endelig opp i en havn. For å få utnyttet sjøtransportens kapasitet til det fulle er
det derfor viktig at infrastrukturen på land i større grad enn i dag tilrettelegges for et bedre
samspill mellom de ulike transportformene.

Arealeffektivitet er sentralt for havnene, men det er et faktum at havnene i tettbygde strøk i
stadig større grad presses til å redusere sine arealer for å avgi disse til bolig- eller annen
form for byutvikling. Det er viktig at kommuner, fylker og stat forstår at havnene er sentrale
for å bevare og utvikle samferdsel og infrastruktur i samfunnet vårt.

I forarbeidene til NTP, i Transportøkonomisk Institutt (Tøl) sin rapport 1125/2011,
“Konkurransefiater i godstransport”, pekes det på at det er et potensial for å flytte 25
prosent av godset fra vei til sjø og bane.

Havnene utgjør et viktig ledd i transportkjeden for gods. Skal vi lykkes med målet om mer
sjøtransport er det derfor avgjørende at havnene og havneinfrastrukturen er tilpasset
samfunnets og næringens behov.

I tillegg må havnene selv utvikle seg og bli mer effektive i sin drift av havnene og
havneterminalene. For noen havner kan det bety en ytterligere spesialisering innenfor
enkelte markedssegmenter, eksempelvis containerdrift. Det bør samtidig legges til at
havnene langs kysten fyller langt flere roller enn ren gods- og bulkhåndtering. Noen steder
har havnene også en spesialisert rolle i forhold til lokalt næringsliv eller industrivirksomhet.

Rederiforbundet registrerer at det gjennom planforslaget til NTP foreslås tiltak knyttet til
konkrete farleder når det gjelder økt seilingsdybde/-bredde og endret merking (ref tiltak
nr 2). Farledene er en del av den grunnleggende infrastrukturen for sjøtransporten, og det
er en forutsetning at farledene tilfredsstiller krav til sikkerhet og sjøtransportens øvrige
behov for effektiv godsfremføring. Rederiforbundet anser tiltak i farledene som
grunnleggende og svært viktige, men dette alene innebærer ikke en ny og offensiv satsing
på sjøtransport dersom man ser det i lys av regjeringens egne målsettinger om å flytte vare-
og godstransport fra land til sjø. Det samlede vedlikeholdsetterslepet må også her
prioriteres.

Videre vurderes Kystskogbruket som en prioritet i planforslaget, her vil transportetatene
avvente en overordnet plan for tømmertransport med skip samt bidra med tiltak når denne
foreligger (ref tiltak nr 2). Vi er positive til at det fokuseres på Kystskogbruket og hvordan
det kan tilrettelegges for dette i større grad enn før. Næringen selv fremhever imidlertid
havnestruktur og tilrettelegging i havn som svært viktige og avgjørende tiltak for å lykkes
med satsingen. Dette er tiltak som etter vår oppfatning må prioriteres i den nye
transportplanen.

Planforslaget tar til orde for en effektivisering av terminaler og tilrettelegging for integrerte
logistikknutepunkter (ref tiltak nr 3). På generelt grunnlag er planforslaget lite ambisiøst og
konkret på dette punktet. Transportetatene foreslår at det utarbeides en nasjonal veileder



med eksempler og gode råd for arealbruk og utvikling av regionale gods- og logistikklynger.
I forbindelse med utviklingen av en slik veileder er det imidlertid sentralt at aktørene og
næringen trekkes med i arbeidet.

For sjøtransporten er effektive havneterminaler viktige. Havnene er en viktig del av
transportkjeden, og skipenes liggetid i havn påvirker i høy grad kostnadene.

Det bør legges opp til insentivordninger for at havnene skal effektivisere driften, I Oslo Havn
har Oslo Container Terminal vist at med nytenkning og utvikling av driften så kan
kostnadene reduseres. En privat drift av havneterminalene kan også være en vei å gå for å
effektivisere dette leddet av transportkjeden ytterligere.

Kontinuerlig drift i terminalene er viktig for å øke effektiviteten og redusere skipets
kostnader. Tariffpartene knyttet til havnearbeideme bør komme fram til avtaler som gjør
dette mulig. Dagens monopolsituasjon gir en rekke ulemper, blant annet gjennom
arbeidstidsbestemmelser som medfører tregere lossing/lasting og dyrere tjenester.

Et eksempel er igjen terniinaloperatøren i Oslo Havn som hevder å kunne effektivisere
driften med 20-25 prosent ved muligheten til kontinuerlig lossing og lasting av containerskip.
I tillegg til effektivitetsgevinsten og kortere liggetid for skipene, vil kontinuerlig drift medføre
mindre nattarbeid som reduserer uønsket nattestøy for beboere i området.

