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Høringssvar til Nasjonal transportplan 

 

Maritimt Forum viser til regjeringens invitasjon til å gi innspill til arbeidet med nasjonal 

transportplan. Vedlagt følger våre innspill som i hovedsak konsentrerer seg om sjøtransport og målet 

om å få mer gods over fra vei til sjø, kystetatene og rutekjøp av båt- og fergeruter.  

 

NTP trekker frem flere sentrale og viktige utfordringer: 

 Godstransport vil fortsette å øke som følge befolkningsveksten med 58 prosent innen 2050, 

veitrafikk vil øke mest, med nær 90 prosent, ifølge prognoser fra Transportøkonomisk 

institutt 

 Samfunn og næringsliv vil trenge et rasjonelt og miljøeffektivt transportsystem som sikrer 

norsk konkurranseevne 

 Norge er forpliktet til halvering i klimagassutslipp fra transportsektoren innen 2030, i tillegg 

til bedre sikkerhet og færre ulykker 

Norge er det land i Europa som har lengst kystlinje, flest havner og havneanlegg. Vi må begynne å se 

på dette som en ressurs.  Sjøtransporten er en trygg transportmåte og gir varetransport med små 

samfunnskostnader i form av ulykker og veislitasje, og lite areal beslaglegges sammenlignet med 

veiutbygging. Å prioritere tiltak for å styrke sjøtransporten er god samfunnsplanlegging. Vi imøteser 

en sterkere vilje til å prioritere tiltak som styrker sjøtransporten.  

Bred samfunnsanalyse gods peker på et potensielt overføringsvolum fra vei, til sjø og bane på 5-8 

millioner tonn gods. Transportetatene peker, med støtte fra TØI, på at det må sterke virkemidler til 

for å stimulere til godsoverføring. Maritimt Forum vil understreke at det ikke er et tiltak som er 

avgjørende for overføring av gods fra vei til sjø og bane, men summen av flere tiltak. ¨ 

 

Om midlertidig tilskuddsordning til rederier 

Transportetatene foreslår en incentivordning som skal stimulere til at flere velger å frakte gods 

sjøveiene. Vi mener dette kan være hensiktsmessig, på samme måte som incentiver på andre 

områder har bidratt til å endre forbruksmønster. Sjøtransporten har tapt konkurranse mot 

veitransporten, vi mener avgiftsregime og investeringsviljen på veisiden kontra det en har sett på sjø 

har bidratt til dette. Samtidig anerkjenner vi at den sittende og tidligere regjeringer har realisert 

viktige tiltak som bidrar til å gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig. Vi mener likevel at 

kraftigere tiltak er nødvendig for sikre nødvendig fremdrift i målet med å få mer gods over på sjø. En 

tilskuddsordning som får virke over noen år vil etter vår mening være effektfullt og kan bidra til økt 

kunnskap og interesse for sjøtransportløsninger, og støtter derfor transportetatenes forslag.  
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Imidlertid mener vi resultatet best oppnås ved å innrette en tilskuddsordning for godsoverføring som 

går til vareeierne. På den måten sikrer man en ordning som gir støtte til faktisk overført gods. Det 

Tilskudd til vareeier vil også ivareta et velfungerende marked da vareeier står fritt til å velge mellom 

flere aktører. Dersom en mener det er behov for å gå inn med tilskudd for å opprette bestemte 

godsruter bør dette vurderes spesifikt. 

 

Flere tiltak som bør prioriteres for å flytte mer gods fra vei til sjø: 

 Det må etableres et avgifts- og gebyrregime som styrker nærskipsfarten 

o Mens sjøtransporten i all hovedsak er brukerfinansiert dekker samfunnet en stor del 

av kostnadene knyttet til tungtransport på vei 

 

o Sjøtransporten har i dag fire ganger så mange avgifter og gebyrer som 

veitransporten, dette svekker den relative konkurransekraften til sjøtransporten 

sammenliknet med vei.  

 

 Utrede hvordan havnene er organisert og hvordan de bedre kan understøtte målet om mer 

gods på sjø 

o Havner er en svært sentral del av infrastrukturen i Norge, men det har aldri vært 

gjort noen helhetlig vurdering av hvordan disse løser sitt samfunnsoppdrag, og 

hvordan de kan bidra til å nå målet om mer gods på sjø.  

 

o Det er i flere områder press på havneareal fra aktører som ønsker å bruke arealet til 

andre formål, eks. boliger. Havner er i tillegg til å være godsterminaler næringsareal, 

ofte et sted der halvfabrikat blir ferdigstilt. Det gir en hensiktsmessig logistikk der 

presset på veier, særlig i de store byene, reduseres. I flere byer i Norge skjer det også 

en stor byggeaktivitet og det er behov for å både frakte inn – og frakte ut – store 

mengder masse. Sjøtransport er en effektiv måte å løse dette på.  

 

o Maritimt Forum bør settes ned et utvalg/større utredning som går gjennom 

forvaltningen av havneinfrastrukturen i Norge, herunder se på avgiftsregimet i 

havnene, hvordan havnene bidrar til å oppfylle det nasjonale målet om 

godsoverføring, hvor en ser på havnenes effektivitet, rolle og ansvar i verdikjeden og 

drøfter mulige virkemidler 

 

 

 Regjeringen bør legge fram en egen nærskipsfartstrategi 

o Arbeidet med overføring av gods til sjø trenger et særlig fokus. Siden starten på 

2000-tallet har et enstemmig Storting stilt seg bak målet om å overføre gods fra vei 

til sjø. I 2013 undersøkte Riksrevisjonens den statlige kystforvaltningens arbeid med 

å overføre mer gods til sjø. Riksrevisjonen gjør i sin revisjon Stortinget oppmerksom 

på at det er risiko for manglende gjennomslag i NTP prosessen, blant annet fordi 

Kystverket ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre nødvendige 

samfunnsøkonomiske analyser til NTP prosessen.  
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o Vår bekymring forsterkes av at sjøtransporten, sammenlignet med vei og jernbane, 

ikke har den samme lokalpolitiske dimensjonen. Når midlene skal fordeles og 

prioriteres i NTP løftes mange prosjekter frem av lokalpolitikere. Veibygging har den 

bieffekten at det gir bedre fremkommelighet for de som kjører bil, det vil si de fleste 

av oss. En vei gir også goder i form av økt fremkommelighet i, og bedre tilknytning 

mellom lokalsamfunn. Vi opplever nok at sjøtransporten har færre talspersoner når 

de krevende beslutningene skal tas.  

 

o Selv om kunnskapsgrunnlaget for planlegging av sjøtransport i NTP har blitt vesentlig 

bedre opplever vi nok at det er et stykke igjen til grunnlaget som kommer fra de 

andre etatene. Kombinasjonen av disse faktorene gjør oss, i likhet med det 

Riksrevisjonen har gitt utrykk for 2013, bekymret for gjennomslag i NTP prosessen. 

For å sikre den nødvendige diskusjonen om sjøtransporten som en del av vår 

nasjonale infrastruktur mener vi en egen nærskipsfartsstrategi er nødvendig 

 

 

 

Vi takker for muligheten til å gi våre innspill til nasjonal transportplan. Vi bidrar gjerne med 

konkretisering eller ytterligere informasjon om dette er ønsket, og ønsker departementet lykke til 

med det krevende og viktige arbeidet.  

 

 

 

Mvh. 

 

 

 

Tord Dale 

Daglig leder Maritimt Forum 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 


