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1   Overordna utfordringar og hovudmål

Regjeringa vil ta heile landet i bruk. Samferdsel er
ein grunnleggande føresetnad for busetnad,
næringsutvikling og ressursutnytting. Noreg har
spreidd busetnad og store avstandar, og Regje-
ringa vil redusere avstandskostnadene. Det set
store krav til transportsystemet. 

Hovudmåla i samferdselspolitikken er knytt til
auka trafikktryggleik, regional utvikling, ein meir
miljøvenleg transport og eit meir effektivt og til-
gjengeleg transportsystem i heile landet. 

Transportinfrastruktur er eit offentleg ansvar.
Både transporttid, regularitet og transportkostna-
der er avhengig av infrastruktur. Difor er utbyg-
ging av infrastruktur avgjerande for vekst og utvik-
ling i lokalsamfunn og næringsliv.

Regjeringa sin samferdselspolitikk er forankra i
Soria Moria-erklæringa. Under handsaminga av
Nasjonal transportplan 2006–2015 vedtok Stortin-
get at dei årlege løyvingane både til veg- og jernba-
neføremål skulle aukast med 1 mrd. kr, utover det
Regjeringa Bondevik II hadde foreslått. Regjeringa
si opptrapping starta gjennom auka løyvingar i St.
prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005–2006) og i Revidert
nasjonalbudsjett 2006. I budsjettet for 2007 foreslår
Regjeringa å auke løyvingane til veg og jernbanefø-
remål med i overkant av 2,1 mrd. kr frå saldert
budsjett 2006.

Regjeringa har eit klart mål om å løfte vedlike-
haldet av samferdselsinfrastrukturen. I Nasjonal
transportplan 2006–2015 vert til dømes etterslep
på vedlikehald på riksvegane talfesta til 11 mrd.
2003-kroner. Dette etterslepet har auka over fleire
år grunna manglande prioritering i tidlegare bud-
sjett. Med Regjeringa sitt budsjett for 2007 er snuo-
perasjonen på vedlikehald godt i gang, og ettersle-
pet vil ikkje auke ytterlegare.

Det vert vidare lagt vekt på å sikre rasjonell og
effektiv framdrift på oppstarta prosjekt, både i veg-
og jernbanesektoren. Det er god samfunnsøko-
nomi i meir heilskapleg bruk av ressursane. 

Vegnettet er avgjerande for samferdselstilbodet
totalt sett, særleg i distrikta. Stamvegnettet må
halde ein gjennomgåande god standard. Omfat-
tande utbygging av lengre strekningar blir vidare-
ført. Regjeringa ønskjer dessutan å satse meir
offensivt på det sekundære riksvegnettet. Riksve-
gane er særleg avgjerande for å utløyse verdiska-
ping i distrikta. Det er også eit stort behov for opp-

rusting av fylkesvegnettet og dei kommunale
vegane. Dette legg Regjeringa til rette for gjennom
ei vesentleg styrking av kommuneøkonomien.

Rassikring er eit særlig prioritert område for
Regjeringa, fordi det aukar den daglege trygglei-
ken i mange lokalsamfunn.

Riksvegferjene er ein del av vegnettet, og ferje-
tilbodet er grunnleggjande for busetnad og
næringsliv i mange lokalsamfunn. Regjeringa har
som mål å redusere utgiftene for folk som er
avhengig av ferjetilbodet. Ivaretaking av kvalitet og
omfang på tilbodet kombinert med høge oljeprisar
har vore ei medverkande årsak til at løyvingane til
ferjeformål er foreslått høgare enn nivået i Nasjo-
nal transportplan 2006–2015. 

Eit godt kollektivtilbod og overføring av gods
frå veg til sjø og bane er viktig for å redusere pro-
blem knytt til miljø, knappe areal og trafikktrygg-
leik. Gjennom eit historisk høgt nivå på løyvingane
til godsterminalar og kryssingsspor, samt fjerning
av el-avgifta, legg Regjeringa forholda til rette for
ein auke i godstransport på bane og for billegare
og meir effektiv transport for næringslivet.

I byar og bynære område må kollektivtrafikken
bli eit reelt alternativ til bruk av privatbil og ein
sentral del av transportsystemet. I distrikta må kol-
lektivtilbodet utviklast til å vere meir brukartil-
passa.

Gang- og sykkelvegar er eit satsingsområde for
Regjeringa. Det er eit mål at fleire arbeidsreiser
skjer på sykkel, særleg i byane. 

I tråd med Soria Moria-erklæringa vil Regje-
ringa i 2007 styrke jernbana vesentleg. I budsjettet
for 2007 er det prioritert ei langt raskare utbygging
av jernbanenettet rundt dei største byane enn tidle-
gare budsjett har gitt rom for. Dette sikrar ikkje
berre ei raskare styrking av banestrekningar med
stort potensiale for passasjervekst, det inneber
også reduserte byggekostnader og betydelege
samfunnsøkonomiske gevinstar. 

Regjeringa arbeider aktivt for å utvikle bruk av
miljøvenlege køyretøy. Det skjer m.a. gjennom
utskifting av gamle riksvegferjer med gassferjer og
ved støtte til utvikling av alternative drivstoff i
transportsektoren, til dømes biodrivstoff og hydro-
gen. Regjeringa fjerna i Revidert nasjonalbudsjett
2006 eingongsavgifta for hydrogenkjøretøy. Regje-
ringa foreslår ei større omlegging av bilavgiftssys-
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temet som vil stimulere til kjøp av meir miljøven-
lege bilar. Samferdsledepartementet arbeider også
med eit klassifiseringssystem for personbilar som
skal gjere det enklare for forbrukaren å saman-
likne kor miljøvenlege køyretøya er. 

Luftfart er ein sentral del av transporttilbodet,
særleg i delar av distrikts-Noreg. Både kortbane-
nettet og stamrutenettet er ein viktig del av infra-
strukturen. Ordninga med at overskotsflyplassar
betaler for dei ulønsame flyplassane er ei bære-
bjelke i eit godt landsdekkande tilbod. Regjeringa
ønskjer å behalde dagens flyplasstruktur. Dei løy-
vingane som Regjeringa foreslår til kjøp av
bedriftsøkonomisk ulønnsamme flyruter gjev m.a.
rom for å redusere maksimalprisen på kortbaneru-
tene i Finnmark og Nord-Troms.

Posttenestene er ei avgjerande brikke i infra-
strukturen som må fungere for å sikre busetnad og

næringsutvikling. Regjeringa skal sikre likeverdige
kvalitetstenester til same pris over heile landet.
Det inneber m.a. grunnleggande banktenester,
seksdagars omdeling av post og einskapsporto. 

Regjeringa skal sikre at heile landet har kvalita-
tivt likeverdige og billige teletenester. Det er ei vik-
tig oppgåve å sikre verksam konkurranse i mark-
naden. Samstundes vil Regjeringa stimulere til
betre mobildekning over heile landet. 

Regjeringa skal verkeleggjere den digitale alle-
mannsretten. Målet om at alle husstandar og pri-
vate og offentlege verksemder skal ha tilgang til eit
framtidsretta høghastighetsnett til likeverdig pris i
heile landet ligg fast. 

Regjeringa vil nå målet for samferdselspolitik-
ken både gjennom auka løyvingar over statsbud-
sjettet, gjennom bruk av alternativ finansiering,
samt meir effektiv bruk av tilgjengelege ressursar. 
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2   Oversikt over budsjettforslaget

Utgifter fordelt på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

Administrasjon m.m.

1300 Samferdselsdepartementet 132 343 142 700 145 300 1,8

1301 Forskning og utvikling mv. 164 658 171 200 174 500 1,9

Sum kategori 21.10 297 001 313 900 319 800 1,9

Luftfartsformål

1310 Flytransport 461 817 480 600 475 900 -1,0

1311 Tilskudd til regionale flyplasser 47 804 16 600 17 200 3,6

1313 Luftfartstilsynet 212 606 169 100 148 400 -12,2

1314 Statens havarikommisjon for 
transport 37 412 32 300 37 300 15,5

Sum kategori 21.20 759 639 698 600 678 800 -2,8

Vegformål

1320 Statens vegvesen 13 771 601 13 655 300 14 849 500 8,7

1322 Svinesundsforbindelsen AS 146 953

Sum kategori 21.30 13 918 554 13 655 300 14 849 500 8,7

Særskilte transporttiltak

1330 Særskilte transporttiltak 363 393 449 500 424 500 -5,6

Sum kategori 21.40 363 393 449 500 424 500 -5,6

Jernbaneformål

1350 Jernbaneverket 4 565 646 4 545 200 5 466 900 20,3

1351 Persontransport med tog 1 502 000 1 577 000 1 598 500 1,4

1354 Statens jernbanetilsyn 26 547 33 700 34 800 3,3

1355 BaneService AS 221 718

Sum kategori 21.50 6 315 911 6 155 900 7 100 200 15,3
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Inntekter fordelt på kapittel

Samferdselsberedskap

1360 Samferdselsberedskap 30 334

Sum kategori 21.60 30 334

Sum programområde 21 21 684 832 21 273 200 23 372 800 9,9

Post og telekommunikasjoner

1370 Posttjenester 326 000

1380 Post- og teletilsynet 203 683 241 800 226 600 -6,3

Sum kategori 22.10 529 683 241 800 226 600 -6,3

Sum programområde 22 529 683 241 800 226 600 -6,3

Sum utgifter 22 214 515 21 515 000 23 599 400 9,7

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

Administrasjon m.m.

4300 Samferdselsdepartementet 4 262 2 100 2 200 4,8

Sum kategori 21.10 4 262 2 100 2 200 4,8

Luftfartsformål

4312 Oslo Lufthavn AS 388 854 389 000 388 800 -0,1

4313 Luftfartstilsynet 97 202 93 500 97 100 3,9

4314 Statens havarikommisjon for 
transport 128

5619 Renter av lån til Oslo Lufthavn AS 382 213 338 600 294 400 -13,1

5622 Aksjer i Avinor AS 151 500 40 000 339 000 747,5

Sum kategori 21.20 1 019 897 861 100 1 119 300 30,0

Vegformål

4320 Statens vegvesen 661 318 328 300 420 000 27,9

4322 Svinesundsforbindelsen AS 25 000

5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS 30 000

Sum kategori 21.30 661 318 328 300 475 000 44,7

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07
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Regjeringa Stoltenberg II foreslår eit samferd-
selsbudsjett for 2007 på om lag 23,6 mrd. kr, ein
auke på 9,7 pst. eller om lag 2,1 mrd. kr frå saldert
budsjett 2006. 

Budsjettet til samferdselsformål inneber eit
kraftig løft av løyvingane til både veg og jernbane i
samsvar med Soria Moria-erklæringa. Budsjettfor-
slaget totalt for Statens vegvesen og Jernbanever-
ket tilsvarer eitt års oppfølging av Stortingets ved-
tak ved behandlinga av Nasjonal transportplan
(NTP) for 2006–2015. For å snu den uønskte tren-
den med aukande etterslep i vedlikehaldet, er det i
budsjettet for 2007 avsett meir midlar til vedlike-
hald både for veg og jernbane enn lagt til grunn i
Stortinget sitt NTP-vedtak. Budsjettforslaget for
Jernbaneverket inneber eit historisk løft for jernba-
neinfrastrukturen i Noreg. Vegbudsjettet inneber
eit stort løft av innsatsen samanlikna med dei sei-
nare åra, særleg for vedlikehald. 

Med budsjettforslaget til veg og jernbane har
Regjeringa gjort ein snuoperasjon for å få auka løy-
vingane til veg- og jernbaneinfrastruktur i samsvar
med Stortinget sitt NTP-vedtak for 2006–2009.

Samla budsjettforslag til administrasjon m.m.,
som m.a. omfattar Samferdselsdepartementet sitt
driftsbudsjett samt departementet si satsing på for-
sking og utvikling mv. er på 319,8 mill. kr, om lag
same realnivå som i saldert budsjett 2006. 

Til Samferdselsdepartementet sitt driftsbud-
sjett er det avsett 105,4 mill. kr, til departementet si
deltaking i internasjonale organisasjonar er det

avsett 18,4 mill. kr, mens det er avsett 2,3 mill. kr til
departementet sitt arbeid med vernebuing, der alle
tre løyvingane er om lag på same realnivå som sal-
dert budsjett 2006. Det er foreslått 18,7 mill. kr til
Trygg Trafikk og 0,5 mill. kr til Syklistenes Lands-
forening.

Det er foreslått eit samla budsjett på 174,5 mill.
kr til Samferdselsdepartementet sitt arbeid med
forsking og utvikling mv., som er på om lag same
realnivå som i saldert budsjett 2006. Innsatsen til
departementet på forsking og utvikling har auka
mykje dei siste fem/seks åra, og Regjeringa vidare-
fører det høge nivået på forskingsinnsatsen i 2007.
Det meste av forskingsmidlane går til tele- og
transportforsking og ulike program i regi av Nor-
ges forskingsråd. Post 70 Tilskot til rasjonell og
miljøvenleg transport og post 50 Samferdselsfor-
sking er slått saman i budsjettforslaget for 2007.
Dette fordi midlane over begge postane i hovudsak
går til Norges forskningsråd. 

Samla budsjettforslag til luftfartsformål er på
678,8 mill. kr, ein nedgang på 2,8 pst. frå saldert
budsjett 2006. Årsaka til nedganen er i hovudsak
lågare budsjett for Luftfartstilsynet fordi flyttinga
av tilsynet til Bodø i hovudsak er fullførd i 2006. 

Det er avsett 475,9 mill. kr til statleg kjøp av
innanlandske flyruter, som skal leggje til rette for
uendra flyrutetilbod i store delar av kjøpsområdet.
I budsjettforslaget er det teke høgde for at maksi-
maltakstane skal reduserast med 20 pst. saman-
likna med nivået i dag i den nye avtaleperioden i

Jernbaneformål

4350 Jernbaneverket 615 553 391 200 384 700 -1,7

4354 Statens jernbanetilsyn 314

5611 Aksjer i NSB AS 116 000 328 000 182,8

5623 Aksjer i BaneService AS 669 1 400 4 400 214,3

Sum kategori 21.50 616 536 508 600 717 100 41,0

Sum programområde 21 2 302 013 1 700 100 2 313 600 36,1

Post og telekommunikasjoner

4380 Post-og teletilsynet 177 818 173 600 179 400 3,3

5618 Aksjer i Posten Norge AS 516 400 216 000 471 000 118,1

Sum kategori 22.10 694 218 389 600 650 400 66,9

Sum programområde 22 694 218 389 600 650 400 66,9

Sum inntekter 2 996 231 2 089 700 2 964 000 41,8

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07
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Nord-Troms og Finnmark med verknad frå
01.04.2007. Regjeringa ønskjer med dette å redu-
sere gapet mellom prisnivået på tilbodsrutene og
dei kommersielle stamrutene, og tiltaket er viktig
for ein landsdel med særleg store avstandsulem-
per. 

Som for 2006 blir det ikkje foreslått løyvd stat-
leg tilskot til Avinor sine regionale flyplassar for
2007. Dette har bl.a. samanheng med Avinor sin
økonomi, som gir grunnlag for kryssubsidiering
frå dei lønsame til dei ulønsame lufthamnene. Det
er foreslått avsett 17,2 mill. kr som tilskot til ikkje-
statlege flyplassar, som er om lag på same nivå som
i saldert budsjett 2006.

Til Luftfartstilsynet er det budsjettert med
148,4 mill. kr, som er 12,2 pst. lågare enn saldert
budsjett 2006. Årsaka er lågare flyttekostnader. Det
er avsett 8,8 mill. kr til flyttekostnader for 2007,
som er siste år med eiga flytteløyving.

Til Statens havarikommisjon for transport er
det avsett 37,3 mill. kr, som er ein auke på 15,5 pst.
frå saldert budsjett 2006. Auken heng saman med
at det i budsjettforslaget er lagt til rette for å utvide
kommisjonen sitt ansvarsområde til også å omfatte
sjøtransport med verknad frå 01.07.2008. 

Til vegformål som for 2007 er identisk med
budsjettet til Statens vegvesen, er det foreslått
løyvd 14 849,5 mill. kr, ein auke på 1 194,2 mill. kr
eller 8,7 frå saldert budsjett 2006. Budsjettforslaget
samla sett tilsvarer eitt års oppfølging av Stortinget
sitt NTP-vedtak. 

Regjeringa ønskjer å snu trenden med aukande
vedlikehaldsetterslep. Budsjettet til trafikktilsyn,
drift og vedlikehald er på 6 770,4 mill. kr og inne-
ber ein auke med 11,2 pst. eller 681,2 mill. kr frå
saldert budsjett 2006. Samanlikna med budsjettfor-
slaget for 2006 frå Regjeringa Bondevik II, auka
Regjeringa innsatsen på vedlikehald både i St.prp.
nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005–2006) og i St.prp. nr. 66
(2005–2006). I budsjettet for 2007 prioriterer Regje-
ringa på ny innsatsen på vedlikehald. Innsatsen på
vedlikehald aleine er foreslått auka med om lag 500
mill. kr eller om lag 25 pst. frå saldert budsjett
2006. Det er lagt opp til at det skal bli nytta om lag
800 mill. kr til asfaltlegging i 2007, om lag 200 mill.
kr meir enn i saldert budsjett 2006. 

Som vederlag til OPS-prosjekta er det avsett
340 mill. kr for 2007 i samsvar med forpliktingane
til staten i desse prosjekta. To av dei tre OPS-pro-
sjekt er no opna, og det er inngått kontrakt for det
tredje prosjektet. 

Det er for 2007 avsett i alt 6 274,7 mill. kr til
veginvesteringar (summen av postane 30, 31, 35 og
60), ein auke på 5,4 pst. eller 322 mill. kr frå saldert
budsjett 2006. 

Post 30 Riksveginvesteringar og post 60 Forsøk
må vurderast i samanheng. Det er for 2007 avsett
5 563,7 mill. kr til riksveginvesteringar inkl. forsøk,
som er ein auke på 4,9 pst. eller 258,2 mill. kr frå
saldert budsjett 2006. Det er store bindingar i bud-
sjettet som følgje av prosjekt som er sett i gang
med små oppstartsløyvingar frå førre regjering.
Det er lagt vekt på å sikre rasjonell framdrift for
desse. Det vil ikkje gi rom for å sette i gang byg-
ging av nye store prosjekt på stamvegnettet. Det er
planlagt anleggsstart i 2007 på følgjande større
prosjekt (over 100 mill. kr) på øvrige riksvegar: 
– Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse, Fredrikstand

kommune i Østfold
– Rv 255 Jørstad – Segalstad bru, Lillehammer/

Gausdal kommunar i Oppland
– Rv 306 Kirkebakken – Re grense, Horten kom-

mune i Vestfold 
– Rv 38 Eklund – Sannidal, Kragerø kommune i

Telemark 
– Rv 7 Hardangerbrua, Ulvik/Ullensvang kom-

munar i Hordaland
– Rv 17 Tverrlandet – Godøystraumen, Bodø

kommune i Nordland 

Rassikring er eit område som Regjeringa legg sær-
leg vekt på. Det er vanskeleg å skilje skarpt mel-
lom reine rassikringsprosjekt og andre prosjekt
som også gir rassikringsgevinst. Til direkte rassik-
ring (post 31) er det budsjettert med 321 mill. kr
for 2007, ein auke på 21 pst. eller 55,8 mill. kr frå
saldert budsjett 2006. Følgjande større prosjekt
(over 100 mill. kr) med rassikringsgevinst vil bli
starta opp i 2007:
– Rv 5 Langs Kjøsnesfjorden (Hammarsgrova –

Stølsneset), Jølster kommune i Sogn og Fjor-
dane 

Totalt er det planlagt om lag 480 mill. kr i statlege
løyvingar til tiltak med rassikringsgevinst i 2007. 

Til Bjørvika-prosjektet er det avsett 390 mill. kr
i statleg løyving for 2007 i samsvar med finan-
sieringsopplegget for prosjektet. 

Til riksvegferjedrifta er det foreslått eit budsjett
på 1 464,4 mill. kr, ein auke på 8,1 pst. frå saldert
budsjett 2006. Årsaka til auken er m.a. at ferjebud-
sjettet er kompensert for verknaden av innføringa
av ei NOx-avgift. Samferdselsdepartementet legg
til grunn om lag same rutetilbod i 2006 som i 2007.
I 2007 vil dei to riksvegferjesambanda Aukan – Vin-
sternes i Møre og Romsdal og Hufthamar – Auste-
vollhella i Hordaland bli avløyste av fast vegsam-
band. Det er foreslått ein takstauke på 3,8 pst. frå
01.01.2007. 

Til særskilde transporttiltak er det avsett 424,5
mill. kr. Av dette er 107,2 mill. kr avsett til beløn-
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ningsordninga for betre kollektivtransport og min-
dre bilbruk i byane, mens 50 mill. kr er sett av til til-
tak for å betre tilgjenge på transportområdet innan-
for ansvarsområdet til kommunane (BRA-
programmet). Til kjøp av sjøtransporttenester på
strekninga Bergen – Kirkenes er det sett av 267,3
mill. kr basert på avtalen mellom staten og Hurtig-
ruten Group ASA.

Regjeringa foreslår at den bemanninga som
gjeld tryggleiken på skipa som trafikkerer Kyst-
ruta Bergen – Kirkenes, kjem inn under ordninga
med nettoløn frå 01.07.2007. Saman med innfø-
ringa av avgift på utslepp av NOx og gjeninnføringa
av ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift,
gir dette endringar i rammevilkåra for Hurtigruten
Group. Staten vil forhandle endringar i avtalen med
Hurtigruten Group basert på nye rammevilkår. 

Til jernbaneformål samla er det foreslått eit
budsjett på 7 100,2 mill. kr, ein auke på 15,3 pst.
eller 944,3 mill. kr frå saldert budsjett 2006. Auken
sikrar at løyvinga til jernbaneinfrastruktur for 2007
er i samsvar med eitt års oppfølging av Stortinget
sitt NTP-vedtak. 

Til Jernbaneverket er det foreslått løyvt 5 466,9
mill. kr, ein auke på 20,3 pst. eller 921,7 mill. kr frå
saldert budsjett 2006 noko som er ei historisk høg
satsing på jernbaneinfrastrukturen i Noreg. Forslag
til investeringsbudsjett for Jernbaneverket inneber
ein auke på 50,3 pst. eller 742,6 mill. kr frå saldert
budsjett 2006. Også til drift og vedlikehald er det
avsett ein monaleg auke frå saldert budsjett 2006. 

Til drift og vedlikehald av jernbanenettet er det
avsett 3 175,8 mill. kr for 2007, ein auke på 8,1 pst.
eller 238,6 mill. kr. Avsett sum til vedlikehald
aleine inneber ein auke på om lag 15 pst. frå sal-
dert budsjett 2006. Den auka innsatsen på vedlike-
hald er viktig for å vareta ei sikker og driftsstabil
avvikling av togtrafikken.

Til investeringar i linja er det foreslått eit bud-
sjett på 2 219,6 mill. kr. Regjeringa legg stor vekt
på å gjennomføre jernbaneprosjekt med rasjonell
framdrift. Det er for 2007 avsett 490 mill. kr til par-
sellen Lysaker-Sandvika og 325 mill. kr til Lysaker
stasjon i Vestkorridoren, for å sikre at desse viktige
jernbaneprosjekta kan gjennomførast raskt. Det er
også avsett 270 mill. kr til utbygginga av dobbelt-
spor mellom Sandnes og Stavanger. I budsjettfor-
slaget er det teke høgde for fullføring i 2007 av
utbygginga av togradiokommunikasjonssystemet,
GSM-R, og til utbygginga av fjernstyring og ATC
på Nordlandsbanen på strekninga Mosjøen-Bodø. 

Det er innanfor Jernbaneverket sitt budsjett for
2007 avsett i storleiken 450 mill. kr til prosjekt og
tiltak med særleg nytte for godstrafikken. Dette
omfattar m.a. avsette midlar til Ganddal godstermi-
nal, ombygging av Brattøra godsterminal, ombyg-

ging av Alnabru godsterminal, og ei rekkje mindre
tiltak som aukar kapasiteten på jernbanenettet.
Regjeringa foreslår også å sette av midlar til
ombygging av Ski stasjon og dobbeltspor Bergen
stasjon-Fløen. 

Til statleg kjøp av persontransporttenester med
tog er det avsett 1 598,5 mill. kr, som skal dekkje
direkte statleg kjøp av persontransporttenester
med tog frå NSB AS, samt godtgjersle til NSB
Anbud AS for togdrifta på Gjøvikbanen. Samferd-
selsdepartementet er i ferd med å inngå ein ny
rammeavtale med NSB AS om kjøp av persontrans-
porttenester med tog i Noreg. Avtalen vil også ta
høgde for at Samferdselsdepartementet har inn-
gått to avtalar med svenske styresmakter og sel-
skap om grenseoverskridande trafikk. Departe-
mentet legg til grunn at den nye avtalen med NSB
skal gi eit betre togtilbod for dei reisande. 

Regjeringa foreslår fritak frå el-avgift for skinne-
gåande transport frå 01.01.2007. Avgiftsletten som
kan knytast til kjøpet til staten av persontransportte-
nester med tog vil bli teke omsyn til i avtalen mellom
staten og NSB om kjøp for 2007. For kommersielle
persontogprodukt og godstog vil fritaket for el-avgift
gi direkte kostnadsinnsparingar for operatørane.

Samla budsjettforslag for post og telekommuni-
kasjonar er på 226,6 mill. kr, ein nedgang på 6,3
pst. frå saldert budsjett 2006. Nedgangen skuldast
lågare flyttekostnader i Post- og teletilsynet i sam-
band med flyttinga av tilsynet til Lillesand.

Det er som for 2006 ikkje foreslått løyving til
statleg kjøp av posttenester for 2007. Regjeringa
har til vurdering spørsmålet om Posten Norge AS
si plikt til å tilby grunnleggjande banktenester i
heile ekspedisjonsnettet, og Samferdselsdeparte-
mentet vil kome tilbake til Stortinget med denne
saka på ein eigna måte. 

Til Post- og teletilsynet er det budsjettert med
226,6 mill. kr. Nedgangen frå saldert budsjett 2006
skuldast lågare flyttekostnader. Det er avsett 14,7
mill. kr i flyttekostnader for 2007, som er siste år
med særskild løyving.

Når det gjeld inntektene under Samferdselsde-
partementets ansvarsområde, har Regjeringa bud-
sjettert med eit samla utbytte på om lag 1,1 mrd. kr
frå selskap eigd av Samferdselsdepartementet.
Dette fordelt med 339 mill. kr frå Avinor AS, 328
mill. kr frå NSB AS, 3 mill. kr frå BaneService AS
og 471 mill. kr frå Posten Norge AS.

Regjeringa er oppteken av å vurdere ulike
gebyrordningar i staten, slik at desse i utgangs-
punktet skal tilsvare kostpris for tenesta. I denne
samanhengen har Regjeringa redusert inntekts-
kravet til Statens vegvesen. Dette vil gi rom for å
redusere prisen for m.a. førarprøven og utskriving
av førarkort. 
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3   Diverse tabellar

Garantiordningar og -fullmakter

Det har aldri vore utbetalingar (tap) under
nokon av garantiordningane.

Bestillingsfullmakter

Bruk av stikkordet «kan overførast» på andre postar enn 30–49

(i 1000 kr)

Dato siste
St.vedtak

Ansvar pr.
31.12.2005

Totalramme
(tak) for nytt og
gammalt ansvar

i 2006

Totalramme
(tak) for nytt og
gammalt ansvar

i 2007

Lån til ferjer i riksvegsamband 07.12.2004 737 465 1 015 000 950 000

Drift av øvingsbaner for motorvognførarar 03.06.1981 3 000 3 000 3 000

AS Fastlandsfinans 10.06.1988 100 000 70 000 35 000

Sum 840 465 1 088 000 988 000

(i mill. kr)

Kap. Nemning Fullmakt

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

1350 Jernbaneverket Materiell 700 700

1380 Post- og teletilsynet Materiell 4 4

(i 1 000 kr)

Kap. Post Betegnelse
Overført til

2006
Forslag

2007

1301 50 Samferdselsforskning 2 837 146 300

1301 71 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjons-
hemmede 13 410 11 600

1311 71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser 737 17 200

1313 22 Flyttekostnader 1 519 8 800

1320 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. 6 770 400

1320 29 Vederlag til OPS-prosjekter 340 000

1320 60 Forsøk 15 220 867 000

1320 72 Kjøp av riksvegferjetjenester 1 464 400

1350 23 Drift og vedlikehold 48 335 3 175 800

1350 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen 20 397 71 500

1380 22 Flyttekostnader 14 818 14 700
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For kap. 1301, postane 50 og 71 kan ein forklare
stikkordet med at prosjekt/tiltak som får tilskot frå
løyvingar over desse postane, går over fleire år. Til-
skot blir i hovudsak utbetalt etter framdrift. At kap.
1311, post 71 er overførbar, skuldast at delar av
dette tilskotet blir utbetalt på etterskot. 

For kap. 1320, postane 23, 29, 60 og 72 og kap.
1350, postane 23 og 25, skuldast stikkordet at løy-
vingane heilt eller delvis blir nytta til byggje- og
anleggsarbeid som går over fleire år, og/eller

materiellinnkjøp. Innanfor Statens vegvesen og
Jernbaneverket sine budsjett er det dessutan i stor
grad mogleg å omdisponere midlar mellom dei
ulike postane. Det er difor naturleg at også postar
utover 30-postane er gjort overførbare.

Når det gjeld flyttekostnadene for høvesvis
Luftfartstilsynet og Post- og teletilsynet, kap. 1313,
post 22 og kap. 1380, post 22, så har stikkordet
samanheng med at det er vanskeleg å periodisere
kostnadene nøyaktig.

Budsjettendringar på utgiftskapittel ift. saldert budsjett 2006

Budsjettendringar på inntektskapittel ift. saldert budsjett 2006

(i 1000 kr)

Kap. Post St.prp. nr. Innst. S. nr.

Saldert
budsett

2006 Endring
Revidert
budsjett

1310 70 66 205 480 600 -43 000 437 600

1313 01 66 205 134 500 5 000 139 500

1313 22 66 205 34 600 25 000 59 600

1320 23 66 205 6 089 200 292 200 6 381 400

1320 29 66 205 258 400 75 000 333 400

1320 30 66 205 4 420 100 108 000 4 528 100

1320 31 66 205 265 200 40 000 305 200

1320 72 66 205 1 355 000 1 000 1 356 000

1350 23 66 205 2 937 200 117 000 3 054 200

1350 30 66 205 1 477 000 11 500 1 488 500

(i 1000 kr)

Kap. Post St.prp. nr. Innst. S. nr.

Saldert
budsett

2006 Endring
Revidert
budsjett

5622 80 66 205 40 000 -13 600 26 400

4320 01 66 205 18 800 116 200 135 000

4320 03 66 205 0 40 000 40 000

4320 04 66 205 9 500 -9 500 0

4322 90 66 205 0 32 000 32 000

5624 80 66 205 0 23 000 23 000

4350 01 66 205 33 500 -13 500 20 000

5611 82 66 205 116 000 130 000 246 000

5623 85 66 205 0 3 500 3 500

5618 80 66 205 216 000 -216 000 0





Del II
Nærmere om de enkelte budsjettforslag
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Programområde 21 Innenlands transport

Programkategori 21.10 Administrasjon m.m.

Oversikt over budsjettforslaget

Utgifter under programkategori 21.10 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 21.10 fordelt på kapitler

Bevilgningene til administrasjon m.m. dekker
bl.a. Samferdselsdepartementets driftsutgifter, her-
under lønn, leie av bygg, reiseutgifter og kjøp av
konsulenttjenester, Norges deltakelse i internasjo-
nale organisasjoner innen transport og kommuni-
kasjon, tilskudd til Trygg Trafikk, Syklistenes
Landsforening, samferdselsberedskap samt til-
skudd til arbeids- og utdanningsreiser for funk-
sjonshemmede. I tillegg dekker bevilgningen mid-
ler til Samferdselsdepartementets innsats på forsk-
ning og utvikling mv. i samferdselssektoren. 

Samlet budsjettforslag for programkategorien
er på 319,8 mill. kr, om lag samme realnivå som i
saldert budsjett 2006. Det er avsatt 105,4 mill. kr til
Samferdselsdepartementets driftsbudsjett, 18,4
mill. kr til departementets deltagelse i internasjo-
nale organisasjoner og 2,3 mill. kr til departemen-
tets arbeid med samferdselsberedskap. Alle beløp
er om lag på samme realnivå som i saldert budsjett
2006. Det er satt av 18,7 mill. kr og 0,5 mill. kr til
henholdsvis Trygg Trafikk og Syklistenes Lands-
forening. 

Det er foreslått et samlet budsjett på 174,5 mill.
kr til Samferdselsdepartementets arbeid med forsk-
ning og utvikling mv. Departementets innsats på
forskning og utvikling har økt mye de siste fem/
seks årene, og Regjeringen viderefører det høye
nivået på forskningsinnsatsen også i 2007. Det
meste av forskningsmidlene går til tele- og trans-
portforskning og ulike programmer i regi av Nor-
ges forskningsråd. Post 70 Tilskudd til rasjonell og
miljøvennlig transport og post 50 Samferdselsforsk-
ning er slått sammen i budsjettforslaget for 2007.
Dette fordi midlene over begge postene i hovedsak
kanaliseres til Norges forskningsråd. 

Rapportering

Administrasjon m.m. er en programkategori med
et sektorovergripende ansvar der overordnede mål
og prioriteringer realiseres i første rekke ved den
politikk som utformes for og ved de bevilgninger
som stilles til disposisjon til de ulike formål og eta-
ter som ligger under departementets ansvarsom-

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

1300 Samferdselsdepartementet 132 343 142 700 145 300 1,8

1301 Forskning og utvikling mv. 164 658 171 200 174 500 1,9

Sum kategori 21.10 297 001 313 900 319 800 1,9

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

4300 Samferdselsdepartementet 4 262 2 100 2 200 4,8

Sum kategori 21.10 4 262 2 100 2 200 4,8
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råde. For utfyllende og konkret rapportering om
målene, vises til de tematiske omtalene under pro-
gramkategoriene i Del II og omtalen i Del III.

Departementets arbeid for å nå målene om et
mer effektivt transportsystem og bedre fremkom-
melighet er nærmere redegjort for under de aktu-
elle programkategoriene i Del II. Tiltakene for å
redusere antall drepte og alvorlig skadde på
vegene gir resultater. Til tross for en jevn vekst i
trafikken har tallet på de som mistet livet i vegtra-
fikken gått betydelig ned de siste årene. I 2002
omkom 310 personer, mens tallet var 224 i 2005.
Det er også en reduksjon fra 1 151 i 2002 til 977 i
2005 på meget alvorlig skadde i vegtrafikken, jf.
nærmere omtale av trafikksikkerhet i Del III. 

Departementet har satt i gang en evaluering av
organiseringen av Avinor AS. Målet er en organisa-
sjonsform som gir en sikker, punktlig og effektiv
luftfart.

Departementet har arbeidet for å følge opp
Stortingets vedtak om flytting av Luftfartstilsynet
og Post- og teletilsynet fra Oslo til henholdsvis
Bodø og Lillesand. Flyttingen av Luftfartstilsynet
er i hovedsak gjennomført i 2006, mens flyttingen
av Post- og teletilsynet i hovedsak vil skje våren
2007, jf. nærmere omtale av flyttingen i proposisjo-
nens del III. 

Statens havarikommisjon for transport fikk
utvidet sitt virkefelt til å omfatte vegtrafikk fra og
med 01.09.2005.

NSB Anbud AS, et heleid datterselskap av NSB
AS, vant konkurransen om avtale om kjøp av per-
sontransport på Gjøvikbanen i juni 2005. Avtalen
med Samferdselsdepartementet ga NSB Anbud AS
retten til å drive lokal og regional persontransport
på Gjøvikbanen fra ruteterminskiftet 11.06.2006 og
ti år fremover. Regjeringen har vedtatt å stanse
videre konkurranseutsetting av persontransport
med tog og videre konkurranseutsetting av drift-
og vedlikeholdsoppgavene i Jernbaneverket. I ste-
det vil det bli lagt vekt på at Jernbaneverket skal
oppfylle kvalitetsmål, inkl. krav til effektivitet og
produktivitet, jf nærmere omtale under program-
kategori 21.50 Jernbaneformål. 

Samferdselsdepartementet har et omfattende
internasjonalt arbeid og er med i en rekke interna-
sjonale organisasjoner. I 2006 ble departementet
medlem av ERA (European Rail Agency). 

Departementet utarbeidet i 2005 en strategi for
tele- og transportforskning som skal gjelde for
perioden 2006–2009. Forskningsstrategien beskri-
ver tilstanden og trekker opp de viktigste utfordrin-
gene for kunnskapsutviklingen innenfor tele- og
transportforskningen. I 2005 ble utredningsmidler
brukt til trafikksikkerhetsspørsmål, organisering
av oppgaveløsning i samferdselssektoren, intro-

duksjon av biodrivstoff og nasjonal reisevaneun-
dersøkelse. 

Stortinget vedtok i mars 2005 å avvikle eneret-
ten for Posten Norge AS fra 01.01.2007. For å sikre
gode og rimelige posttjenester i hele landet,
ønsker Regjeringen at Posten Norge AS fortsatt
skal ha enerett for deler av brevposten, jf. St.prp. nr
58 (2005–2006). På deler av virksomheten, særlig
utenfor det tradisjonelle postområdet, f.eks.
logistikk og elektroniske tjenester, er det imidler-
tid en betydelig konkurranse. 

Departementet har i 2005 og 2006 fremmet en
rekke odelstingsproposisjoner og stortingspropo-
sisjoner, bl.a. om endring av jernbaneloven, veglo-
ven, vegtrafikkloven og luftfartsloven, og om
utbygging og finansiering av vegprosjekter, bl.a.
om Hardangerbrua, Finnfast, Atlanterhavstunne-
len og E18 i Vestfold.

Når det gjelder oppfølging av målene for kollek-
tivtrafikken og en mer miljøvennlig transport, og
Regjeringens arbeid for økt bruk av alternativ driv-
stoff og miljøvennlig teknologi, vises det til omta-
len under Del III i proposisjonen. 

Mål og prioriteringer

Samferdselsdepartementets mål og prioriteringer
gjøres på grunnlag av de overordnede sektorpoli-
tiske målene som gis ved Stortingets behandling
av Nasjonal transportplan og andre proposisjoner
og meldinger. Prioriteringer innenfor departemen-
tets driftsbudsjett følger også av virksomhetsin-
terne mål fastlagt i personal-, IKT- og kompetanse-
plan. Samferdselsdepartementet har utarbeidet en
forskningsstrategi som er utgangspunktet for mål
og prioriteringer av departementets forskningsinn-
sats. 

Samferdselsdepartementets hovedoppgave er å
utrede og iverksette strategier og tiltak for å oppnå
målene innenfor transport- og kommunikasjons-
sektoren. Nasjonal transportplan er ett overordnet
dokument for transportpolitikken. Samferdselsde-
partementet arbeider for å realisere målene som
følge av Stortingets behandling av Nasjonal trans-
portplan 2006–2015. Når det gjelder rapportering
om måloppnåelsen, vises til omtale under de aktu-
elle programkategoriene i Del II og omtalen i Del
III. Samtidig med oppfølgingen av inneværende
transportplan, er departementet i gang med arbei-
det med neste Nasjonal transportplan som skal
gjelde fra 2010, hvor Regjeringens mål og priorite-
ringer for sektoren vil bli fastlagt. 