I planforslaget er det foreslått bedret adkomst til terminaler (ref tiltak nr 5). Her er bedre
veiforbindelser til de viktigste godsknutepunktene blant de foreslåtte tiltakene.
I planperioden 2014-2023 prioriterer transportetatene tiltak knyttet til 7 av stamnetthavnene.
Rederiforbundet er imidlertid av den oppfatning av at behovet for bedret veiforbindelse er
langt større enn det som listes opp i planforslaget.

Rederiforbundet er positive til at det er foreslått å støtte bygging av jernbanespor inn til
havn. Bedre tilretting mellom transportformene er sentralt for å lykkes med målsettingen om
å flytte mer last fra land til sjø.

Det er en klar forventning fra næringen at infrastruktur til havn prioriteres høyt i
Stortingsmeldingen om NTP for perioden 2014-2023.

I planforslaget trekker Kystverket frem behovet for “en mer helhetlig utvikling av
innseilingskorridorer til utpekte havner og viktige stamnetthavner”, og Rederiforbundet stiller
seg bak dette. Det er viktig å realisere visjonen om en motorveistandard til sjøs, med sikker
og effektiv seiling fra kai til kai. Dette krever store strategiske satsinger. Det må
gjennomføres tiltak i hele leddet: fra skip, i havner, i farleder og hos myndigheter.

De store satsingene dekkes ikke gjennom de alternative rammene, Rederiforbundet mener
det burde settes av midler utover 45 prosentrammen til å satse på denne type prosjekter.
Det er imidlertid svært viktig at prosjekter som bidrar til økt standard på infrastrukturen, ikke
belastes næringen gjennom økte avgifter og gebyrer, denne typen infrastrukturprosjekter
må anses som et nasjonalt løft for norsk samferdsel og finansieres deretter.

I forbindelse med det foreslåtte tiltaket om EU-forankret standard på grensesnitt mot
vareeier og logistikkaktører for den respektive korridor, er det svært viktig at norske aktørers
interesser ivaretas på lik linje som de europeiske ved utviklingen av en slik standard.



3.3. Sjøtransporten må styrkes gjennom regjeringens gebyr- og avgiftspolitikk

Det vil gi et positivt samfunnsregnskap å legge til rette for mer sjøtransport gjennom en
styrking av rammebetingelsene for sjøtransporten sammenliknet med andre
transportfornier, spesielt viktig er det å legge til rette for dette gjennom avgifts- og
gebyrpolitikk. Sjøtransporten representerer en løsning på våre samfunnsmessige
utfordringer innenfor samferdselssektoren.

Nærskipsfartens konkurranseflate mot landtransporten gjør at forskjellene i gebyr- og
avgiftsnivået mellom transportformene er av stor betydning for deres konkurransekraft. De
siste årene har forskjellene mellom landtransport og sjøtransport økt i favør av
landtransport. For sjøtransport er det både flere og høyere avgifter og gebyrer. Dette kan
blant annet illustreres ved at sjøtransport har nærmere 30 ulike gebyrer og avgifter å
forholde seg til, mens veitransport har 8 og banetransport har kun 3.

Til tross for veiprising gjennom årsavgift og bompenger av veitransporten, er
sjotransportens infrastruktur i langt større grad brukerfinansiert enn landtransportens
infrastruktur. Dette gjelder både bruken av sjøveien og havnene. For inneværende år
betaler rederiene 650 millioner kroner til Kystverket for lostjeneste, fyr, merker og
trafikksentraler. I tillegg kommer store beløp i havneavgifter, som varierer fra havn til havn.

Beregninger fra rapporten “Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?” fra 2010,
viser at avgiftene og priser rederiene må betale, inklusive bruk av havn, utgjør 30-50
prosent av totalkostnaden for drift av skipene. Dette er langt høyere enn for vei- og
banetransport.

I Soria Moria Il-erklæringen fra 2009 uttaler regjeringen at de vil:

‘Redusere gebyrene fra sjøtranspoden for å stimulere til økt godstransport på sjø”~

Analyser fra Transportøkonomisk Institutt bekrefter at en reduksjon i avgiftsnivået for
sjøtransporten er et viktig tiltak for å stimulere til økt overføring av transport fra land til sjø.
Regjeringen viser riktig retning med fjerningen av kystavgiften. Vi ønsker å se at regjeringen
fortsetter med tiltak som dette, dog kraftigere enn det vi har sett hittil.

Rederiforbundet mener det er positivt at det i NTPs planforslag er fremmet tiltak om å
redusere avgifter på sjøtransporten (ref tiltak nr 7). Det foreslås der en nedtrapping av
statlige avgifter for sjøtransport.

Det er sterkt behov for en helhetlig gjennomgang av gebyr- og avgiftspolitikken både på
land- og sjøsiden, for å sikre målsettingen om bærekraftig transport til sjøs.
Brukerfinansieringen av sjøtransportens infrastruktur må reduseres kraftig slik
sjøtransportens konkurransekraft styrkes sammenliknet med landtransport.

Det foreslås videre i planforslaget (ref tiltak nr 7) at statlige avgifter og gebyrer i større grad
tar hensyn til skipenes miljøklassifisering. Flere havner har innført lavere havneavgifter for
skip med lave miljøutslipp.

Norges Rederiforbund er positive til forslaget om at statlige avgifter og gebyrer i større grad
tar hensyn til skipenes miljøklassifisering. Tiltaket vil bidra til å gi rederiene insentiver til å
satse på miljøvennlige løsninger i forbindelse med utvikling av flåten.



Det betinger imidlertid at innretningen på miljøklassifiseringen er kostnadseffektiv og vil
fungere kommersielt. Miljøklassifiseringen må i tillegg være utformet på en enkel, entydig
og transparent måte. Kriteriene som settes for avgifts- og gebyrreduksjoner må være
hensiktsmessig utviklet og ikke virke hemmende for utvikling av innovative løsninger, eller
diskriminerer på tvers av skipstyper.

Stortingets Energi- og miljøkomité har avgift sin innstilling om norsk klimapolitikk (lnnst. 390
S). Her tas det til orde for følgende:

“Gi avgiftsstimulans for å flytte Iangtransportert gods fra vei til bane og kjøI”

Rederiforbundet støtter dette forslaget. På dette området fordrer det at regjeringen nå følger
opp og fremmer samt gjennomfører konkrete tiltak som faktisk bidrar til å styrke
sjøtransporten som transportform.

I forbindelse med utforming av tiltak som skal virke stimulerende på miljøområdet, er det i
midlertidig viktig å se dette i sammenheng med at sjøtransporten allerede står overfor
stadig strengere miljøkrav i årene som kommer.

3.4. Et mer målrettet, effektivt og modernisert system for trafikkavviklingen til
sjøs

Sjøtransport er en sikker transportform. 90 prosent av verdens varehandel fraktes på kjøl.
Skipsfarten er derfor en forutsetning for verdens varebytte. Norge har over 100.000
havneanløp hvert år. I fjor ble det rapportert om grunnstøtinger, det vil si alt fra berøring av
sandbunn uten skader til større hendelser - ved 0,1 prosent av disse anløpene. Av disse
hendelsene er svært få knyttet til norske skip i utenriksfart. Seilaser foregår med andre ord
uten den aller minste hendelse i 99,9 prosent av tilfellene. Rederiene er opptatt av at
sikkerhetskravene til sjøs skal være høye av hensyn til menneskene og miljøet de ferdes i,
og av hensyn til verdiene om bord.

Sjøtrafikken har i løpet av få år gjennomgått store endringer i takt med den teknologiske og
digitale utviklingen. Overvåkningssystemene er blitt bedre, papirkartene erstattet av digitale
oppdaterte kart og flere typer navigasjonshjelpemidler er nå tilgjengelige. Navigatørenes
kompetanse har økt i takt med den samme utviklingen. Behovet for los har derfor endret
seg over tid, og vi mener at det er nødvendig at utviklingen av lostjenesten reflekterer den
teknologiske utviklingen.

I en gjennomgang av lostjenesten fra 2006, sier DNV i rapporten “Evaluering av reglene for
bruk av los”, at det største effektiviseringspotensialet ligger i mer utstrakt bruk av
farledsbevis. DNV anslår at vi over tid kan få en reduksjon i antall losinger på 25-30
prosent. Farledsbevis er efter vår oppfatning et trygt alternativ til bruk av los.

Hovedmålet med lostjenesten er å bidra til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet.
I dag bruker vi losressurser der de ikke trengs, samtidig som skip med behov for los ikke får
behovet dekket. Som et ledd i myndighetenes arbeid med effektivisering av lostjenesten,
trådte en ny losforskrift i kraft fra 1. januar 2011. Den kom som følge av mange års
utredninger og arbeid.

Dessverre oppleves den nye forskriften for mange ikke som et fremskritt, men som et
tilbakeskritt i forhold til effektivitet og kostnadsnivå. Særskilt gjelder dette skrivet fra
Kystverket som inneholder “Spesielle vilkår og begrensinger”. Skrivet angir en rekke steder
langs kysten med begrensninger på fartøylengde for å seile med farledsbevis gjeldende fra



1. januar 2011. Dette innebærer at mannskap som har seilt uten los i en årrekke nå må ha
los eller søke om dispensasjon. Denne “begrensningslisten” ble stadig revidert med nye
begrensninger etter at den ble publisert første gang. Retningslinjene blir av Kystverket
oppgitt å ha vært gjeldende siden 1995, men aldri vært publisert før 2011 og dermed ikke
håndhevet tidligere. Vilkårene var aldri en del av den formelle prosessen rundt høringen av
forskriften, og som næring har vi aldri hall muligheten til å uttale oss om disse
begrensningene før de var gjeldende via Kystverkets hjemmesider.