Samferdselsdepartementet har ansvar for et
omfattende regelverk på transportområdet. Depar-
tementet har også det sektorpolitiske ansvaret for
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post- og telesektoren, herunder som regulatør og
ansvar for regelverksutvikling. 

Samferdselsdepartementet har etatsstyring av
underliggende etater på kommunikasjons- og
transportområdet og administrerer en rekke stat-
lige kjøpsordninger samt forvaltning av statens
eierskap i Posten Norge AS, Avinor AS, NSB AS og
BaneService AS. 

Departementet arbeider for å styrke kollektiv-
trafikken og å redusere transportens miljøkostna-
der. 

Samferdselsdepartementet har et særlig ansvar
for å styrke kunnskapsgrunnlaget innenfor tele- og
transportforskning. 

Gjennom deltakelse i internasjonale organisa-
sjoner er Norge med i regelverksutvikling på det
internasjonale feltet innenfor luftfart, jernbane,
veg, post og tele. 

Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1300 Samferdselsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 105,4 mill. kr, om lag samme
realnivå som i saldert budsjett 2006. 

Bevilgningen skal dekke lønn og godtgjørelser
til ansatte i Samferdselsdepartementet. For øvrig
skal bevilgningen i hovedsak dekke husleie,
anskaffelser av maskiner IT-materiell og program-
vare, inventar og utstyr, kjøp av fellestjenester fra
Departementenes Servicesenter (DSS), samt
øvrige utgifter vedrørende drift av departementets
lokaler, utgifter til tjenestereiser, kompetansehe-
vingstiltak og kjøp av konsulenttjenester. Det er
også satt av midler til godtgjøring til Sikkerhetsrå-
det for luftfarten (SFL). 

Per 01.03.2006 hadde Samferdselsdepartemen-
tet 127 ansatte.

Post 70 Tilskudd til internasjonale 
organisasjoner

Det foreslås bevilget 18,4 mill. kr som skal dekke
kontingenter til Norges deltakelse i internasjonale
organisasjoner innen transport og kommunika-
sjon: Den europeiske transportministerkonferan-
sen (ECMT), Internasjonale vegkongresser
(PIARC), Den internasjonale teleunion (ITU), Ver-

denspostforeningen (UPU), Den europeiske post-
og teleorganisasjon (CEPT), Den internasjonale
jernbaneorganisasjon (OTIF), Nordisk Transport-
forskning (NTF), International Railway Congress
Assosiation (IRCA), Den internasjonale organisa-
sjonen for offentlig transport (UITP), Det euro-
peiske nettverks- og informasjonssikkerhetsby-
rået (ENISA), luftfartsorganisasjonene ECAC og
ICAO samt EU-programmene om forbedring av
godstransportsystemets miljøegenskaper (Marco
Polo), internettsikkerhet (eSafe) og European Rail
Agency (ERA). 

18 pst. av kontingenten for ITU og 16 pst. av
kontingenten til UPU blir refundert av Utenriksde-
partementet, jf. kap. 4300, post 01.

Post 71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål 
mv. 

Det foreslås bevilget 19,2 mill. kr. Trygg Trafikk
foreslås tildelt 18,7 mill. kr, en økning på 0,6 mill.
kr. sammenlignet med saldert budsjett for 2006,
mens Syklistenes Landsforening foreslås tildelt 0,5
mill. kr, en økning med 0,1 mill. kr sammenlignet
med 2006.

Trygg Trafikk er en landsomfattende, uavhen-
gig organisasjon for det frivillige trafikksikkerhets-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

01 Driftsutgifter 99 222 101 600 105 400

70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 15 221 18 400 18 400

71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. 17 900 18 500 19 200

72 Tilskudd til samferdselsberedskap 2 200 2 300

73 Tilskudd til media- og kommunikasjonssenter 2 000

Sum kap. 1300 132 343 142 700 145 300
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arbeidet og skal i henhold til vedtektene fungere
som et bindeledd mellom frivillige aktører og
offentlige myndigheter. Organisasjonen er en vik-
tig pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet og arbeider
for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle tra-
fikantgrupper, med et særlig fokus på barn og
unge. Trygg Trafikk har et særlig ansvar for at tra-
fikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet
blir gjennomført som et ledd i en samordnet inn-
sats mot trafikkulykkene.

Trygg trafikk har i sin strategi- og handlings-
plan for 2005–2008 valg tre satsingsområder: tra-
fikksikker oppvekst, ansvarlige trafikanter og tra-
fikksikkerhet som samfunnsansvar. Organisasjo-
nen skal som pådriver og kompetansesenter for
trafikkopplæring, bidra til at alle aktuelle aktører
setter fokus på trafikksikkerhet i barn og unges
oppvekst. Trygg Trafikk utvikler alderstilpasset
materiell for trafikkopplæring, holder kurs og dri-
ver trafikklubber for barn. I tillegg gjennomfører
organisasjonen målrettede informasjonstiltak over-
for konkrete grupper og bidrar til å formidle infor-
masjon og veiledning til publikum generelt.

Finansieringen av Trygg Trafikk skjer dels
gjennom statstilskudd og dels gjennom andre til-
skudd og egne inntekter. Statstilskuddet utgjør om
lag 37 pst. av organisasjonens samlede inntekter.

Syklistenes Landsforening gjør et viktig arbeid
for sikrere og bedre tilrettelagt sykkeltrafikk, som
er et prioritert område for Regjeringen. Samferd-
selsdepartementet foreslår derfor å øke driftstil-
skuddet til Syklistenes Landsforening med 25 pst.
fra 0,4 til 0,5 mill. kr. 

Post 72 Tilskudd til samferdselsberedskap

Det foreslås bevilget 2,3 mill. kr. Bevilgningen skal
gå til tiltak for samferdselsberedskap som ikke
hører hjemme i budsjettet til underliggende etater.
Midlene skal bl.a. dekke utgifter til fylkeskommu-
nenes deltakelse i den nasjonale sivile transportbe-
redskapen, til øvelser, planverksarbeid mv. innen
samfunnssikkerhet og beredskap i Avinor AS og
Posten Norge AS, samt til havneberedskapsøvel-
ser. Også midler til ordningen for reservedelslag-
ring vil bli finansiert over post 72. 

Kap. 4300 Samferdselsdepartementet

Post 01 Refusjon fra Utenriksdepartementet

Enkelte bidrag til internasjonale organisasjoner
kan i samsvar med statistikkdirektivene til OECD/
DAC (Development Assistance Commitee) god-
kjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA). Dette
forklarer inntektsanslaget på 2,2 mill. kr. Beløpet

gjelder 18 pst. av bidrag til ITU og 16 pst. av bidra-
get til UPU, jf. omtale av kap. 1300, post 70. Det
vises for øvrig til omtale under Utenriksdeparte-
mentets kap. 170 FN-organisasjoner mv., post 78
Bidrag andre FN-organisasjoner mv.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

01 Refusjon fra Utenriksdepartementet 1 853 2 100 2 200

16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 607

18 Refusjon av sykepenger 1 802

Sum kap. 4300 4 262 2 100 2 200
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Kap. 1301 Forskning og utvikling mv.

Post 21 Utredninger vedrørende miljø, 
trafikksikkerhet mv.

Det foreslås bevilget 16,6 mill. kr til Samferdsels-
departementets utredningsvirksomhet mv, en
reduksjon på 2,4 mill. kr fra saldert budsjett 2006. 

Hovedformålet med Samferdselsdepartemen-
tets utredningsaktivitet er å bedre kunnskaps-
grunnlaget for samferdselspolitiske beslutninger
og slik sett legge til rette for en mer effektiv utnyt-
telse av ressursene i sektoren. Departementet leg-
ger stor vekt på at ferdige forsknings- og utred-
ningsprosjekter formidles til offentligheten. Som
hovedregel skal derfor alle prosjekter der Sam-
ferdselsdepartementet er hovedfinansiør gjøres til-
gjengelig for publikum på websidene eller på
annen måte. For 2006 er det i gang eller utført
utredninger om bl.a.; utredning av gratis ferjer,
evaluering av Avinor, reisevaneundersøkelsen,
samferdselsstatistikk, likestilling i transportsekto-
ren, lokal transportpolitikk og «bypakker», evalue-
ring av prikkbelastningsordningen, samt andre tra-
fikksikkerhets- og beredskapsprosjekter.

Utredninger av temaer i tilknytning til miljø og
trafikksikkerhet vil stå sentralt også i 2007. Utred-
ningsmidlene skal også sikre innhenting og bear-
beiding av nødvendig statistikk fra transportområ-
det, herunder statistikk knyttet til omfang og kvali-
tet på kollektivtransporttilbudet. Midlene vil bli
anvendt til analyser og metodeutvikling relatert til
transportplanlegging og til andre spesifikke pro-
blemstillinger for de enkelte transportsektorer.
Utredninger knyttet til Samferdselsdepartemen-
tets rolle innenfor områdene samfunnssikkerhet
og beredskap vil også bli finansiert over post 21.
Regjeringen vil vurdere tiltak for å redusere for-
skjellene i drivstoffprisene i lys av erfaringene med
tidligere fraktutjevningsordninger, jf. St.meld. nr.
21 (2005–2006). 

Post 50 Samferdselsforskning

Nytt for 2007 er at departementet foreslår å inklu-
dere post 70 Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig
transport i post 50 Samferdselsforskning. Midlene
under post 70 ble i 2005 og 2006 i sin helhet bevil-
get til forskningsprogrammet RENERGI i regi av
Norges forskningsråd. For 2007 vil midlene til
RENERGI bli bevilget over post 50.

Det foreslås bevilget 146,3 mill. kr for 2007, om
lag samme realnivå som i saldert budsjett 2006 tatt
hensyn til sammenslåingen av post 50 og post 70.
Samferdselsdepartementets innsats på forskning
har økt mye de siste fem/seks årene, og budsjett-
forslaget for 2007 innebærer en videreføring av
den høye innsatsen. Midlene for 2007 er tenkt for-
delt med 74,3 mill. kr til teleforskning og 66,5 mill.
kr til transportforskning, herunder 23,1 mill. kr til
forskningsprogrammet RENERGI. I tillegg fore-
slås det satt av 5,5 mill. kr til støtteordningen for
forskningsinstitutter som deltar i prosjekter i EUs
rammeprogrammer for forskning.

Samferdselsdepartementet følger opp priorite-
ringene i strategien for tele- og transportforskning
for 2006–2009 i hovedsak gjennom å bevilge midler
til relevante forskningsprogrammer i regi av Nor-
ges forskningsråd. En viktig og høyt prioritert opp-
gave for Norges forskningsråd framover vil være å
sikre at resultatene på en god måte blir formidlet
til ulike brukere og beslutningstakere i tillegg til
forskningsmiljøene. 

Transportforskning

Formålet med transportforskningen er å fram-
skaffe grunnleggende kunnskap om transportmar-
kedene, virkninger av transport, nye teknologiske
muligheter og transportpolitiske virkemidler med
sikte på en mer effektiv, miljøvennlig og sikker
transport. Transportpolitikken preges av kom-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

21 Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv. 14 814 19 000 16 600

50 Samferdselsforskning, kan overføres 101 869 118 700 146 300

70 Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport mv., 
kan overføres 24 769 22 300

71 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funk-
sjonshemmede, kan overføres 23 206 11 200 11 600

Sum kap. 1301 164 658 171 200 174 500
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plekse sammenhenger og vanskelige avveininger
mellom goder og ulemper. Beslutninger bør i
størst mulig grad baseres på et forskningsbasert
kunnskapsgrunnlag.

Hoveddelen av Samferdselsdepartementets
satsing på transportforskning benyttes til å støtte
ulike forskningsprogrammer i regi av Norges forsk-
ningsråd. 

En del av midlene som er bevilget til transport-
forskning de seneste årene har gått til å støtte
næringsrettet forskning om transport- og logistikk-
spørsmål. En sterkere og mer dedikert satsing på
dette temaet har lenge vært etterlyst av aktører i
sektoren og i forskningsmiljøene. Samferdselde-
partementet har bedt Norges forskningsråd om å
forberede et faglig grunnlag for et nytt forsknings-
program rettet mot næringslivets transporter og
intelligente transportsystemer (ITS). Det legges
opp til å etablere et program i regi av Norges forsk-
ningsråd hvor første utlysning blir høsten 2006.
Programmet ventes å vare i syv år, noe som faller
sammen med EUs foreslåtte 7. rammeprogram for
forskning. Det er satt opp tre hovedtemaer for pro-
grammet; Næringslivets tids- og distansebaserte
kostnader, overføring av gods til sjø og bane og
«smartere» transporter/bruk av ITS. Departemen-
tet har store forventninger til satsingen og vil prio-
ritere det kommende programmet. 

Siden 2002 har det i RISIT-programmet blitt for-
sket på risiko og sikkerhet i transportsektoren.
Programmet har tre hovedtemaer som er; Visjoner
for trafikksikkerhet, organisering av risikohåndte-
ring og risikoforståelse og et samfunnsperspektiv
på transportrisiko. Forskningsresultater blir
løpende presentert på programmets nettsider i til-
legg til at de presenteres både i vitenskapelige mil-
jøer og for ulike brukere av viten om transportsik-
kerhet. Programmet avsluttes i løpet av 2007, og
departementet vil i samråd med Norges forsk-
ningsråd vurdere hvordan en videre satsing på
forskning om transportsikkerhet skal innrettes og
organiseres.

Program for overordnet transportforskning,
som drives direkte av Samferdselsdepartementet,
vil bli videreført på om lag samme nivå som i fore-
gående år. I løpet av 2007 ferdigstilles prosjekter
med temaer som dreier seg om bl.a. godstransport
i byer, globaliseringens effekt på transportmiddel
og korridorvalg, styringsutfordringer i et deregu-
lert marked og bruk av IKT i transportsektoren.
Departementet vil videre bevilge midler til basisfi-
nansiering av Transportøkonomisk institutt (TØI)
og til miljørettet forskning, særlig knyttet til klima-
forskning og effektive tiltak mot støy. Det vil også
bli satt av noe midler til et program om demokrati,
styring og regionalitet. 

Samferdselsdepartementets forsknings- og
utviklingsmidler knyttet til utvikling av miljøvenn-
lig teknologi og alternative drivstoff i transportsek-
toren har siden 2005 blitt bevilget til RENERGI-
programmet i regi av Norges forskningsråd.
RENERGI-programmet skal utvikle kunnskap og
løsninger som gir grunnlag for miljøvennlig, øko-
nomisk og rasjonell forvaltning av landets energi-
ressurser, høy forsyningssikkerhet og en nærings-
utvikling som er konkurransedyktig internasjonalt
i tilknytning til energisektoren. Midlene som bevil-
ges til dette programmet vil bl.a. inngå som en del
av Regjeringens nasjonale hydrogenstrategi. En
stor del av den totale bevilgningen for 2006 har gått
til prosjektet HyNor, som er et samarbeidsprosjekt
for å etablere en hydrogenvei mellom Stavanger og
Oslo i løpet av 2009. I tillegg ble det i St.prp. nr. 1
Tillegg nr. 1 (2005–2006) poengtert at Regjeringen
ønsker en sterkere satsing på biodrivstoff. Sam-
ferdselsdepartementet foreslår å sette av 23,1 mill.
kr i 2007 til miljøvennlig teknologi og alternative
drivstoff, det vil si en videreføring av nivået i sal-
dert budsjett i 2006.

Teleforskning

Sektoransvaret for teleforsking blir i første rekke
fulgt opp gjennom finansiering av programmer i
regi av Norges forskningsråd. Programmene dek-
ker både teknologiske, næringsmessige og sam-
funnsmessige problemstillinger. 

Norges forskningsråd har samlet mange av sat-
singene sine i store program. Målet for satsingene
er å gi et omfattende kunnskapsmessig løft av lang-
siktig nasjonal verdi og stimulere til innovasjon.
Programmene skal kople grunnforskning, anvendt
forskning og innovasjon på tvers av fag og sekto-
rer. VERDIKT er et av sju store programmer. Pro-
grammet har som visjon at norsk IKT-forskning
skal gjøre Norge ledende i å utvikle og bruke
kunnskap for samhandling, innovasjon og verdi-
skaping i et IKT-basert nettverkssamfunn. Kom-
munikasjonsteknologi og infrastruktur er en av de
fire faglige søylene for programmet. Programmet
passer godt inn i departementets satsing og vil
være et godt utgangspunkt for satsing på teleforsk-
ning framover. I 2007 vil en stor del av midlene går
inn i programmet for kjernekompetanse og verdi-
skaping i IKT «VERDIKT» (2005–2014).

Programmet vil prioritere prosjekter som støt-
ter opp under visjonen og som er rettet mot utvik-
ling av generisk kunnskap innen:
– Brukergrensesnitt, informasjonsforvaltning og

programvareteknologi
– Kommunikasjonsteknologi og infrastruktur
– Sikkerhet, personvern og sårbarhet
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– Samfunnsmessige, økonomiske og kulturelle
utfordringer

Dette er en direkte og konkret satsing bl.a. på tele-
kommunikasjon. De første forskerprosjektene ble
startet opp i februar 2006. VERDIKT vil inkorpo-
rere vesentlige deler av Norges forskningsråds
engasjement innenfor IKT-forskningen. Program-
met får omfattende konsekvenser for den framti-
dige porteføljen av programmer og andre virke-
midler på dette området. Midlene til programmet
er foreløpig i hovedsak lokaliserte i nåværende
aktiviteter innen IKT. Disse aktivitetene blir i ulik
grad finansierte av Kunnskapsdepartementet,
Nærings- og handelsdepartementet, Samferdsels-
departementet samt Fornyings- og administra-
sjonsdepartementet. Fra 2006 vil VERDIKT bli en
hovedarena for bevilgninger av nye IKT-forsk-
ningsmidler gjennom Norges forskningsråd, men
en stor del av budsjettet vil fremdeles være bundet
opp i prosjekter som er startet under andre pro-
grammer fra 2005 og tidligere. 

Programmet Kommunikasjon, IKT og medier
(2003–2007) er rettet mot perspektiver og temaom-
råder knyttet til utvikling av bruk og samhandling
med IKT, inkludert framveksten av nye media og
nye former for innhold, strukturer og rammer for
kommunikasjon og artikulasjon i konvergerende
media. Som forskningsfelt ligger dette i det tverr-
faglige feltet som oppstår i møtet mellom ny tekno-
logi og en rekke samfunnsvitenskapelige og huma-
nistiske fag. I 2006 er det i alt 21 prosjekter i gang.
De fleste av prosjektene er relevante for problem-
stillinger knyttet til elektronisk innhold og fem av
prosjektene er direkte rettet mot konkurransepoli-
tikk, rettigheter, kontroll og mobilmarkedet. 2007
er det siste året programmet er virksomt og hoved-
innsatsen vil ligge på oppfølging av prosjektene og
formidling av resultater. 

Simula-senteret driver grunnleggende forsk-
ning rettet mot problemstillinger innen programva-
reutvikling med vekt på utfordringer knyttet til
utvikling og bruk av nettbaserte produkt og tjenes-
ter. Dette kan dreie seg om ulike problemstillinger
fra utvikling av programvare og komponenter i
større systemer til analyse, utvikling og bruk av
store nettbaserte programsystemer. Viktige stikk-
ord for arbeidet er digital kommunikasjon, distri-
buerte programsystemer, «software engineering»
og metodeorientert programvare. 

SIMULA-prosjektet «Robuste nett» (2006–
2010) skal utvikle systemer for å gjøre det enklere
og raskere å finne feil i nettverkskomponenter.
Prosjektet har som mål å utvikle og demonstrere
metoder for ruting og selvkonfigurering som er
motstandsdyktige mot feil og sabotasje. Den sei-

nere tids problemer i mobilnettene viser at dette vil
være nyttig for både enkeltbrukere og bedrifter
som alle blir mer og mer avhengige av Internett og
telekommunikasjon.

Grunnleggende IKT-forskning, IKT-2010
(2000–2007), er et grunnforskningsprogram som
skal skape og gjøre tilgjengelig ny kunnskap innen-
for områdene kommunikasjonsteknologi, distribu-
erte systemer og store informasjons- og program-
systemer. Programmet nærmer seg avslutning. De
siste prosjektene vil avsluttes i løpet av 2008. Vide-
reføring av programmet vil i hovedsak skje innen-
for VERDIKT.

I tillegg mener Samferdselsdepartementet at
det er viktig å styrke kontakt og samarbeidsrelasjo-
ner med internasjonale miljø innenfor teleforskin-
gen. Både EUs 7. rammeprogram, EUREKA «clus-
terprogrammer», CELTIC (med fokus på telekom-
munikasjon) og ITEA (med fokus på IT-systemer
som realiserer bl.a. nettbaserte tjenester) er vik-
tige arenaer for internasjonalt FoU-samarbeid,
både for næringsliv og forskningsinstitusjoner. 

Post 70 Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig 
transport

Midler som tidligere var bevilget til forsøk med
alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi gjen-
nom tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport
har blitt overført til kap. 1301, post 50 Samferdsels-
forskning, hvor midlene kanaliseres gjennom Nor-
ges forskningsråd og RENERGI-programmet.

Post 71 Tilskudd til arbeids- og 
utdanningsreiser for funksjonshemmede

Det foreslås bevilget 11,6 mill.kr til ordningen med
tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funk-
sjonshemmede i 2007, mot bevilget 11,2 mill. kr i
2006. 

Tilskuddet til arbeids- og utdanningsreiser for
funksjonshemmede er relatert til en forsøksord-
ning, som er et samarbeidsprosjekt mellom
Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Sam-
ferdselsdepartementet. Forsøket ble etablert høs-
ten 2002. Ett viktig formål med forsøket er å sikre
funksjonshemmede arbeidstakere og studenter
muligheter for deltakelse i arbeidsliv og utdanning,
samt å kompensere for merutgifter til transport i
slike sammenhenger. Det er videre en målsetting å
kartlegge hvilken betydning et bedre transporttil-
bud for funksjonshemmede vil kunne få for redu-
sert tilgang til uførepensjon, og om forsøket fører
til at flere funksjonshemmede kommer ut i arbeids-
livet eller tar utdanning. Forsøket skal fange opp
funksjonshemmede som faller utenfor etablerte
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stønadsordninger til transport (bilstønad, grunn-
stønad, tilrettelagt transport til arbeid og utdan-
ning, som del av den fylkeskommunale transport-
tjenesten for funksjonshemmede (TT) m.m.), og
kommer ikke i stedet for etablerte ordninger. 

Forsøksordningen baseres på utprøving av to
modeller. I om lag halvparten av landets fylkes-
kommuner er transporten knyttet opp mot kjøre-
kontorene (som er en del av de regionale helsefor-
etakene). For resten av landet er tilbudet etablert
som en utvidelse av den fylkeskommunale trans-
porttjenesten for funksjonshemmede (TT). Sam-
ferdselsdepartementet har ansvar for denne delen
av forsøket.

Forsøksperioden er forlenget flere ganger, sist
ved behandlingen av statsbudsjettet for 2006, jf.
St.prp. nr. 1 (2005–2006). Forsøket har vært inklu-
dert i gjennomgangen av ordninger og stønader
som skal bidra til å dekke funksjonshemmedes
transportbehov. Ordningen vil bli vurdert i løpet av
2007, og forsøket foreslås forlenget ut 2007.

Forsøket ble evaluert i 2003 av Nordlandsforsk-
ning. Evalueringen viste at forsøket i liten grad har
lykkes med å få funksjonshemmede over fra trygd
til arbeid eller utdanning. I forhold til hovedformå-
let, nemlig å redusere veksten i trygdeutbetalin-
ger, må forsøket sies å ha vært mislykket. Evalue-

ringen viste til at ordningen allikevel kan ha en
effekt ved at folk står lenger i arbeidslivet enn de
ellers ville gjort. For den enkelte bruker er dessu-
ten transportordningen et gode i seg selv. Evalue-
ringen vurderte de to modellene i forsøket, og kon-
kluderte med å tilrå at en ev. permanent ordning
bør baseres på en statlig modell. Dette grunngis
bl.a. med at forsøket synes å ha fungert bedre i
trygdefylkene enn i TT-fylkene. Spesielt nevnes i
den sammenhengen at transportkostnadene viste
seg å være høyere i TT-fylkene enn i trygdefyl-
kene.

Andre saker

Hurtigrutemuseet

I St. prp. nr. 1 (2005–2006) ble det redegjort for sta-
tus for Hurtigrutemuseet, herunder arbeidet med
å utrede hvor og hvordan Hurtigrutens historie og
«Gamle Finnmarken» kan tas vare på. Dette utred-
ningsarbeidet er nå gjenopptatt under ledelse av
Nordland fylkeskommune, og med deltagelse fra
Samferdselsdepartementet, Kultur- og kirkedepar-
tementet, Hadsel kommune og Stiftelsen Norsk
hurtigrutemuseum. Utredningsarbeidet planleg-
ges ferdigstilt innen 01.01.2007.
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Programkategori 21.20 Luftfartsformål

Oversikt over budsjettforslaget

Utgifter under programkategori 21.20 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 21.20 fordelt på kapitler

I Nasjonal transportplan 2006–2015, jf. St.meld.
nr. 24/Innst. S. nr. 240 (2003–2004), er sentrale mål
for luftfartspolitikken trukket opp. Viktige målset-
tinger er bl.a. å opprettholde sysselsetting og
bosetting i distriktene ved å sikre befolkningen og
næringslivet i distriktene rask og effektiv tilgang til
regionale sentra, med videre forbindelser til andre
landsdeler og utlandet via de kommersielle rutene.
Sikkerheten skal ha høyeste prioritet i alle deler av
luftfarten.

Samferdselsdepartementets virkemidler over-
for luftfarten omfatter rettslig regulering gjennom
luftfartsloven med forskrifter, samt konsesjoner.
Direkte underlagt departementet er forvaltnings-
organene Luftfartstilsynet og Statens havarikom-

misjon for transport. Samferdselsdepartementet er
også eier av Avinor AS, som har ansvaret for mes-
teparten av luftfartens infrastruktur i Norge. I til-
legg kjøper staten bedriftsøkonomisk ulønnsomme
flyruter, samt lufthavntjenester på ikke-statlige luft-
havner.

Samlet foreslått utgiftsbudsjett for luftfartsfor-
mål er på 678,8 mill. kr, en nedgang på 2,8 pst. fra
saldert budsjett for 2006. Nedgangen skyldes bl.a.
lavere flyttekostnader i samband med flyttingen av
Luftfartstilsynet til Bodø. Det foreslås budsjettert
med 475,9 mill. kr til kjøp av flyruter, en reduksjon
på 1 pst. sammenlignet med saldert budsjett 2006.
Reduksjonen skyldes i hovedsak et noe lavere
kompensasjonsbehov etter inngåelse av nye kon-

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

1310 Flytransport 461 817 480 600 475 900 -1,0

1311 Tilskudd til regionale flyplasser 47 804 16 600 17 200 3,6

1313 Luftfartstilsynet 212 606 169 100 148 400 -12,2

1314 Statens havarikommisjon for 
transport 37 412 32 300 37 300 15,5

Sum kategori 21.20 759 639 698 600 678 800 -2,8

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

4312 Oslo Lufthavn AS 388 854 389 000 388 800 -0,1

4313 Luftfartstilsynet 97 202 93 500 97 100 3,9

4314 Statens havarikommisjon for 
transport 128

5619 Renter av lån til Oslo Lufthavn AS 382 213 338 600 294 400 -13,1

5622 Aksjer i Avinor AS 151 500 40 000 339 000 747,5

Sum kategori 21.20 1 019 897 861 100 1 119 300 30,0
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trakter for hoveddelen av kjøpsområdet i 2006. De
nye kontraktene innebærer ikke en reduksjon i fly-
tilbudet. Fra 01.04.2007 vil maksimaltakstene for
ny kontraktsperiode i Nord-Troms og Finnmark
reduseres med 20 pst. sammenlignet med dagens
nivå. Regjeringen ønsker for dette ruteområdet å
redusere gapet mellom prisnivået på anbudsrutene
og det stadig lavere prisnivået på de kommersielle
stamrutene.

Tilskudd til regionale flyplasser foreslås bud-
sjettert med 17,2 mill. kr. Beløpet gjelder i sin hel-
het tilskudd til de ikke-statlige flyplassene, mens
det ikke foreslås bevilget midler til Avinors regio-
nale flyplasser i 2007. Sistnevnte har bl.a. sammen-
heng med utviklingen i Avinors økonomi. 

For Luftfartstilsynet er det foreslått et utgifts-
budsjett på 148,4 mill. kr. Flyttingen av Luftfartstil-
synet til Bodø er i all hovedsak sluttført i 2006. Det
er satt av 8,8 mill. kr til flyttekostnader i 2007. Luft-
fartstilsynets inntektsbudsjett er foreslått til 97,1
mill. kr, samme realnivå som i saldert budsjett 2006.

Foreslått budsjett for Statens havarikommisjon
for transport er på 37,3 mill. kr. Økningen fra sal-
dert budsjett for 2006 er knyttet til utvidelsen av
kommisjonens ansvarsområde til også å gjelde
ulykker innenfor sjøtransport.

Det er foreslått 339 mill. kr i utbytte fra Avinor
AS i 2007. 

Hovedutfordringer og tilstandsvurdering

Overordnet politikk for luftfarten ble drøftet gjen-
nom Stortingets behandling av Nasjonal transport-
plan 2006–2015, jf. St.meld. nr. 24 og Innst. S. nr.
240 (2003–2004).

Den overordnede målsetningen for departe-
mentet er å legge til rette for et godt og landsdek-
kende flytilbud, som i størst mulig grad ses i sam-
menheng med det samlede transporttilbudet. For å
sikre et tilbud av flyruter på rutestrekninger som
ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, kjøper sta-
ten flyrutetjenester basert på anbudskonkurranse.
Staten yter dessuten tilskudd til flygeinformasjons-
tjeneste på ikke-statlige regionale flyplasser som
har rutetrafikk.

I Norge har luftfart en særegen posisjon som
følge av landets geografi og desentraliserte boset-
tingsstuktur. En bred analyse Avinor nylig har
gjennomført viser at nordmenn reiser om lag fem
ganger mer innenlands enn gjennomsnittet i
Europa og bransjens andel av det samlede trans-
portvolum er om lag fem ganger høyere.

Det har i en tid vært mye uro i norsk luftfart.
Dette har ført til driftsavbrudd som har vært til
stor ulempe for passasjerene som har vært ram-
met. På den bakgrunn vil Samferdselsdepartemen-

tet sette i gang et arbeid med å utarbeide en stra-
tegi for norsk luftfart. Formålet med strategien er å
gi en oversikt over situasjonen i norsk luftfart og
vurdere hvilke tiltak som ev. bør settes i verk.

Sikkerhet skal ha høyeste prioritet innen alle
deler av luftfarten. Innen ruteflyging er sikkerhe-
ten høy, og utfordringen ligger særlig i å opprett-
holde det høye sikkerhetsnivået. Innen øvrig luft-
transport som passasjertransport med helikopter
samt klubb- og privatflyvirksomhet, er det et lavere
sikkerhetsnivå, og det er ønskelig å heve dette.

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å styrke fly-
sikkerheten i norsk luftfart. Etableringen av Luft-
fartstilsynet i Bodø er i hovedsak gjennomført. Sta-
tens havarikommisjon for transport har som opp-
gave å undersøke hendelser og ulykker i sivil
luftfart, undersøke ulykker og alvorlige hendelser
innen jernbanesektoren, samt å undersøke ulykker
og alvorlige hendelser i vegsektoren. Fra
01.07.2008 skal kommisjonen også ha ansvar for
transport- og arbeidsulykker i sjøfartssektoren.

Det er en betydelig utfordring for Samferdsels-
departementet å legge til rette for at fordelingen av
oppgaver og økonomiske ressurser mellom virk-
somhetene og tilskuddordningene blir slik at resul-
tatet for luftfarten samlet blir best mulig.

Flytilbudet i Norge er i dag basert på et lands-
omfattende og finmasket nett av flyplasser. Luft-
fartstilsynet har i lengre tid arbeidet med nye sik-
kerhetskrav som kan medføre et betydelig investe-
ringsbehov på flere flyplasser.

Flytrafikken øker betydelig. Dette er positivt
for den økonomiske utviklingen både i flyselska-
pene og i Avinor AS, men representerer samtidig
betydelige utfordringer knyttet til sikkerhet, miljø
og regularitet.

Det er fortsatt et betydelig prispress i marke-
det, og flyselskapenes økonomiske situasjon tilsier
derfor at driften må effektiviseres ytterligere.
Utviklingen i flyreisemarkedet fører også til at Avi-
nor må redusere sitt kostnadsnivå, slik at luftfarts-
avgiftene kan holdes lavest mulig til fordel for de
reisende. Omstillingen og effektiviseringen i Avi-
nor har allerede medført reduserte luftfartsavgif-
ter og gode økonomiske resultater. Departemen-
tets målsetting er at de store og mellomstore luft-
havnene og store deler av rutenettet innenriks skal
opereres på kommersielle vilkår, og at effektiv
konkurranse mellom flyselskapene skal bidra til å
holde billettprisene nede. Det er videre viktig at
Avinor driver de regionale lufthavnene mest mulig
effektivt, og at det er effektiv konkurranse om
anbudsrutene, slik at statlige tilskudd til regional
luftfart ikke blir høyere enn nødvendig. 

I St.meld. nr. 36 (2003–2004) Om virksomheten
til Avinor AS, og Stortingets behandling av denne,
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jf. Innst. S. nr. 262 (2003–2004), er det lagt opp til at
statlig kjøp av regionale lufthavntjenester fastsettes
ensidig av Samferdselsdepartementet. Avinors
økonomiske utvikling er for tiden positiv. Dette
henger både sammen med virkningene av pågå-
ende omstillingsarbeid og trafikkvekst. Det fore-
slås bl.a. på denne bakgrunn at det ikke bevilges
tilskudd til Avinors regionale flyplasser for 2007.
Dette betyr at underskuddet på Avinors regionale
flyplassene i 2007 i sin helhet finansieres ved krys-
subsidiering fra øvrige lufthavner. 

Det legges opp til at Avinors tidligere praksis
vedrørende utformingen av luftfartsavgiftene vide-
reføres for 2007. Avgiftene fastsettes endelig av
Samferdselsdepartementet i egen forskrift. 

Luftfarten påvirker særlig miljøet gjennom
utslipp av drivhusgasser, støy og utslipp av kjemi-
kalier. Både Luftfartstilsynet og Avinor har et miljø-
ansvar. Luftfartstilsynets ansvar knytter seg særlig
til overordnet regelverksutvikling, mens Avinors
ansvar knytter seg til rollen som flyplasseier.

Det er igangsatt omfattende tiltak for å redusere
konsekvensene av utslipp til vann og grunn ved fly-
plassene. Forutsatt gjennomføring av disse vil mil-
jøpåvirkningen reduseres, selv med trafikkvekst.
Imidlertid stiller forurensningsmyndighetene
strengere og mer spesifikke krav til reduksjoner i
utslipp i forbindelse med nye utslippssøknader.

I den senere tid har det vært en viss reduksjon i
støynivå ved flyplassene bl.a. som følge av at sel-
skapene skifter ut sin flyflåte med mindre støyende
fly. Stortinget vedtok i 1999 et nasjonalt resultatmål
om reduksjon av støyplagene i Norge med 25 pst.
innen 2010. Støyplagen fra luftfart ble redusert
med 22 pst. i perioden 1999–2003. På lengre sikt er
det ventet at støynivået vil fortsette å gå ned, men i
langt lavere grad. Dette skyldes at noe av gevinsten
ved de nye flyene som flyselskapene anskaffer, vil
gå tapt som følge av forventet økning i flytrafikken.

Nyere flytyper er også mer drivstoffeffektive
og slipper generelt ut mindre forurensende kom-
ponenter regnet per passasjerkilometer. Avinor
opplyser at luftkvaliteten ved flyplassene ikke over-
skrider nasjonale grenseverdier eller anbefalte luft-
kvalitetskriterier. 

Luftfarten bidrar til drivhuseffekten direkte
ved forbrenning av drivstoff med påfølgende
utslipp av CO2 og andre drivhusgasser. Økt belegg
og nyere flytyper som er mer drivstoffeffektive vil
bidra til å motvirke økningen i CO2-utslipp som vil
komme av forventet trafikkvekst. Drivstoff som
brukes til luftfart innenlands er ilagt CO2-avgift. I
2006 ble redusert CO2-avgiftssats for luftfart opp-
hevet og den generelle satsen for mineralolje ble
innført. Videre blir det innført en generell utslipps-
basert NOX-avgift fra 01.01.2007 som vil omfatte all

innenriks luftfart, jf. nærmere omtale under pkt.
6.2 i del III i proposisjonen og omtale i St.prp. nr. 1
(2006–2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. 

Samferdselsdepartementet arbeider aktivt
gjennom FNs organisasjon for sivil luftfart (ICAO)
for også å komme fram til globale virkemidler for å
begrense klimagassutslippene fra luftfarten. Aktu-
elle virkemidler er særlig avgifter og handel med
utslippskvoter. EU-kommisjonen har varslet initia-
tiv med hensyn til inkludering av utslipp fra luftfart
i det etablerte systemet for kvotehandel i EU.

Rapportering

Trafikkutvikling

Både norsk og internasjonal flytrafikk øker fort-
satt. Den sterke konkurransen har medført svek-
ket lønnsomhet for de etablerte flyselskapene,
mens de nye lavkostselskapene øker sine markeds-
andeler. Enkelte av de større etablerte selskapene
har nå klart å snu den negative trenden.

Statistikk fra Avinor viser en sterk vekst i flytra-
fikken i 2005. Året endte med en vekst på 5 pst.
totalt, 3,6 pst. flere passasjerer enn det tidligere
rekordåret 1999. Antall terminalpassasjerer innen-
lands økte 2,7 pst. og med 10 pst. i utenlandsmar-
kedet til 10,9 mill. Det har vært sterkest vekst for
reiser mellom Norge og utlandet med rutefly.
Mens det i 2003 ble foretatt 9,5 mill. utenlandsrei-
ser, var tallet to år senere nesten 11,8 mill. 

Mellom 2003 og 2005 har utenlandstrafikken
vokst med 2,3 mill. reiser. I underkant av 80 pst. av
veksten har kommet i fritidsmarkedet. Fritidsrei-
ser utgjør 60 pst. av alle flyreiser mellom Norge og
utlandet, mens andelen i 2003 var 56 pst. og i 1998
40 pst. Nordmenn står for 80 pst. av veksten i fri-
tidsmarkedet, mens bosatte i utlandet står for
økningen i forretningsmarkedet.

I løpet av de siste årene er det blitt opprettet
flere nye ruter til byer i utlandet. Som tidligere er
København, London og Amsterdam de største
utenlandske knutepunktene. Med flere direkte
ruter fra Norge er imidlertid Københavns rolle
som knutepunkt svekket.