For et enkelt nærskipsfartsrederi blant Norges Rederiforbunds medlemmer ble
konsekvensen av den nye losforskriften at rederiets erfarne kapteiner som inntil 2011 hadde
seilt med farledsbevis i en årrekke på norskekysten, nå måtte ha los om bord. I praksis
innebar dette en økning i antall losinger på cirka 30 prosent for dette rederiets flåte.

Dette har blitt en uholdbar situasjon for næringen som helhet, og gir svært lite effektiv og
hensiktsmessig utnyttelse av lostjenesten.

Den 2. mars 2012 satte regjeringen ned et losutvalg som skal foreta en helhetlig
gjennomgang av lostjenesten. Utvalget skal etter planen avgi sin NOU våren 2013, og er
sammensatt av representanter fra rederisiden, sjømannsorganisasjonene, havnene,
Sjøfartsdirektoratet, lostjenesten, samt representanter fra flere fylker.

Det er nødvendig at hele systemet for trafikkawiklingen til sjøs — inklusive lostjenesten —

må sees i sammenheng som grunnlag for effektiviserings- og moderniseringstiltak. Losplikt
og losgebyrsystemet må vurderes opp mot den utvikling som i de senere årene har skjedd
innen navigasjonssikkerhet, både innen utdanning og trening av offiserer og teknisk
utvikling.

Rederiforbundet mener at det må tilrettelegges for økt bruk av farledsbevis. For å få
farledsbevis må navigatører gjennom både teoretisk og praktisk prøve. Farledsbevis
dokumenterer den nødvendige kunnskap og kjennskap som kreves for den aktuelle farled
det er utstedt for. Denne ervervede kunnskapen, som både navigatører med farledsbevis og
loser har, er hverken skips- eller lastespesifikk. Norges Rederiforbund mener at navigatører
med farledsbevis for aktuell farled vil føre fartøyet like sikkert som navigatører under
veiledning av los. Farledskunnskap anser vi som uavhengig av skipslengde, skipstype og
type last. Det overordnede må være en sikker og trygg transport av fartøy og skip i norske
farvann uavhengig av om det skjer ved hjelp av los eller farledsbevis.

I planforslaget beskrives det at lostjenesten er effektivisert og at ytterligere tilpasninger er
under gjennomføring i samarbeid med de berørte partene (ref tiltak nr 7). Dette er en
beskrivelse som næringen har vanskelig for å kjenne seg igjen i. Lostjenesten oppleves ikke
som effektivisert slik næringen ser det. Situasjonen er at ordningen med farledsbevis har
blitt kraftig innstrammet. Flere rederier har opplevd en klar økning i antall lospliktige seilas,
og derav også en økning i losavgift. Det er et behov for en full gjennomgang av og
reformering av lostjenesten.

Transportetatene har videre i sitt planforslag et mål om å redusere losavgiften (ref tiltak
nr 7). Dette er et mål som Rederiforbundet stiller seg svært positive til, dette er også
realistisk å få til gjennom å innføre nedenfor foreslåtte tiltak til effektivisering av
lostjenesten.



Konkrete forbedringsforslag til lostjenesten fra Norges Rederiforbund:

• Farledsbevis bør likestilles med bruk av los uten noen form for begrensninger som
lengde eller last.

• Skille Losvesenet ut av Kystverket, henholdsvis i en driftsdel og en myndighets-/
kontrolldel. Det må her skilles mellom loser som skal drive utelukkende med losing av
skip, og fagpersoner som setter kriterier, gjennomfører opplæring og utstedelse av
farledsbevis.

• Mindre grad av brukerfinansiering av lostjenesten, samt awikle kryssubsidieringen
mellom landsdelene når det gjelder lostjenesten.

• En landsdekkende trafikksentral som inkluderer en landsdekkende
losformidlingssentral (felles kompetansesenter).

• Utstrakt bruk av simulator for opplæring og uteksaminering av både los og
farledsbevis.

• Konkurranseutsetting av tilbringertjenesten.
• Forbedring av fyr og merkesystem i farledene.
• En gjennomgang av losbordingsfeltene langs kysten.
• Krav om oversendelse av losens seilingspian til skipet før losen kommer om bord.

Arbeidet til Losutvalget er svært viktig, og vi har høye forventninger til et godt resultat.
I mellomtiden, mens Losutvalget jobber, er det svært viktig å forvalte det regelverket som
eksisterer på en hensiktsmessig måte som blant annet oppfyller de politiske målsettingene
om økt bruk av farledsbevis.