Prisene er betydelig redusert de senere årene,
og gjennomgående er det slik at reduksjonen er
størst i forretningsmarkedet. En forretningsrei-
sende som hadde Amsterdam som sitt endelige
reisemål betalte f.eks. 16 pst. mindre for billetten
sin i 2005 enn i 2003, mens gjennomsnittsprisen for
en fritidsreisende var 7 pst. lavere.

Innenriks har luftfarten vært preget av store og
hyppige endringer etter åpningen av Oslo Lufthavn,
Gardermoen høsten 1998. Situasjonen fra 2003 og
utover har vært kjennetegnet ved at SAS Braathens
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har samordnet sin produksjon, mens Norwegian
gradvis har utvidet tilbudet og økt sin markedsan-
del. Hovedrutene til og fra Oslo utgjør drøyt 60 pst.
av den totale innenlandske flytrafikken. 

Totalt antall terminalpassasjerer over norske
lufthavner var i 2005 32,8 mill. I begrepet terminal-
passasjer blir alle passasjerer som går inn eller ut
av et fly talt med. Disse terminalreisene kan split-
tes opp i 21,8 mill. enkeltreiser, hvorav 10,9 mill. er
innenlands reiser og 10,9 mill. utenlands reiser.
Inkludert i antall passasjerer innenlands er rei-
sende som foretar flybytte for å komme frem
innenlands, enten det er til en innenlands eller
utenlands destinasjon. 

Antall flybevegelser for rute, charter og frakt
var i 2005 for Avinor totalt 589 900, hvorav 452 000
innenlands og 138 000 utenlands, en økning på
henholdsvis 1,4 pst., 0,7 pst. og 3,8 pst. Totalt ble
det registrert 791 000 flybevegelser på norske luft-
havner, en økning på 1,6 pst. I tillegg ble det regis-
trert 30 00 overflygninger i norsk luftrom, 11,6 pst.
flere enn i 2004.

Veksten i trafikken fremover er avhengig av
utviklingen i norsk og internasjonal økonomi, olje-
pris og ikke minst utviklingen på tilbudssiden i mar-
kedet. For første halvår i 2006 har veksten i passa-
sjermarkedet med fly vært 10 pst., hvorav innland
7,6 pst. og trafikken til og fra utlandet 15 pst.

Figur 4.1  Passasjerutvikling ved norske lufthavner 

Figur 4.2  Utvikling i antall flybevegelser
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Ulykkes- og hendelsesstatistikk i norsk sivil 
luftfart

Det var to ulykker med omkomne i 2005, 21. april
ved Sunndalsøra hvor et småfly havarerte og
begge om bord omkom, og 11. mai ved Kolsås i
Bærum kommune da et helikopter havarerte og en
person omkom, en ble alvorlig skadet og fem ble
lettere skadet. 

I tabellen gis det en oversikt over innrappor-
terte ulykker og hendelser til Statens havarikom-
misjon for transport for 2005 på luftfartsområdet.
Statistikken er inndelt etter kategoriene: hendel-
ser, lufttrafikkhendelser og ulykker. I tillegg er det
skilt ut kategorien «alvorlige hendelser» (i kursiv).

Det gjøres oppmerksom på at denne kategorien er
en del av hendelser og lufttrafikkhendelser. 

Ulykker innebærer enten dødsfall, alvorlige
personskader og/eller større materielle skader,
mens hendelser er andre uønskede begivenheter
som har, eller vil kunne ha ugunstig innvirkning på
sikkerheten. En lufttrafikkhendelse er en trafikkre-
latert hendelse som f.eks. nærpassering, alvorlige
vanskeligheter som oppstår fordi fartøysjefen eller
lufttrafikktjenesten unnlater å følge gjeldende
fremgangsmåte eller avviker fra gjeldende frem-
gangsmåte samt alvorlige vanskeligheter forårsa-
ket av mangler eller feil ved bakkeinstallasjon og/
eller hjelpemiddel. En alvorlig hendelse er i tilfeller
der omstendighetene tilsier at det nesten inntraff
en ulykke.

Det ble i 2005 mottatt 141 innrapporteringsplik-
tige saker, mot 134 året før. Det betyr at antall inn-
rapporterte saker til havarikommisjonen har vært
relativt stabilt de senere årene. Det har vært en
nedgang i antall ulykker, men en økning i antall
omkomne fra en i 2004 til tre i 2005.

Beredskap mot terror og sabotasje

EU/EØS-regelverket om felles bestemmelser om
sikkerhet (security) for sivil luftfart gjelder som
norsk rett (er inntatt i forskrift av 30.04.2004 nr.
715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i
luftfarten). EU-kommisjonen fastsetter fortløpende
nye utfyllende forordninger på dette saksfelt, og
Norge implementerer disse etter hvert som de blir
en del av EØS-avtalen. Regelverket inneholder
krav om felles sikkerhetstiltak for å forhindre ulov-
lige handlinger rettet mot sivil luftfart. Målet er å
beskytte passasjerer, ansatte, offentligheten, instal-
lasjoner m.v. mot terror og sabotasje. For lufthav-
nene, flyselskapene, alle aktørene m.fl. som leverer
varer og tjenester i tilknytning til sivil luftfart er det
innført omfattende og kostnadskrevende sikker-
hetstiltak. Det er gitt skjerpede krav til tekniske
standarder for utstyr på lufthavnene til bruk for
dette formål, økte krav til passasjerkontroll mm.

Finansieringen av sikkerhetstiltakene skjer ved
brukerbetaling. I Avinors takstregulativ for 2006 er

det fastsatt en sikkerhetsavgift på 40 kr som gjel-
der for hver avreisende passasjer.

Mål og prioriteringer

Budsjettforslaget for 2007 tar utgangspunkt i den
ansvarsdelingen som er etablert gjennom etable-
ringen av Avinor AS som selskap fra 01.01.2003,
samt Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon
for transport som egne forvaltningsorganer.

Sikkerheten i norsk luftfart vil fortsatt ha høy-
este prioritet, og i 2007 vil Samferdselsdeparte-
mentet bl.a. prioritere arbeidet med oppfølging av
havarikommisjonens rapport til Samferdselsdepar-
tementet om omstilling og sikkerhet innen luftfar-
ten, jf. omtale under «Andre saker».

Regularitet og punktlighet i trafikkavviklingen
er sentralt for at samfunnet skal fungere godt. Det
vil være en prioritert oppgave å legge til rette for
best mulig regularitet og punktlighet i lufttranspor-
ten.

Drift av de fleste norske lufthavnene og lufttra-
fikktjenesten skjer i regi av Avinor. Sentrale spørs-
mål om Avinors virksomhet blir forelagt Stortinget
gjennom en eiermelding. Første eiermelding om
Avinor ble lagt fram våren 2004, jf. St.meld. nr. 36
og Innst. S. nr. 262 (2003–2004) Om virksomheten
til Avinor AS. Samferdselsdepartementet legger
etter planen fram neste eiermelding høsten 2006.

Utvikling i innrapporterte ulykker og hendelser

2001 2002 2003 2004 2005

Hendelser 48 32 47 38 41

Lufttrafikkhendelser 46 75 75 79 85

– Alvorlige hendelser 17 6 10 7 6

Ulykker 23 23 23 17 15
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Statlig kjøp av innenlandske flyruter skal bidra
til stabil sysselsetting og bosetting i distriktene.
Målet med kjøpet er å få et langsiktig samfunnsø-
konomisk effektivt og likeverdig lufttransporttil-
bud, med en god transportstandard, som er til
nytte for befolkningen og næringslivet, og som
reduserer avstandsulemper og bidrar til velfunge-
rende regioner. Foreslått bevilgning til statlig kjøp
av flyrutetjenester er basert på de nye treårige
anbudene i rutedriften som ble gjort gjeldende fra
01.04.2006. For ruter i Finnmark og Nord-Troms
vil det bli inngått ny kontrakt som vil gjelde fra
01.04.2007. Maksimalsatsene blir på disse rutene
redusert med 20 pst. sammenlignet med dagens
nivå. Formålet med reduksjonen er å redusere
prisgapet mellom anbudsrutene og de kommersi-
elle rutene i et område hvor regional luftfart har en
særlig viktig funksjon. I budsjettforslaget for 2007
er det lagt til grunn dagens kompensasjonsnivå
pluss tillegg for reduserte takster.

Avinors økonomiske utvikling er for tiden posi-
tiv. Dette henger både sammen med virkningene
av pågående omstillingsarbeid og trafikkvekst.
Samferdselsdepartementet foreslår bl.a. på denne
bakgrunn at det i 2007, som i 2006, ikke bevilges
tilskudd til Avinors regionale lufthavner. Dette
innebærer at underskuddet på Avinors regionale
flyplasser i 2007 vil bli dekket av kryssubsidiering
fra Avinors øvrige lufthavner. 

I tillegg til ordinære tilsynsområder, vil Luft-
fartstilsynet i 2007 fortsette arbeidet med sikker-
hetstiltak ved lufthavnene og arbeidet med sikker-
hetsfremmende tiltak for helikoptertrafikken. 

Statens havarikommisjon for transport har i
dag ansvaret for å granske hendelser i sivil luftfart,
samt alvorlige hendelser og ulykker i sivil luftfart,
jernbane- og vegtransport. Gjennom budsjettforsla-
get for 2007 legges det til rette for at kommisjo-
nens ansvarsområde utvides til også å omfatte
transport- og arbeidsulykker innenfor sjøtransport-
sektoren med virkning fra 01.07.2008. 

Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1310 Flytransport

Post 70 Kjøp av innenlandske flyruter

For 2007 foreslås det avsatt 475,9 mill. kr til statlig
kjøp av flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkono-
misk lønnsomme, en reduksjon på 1 pst. målt mot
saldert budsjett 2006. 

Forslaget er basert på de nye kontraktene som
gjelder fra 01.04.06 og dagens anbudskontrakt for
rutene i Nord-Troms og Finnmark som opphører
31.03.07. Videre er det tatt høyde for en reduksjon i
maksimalsatsene på 20 pst. for rutene i Nord-
Troms og Finnmark fra og med 01.04.07. Ny kon-
trakt for dette ruteområdet vil gjelde for perioden
01.04.07 – 31.03.2010, mens kontraktene for de
øvrige ruteområdene som gjelder fra 01.04.2006 vil
gjelde til 31.03.2009. I tillegg omfatter budsjettpos-
ten midler til helikopterruten Værøy-Bodø der det
er inngått kontrakt for perioden 01.08.2005–
31.07.2008. 

Rutene i Finnmark og Nord-Troms har en
annen tidssyklus enn hoveddelen av anbudsru-
tene. Gjeldende kontrakt er med Widerøe’s Flyve-
selskap AS for perioden 07.07.2004 – 31.03.2007.
Samferdselsdepartementet lyste 24.09.2006 ut nytt
anbud for Finnmark og Nord-Troms som skal
gjelde fra 01.04.2007–31.03.2010. Anbudet omfatter
alle anbudsrutene i dette området bortsett fra
ruten mellom Lakselv og Tromsø.

Maksimaltakstene på anbudsrutene i Norge er
over tid blitt justert i samsvar med utviklingen i
konsumprisindeksen. Samtidig er det generelle
prisnivået på de kommersielle rutene blitt lavere
som følge av økt konkurranse. Prisnivået på de
regionale anbudsrutene er derfor blitt høye sam-
menlignet med de kommersielle rutene.

Regjeringen har derfor valgt å redusere maksi-
malsatsene for rutene i Finnmark og Nord-Troms
med 20 pst. Området Nord-Troms og Finnmark er
en region med store avstander og hvor folk er mer

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

70 Kjøp av innenlandske flyruter, kan nyttes under kap. 
1311, post 71 461 817 480 600 475 900

Sum kap. 1310 461 817 480 600 475 900
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avhengige av fly for å komme seg til regionsentra
og korresponderende lufthavner med rimelig bruk
av tid sammenlignet med andre regioner. Flytran-

sport har svært stor innvirkning på transportstan-
darden i denne regionen.

Kap. 1311 Tilskudd til regionale flyplasser

Post 70 Tilskudd til Avinors regionale 
flyplasser

Hovedlinjene i Samferdselsdepartementets sty-
ring av Avinor er trukket opp i St.meld. nr. 36
(2003–2004) Om virksomheten til Avinor AS, jf.
Innst. S. nr. 262 (2003–2004). I tråd med signalene i
stortingsmeldingen fastsettes tilskuddet til Avinors
regionale lufthavner ensidig av Samferdselsdepar-
tementet. 

Gjennomførte omstillings- og effektiviserings-
tiltak, sammen med en positiv trafikkvekst som for-
ventes å vedvare, innebærer at Avinors økonomi
for tiden er god. I 2005 fikk konsernet Avinor et
resultat etter skatt på 386 mill. kr. Avinor utbetalte
et utbytte på 26,4 mill. kr til staten for regnskaps-
året 2005. På denne bakgrunn foreslås det ikke
bevilget tilskudd til Avinors regionale lufthavner i
2007. Dette innebærer at trafikkinntektene og
kommersielle inntekter i sin helhet skal dekke
underskuddet på de regionale lufthavnene. 

Det er planlagt lagt fram en ny eiermelding om
Avinor for Stortinget høsten 2006. I den forbin-
delse vil Samferdselsdepartementet gi en nærmere
vurdering av selskapets økonomiske situasjon, her-
under behovet for ev. statlig tilskudd til selskapets
regionale flyplasser.

Takstregulativet for 2007 vil bli fastsatt av Sam-
ferdselsdepartementet etter forslag fra Avinor og
etter forutgående høring blant berørte parter. 

Post 71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser 

Samferdselsdepartementet foreslår et budsjett på
17,2 mill. kr, om lag samme nivå som i saldert bud-
sjett for 2006. Bevilgningen gjelder tilskudd til fly-
geinformasjonstjenesten (AFIS-tilskudd) ved ikke-
statlige flyplasser med rutetrafikk.

Samferdselsdepartementet har mottatt søknad
om driftsstøtte fra lufthavnene på Stord, Lista,
Notodden og i Skien. Det søkes om en samlet
bevilgning på 7 mill. kr årlig i tre år. Tilsvarende
søknad ble avslått av Regjeringen Bondevik II i
2005.

Videre har Hordaland fylkeskommune søkt om
at det bevilges 28 mill. kr over statsbudsjettet til
nytt kontrolltårn og ny brannstasjon på Stord luft-
havn.

I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr.
15/Innst. S. nr. 128 (1994–95) Om statens engasje-
ment i regional luftfart, tok Stortinget stilling til
hvilke av de regionale flyplassene staten skulle
overta. De forannevnte lufthavnene inngikk ikke
blant disse. 

For Skien lufthavn ble det anbefalt utbetalt et
statlig driftstilskudd i inntil 10 år, eller til jernbane-
tunnelen Larvik – Porsgrunn stod ferdig. Sist-
nevnte prosjekt er ikke realisert, og Skien har fått
utbetalt 1 mill. kr årlig til og med 2005. 

For Stord lufthavn ble det ikke tatt endelig stil-
ling til statlig engasjement, fordi man ville avvente
utviklingen for Trekantsambandet. I Nasjonal
transportplan 2006–2015, jf. St.meld. nr 24/Innst.
S. nr. 240 (2003–2004), vises det til at Stord-regio-
nen gjennom Trekantsambandet har blitt sikret
bedret transportstandard og forbedret tilgang til
flyruteforbindelser over Haugesund lufthavn.
Regjeringen konkluderte derfor med at det ikke
var aktuelt med statlig overtakelse av Stord luft-
havn, eller statlig kjøp av flyruter på lufthavnen.

Det ble videre lagt til grunn at ordningen med
AFIS-tilskudd skulle opprettholdes på de flyplas-
sene som ikke ble foreslått overført til staten, for-
utsatt at det er rutetrafikk på flyplassen. 

Samferdselsdepartementet viser til at det årlig
har blitt bevilget AFIS-tilskudd til disse flyplassene

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

70 Tilskudd til Avinors regionale flyplasser 35 000

71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, 
kan nyttes under kap. 1310, post 70 12 804 16 600 17 200

Sum kap. 1311 47 804 16 600 17 200
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over kap. 1311, post 71 Tilskudd til ikke-statlige fly-
plasser. Ut over disse ordningene har staten ikke
gitt tilskudd til de ikke-statlige flyplassene etter at
St.meld. nr. 15/Innst. S. nr. 128 (1994–95) ble
behandlet. Stord mottok i 1992 et tilskudd på 3
mill. kr som bidrag til gjeldssanering.

Departementet er kjent med at flere av de ikke-
statlige lufthavnene har en relativt stram økonomi.
Samtidig møter disse lufthavnene på samme måte
som Avinors lufthavner, strengere myndighetskrav
særlig med hensyn til flysikkerhet og beredskap
mot terror og sabotasje. Dette bidrar til økte kost-
nader.

I utgangspunktet vil disse lufthavnene kunne
styrke sin økonomiske situasjon gjennom et utvi-

det økonomisk ansvar fra eiersiden (oftest kommu-
nene), ved å utvikle kommersielle aktiviteter eller
ved å øke brukerbetalingen. Videre kan det gjen-
nomføres kostnadsreduserende tiltak.

Bl.a. på grunn av den relativt beskjedne trafik-
ken på de aktuelle flyplassene, er trolig potensialet
for økte inntekter noe begrenset. Imidlertid har
det f.eks på Stord lufthavn vært en betydelig tra-
fikkøkning de seneste årene. Samferdselsdeparte-
mentet legger til grunn at flyplasseierne selv vide-
reutvikler potensialet for økte inntekter.

Samferdselsdepartementet vil prioritere utvik-
ling av det statlige lufthavnnettet. Det er derfor
ikke satt av midler til økt driftstilskudd til de ikke-
statlige lufthavnene.

Kap. 1313 Luftfartstilsynet

1 I St.prp. nr. 66/Innst. S. nr. 205 (2005–2006) har Luftfartstilsynet fått 30 mill. kr i tilleggsbevilgninger, 25 mill. kr på post 01 og 
5 mill. kr på post 22.

Post 01 Driftsutgifter

Luftfartstilsynet skal være en aktiv pådriver for sik-
ker og samfunnstjenlig luftfart. Arbeidet tar
utgangspunkt i Regjeringens visjon om at det ikke
skal forekomme ulykker med drepte eller alvorlig
skadde i transportsektoren.

I tillegg til ordinære tilsynsområder vil Luftfart-
stilsynet fortsette arbeidet med sikkerhetstiltak
ved lufthavnene og gjennom deltakelse i Samar-
beidsforumet for helikoptersikkerhet på norsk
kontinentalsokkel, arbeide med sikkerhetsfrem-
mende tiltak for helikoptertrafikken i området. 

De siste årene har det vært flere alvorlige ulyk-
ker knyttet til innenlands helikopterflyging. Luft-
fartstilsynet vil videreføre arbeidet med å bedre
sikkerheten innen innenlands helikopterflyging.

I arbeidet med sikkerheten på lufthavnene vil
Luftfartstilsynet videreføre den økte innsatsen for
å sikre rullebaner under vinterforhold. Utforkjørin-
ger på glatte rullebaner de siste årene har vist at
dette representerer en sikkerhetsrisiko.

Norge ble medlem av det felleseuropeiske til-
synsorganet for luftfart i EU, European Aviation
Safety Agency (EASA) 01.06.2005. Medlemskapet

har økonomiske og administrative konsekvenser
for norske luftfartsaktører og myndigheter. Det
redegjøres nærmere for disse konsekvensene i
St.prp. nr. 44 (2004–2005) Om samtykke til god-
kjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 179/
2004.

Det årlige finansielle bidraget fra Norge og
EØS/EFTA-statene til EASA baseres på EØS-avta-
lens alminnelige bidragsnøkkel og vil stå i forhold
til EUs bidrag. Norges bidrag for 2007 antas å være
på mellom 4 og 5 mill. kr, en betydelig økning i for-
hold til 3,5 mill. kr i 2006. På noen tilsynsområder
vil EASAs egen gebyrforskrift ha betydning både
for gebyradministrasjon, kostnader og finansiering
for Luftfartstilsynet. 

Innen området for styring av flytrafikken er det
også blitt utviklet nye regler i Europa gjennom en
pakke av EU-regelverk med betegnelsen «Et felles
europeisk luftrom». Godkjenning av EØS-komité-
beslutningen om denne pakken vil bli fremmet for
Stortinget i egen stortingsproposisjon fra Utenriks-
departementet høsten 2006. Luftfartstilsynet vil
bl.a. få som oppgave å sertifisere virksomheter
som utfører flysikringstjeneste og føre tilsyn med

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

1Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

01 Driftsutgifter 142 715 134 500 139 600

22 Flyttekostnader, kan overføres 69 891 34 600 8 800

Sum kap. 1313 212 606 169 100 148 400
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at reglene for betaling for lufttrafikktjenestene blir
etterlevd. Videre vil tilsynet få ansvar for å sikre
interoperabilitet mellom trafikksentralene, og fore-
stå strategiske myndighetsoppgaver ved gjennom-
føringen av kommisjonsforordningen om «fleksi-
bel bruk av luftrommet». De nye oppgavene vil
føre til en varig økning i driftskostnadene på om
lag 4 mill. kr årlig.

Det foreslås bevilget kr 139,6 mill til ordinær
drift i 2007. Økningen fra 2006 skyldes bl.a. kostna-
der knyttet til nye krav fra EASA og innfasing av
«Et felles europeisk luftrom».

Post 22 Flyttekostnader

Luftfartstilsynet har flyttet til Bodø, jf. St. meld. nr.
17 og Innst. S. nr. 222 (2002–2003) Om statlige til-
syn. Det foreslås avsatt 8,8 mill. kr til flyttekostna-
der i 2007. 

Statsbudsjettet for 2007 vil være siste år med
ekstraordinære bevilgninger til Luftfartstilsynet i
forbindelse med flyttingen. Som det ble vist til i St.
prp. nr. 1 (2005–2006), la Stortinget opprinnelig til
grunn at flyttingen av Luftfartstilsynet kunne gjen-
nomføres innen en ramme på 116 mill. 2003-kr for
årene 2004–2006. jf. St. meld. nr. 17 og Innst. S. nr.
222 (2002–2003). I St.meld. nr. 32 (2004–2005) Om
flytting av Luftfartstilsynet til Bodø, ble det imidler-
tid skissert mulige tiltak som kunne øke flyttekost-
nadene for Luftfartstilsynet. Det ble bl.a. vist til for-
slag om dobbelt bemanning av ikke-flyfaglig perso-

nell i 2006 og dels i 2007. Anslag viste at tiltakene
skissert i meldingen kunne føre til en økning i flyt-
tekostnadene med opp mot 20–30 mill. kr. Videre
ble det i samme melding åpnet for økt lønn og utvi-
dede pendlerordninger for enkelte tilsatte. Disse
tiltakene isolert ble anslått til å kunne medføre
økte årlige driftskostnader med opp mot 10–20
mill. kr for en begrenset periode etter flyttingen. I
St. prp. nr. 1 (2005–2006) ble det varslet at det
kunne bli behov for ytterligere bevilgninger til flyt-
tingen.

Anslagene i St.meld. nr. 32 (2004–2005) har vist
seg å være riktige ved at det har vært nødvendig å
øke rammen for flyttekostnader tilsvarende. I for-
bindelse med behandlingen av St.prp. nr. 66 (2005–
2006), bevilget Stortinget 30 mill. kr ekstra til Luft-
fartstilsynet hvorav 25 mill. kr ble fordelt på drifts-
budsjettet mens 5 mill. kr ble fordelt på post 22
Flyttekostnader. Ekstrabevilgningene var nødven-
dig for å dekke økte kostnader som følge av gjen-
nomførte tiltak som er omtalt i St.meld. nr. 32
(2004–2005).

For 2007 foreslås bevilget 8,8 mill. kr til flytting,
som skal dekke de resterende kostnadene knyttet
til dobbeltbemanning og utbetaling av sluttpakker.
Inkludert forslag til bevilgning for 2007, vil de
totale flyttekostnadene utgjøre om lag 160,1 mill.
2007-kr. Dette beløpet ligger tett opp til det opprin-
nelige anslaget fra 2003 pluss de anslåtte ekstra-
kostnadene knyttet til tiltakene omtalt i St.meld. nr.
32 (2004–2005).

Kap. 4313 Luftfartstilsynet

Post 01 Gebyrinntekter

Luftfartstilsynets inntekter kommer i all hovedsak
fra godkjenninger og tilsyn med luftfarten, her-
under luftfartøyer, luftfartsselskaper, verksteder,
lufthavner m.v. i henhold til gebyrregulativet.

I St.meld. nr. 38 (1996–1997) Norsk luftfarts-
plan, ble det bl.a. anført at Luftfartstilsynet i prin-

sippet skal være selvfinansierende. Videre ble det i
St.prp. nr. 66 (1998–1999) Om tilsyn og myndighet
i luftfarten og om tilknytningsform for Luftfartsver-
ket, anført at departementet vil vurdere om også
Luftfartstilsynets myndighetsoppgaver kan bru-
kerfinansieres, slik at Luftfartstilsynet blir selvfi-
nansierende. Graden av brukerfinansiering må

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

01 Gebyrinntekter 92 888 93 500 97 100

02 Refusjon av diverse utgifter 3 120

16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 187

18 Refusjon av sykepenger 1 007

Sum kap. 4313 97 202 93 500 97 100
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imidlertid vurderes i forhold til luftfartsnæringens
samlede økonomiske bæreevne.

Luftfartstilsynets inntekter dekker pr. i dag
ikke kostnadene, og det vil være en utfordring å
etablere hensiktsmessige gebyrsystemer som
muliggjør dette. I behandlingen av Ot.prp. nr. 40 og
Innst. O. nr. 84 (2003–2004) ble det bl.a. besluttet
at departementet kan gi forskrifter om at flyselska-
per eller andre operatører skal betale gebyr for
finansiering av luftfartsmyndighetenes arbeid med

sikkerhet innen luftfarten. Dette innebærer at bl.a.
regelverksarbeid, herunder utarbeiding av nye for-
skrifter og implementering av internasjonalt regel-
verk, samt analyser av årsakssammenhenger med
hensyn til ulykker og hendelser, blir finansiert av
markedet. Samferdselsdepartementet har så langt
ikke benyttet denne hjemmelen.

Den budsjetterte gebyrinntekten for 2007 fore-
slås opprettholdt reelt på samme nivå som i 2006,
hvilket betyr en totalinntekt på 97,1 mill. kr.

Kap. 1314 Statens havarikommisjon for transport

Post 01 Driftsutgifter

Statens havarikommisjon for transport har i dag
ansvaret for å undersøke ulykker og hendelser
innen sivil luftfart, jernbane og vegtransport i
Norge. Havarikommisjonen ble i 2002 utvidet til å
omfatte alvorlige hendelser og ulykker i jernbane-
sektoren. Utvidelsen innebar en ytterligere klargjø-
ring av roller i jernbanesektoren. Fra 01.09.2005
ble havarikommisjonen også utvidet til å omfatte
undersøkelse av alvorlige hendelser og ulykker i
vegsektoren.

Stortinget har tidligere vedtatt at havarikommi-
sjonens ansvarsområde også skal omfatte sjøulyk-
ker, jf. lov 07.01.2005 nr. 2. Foreslått budsjett leg-
ger til rette for at loven kan tre i kraft 01.07.2008.
Samferdselsdepartementet foreslår at også under-
søkelser av arbeidsulykker om bord på skip legges
til havarikommisjonen fra samme dato. 

Det foreslås bevilget 37,3 mill. kr. Økningen fra
saldert budsjett for 2006 har sammenheng med
utvidelsen av ansvarsområdet til også å omfatte sjø-
fart.

Kap. 4312 Oslo Lufthavn AS

Post 90 Avdrag på lån

I forbindelse med etableringen av Avinor AS, ble
det vedtatt tre års avdragsfrihet på statslånet til
Oslo Lufthavn AS (OSL). Det vil si at avdrag først
skulle begynne å løpe fra og med 2006. På grunn

av god likviditet har OSL innbetalt ekstraordinære
avdrag på statslånet tidligere enn opprinnelig lagt
til grunn. Selskapet har betalt avdrag i 2004 og
2005, og i 2006 er det budsjettert med 389 mill. kr i
avdrag. Med bakgrunn i vilkår i låneavtalen er det
lagt til grunn avdrag i 2007 på 388,8 mill. kr. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

01 Driftsutgifter 37 412 32 300 37 300

Sum kap. 1314 37 412 32 300 37 300

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

90 Avdrag på lån 388 854 389 000 388 800

Sum kap. 4312 388 854 389 000 388 800
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Kap. 5619 Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

Post 80 Renter

Med bakgrunn i vilkår i låneavtalen, er det lagt til
grunn at renter av statens lån til Oslo Lufthavn AS
vil utgjøre 294,4 mill. kr i 2007.

Kap. 5622 Aksjer i Avinor AS

Post 85 Utbytte

Gjeldende utbyttepolitikk for Avinor AS innebærer
at utbytte skal beregnes som statens innlånsrente
multiplisert med verdijustert egenkapital begren-
set oppad til en viss andel av overskuddet etter
skatt, som for 2007 foreslås satt til 75 pst. Både
egenkapitalen og resultatet skal vurderes på kon-
sernnivå. Foreløpig resultatanslag for 2006, inne-
bærer at prosentsatsen ikke virker begrensende.
På dette grunnlag foreslås det budsjettert med 339
mill. kr i utbytte fra Avinor AS for 2007. Endelig
utbytte fastsettes av selskapets generalforsamling. 

Samferdselsdepartementet vil etter planen
legge fram en stortingsmelding om Avinors virk-
somhet høsten 2006. Her vil blant annet en oppda-
tert verdivurdering og den økonomiske situasjo-
nen bli presentert.

Andre saker

Rapport fra Statens havarikommisjon for 
transport til Samferdselsdepartementet om 
omstilling og sikkerhet innen luftfarten

Samferdselsdepartementet viser til omtale i St.prp.
nr. 1 (2005–2006), side 76. Departementet arbeider
løpende med oppfølgningen av havarikommisjo-

nens rapport og tilrådninger. De berørte aktører
har gitt tilbakemeldinger til departementet om
hvordan tilrådningene følges opp. På oppdrag fra
departementet har Luftfartstilsynet vurdert aktøre-
nes tilbakemeldinger. Flere av tilrådningene gjaldt
Avinor. Tilrådning nr. 14 følges opp gjennom
Regjeringens pågående evaluering av Avinor. Det
vil bli redegjort for evalueringen i en stortingsmel-
ding om Avinors virksomhet (eiermelding), som
etter planen vil bli lagt fram for Stortinget i løpet av
høsten 2006. Flere av de øvrige tilrådningene som
gjaldt Avinor, berørte en sikkerhetsanalyse som
Det norske Veritas (DNV) har gjennomført, og Avi-
nor har derfor fått gjennomført en ny vurdering fra
DNVs side. Dette arbeidet har vært omfattende og
har tatt lang tid. En endelig rapportering ble mot-
tatt fra Avinor 28.04.2006. Luftfartstilsynets vurde-
ring av Avinors tilbakemelding ble oversendt
departementet i brev av 28.07.2006.

Departementet arbeider med en rapport om
sikkerhetstilrådningene som etter planen skal
sluttføres i 2006. Det vil her bl.a. framgå hvilke til-
rådninger som kan lukkes og hvilke som evt. må
følges opp videre. Departementet vil på denne bak-
grunn komme tilbake til Stortinget med en endelig
rapportering når arbeidet i departementet er
avsluttet.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

80 Renter 382 213 338 600 294 400

Sum kap. 5619 382 213 338 600 294 400

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

85 Utbytte 151 500 40 000 339 000

Sum kap. 5622 151 500 40 000 339 000
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Avinors økonomiske situasjon og pågående 
omstilling

Samferdselsdepartementet vil legge fram en eier-
melding om Avinor AS i løpet av høsten. Det vil bli
gitt en nærmere orientering om selskapets økono-
miske situasjon, pågående omstilling og andre vik-
tige saker. Det gis likevel under kort rede for sta-
tus når det gjelder spørsmålet om antall kontroll-
sentraler og lokalisering av disse.

I St.prp. nr. 1 (2005–2006) er det orientert om
følgende: «Avinor vil redusere antallet kontrollsen-
traler fra fire til to. Trondheim kontrollsentral ble i
2004 nedlagt og ansvarsområdet overført til Bodø
kontrollsentral. Avinors styre har vedtatt nedleg-
ging av Oslo kontrollsentral i Røyken, og at ansva-
ret overføres til Stavanger kontrollsentral i 2008.»

Samferdselsdepartementet viser til at Avinors
styre i oktober 2004, i forbindelse med vedtaket
om lokalisering av Kontrollsentral sør til Stavan-
ger, også vedtok at innflygingskontrollen som per i
dag ligger i Røyken, skulle lokaliseres til Garder-
moen. 

Som oppfølging av vedtaket fra 2004, har Avi-
nor foretatt en nærmere vurdering av funksjonsfor-
delingen mellom Kontrollsentral sør i Stavanger og
den nye innflygingskontrollen på Gardermoen. Et
sentralt premiss i vurderingen har vært behov for
økt kapasitet og sikkerhet i Østlandsområdet.

 I utgangspunktet er rollefordelingen mellom
henholdsvis kontrollsentral og innflygingskontroll
knyttet til kontroll av underveisflyginger (område-
kontroll) og kontroll av flygingenes siste fase inn
mot landing (innflygingskontroll). Områdekontroll
kan knyttes til et større geografisk område og det
vil være lite behov for direkte inngripen i den
enkelte flyoperasjon. Denne funksjonen er derfor i
større grad stedsuavhengig. I en luftfartsregion
med stor trafikk og flere større flyplasser, slik som
på Østlandet, vil det også være behov for en mate-
sektorfunksjon. Dette innebærer å styre flygin-
gene relativt langt ute fra flyplassen for å få en sik-
ker og effektiv trafikkavvikling inn mot innfly-
gingsfasen. Slike særlig store trafikkmessige
utfordringer vil i følge Avinor være lettere å hånd-
tere gjennom en samlokalisering av matesektor-
funksjonen og innflygingskontrollen. Spørsmålet
om lokalisering av matesektorfunksjonen for Øst-
landet ble ikke behandlet i forbindelse med styre-
behandlingen vedrørende lokalisering av Kontroll-
sentral sør i 2004.

Vedtaket fra 2004 når det gjelder flytting av
Kontrollsentral sør til Stavanger, står ved lag. Når

det gjelder den endelige rollefordelingen mellom
innflygingskontrollen ved Gardermoen og Kon-
trollsentral sør i Stavanger, har Avinor, på bak-
grunn av en nærmere vurdering, i styremøte
01.09.2006 vedtatt at den såkalte matesektorfunk-
sjonen samlokaliseres med innflygingskontrollen
på Gardermoen. Områdekontrollfunksjonene i
Røyken overføres til kontrollsentralen i Stavanger i
tråd med vedtaket fra 2004.

Avinor mener at en løsning med samlokalise-
ring av matesektorfunksjonen og innflygingskon-
troll best kan løse de utfordringene knyttet til kapa-
sitet og sikkerhet man står overfor på Østlandet i
årene framover. Selve overføringene av funksjo-
nene fra Røyken til Stavanger og Gardermoen
planlegges gjennomført i henholdsvis 2011 og
2012. Forsinkelsen i forhold til tidligere vedtak
henger sammen med innføring av et nytt trafikkre-
guleringssystem for Østlandsområdet. Dette bør i
følge Avinor gjennomføres før flyttingen av funk-
sjoner fra Røyken.

Avinors styres beslutning innebærer at færre
funksjoner og årsverk overføres til kontrollsentra-
len i Stavanger i forhold til om også matesektor-
funksjonen skulle ha blitt overført. Overføringen
vil dessuten skje senere enn opprinnelig lagt til
grunn. Samferdselsdepartementet viser til at det
ligger innenfor selskapets styres fullmakter å ta
stilling til en hensiktsmessig organisering av drifts-
funksjoner, og legger til grunn at Avinor driver fly-
sikringstjenesten på en mest mulig sikker og effek-
tiv måte. Den vedtatte funksjonsfordelingen medfø-
rer ikke vesentlige kostnader sammenlignet med
en løsning hvor matesektorfunksjonen overføres
til Stavanger. Samtidig gir i følge Avinor den ved-
tatte løsningen gevinster når det gjelder sikkerhet
og kapasitet.

Satellittbaserte innflygingssystemer (SCAT – 1)

Samferdselsdepartementet viser til omtalte i
St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 77. Det foreligger nå
godkjenninger for flybårent utstyr fra amerikanske
og kanadiske luftfartsmyndigheter. Etablering av
norsk status for disse gjennom EASA (European
Aviation Safety Agency), har gitt ytterligere et
halvt års forsinkelser. Avinor forventer å ha opera-
tivt bakkeutstyr på Brønnøysund, Hammerfest og
Førde lufthavner i løpet av 2006 og at ytterligere 6–
8 lufthavner får utplassert SCAT-1 bakkeutstyr i
2007. Forutsatt operative godkjenninger, vil Wide-
røe starte treningsflyging med SCAT i 4. kvartal
2006 og kommersiell flyging fra 1. kvartal 2007.
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Programkategori 21.30 Vegformål

Oversikt over budsjettforslaget

Utgifter under programkategori 21.30 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 21.30 fordelt på kapitler

De sentrale målene for vegpolitikken er truk-
ket opp i St.meld. nr. 24 (2003–2004) Nasjonal
transportplan 2006–2015, jf. Innst. S. nr. 240 (2003–
2004). De overordnede målene er færre drepte og
alvorlig skadde i vegtrafikken, mer miljøvennlig
bytransport, bedre framkommelighet i og mellom
regioner, et mer effektivt transportsystem og et
transportsystem som er tilgjengelig for alle. 

Budsjettforslaget for Statens vegvesen totalt er
på 14 849,5 mill. kr, en økning på 8,7 pst. eller 1 194
mill. kr fra saldert budsjett 2006. Den betydelige
økningen går særlig til å øke vegvedlikeholdet,
inkl. mer til asfalt og opprusting av vegkroppen.
Det er gitt særlig prioritet til å forbedre dekkestan-
darden etter mange års negativ utvikling. Budsjett-
forslaget for Statens vegvesen samlet innebærer
ett års oppfølging av Stortingets vedtak ved
behandlingen av Nasjonal transportplan 2006–
2015. 

Foreslått bevilgning til trafikktilsyn, drift og
vedlikehold av riksveger m.m. er på 6 770,4 mill.
kr, en økning på 11,2 pst. eller 681,2 mill. kr fra sal-
dert budsjett 2006. Innsatsen på vedlikehold alene
foreslås økt med om lag 500 mill. kr eller 25 pst. fra
saldert budsjett 2006. Det er lagt opp til at det skal
brukes om lag 800 mill. kr til asfaltlegging i 2007,
om lag 200 mill. kr mer enn i saldert budsjett 2006. 

Det er for 2007 avsatt i alt 6 274,7 mill. kr til
veginvesteringer (summen av postene 30, 31, 35 og
60), en økning på 5,4 pst. eller 322 mill. kr fra sal-
dert budsjett 2006. 