Målet er en sikker sjøtransport langs kysten vår. Lostjenesten og farledsbevis er virkemidler
for å oppnå dette. Det er avgjørende for rederiene at lostjenesten er fremtidsrettet,
kostnadseffektiv og brukervennlig, og at behovet for los er begrunnet i sikkerhet og
risikovurderinger. Slik tjenesten fungerer i dag er ikke dette tilfellet.

For det enkelte selskap vil dette bidra til økt sikkerhet knyttet til seilaser, mindre usikkerhet
knyttet til hvorvidt losen stiller opp, mindre administrativt arbeide for å skaffe los, samt
lavere kostnader knyttet til bruk av los.

Lostjenesten er i dag 100 prosent brukerfïnansiert. Det er den største statlige enkeltavgiften
som belastes næringen med samlet over 650 millioner kroner per år. Ser man til de andre
transportfom,ene som nærskipsfarten konkurrerer med, vei og bane, har disse i langt større
grad infrastruktur og tjenester knyttet til sikkerhet som er finansiert av staten. Vi mener at
lostjenesten i større grad burde finansieres av staten. Dette gjelder også spesielt
kryssubsidieringen mellom landsdelene når det gjelder lostjenesten.

3.5. Gode virkemidler for å fremme miljø- og klimavennlig transport

Sjøtransport er mer energieffektiv enn andre transportformer. Å fremme sjøtransporten er
god miljøpolitikk i seg selv. Men selv om skipsfart er en energieffektiv transportforn er
forbedringspotensialet stort. Utslippene på dagens skip kan både reduseres med kjent
teknologi og gjennom utvikling av ny teknologi.

Norges Rederiforbund har en ambisiøs tilnærming til miljøspørsmål og har bestemt å møte
den med visjonen: Norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet skal ikke ha skadelige
utslipp til sjø eller luft. Dette innebærer i praksis å arbeide for strenge internasjonale
reguleringer på miljøsiden for skipsfarten og gå foran med offensive miljøtiltak for å
redusere belastningen på det ytre miljø.



Norges Rederiforbund viii det følgende fremme gode tiltak for å styrke miljø- og
klimavennlig transport.

3.5.1. Norske myndigheter må være ledende i det internasjonale kllmaarbeidet

Norske myndigheter må opprettholde sin ledende posisjon i å utvikle internasjonale
miljøreguleringer for skipsfarten.

Norske myndigheter må arbeide for etableringen av et internasjonalt klimafond, der en
andel av fondet går tilbake til næringene som betaler inn. Denne andelen bør gå til
delfinansiering for utvikling av klimagassreduserende tiltak.

3.52. Behov for satsing på alternative drivstofftyper

En gradvis overgang til naturgass, hydrogen, biomasse og andre drivstoffkilder vil kunne
bidra til en betydelig reduksjon av miljøskadelige utslipp fra skipstrafikken som SOM, NOK,
partikler og CO2. Næringen, myndigheter og forskningsinstitusjoner må sammen bidra til å
styrke bruken av LNG-drift, og utvikling av alternativer som biomasse som drivstoff og
brenselceller, slik at den norske maritime industrien forblir ledende i utvikling av moderne
miljøeffektive skip.

Regjeringen må bidra til å utvide den nasjonale infrastrukturen for distribusjon, lagring og
bunkring av alternative drivstoff, spesielt LNG, slik at tilgjengeligheten og mulighetene for
anvendelse blir tilsvarende tradisjonelle drivstofftyper.

Skip som drives på altemativt drivstoff bør få lettelser i statlige avgifter og gis noen
særfordeler på linje med for eksempel elbiler.

Stortingets Energi- og miljøkomité har avgift sin innstilling om norsk klimapolitikk (lnnst.
390 5). Her fremkommer det at:

“Flertallet mener at mer gods må over fra vei til bane og sjø, og det må tas i bruk mer
miljøvennlig kjøretøyteknologi og drivstoff’

Regjeringen må følge opp sine egne målsettinger og stortingets klare innstilling med
konkrete virkemidler.

3.5. 3. Landstrøm bidrar til reduserte kllmautslipp

En samlet plan for landstrømsanlegg bør gjenspeiles i NTP. Kommuner og havner må
oppfordres og stimuleres til å utrede og legge til rette for flere landstrømanlegg gjennom
offentlige tilskuddsordninger.

~5.4. Moderne og miljøvennlige fartøy

Gjennomsnittsalderen på den norske nærskipsfartsflåten er i dag omkring 30 år.
Flåtefornyelse vil bidra til sikrere og mer miljøvennlige skip langs kysten og gjøre
sjøtransporten mer konkurransedyktig i forhold til veitransport.

Det bør vurderes å styrke tilbudet til nærskipsfartsrederiene gjennom en
toppfinansieringsordning til markedsmessige vilkår. Eksportkreditt Norge AS bør kunne stille
med toppfinansiering i forbindelse med byggelån og langsiktige lån til rederiene på 20-25
prosent av finansieringen, mens GIEK stiller garanti for denne toppfinansieringen.



Toppfinansieringen og garantien for denne må gis til norske rederier uavhengig av hvilket
flagg skipene fører. Mange norske rederier har blitt tvunget til å føre andre flagg enn det
norske som følge av fartsområdebegrensninger i NIS.

økte avskrivningssatser for skip og fartøy er et tiltak som vil bidra til økt kapitalgang for
rederiene som opererer i et sterkt konkurranseutsatt marked med pressede marginer. En
økning av avskrivningssatsen fra dagens 14 prosent til 25 prosent vil bringe satsen på linje
med avskrivningssatsene i andre europeiske land.

3.55. Lavere gjennomsnittsalderpå flåten gjennom vrakpantordning

En ordning med betydelige insentiver for skip bør innføres for en begrenset tidsperiode,
eksempelvis over en periode på Stil 10 år. Dette vil fremskynde og stimulere til at de eldre
skipene kondemneres og tas ut av flåten. Det er et poeng at gjennomsnittsalderen på flåten
går ned og at tidsmessige og fremtidsrettede skip kommer inn og gir retning for
nærskipsflåten.

Innretningen på ordningen kan bestå i at rederiet selv håndterer og gjennomfører en
kommersiell kondemnering av skipet, og at kondemneringen utløser en kompensasjon i
form av en utbetaling av vrakpant fra staten tilsvarende eksempelvis 25 prosent av skipets
kommersielle verdi ved kondemnering.

3.5.6. Gode virkemidler for å fremme forskning, utvikling og innovasjon

Det er behov for et mer målrettet virkemiddelapparat, herunder spesielt for å støtte opp
under flåtefomyelse for nærskipsfarten for å bidra til å flytte mer last fra land til sjø.

Det er i planforslaget til NTP foreslått å videreføre bevilgninger til Norges forskningsråd for å
utvikle mer miljøvennlige logistikk- og transportløsninger (ref tiltak nr 8). Videre trekkes det
frem at transportetatene vil prioritere F0U-midler til godstransport. Rederiforbundet er
positive til forslaget om at det foreslås prioritert F0U-midler til godstransport.

Rederiforbundet mener at det bør gis økt støtte til forskning og utvikling (F0U) gjennom
MAROFF som er Norges forskningsråd sitt program for maritim og maritim offshore
forskning og utvikling.

Videre bør støttekriteriene for tilskudd og lån til rederiene innenfor Innovasjon Norge
endres. Det foreslås å endre tilskudds- og låneordningene i Innovasjon Norge til også å
omfatte utenlandske flaggete skip med norsk eier.

Støtteordningen til nærskipsfart fra Innovasjon Norge bør økes. Den særskilte
støtteordningen til nærskipsfart er i 2012 på bare 20 millioner kroner. Dette er en svært lav
sum i forhold til det forventede behovet i nærskipsflåten til fornying og styrking av
miljøytelse. Det foreslås at det utføres en reell behovsanalyse for nærskipsflåten og at
støtteandelen justeres tilsvarende over en periode på 10 år.

For å stimulere til økt satsning på fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger for
nærskipsfiåten foreslås det at taket i SkatteFUNN ordningen heves fra 11 til 20 millioner
kroner. Dette innebærer at bedriftenes maksimale skattefradrag økes fra 2,2 til 4 millioner
kroner.



3.5.7. Statens innkjøpsordinger kan bidra til mer miljøvennlig transport

En vesentlig faktor for å øke lønnsomheten for nærskipsfartsrederiene er å øke volumet av
gods som transporteres til sjøs. Staten er en stor kjøper gjennom sine innkjøpsordninger,
og kan gjennom sin innkjøpsmakt bidra til at volumet som transporteres sjøveien økes.

Innenfor regelverket om offentlige anskaffelser kan staten sette kriterier om hva
leverandørene skal konkurrere på. Det bør da legges vekt på hvordan varene blir levert og
spesielt at de leveres med en mest mulig miljovennlig transport.