Post 30 Riksveginvesteringer og post 60 Forsøk
(byforsøk og fylkesforsøk) må vurderes i sammen-
heng. Det er for 2007 avsatt 5 563,7 mill. kr til riks-
veginvesteringer inkl. forsøk, en økning på 4,9 pst.
eller 258,2 mill. kr fra saldert budsjett 2006. 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

1320 Statens vegvesen 13 771 601 13 655 300 14 849 500 8,7

1322 Svinesundsforbindelsen AS 146 953

Sum kategori 21.30 13 918 554 13 655 300 14 849 500 8,7

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

4320 Statens vegvesen 661 318 328 300 420 000 27,9

4322 Svinesundsforbindelsen AS 25 000

5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS 30 000

Sum kategori 21.30 661 318 328 300 475 000 44,7
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Det er for 2007 avsatt 340 mill. kr som vederlag
til OPS-prosjekter, samt 390 mill. kr til Bjørvika-
prosjektet.

Til kjøp av riksvegferjetjenester er det for 2007
avsatt 1 464,4 mill. kr, en økning på 8,1 pst. fra sal-
dert budsjett 2006. Det er lagt opp til en takstøk-
ning på 3,8 pst. fra 01.01.2007. 

Regjeringen er opptatt av å vurdere ulike
gebyrordninger i staten, slik at disse i utgangs-
punktet skal tilsvarer kostnaden ved å produsere
tjenesten. I denne sammenheng er inntektskravet
til Statens vegvesen senket, noe som vil gi rom for
å senke prisene bl.a. for førerprøver og utstedelse
av førerkort. 

Hovedutfordringer og tilstandsvurdering

Hovedutfordringene innen vegsektoren er omtalt i
St.meld. nr. 24 (2003–2004. 

Vedlikeholdet av vegnettet må over tid være til-
strekkelig til å ivareta eksisterende infrastruktur.
Slik har det ikke vært i de senere årene. Spesielt
har dekkestandarden utviklet seg negativt. Leveti-
den til vegdekkene har også gått ned over flere år.
Det er derfor behov for å forbedre vegkroppen på
riksvegene. 

Det er også et mål å bedre tilstanden på bruer
og tunneler og å holde et driftsnivå på vegnettet
som er rettidig og utføres med riktig kvalitet.
Driftsoppgaver som ivaretar trafikksikkerheten,
har høyest prioritet.

Det er et stort utbyggingsbehov på store deler
av vegnettet, særlig for å øke framkommeligheten
og trafikksikkerheten. I byområdene må det leg-
ges til rette for å øke kollektivtransportens mar-
kedsandeler, bedre tilrettelegging for sykling og
en demping av bilbruken. I lavtrafikkerte områder
er utfordringene i vegsektoren i første rekke å få
en bedre og jevnere standard. 

Regjeringen Bondevik II satte i gang mange
store prosjekter, særlig på stamvegnettet med små
oppstartbevilgninger i 2006. Det har gitt store bin-
dinger til igangværende prosjekter som gjør det
vanskelig å få til rasjonell og ønsket framdrift, sam-
tidig som trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkel-
vegutbygging m.m. får en ønsket prioritering. Den
høye aktiviteten som følge av bindingene på stam-
vegnettet gir rom for en relativt lavere aktivitet på
det øvrige riksvegnettet. 

Innenfor trafikktilsyn er det flere oppgaver som
må prioriteres og som krever ekstra ressurser.
Dette gjelder økt kontrollaktivitet som følge av nye
direktiver og forordninger som er tatt inn i EØS-
avtalen, utvidet tilsyn med trafikkskoler og kursar-
rangører samt en styrking av publikumstjenestene
ved trafikkstasjonene.

Det er også en utfordring å redusere de nega-
tive miljømessige effektene av vegtrafikken, veg-
bygging samt drift og vedlikehold av vegnettet.

Framkommelighet

En relativt stor del av vegnettet har for dårlig stan-
dard, bl.a. på grunn av for liten vegbredde og dår-
lig kurvatur. Veger med stor stigning, fjellover-
ganger med ustabile kjøreforhold vinterstid og
rasutsatte vegstrekninger kan ha begrenset fram-
kommelighet i deler av året. Dette rammer særlig
næringstransporter. 

Drift og vedlikehold av riksvegnettet skal sørge
for god og sikker framkommelighet hele året. God
framkommelighet er av stor betydning for
næringslivet. Driftsoppgavene som har direkte
konsekvenser for framkommelighet og trafikksik-
kerhet, vil bli prioritert. Vedlikeholdsbehovet har
økt betydelig over mange år som følge av man-
glende vedlikehold. I tillegg kommer økt trafikk-
mengde, økte veglengder og mer teknisk kompli-
sert utstyr i tilknytning vegene. 

Om lag halvparten av transportarbeidet skjer
på stamvegnettet. Regjeringen mener det er viktig
med et godt utbygd stamvegnett i alle deler av lan-
det. To-felts veg med midtstripe bør tilstrebes på
hele stamvegnettet, og utbygging til firefelts veg på
de mest trafikkerte delene av stamvegnettet har
vesentlig betydning både for framkommelighet og
trafikksikkerhet.

På det sentrale Østlandet og i andre storbyregi-
oner fører problemer med trafikkavviklingen, sær-
lig i rushtiden, til økte kostnader og uforutsigbar-
het for gods- og persontransporten. Av hensyn til
både framkommelighet og miljø bør det derfor til-
rettelegges for at en større del av persontranspor-
ten gjennomføres med kollektive transportmidler,
sykling og gange. 

Riksvegferjene er en del av vegnettet og utgjør
en viktig del av vegtransportsystemet for de rei-
sende og næringslivet langs kysten. Det er en
utfordring å nå målet i Nasjonal transportplan uten
at dette gir en betydelig kostnadsøkning. 

Trafikksikkerhet

Vegtrafikken har de siste ti årene i gjennomsnitt
krevd om lag 290 menneskeliv pr. år. I gjennom-
snitt er om lag 12 000 personer rapportert skadd
eller drept i vegtrafikken hvert år. I 2005 omkom
224 personer i vegtrafikken. Dette er det laveste
tallet siden 1955. 

Figur 4.3 viser utviklingen siden 1996 for antall
drepte, antall drepte eller skadde og trafikkarbeid
målt i antall kjøretøykilometer. Det har de senere



2006–2007 St.prp. nr. 1 43
Samferdselsdepartementet
årene vært en klart nedadgående tendens i antall
drepte eller hardt skadde, mens tallet på lettere
skader har holdt seg mer stabilt. Skaderisikoen,

dvs. antall drepte eller skadde i forhold til trafikkar-
beidet, var i 2005 om lag 25 pst. lavere enn i 1996. 

Figur 4.3  Utvikling i sentrale ulykkesindikatorer 

Hovedutfordringen er en fortsatt reduksjon i
antall alvorlige ulykker. Det innebærer at Statens
vegvesen i tråd med nullvisjonen vil prioritere til-
tak som reduserer ulykker med høy alvorlighets-
grad. 

Miljø

Vegen og vegtrafikken bidrar til globale og lokale
miljøproblemer i form av forurensning, støy, barri-
erer for mennesker og dyr og skader på natur- og
kulturmiljø. Det er en utfordring å redusere utslip-
pene av klimagasser og bruk av fossile drivstoffer i
vegtrafikken. Avgasskrav og redusert piggdekk-
bruk har redusert vegsektorens bidrag til regional
og lokal luftforurensning. Det er fortsatt nødven-
dig med lokale tiltak mot luftforurensning i byene,
særlig på høytrafikkerte veger. I tillegg er det nød-
vendig med fortsatt innsats for å redusere støypla-
gene. 

Det er et mål å minimalisere inngrep i natur- og
kulturmiljøer ved bygging av nye veger, sikre at
nye veg- og gateanlegg har god estetisk kvalitet og
gjennomføre reparasjonstiltak langs eksisterende
vegnett. Videre er det en utfordring å bidra til at

tap av biologisk mangfold og produktivt jordbruks-
land som følge av vegtiltak reduseres.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Statens vegve-
sen har som mål å gjøre etaten bedre til å håndtere
uønskede hendelser. Det arbeides kontinuerlig
med å videreutvikle dagens krisehåndteringssys-
tem gjennom kurs og øvelser. Dette innebærer en
videreutvikling av kompetanseplanen hos etatens
medarbeidere som inngår i de ulike krisestabene.
Statens vegvesen har satt i gang et arbeid med å
utvikle felles retningslinjer for grunnsikring av eta-
tens ansatte og verdier, som oppfylte kravene i Sik-
kerhetsloven.

I forbindelse med SAMROS (overordnet risiko
og sårbarhetsanalyse i samferdselssektoren), som
ledes av Samferdselsdepartementet, vil Statens
vegvesen gjennomføre detaljerte risiko- og sårbar-
hetsanalyser av eget virksomhetsområde. Dette vil
synliggjøre objekter og funksjoner som er utsatt
for uakseptabel risiko eller sårbarhet. 

Innkjøp av reservebrumateriell planlegges full-
ført i 2007, og Statens vegvesen vil i denne sam-
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menheng vurdere behov for framtidig innkjøp av
supplerende materiell.

Rapportering

Framkommelighet

I 2005 ble 130 km nye veger åpnet for trafikk, for-
delt med 93 km på stamvegnettet og 37 km på det
øvrige riksvegnettet. Følgende større prosjekter
(over 100 mill. kr) ble åpnet for trafikk:
– E6 Ny Svinesundsforbindelse, Halden kom-

mune i Østfold
– E18 Sekkelsten – Krosby, Askim kommune i

Østfold
– E6 Åsgård – Halmstad, Råde/Rygge kommuner

i Østfold
– E39 Moberg – Svegatjørn, Os kommune i Hor-

daland
– E6 Skjerdingstad – Jaktøyen, Melhus kommune

i Sør-Trøndelag
– E39 Øysand – Thamshamn, Melhus/Skaun/

Orkanger kommuner i Sør-Trøndelag
– E6 Osen – Korgen, Vefsn/Hemnes kommuner i

Nordland
– E6 Bånes – Birtavarre, Kåfjord kommune i

Troms

29 rasutsatte punkt ble utbedret i 2005. Dette med-
førte at 25 rasutsatte strekninger på riksvegnettet
ble eliminert. Målet for 2005 var utbedring av 11
rasutsatte punkt og 7 rasutsatte strekninger. Avvi-
ket skyldes at en rekke prosjekter som var forut-
satt gjennomført i 2004, først ble gjennomført i
2005. 

I 2005 ble det bygd 3,2 km med kollektivfelt på
riksvegnettet i de seks største byområdene. I til-
legg kommer 13 km med kollektivfelt på kommu-
nale veger, som er en del av stamlinjenettet for kol-
lektivtrafikken i disse byområdene. Stamlinjenettet
utgjør totalt over 500 km og omfatter de viktigste
busslinjene. I Oslo inngår også trikkelinjer. Regis-
treringer høsten 2005 tyder på at hastigheten i
rushtiden har gått noe ned fra høsten 2004 i alle
byområdene unntatt i Oslo. Økningen i Oslo har
primært kommet på de stamlinjene som inngår i
det systematiske arbeidet for å nå målet om 20 pst.
hastighetsøkning for buss og trikk. Økningen fra
2003 til 2005 var i gjennomsnitt 7 pst. for de ni lin-
jene som inngår i stamlinjenettet. 

Det ble bevilget 7 mill. kr til tiltak for universell
utforming i 2005 (kap. 1301, post 71). Midlene ble
benyttet til holdeplasser i Trondheim, Haugesund
og Drammen og til videreføring av BussMetro i
Kristiansand. 

I 2005 ble 65 km veg tilrettelagt for gående og
syklende (gang- og sykkelveger og sykkelfelt),
mens målet var 43 km. Avviket skyldes utbygging
av flere strekninger enn opprinnelig forutsatt,
blant annet som følge av samarbeid med kommu-
ner. Statens vegvesen er pådriver for økt sykkel-
bruk, og for å formidle kunnskap om sykling og til-
rettelegging for sykling, blant annet gjennom Syk-
kelbynettverket som er et faglig nettverk for
kommuner, fylkeskommuner og Statens vegve-
sen. Nettverket har om lag 50 medlemmer. 

I 2005 ble det lagt asfalt for om lag 720 mill. kr,
som er en økning i forhold til 2004. Vegnettets dek-
ketilstand graderes i fem klasser; svært godt, godt,
middels godt, dårlig og svært dårlig. De to sist-
nevnte klassene representerer en standard som
ligger lavere enn de mål som er fastsatt av Statens
vegvesen. Andelen av vegnettet i disse to klassene
gir en indikasjon på vegnettets totale tilstandsut-
vikling over tid. Fra 2002 til og med 2005 har de to
dårligste klassene økt med om lag 1 100 km, til i
underkant av 10 000 km. Dette innebærer at om
lag 35 pst. av riksvegnettet faller i de to dårligste
klassene. Dette er en av flere indikasjoner på at
vedlikeholdsetterslepet har økt. Statens vegvesen
har gjennomført et omfattende utviklingsprosjekt
for å beregne det vedlikeholdsmessige etterslepet
på riksvegnettet. Arbeidet viser at ved inngangen
til 2007 vil etterslepet være på 15 mrd. 2007-kr. 

Innen drift og vedlikehold er trafikksikkerhets-
tiltak prioritert. Dette gjelder særlig vinterdriften.
Driftsoppgavene er i hovedsak gjennomført med
samme standard som i 2004. Ved utgangen av 2005
var 75 pst. av Statens vegvesens ordinære drift- og
vedlikeholdsoppgaver konkurranseutsatt. Dette er
i henhold til oppsatt plan.

Statens vegvesen gjennomfører brukerunder-
søkelser for å kartlegge trafikantenes tilfredshet
med framkommeligheten både sommer og vinter.
Trafikantene er godt fornøyd med skilt- og annen
trafikantinformasjon. Trafikantene er ikke like for-
nøyd med framkommeligheten generelt. Minst for-
nøyd er trafikantene med vinterdriften, dekkestan-
darden, køproblemer og mangelen på forbikjø-
ringsmuligheter. De dårligste resultatene gjelder
for gående og syklende. Yrkesbilistene er mindre
fornøyd enn øvrige trafikanter.

Ved utgangen av 2005 var det 95 riksvegferje-
samband der staten kjøper ferjetjenester, hvorav 12
var klassifisert som stamvegsamband og 83 som
øvrig riksvegsamband. To stamvegsamband opp-
nådde målet for åpningstid i 2005, slik at totalt 11
av 12 stamvegsamband tilfredsstilte målet. Sam-
bandet E10 Melbu – Fiskebøl tilfredsstiller ikke
målet for åpningstid. Dette vil ikke være et stam-
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vegsamband når Lofotens fastlandsforbindelse
åpnes for trafikk i 2007.

Statens vegvesen lyste ut tre ferjesamband på
anbudskonkurranse i 2005, mot forutsatt 10–15.
Avviket skyldes blant annet behov for EØS-retts-
lige avklaringer rundt kjøp av ferjetjenester. 

Trafikksikkerhet 

Gjennomførte tiltak innenfor Statens vegvesens
ansvarsområde i 2005 hadde en beregnet effekt på
antall drepte og skadde med om lag 120. Vel 75 pst.
av reduksjonen i beregnet antall drepte og skadde
skyldes investeringstiltak, bl.a. gjennomføring av
midtrekkverksprosjekter og strakstiltak i etterkant
av trafikksikkerhetsrevisjoner.

For å forhindre møteulykker ble det bygd 12
km midtrekkverk på to- og trefelts veger i 2005. Ved
utgangen av 2005 var det totalt satt opp midtrekk-
verk på om lag 75 km to- og trefelts veger. Det ble i
2005 gjennomført strakstiltak i etterkant av trafikk-
sikkerhetsinspeksjoner på vel 420 km riksveg. 

Automatisk trafikkontroll (ATK) ble økt ved at
det ble satt i drift 30 nye fotobokser i 2005. Totalt er
det nå 330 fotobokser. Fotoboksene brukes nå mer
aktivt enn tidligere som følge av økt kapasitet hos
politiet til å behandle ATK-saker. Det pågår et
arbeid med å bytte ut det tradisjonelle fotoutstyret
med digitalt utstyr. Alle nye ATK-punkter får digi-
talt fotoutstyr. Samferdselsdepartementet vil i sam-
arbeid med Justis- og politidepartementet komme
tilbake til Stortinget med et framlegg om den
videre utviklingen og bruk av ATK.

I 2005 gjennomførte Statens vegvesen vel
730 000 bilbeltekontroller og 220 000 tungtrans-
portkontroller. Dette er noe lavere enn planlagt.
Undersøkelser viser at 86 pst. brukte bilbelte
innenfor tettbygd strøk og 91 pst. utenfor tettbygd
strøk i 2005. Dette er om lag som i 2004. Av bilfø-
rere som omkommer i trafikkulykker, bruker om
lag 40 pst. ikke bilbelte. For tunge kjøretøy viste
undersøkelser at 74 pst. hadde gode nok bremser,
en viss reduksjon i forhold til 2004.

Reduksjonen i aktivitetsnivået innenfor deler av
trafikant- og kjøretøyområdene skyldes i hovedsak
behov for omprioriteringer av ressurser for å
avhjelpe problemer med lang ventetid for førerprø-
ver og gjennomføring av myndighetskontroller.
Nedlegginger av tjenestetilbud som ble foretatt
under Regjeringen Bondevik II, forsterket ytterli-
gere kapasitetsproblemene ved de gjenværende
tjenestestedene.

Ny føreropplæring ble iverksatt 01.01.2005. I
2005 og første halvdel av 2006 har det vært over-
gangsordninger med både nytt og gammelt opp-
legg. 

I 2005 ble trafikantkampanjene om bruk av bil-
belte og tiltak for å forebygge søvnrelaterte ulyk-
ker gjennomført som planlagt. Kampanjetiltak
knyttet til fartsgrenser og kjørefart ble noe redu-
sert i forhold til målet.

Norge undertegnet i juni 2006 et (ikke-bin-
dende) Memorandum of Understanding om reali-
sering av systemet eCall, som er et system for vars-
ling fra kjøretøyet ved bilulykker.

Miljø

Det gjennomføres målinger av luftkvaliteten i 11
byer. Målingene i 2005 viste at forskriftfestet gren-
severdi for svevestøv ble overskredet i Oslo, Lille-
hammer, Drammen, Grenland og Trondheim.
Antall personer utsatt for konsentrasjoner av sve-
vestøv (PM10), over det nasjonale målet for 2010,
ble redusert med om lag 500 i 2005. Pr. 01.01.2006
var det beregnet at om lag 26 000 personer var
utsatt for konsentrasjoner over det nasjonale målet.
Reduksjonen skyldes i hovedsak redusert bruk av
piggdekk, men også i noen grad miljøfartsgrense
og bruk av saltløsning.

Pr. 01.01.2006 var det beregnet at om lag 13 500
personer var utsatt for konsentrasjoner over det
nasjonale målet for NO2. Reduksjonen på 900 i
2005 skyldes i hovedsak innførte avgasskrav. 

Pr. 01.01.2006 var det beregnet at om lag 700
personer var utsatt for innendørs støy over den for-
skriftfestede grenseverdien på 42 dBA, 650 færre
enn året før. For de 700 er det enten gitt utsettelse
av tiltaksfristen, eller søknad om utsettelse er til
behandling. I tillegg har en del boligeiere takket
nei til tiltak. Det er foretatt en evaluering av Statens
vegvesens arbeid med støytiltak etter forurens-
ningsforskriften. Evalueringen viser at det er gjen-
nomført tiltak for om lag 2 500 boliger langs riks-
og fylkesvegnettet til en samlet kostnad på om lag
500 mill. kr. Beboerne er fornøyd med tiltakene,
som har gitt god effekt på støynivået med en gjen-
nomsnittlig reduksjon på om lag 8 dBA.

Pr. 01.01.2006 var det beregnet at om lag 81 000
personer var svært plaget av vegtrafikkstøy, 1 300
færre enn året før. I 2005 ble det lagt ut prøvestrek-
ninger med støysvak asfalt for å utvikle tiltak rettet
mot støykilden og dermed redusere støyplagen. 

Det ble utbedret 6,7 km riksveg med proble-
mer knyttet til estetikk, natur- eller kulturmiljø
(problemsoner). Målet for 2005 var å utbedre 7,3
km. Avviket skyldes at utbedringer knyttet til pro-
sjektet E18 Brokelandsheia – Vinterkjær i Aust-
Agder ble gjennomført i 2004. Vegprosjekter som
ble åpnet for trafikk i 2005, førte til inngrep i eller
nærføring til 18 daa naturreservat, 80 kulturmin-
ner, 2,6 daa kulturmiljø, 4 daa kulturlandskap av
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nasjonal verdi, 5,2 km vassdragsbelte langs ver-
nede vassdrag og 4,5 km strandsone. 

Mål og prioriteringer

De sentrale målene for vegpolitikken er trukket
opp i St.meld. nr. 24 (2003–2004) Nasjonal trans-
portplan 2006–2015, jf. Innst. S. nr. 240 (2003–
2004). De overordnede målene er færre drepte og

alvorlig skadde i vegtrafikken, mer miljøvennlig
bytransport, bedre framkommelighet i og mellom
regioner, et mer effektivt transportsystem samt et
transportsystem som er tilgjengelig for alle. Opp-
følgingen av Stortingets vedtak ved behandlingen
av Nasjonal transportplan 2006–2015 (Stortingets
NTP-vedtak), som tilsvarer Statens vegvesens
handlingsprogram for 2006–2009, fremgår av tabel-
len.

Oppfølging av Stortingets NTP-vedtak 2006–2009 

1 Planrammen for post 30 for perioden 2006–2009 er inkl. rammen til forsøkene, post 60. Differansen mot NTP-vedtaket både i kr 
og pst. etter to år er derfor vist samlet for post 30 og post 60.

2 Ekskl. den delen av bevilgningen til Bjørvika som er utenfor NTP-rammen, jf. forutsetningene i St.meld. nr. 24 (2003–2004).
3 Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter, budsjetteres i samsvar med planlagt utbetaling og er holdt utenfor oversikten.

Regjeringens budsjettforslag for 2007 for Sta-
tens vegvesen innebærer et løft i satsingen på veg-
infrastruktur sammenlignet med nivået de senere
årene, særlig for vedlikeholdet. Budsjettforslaget
for Statens vegvesen samlet tilsvarer ett års oppføl-
ging av nivået i Stortingets NTP-vedtak. 

På grunn av et større behov for vedlikehold av
vegnettet enn lagt til grunn i Nasjonal transport-
plan 2006–20015, har Regjeringen opprioritert inn-
satsen på drift og vedlikehold slik at oppfølgings-
prosenten etter to år av planperioden utgjør drøyt
50 pst. Budsjettforslag for 2007 og bevilgning for
2006 gir samlet for Statens vegvesen en oppfølging
på 49,6 pst. av handlingsprogrammet 2006–2009. 

Et av de overordnede målene i Nasjonal trans-
portplan 2006–2015 er færre drepte og hardt
skadde i vegtrafikken. Ut fra dette er trafikksikker-
het et prioritert område i budsjettforslaget for
2007. Trafikktilsyn, drift og vedlikehold har høy

prioritet ut fra både trafikksikkerhetshensyn og for
å bevare vegkapitalen i størst mulig grad. Innenfor
veginvesteringer er rassikring et høyt prioritert
område. 

EØS-implementering av ny kjøre- og hviletids-
forordning, nytt arbeidstidsdirektiv for sjåfører,
nytt kontrolldirektiv samt innføringen av digital
fartskriver skal startes opp i 2007. I tillegg må ulike
tilsynsoppgaver som ligger til Statens vegvesen,
oppgraderes og spesialiseres. Helhetlig plan for
tjenestetilbudet for brukerne av trafikkstasjonstje-
nester vil gi publikum bedre service og tilgjenge-
lighet. Totalt medfører dette økte kostnader og
omfattende behov for opplæring. 

Statens vegvesen vil videreføre satsingen på
publikumsrettede tjenester via internett og tele-
foni. Målsetningen er at etatens tjenester skal bli
mer tilgjengelige og i mindre grad kreve fysisk
fremmøte på etatens besøkssteder. 

(i mill. 2007-kr)

Post Betegnelse

Jevnt per år
Stortingets 
NTP-vedtak

2006-2009

Bevilgninger
til NTP i 

Rev. budsjett
2006

Bevilgninger
til NTP i
Budsjett

2007

Diff. mot
NTP-vedtak

etter to år
i kr

Diff. mot
NTP-vedtak

etter to år
i pst.

23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold 
av riksveger m.m. 6 642 6 623,9 6 770,4 110 50,4

30 Riksveginvesteringer1 5 852 4 627,7 4 696,7 -608 47,4

31 Rassikring 318 311,9 321,0 -3 49,7

35 Vegutbygging i Bjørvika2 53 53,0 53,0 0 50,0

60 Forsøk – 904,9 867,0 – –

72 Kjøp av riksvegferjetjenester 1 307 1 407,5 1 464,4 257 54,9

Sum kap. 13202, 3 14 173 13 928,9 14 172,5 -244 49,6

Annen finansiering 5 365 5 010,0 5 300,0 -420 48,0

Totalt2 19 538 18 938,9 19 472,5 -665 49,2
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Innen drift og vedlikehold vil Statens vegvesen
i 2007 prioritere tiltak som er viktige for trafikksik-
kerheten, herunder bl.a. vinterdrift. Det er spesielt
lagt opp til å prioritere oppfølgingen av driftsoppga-
ver rettet mot den delen av vegnettet med mange
og alvorlige ulykker. 

Vegvedlikeholdet styrkes vesentlig i 2007, hvor
det bl.a. er forutsatt lagt asfalt for 800 mill. kr, en
betydelig økning fra 2006. Det vil brukes mer mid-
ler enn i 2006 også på andre typer vedlikeholdsar-
beid, som bl.a. vil forlenge levetiden for asfalt. 

Innenfor forslaget til veginvesteringer er det
lagt vekt på å sikre rasjonell anleggsdrift for igang-
satte prosjekter, både på stamvegnettet og på det
øvrige riksvegnettet. Anlegg under arbeid legger
beslag på en vesentlig del av budsjettrammen.
Investeringstiltak mot de alvorligste ulykkene som
møteulykker og ulykker med myke trafikanter blir
prioritert. I tillegg er det lagt vekt på å følge opp
statlige forpliktelser i inngåtte bompengeavtaler.

Det er ikke planlagt anleggsstart i 2007 for
større prosjekter på stamvegnettet. Dette er i tråd
med handlingsprogrammet for 2006–2009. Årsa-
ken er at det i 2006 fant sted oppstart av flere pro-
sjekter med små startbevilgninger. På de øvrige
riksveger legges det opp til anleggsstart på føl-
gende større prosjekter (over 100 mill. kr): 
– Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse, Fredrikstad

kommune i Østfold

– Rv 255 Jørstad – Segalstad bru, Lillehammer/
Gausdal kommuner i Oppland

– Rv 306 Kirkebakken – Re grense, Horten kom-
mune i Vestfold

– Rv 38 Eklund – Sannidal, Kragerø kommune i
Telemark

– Rv 7 Hardangerbrua, Ulvik/Ullensvang kom-
muner i Hordaland

– Rv 17 Tverrlandet – Godøystraumen, Bødø
kommune i Nordland

De tre første prosjektene forutsetter tilslutning til
bompengefinansiering. Det kan også bli aktuelt
med oppstart av ytterligere bompengeprosjekter.

Følgende større prosjekter (over 100 mill. kr)
med rassikringsgevinst foreslås startet opp i 2007:
– Rv 5 Langs Kjøsnesfjorden (Hammarsgrova –

Stølsneset), Jølster kommune i Sogn og Fjor-
dane

Det legges opp til en samlet rassikringsinnsats i
2007 på om lag 480 mill. kr i statlige midler.

Det er lagt opp til en takstøkning i riksvegferje-
driften på 3,8 pst. fra 01.01.2007. I 2007 vil to riks-
vegferjesamband bli avløst av fast vegsamband.
Dette er sambandene Aukan-Vinsternes i Møre og
Romsdal og Hufthamar-Austevollhella i Hordaland.
Arbeidet med konkurranseutsettingen av riksveg-
ferjedriften fortsetter.

Oppfølging i 2007 av målene i handlingsprogrammet 2006–2009 

Status
01.01.2006

Mål

Handlings-
program

2006–2009
Forslag

2007
Oppfølging

i pst.

Antall drepte eller hardt skadde 1 2502 1 1201 1 2051 35

Antall km ulykkesbelastet riksveg med ulykkesreduse-
rende tiltak – 2 250 450 41

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveg 75 52 9 38

Hastighet for kollektivtransporten i rushtiden i de seks 
storbyene (km/t):

 – Oslo 27,5 29,5 28,5 50

 – Kristiansand 30,8 33,0 31,0 17

 – Stavanger 28,4 28,4 28,4 –

 – Bergen 22,6 22,8 22,0 0

 – Trondheim 25,5 26,5 22,5 0

 – Tromsø 22,0 22,0 22,0 –

Antall km firefelts motorveg 324 154 35 30

Antall punkt i tunneler på stamveg som skal utbedres til 
frihøyde 4,2 m – 27 1 67
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1 Beregnet status pr. 01.01.2010 og 01.01.2008 der det er tatt hensyn til prognose for trafikkvekst og beregnet virkning av tiltak 
som gjennomføres av Statens vegvesen.

2 Gjennomsnitt for årene 2003–2005.

Tallmaterialet i tabellen under forslag 2007
viser hva som oppnås i løpet av 2007 ift. målet for
hele planperioden 2006–2009, med unntak for
antall drepte eller hardt skadde. For antall drepte
eller hardt skadde er virkningen rent beregnings-
teknisk.

Framkommelighet

I 2007 legges det opp til å åpne 35 km firefelts
veger for trafikk. Dette gir en oppfølgingsgrad på
30 pst. etter to år av handlingsprogrammet 2006–
2009. Videre er det planlagt å utbedre 11 rasutsatte
punkt, slik at 3 rasutsatte strekninger blir elimi-
nert. Dette innebærer en oppfølgingsgrad på hen-
holdsvis 23 pst. og 9 pst. etter to år. Arbeidet med å
øke frihøyden i tunneler på stamvegnettet til 4,2
meter vil bli videreført i 2007. Etter to år er oppføl-
gingsgraden 67 pst.

Det er planlagt å tilrettelegge 41 km veg for
gående og syklende i 2007, hvorav 9 km inngår i
sammenhengende nett i storbyene Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.
Dette innebærer en oppfølgingsgrad på henholds-
vis 33 pst. og 40 pst. etter to år av handlingspro-
gramperioden. Med dette vil 68 pst. av den statlige
delen av sammenhengende nett for gående og syk-
lende i storbyområdene være realisert. 

Det er ventet at gjennomførte tiltak i 2007 vil
bidra til å øke hastigheten for kollektivtransporten
på deler av stamrutenettet i rushtiden i Oslo. I de
øvrige byområdene kan økt hastighet først oppnås
når mer omfattende tiltakspakker er fullført.

Trafikksikkerhet

Tiltak som er planlagt gjennomført innenfor Sta-
tens vegvesens ansvarsområde i 2007, er beregnet
å gi en nedgang i antall drepte eller hardt skadde
på om lag 20 personer. Dette gir en beregnet

reduksjon på 45 personer etter to år av planperio-
den, tatt hensyn til den trafikkvekst som ble lagt til
grunn i Nasjonal transportplan 2006–2015. Dette
gir en oppfølgingsgrad på 35 pst.

Den relativt lave oppfølgingsgraden skyldes at
den betydelige økningen i rammen for mindre
investeringstiltak med god trafikksikkerhetsvirk-
ning som ligger inne i handlingsprogrammet 2006–
2009, ikke har latt seg gjennomføre fullt ut i første
del av planperioden. 

I handlingsprogrammet 2006–2009 er det forut-
satt at det i perioden skal gjennomføres ulykkesre-
duserende tiltak på 2 250 km riksveg med særlig
mange og/eller alvorlige ulykker. Ulykkesreduse-
rende tiltak kan være nedsatt fartsgrense, ATK,
bygging av midtrekkverk på to- og trefelts veger,
bygging av helt ny veg osv. Det er forutsatt bygd
midtrekkverk på 9 km to- og trefeltsveg i 2007, og
det planlegges utført ulykkesreduserende tiltak på
om lag 450 km ulykkesbelastet riksveg. 

Miljø

Pr. 01.01.2008 er det beregnet at om lag 12 000 per-
soner bosatt langs riksveg vil være utsatt for kon-
sentrasjoner av NO2 over det nasjonale målet for
2010. Dette er en reduksjon på 1 500 personer fra
01.01.2006, hovedsakelig som følge av økt andel
biler med katalysator. Tilsvarende tall for PM10 er
25 500, en reduksjon på 500 personer fra
01.01.2006 som skyldes redusert andel biler med
piggdekk. Reduksjonen kan bli større ved økt bruk
av salting og reduserte fartsgrenser. 

Det er beregnet at støyplageindeksen (SPI)
langs riksveg vil øke med 2 pst. i løpet av 2006 og
2007. Dette skyldes at økningen i antall støypla-
gede som følge av trafikkvekst, er større enn virk-
ningen av fasadetiltak og støyskjerming av boliger.
Det var beregnet at støyplageindeksen vil bli redu-
sert med om lag 1,5 pst. i handlingsprogrammet

Antall km veg tilrettelagt for gående og syklende – 296 41 33

 – herav km sammenhengende nett i de seks storbyene – 45 9 40

Antall rasutsatte strekninger som skal utbedres – 81 3 9

Antall rasutsatte punkt som skal utbedres – 195 11 23

Status
01.01.2006

Mål

Handlings-
program

2006–2009
Forslag

2007
Oppfølging

i pst.
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2006–2009. På grunn av større trafikkvekst enn for-
utsatt i NTP kan det bli vanskelig å nå dette målet.
På lengre sikt er det ventet at økt innsats knyttet til
utvikling av tiltak rettet mot støykilden vil bidra til
å redusere støyplagen. Dette gjelder blant annet

bildekk og vegdekker. Virkemidler knyttet til veg-
dekker vil imidlertid kreve omfattende forskning
og utvikling, og vil trolig ikke ha stor effekt før
etter 2009.

Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1320 Statens vegvesen

1 Det er senere gjort følgende endringer i forhold til saldert budsjett 2006, jf. St.prp. nr. 66/Innst. S. nr. 205 (2005–2006): Post 23 er 
økt med 292,2 mill. kr, post 29 er økt med 75 mill. kr, post 30 er økt med 108 mill. kr, post 31 er økt med 40 mill. kr og post 72 er 
økt med 1 mill. kr. 

Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av 
riksveger m.m.

Det foreslås bevilget 6 770,4 mill. kr, en økning på
11,2 pst. fra saldert budsjett 2006. Den betydelige
økningen går i hovedsak til å styrke vegvedlikehol-
det. Etter en årrekke med redusert dekkestandard
forventes dette budsjettforslaget å snu den nega-
tive utviklingen. Bevilgningen for 2006 og forslaget
for 2007 utgjør 50,4 pst. av rammen i handlingspro-
grammet 2006–2009.

Trafikktilsyn

Til trafikktilsyn er forslaget for 2007 på om lag 1,2
mrd. kr. Sammen med midlene for 2006 gir det en
oppfølgingsprosent på 51,2 i forhold til handlings-

programmet 2006–2009. I 2007 legges det opp til å
styrke innsatsen til trafikksikkerhet innenfor trafi-
kant- og kjøretøyområdene gjennom økt kontrol-
laktivitet og informasjons- og kampanjevirksom-
het. 

Statens vegvesen har i Nasjonal handlingsplan
for trafikksikkerhet på veg 2006–2009, fastsatt mål-
tall for overholdelse av regelverk når det gjelder
bilbeltebruk, bremser på tunge kjøretøy, overhol-
delse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene og øvel-
seskjøring . Tiltak for å bidra til god måloppnåelse
gis høy prioritet i Statens vegvesen. Kontrollvirk-
somheten vil også bli mer målrettet ved at kontrol-
lene utføres på steder og til tider da de ventes å gi
best trafikksikkerhetseffekt. Økt kvalitet på kon-
trollene prioriteres foran økt kvantitet. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

1Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., 
kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 
31 og post 72 6 241 635 6 089 200 6 770 400

29 Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes 
under post 23 og post 30 190 016 258 400 340 000

30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under 
post 23, post 29, post 31, post 33, post 60 og post 72 5 209 641 4 420 100 4 696 700

31 Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 og 
post 60 309 877 265 200 321 000

33 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan over-
føres, kan nyttes under post 30 og post 60 74 663

35 Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres 21 527 382 000 390 000

60 Forsøk, kan overføres, kan nyttes under post 30, 
post 31 og post 33 492 229 885 400 867 000

72 Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan 
nyttes under post 23 og post 30 1 232 013 1 355 000 1 464 400

Sum kap. 1320 13 771 601 13 655 300 14 849 500
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I 2007 vil det også gjennom kampanjer gis
informasjon rettet mot bruk av bilbelte, søvnrela-
terte ulykker, sikrere sykling, fart og fartsgrenser
samt barn på skoleveg.

For å sikre at den nye føreropplæringen gjen-
nomføres i henhold til intensjonen, vil tilsynet med
trafikkskoler og kursarrangører bli utvidet i 2007.
Tilsynet skal påse at vilkårene for etablering og
drift overholdes, og at den obligatoriske opplærin-
gen gis etter de krav som følger av trafikkopplæ-
ringsforskriften. Tilsynet skal også bidra til å sikre
like konkurransevilkår. 

Gjennomføring i norsk rett av ny kjøre- og hvi-
letidsforordning, nytt arbeidstidsdirektiv for sjåfø-
rer og nytt kontrolldirektiv, samt innføring av digi-
tal fartsskriver, vil gi behov for økte ressurser knyt-
tet til opplæring, kontrolloppgaver og tilsyn fra og
med 2007. For å sikre tilgang på nødvendig kompe-
tanse vil det i 2007 bli opprettet et kjøretøy- og kon-
trollstudium på høgskolenivå. 

Statens vegvesen vurderer nå både organiserin-
gen av etatens tilsynsoppgaver og tjenestetilbudet
på trafikkstasjonene. Formålet er å sikre bedre
internkontroll, service og tilgjengelighet med hen-
syn til Vegvesenets tjenester. Som et ledd i dette
arbeidet inngår oppfølging av en helhetlig plan for
tilbudet på trafikkstasjonene.

En del tunge kjøretøy er for dårlig utrustet på
norsk vinterføre, noe som medfører både økt
risiko for ulykker og fremkommelighetsproblemer
for andre trafikanter. Statens vegvesen skal sette
ytterligere fokus på kontroll av tunge kjøretøy ved
grenseovergangene og ved internasjonale fergean-
løp samt når føreforholdene tilsier dette. Statens
vegvesen skal også, i samarbeid med politiet, gjen-
nomføre en streng og konsekvent bruk av de sank-
sjoner som står til rådighet ved brudd på de norske
reglene, herunder nedlegging av bruksforbud og å
ta pant i kjøretøy som blir stående til hinder for
annen trafikk. Statens vegvesen vil også vurdere
om det bør innføres krav om at dekk for tunge kjø-
retøy skal ha mønsterdybde på minst 3 millimeter i
den perioden det er plikt til å medbringe kjetting.
Det gjennomføres i tillegg informasjonsarbeid ret-
tet særskilt mot tungtransportsjåfører for å bidra til
tryggere kjøring på vinterføre.