Summen av de ovenfor foreslåtte miljøtiltak vil bidra blant annet å oppfylle NTP forslaget og
regjeringens overordnede målsetting om å flytte mer last fra land til sjø, som et miljøtiltak i
seg selv. Redusert tungtransport på veiene vil bidra til et bedre miljø i vid forstand for
mennesket og det fysiske miljøet. Effekter av disse miljøtiltakene vil videre være:

Redusert tungtransport på veiene gir økt sikkerhet langs veiene, reduserte
klimautslipp, redusert slitasje og behov for vedlikehold av veinettet, lavere
støyforurensing og mindre køer
En fornyelse av og lavere gjennomsriittsalder på flåten, både gjennom
kondemnering av eldre skip, og ved innfasing av nybygg
En mer miljø- og energieffektiv flåte gjennom fornyelse og innfasing av innovativ
miljøteknologi og miljøvennlige transportløsninger
Styrke muligheter for selskaper å investere i F0U-prosjekter og til å tenke nytt,
utvikle og ta i bruk miljøvennlig teknologi og oppnå konkurransefordeler i et fremtidig
miljøbevisst og krevende marked

3.6. Insentivordninger som bidrag for å flytte last fra land til sjø

Rederiforbundet mener det er positivt at det er foreslått en insentivordning for overføring av
gods til sjø og bane (ref tiltak nr 6). Det skisseres som et alternativ å etablere ordningen
efter modell av EUs Marco Polo-program. Ved etablering av slike ordninger er det imidlertid
viktig at tiltakene er målrettede og effektfulle.

Norge har deltatt i EU programmet, “Marco Polo”, siden 2004, og har videreført deltakelsen
frem til 2013, under Marco Polo Il programmet. I løpet av 2012 vil det bli gjennomført en
evaluering av Marco Polo med fokus på måloppnåelse i prosjektet for perioden 2003-2010.
Marco Polo vil trolig ikke fortsette i sin eksisterende form, men vil efter all sannsynlighet
foreslås flyttet over til den europeiske ordningen Trans European Network (TEN). Norge
deltar per våren 2012 ikke i finansieringen av TEN, og Norges videre deltakelse i Marco
Polo efter 2013 må derfor avklares nærmere.

Nærskipsfartsrederiene, som er den aktuelle målgruppen i Norge for å overføre gods fra vei
til sjø, anser ikke Marco Polo som hensiktsmessig da deres erfaring med søknadsprosesser
og oppfølgingen av disse er at de er svært byråkratiske, ressurs- og tidkrevende. Fra
Norges deltakelse i Marco Polo programmet startet i 2004 og frem til i dag, er det efter hva
Norges Rederiforbund kjenner til kun ett norsk nærskipsfartsrederi som har fått tilsagn om
støtte. Det er kun større selskaper som har ressurser til å søke. De fleste
nærskipsfartsrederier er mindre selskaper med relativt små landorganisasjoner som
betjener et titalls skip.



Norges Rederiforbund mener at norske myndigheter må evaluere deltakelsen i og vurdere
kostnytteeffekten av deltakelsen i Marco Polo programmet. Det kan være hensiktsmessig å
benytte disse midlene på en langt mer effektiv måte for norsk nærskipsfart enn dagens
bruk, eksempelvis gjennom å opprette egne insentivordninger.

Ved en eventuelt fortsatt deltakelse i programmet må norske myndigheter jobbe for en
drastisk endring og forenkling av Marco Polos vilkår for tildeling av midler og innretning av
søknadsprosesser.

Rederiforbundet vil påpeke noen viktige faktorer for en fremtidig insentivordning som
skissert i planforslaget, dette i lys av at ordningen vurderes å etableres efter modell av EUs
Marco Polo-program.

For en slik insentivordning vil det være viktig at den omfatter nærskipsfartens geografiske
virkeornråde, noe som innebærer transport av varer mellom norske og europeiske havner,
og ikke bare utelukkende mellom norske havner. Det er også viktig at en slik nasjonal
ordning tar hensyn til konkurransevridningselementet mellom aktørene i form av at enkelte
rederier mottar støtte og ikke andre. Dette har vært omdiskutert i forbindelse med Marco
Polo ordningen. Norsk nærskipsfart representerer en bredde, det er viktig at ikke bare
linjerederier omfattes av insentivordningene som etableres for nærskipsfarten. Ved en
eventuell opprettelse av en slik insentivordning er det sentralt at søknads- og
oppfølgingsprosessen ikke er altfor krevende for aktørene. Det vil være avgjørende for at
ordningen skal være attraktiv for aktørene, og dermed ha en reell verdi.

Rederiforbundet vil også vise til foreslått insentivordning som Sjøtransportalliansen har spilt
inn til fiskeri- og kystministeren i form av et felles innspill til strategi for nærskipsfarten.
Denne insentivordningen er lagt opp efter prinsippet ved å gi transportkjøper et direkte
tilskudd ved bruk av skip i utvalgte korridorer der konkurransefiaten mellom bil og skip er
stor. Alle transportkjøpere, også utenlandske, må dekkes av ordningen og fritt kunne velge
leverandør. Både innenlands og utenlands frakt omfattes av ordningen, herunder import og
eksport.