Et stadig større antall eldre førerkortinneha-
vere medfører et økt behov for å sikre oppfyllelse
av gjeldende helsekrav. Statens vegvesen vil i 2007
få utredet bedre ordninger for å vurdere helsemes-
sig skikkethet til å kjøre bil. 

Statens vegvesen vil videreføre satsingen på
publikumsrettede tjenester via internett og tele-
foni. Målsettingen er at etatens tjenester skal bli
mer tilgjengelige og i mindre grad kreve fysisk
fremmøte på etatens besøkssteder. En omfattende

markeds- og tjenesteanalyse som ble foretatt i
2006, understøtter dette behovet sett fra publikums
side.

Drift og vedlikehold av riksveger

I 2007 er det forutsatt brukt om lag 4,9 mrd. kr til
drift og vedlikehold av vegnettet. Dette er en
økning på 600 mill. kr eller 14 pst. i forhold til sal-
dert budsjett 2006. Økningen går i hovedsak til å
styrke vegvedlikeholdet. Det legges opp til at 2,4
mrd. kr brukes til drift og 2,5 mrd. kr til vedlike-
hold i 2007. I avsatte beløp inngår midler til forvalt-
ningsoppgaver, administrasjon og ledelse knyttet
til drift og vedlikehold av riksvegnettet. Sammen
med midlene som er satt av i 2006 er oppfølgings-
prosenten for drift og vedlikehold på 50,2 i forhold
til handlingsprogrammet 2006–2009. Både innen
drift og vedlikehold prioriteres trafikksikkerhet
høyt i 2007.

Driften av vegnettet skal bidra til en god og sik-
ker fremkommelighet for trafikantene hele året.
Det er blant annet viktig å legge til rette for forut-
sigbar transport for næringslivet. For å sikre at
vegsystemet oppfyller slike forventninger, må drif-
ten være rettidig og utføres med riktig kvalitet. 

Driftsoppgaver som ivaretar trafikksikkerheten
har høyest prioritet. Dette gjelder spesielt vinter-
driften der brøyting, salting og strøing er de viktig-
ste oppgavene. I 2007 er det spesielt lagt opp til å
prioritere oppfølgingen av driftsoppgaver rettet
mot den delen av vegnettet med mange og alvor-
lige ulykker. 

For å forbedre fremkommeligheten vil det
blant annet bli iverksatt tiltak for å få en bedre opp-
følging av hvordan entreprenørene gjennomfører
driften av veg- og gang- og sykkelvegnettet i sam-
svar med inngåtte kontrakter. Det vil bli utredet
mulige tiltak med sikte på å redusere kødannelser
gjennom forbedret drift, trafikkstyring og informa-
sjon. 

Bruk av salt og sand i vinterdriften kan skade
miljøet. Det arbeides med en strategi for å redu-
sere de negative miljøpåvirkningene gjennom å
optimalisere metoder ut fra miljøets tåleevne. 

Budsjettforslaget innebærer en sterk økning i
vedlikeholdsmidlene på om lag 500 mill. kr eller 25
pst. fra saldert budsjett 2006. Økningen skal i
hovedsak gå til asfaltlegging og tiltak knyttet til
vegkroppen som bidrar til å forlenge vegdekkenes
levetid.

Det har de senere årene blitt benyttet for lite
midler til dekkelegging, og dette har ført til forver-
ring av spor og jevnheter på vegdekkene. Ettersle-
pet knyttet til vegkroppen har økt over en årrekke.
Den økte innsatsen i 2007 til dekkelegging, drene-
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ring m.m. vil innebære at den negative utviklingen
spesielt for dekkestandarden nå snus, slik at det i
2007 vil være mulig å begynne å ta igjen etterslep. I
2007 er det forutsatt nyttet om lag 800 mill. kr til
asfalt. Dette er en økning på om lag 200 mill. kr
sammenlignet med saldert budsjett 2006.

De øvrige midlene til vedlikehold går til andre
tiltak på vegkroppen, tunneler med utstyr og belys-
ning, vegutstyr som skilt, signaler og rekkverk
samt til bruer og ferjekaier.

Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter

Det foreslås bevilget 340 mill. kr i 2007. Dette er i
henhold til avtalene med OPS-selskapene. 

Prosjektet Øysand – Thamshamn på E39 Klett
– Bårdshaug i Sør-Trøndelag ble åpnet for trafikk i
juni 2005. Det er gitt en nærmere omtale av veder-
laget til OPS-selskapet i St.prp. nr. 1 (2004–2005).
For 2007 utgjør det kontraktsfestede vederlaget
250 mill. kr, som forutsettes finansiert med 200
mill. kr i statlige midler og 50 mill. kr i bompenger.

Prosjektet Handeland – Feda på E39 Lyngdal –
Flekkefjord i Vest-Agder ble åpnet for trafikk i
august 2006. Det er gitt en nærmere omtale av ved-
erlaget til OPS-selskapet i St.prp. nr. 1 (2005–2006).

For 2007 utgjør det kontraktsfestede vederlaget
140 mill. kr, som forutsettes finansiert med statlige
midler.

Kontrakt for OPS-prosjektet E18 Grimstad –
Kristiansand i Aust- og Vest-Agder ble inngått i juni
2006. Deler av strekningen er planlagt åpnet for
trafikk sommeren 2008, mens hele prosjektet er
planlagt åpnet for trafikk i 2009. 

Det skal foretas en evaluering av de tre OPS-
prosjektene, jf. nærmere omtale i del III.

Post 30 Riksveginvesteringer og post 60 
Forsøk

Det foreslås bevilget 4 696,7 mill. kr på post 30 og
867 mill. kr på post 60, til sammen 5 563,7 mill. kr.
Dette er en økning på 258,2 mill. kr eller 4,9 pst. fra
saldert budsjett 2006. Bevilgningen for 2006 og for-
slaget for 2007 for post 30 og post 60 samlet utgjør
47,4 pst. av rammen i handlingsprogrammet 2006–
2009. 

Etterfølgende tabell viser fordelingen av forsla-
get til bevilgninger på post 30 og post 60 for 2007,
sammenlignet med handlingsprogrammet 2006–
2009.

1 Omfatter bl.a. midler til oppgradering av eksisterende tunneler, tiltak på nasjonale turistveger, reservebruprosjektet og FoU.

Pr. 01.01.2007 vil bindingene knyttet til fullfø-
ring av igangsatte prosjekter utgjøre om lag 22
mrd. kr, hvorav om lag 11 mrd. kr skal dekkes ved
statlige midler (omfatter også post 31 og post 35).
Med budsjettforslaget for 2007 utgjør bindingene
knyttet til fullføring av igangsatte/vedtatte prosjek-
ter om lag 14 mrd. kr, hvorav om lag 7,5 mrd. kr
skal dekkes ved statlige midler. Inkl. refusjonsfor-
pliktelser, vil de totale bindingene pr. 01.01.2008
utgjøre om lag 15 mrd. kr. I tillegg kommer statens
forpliktelser knyttet til oppfølging av vedtatte bom-
pengepakker, OPS-prosjekter og prosjekter der
alternativ bruk av ferjetilskudd inngår. 

På grunn av store bindinger må en vesentlig
del av investeringsrammen i 2007 benyttes til å
sikre rasjonell anleggsdrift av igangsatte prosjek-
ter. Forskjellen i oppfølgingsgrad mellom stamve-
ger og øvrige riksveger, jf. tabell foran, må ses i
sammenheng med dette. Når bindingene på stam-
vegnettet blir redusert, skal også øvrige riksveger
prioriteres i samsvar med handlingsprogrammet. 

Det vil bli startet opp noen større prosjekter på
øvrige riksveger i 2007, mens det ikke vil startes
opp nye større prosjekter på stamvegnettet. Deler
av den forutsatte satsingen på bl.a. særskilte tra-
fikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende

(i mill. 2007-kr)

Jevnt per år
handlingsprogram

2006–2009
Forslag

2007

Oppfølging
etter to år

i pst.

Stamveger 3 210 3 192 49,1

Øvrige riksveger 2 218 1 921 44,3

– herav post 30 – 1 054 –

– herav post 60 – 867 –

Ikke rute-/fylkesfordelte midler1 424 450 51,1

Sum postene 30 og 60 5 852 5 564 47,4
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og kollektivtrafikktiltak må utsettes til siste del av
handlingsprogramperioden. De store bindingene
vil i tillegg medføre reduserte oppstartsbevilgnin-
ger og utsatt oppstart for enkelte større prosjekter. 

Fra 01.01.2004 ble det iverksatt forsøk i enkelte
byer med alternativ forvaltningsorganisering av
transportsystemet og forsøk i enkelte fylkeskom-
muner med oppgavedifferensiering knyttet til bl.a.
samferdselsområdet, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2
(2003–2004). Forsøkene skal ha en varighet på fire
år. Hovedformålet med forsøkene er å oppnå bedre
samordnet areal- og transportpolitikk i byområ-
dene og bedre samlet offentlig ressursutnyttelse
på tvers av forvaltningsnivåene for veg- og kollek-
tivtransport. De statlige midlene til forsøkene
bevilges over post 60 Forsøk.

Til nå har det vært variable erfaringer med
hvordan forsøkene fungerer i de ulike områdene.
Det er viktig at forsøkene fungerer i tråd med for-
utsetningene. Samferdselsdepartementet vil på
denne bakgrunn følge forsøkene nøye framover.
Forsøk i by med alternativ forvaltningsorganise-

ring skal evalueres. Evaluering av forsøk med fyl-
keskommunal oppgavedifferensiering ble igang-
satt sommeren 2004. Evalueringen skal avsluttes
høsten 2007.

Samtlige midler til forsøksområdene innenfor
de fylkesfordelte rammene til øvrig riksvegnett på
post 30 inngår i forsøkene, også forutsatte statlige
midler til vedtatte større bompengeprosjekter og
andre større prosjekter som det er knyttet bevilg-
ningsvedtak til. 

Etterfølgende tabell viser fordelingen av de
statlige midlene til forsøkene over Samferdselsde-
partementets budsjett i 2007. Ekstern finansiering
inngår ikke i tabellen. Det er lagt til grunn at
ekstern finansiering innenfor forsøksområdene
BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold), Vestlands-
rådet (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane)
og Bergen vil utgjøre henholdsvis 427 mill. kr, 808
mill. kr og 744 mill. kr i 2007. I Kristiansandsregio-
nen og Trondheim er det ikke forutsatt ekstern
finansiering. 

1 Foreløpige budsjettall.
2 Rammetilskuddet til Bergen og Trondheim over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett er basert på framskrivninger 

med en deflator på 3,6.
3 Inkluderer ikke kommunale midler. I følge Kostra har kommunene benyttet om lag 20 mill. kr til investeringer i kommunale 

veger i 2005.
4 Inkluderer ikke kommunale midler. I følge regnskapstall har kommunen benyttet om lag 161 mill. kr til transportformål i 2005.
5 Inkluderer ikke kommunale midler. I følge regnskapstall har kommunen benyttet 91,8 mill. kr til transportformål i 2005.

I det følgende gis en nærmere omtale av priori-
teringene under mindre investeringstiltak m.m. i
2007. For å få et mer helhetlig bilde av satsingen
innenfor de ulike områdene, omtales prioriterin-
gene innenfor post 30 og post 60 samlet. I tillegg til
de prioriteringene som er omtalt i det etterføl-
gende, gjennomføres det også slike tiltak i forbin-
delse med de strekningsvise prosjekter. Oppføl-
ging i forhold til handlingsprogrammet 2006–2009

for de enkelte stamvegruter og de enkelte fylker er
nærmere omtalt i «Nærmere om investeringspro-
grammet». 

Trafikksikkerhetstiltak

Det er forutsatt benyttet om lag 500 mill. kr til sær-
skilte trafikksikkerhetstiltak i 2007, hvorav om lag
460 mill. kr i statlige midler. Samlede statlige mid-

(i mill. 2007-kr)

Statlige
midler

Fylkes-
kommunale

midler

Totalt, ekskl.
kommunale

midler

BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold) 284,0 284,0

Vestlandsrådet (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) 389,0 389,0

Kristiansandsregionen 20,0 8,71 28,73

Bergen 154,0 59,92 213,94

Trondheim 20,0 67,32 87,35

Sum 867,0 135,9 1 002,9
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ler i 2006 og 2007 gir en oppfølgingsgrad etter to år
på 37 pst. i forhold til handlingsprogrammet 2006–
2009. Det er imidlertid opp til det lokale forsøksor-
gan om forsøksmidlene (post 60) avsatt til trafikk-
sikkerhetstiltak faktisk skal brukes til dette. I til-
legg vil det bli gjennomført strekningsvise tiltak
med trafikksikkerhetsgevinster.

Tiltak rettet mot de alvorligste ulykkene som
møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med
myke trafikanter prioriteres. Dette vil være tiltak
som f.eks. midtrekkverk, vegbelysning, kurve- og
kryssutbedringer, bedring av kryssingsmuligheter
for fotgjengere og syklister, fjerning av hindringer
utenfor vegbanen, montering av rekkverk, automa-
tisk trafikkontroll m.m. Gjennomføring av strakstil-
tak på grunnlag av trafikksikkerhetsinspeksjoner
vil bli gitt høy prioritet. Mangel på forbikjørings-
muligheter er et problem. Det vil i løpet av 2007 bli
gjennomført en utredning om muligheten for å eta-
blere forbikjøringsfelt på utvalgte deler av stam-
vegnettet.

Tiltak for gående og syklende

Det er lagt til grunn at det totalt vil bli benyttet om
lag 310 mill. kr til tiltak for gående og syklende i
2007, hvorav om lag 240 mill. kr i statlige midler.
Samlede statlige midler i 2006 og 2007 gir en opp-
følgingsgrad etter to år på 34 pst. i forhold til hand-
lingsprogrammet 2006–2009. Det er imidlertid opp
til det lokale forsøksorgan om forsøksmidlene
(post 60) avsatt til tiltak for gående og syklende
faktisk skal brukes til dette. I tillegg vil det bli gjen-
nomført strekningsvise tiltak som medfører bedre
forhold for gående og syklende.

Utbygging av sammenhengende sykkelnett i
utvalgte byområder prioriteres. I tillegg prioriteres
skoleveger og andre strekninger der det ferdes
mange mindreårige. Skoleveger langs trafikkerte
veger vil fremover bli prioritert høyere. Arbeidet
med å inspisere og forbedre eksisterende syk-
keltraséer i forhold til trafikksikkerhet, utforming
og opplevelse vil bli videreført i 2007. Videre vil
Statens vegvesen formidle kunnskap om sykling
og sykkeltiltak gjennom Sykkelbynettverket og
gjennom samarbeid med universiteter og høysko-
ler om undervisning i miljøvennlig bytransport. I
2007 vil trafikkreglene bli gjennomgått med sikte
på å gjøre sykling tryggere og mer attraktivt. 

Tiltak for kollektivtransport

Det er lagt til grunn at det totalt vil bli benyttet om
lag 1 040 mill. kr til kollektivtrafikktiltak i 2007,
hvorav om lag 170 mill. kr i statlige midler. Sam-
lede statlige midler i 2006 og 2007 gir en oppføl-

gingsgrad etter to år på 38 pst. i forhold til hand-
lingsprogrammet 2006–2009. Det er imidlertid opp
til det lokale forsøksorgan om forsøksmidlene
(post 60) avsatt til kollektivtransport faktisk skal
brukes til dette. I tillegg vil det bli gjennomført
strekningsvise tiltak som medfører bedre forhold
for kollektivtransporten.

Den største satsingen på kollektivtrafikktiltak
er i Oslo og i Bergen. Det forutsettes benyttet om
lag 410 mill. kr, inkl. bompenger, til kollektivtra-
fikktiltak i Oslo/Akershus i 2007, hvorav om lag
300 mill. kr i Oslo og om lag 110 mill. kr i Akers-
hus. I Bergensområdet forutsettes det benyttet om
lag 520 mill. kr, inkl. bompenger. De største pro-
sjektene er bygging av Bybanen i Bergen og opp-
rusting av Kolsåsbanen i Oslo. Profilen på satsin-
gen i 2007 preges av disse baneinvesteringene. For
øvrig er det forutsatt nærmere 200 mill. kr til fram-
kommelighetstiltak for buss og trikk, primært i
Oslo og i Stavanger. Tilrettelegging av knutepunkt
og holdeplasser vil også være en viktig del av sat-
singen i 2007.

Arbeidet for å bedre tilgjengeligheten til kollek-
tivsystemet for personer med nedsatt funksjons-
evne er et prioritert område. Det er avsatt 50 mill.
kr til tilskuddsordningen for universell utforming
og oppfølging av BRA-programmet i 2007, jf. nær-
mere omtale under kap. 1330, post 60 Særskilte til-
skudd til kollektivtransport. Statens vegvesen for-
valter tilskuddsordningen. 

I tillegg innarbeider Statens vegvesen hensynet
til tilgjengelighet for alle i vegnormaler og faglige
veiledere, og det er et krav at hensynet ivaretas
ved alle nyinvesteringer og ombygginger. Den
største utfordringen ligger i å få til en gjennomgå-
ende enhetlig transportstandard, spesielt på stam-
rutene for kollektivtransporten. Dette vil kreve
mange år med systematisk innsats. 

Miljøtiltak

Det er lagt til grunn at det totalt vil bli benyttet om
lag 140 mill. kr til særskilte miljø- og servicetiltak i
2007, hvorav om lag 130 mill. kr i statlige midler.
Samlede statlige midler i 2006 og 2007 gir en opp-
følgingsgrad etter to år på 47 pst. i forhold til hand-
lingsprogrammet 2006–2009. Det er imidlertid opp
til det lokale forsøksorgan om forsøksmidlene
(post 60) avsatt til miljøtiltak faktisk skal brukes til
dette. I tillegg kommer miljø- og servicetiltak som
inngår i strekningsvise tiltak.

I 2007 vil det bli gjennomført støytiltak på
enkelte boliger der Statens vegvesen har fått innvil-
get forlengelse av tidsfristen i forurensningsfor-
skriften. I tillegg gjennomføres tiltak på nye boli-
ger som kommer over grenseverdien på 42 dBA.



54 St.prp. nr. 1 2006–2007
Samferdselsdepartementet
Det vil bli arbeidet med kartlegging i forhold til
nytt støyregelverk, og utvikling av tiltak rettet mot
støykilden. Arbeidet med å prøve ut støysvake veg-
dekker blir videreført.

I Oslo, Lillehammer, Drammen, Grenland,
Trondheim og Tromsø vil det i 2007 bli gjennom-
ført tiltak for å redusere nivået av svevestøv. Forsø-
kene med spredning av saltløsning og økt renhold
vil fortsette. 

Nye veganlegg skal ha god estetisk kvalitet.
Det gjennomføres årlig tiltak langs eksisterende
veg som har problemer knyttet til estetikk, natur-
og kulturmiljø. Bygging av miljøgater gjennom tett-
steder prioriteres.

Statens vegvesens verneplan for veger, bruer
og vegrelaterte kulturminner vil bli fulgt opp med
vern og forvaltning av objektene i 2007. Gjennom-
føringstakten for formelt vern avhenger blant
annet av ressursene hos antikvariske myndigheter
og i Statens vegvesen.

St.meld. nr. 21 (2004–2005) Regjeringens miljø-
vernpolitikk og rikets miljøtilstand, har som mål å
stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Sta-
tens vegvesen har i samarbeid med Direktoratet
for naturforvaltning utviklet en metode for kartleg-
ging av problemomfanget. På bakgrunn av kartleg-
gingen vil det bli utarbeidet regionale tiltaksplaner.
Det er et mål for Regjeringen å redusere nedbyg-
ging av dyrket jord.

Fra 2007 vil det bli rapportert på antall dekar
dyrka jord som blir bygd ned. Det skal utarbeides
bedre måleparametre til bruk ved planlegging og
utbygging av infrastrukturen.

I henhold til EUs rammedirektiv for vann gjen-
nomføres en kartlegging av konflikter i forhold til
vannforurensning i 2006. På bakgrunn av denne
kartleggingen skal det innen 2009 utarbeides til-
taksprogrammer og forvaltningsplaner. Dette
arbeidet vil starte opp i 2007. Ny saltingsstrategi vil
trolig bidra til å redusere negativ påvirkning på
vannforekomster.

Rassikringstiltak

Se samlet omtale av rassikringstiltak under post
31.

Opprusting av tunneler 

Det foreslås bevilget 175 mill. kr til utbedring av
eksisterende tunneler i 2007. Samlede statlige mid-
ler i 2006 og 2007 gir en oppfølgingsgrad etter to år
på 50 pst. i forhold til handlingsprogrammet 2006–
2009. I tillegg kommer midler som prioriteres
innenfor de rute- og fylkesfordelte investerings-
rammene. 

En vesentlig del av midlene vil bli benyttet til å
sluttføre pålagt utskifting av vann- og frostsikring i
tunnelene mellom Ålesund og Ellingsøy og mellom
Ellingsøy og Valderøy på rv 658 i Møre og Roms-
dal. I tillegg prioriteres oppfølging av det sentrale
programmet for oppgradering av eksisterende tun-
neler med basisutstyr for brannsikkerhet innen
utgangen av 2011. I den forbindelse vil også EU-
direktivet om minimum sikkerhetskrav til tunneler
bli fulgt opp, samt ev. behov for andre utbedringer i
de aktuelle tunnelene. 

Nødnett for utrykningsetatene er i utgangs-
punktet forutsatt finansiert over Justis- og politide-
partementets budsjetter, jf. St.prp. nr. 1 (2005–
2006), side 95. Kommunikasjonsnett for utryknings-
etatene som er eldre enn 12–15 år, forutsettes imid-
lertid dekket over Samferdselsdepartementets bud-
sjetter, jf. nærmere omtale under «Andre saker». 

Nasjonale turistveger

Den vedtatte satsingen på Nasjonale turistveger
omfatter utvalgte vegstrekninger, som spesielt skal
tilrettelegges og markedsføres for vegfarende
turister. Opplevelser av unik natur fra vegen og
spennende stoppesteder i kombinasjon med gode
kulturopplevelser, service og informasjon forven-
tes å gi flere turister, økt oppholdstid og økte inn-
tekter for næringslivet. Dette gjelder særlig i dis-
triktene. Prosjektene er utarbeidet og gjennomfø-
res i samarbeid med kommuner og næringslivet. 

Satsingen på Nasjonale turistveger innebærer
mange enkelttiltak på de utvalgte strekningene.
Disse enkelttiltakene må ses i sammenheng. Dette
er nødvendig for å oppnå hensikten med Nasjonale
turistveger.

Det foreslås bevilget 100 mill. kr til prosjektet i
2007 for å ivareta statens innsats i de pågående pro-
sjektene. Samlede statlige midler i 2006 og 2007 gir
en oppfølgingsgrad på 57 pst. i forhold til hand-
lingsprogrammet 2006–2009. 

I 2007 prioriteres tiltak som skal gi E10 i Lofo-
ten og rv 550 Jondal – Utne i Hardanger status som
nasjonale turistveger. Videre prioriteres tiltak med
sikte på turistvegstatus for Geiranger – Trollstigen
og Aurlandsfjellet i 2008 samt Rondane og Havøy-
sund i 2009. Den foreslåtte rammen vil også benyt-
tes til tiltak på øvrige strekninger.

Post 31 Rassikring

Det foreslås bevilget 321 mill. kr i 2007, en økning
på 55,8 mill. kr eller 21 pst. fra saldert budsjett
2006. Samlede statlige midler i 2006 og 2007 gir en
oppfølgingsgrad på 49,7 pst. i forhold til handlings-
programmet 2006–2009. 
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I tillegg er det lagt til grunn at det vil bli benyt-
tet til sammen om lag 160 mill. kr i statlige midler
til prosjekter og tiltak med rassikringsgevinst på
andre budsjettposter (postene 30 og 60). Samlede
statlige bevilgninger til rassikringsinnsats i 2007 vil
utgjøre om lag 480 mill. kr. I tillegg kommer
ekstern finansiering, slik at det totalt vil bli benyt-
tet om lag 560 mill. kr til rassikring i 2007. 

Følgende større prosjekter (over 100 mill. kr)
med rassikringsgevinst foreslås prioritert i 2007,
med finansiering dels over post 30, dels post 31 og
dels post 60:
– Rv 43 Aunevik – Bukkesteinen, Lyngdal kom-

mune i Vest-Agder
– E39 Gammelseter – Nipetjørn, Lindås kom-

mune i Hordaland
– Rv 5 Langs Kjøsnesfjorden (Hammarsgrova –

Stølsneset) i Jølster kommune i Sogn og Fjor-
dane

– Rv 55 Fatlaberget, Leikanger/Sogndal kommu-
ner i Sogn og Fjordane

– Rv 55 Stedjeberget, Sogndal kommune i Sogn
og Fjordane

– Rv 617 Gotteberg – Kapellneset, Vågsøy kom-
mune i Sogn og Fjordane

– Rv 62 Fresvika – Jordalsgrenda, Nesset/Sunn-
dal kommuner i Møre og Romsdal

– E10 Gjennom Fjøsdalen, Flakstad kommune i
Nordland

– Fv 347 Arnøya, Skjervøy kommune i Troms

Midlene som bevilges over post 31 Rassikring, kan
nyttes til rassikringstiltak både på riks- og fylkes-
vegnettet. 

Post 35 Vegutbygging i Bjørvika

Det foreslås bevilget 390 mill. kr i 2007. Av forsla-
get er 53 mill. kr innenfor rammen i handlingspro-
grammet 2006–2009. Sammen med bevilgningen i
2006 gir dette en oppfølgingsgrad på 50 pst. i for-
hold til planrammen i handlingsprogrammet. I til-
legg er det lagt til grunn at det skal benyttes 480
mill. kr i bompenger fra Oslopakke 1 og 165 mill.
kr i tilskudd fra Oslo kommune i 2007. 

Prosjektet er tidligere omtalt i blant annet
St.meld. nr. 28 (2001–2002), St.meld. nr. 24 (2003–
2004), side 108, St.prp. nr. 96 (1987–88), St.prp. nr.
50 (2004–2005) og St.prp. nr. 1 (2005–2006), side
96. 

Første etappe av prosjektet omfatter ny E18 i
en om lag 1 200 meter lang tunnel under Bjørvika
og Bispevika mellom Festningstunnelen og Eke-
bergtunnelen, hvorav om lag 700 meter som senke-
tunnel. Det skal bygges kryss ved Havnelageret og
på Sørenga. I tillegg inngår etablering av en ny veg-

forbindelse, Østre tangent, i bru over sporområdet
ved Oslo S med tilkobling til Schweigaardsgate. I
andre etappe skal det bygges nytt lokalt vegsystem
i området. Anleggsarbeidene startet i august 2005
med sikte på at første etappe åpnes for trafikk i
2010. Andre etappe vil etter planen stå ferdig i
2012.

Bompenger, forskudd og refusjoner

Ekstern finansiering (forskudd, tilskudd og bom-
penger) i 2006 og 2007 ventes å utgjøre om lag 48
pst. av det som er lagt til grunn i handlingspro-
grammet 2006–2009. For 2007 ventes dette å
utgjøre 5 300 mill. kr, hvor tilskudd utgjør om lag
400 mill. kr og forskudd utgjør om lag 150 mill. kr.

Bompenger

Trafikantene betalte 4 300 mill. kr i bompenger i
2005. Dette er om lag 240 mill. kr mer enn året før.
Totalt ble 3 560 mill. kr i bompenger stilt til rådig-
het til investeringer. Pr. 01.01.2006 var det 49 bom-
pengeprosjekter som enten var i drift eller vedtatt
bygd. Det ble vedtatt ett nytt prosjekt i 2005 og fem
prosjekter ble avviklet. 

For 2006 er det anslått at om lag 4 300 mill. kr
vil bli stilt til rådighet fra bompengeselskapene.
Dette er om lag 26 pst. mer enn forutsatt i St.prp.
nr. 1 (2005–2006). For 2007 forutsettes om lag
4 800 mill. kr stilt til rådighet fra bompengeselska-
pene. 

Forskudd og refusjoner 

Innbetalte forskudd medførte at statens gjeld ved
utgangen av 2005 var på 669 mill. kr. I 2006 ventes
det innbetalt om lag 150 mill. kr i forskudd, mens
det er forutsatt refundert om lag 100 mill. kr. I 2007
er det ventet innbetalt om lag 150 mill. kr, mens det
er forutsatt refundert om lag 140 mill. kr. Statens
gjeld ved utgangen av 2007 ventes å utgjøre om lag
700 mill. kr. Videre innebærer ordningen med
betingede refusjoner at staten pr. 01.01.2007 har
påtatt seg et ansvar for eventuelt å refundere om
lag 380 mill. kr innenfor rammene til øvrige riksve-
ger for det enkelte fylke. I tillegg kommer statens
forpliktelser til å betale vederlag til OPS-prosjek-
tene og prosjekter der alternativ bruk av ferjetil-
skudd inngår.

Det foreslås at Statens vegvesen for 2007 gis en
fullmakt til å inngå forskutteringsavtaler, men slik
at de totale refusjonsforpliktelser ikke overstiger 1
800 mill. kr, noe som innebærer at det kan inngås
avtaler for inntil 500 mill. kr i 2007. 
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Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

Det foreslås bevilget 1 464,4 mill. kr til kjøp av riks-
vegferjetjenester i 2007, en økning på 8,1 pst. fra
saldert budsjett 2006. Økningen forklares bl.a. av
at det i budsjettforslaget er innarbeidet kompensa-
sjon for innføring av en NOx-avgift. Bevilgningen
for 2006 og forslag 2007 utgjør 54,9 pst. av planram-
men i handlingsprogrammet 2006–2009. Bl.a. ut fra
den store økningen i tilskudd til ferjedriften de
senere årene er det svært viktig med effektivise-
ring på dette området. 

Samferdselsdepartementet legger til grunn at
rutetilbudet i 2007 skal opprettholdes på samme
nivå som i 2006. I forbindelse med anbudskonkur-
ranser fristilles det ferjer. Dette gir muligheter for
økt kapasitet i enkelte samband. Det endelige rute-
tilbudet vil imidlertid avhenge av resultatet av for-
handlingene for 2007. 

Samferdselsdepartementet vil gjennomgå situa-
sjonen med NTP-standard på riksvegferjesamban-
dene, og evt. komme tilbake til Stortinget med for-
slag til tiltak. Høy oljepris, innføring av obligatorisk
tjenestepensjonsordning, overgangskostnader knyt-
tet til anbud, inntektsbortfall ved innføring av en ny
felles rabattordning, fjerning av dobbeltakst for far-
lig gods, økt rutetilbud i sambandet Stavanger –
Tau samt ny forskrift om redningsredskaper på
passasjerskip, gir utfordringer mht. å opprettholde
tilbudet i ferjedriften. Samferdselsdepartementet
legger til grunn en takstøkning fra 01.01.2007 på
3,8 pst.

Det er lagt opp til konkurranseutsetting av vel
20 ferjesamband i 2006 og noen flere ferjesamband
i 2007. Det settes krav om gassferjer i forbindelse
med utlysingen av sambandet Molde – Vestnes.
Regjeringen vurderer også bruk av gassferjer i
andre riksvegferjesamband. 

I 2007 vil to riksvegferjesamband bli avløst av
fast vegsamband. Dette er sambandene Aukan-Vin-
sternes i Møre og Romsdal og Hufthamar-Auste-
vollhella i Hordaland. En vurdering av sambandet
Svolvær - Skutvik vil bli gjennomført når fastlands-
forbindelsen til Lofoten åpnes for trafikk, som er
planlagt åpnet for trafikk i slutten av 2007. 

I Budsjett-innst. S. nr. 13 (2005–2006) ble Sam-
ferdselsdepartementet bedt om å foreta en vurde-
ring om det er ferjesamband som bør omklassifise-
res til riksvegferjesamband, f.eks. Randsfjordferja
og ferjesambandet i Kragerø-skjærgården. Om et

ferjesamband klassifiseres som fylkesvegferjesam-
band eller som et riksvegsamband avhenger i all
hovedsak av trafikkgrunnlaget og hvilke trafikkre-
lasjoner som skal betjenes, dvs. om det betjener
trafikk av regional eller av mer lokal karakter. Det
er ikke grunnlag for å omklassifisere de nevnte fer-
jesambandene til riksvegferjesamband ut fra
dagens kriterier. Departementet vil komme tilbake
til spørsmålet om klassifisering av ferjesamband i
forbindelse med den varslede forvaltningsrefor-
men i 2010. 

Som Samferdselsdepartementet varslet i
St.prp. nr. 65 (2005–2006), vil det bli innført en fel-
les billetterings- og rabattordning basert på bruk
av verdikort i Rogaland, Hordaland og Sogn og
Fjordane fra 01.01.2007. Trafikantene vil da få
samme rabattordning på alle reiser innen regionen
basert på ett kort. De tre fylkene har i dag like bil-
lettmaskiner og kort, og vil dermed kunne benytte
eksisterende billetteringsutstyr ved en samord-
ning.

Det er ikke mulig med en felles rabattordning
for hele landet fra 01.01.2007 da de forskjellige fer-
jeselskapene har ulikt billetteringsutstyr. Ordnin-
gen vil kunne utvides til å omfatte hele riksvegfer-
jedriften fra 01.01.2008, slik at alle med verdikort
kan reise med full rabatt i alle riksvegferjesam-
band. Forutsetningen for en slik samordning er at
alle ferjeselskapene får et felles og nytt billette-
ringsutstyr i løpet av 2007. Innføringen medfører et
investeringsbehov for riksvegferjedriften på om lag
50 mill. kr i 2007.

Møreforsking har blitt tildelt et utredningsopp-
drag om gratis ferjer, og skal komme med tilbake-
melding til Samferdselsdepartementet innen utlø-
pet av 2006. Oppdraget omfatter utredning av virk-
ninger for bosetting/næringsliv og økonomiske
konsekvenser av gratis ferjer. Utredningen skal i
denne sammenheng også vurdere flere alternati-
ver, herunder kriterier for valg av samband hvor
det ev. skal bli gratis å reise. Departementet tar
sikte på å komme tilbake til saken i forbindelse
med statsbudsjettet 2008.

Statsgaranti for 2. prioritets pantelån til nye fer-
jer og ombygging av eksisterende ferjer i til-
skuddsberettiget riksvegferjedrift, skal ikke over-
stige en totalramme på 950 mill. kr. Totalrammen
inkluderer 10 pst. til dekning av eventuelle inndri-
velseskostnader. 
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Kap. 4320 Statens vegvesen

1 Det er senere gjort følgende endringer i forhold til saldert budsjett 2006, jf. St.prp. nr. 66./Innst. S. nr. 205 (2005–2006): Post 01 
er økt med 116,2 mill. kr. Det opprettes en ny post 03 med 40 mill. kr, og post 04 er satt ned til 0.

Post 01 Salgsinntekter m.m.

Det foreslås budsjettert med inntekter på 135 mill.
kr. 

Regnskapsførte inntekter har i flere år ligget
vesentlig over de budsjetterte inntekter for posten.
Av hensyn til kravet om realistisk budsjettering er
både inntekter og tilhørende utgifter oppjustert fra
og med Revidert nasjonalbudsjett 2006, jf. St.prp.
nr. 66/Innst. S. nr 205 (2005–2006). Det ble da også
opprettet en ny post 03 Refusjon fra forsikringssel-
skaper.

Samferdselsdepartementet foreslår at merinn-
tektsfullmakten for posten videreføres, jf. forslag til
romertallsvedtak. 

Post 02 Diverse gebyrer

Det foreslås budsjettert med inntekter på 245 mill.
kr, en reduksjon på 18,3 pst. fra saldert budsjett
2006. Nedsatt inntektsanslag fra 2006 til 2007 skyl-
des dels redusert etterspørsel etter tjenester som
Statens vegvesen tilbyr, og dels at Regjeringen
ønsker å sette ned enkelte gebyrsatser fra og med
2007.

Reduksjon av etterspørsel etter tjenester gjel-
der særlig Statens vegvesens andel av de perio-
diske kjøretøykontrollene, som har sammenheng

med at private verksteder har tatt over mye av
dette markedet.

Regjeringen er opptatt av å vurdere ulike
gebyrordninger i staten, slik at disse i utgangs-
punktet skal tilsvare kostnaden ved å produsere
tjenesten. I denne sammenheng er det besluttet å
senke inntektskravet til Statens vegvesen, som
bl.a. vil gi rom for å senke prisene på førerprøver
og utstedelse av førerkort. 

Samferdselsdepartementet foreslår at merinn-
tektsfullmakten for posten videreføres, jf. forslag til
romertallsvedtak.

Post 03 Refusjoner fra forsikringsselskaper

Det foreslås budsjettert med inntekter/refusjoner
på 40 mill. kr. 

Inntekter/refusjoner knyttet til erstatninger for
skader på veginnretninger ble tidligere inntekts-
ført under post 01 Salgsinntekter. I forbindelse
med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett
2006 ble det besluttet å opprette en ny post for inn-
tektsføring av disse inntektene/refusjonene, jf.
St.prp. nr. 66/Innst. S. nr. 205 (2005–2006). Det
vises for øvrig til omtalen under post 01.

Samferdselsdepartementet foreslår at det knyt-
tes merinntektsfullmakt til posten, jf. forslag til
romertallsvedtak.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

1Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

01 Salgsinntekter m.m. 262 401 18 800 135 000

02 Diverse gebyrer 334 097 300 000 245 000

03 Refusjoner fra forsikringsselskaper 40 000

04 Tilgodehavende fra fylkeskommunene 5 740 9 500

15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 588

16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 14 966

17 Refusjon lærlinger 203

18 Refusjon av sykepenger 43 323

Sum kap. 4320 661 318 328 300 420 000
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Kap. 4322 Svinesundsforbindelsen AS

1 Kap. 4322, post 90 ble opprettet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006 med 32 mill. kr.

Post 90 Avdrag på lån

Den nye Svinesundsforbindelsen ble åpnet for tra-
fikk i juni 2005, og bompengeinnkrevingen startet
01.07.2005. Utbyggingen er finansiert ved statlige
lån, og påløpte renter i byggetiden legges til lånet.
Lånet utgjorde 745 mill. kr pr. 31.12.2005.

Nettoinntektene fra bompengeinnkrevingen
skal deles mellom Norge og Sverige. Det er lagt til
grunn at Norges andel av nettoinntektene i 2006 vil
være om lag 55 mill. kr, hvorav 23 mill. kr går til
dekning av renter og 32 mill. kr til avdrag. Sam-
ferdselsdepartementet legger til grunn at Norges
andel av nettoinntektene i 2007 vil være om lag 55
mill. kr, hvorav 25 mill. kr vil gå til avdrag på lån. 

Kap. 5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS

1 Kap. 5624, post 80 ble opprettet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006 med 23 mill. kr.

Post 80 Renter

Svinesundsforbindelsen AS skal betale renter og
avdrag på det statlige lånet i forbindelse med pro-
sjektet, jf. omtale under kap. 4322, post 90. Det er
lagt til grunn 30 mill. kr i renter i 2007.

Andre saker

Effektiviseringsgevinster og omstillings-
kostnader

Det vises til St.prp. nr. 1 (2001–2002) og St.prp. nr.
60 (2001–2002) som omtaler effektiviserings- og
omstillingsarbeidet i Statens vegvesen. Hovedgre-
pet i omstillingen var utskillelsen av produksjons-
virksomheten til Vegvesenet i et statlig aksjesel-
skap, Mesta AS, og en regionalisering av forvalt-
ningsområdet (nåværende Statens vegvesen) i fem
regioner fra og med 01.01.2003. Hovedmålsettin-
gen med arbeidet har vært å utføre Vegvesenets
arbeidsoppgaver med riktig kvalitet og med min-
dre ressurser i en mer desentralisert organisasjon.

Vegvesenet har fulgt opp effektiviserings- og
omstillingsarbeidet gjennom årlige delmål og sta-
tusrapporter, som er omtalt i de årlige budsjettpro-
posisjonene, sist St.prp. nr. 1 (2005–2006). Kostna-
dene ved omorganiseringen er omtalt i St.prp. nr.
60 (2001–2002).

Statens vegvesen satte som mål at omstillingen
skulle være gjennomført pr. 31.12.2005, og med en
effektiviseringsgevinst på 850 mill. 2006-kr for
2007. 

Evaluering av effektivisering og omstilling av Statens 
vegvesen 

Det er utført en ekstern evaluering av effektivise-
rings- og omstillingsarbeidet for Statens vegvesen.
Formålet var å få en vurdering av hvordan omstil-
lingen av Statens vegvesen har bidratt til å føre
organisasjonen i retning av de forutsatte politiske
og interne målene. Evalueringen har konsentrert
seg om omorganisering, effektivisering, ledelse og

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

90 Avdrag på lån1 25 000

Sum kap. 4322 25 000

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

80 Renter1 30 000

Sum kap. 5624 30 000
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organisasjonskultur, kompetanse samt folkevalgt
og brukerinnflytelse. 

Sentrale konklusjoner i rapporten er at regiona-
liseringen av Statens vegvesen var et riktig grep.
Vegvesenet har i dag en mer funksjonell organisa-
sjon enn tidligere. Det er betydelig lettere å sam-
ordne kompetanse og ressurser innenfor fem regi-
oner enn 19 vegkontorer. Arbeidet med Nasjonal
transportplan og andre strategiske planprosesser
har blitt enklere. Nåværende organisering legger
således til rette for bedre styring og mer rasjonell
utnyttelse av ressurser og kompetanse. 

Statens vegvesen står overfor en betydelig
utfordring med hensyn til rekruttering og kompe-
tanse. Mer enn 50 pst. av de ansatte i etaten er over
50 år. Samtidig er det mangel i samfunnet generelt
på flere av de yrkesgrupper/utdanningskategorier
Vegvesenet sterkt er avhengig av. Det blir derfor
særdeles viktig å utforme en framtidsrettet
arbeidsgiverpolitikk for å møte morgendagens
krav og utfordringer.

Det har vært god systematikk i den måten Sta-
tens vegvesen har planlagt og gjennomført omstil-
lingen. Vegvesenet har gjennomført store endrin-
ger i organisering, bemanning, styring og ledelse
av etatens forvaltningsoppgaver, parallelt med en
situasjon der produksjonsoppgavene ikke lenger
skulle utføres av Vegvesenet. 

Statens vegvesen har blitt en mer effektiv etat
enn før omstillingen. En sammenligning av beman-
ning og aktivitetsnivå i 2002 og 2005 viser at etaten
nå gjennomfører et større aktivitetsnivå med færre
årsverk. At midler til veg nå kan disponeres innen-
for et større regionalt perspektiv, gir effektivise-
ringsgevinster.

Statens vegvesen framstår ifølge rapporten i de
fleste sammenhenger med profesjonalitet og har
blitt stadig dyktigere til å planlegge og gjennom-
føre prosjekter. Samarbeidspartnere peker spesielt
på at Vegvesenet har god kompetanse på bygging
av ny infrastruktur og vedlikehold av den eksiste-
rende, med fokus både på planlegging og gjennom-
føring. Vegvesenet er blitt stadig flinkere til å
anlegge brede samfunnsmessige perspektiver på
sin virksomhet, og også til å gjennomføre planpro-
sesser med mange interessenter. Evalueringen
viser også at Statens vegvesen har et tett samar-
beid med og et godt forhold til både kommuner og
fylkeskommuner.

Selv om mye i organisasjonen er på plass og
etaten går i riktig retning, viser rapporten at det
fortsatt er en rekke utfordringer og enkeltspørs-
mål å ta tak i framover. Statens vegvesen vil bruke
rapportens funn og konklusjoner og sette fokus på
forbedringspunkter både internt i Vegvesenet og

overfor eksterne brukere, samarbeidspartnere og
offentlige myndigheter.

Reformen i Statens vegvesen er ikke fullt ut
gjennomført før i 2008. Samferdselsdepartementet
oppfatter evalueringen som nyttig.

Nærmere om effektiviseringsgevinster og 
omstillingskostnader

I det etterfølgende er det gitt en oppsummering av
hva som er oppnådd gjennom effektiviserings- og
omstillingsarbeidet så langt.

Konkurranseutsettingen er gjennomført i tråd
med den framdriftsplan som tidligere er skissert.
På anleggssiden ble alle nye kontrakter konkurran-
seutsatt fra 01.01.2003. De avtaler som Statens veg-
vesens produksjonsavdeling hadde pr. 31.12.2002,
ble overført til Mesta AS. Alle disse kontraktene
ble avviklet innen 2005. Alle asfaltkontrakter ble
konkurranseutsatt fra 01.01.2003. Den siste fjerde-
delen av funksjonskontraktene ble konkurranseut-
satt i 2006, som forutsatt. Dette betyr at den fulle
effekten av konkurranseutsettingen kommer i
2007. 

Effektivisering som følge av konkurranseutset-
ting er vurdert til å bli i samme størrelsesorden
som tidligere beregnet, jf. St.prp. nr. 1 (2005–
2006). 

Gevinstene for 2007 er beregnet til 150 mill. kr
for anleggssiden. Disse gevinstene slår ut i at det
blir lavere kostnader på prosjektene, hvilket vil gi
grunnlag for å starte nye anlegg. Gevinstene for
2007 er beregnet til 395 mill. kr for funksjonskon-
taktene på drift og vedlikehold sammenlignet med
overgangskontraktene. Alle gevinster er beregnet
med utgangspunkt i kostnadene i 2002. Det er
betydelig usikkerhet knyttet til disse beregnin-
gene.

Statens vegvesens omorganisering med regi-
oninndeling, utflytting og landsdekkende enheter
er gjennomført. 

Deler av effektiviseringsgevinstene på forvalt-
ningssiden har kommet noe senere enn tidligere
antatt. Selv om nedbemanningen skjedde i forut-
satt tempo, kom de økonomiske gevinster i form av
lavere lønnskostnader ett til ett og et halvt år etter
at nedbemanning hadde funnet sted. Dette skyldes
kostnader til ulike former for sluttpakker til over-
tallige. For trafikant- og kjøretøyområdene er
effektiviseringsgevinsten avhengig av arbeidet
knyttet til effektivisering av tjenestetilbud og tje-
nestestruktur innenfor trafikant- og kjøretøyområ-
dene. Effektiviseringsgevinsten i 2007 på forvalt-
ningssiden er beregnet til 270 mill. kr.

Effektiviseringsgevinsten av konkurranseutset-
tingen på 580 mill. 2006-kr sammen med effektivi-
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seringsgevinsten på forvaltningssiden utgjør til
sammen 850 mill. 2006-kr pr. år fra og med 2007.
Dette er en effektiviseringsgevinst som er i samme
størrelsesorden som lagt til grunn tidligere, jf. bl.a.
St.prp. nr. 1 (2005–2006) og St.prp. nr. 60 (2001–
2002). Effektiviseringsgevinsten ligger til grunn
for rammene og de mål som er lagt fram i Nasjonal
transportplan for 2006–2015. 

Samlet har omstillingskostnadene i Statens
vegvesen i perioden 2002–2006 vært 725 mill. kr,
hvorav 200 mill. kr er knyttet til etableringen av
Mesta i 2002. 

Rv 7 over Hardangervidda

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for
2002 og 2003 ble det besluttet at barriereeffekten
for villreinen på rv 7 over Hardangervidda skulle
vurderes. Kriterier og praktiske opplegg for mid-
lertidig stenging ble presentert i St.prp. nr. 1
(2003–2004) og videre utdypet i St.prp. nr. 1 (2004–
2005). Samferdselsdepartementet meldte at spørs-
målet om vinteråpen kontra vinterstengt rv 7 over
Hardangervidda skulle legges fram for Stortinget
til ny vurdering i statsbudsjettet for 2007, på grunn-
lag av resultater fra igangsatt forsknings- og utred-
ningsarbeid. Saken er også omtalt i St.prp. nr. 2
(2005–2006) Om utbygging og finansiering av rv
7/rv 13 Hardangerbrua i Hordaland.

Norge er det siste land i Europa som har stam-
mer av vill europeisk fjellrein, og følgelig har vi et
internasjonalt ansvar for å bevare arten. Av de om
lag 20 000 rein i vinterstammen i Norge, har antall
rein på Hardangervidda i prosjektperioden økt fra
om lag 5 000 til om lag 7 000. Øvrige dyr i den nor-
ske villreinstammen fordeler seg på 22 andre
områder. Gjennom behandling av St.meld. nr. 21
(2004–2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og
rikets miljøtilstand, har Stortinget fastsatt som
nasjonalt mål at villreinens leveområder skal sik-
res.

På oppdrag fra Statens vegvesen gjennomførte
Norsk institutt for naturforskning (NINA) i perio-
den 2002–2006 et forskningsprosjekt. Formålet var
å dokumentere i hvilken grad trafikken på rv 7
over Hardangervidda påvirker villreinens bruk av
beiteområdene langs riksvegen og trekkrutene
mellom områdene nord og sør for riksvegen. Beve-
gelsene til reinsdyrene har vært registrert med
GPS-sendere. Prosjektet viser at beiteområdene
langs og nord for riksvegen i svært liten grad har
vært tatt i bruk, og kjente trekkruter på tvers av
riksvegen har vært lite benyttet. Prosjektet har
vært gjennomført i en periode med en relativt liten
villreinstamme i Hardangervidda villreinområde.
Det er et forvaltningsmessig mål å bygge opp

stammen til om lag 11 000 dyr. Det er usikkert på
hvilken måte en økende villreinstamme vil påvirke
arealbruken, men det antas at økt konkurranse om
beitearealer vil føre til økt press på beitearealer i
utkantene av Hardangervidda.

Direktoratet for naturforvaltning har foreslått å
stenge rv 7 over Hardangervidda i vintermåne-
dene, for å gjenopprette den funksjonelle bruken
av hele Hardangervidda villreinområde. Vinterse-
songen er spesielt vektlagt fordi tilgangen på beite-
områder da er begrenset.

Statens vegvesen har med utgangspunkt i
St.prp. nr. 1 (2002–2003) utredet forskjellige tun-
nelalternativ med sikte på både å redusere riksve-
gens barriereeffekt for villreinen, og å øke regula-
riteten for trafikken ved å legge spesielt værutsatte
strekninger av vegen i tunnel. Utredningen viser at
det er mulig å kombinere hensynet til villreinen og
vegtrafikken. Det er også andre faktorer som spil-
ler inn for at en tunnelløsning skal ha tilstrekkelig
barrierereduserende effekt, f.eks. regulering av
skiturismen. De totale utbyggingskostnadene vari-
erer fra 1 til 2 mrd. kr, avhengig av hvilke alternativ
som velges. De ulike alternativer består av flere
tunnelkombinasjoner, som igjen kan utbygges
trinnvis. Rv 7 over Hardangervidda er ikke stam-
veg, og Samferdselsdepartementet ser ikke at det
nå er grunnlag for slike investeringer på vegstrek-
ningen.

Stenging av rv 7 over Hardangervidda i vinter-
månedene (januar-april) vil ha negative konsekven-
ser, blant annet for reiseliv og annet næringsliv
lokalt. Samferdselsdepartementet vil derfor ikke
på det nåværende tidspunkt innføre vintersten-
ging.

I St.meld. nr. 21 (2004–2005) Regjeringens mil-
jøpolitikk og rikets miljøtilstand, ble det foreslått å
utvikle regionale planer for helhetlig forvaltning av
villreinområdene. For Hardangervidda aust (Bus-
kerud og Telemark) foreligger det en fylkesplan
godkjent 24.04.1998. Miljøverndepartementet vil
bidra til at det utarbeides en ny fylkesdelplan for
hele Hardangervidda. I tillegg til å sikre villreinens
leveområde, skal planen avklare arealbrukskonflik-
ter, vise muligheter for økologisk forsvarlig
næringsutvikling og gi de overordnede rammene
for kommunal planlegging og behandling av saker
etter sektorlover. Forhold knyttet til rv 7 vil være et
aktuelt tema i en fylkesdelplan som skal legge ram-
mene for en helhetlig forvaltning av Hardanger-
vidda. Etter behandlingen av fylkesdelplanen vil
spørsmålet om vinterstenging av rv 7 bli vurdert
på sentralt nivå.

Samferdselsdepartementet vil samtidig under-
streke at rv 7 ikke er å betrakte som helårsveg.
Stenging av vegen i kortere eller lengre tidsrom
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om vinteren kan derfor måtte påregnes dersom
værforhold eller hensyn til sikkerhet tilsier dette.
Det er etablert et driftsopplegg for midlertidig
stenging av rv 7, som skal ta hensyn til villreinens
trekkbehov på tvers av rv 7. Rv 7 stenges dersom
det oppstår en konkret situasjon hvor vegens barri-
ereeffekt eller avstøtningseffekt kan påvirke villrei-
nens trekk. Villreinstammen vil bli elektronisk
overvåket i forbindelse med dette. Statens vegve-
sen vil videreføre og videreutvikle sitt samarbeid
med Direktoratet for naturforvaltning om denne
ordningen. Som avbøtende strakstiltak vil vegvese-
net gjøre det lettere for villreinen å krysse rv 7 ved
nedlegging av brøytekanter og fjerning av rekk-
verk. Fjerning av rekkverk vil bli vurdert der dette
kan erstattes med utplanering av sidearealet slik at
trafikksikkerheten opprettholdes.

Modernisering av førerkort- og motorvogn-
register (Au2sys)

Statens vegvesen utvikler et nytt kjøretøy- og fører-
kortregister med tilhørende saksbehandlingsyste-
mer og publikumsrettede tjenester. Dette skal
erstatte det eksisterende systemet som har vært i
bruk siden 1980, og som nå er foreldet. En moder-
nisering av registeret er viktig for etaten og for en
rekke sentrale brukere. Au2sys er blant annet et
kilderegister for særavgiftene på motorvogner, og
det er avgjørende for riktig fastsettelse av avgiftene
at data fra registeret er korrekte. Utformingen av
motorvognavgiftene i framtiden er også avhengig
av at registeret inneholder tilstrekkelige opplysnin-
ger knyttet til kjøretøy og eier, og at registeret byg-
ges opp med nødvendig grad av fleksibilitet til å
ivareta framtidige behov. Systemet vil ha om lag
15 000 autoriserte brukere samt et stort antall
publikumsbrukere av tjenestene. 

I arbeidet med nytt kjøretøy- og førerkortregis-
ter er det prioritert å få på plass et nytt avgiftsfast-
settelse- og registreringssystem for motorvogn.
Dette skal samvirke med Toll- og avgiftsdirektora-
tets systemer på en bedre måte enn dagens Auto-
sys og gi sikrere og mer effektiv avgiftsinnkreving.
Statens vegvesen og Toll- og avgiftsdirektoratet
arbeider med en felles plan som også krever tilpas-
ninger i Toll- og avgiftsdirektoratets IT-systemer.
Denne delen av Au2sys vil være klart til bruk i
løpet av 2007. Endelig ferdigstillelse av prosjektet
er planlagt til utgangen av 2008 med et totalt kost-
nadsoverslag på 285 mill. kr. I 2007 er det forutsatt
brukt om lag 110 mill. kr i utviklingskostnader. 

Kommunikasjon og radio i vegtunneler 

Nødnett

I regi av Justis- og politidepartementet arbeides det
med et prosjekt om innføring av et nytt landsdek-
kende digitalt radionettverk for nød- og beredskaps-
etater, «Nødnettprosjektet». Stortinget vedtok eta-
bleringen av det første byggetrinnet for «Nødnet-
tet» ved behandlingen av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3
(2004–2005).

Det er behov for å legge nødsamband i vegtun-
nelene for å ivareta daglige operative hensyn i nød-
og beredskapsetatene når de kjører gjennom tun-
nelene, samt til bruk ved hendelser inne i tunne-
lene. Statens vegvesen har også behov for å bruke
«Nødnettet» i beredskapssammenheng, samt i kri-
ser som f.eks. flom og skred. Tilsvarende gjelder
kommunikasjon ved kolonnekjøring på høyfjellet.
Mobilsamband kan ikke benyttes i slike situasjo-
ner.

Det er nå lagt opp til at Statens vegvesen skal
dekke nødvendig utskifting av utstyr som har nådd
sin naturlige levetid på 12–15 år. Kostnadene for
Statens vegvesen i 2007 er ikke detaljberegnet,
men antas å ligge i størrelsesorden 25 mill. kr.

Senjafergene

Det har lenge vært knyttet stor usikkerhet til den
årlige driften av Senjafergene. Senjafergene inngår
ikke i riksvegferjedriften. Samferdselsdepartemen-
tet vil invitere til en dialog med Troms og Nord-
land fylkeskommuner for å kartlegge muligheten
for forutsigbare ordninger for driften av Senjafer-
gene.

Grønn Stat 

Statens vegvesen deltar i arbeidet med å gjøre eta-
tenes energibruk, transport, innkjøp og avfalls-
håndtering i egen virksomhet mer miljøvennlig.
Bl.a. gjennomføres det et prosjekt for å redusere
strømforbruket i tunneler og til vegbelysning. 

Statens vegvesen har gjennomført et etatspro-
sjekt om gjenbruk der målet er å øke etatens gjen-
vinning av avfall. I Nasjonal handlingsplan for
bygge- og anleggsavfall er det et mål om 70 pst.
gjenvinning av slikt avfall. For asfalt er målet om
gjenbruk større enn for annet bygg- og anleggsav-
fall. I 2005 ble det arbeidet med å utarbeide ret-
ningslinjer for avfallsbehandling og sette krav til
avfall i kontrakter med entreprenører. Videre er
det utarbeidet et system for rapportering av avfall. 
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Likestilling

I det nye mål- og resultatledelsessystem for Sta-
tens vegvesen er det blant annet integrert en like-
stillingsindikator som innebærer at lederne setter
mål og skal måles på de resultater som de kan
påvirke. Likestillingsindikatoren omfatter:
– Andelen kvinner i lederstilling og andelen til-

satte kvinner i året i lederstillinger.
– Andelen kvinnelige merkantile og tekniske

saksbehandlere – status og tilsatte i året.
– Lønnsrelasjonen mellom kvinner og menn i fire

ulike stillingskategorier.

Hvert år blir det fordelt om lag 1 mill. kr i utdan-
ningsstøtte til kvinner i Statens vegvesen. Likestil-
lingsarbeidet i Statens vegvesen er organisert med
et sentralt likestillingsutvalg som er partssammen-
satt. En ledelsesrepresentant fra hver region og
Vegdirektoratet har plass i både sentralt og regio-
nalt likestillingsutvalg. Det er for tiden i gang en
prosess med å finne andre arbeidsformer for å
bedre resultatene knyttet til likestilling.

Nærmere om investeringsprogrammet

Investeringer på stamvegnettet

Samferdselsdepartementets forslag til investe-
ringsprogram for 2007 er basert på prioriteringene
i St.meld. nr. 24 (2003–2004) Nasjonal transport-
plan 2006–2015, Stortingets behandling av meldin-
gen, jf. Innst. S. nr. 240 (2003–2004), Statens vegve-
sens handlingsprogram for 2006–2009 og Stortin-
gets merknader til dette i forbindelse med
behandlingen av St.prp. nr. 1 (2005–2006). Etterføl-
gende tabell viser forslaget til investeringsprogram
for 2007. Av tabellen framgår også forutsatte inves-
teringer i 2006–2007 sammenholdt med handlings-
programmet for 2006–2009. 

Regjeringen Bondevik II satte i gang mange
store prosjekter, særlig på stamvegnettet, med små
oppstartsbevilgninger i 2006. Det har gitt store bin-
dinger til igangværende prosjekter som gjør det
vanskelig å få til rasjonell og ønsket framdrift, sam-
tidig som trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkel-
vegutbygging m.m. får en ønsket prioritering. Den
høye aktiviteten på stamvegnettet gir en relativt
lavere aktivitet på det øvrige riksvegnettet. I tillegg
fører de store bindingene til utsatt trafikkåpning
for enkelte igangsatte prosjekter. Det foreslås ikke
oppstart av større prosjekter på stamvegnettet i
2007. Dette er i tråd med Statens vegvesens hand-
lingsprogram for 2006–2009.

Hensynet til rasjonell anleggsdrift har ført til at
oppfølgingsgraden i forhold til Statens vegvesens
handlingsprogram for 2006–2009 varierer mellom
rutene. Variasjonene i oppfølgingsgrad forutsettes
å jevne seg ut innen utløpet av perioden 2006–2009. 

I det etterfølgende er det gitt en beskrivelse av
hovedtrekkene i prioriteringene innenfor den
enkelte stamvegrute i 2007. Dersom det er store
avvik i forhold til forutsetningene i St.meld. nr. 24
(2003–2004) og St.prp. nr. 1 (2005–2006), er dette
omtalt. Alle prosjekter med kostnadsoverslag
større enn 200 mill. kr er gitt en nærmere omtale. I
de tabellariske oversiktene over omtalte prosjekter
oppgis styringsrammen for de prosjektene som har
vært til ekstern kvalitetssikring, dvs. prosjekter
over 500 mill. kr. For øvrige prosjekter oppgis et
kostnadsoverslag som tilsvarer styringsrammen. 

For prosjekter som har vært til ekstern kvali-
tetssikring, omtales kostnadsendringer dersom
disse overskrider kostnadsrammen for prosjektet
og det ikke i all hovedsak er gjort rede for endrin-
gene i tidligere budsjettproposisjoner. For øvrige
prosjekter omtales kostnadsendringer som over-
skrider usikkerhetsmarginen på +/– 10 pst. i for-
hold til opprinnelig overslag. Avvik forklares som
hovedregel i forhold til St.prp. nr. 1 (2005–2006).
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Korridor 1 Oslo – Svinesund/Kornsjø

E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo 

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 497 mill. kr for 2007. I til-
legg er det regnet med 525 mill. kr i bompenger.

Innenfor denne rammen prioriteres videreføring av
prosjektene Svingenskogen – Åsgård og Vinterbru
– Assurtjern. Som det framgår av St.prp. nr. 1
(2005–2006) legges det opp til å fullføre utbyggin-
gen av E6 til firefelts veg i Østfold og Akershus
innen utgangen av 2009.

E6 fra Svinesund og gjennom Sarpsborg 
(Svingenskogen – Åsgård)

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 130–131, i St.prp. nr. 64 (2004–2005) og i
St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 105. Prosjektet inn-
går i Østfoldpakka, jf. St.prp. nr. 26 (1999–2000) og
St.prp. nr. 68 (2001–2002).

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende
E6 fra to- og trefelts veg til firefelts veg på en 34 km
lang strekning i kommunene Halden, Sarpsborg,
Fredrikstad og Råde. Vegen bygges med 26 m veg-
bredde og midtrekkverk. I prosjektet inngår bl.a.
bygging av ny bru over Glomma parallelt med
dagens bru.

Den 3 km lange strekningen fra Solli til Åsgård
åpnes for trafikk i oktober 2006. Resten av prosjek-
tet ventes åpnet for trafikk høsten 2008. Av fore-
slåtte midler i 2007 forutsettes 525 mill. kr stilt til
disposisjon av bompengeselskapet.

E6 Vinterbru – Assurtjern

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 131, i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 105–106, i
St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005–2006), side 125, og i
St.prp. nr. 65 (2005–2006). Prosjektet inngår i Oslo-
pakke 1, som alternativ til E18 Mosseveien, jf.
St.meld. nr. 46 (1999–2000), side 212.

Prosjektet omfatter bygging av firefelts veg på
en 5,7 km lang strekning i kommunene Ås, Oppe-
gård og Ski, og er siste etappe av utbyggingen av
E6 mellom Svinesund og Oslo. I prosjektet inngår
bl.a bygging av en tunnel på 3,6 km. 

Anleggsarbeidene startet i september 2006, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2009. 

Korridor 2 Oslo – Ørje/Magnor

E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 52 mill. kr for 2007. I tillegg
er det regnet med 225 mill. kr i bompenger. Innen-
for denne rammen prioriteres prosjektene Momar-
ken – Sekkelsten og Sekkelsten – Krosby. I tillegg
prioriteres mindre investeringstiltak, i all hovedsak
trafikksikkerhetstiltak. 

Østfoldpakka

Som omtalt i St.prp. nr. 65 (2005–2006) er det et
mål å forsere utbyggingen av E18 i Østfold. Sam-
ferdselsdepartementet har derfor tatt initiativ til en
nærmere vurdering av utsiktene til å framskynde
gjennomføringen av prosjektet Krosby – Knapstad
i forhold til det som er lagt til grunn i Statens veg-
vesens handlingsprogram for 2006–2009. Det er
imidlertid avdekket en betydelig kostnadsøkning
på prosjektet. Det må også gjennomføres ekstern
kvalitetssikring av prosjektet.

Som opplyst i forbindelse med behandlingen av
St.prp. nr. 65 (2005–2006) legges det opp til å ta ut
masse på strekningen Krosby – Knapstad i 2006 til
utbyggingen på strekningen Momarken – Sekkel-
sten. Også i 2005 ble det tatt ut masse på streknin-
gen til utbyggingen på strekningen Sekkelsten –
Krosby. En slik masseflytting mellom prosjektene
gjøres for å sikre rasjonell utbygging av E18 gjen-
nom Østfold. 

Kostnadene ved utsprenging av tunnelene på
strekningen Krosby – Knapstad, inkl. nødvendige
sikringsarbeider, arbeider i dagsonen mellom tun-
nelene, bygging av anleggsveg m.m., er beregnet
til om lag 60 mill. kr. Det er forutsatt at 17 mill. kr
skal dekkes av prosjektet Momarken – Sekkelsten.

(i mill. 2007-kr)

Kostnads-
overslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

E6 E6 fra Svinesund og gjennom Sarpsborg 
(Svingenskogen – Åsgård) 2 150 740,0 820

E6 Vinterbru – Assurtjern 1 235 265,0 905
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Dette innebærer at det er behov for 43 mill. kr i
2007 til dekning av de forberedende arbeider som
allerede er gjennomført på strekningen Krosby –
Knapstad. Midlene forutsettes stilt til disposisjon
av bompengeselskapet.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake
til videreføringen av arbeidene på strekningen Kro-
sby – Knapstad i løpet av høsten, etter at den
eksterne kvalitetssikringen er avsluttet.

E18 Momarken – Sekkelsten

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 134–135, i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 107,
og i St.prp. nr. 23 (2005–2006), side 2. Prosjektet
inngår i Østfoldpakka, jf. St.prp. nr. 26 (1999–2000). 

Prosjektet omfatter bygging av 6,2 km firefelts
veg i ny trasé i kommunene Eidsberg, Trøgstad og
Askim. Vegen bygges med 20 m vegbredde og
midtrekkverk. I tillegg omfatter prosjektet omleg-
ging av rv 22 på en om lag 1,3 km lang strekning. 

Anleggsarbeidene startet i august 2005, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2007. Av
foreslåtte midler i 2007 forutsettes 130 mill. kr stilt
til disposisjon av bompengeselskapet. 

E18 Sekkelsten – Krosby

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 134, i St.prp. nr. 67 (2002–2003) og i St.prp. nr.
1 (2005–2006), side 107. Prosjektet inngår i Øst-
foldpakka, jf. St.prp. nr. 26 (1999–2000).

Prosjektet omfatter bygging av 6,6 km firefelts
veg i ny trasé utenom Askim. Vegen bygges med
20 m vegbredde og midtrekkverk. I tillegg omfat-
ter prosjektet omlegging av rv 115 på en om lag 2
km lang strekning. 

Anleggsarbeidene startet i juni 2003. Ny E18
ble åpnet for trafikk i oktober 2005, mens resten av
prosjektet ble åpnet for trafikk i august 2006. Mid-
lene i 2007 forutsettes i sin helhet stilt til disposi-
sjon av bompengeselskapet.

Rv 2 Riksgrensen/Magnor – Kløfta med 
tilknytning til Elverum

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 90 mill. kr for 2007. I tillegg
er det regnet med 120 mill. kr i bompenger. Innen-
for denne rammen videreføres prosjektet Kløfta –
Nybakk på rv 2. I tillegg prioriteres mindre inves-
teringstiltak, med hovedvekt på miljø- og servicetil-
tak.

Rv 2 Kløfta – Nybakk

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 136, i St.prp. nr. 64 (2004–2005) og i St.prp. nr.
1 (2005–2006), side 108. Prosjektet er vedtatt delvis
bompengefinansiert, jf. St.prp. nr. 47 (2003–2004). 

Prosjektet omfatter bygging av om lag 10,5 km
ny firefelts veg i Ullensaker kommune. Hele strek-
ningen bygges med 16 m vegbredde og midtrekk-

verk, jf. St.prp. nr. 1 (2005–2006). Prosjektet vil
korte inn eksisterende rv 2 med om lag 1,5 km. 

Anleggsarbeidene startet i august 2004. Del-
strekningen Kløfta – Borgen åpnes for trafikk i
oktober 2006, mens resten av prosjektet ventes
åpnet for trafikk i oktober 2007. Av foreslåtte mid-
ler i 2007 forutsettes 120 mill. kr stilt til disposisjon
av bompengeselskapet.

(i mill 2007-kr)

Kostnads-
overslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

E18 Momarken – Sekkelsten 482 167,0 19

E18 Sekkelsten – Krosby 527 52,0 16

(i mill. 2007-kr)

Kostnads-
overslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

Rv 2 Kløfta – Nybakk 656 190,0 70
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Rv 35 Jessheim – Hønefoss – Hokksund

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 35 mill. kr for 2007. Innen-
for denne rammen dekkes merkostnader på pro-
sjektet Lunner – Gardermoen. Det er fortsatt
uenighet om sluttoppgjøret, og følgelig er det knyt-
tet usikkerhet til de endelige kostnadene for pro-
sjektet. I tillegg prioriteres mindre investeringstil-
tak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.

Korridor 3 Oslo – Grenland – Kristiansand – 
Stavanger

Prioriteringene på E39 fra Kristiansand til Stavan-
ger er omtalt under korridor 4 Stavanger – Bergen
– Ålesund – Trondheim.

E18 Oslo – Kristiansand

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 797 mill. kr for 2007. I til-
legg er det regnet med 487 mill. kr i bompenger.
Innenfor denne rammen videreføres prosjektene
Høvik – Frydenhaug og Frydenhaug – Eik i Bus-
kerud og prosjektet Kopstad – Gulli i Vestfold.
Under forutsetning av Stortingets tilslutning til
bompengeopplegget i St.prp. nr. 78 (2005–2006),
legges det også opp til å videreføre prosjektet Lan-
gåker – Bommestad i Vestfold. I tillegg videreføres
arbeidene på OPS-prosjektet E18 Grimstad – Kris-
tiansand. Arbeidene på E18 Bjørvikaprosjektet
videreføres i 2007. Prosjektet finansieres over post
35 Vegutbygging i Bjørvika.

E18 Høvik – Frydenhaug

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 142, og i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 109.
Prosjektet inngår i Vegpakke Drammen, jf. St.prp.
nr. 119 (1987–88) og St.prp. nr. 1 (1993–94).

Prosjektet omfatter utvidelse av E18 fra to til
fire felt i bru over Drammenselva. Anleggsarbei-
dene startet i mai 2003, og prosjektet ventes åpnet
for firefelts trafikk i desember 2006. I 2007 vil det
pågå etterarbeider knyttet til innkledning av brua
og opparbeidelse av arealene under brua. 

E18 sør for Drammensbrua (Frydenhaug – Eik)

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 142, og i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 109–
110.

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende
veg fra to til fire felt på en om lag 3 km lang strek-
ning nær fylkesgrensen til Vestfold. Vegen bygges
med 29 m vegbredde. Når prosjektet står ferdig, vil
det være sammenhengende firefelts veg på E18
mellom Oslo og Tønsberg. 

Anleggsarbeidene startet i april 2006. Prosjek-
tet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2008. Noe
etterarbeid vil gjenstå til 2009. 

E18 Kopstad – Gulli

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 142, og i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 110.
Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf.
St.prp. nr. 78 (2002–2003).

Prosjektet omfatter bygging av 12 km firefelts
veg i kommunene Horten, Re og Tønsberg. Vegen
bygges med 29 m vegbredde.

Anleggsarbeidene startet i august 2004, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk i september 2007.
Noe etterarbeid vil gjenstå til 2008. Det er ventet
kostnadsreduksjoner på prosjektet. Statens vegve-
sen legger foreløpig til grunn en reduksjon i stør-
relsesorden 250 mill. kr. 

E18 Langåker – Bommestad

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 142, i St.prp. nr. 64 (2004–2005), i St.prp. nr. 1
(2005–2006), side 109, og i St.prp. nr. 78 (2005–

(i mill. 2007-kr)

Kostnads-
overslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

E18 Høvik – Frydenhaug 977 160,0 16

E18 Frydenhaug – Eik 688 340,0 295

E18 Kopstad – Gulli 1 452 255,0 196

E18 Langåker – Bommestad 1 291 430,0 741

E18 Grimstad – Kristiansand – 32,0 –
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2006). Prosjektet inngår i planene for videre utbyg-
ging av E18 i Vestfold til firefelts veg og foreslås i
all hovedsak bompengefinansiert, jf. St.prp. nr. 78
(2002–2003).

Prosjektet omfatter bygging av om lag 8 km ny
firefelts veg i Sandefjord og Larvik kommuner.
Vegen bygges med 29 m vegbredde. 

Under forutsetning av Stortingets tilslutning til
bompengeopplegget i St.prp. nr. 78 (2005–2006),
legges det opp til anleggsstart ved årsskiftet 2006–
2007 og trafikkåpning i 2009. Det er gjennomført
en del forberedende arbeid, bl.a. omlegging av
vannledningen til Vestfold interkommunale vann-
verk, jf. St.prp. nr. 78 (2005–2006). Midlene i 2007
forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bom-
pengeselskapet.

E18 Grimstad – Kristiansand

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 142, i St.prp. nr. 33 (2004–2005) og i St.prp. nr.
1 (2005–2006), side 91 og side 110.

Prosjektet omfatter bygging av 38 km ny fire-
felts veg fra Øygardsdalen i Grimstad kommune til
Rona i Kristiansand kommune. Vegen bygges med
20 m vegbredde og midtrekkverk.

Ved behandlingen av St.prp. nr. 33 (2004–2005),
samtykket Stortinget i at prosjektet gjennomføres
som et prøveprosjekt for OPS-ordningen. Det ble

inngått kontrakt i juni 2006. Deler av strekningen
er planlagt åpnet for trafikk sommeren 2008, mens
resten av prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i
2009. 

Det er forutsatt 27 mill. kr i bompenger fra
Aust-Agderpakka til dekning av Statens vegvesens
kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon og
grunnerverv i 2007. Strekningen Dyreparken –
Rona inngår ikke i Aust-Agderpakka. Statens veg-
vesens kostnader knyttet til denne strekningen
finansieres derfor med statlige midler. 

Rv 23 Lier – Drøbak – Vassum

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 9 mill. kr for 2007. Midlene
vil bli benyttet til mindre investeringstiltak, med
hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.

Rv 150 Ring 3 Oslo (Ulvensplitten – Tjernsmyr)

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 10 mill. kr for 2007. I tillegg
er det regnet med 60 mill. kr i tilskudd fra Oslo
kommune til finansiering av lokalvegnettet som
inngår i prosjektet Ulvensplitten – Sinsen. De stat-
lige midlene vil bli benyttet til mindre investerings-
tiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og syk-
kelveger.

Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 143–144, i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 111,
og i St.prp. nr. 65 (2005–2006), side 2. Prosjektet
inngår i planene for utbygging av hovedvegnettet i
Oslo-området, jf. St.prp. nr. 96 (1987–88).

Prosjektet omfatter bygging av nytt hovedveg-
system og lokalvegnett, herunder to tunneler, ny
vegforbindelse og ny hovedrute for gang- og syk-
kelveg. Som opplyst i St.prp. nr. 65 (2005–2006) var
tilbudene på tunnelentreprisene vesentlig høyere
enn forutsatt. En gjennomgang av prosjektet
avdekket dessuten at det må forventes ytterligere
kostnadsøkninger. Samtidig har gjennomgangen
påvist et vesentlig potensial for innsparinger uten
at dette vil gå ut over hovedmålene med prosjektet.

Statens vegvesen har derfor avlyst tilbudskonkur-
ransen og startet en mer detaljert gjennomgang av
prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme
tilbake til revidert kostnadsoverslag, videre fram-
drift og finansiering når det foreligger nærmere
avklaringer.

I 2007 er det lagt til grunn et bidrag på 60 mill.
kr fra Oslo kommune til å starte byggingen av
lokalvegene. Øvrig aktivitet i 2007 forutsettes dek-
ket gjennom midler som ble stilt til disposisjon i
statsbudsjettet for 2006. Det legges opp til å gjen-
nomføre ombygging av Økern T-banestasjon som
er planlagt koordinert med arbeidene ved Carl
Berners Plass T-banestasjon, jf. fylkesomtalen for
Oslo. For å legge til rette for effektiv anleggsdrift
på hovedvegnettet er det i tillegg planlagt å foreta
en midlertidig omlegging av Ring 3 i løpet av 2007.

(i mill. 2007-kr)

Kostnads-
overslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen – 60,0 –
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Korridor 4 Stavanger – Bergen – Ålesund – 
Trondheim

Prioriteringene på E39 fra Kristiansand til Stavan-
ger er omtalt under denne korridoren. 

E39 Kristiansand – Stavanger – Bergen

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 156,2 mill. kr for 2007. I til-
legg er det regnet med 27 mill. kr i bompenger.

Innenfor denne rammen videreføres utbedrin-
gen av E39 over Stord. I tillegg sluttføres ombyg-

gingen av ferjekaiene i sambandene Mortavika –
Arsvågen og Halhjem – Sandvikvåg. Videre fullfi-
nansieres utbyggingen av E39 på strekningen
Sørås – Hop som ventes åpnet for trafikk i juni
2007. I tillegg prioriteres midler til mindre investe-
ringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og
sykkelveger.

Det er forutsatt 15 mill. kr i bompenger fra Lis-
terpakken til å gjennomføre planlagte trafikksik-
kerhetstiltak på eksisterende E39 i tilknytning til
OPS-prosjektet Handeland – Feda, jf. St.prp. nr. 60
(2001–2002). I tillegg dekkes Statens vegvesens
kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon.

E39 over Stord

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 147, og i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 112.
Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf.
St.prp. nr. 1 (2001–2002), side 124–126.