Det må fokuseres på prosjekter som antas å være levedyktige når støtten opphører. Kun
slik vil støtten ha varig virkning. Likevel må støtten være av en slik størrelse og lengde i tid
at den faktisk bidrar til en varig overføring av gods fra vei til sjø. Ordningen bør også ha et
fokus på hvordan flere aktører kan gå sammen om å øke både volum og frekvens slik at
sjøfrakt blir et prisgunstig alternativ for stykkgods.

Rederiforbundet og dets medlemmer ønsker å bidra ved utformingen av insentivordninger.
Rederiene besitter viktig kunnskap som er essensiell for å sikre at ordningene også får
ønsket effekt.

Insentivordninger for å overføre last fra land til sjø er positivt for nærskipsfartsrederiene,
enten gjennom europeiske eller nasjonale ordninger. Det er imidlertid viktig at de innrettes
slik at det treffer bredden i norsk nærskipsfart og at innretningen ikke bidrar til
konkurransevridning mellom aktørene.



3.7. Kunnskapsutvikling må skje parallelt med iverksetting av tiltak for å styrke
sjøtransporten

Transportetatenes planforslag tar til orde for å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av
godstransport, der en ser på muligheter og tiltak for å få mer effektiv godstransport og bedre
utnyttelse av sjø og bane på lange transportavstander (ref tiltak nr 9). Rederiforbundet
støtter at en konsentrasjon av godsstrømmene vil være hensiktsmessig, og gjennom dette
også legge til rette for effektive intermodale transportløsninger.

Norges Rederiforbund mener en slik analyse vil kunne være nyttig i det videre arbeidet.
Videre mener vi at det gjennom en slik analyse er det essensielt at en ser på dagens
godstrømmer, i kombinasjon med fremtidig behov og trender, både lokalt, regionalt,
nasjonalt og globalt. Det er ikke gift at dagens varestrømmer representerer den fremtidige
mest optimale varestrømmen. Her er det også spesielt viktig å se på effektivisering av
godstransporten og bedre utnyttelse over lange transportavstander. Samspillet mellom
transportformer må være et sentralt fokus gjennom en slik samfunnsanalyse.

Rederiforbundet registrerer at transportetatene erkjenner at de ikke innehar kompetanse
eller ressurser til å gjennomføre en slik samfunnsanalyse. Som tidligere pekt på, mener
Rederiforbundet at det er kritisk at etatenes planressurser styrkes på dette feltet, dette
gjelder spesielt på sjøtransportområdet gjennom blant annet Kystverkets plan- og
utredningskapasitet.

Rederiforbundet vil samtidig peke på at det tidligere er gjort mange utredninger på dette
feltet. For at en slik bred analyse skal gi merverdi, må det gjøres målrettet og gjennom
involvering av aktører i sentrale ledd i transport- og logistikkjeden.

Videre må en slik analyse kunne gjøres parallelt med at det iverksettes tiltak for å styrke
sjøtransporten. Prognoser og statistikk viser at det går i feil retning, stadig mer av veksten i
godstransporten transporteres på vei, og sjøtransportens konkurranseevne svekkes. Det er
ingen grunn til å vente med å iverksette tiltak i dette arbeidet.

4. Oppsummert

Robuste prognoser viser også en kraftig økning av transportbehovet i årene fremover, både
innenlands og mot utlandet. Det gir store utfordringer for hele vårt nasjonale
transportsystem. Nøkkelen til å møte utfordringene ligger blant annet i en betydelig
overføring av gods fra vei til sjø og bane.

Effektive knutepunkter hvor sjø-, vei- og banetransport møtes er en forutsetning for å lykkes
med transportpolitikken. Rederiforbundet har i denne høringsuttalelsen trukket frem
følgende prioriterte områder som vi mener er sentrale for å nå målet om å flytte mer last fra
land til sjø:

Sjøtransporten må prioriteres høyere i NTP.
Behov for en helhetlig, strategisk og planmessig tilnærming til sjøtransportens
infrastruktur.

• Sjøtransporten må styrkes gjennom regjeringens gebyr- og avgiftspolitikk.
• Et mer målrettet, effektivt og modernisert system for trafikkawiklingen til sjøs.
• Gode virkemidler for å fremme miljø- og klimavennlig transport.
• Insentivordninger som bidrag for å flytte last fra land til sjø.
• Kunnskapsutvikling må skje parallelt med iverksetting av tiltak for styrke

sjøtransporten.



For å få utnyttet potensialet for overføring av transport fra vei til sjø trengs det en
mer helhetlig tilnærming fra regjeringen gjennom konkrete tiltak og ikke minst
handling. Vi mener derfor at sjøtransporten i langt større grad enn tidligere bør
prioriteres i Nasjonal transportplan. Dette for å bidra til bærekraftighet av transport i
Norge — på sjø og land.
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