Det er lokal tilslutning til å utvide kostnadsram-
men for pakken med om lag 20 mill. kr, til 204 mill.
kr. Prosjektet finansieres med 50 pst. bompenger
og 50 pst. statlige midler. Bompengeinntektene har
vært større enn forventet. Det legges derfor til
grunn at bompengebidraget kan kreves innenfor
den opprinnelig forutsatte innkrevingsperioden på
7 år.

Utvidelsen vil bl.a. omfatte fjerning av en tunnel
på om lag 150 m sør for Jektevik samt bygging av
til sammen 1,5 km gang- og sykkelveg på to strek-
ninger. Etter dette vil hele strekningen mellom
Borevik og Sandvikvåg få oppmerket midtlinje, og
med unntak av en strekning på 3,5 km sør for
Sandvikvåg vil det bli etablert gang- og sykkelveg
på hele strekningen.

Det forutsettes at bompengeselskapet stiller til
disposisjon 12 mill. kr til videreføring av arbeidene
i 2007. Det er ikke foreslått statlige midler til pro-
sjektet i 2007.

E39 Halhjem og Sandvikvåg ferjekaier

Prosjektet er omtalt i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side
112. 

Prosjektet gjennomføres i forbindelse med inn-
setting av nye gassferjer i ferjesambandet fra
01.01.2007. Det foretas større ombygginger av fer-
jekaiene, og ved Halhjem legges E39 om i en
lengde på om lag 300 m. Både ved Halhjelm og
Sandvikvåg bygges nye kaihus med venterom og
toaletter. Ved begge kaiene er det for liten dybde
for de nye ferjene, og dybden må derfor økes. For-
delingen av kostnadene mellom Statens vegvesen
og ferjeselskapet er ikke endelig avklart. 

Anleggsarbeidene startet i oktober 2005, og
prosjektet åpnes for trafikk i desember 2006. I 2007
vil det bli gjennomført sluttarbeider ved Halhjem
ferjekai.

E39 Bergen – Ålesund med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 103 mill. kr for 2007. Innen-
for denne rammen videreføres prosjektet E39
Gammelsæter – Nipetjørn. Videre er det lagt til
grunn 45 mill. kr til utbyggingen av rv 5 mellom
Førde og Florø som ble sluttført i 2005, hvorav 40
mill. kr i statlige refusjoner. I tillegg prioriteres
mindre investeringstiltak, med hovedvekt på tra-
fikksikkerhetstiltak.

(i mill. 2007-kr)

Kostnads-
overslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

E39 Halhjem og Sandvikvåg ferjekaier 250 55,0 6
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E39 Romarheimsdalen (Gammelsæter – Nipetjørn)

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 148, og i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 113. 

Prosjektet omfatter i hovedsak utbedring av
eksisterende veg. På en delstrekning vil vegen bli
lagt i ny trasé for å unngå problemer med snø og
snøskred. Totalt omfatter prosjektet en strekning
på om lag 7 km.

Anleggsarbeidene startet i september 2005, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2008.

E39 Ålesund – Trondheim (Kjelbotn – Klett)

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 13 mill. kr for 2007. I tillegg
er det regnet med 9 mill. kr i bompenger. Midlene
vil i hovedsak bli benyttet til å fullfinansiere arbei-
der som ikke inngår i OPS-kontrakten for prosjek-
tet Øysand – Thamshamn på E39 Klett – Bårds-
haug, jf. St.prp. nr. 1 (2004–2005), side 110–111. I
tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak og midler
til planlegging.

Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskom-
muner har fattet vedtak om å forskuttere deler av
kostnadene ved utbedringen av E39 på streknin-
gen Renndalen – Staurset bru, slik at utbedringen
kan forseres. Samferdselsdepartementet vil ta initi-
ativ til en dialog med fylkeskommunene om forut-
setningene for en ev. forsering av prosjektet.

Rv 13 Jøsendal – Voss

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 10 mill. kr for 2007. Midlene
vil bli benyttet til mindre investeringstiltak, med
hovedvekt på rassikringstiltak og bygging av gang-
og sykkelveger på strekningen Brimnes – Bu. Til-
takene inngår i opprustingen av tilførselsvegene til
Hardangerbrua på rv 7/rv 13, jf. fylkesomtalen for
Hordaland.

Det er lokalpolitisk tilslutning til en Vosse-
pakke som omfatter prosjektene Øvre Granvin –
Voss grense og Mønshaug – Palmafoss på rv 13
samt tunnel bak Vossevangen på E16. Samferdsels-
departementet vil ev. legge fram en egen proposi-
sjon om utbygging og finansiering av prosjektet
når det foreligger tilstrekkelige avklaringer.

Rv 9 Kristiansand – Haukeligrend

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 10 mill. kr for 2007. Midlene
vil bli benyttet til mindre investeringstiltak innen-
for Setesdalspakka, i hovedsak mindre utbedrin-
ger. 

Som omtalt i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 114,
er kostnadsrammen for Setesdalspakka økt. I til-
legg har bompengeinntektene vist seg å bli vesent-
lig lavere enn forutsatt. Det er ikke lokal tilslutning
til å revidere bompengeopplegget, men Vegdirek-
toratet har godkjent søknad fra bompengeselska-
pet om å øke takstene med 20 pst. Dette er ikke til-
strekkelig til å gjennomføre Setesdalspakka som
opprinnelig forutsatt. Samferdselsdepartementet
forutsetter derfor at det tas initiativ til å avklare
videre prioriteringer.

Korridor 5 Oslo – Bergen/Haugesund med arm via 
Sogn til Florø

E134 Drammen – Haugesund

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 77,5 mill. kr for 2007. I til-
legg er det regnet med 44 mill. kr i bompenger og
forskudd. Innenfor denne rammen videreføres pro-
sjektet Rullestadjuvet. Arbeidene med å øke frihøy-
den i Haukelitunnelene forutsettes videreført i
2007. I tillegg fullføres ombyggingen av Skåredal-
skrysset ved at Haugesund kommune forskutterer
anleggskostnadene på 37 mill. kr, hvorav 19 mill.
kr i 2007. I tillegg prioriteres mindre investerings-
tiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.

(i mill. 2007-kr)

Kostnads-
overslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

E39 Romarheimsdalen (Gammelsæter – 
Nipetjørn) 244 35,0 85
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E134 Rullestadjuvet

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 153, i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 114–115,
og i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005–2006), side 125.
Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf.
St.prp. nr. 1 (2001–2002), side 130–132.

Prosjektet omfattet opprinnelig en 7,5 km lang
strekning vestover fra kommunegrensen mellom
Odda og Etne. Ved behandlingen av St.prp. nr. 1
Tillegg nr. 1 (2005–2006), sluttet Stortinget seg til
en videreføring av bompengeopplegget, slik at pro-
sjektet kunne utvides med en strekning på 1,7 km
østover fra Vintertun til Vassvikvatnet. Utvidelsen
finansieres innenfor det opprinnelige kostnadso-
verslaget for prosjektet. 

Av foreslåtte midler i 2007 forutsettes 24,5 mill.
kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet til
utvidelsen av prosjektet. Den statlige rammen er
inkl. 41 mill. kr i refusjoner til den opprinnelige
utbyggingen. Anleggsarbeidene startet i mars
2004, og en delstrekning på om lag 6 km ble åpnet
for trafikk i juni 2006. Resten av prosjektet ventes
åpnet for trafikk i september 2007.

E134 Haukelitunnelene

Prosjektet er omtalt i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side
114.

Vågslidtunnelen i Telemark ble utbedret i
2005–2006. I tillegg er frihøyden i de øvrige tunne-
lene økt til 4,1 m gjennom enkle tiltak. 

Statens vegvesen har innhentet anbud på utbe-
dringer som vil gi frihøyde på 4,2 m i alle tunne-
lene. I St.prp. nr. 1 (2005–2006) er kostnaden for
denne utbedringen, inkl. utbedringen som er gjen-

nomført i 2005–2006, anslått til om lag 200 mill. kr.
Statens vegvesen har fått inn ett tilbud, og dette gir
en totalkostnad i størrelsesorden 350 mill. kr. Ved
anbudsutlysningen er det inkludert arbeider
utover selve økningen av frihøyde. Dette gjelder
bl.a. tildekking av PE-skum, utskifting av elektro-
tekniske installasjoner og breddeutvidelse til 3 m
kjørefelt. Statens vegvesen mener det er hensikts-
messig å gjennomføre dette samtidig med økning
av frihøyde.

Tilbudet gir en kostnad som bryter med de tid-
ligere økonomiske forutsetninger for utbedringen.
Departementet har bedt Vegdirektoratet gå gjen-
nom prosjektet på nytt for å se om det er mulig å
redusere omfanget. Det vil etter dette bli foretatt
en ny anbudsutlysing. Det tas sikte på at arbeidene
kan startes i 2007 med midler som ble stilt til dis-
posisjon i statsbudsjettet for 2006. Arbeidene ven-
tes fullført i 2008. Vegdirektoratet vil foreta en vur-
dering av evt. midlertidige løsninger som best
mulig sikrer framkommeligheten, samtidig som
sikkerheten ivaretas. Departementet vil komme til-
bake til Stortinget når det er foretatt en nærmere
gjennomgang av prosjektets omfang og kostnader.

E16 Sandvika – Bergen (Kjørbo – Vågsbotn)

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 343 mill. kr for 2007. I til-
legg er det regnet med 140 mill. kr i bompenger.
Innenfor denne rammen videreføres prosjektene
Wøyen – Bjørum og Borlaug – Voldum. Arbeidene
med opprusting av Helle- og Dalevågtunnelene
som ble sluttført i juni 2006, fullfinansieres. Videre
prioriteres midler til planlegging av E16 Øye – Bor-
laug.

(i mill. 2007-kr)

Kostnads-
verslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

E134 Rullestadjuvet inkl. Vassvikvatnet – Vintertun 345 82,5 9

(i mill. 2007-kr)

Kostnads-
overslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

E16 Wøyen – Bjørum 986 350,0 255

E16 Borlaug – Voldum 271 90,0 111
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E16 Wøyen – Bjørum

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 153, i St.prp. nr. 64 (2004–2005) og i St.prp. nr.
1 (2005–2006), side 115. Prosjektet inngår i pla-
nene for utbygging av hovedvegnettet i Oslo-områ-
det, jf. St.prp. nr. 96 (1987–88). 

Prosjektet omfatter ny firefelts veg på en 5,1
km lang strekning nord for Sandvika i Akershus,
hvorav to tunneler på til sammen 2,5 km. Vegen
bygges med 20 m vegbredde og midtrekkverk.

Anleggsarbeidene startet i mai 2005, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2008. Av
foreslåtte midler i 2007 forutsettes 140 mill. kr stilt
til disposisjon av bompengeselskapet.

E16 Borlaug – Voldum

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 153, i St.prp. nr. 64 (2004–2005) og i St.prp. nr.
1 (2005–2006), side 115–116. 

Prosjektet omfatter 8,5 km ny veg i Lærdalen,
inklusive 1,9 km tunnel og tre bruer. Prosjektet vil
føre til en innkorting av E16 med om lag 2 km. 

Anleggsarbeidene startet høsten 2005/vinteren
2006, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten
2008.

Rv 7/rv 52 Hønefoss – Gol – Borlaug

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 10 mill. kr for 2007. Midlene
vil bli benyttet til mindre investeringstiltak, med
hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak og mindre
utbedringer.

Rv 36 Seljord – Eidanger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 14 mill. kr for 2007. Midlene
vil bli benyttet til mindre investeringstiltak, med
hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak og bygging av
gang- og sykkelveger.

Korridor 6 Oslo – Trondheim med armer til 
Ålesund og Måløy

E6 Oslo – Trondheim

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 328,1 mill. kr for 2007. I til-
legg er det regnet med 43 mill. kr i bompenger.
Innenfor denne rammen videreføres prosjektet
Nordre avlastningsveg i Trondheim. I tillegg dek-
kes merkostnader på prosjektet Løklia – Vin-
dalsliene, som ble åpnet for trafikk i juni 2006.
Videre prioriteres midler til planlegging av E6 på
strekningene Gardermoen – Kolomoen og Lille-
hammer – Otta.

Planstatus er svært ulik på de ulike delstreknin-
gene på E6 Gardermoen – Kolomoen. Departe-
mentet har besluttet at strekningen skal deles opp
slik at det i første omgang kan fremmes en bom-
pengeproposisjon for strekningene Gardermoen –
Dal og Skaberud – Kolomoen. Det tas sikte på å
legge fram bompengeproposisjonen våren 2007
forutsatt at tilstrekkelige avklaringer foreligger.
Anleggsstart kan være mulig i 2007.

Det er forutsatt inntil 25 mill. kr i bompenger
fra E6 Trondheim – Stjørdal til grunnerverv i for-
bindelse med planlagt videre utbygging av strek-
ningen. Det er lokalpolitisk tilslutning til dette, og
Samferdselsdepartementet slutter seg til det skis-
serte opplegget.

E6 Nordre avlastningsveg

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 158, i St.prp. nr. 67 (2002–2003), i St.prp. nr. 62
(2003–2004) og i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side
117. Prosjektet inngår i Trondheimspakken, jf.
St.prp. nr. 129 (1988–89) og St.prp. nr. 15 (1997–
98).

Prosjektet omfatter bygging av ny veg fra Mari-
enborg i tunnel til Ilsvika/Bynesvegen og videre

langs havna fra Ila til Lademoen. Nordre avlast-
ningsveg legges i kulvert under Skansenløpet. På
Brattøra er vegen tilpasset godsterminalen for
jernbanen.

Godkjent reguleringsplan for Nordre avlast-
ningsveg viser tilknytning til Osloveien med en
kort tunnel ved Marienborg. Som omtalt i St.prp.
nr. 1 (2005–2006) er løsningen vurdert i forhold til
planleggingen av strekningen videre mot Sluppen
(Sluppen – Marienborg). 

(i mill. 2007-kr)

Kostnads-
overslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

E6 Nordre avlastningsveg 1 159 233,0 428
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For å unngå gjennomgangstrafikk i deler av
Osloveien har Trondheim kommune gått inn for å
øke tunnellengden med om lag 1 km. Kostnadene
for den lange tunnelen, inkl. tilpasning til eksiste-
rende vegnett, er beregnet til om lag 270 mill. kr,
mens kostnadene for den korte tunnelen som inn-
går i Nordre avlastningsveg er beregnet til om lag
100 mill. kr. 

Prosjektet Sluppen – Marienborg er tatt ut av
Trondheimspakken og er ikke prioritert i Nasjonal
transportplan for perioden 2006–2015. Trondheim
kommune har imidlertid gått inn for å forskuttere
merkostnadene på om lag 170 mill. kr, slik at den
lange tunnelen kan ferdigstilles samtidig med Nor-
dre avlastningsveg. Det forutsettes tilbakebetaling
i 2014–2018. Samferdselsdepartementet slutter seg
til det skisserte opplegget. Beløpet vil bli refundert
uten kompensasjon for renter og prisstigning. 

Riksantikvaren vedtok i januar 2006 fredning av
Skansen jernbanebru. Etter dette er det ikke len-
ger mulig å bygge gang- og sykkelveg over Skan-
senløpet som et påheng til jernbanebrua, slik den
godkjente reguleringsplanen viser. Det utredes nå
alternative løsninger for gang- og sykkeltrafikken.
Dette vil føre til vesentlige merkostnader for gang-
og sykkelvegen. 

Anleggsarbeidene startet i august 2004, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk i 2009. Av foreslåtte
midler i 2007 forutsettes 18 mill. kr stilt til disposi-
sjon av bompengeselskapet.

Rv 15 Otta – Måløy

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 28 mill. kr for 2007. Innen-
for denne rammen fullfinansieres omleggingen av
rv 15 utenom tettstedet Vågåmo som åpnes for tra-

fikk i oktober 2006. I tillegg prioriteres trafikksik-
kerhetstiltak og midler til planlegging. 

E136 Dombås – Ålesund

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 13 mill. kr for 2007. Midlene
vil bli benyttet til mindre investeringstiltak, med
hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak og bygging av
gang- og sykkelveger.

Rv 3 Kolomoen – Ulsberg

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 21 mill. kr for 2007. Midlene
vil i hovedsak bli benyttet til fullfinansiering av pro-
sjektet Gullikstad – Ulsberg, som åpnes for trafikk
i desember 2006.

Departementet viser til breddeutvidingspro-
sjektet som er gjennomført i Hedmark på streknin-
gen Hovda bru – Fjell i Hedmark. Hedmark fylkes-
kommune har ikke prioritert ytterligere tiltak på rv
3 i fylket i inneværende planperiode. Departemen-
tet vil vurdere hvorvidt det likevel er rom for å gå
videre med breddeutvidelse, i den grad det blir inn-
sparinger på de prioriterte stamvegstrekningene i
fylket.

Rv 4 Oslo – Mjøsbrua

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 70 mill. kr for 2007. I tillegg
er det regnet med 6 mill. kr i bompenger. Innenfor
denne rammen er det satt av midler til omleggin-
gen ved Raufoss. I tillegg prioriteres mindre inves-
teringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhets-
tiltak, samt midler til planlegging.

Rv 4 Omlegging ved Raufoss

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 160, og i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 118.
Prosjektet inngår i første fase av den delvis bom-
pengefinansierte utbyggingen av rv 4 i Oppland, jf.
St.prp. nr. 74 (2000–2001) og St.prp. nr. 78 (2002–
2003).

Prosjektet omfatter bygging av om lag 13 km
ny veg øst for Raufoss sentrum, hvorav 4 km med

midtrekkverk. Kostnadsoverslaget er økt med 44
mill. kr (11 pst.) i forhold til i St.prp. nr. 1 (2005–
2006). I forhold til overslaget i St.prp. nr. 78 (2002–
2003) er kostnadsøkningen 67 mill. kr (17 pst.).
Økningen skyldes i hovedsak dårligere fjellkvalitet
enn forventet. Fjellet i vegtraséen var for dårlig til å
kunne brukes som forsterkningslag, og all stein-
masse er derfor hentet i nye sidetak. Det er uenig-
het om sluttoppgjøret, og følgelig er det fortsatt

(i mill. 2007-kr)

Kostnads-
overslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

Rv 4 Omlegging ved Raufoss 461 38,0 12
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knyttet usikkerhet til de endelige kostnadene for
prosjektet. 

Anleggsarbeidene startet i november 2003, og
prosjektet ble åpnet for trafikk i juli 2006. Av fore-
slåtte midler i 2007 forutsettes 6 mill. kr stilt til dis-
posisjon av bompengeselskapet. Legging av slite-
lag vil gjenstå til 2008.

Rv 70 Oppdal – Kristiansund

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 1 mill. kr for 2007. Midlene
vil bli benyttet til planlegging.

Korridor 7 Trondheim – Bodø med veg- og 
jernbaneforbindelser til svenskegrensen

E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 137 mill. kr for 2007. Innen-
for denne rammen videreføres arbeidene på E6 i
Steinkjer. I tillegg fullfinansieres arbeidene på E12
i Umskaret og på E6/rv 80 i Fauske sentrum som
åpnes for trafikk i oktober 2006. Videre prioriteres
mindre investeringstiltak, med hovedvekt på tra-
fikksikkerhetstiltak. 

E6 gjennom Steinkjer (Vist – Jevika – Selli)

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 164, i St.prp. nr. 60 (2001–2002) og i St.prp. nr.
1 (2005–2006), side 119. 

Prosjektet omfatter bygging av vel 12 km ny
veg gjennom Steinkjer. På en 5,4 km lang strek-
ning nordover fra Vist bygges firefelts veg, mens
det på resten av strekningen bygges tofelts veg, jf.
St.prp. nr. 1 (2005–2006). Strekningen med firefelts
veg bygges med 16 m vegbredde og midtrekkverk. 

Anleggsarbeidene startet i januar 2002. Strek-
ningen Sneppen – Selli ble åpnet for trafikk i juli
2004, mens strekningen Løsberga – Sneppen ble
åpnet for trafikk i oktober 2005. Det er ventet at
strekningen Vist – Løsberga åpnes for trafikk i
2009, mot tidligere forutsatt i 2008. Utsettelsen
skyldes at det ikke er funnet rom for å prioritere
midler til en så rask framdrift som tidligere lagt til
grunn. 

E12 Umskaret

Prosjektet er omtalt i St. meld. nr. 24 (2003–2004),
side 164, og i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 119. 

Prosjektet omfatter dels bygging av ny veg og
dels utbedring av eksisterende veg på en 9,5 km
lang strekning. Anleggsarbeidene startet i april
2004, og prosjektet åpnes for trafikk i oktober
2006. 

Bevilgningen i 2007 vil bli benyttet til tilbakebe-
taling av lån fra andre regioner for å sikre rasjonell
anleggsdrift i 2006 og til sluttoppgjør. Det er fort-
satt knyttet usikkerhet til de endelige kostnadene
for prosjektet. 

Korridor 8 Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes med 
arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser 
til grensene mot Sverige, Finland og Russland

E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 288 mill. kr for 2007. Ram-
men vil i all hovedsak bli benyttet til å videreføre
arbeidene på E10 Lofotens fastlandsforbindelse.

(i mill. 2007-kr)

Kostnads-
overslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

E6 Vist – Jevika – Selli 921 64,0 133

E12 Umskaret 249 20,0 0

(i mill. 2007-kr)

Kostnads-
overslag

Statsmidler
og annen

finansiering i 2007
Restbehov pr.

01.01.2008

E10 Lofotens fastlandsforbindelse 1 174 270,0 150
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E10 Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST)

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 24 (2003–2004),
side 167, i St.prp. nr. 67 (2002–2003) og i St.prp. nr.
1 (2005–2006), side 120.

Prosjektet omfatter bygging av om lag 30 km
ny veg fra Raftsundet, langs Ingelsfjorden og over
til Øksfjorden som krysses med to bruer. Videre
går vegen i tunnel på østsiden av Innerfjorden og
gjennom Sørdalen til Gullesfjordbotn der den knyt-
tes til eksisterende E10.

Anleggsarbeidene startet i august 2003, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2007. 

E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 80 mill. kr for 2007. Innen-
for denne rammen videreføres arbeidet med å
utbedre E6 på strekningen Langnesbukta – Jans-
nes, vest for Alta. I tillegg prioriteres mindre inves-
teringstiltak, i hovedsak trafikksikkerhetstiltak. 

Fylkesfordelt ramme (investeringer på øvrige 
riksveger, inkl. rassikring)

Samferdselsdepartementets forslag til investe-
ringsprogram for 2007 er basert på prioriteringene
i St.meld. nr. 24 (2003–2004) Nasjonal transport-
plan 2006–2015, Stortingets behandling av meldin-
gen, jf. Innst. S. nr. 240 (2003–2004), Statens vegve-
sens handlingsprogram for 2006–2009 og Stortin-
gets merknader til dette i forbindelse med
behandlingen av St.prp. nr. 1 (2005–2006). Etterføl-
gende tabell viser forslaget til investeringsprogram
for 2007. Av tabellen framgår også forutsatte inves-

teringer i 2006–2007 sammenholdt med handlings-
programmet for 2006–2009. Oppfølgingsgraden i
forhold til handlingsprogrammet er relativt lav for
det øvrige riksvegnettet. Dette skyldes at stamveg-
nettet tidligere er gitt høyere prioritet og bindin-
gene som følger av dette, jf. omtale innledningsvis
under stamvegnettet.

For å sikre rasjonell anleggsdrift er det lagt opp
til en viss skjevfordeling av rammene mellom de
enkelte år. Dette er hovedårsaken til at oppføl-
gingsgraden i forhold til handlingsprogrammet for
2006–2009 varierer noe mellom fylkene. Variasjo-
nene forutsettes å jevne seg ut innen utløpet av
planperioden 2006–2009. Ved utarbeidelsen av for-
slaget er de fylkesvise rammene til øvrige riksve-
ger (post 30/post 60) og rassikring (post 31) sett i
sammenheng. 

Statens vegvesens forslag til budsjett for 2007
er forelagt fylkeskommunene og forsøksområ-
dene. Ved behandlingen er det ikke framkommet
uenighet om prioriteringene innenfor planram-
mene til det enkelte fylke eller forsøk.

I fylkesomtalene er det gitt en nærmere omtale
av prioriteringene i 2007. Prosjekter på det øvrige
riksvegnettet omtales som hovedregel ikke nær-
mere, men prosjekter med en anslått totalkostnad
på over 200 mill. kr gis en kort omtale. Videre er
foreslått investering i 2007 tatt med for disse pro-
sjektene, samt kostnadsøkning i forhold til opprin-
nelig overslag dersom denne er større enn 10 pst.
og ikke er omtalt tidligere. Åpningstidspunkt angis
bare for prosjekter som ventes åpnet for trafikk i
løpet av 2007. I tillegg omtales kostnadsoverslag
for alle nye prosjekter med kostnadsoverslag over
200 mill. kr. 
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Østfold

Av St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 124, framgår det
at Statens vegvesen har lagt fram et justert forslag
til handlingsprogram for 2006–2009. Dette ble
gjort for å følge opp fylkeskommunens ønske om
en sterkere prioritering av framkommeligheten for
kollektivtrafikken i sentrale strøk, og en forsering
av midler til prosjektering og grunnerverv for Krå-
kerøyforbindelsen på rv 108. Forslaget omfattet
også et opplegg for å finansiere utbedring av Hva-
lertunnelen på rv 108. Fylkeskommunen har slut-
tet seg til Statens vegvesens justerte forslag til
handlingsprogram.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 60 mill. kr for 2007. I tillegg
er det regnet med at Østfold får stilt til disposisjon
20 mill. kr i bompenger fra Østfoldpakka til side-
vegstiltak knyttet til E18 samt planlegging og
grunnerverv. Innenfor den statlige rammen priori-
teres mindre investeringstiltak med hovedvekt på
trafikksikkerhetstiltak og mindre utbedringer, her-
under midler til utbedring av Hvalertunnelen. I til-
legg prioriteres midler til videre planlegging og
grunnerverv for prosjektet Kråkerøyforbindelsen
på rv 108. Arbeidet med ekstern kvalitetssikring av
prosjektet er startet opp. Samferdselsdepartemen-
tet vil ev. legge fram en egen proposisjon om
utbygging og finansiering av prosjektet når det
foreligger tilstrekkelige avklaringer. 

Det er lokalpolitisk tilslutning til å utvide eksis-
terende bompengeordning for fastlandssamban-
det til Kirkøy på rv 108 i Hvaler kommune for å
finansiere tiltak på fv 472 til Utgårdskilen. Samferd-
selsdepartementet vil ev. komme tilbake til Stortin-
get med saken.

Akershus

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 152 mill. kr for 2007. I til-
legg er det regnet med at Akershus får stilt til dis-
posisjon 263 mill. kr i bompenger fra Oslopakke 1
og Oslopakke 2. Av bompengene forutsettes det
140 mill. kr til investeringer på stamvegnettet og
123 mill. kr til tiltak på øvrig riksvegnett, hvorav 87
mill. kr fra Oslopakke 2. Videre er det lagt til grunn
21 mill. kr i tilskudd til rv 154 Søndre Tverrveg.

Innenfor denne rammen prioriteres mindre
investeringstiltak, med hovedvekt på kollektivtra-
fikktiltak og trafikksikkerhetstiltak. I tillegg priori-
teres miljø- og servicetiltak. Det forutsettes benyt-
tet om lag 110 mill. kr til kollektivtrafikktiltak i
Akershus i 2007, hvorav 14 mill. kr i statlige midler.
Det er lagt vekt på å øke hastigheten og framkom-
meligheten for kollektivtrafikken. Videre priorite-

res forbedret tilgjengelighet til kollektivtilbudene
gjennom utbedring av kollektivknutepunkt. I til-
legg prioriteres statlig andel til prosjektet rv 154
Søndre Tverrveg i Ås og Ski kommuner. Prosjek-
tet som delfinansieres med tilskudd fra private
grunneiere, vil avlaste Nordbyveien mellom
Nygårdskrysset på E18 og Ski sentrum og legge til
rette for videre utvikling av Ski sentrum. Anleggs-
arbeidene startet i september 2006.

I handlingsprogrammet for 2006–2009 er det
lagt til grunn oppstart på Fornebubanen i 2007, jf.
St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 124. Det foreligger
imidlertid ikke endelig kostnadsoverslag og finan-
sieringsplan for prosjektet. Saken vil derfor bli lagt
fram for Stortinget når det foreligger nærmere
avklaringer. 

Oslo

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 153 mill. kr for 2007. I til-
legg er det regnet med at Oslo får stilt til disposi-
sjon 758 mill. kr i bompenger fra Oslopakke 1 og
Oslopakke 2. Av bompengene forutsettes det 480
mill. kr til E18 Bjørvikaprosjektet, inkl. nødvendig
låneopptak, og 278 mill. kr til tiltak på øvrig riks-
vegnett, hvorav 133 mill. kr fra Oslopakke 2. 

Innenfor denne rammen prioriteres mindre
investeringstiltak, med hovedvekt på kollektivtra-
fikktiltak. Det forutsettes benyttet om lag 310 mill.
kr til kollektivtrafikktiltak i 2007, hvorav 40 mill. kr
i statlige midler. Det settes av midler til oppgrade-
ring av Kolsåsbanen i Oslo, som bl.a. innebærer
utbedring av underbygning, nye skinner, bygging
av planskilte kryss, etablering av sikringssystem
og nye stasjoner. Tiltaket er kostnadsberegnet til
om lag 330 mill. kr. Av dette skal AS Oslo Spor-
veier bidra med 57 mill. kr. Resten er forutsatt
finansiert med bompenger. Rehabilitering av bruer
og andre arbeider som ikke krever ny regulerings-
plan startet høsten 2006. Reguleringsplan forutset-
tes godkjent i løpet av 2006, og prosjektet viderefø-
res i 2007.

I tillegg legges det opp til å starte arbeidene
med opprusting av Jernbanetorget knutepunkt, og
arbeidene ved Carl Berners plass T-banestasjon
fullføres i 2007. Videre prioriteres framkommelig-
hetstiltak for buss og trikk samt tiltak for å bedre
tilgjengeligheten til kollektivtilbudene gjennom
utbedring av kollektivknutepunkt. Det legges også
opp til å starte utbedringen av rv 161 på Carl Ber-
ners plass i 2007.

Oslo kommune skal tilbakebetale midlertidige
omdisponeringer til T-baneringen på til sammen
284 mill. kr, jf. St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 125.
Oslo kommune har bekreftet at i kommunens bud-
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sjett for 2006 med økonomiplan for 2006–2009, ved-
tatt av bystyret i desember 2005, er tilbakebetaling
av lån til T-baneringen lagt inn med 55 mill. kr i
2007, 47 mill. kr i 2008 og 72 mill. kr i 2009, til
sammen 174 mill. kr. Samferdselsdepartementet
legger til grunn at restbeløpet på 110 mill. kr tilba-
kebetales etter 2009.

Innenfor samarbeidet mellom Oslo kommune
og staten om å bedre miljø- og leveforholdene i
Groruddalen er det etablert et felles statlig/kom-
munalt program for miljøvennlig transport. Hen-
sikten med programmet er å legge til rette for mil-
jøvennlig person- og godstransport og bidra til
bedre miljø, tilgjengelighet og trafikksikkerhet.
Programmet inngår i arbeidet med Miljøsone Gro-
ruddalen, der Miljøverndepartementet koordine-
rer statens innsats. Prosjekter og tiltak innenfor
Statens vegvesens ansvarsområde vil bli finansiert
gjennom de årlige budsjetter.

Hedmark

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 50 mill. kr for 2007. Midlene
er i sin helhet prioritert til mindre investeringstil-
tak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkel-
veger og mindre utbedringer. I tillegg er det bl.a.
satt av midler til å finansiere avtalt statlig andel ved
ombygging av den tidligere omkjøringsvegen til
E6 gjennom tettstedet Brumunddal, jf. St.prp. nr. 1
(2001–2002), side 139. 

Oppland

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 50 mill. kr for 2007. Midlene
vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre utbedrin-
gen av rv 33 mellom Odnes og Sollien sør for
Dokka. I tillegg prioriteres midler til prosjektet rv
255 Jørstad – Segalstad bru, som er forutsatt delvis
bompengefinansiert. Det er lokalpolitisk tilslutning
til det foreslåtte finansieringsopplegget. Samferd-
selsdepartementet vil ev. komme tilbake til Stortin-
get med saken.

Buskerud

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme til Buskerud på 129 mill. kr til
forsøket med oppgavedifferensiering knyttet til
samferdsel i Buskerud, Telemark og Vestfold
(BTV) for 2007. I tillegg er det regnet med at Bus-
kerud får stilt til disposisjon 3,2 mill. kr i forskudd
fra Sigdal kommune til utbedringsarbeider på rv
287. 

Det legges opp til fullfinansiering av prosjektet
rv 283 Kreftingsgate, som åpnes for trafikk i okto-
ber 2006. Statens vegvesen legger til grunn en
reduksjon av kostnadsoverslaget på om lag 95 mill.
kr (26 pst.) i forhold til opprinnelig overslag. Det
foreslås en bevilgning på 24,1 mill. kr for 2007.

Som omtalt i St.prp. nr. 1 (2005–2006), legges
det opp til anleggsstart på rv 283 Øvre Sund bru i
2007. Prosjektet inngår i Vegpakke Drammen, og
er det siste prosjektet i den planlagte sentrumsrin-
gen. Kostnadsoverslaget er 316 mill. kr. Det fore-
slås en bevilgning på 34,1 mill. kr for 2007.

Videre prioriterer BTV-rådet mindre investe-
ringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer
og trafikksikkerhetstiltak.

Vestfold

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme til Vestfold på 59 mill. kr til for-
søket med oppgavedifferensiering knyttet til sam-
ferdsel i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV)
for 2007. I tillegg er det regnet med at Vestfold får
stilt til disposisjon 424 mill. kr i bompenger, fordelt
med 324 mill. kr til videreføring av Tønsbergpak-
ken og 100 mill. kr til prosjektet rv 306 Kirkebak-
ken – Re grense.

Innenfor Tønsbergpakken videreføres arbei-
dene på prosjektet rv 311 Ringveg øst – vest Kjelle
– Kilen. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i okto-
ber 2007. I tillegg videreføres arbeidene på gang-
og sykkelvegen langs rv 308 mellom Kjøpmann-
skjær og Verdens ende. Ny trafikkløsning for Syke-
huset i Vestfold – Tønsberg er ikke avklart, og
anleggsstart er derfor utsatt. Under forutsetning
av Stortingets tilslutning til bompengeopplegget i
St.prp. nr. 80 (2005–2006), legges det også opp til å
starte arbeidene på prosjektet rv 306 Kirkebakken
– Re grense i 2007. Prosjektet forutsettes i sin hel-
het finansiert med bompenger.

BTV-rådet prioriterer de statlige midlene til
mindre investeringstiltak, med hovedvekt på tra-
fikksikkerhetstiltak. I tillegg prioriteres mindre
utbedringer og bygging av gang- og sykkelveger.

Telemark

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme til Telemark på 96 mill. kr til
forsøket med oppgavedifferensiering knyttet til
samferdsel i Buskerud, Telemark og Vestfold
(BTV) for 2007. Det legges opp til anleggsstart på
delparsellen Eklund – Sannidal, som inngår i utbe-
dringen av rv 38 innfartsveg til Kragerø. Videre
prioriterer BTV-rådet mindre investeringstiltak,
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med hovedvekt på mindre utbedringer og trafikk-
sikkerhetstiltak. 

Aust-Agder

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 50 mill. kr for 2007, hvorav 5
mill. kr til forsøket med alternativ organisering av
transportsystemet i Kristiansandsregionen. Mid-
lene prioriteres i all hovedsak til mindre investe-
ringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og
sykkelveger. I tillegg prioriteres trafikksikkerhets-
tiltak og mindre utbedringer. Forsøksmidlene vil
bli benyttet til mindre investeringstiltak, med
hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger.

Vest-Agder

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 140 mill. kr for 2007, hvorav
15 mill. kr til forsøket med alternativ organisering
av transportsystemet i Kristiansandsregionen og
80 mill. kr til rassikring. I tillegg er det regnet med
at Vest-Agder får stilt til disposisjon 93 mill. kr i
bompenger fra Listerpakken. 

På bakgrunn av at det er varslet kostnadsøknin-
ger på prosjektene rv 465 Kjørrefjord – Ulland og
rv 43 Aunevik – Bukkesteinen, som begge inngår i
Listerpakken, jf. St.prp. nr. 60 (2001–2002), er det
foretatt endringer i pakken. Kostnadsøkningen for
prosjektet Kjørrefjord – Ulland, som foreløpig er
anslått til om lag 80 mill. kr (35 pst.), dekkes ved at
det omdisponeres bompenger fra andre prosjek-
ter/tiltak i Listerpakken. Kostnadsøkningen for
prosjektet Aunevik – Bukkesteinen, som foreløpig
er anslått til om lag 50 mill. kr (27 pst.), dekkes ved
å omdisponere rassikringsmidler fra andre pro-
sjekter i Vest-Agder. Det er lokal tilslutning til disse
endringene i Listerpakken. 

Totalt legges det opp til å benytte 110 mill. kr til
prosjektet rv 465 Kjørrefjord – Ulland i 2007,
hvorav 88 mill. kr i bompenger. Anleggsarbeidene
startet i august 2006. Innenfor de ordinære riks-
vegmidlene prioriteres også mindre investerings-
tiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer. For-
søksmidlene vil bli benyttet til mindre investerings-
tiltak, med hovedvekt på kollektivtrafikktiltak.

Rassikringsmidlene prioriteres i sin helhet til
prosjektet rv 43 Aunevik – Bukkesteinen som
åpnes for trafikk i desember 2006.

Rogaland

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme til Rogaland på 173 mill. kr for
2007, hvorav 162 mill. kr til forsøket med oppga-

vedifferensiering knyttet til samferdsel i Rogaland,
Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestlandsrådet)
og 11 mill. kr til rassikring. I tillegg er det regnet
med at Rogaland får stilt til disposisjon 507 mill. kr
i bompenger, fordelt med 306 mill. kr til tiltak
innenfor Nord-Jærenpakken, 170 mill. kr til rv 519
Fastlandssamband til Finnøy (Finnfast), 16 mill. kr
til videre utbygging av rv 45 i Gjesdal kommune og
15 mill. kr til videre planlegging og grunnerverv i
forbindelse med T-forbindelsen.

Forutsatt avklaring av endelig løsning, legges
det opp til å starte arbeidene med utbedring av rv
47 på delstrekning mellom Haugesund og Horda-
land grense. I tillegg prioriteres oppfølging av
Finnfast. Totalt er det lagt til grunn 182 mill. kr til
dette prosjektet i 2007. Videre prioriterer Vest-
landsrådet/fylkeskommunen mindre investerings-
tiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak,
kollektivtrafikktiltak og bygging av gang- og syk-
kelveger. Rassikringsmidlene vil i sin helhet bli
benyttet til rv 503 i Gloppedalen, inkl. refusjoner.

Av bompengemidlene til Nord-Jærenpakken,
vil 140 mill. kr bli benyttet til å videreføre arbei-
dene på prosjektet rv 44 Stangeland – Skjæveland,
som ventes åpnet for trafikk i desember 2007. I til-
legg er det satt av 90 mill. kr til å videreføre arbei-
dene på prosjektet rv 44 Omkjøringsveg Klepp.
Prosjektet omfatter bygging av 4 km ny veg
utenom Kleppekrossen. Det er varslet kostnadsøk-
ninger på prosjektet, og økningen er foreløpig
anslått til om lag 70 mill. kr (47 pst.). Det legges
opp til anleggsstart høsten 2006.

Det er gjennomført endringer av regulerings-
planen for T-forbindelsen, jf. St.prp. nr. 1 (2005–
2006), side 128. Det er lokalpolitisk tilslutning til et
revidert finansieringsopplegg for å dekke økte
kostnader. Det legges fortsatt opp til innkreving av
forhåndsbompenger på ferjesambandet Mortavika
– Arsvågen med samme takstsystem som i dag til
prosjektet åpnes for trafikk. Det skal gjennomføres
ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Samferdsels-
departementet vil ev. legge fram en egen proposi-
sjon om utbygging og finansiering av prosjektet
når det foreligger tilstrekkelige avklaringer.

Hordaland

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme til Hordaland på 299 mill. kr for
2007, hvorav 274 mill. kr til forsøksordningene og
25 mill. kr til rassikring. Av forsøksmidlene utgjør
120 mill. kr de statlige samferdselsmidlene til for-
søket med oppgavedifferensiering knyttet til sam-
ferdsel i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
(Vestlandsrådet), mens 154 mill. kr utgjør de stat-
lige midlene til forsøket med alternativ forvalt-
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ningsorganisering av transportsystemet i Bergen. I
tillegg er det regnet med at Hordaland får stilt til
disposisjon 1 092 mill. kr i bompenger, forskudd og
tilskudd. Av dette er 744 mill. kr forutsatt til pro-
sjekter og tiltak i Bergen og 47 mill. kr til rassik-
ring. 

Innenfor fylkesforsøket prioriterer Vestlandsrå-
det/fylkeskommunen oppfølging av prosjektet rv
57 Espeland – Herland som videreføres med 70
mill. kr, hvorav 40 mill. kr i forskudd. Videre priori-
teres oppfølging av Halsnøysambandet på rv 544.
Det er satt av totalt 60 mill. kr til dette prosjektet i
2007, hvorav 45 mill. kr i bompenger. For eksterne
midler videreføres utbyggingen av Austevollsbrua
på rv 546 med 70 mill. kr, hvorav 2 mill. kr i til-
skudd og 68 mill. kr i bompenger. Videre er det
regnet med 32 mill. kr i forskudd til utbedringen av
rv 48 Hafskorberget. Til prosjektering og oppstart
av arbeidene med tilførselsvegene for Hardanger-
brua på rv 7/rv 13 settes det av 110 mill. kr av
lokale tilskudd. I tillegg er det prioritert midler til
mindre investeringstiltak, med hovedvekt på tra-
fikksikkerhetstiltak.

Innenfor byforsøket prioriteres mindre investe-
ringstiltak, med hovedvekt på miljø- og servicetil-
tak og kollektivtrafikktiltak. Til Bybanen er det
regnet med totalt 497 mill. kr, hvorav 475 mill. kr i
bompenger. I tillegg prioriteres rv 557 Ringveg
vest. Det er satt av totalt 232 mill. kr til dette pro-
sjektet i 2007, hvorav 210 mill. kr i bompenger.
Arbeidene på Kanalveien og kryssene Fjøsanger-
veien/ Minde allé og Kanalvegen/ Minde allé vide-
reføres, og utbedringen av Solheimsgaten fullfinan-
sieres.

Innenfor rassikringsmidlene prioriteres videre-
føring av arbeidene på rv 13 Bugjelet – Kobber-
stille. Eidfjord kommune forskutterer 23 mill. kr,
hvorav 13 mill. kr i 2007. Anleggsstart både på
denne strekningen og strekningen Navragjelet –
Brimnes er utsatt til 2007.

Det er lokalpolitisk tilslutning til å utvide
dagens bompengeinnkreving på Osterøybrua til å
omfatte delvis bompengefinansiering av prosjektet
rv 567 Hauge – Lonevåg. Samferdselsdepartemen-
tet vil ev. komme tilbake til Stortinget med saken.

Det er tidligere bevilget midler til rassikring
ved Sivle-/Stalheimtunnelene på E16. På grunn av
at løsningen med å koble sammen de to tunnelene
vil bli vesentlig mer omfattende og dyrere enn det
som har vært lagt til grunn, er prosjektet utsatt.
Midlene overføres til rv 13 Ulvundsøyne i Myrkda-
len. Det legges til grunn 58 mill. kr til prosjektet i
2007, hvorav 30 mill. kr i forskudd fra Voss og Vik
kommuner og 4 mill. kr i tilskudd (salg av tunnel-
masser). 

Sogn og Fjordane

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme til Sogn og Fjordane på 142
mill. kr for 2007, hvorav 107 mill. kr til forsøksord-
ningen og 35 mill. kr til rassikring. I tillegg er det
regnet med at Sogn og Fjordane får stilt til disposi-
sjon 37 mill. kr i bompenger. 

Innenfor fylkesforsøket prioriterer Vestlandsrå-
det/fylkeskommunen videreføring av rassikrin-
gen av Stedjeberget på rv 55, som ventes åpnet for
trafikk i mars 2007. I tillegg videreføres rassikrin-
gen av rv 617 på strekningen Gotteberg – Kapell-
neset nord for Måløy, som ventes åpnet for trafikk i
oktober 2007. 

Rassikringsmidlene prioriteres til prosjektet
Fatlaberget på rv 55, jf. St.prp. nr. 65 (2005–2006).
Totalt er det satt av 62 mill. kr til prosjektet, hvorav
37 mill. kr i bompenger. I tillegg legges det opp til å
starte rassikringen av rv 5 langs Kjøsnesfjorden
(Hammarsgrovi – Stølsneset) høsten 2007. Dette
innebærer en forsering i forhold til handlingspro-
grammet for 2006–2009. Prosjektet har et kost-
nadsoverslag på om lag 200 mill. kr. Dette er en
økning på om lag 80 mill. kr (64 pst.) i forhold til
det som er lagt til grunn i handlingsprogrammet.
Anleggsstart er derfor avhengig av at Vestlandsrå-
det/fylkeskommunen går inn for å omprioritere
midler slik at prosjektet kan fullfinansieres innen-
for planleggingsrammen til rassikring for 2006–
2015.

Rv 53 mellom Øvre Årdal og Årdalstangen er
svært utsatt for steinsprang. Mest alvorlig er situa-
sjonen ved sørenden av Naustbukttunnelen. Det er
planlagt å sikre strekningen mot ras ved å forlenge
eksisterende tunnel med om lag 700 m. I hand-
lingsprogrammet for 2006–2009 er det lagt opp til å
starte arbeidene i 2008–2009, med fullføring i
2010–2015. Kostnadsoverslaget er 77 mill. 2007-kr.
Årdal kommune har søkt om tillatelse til å forskut-
tere prosjektet. Kommunen legger til grunn at sta-
ten fullfinansierer prosjektet i 2010, mens Sogn og
Fjordane fylkeskommune har tilrådd tilbakebeta-
ling senest i 2011. Samferdselsdepartementet har
gått inn for at Årdal kommune gis tillatelse til å for-
skuttere rassikringen av rv 53 ved Naustbukttun-
nelen. På grunn av budsjettsituasjonen mener
departementet at refusjon først kan skje seint i
perioden 2010–2015. Beløpet refunderes uten kom-
pensasjon for renter og prisstigning. Dersom Årdal
kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune
slutter seg til dette opplegget, er det ventet at
anleggsarbeidene kan startes høsten 2007.
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Møre og Romsdal

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 266 mill. kr for 2007, hvorav
105 mill. kr til rassikring. I tillegg er det regnet
med at Møre og Romsdal får stilt til disposisjon 262
mill. kr i bompenger og tilskudd.

Innenfor denne rammen legges det opp til å
benytte totalt 161 mill. kr til å videreføre arbeidene
på Eiksundsambandet, hvorav 20 mill. kr i bompen-
ger. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember
2007. Det er forutsatt 242 mill. kr til å videreføre
arbeidene på rv 64 Atlanterhavstunnelen, hvorav
222 mill. kr i bompenger og 20 mill. kr i tilskudd.
Ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd
inngår i finansieringen av prosjektet. Imarsundpro-
sjektet på rv 680 blir ikke åpnet i 2006 som tidli-
gere forutsatt, jf. St.prp. nr. 1 (2005–2006), side
131. Det er ventet at prosjektet blir åpnet for trafikk
i mars 2007. 

Rassikringsmidlene prioriteres i hovedsak til
videreføring av prosjektet rv 62 Fresvika – Jordals-
grenda, som ventes åpnet for trafikk i august 2007.
Fylkestinget har gått inn for å endre handlingspro-
grammet for 2006–2009 ved å sette av midler til
prosjektet rv 70 Oppdølstranda, mot at midler til
oppstart av arbeidene med rassikring av rv 60 nord
for Hellesylt reduseres tilsvarende. Fylkestinget
har videre gått inn for at det gjennomføres en mid-
lertidig omdisponering for å starte arbeidene på rv
70 så snart som mulig. Arbeidene gjennomføres i
2006 gjennom midlertidig omdisponering av mid-
ler, mot tilbakeføring i 2007. 

Sør-Trøndelag

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 70 mill. kr for 2007, hvorav
20 mill. kr til forsøket med alternativ forvaltnings-
organisering av transportsystemet i Trondheim. 

De ordinære riksvegmidlene vil i hovedsak bli
benyttet til å videreføre prosjektet Fjesetbakkene
på rv 30 vest for Singsås i Midtre Gauldal. Innenfor
forsøksmidlene prioriteres mindre investeringstil-
tak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak, kol-
lektivtrafikktiltak. I tillegg prioriteres miljø- og ser-
vicetiltak og bygging av gang- og sykkelveger.

Nord-Trøndelag

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 63 mill. kr for 2007. En
vesentlig del av rammen vil bli benyttet til å videre-
føre arbeidene på rv 769 i Namsos på strekningen
Høknes – Orientkrysset. I tillegg prioriteres min-

dre investeringstiltak, med hovedvekt på miljø- og
servicetiltak.

Når det gjelder Namdalsprosjektet, vil Sam-
ferdselsdepartementet komme tilbake til Stortin-
get når den lokalpolitiske behandlingen av finansi-
eringsløsning og trasévalg for den permanente til-
knytningen av den nye brua over Namsen til rv 17
er sluttført, jf. St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 132.

Nordland

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 125 mill. kr for 2007, hvorav
40 mill. kr til rassikring. De ordinære riksvegmid-
lene vil bli benyttet til å videreføre arbeidene på rv
808 Finneidfjord – Lakshusnes – Åsen, som ventes
åpnet for trafikk i desember 2007. Videre legges
det opp til å starte byggingen av ny ferjekai på
Røst. Fylkeskommunen har prioritert ny ferjekai
på Røst foran utbedring av rv 85 på strekningen
Kåringen – Lødingen, som fikk tildelt midler i
2006. Prioriteringen innebærer at arbeidene på rv
85 blir utsatt. I tillegg prioriteres midler til prosjek-
tet rv 17 Tverrlandet – Godøystraumen, som er for-
utsatt delvis bompengefinansiert gjennom en Veg-
pakke Salten. Det er lokalpolitisk tilslutning til
finansieringsopplegget. Samferdselsdepartemen-
tet vil ev. legge fram egen proposisjon om utbyg-
ging og finansiering av vegpakke Salten når til-
strekkelige avklaringer foreligger.

Rassikringsmidlene prioriteres til videreføring
av arbeidene på E10 i Fjøsdalen i Lofoten, som ven-
tes åpnet for trafikk i november 2007.

Troms

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 95 mill. kr for 2007, hvorav
25 mill. kr til rassikring. I tillegg er det regnet med
om lag 44 mill. kr i drivstoffavgift fra Tromsøpakke
2. 

En vesentlig del av de ordinære riksvegmid-
lene vil bli benyttet til å videreføre arbeidene med
utbedring av rv 867 på strekningen Samamoa –
Ervik i Harstad. I tillegg prioriteres mindre inves-
teringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedrin-
ger. Videre settes det av midler til oppfølging av
Tromsøpakke 2, der utbedringen av Langnestun-
nelen ventes fullført i september 2007. I tråd med
St.prp. nr. 62 (2003–2004) er 3 mill. kr øremerket til
Tromsøpakke 2 som kompensasjon for innkreving
av merverdiavgift på drivstoffavgiften. Kompensa-
sjonen er forutsatt benyttet til å styrke satsingen på
gang- og sykkelvegtiltak. Drivstoffavgiften vil i sin
helhet bli benyttet til utbedringen av Langnestun-
nelen.
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Rassikringsmidlene prioriteres i all hovedsak
til tiltak på fylkesvegnettet. I 2007 prioriteres stat-
lige tilskudd til videreføring av prosjektene fv 294
Isbergan og fv 347 Arnøy (første byggetrinn).

Perioden med innkreving av drivstoffavgift i
Tromsø utløper ved utgangen av juni 2008. Det er
lokal tilslutning til å forlenge innkrevingsperioden
med fire år. Samferdselsdepartementet vil ev.
komme tilbake til Stortinget med saken.

Finnmark

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
investeringsramme på 70 mill. kr for 2007. I tillegg

er det regnet med at Finnmark får stilt til disposi-
sjon 8,5 mill. kr i forskudd til diverse mindre inves-
teringstiltak, fordelt med 3,9 mill. kr fra Lebesby
kommune, 1,6 mill. kr fra Porsanger kommune og
3 mill. kr fra Båtsfjord kommune.

Innenfor denne rammen prioriteres midler til
utbyggingen av rv 888 til Nordkyn til helårsveg.
Parsellene Smielvdalen – Hopseidet og Bekkar-
fjord – Ørretvatn ventes åpnet for trafikk i august
2007. Hele utbyggingen av rv 888 vil da være full-
ført. Dette innebærer en forsering i forhold til
handlingsprogrammet for 2006–2009. I tillegg prio-
riteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt
på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak.
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Programkategori 21.40 Særskilte transporttiltak

Oversikt over budsjettforslaget

Utgifter under programkategori 21.40 fordelt på kapitler

For 2007 omfatter kap. 1360 Særskilte trans-
porttiltak, post 60 Særskilt tilskudd til kollektiv-
transport og post 70 Kjøp av sjøtransporttjenester
på strekningen Bergen – Kirkenes. 

Bevilgningsforslaget under post 60 gjelder
belønningsordningen som ble opprettet i 2004 med
hensikt å stimulere til bedre kollektivtilbud og
lavere vekst i biltrafikken i storbyene, og tilskudds-

ordningen til kommunesektoren som ble opprettet
i 2006 for å stimulere arbeidet for et mer tilgjenge-
lig kollektivtilbud (BRA-programmet). Post 70
omfatter statens kjøp av sjøtransporttjenester
basert på den gjeldende avtalen for Kystruten Ber-
gen – Kirkenes for 2005–2012.

Samlet budsjettforslag for 2007 til særskilte
transporttiltak er på 424,5 mill. kr.

Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1330 Særskilte transporttiltak

Post 60 Særskilt tilskudd til kollektiv-
transport

Det foreslås en bevilgning på 157,2 mill. kr for
2007, fordelt på 107,2 mill. kr til belønningsordnin-

gen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk
i byområdene og 50 mill. kr for å følge opp tilgjen-
gelighetsprogrammet BRA (Bedre infrastruktur,
Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring).

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

1330 Særskilte transporttiltak 363 393 449 500 424 500 -5,6

Sum kategori 21.40 363 393 449 500 424 500 -5,6

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport 116 085 200 000 157 200

70 Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen 
Bergen-Kirkenes 222 161 249 500 267 300

71 Refusjon av dieselavgift ekspressbusser, kan 
overføres 7 152

74 Kompensasjon for el-avgift for elektrifisert 
skinnegående transport 17 995

Sum kap. 1330 363 393 449 500 424 500



84 St.prp. nr. 1 2006–2007
Samferdselsdepartementet
Belønningsordning for bedre kollektivtransport 
og mindre bilbruk i byområdene

Hensikten med belønningsordningen er å påvirke
transportutviklingen i de større byene slik at flere
velger kollektivtransport fremfor egen bil. For
2006 er det bevilget 150 mill. kr til belønningsord-
ningen. Det foreslås bevilget 107,2 mill. kr til
belønningsordningen i 2007. Nedgangen fra 2006
må sees i sammenheng med Regjeringens styrking
av kommuneøkonomien, forslaget om å frita skin-
negående transport fra el-avgift, og den meget
store økningen i bevilgningene til jernbanens infra-
struktur, jf. Programkategori 21.50 Jernbanefor-
mål. 

Belønningsordningen er resultatbasert og pre-
mierer dokumenterte resultater, dvs. vekst i ande-
len kollektivtransport på bekostning av personbil-
trafikken. Mens det i oppstartfasen av ordningen
ble tildelt midler på basis av planlagte og politisk
vedtatte transporttiltak, vil departementet legge
større vekt på resultatene av tiltakene ved tildelin-
gen i 2007. Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand
og Stavanger har mottatt tilskudd siden 2004,
mens Tromsø ble tatt inn i ordningen i 2006. De
samme byene vil også bli invitert til å søke om mid-
ler i 2007.

I henhold til retningslinjene for ordningen skal
belønningsordningen evalueres i 2007. Evaluerin-
gen skal belyse i hvilken grad belønningsordnin-
gen er et velegnet statlig virkemiddel for å påvirke
transportutviklingen i byområdene, eller om andre
tiltak er bedre egnet. Evalueringen vil danne
grunnlag for å vurdere hvorvidt ordningen skal
videreføres også etter 2007, og hvilke tilpasninger
som ev. bør gjennomføres. 

Tilskudd til tilgjengelighetstiltak og oppfølging 
av BRA-programmet

Det er avsatt 50 mill. kr til ordningen med tilskudd
til tilgjengelighetstiltak innenfor kommunenes
ansvarsområde, samme nivå som i saldert budsjett
for 2006. 

For å følge opp målet om tilgjengelighet for alle
også på transportområdet, presenterte Samferd-
selsdepartementet tilgjengelighetsprogrammet
BRA i St.meld.nr.24 (2002–2003) Nasjonal trans-
portplan 2006–2015. Våren 2005 la Regjeringen
fram handlingsplanen for BRA-programmet. Hand-
lingsplanen skal bidra til at flere kan benytte kol-
lektive løsninger uten behov for spesielle løsnin-
ger. Planen legger stor vekt på bedre tilgjengelig-
het gjennom hele reisekjeden, fra reisen starter til
den avsluttes. Reisekjeden inkluderer både infor-
masjon før og under reise, adkomst til/fra holde-

plass/terminal, holdeplass/terminal, billetterings-
systemer og selve transportmiddelet. 

God tilgjengelighet gjennom hele reisekjeden
krever derfor innsats fra Samferdselsdepartemen-
tet og departementets etater og virksomheter, men
også fra andre aktører. F.eks. ligger de fleste holde-
plasser som krever tilgjengelighetstiltak ved kom-
munale veger og gater. Videre er det fylkeskom-
munene som i de fleste tilfeller avgjør hvilke krav
som skal stilles med hensyn til tilgjengelighet på
buss. 

Tilskuddsordningen som ble innført i 2006 skal
bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra
alle aktører som må involveres i arbeidet for bedre
tilgjengelighet. Ordningen skal delfinansiere kom-
munale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp
under statlige etater og virksomheters egen inn-
sats for bedre tilgjengelighet, og som samtidig er
avgjørende for at hele reisekjeden blir tilgjengelig.
Det kreves en lokal egenandel på minst 25 pst.
Vegdirektoratet administrerer ordningen. Enkle og
kostnadseffektive løsninger skal prioriteres, og
innsatsen skal konsentreres til trafikktunge strek-
ninger og knutepunkt. Som i 2006 vil bykommuner
og fylkeskommuner få adgang til å foreslå tiltak/
prosjekter i samarbeid med de funksjonshemme-
des organisasjoner lokalt/regionalt. Vegdirektora-
tet i samråd med Samferdselsdepartementet fore-
tar de endelige prioriteringene. 

Post 70 Kjøp av sjøtransporttjenester på 
strekningen Bergen – Kirkenes

Formålet med statens kjøp av sjøtransporttjenester
er å sikre et daglig og helårig transporttilbud mel-
lom Bergen og Kirkenes. Tjenesten ble konkurran-
seutsatt høsten 2004, jf. St.meld. nr. 16 /Innst. S.
nr. 125 (2003–2004). Det vises til nærmere omtale
av saken i St. prp. nr. 1 (2004–2005) og St. prp. nr. 1
Tillegg nr. 5 (2004–2005).

Fra og med 2005 ble den tidligere hurtigruteav-
talen for 2002–2004 erstattet av kontrakt om Kyst-
ruten Bergen – Kirkenes for perioden 2005–2012.
Avtalen innebærer at staten kjøper sjøtransporttje-
nester mellom Bergen – Kirkenes for totalt 1 899,7
mill 2005-kr i hele kontraktsperioden. 

De tidligere selskapene Ofoten og Vesteraalens
Dampskibsselskab ASA (OVDS) og Troms Fylkes
Dampskibsselskap ASA (TFDS) ble fra og med
01.03.2006 fusjonert inn i det nye selskapet Hurtig-
ruten Group ASA, med OVDS som det overta-
kende selskap.

Trafikken med kystruten Bergen – Kirkenes
målt i antall personkilometer viste en nedgang på
4,8 pst. fra 2004 til 2005. Antall passasjerer befor-
dret for samme periode viste en nedgang på 7 pst. I
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første halvår 2006 viste den samme trafikken en
økning på 4,5 pst. sammenlignet med 1. halvår
2005. Tallet for antall passasjerer viste en økning
på 3,8 pst. i samme periode

Kystruten Bergen – Kirkenes oppnådde en
regularitet på 96,9 pst. i 2005. Innstilte avganger
kan hovedsaklig henføres til nødvendig vedlike-
hold av skipsflåten. 

Regjeringen foreslår å innføre en avgift på
utslipp av NOx. Det vises til St.prp. nr. 1 (2006–
2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Avgiften vil
bl.a. omfatte innenlandsk sjøtransport. Dette vil
isolert sett innebære økte kostnader for Hurtigru-
ten Group. Samtidig vil ordningen med differensi-
ert arbeidsgiveravgift gjeninnføres fra 2007, noe
som vil redusere kostnadene for Hurtigruten
Group. 

Regjeringen foreslår videre at sikkerhetsbe-
manningen på skipene som betjener Kystruten

Bergen – Kirkenes tas inn under nettolønnsordnin-
gen fra 01.07.2007. Dette vil innebære en kostnads-
besparelse for Hurtigruten Group.

Forannevnte forhold vil samlet sett innebære
endringer i rammevilkårene for selskapet sammen-
lignet med det som gjaldt på tidspunktet for inngå-
else av gjeldende avtale om statlig kjøp av tjenester
på Kystruten Bergen – Kirkenes.

Virkningene av de nevnte endringene for den
del av Hurtigruten Groups virksomhet som inngår
i statens tjenestekjøp, jf. nevnte avtale, vil bli gjen-
stand for senere forhandlinger med selskapet.
Disse endringer er derfor ikke innarbeidet i bud-
sjettforslaget. Budsjettforslaget på 267,3 mill kr er i
tråd med gjeldende avtale. 

Stortinget vil bli forelagt resultatet av refor-
handlingene mellom staten og Hurtigruten Group
basert på de nye rammebetingelsene.
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Programkategori 21.50 Jernbaneformål 

Oversikt over budsjettforslaget 

Utgifter under programkategori 21.50 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 21.50 fordelt på kapitler

De sentrale mål for jernbanepolitikken er truk-
ket opp i St.meld. nr. 24/Innst. S. nr. 240 (2003–
2004) Nasjonal transportplan 2006–2015. Bevilg-
ningene til jernbaneformål skal bidra til å sikre
transportbrukerne et godt jernbanetilbud i de
deler av landet og på de strekninger hvor jernba-
nen har et konkurranse- og miljømessig fortrinn.
Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy-
este prioritet. Regjeringen vil legge økt vekt på å
fremme godstrafikk med jernbanen.

Samferdselsdepartementets bruk av virkemid-
ler i jernbanepolitikken skjer bl.a. ved å stille mid-
ler til disposisjon for Jernbaneverket for at mål-
satte krav til jernbaneinfrastrukturen skal nås.
Statlig kjøp av persontransporttjenester med tog er
et viktig virkemiddel for å oppnå jernbanepolitiske
mål for persontransporten. Statens jernbanetilsyn

har bl.a. ansvar for tilsyn med sikkerheten for de
ulike deler av jernbanevirksomheten.

Til jernbaneformål samlet er det foreslått bevil-
get 7 100,2 mill. kr. Dette er en økning på 15,3 pst.
fra saldert budsjett 2006, som skyldes en kraftig
økning i Jernbaneverkets budsjett. 

Til Jernbaneverket er det foreslått bevilget
5 466,9 mill. kr, en økning på 20,3 pst. eller 921,7
mill. kr fra saldert budsjett for 2006. Budsjettforsla-
get for Jernbaneverket samlet innebærer ett års
oppfølging av Stortingets vedtak ved behandlingen
av Nasjonal transportplan 2006–2015, og innebæ-
rer at Regjeringen for 2007 legger opp til en histo-
risk høy satsing på jernbanens infrastruktur. For-
slaget til investeringsbudsjett for Jernbaneverket
innebærer en økning på 50,3 pst. eller om lag 742,6
mill. kr fra saldert budsjett 2006. Også avsatt bud-

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

1350 Jernbaneverket 4 565 646 4 545 200 5 466 900 20,3

1351 Persontransport med tog 1 502 000 1 577 000 1 598 500 1,4

1354 Statens jernbanetilsyn 26 547 33 700 34 800 3,3

1355 BaneService AS 221 718

Sum kategori 21.50 6 315 911 6 155 900 7 100 200 15,3

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

4350 Jernbaneverket 615 553 391 200 384 700 -1,7

4354 Statens jernbanetilsyn 314

5611 Aksjer i NSB AS 116 000 328 000 182,8

5623 Aksjer i BaneService AS 669 1 400 4 400 214,3

Sum kategori 21.50 616 536 508 600 717 100 41,0



2006–2007 St.prp. nr. 1 87
Samferdselsdepartementet
sjett til drift og vedlikehold innebærer en betydelig
økning fra saldert budsjett 2006.

Til kjøp av persontransport med tog er det fore-
slått bevilget 1 598,5 mill. kr, som er forutsatt å
dekke ny avtale for 2007 mellom Samferdselsde-
partementet og NSB AS om kjøp av persontran-
sport med tog, inkl. nye togtilbud mellom Norge
og Sverige, samt godtgjørelsen til NSB Anbud AS
for driften av Gjøvikbanen. Samferdselsdeparte-
mentet legger til grunn at avsatt beløp gir rom for
forbedringer i togtilbudet. 

Til Statens jernbanetilsyn er det foreslått et
budsjett på 34,8 mill. kr, en økning på 3,3 pst. fra
saldert budsjett 2006. 

Det er foreslått tatt ut et utbytte på 328 mill. kr
fra NSB AS og et utbytte på 3 mill. kr fra BaneSer-
vice AS. 

Hovedutfordringer og tilstandsvurdering 

I et spredt befolket land som Norge vil persontran-
sport med tog ha sin viktigste funksjon i tett befol-
kede områder med stor miljøbelastning fra trans-
portaktivitet, og med arealknapphet og køproble-
mer på vegnettet. Samferdselsdepartementet
mener derfor at det er riktig å prioritere mye av
ressursinnsatsen mot nærtrafikken rundt de store
byene og mot InterCity-trafikken på strekningene
Skien-Oslo-Lillehammer og Halden-Oslo. Annen
lokal- og nærtrafikk vil bli opprettholdt med et
rutetilbud som er best mulig tilpasset reisebeho-
vet. Dette må også sees i sammenheng med at
driftssituasjonen på jernbanenettet i Oslo-området
har store ringvirkninger for driften av hovedstrek-
ningene og det øvrige jernbanenettet. Utformingen
av jernbanen som transportsystem vil over tid
påvirke lokalisering av nye boliger og arbeidsplas-
ser og utbygging rundt knutepunktene vil på sikt
redusere samfunnets totale transportbehov og leg-
ger forholdene til rette for gang/sykkel og kollek-
tive transportmidler.

Godstransport med jernbane har sine relative
fortrinn ved transport av store, faste volumer over
lange avstander. Fjerntogstrekningene og uten-
landsstrekningene er derfor av større betydning
for godstrafikken. De fleste markedssegmenter
innen godstransport på jernbane har hatt en sterk
vekst. Jernbaneinfrastrukturen er i dag så kraftig
utnyttet at den begrenser ytterligere overføringer
av gods fra veg til bane. Regjeringen prioriterer
derfor særlig investeringer i terminaler, fjernsty-
ring og kapasitetsøkende tiltak som profilutvidel-
ser og kryssingsspor for å utvikle kombi- og contai-
nertransport. 

En sentral avveining er å balansere økte krav til
daglig drift i form av god regularitet og punktlighet

i togtrafikken, god informasjon til publikum og høy
frekvens i togtilbudet, mot behovet for mer lang-
siktig fornyelse og investering. For å sikre god
regularitet og punktlighet i togtrafikken og for å
unngå driftsproblemer, foreslår Samferdselsdepar-
tementet en betydelig økning i Jernbaneverkets
drifts- og vedlikeholdsbudsjett for 2007. Departe-
mentet legger vekt på å optimalisere ressursbru-
ken til jernbaneformål, herunder forholdet mellom
korrektivt og forebyggende vedlikeholdet og i for-
hold til fornyelse og nyinvesteringer, slik at de
samlede ressursene utnyttes best mulig.

Jernbanen vil stå overfor utfordringer knyttet
til interoperabilitet/samtrafikkevne med det euro-
peiske jernbanenettet for å redusere og på sikt
fjerne tekniske og administrative hindringer for
økt grensekryssende jernbanetrafikk. Det pågår
bl.a. utvikling av et felles europeisk trafikkstyrings-
system (ERTMS). Departementet vil komme til-
bake til dette i Nasjonal transportplan 2010–2019. 

Det arbeides med å videreutvikle bruken av
togkommunikasjonssystemet, GSM-R, som trans-
misjonsbærer for flere funksjoner. Aktuelle pro-
sjekter er formidling av trafikkinformasjon til publi-
kum ved hjelp av Internett og SMS. 

Det overordnede sikkerhetsmålet er at jernba-
netransport ikke skal medføre tap av menneskeliv
eller alvorlig skade på mennesker, miljø eller mate-
riell (nullvisjonen). Aktivt arbeid for å opprettholde
og videreutvikle det høye sikkerhetsnivået på jern-
bane er viktig, og overføring av person- og gods-
transport fra veg til bane vil dessuten bidra til økt
sikkerhetsnivå for den totale transportvirksomhe-
ten i Norge. I henhold til forskrift nr. 1490 av
16.12.2005 om lisens, sikkerhetssertifikat og om
tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet,
og sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur
(lisensforskriften), skal Jernbaneverket innen
01.01.2007 ha innhentet sikkerhetsgodkjenning fra
Statens jernbanetilsyn. 

Jernbaneverket har et systemansvar for sam-
funnssikkerhet og beredskap knyttet til jernbane-
infrastruktur i Norge, og koordinerer arbeidet med
togselskapene. Jernbaneverkets arbeid innenfor
samfunnssikkerhet og beredskap er nært knyttet
opp til det øvrige arbeidet med sikkerhet på jern-
bane. For Jernbaneverket er det nødvendig å se
trygghet mot ulykker og utilsiktede hendelser og
trygghet mot overlagte handlinger i sammenheng.
Jernbaneverkets beredskapsplaner integrerer der-
for i størst mulig grad beredskap både mot ulykker
og overlagte handlinger.

Det er viktig å sørge for god tilgjengelighet til
tog for funksjonshemmede. Jernbaneverket plan-
legger og utformer større og mindre enkeltpro-
sjekter med utgangspunkt i prinsippet om univer-
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sell utforming og tilgjengelighet for alle. Regjerin-
gen legger vekt på samfunnsmessig likestilling og
vil arbeide for at mennesker som lever med funk-
sjonshemming skal sikres en livskvalitet best
mulig på linje med den øvrige befolkningen. Uni-
versell utforming av infrastruktur og transportma-
teriell er et verktøy for å fremme tilgjengelig kol-
lektivtransport. Jernbaneverket skal derfor legge
til grunn prinsippene for universell utforming som
en integrert del av planleggingen og gjennomførin-
gen av publikumsrettede tiltak på stasjoner og knu-
tepunkter, slik som adkomst til stasjoner og platt-
former, tilgang til informasjon og annen reiserela-
tert service. 

Samferdselsdepartementet vektlegger arbei-
det med å redusere jernbanens negative miljøpå-
virkning, bl.a. når det gjelder støy og inngrep i
natur- og kulturmiljø. Om lag 300 boliger i Norge
er i dag utsatt for utvendig støy fra jernbanen over
70 dBA (SPL) (inkludert fasaderefleksjon). 

Inngrep i naturmiljø knytter seg særlig til kon-
flikter mellom eksisterende jernbaneanlegg og vik-
tige områder for biologisk mangfold. Med hensyn
til kulturminner omfatter jernbanenettet en rekke
vernede og verneverdige bygninger og installasjo-
ner. Jernbaneverket har utarbeidet egne vernepla-
ner for viktige kulturminner tilknyttet jernbanen.

I forbindelse med Stortingets behandling av
statsbudsjettet for 2006, ble det gitt fritak for kjøre-

vegsavgift for ordinær vognlast med aksellast til og
med 22,5 tonn. Dette for å stimulere til økt gods-
transport med jernbane. 

Regjeringen foreslår å innføre en NOx-avgift fra
01.01.2007 for å kunne oppfylle norske forpliktelser
i henhold til Gøteborg-protokollen. Denne avgiften
vil også omfatte jernbanetrafikk med dieseltog.
Avgiften begrenses til motorer over 750 kW. Avgift-
sendringen har relativt små konsekvenser for kost-
nadene for jernbanetrafikken. For togprodukter
som inngår i statens kjøp av persontransporttjenes-
ter med tog, vil avgiftsendringen bli tatt hensyn til i
statens nye avtale med NSB AS. 

Regjeringen foreslår fritak fra el-avgift for skin-
negående transport fra 01.01.2007 for å stimulere
til økt bruk av jernbanetransport. Avgiftsfritaket vil
gi direkte kostnadsbesparelser for godstrafikken
og for de kommersielle persontogproduktene.
Avgiftslettelsen som kan knyttes til statens kjøp av
persontransporttjenester med tog vil bli tatt hen-
syn til i ny avtale med NSB AS. 

Togtrafikken, både person og gods, har økt
vesentlig siden 2003. Godstrafikken har hatt en
meget positiv utvikling, med en vekst på 19,9 pst.
fra 2003 til og med 2005 målt i tonnkm. Persontra-
fikken har i samme periode hatt en vekst på 9,7 pst.
målt i personkm. Figuren viser utviklingen i per-
sontrafikk og godstrafikk fra 1996 til 2005.

Figur 4.4  Antall personkilometer persontrafikk og tonnkilometer godstrafikk (mill. personkm/tonnkm)

Note: Oppgaver fra GreenCargo AB, Ofotbanen AS og HectorRail AB mangler for 2005. Dette utgjør ca. 3 pst. av total godstrafikk 
målt i tonnkm og en ubetydelig andel av persontrafikken målt i personkm.
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Samferdselsdepartementet mener at det er vik-
tig at Jernbaneverket har et koordineringsansvar
som sikrer at infrastrukturen og togtilbudet kan
utvikles og utnyttes mest mulig optimalt. Jernbane-
nettet er et sammenhengende system der utvikling
og bruken av ny infrastruktur må skje med
utgangspunkt i eksisterende infrastruktur i et sam-
virke med utviklingen av togtilbudet. Liberalise-
ring av tilgangen til sporet for godstransport gir til-
leggsutfordringer knyttet til samordning mellom
ulike togselskaper og utvikling og utnyttelse av
infrastrukturen. For å sikre dette samordningsbe-
hovet, bidrar Jernbaneverket med beskrivelser av
ulike rutemodeller og muligheter for optimalise-
ring av bruken av infrastrukturen, både i forhold til
dagens infrastruktur og ved framtidig utvikling av
infrastrukturen.

Jernbaneverket har ved etablering av Norsk
Jernbaneskole fått et spesielt ansvar for utvikling
og vedlikehold av jernbanefaglig kompetanse. I
2006 vil til sammen fem kull, dvs. 100 studenter,
være i gang med sin lokførerutdanning ved skolen.
Dette behovet vil vedvare de kommende år. Tilsva-
rende behov oppstår også innenfor de øvrige fag-
områdene i løpet av kort tid (generasjonsskifte).
Samferdselsdepartementet vil sammen med Jern-
baneverket og aktørene på jernbanen se nærmere
på jernbaneskolens behov for organisering og ev.
finansiering, bl.a. sett i lys av sektorens framtidige
kompetansebehov. 

Rapportering

I det følgende er rapporteringen gruppert på områ-
dene sikkerhet, tilgengelighet, miljø og punktlig-
het.

Sikkerhet

Siden 1996 har det vært arbeidet med å moderni-
sere sikkerhetstenkningen innenfor jernbanen.
Betydelige ressurser settes inn for å kartlegge risi-
koforhold som grunnlag for prioritering av tiltak
for å forebygge ulykker innen jernbanevirksomhe-
ten. For Jernbaneverket har dette resultert i
interne organisasjonsmessige endringer for bedre
å synliggjøre sikkerheten i styringssystemet. Det
er foretatt omfattende kompetanseutvikling, eta-
blering av sikkerhetsdokumentasjon og systema-
tisk registrering av tilstanden til infrastrukturen og
hendelser i tilknytning til infrastrukturen. Til
sammen har disse aktivitetene bidratt til en ytterli-
gere forbedring av sikkerhetsnivået på jernbanen i
Norge.

Gjennomførte risikoanalyser har spesielt vist
behov for tiltak for å forhindre sammenstøt mellom
tog på ikke-fjernstyrte strekninger, påkjørsler på
planoverganger og påkjørsler av personer i sporet.
Det legges særlig vekt på følgende aktiviteter:
– Tiltak for å øke sikkerheten ved planovergan-

ger, inkl. sanering av planoverganger med spe-
sielt høy ulykkesrisiko. 

– Informasjonskampanjer overfor publikum som
ferdes nær jernbane.

– Utbygging av sikker togkommunikasjon (GSM-
R) og fjernstyring på Nordlandsbanen. 

I perioden 1985–2005 er det i gjennomsnitt drept
om lag 8,5 personer pr. år ved ulykker i forbindelse
med jernbanevirksomheten i Norge. Tallet gjelder
samlet for passasjerer, personale, personer på plan-
overganger og personer som ferdes i eller langs
sporet.

Ulykkestallet i 2005 var på et historisk lavt nivå
med til sammen tre drepte, hvorav en på planover-
gang, en tredjeperson som befant seg i sporet og
en av Jernbaneverkets egne medarbeidere under
arbeid i spor. I første halvår 2006 har ingen perso-
ner mistet livet ved ulykker tilknyttet jernbanevirk-
somhet i Norge.

Tilgjengelighet 

Universell utforming av infrastruktur og transport-
materiell er et verktøy for å fremme tilgjengelig
kollektivtransport for alle brukere, inkl. reisende
med ulike særbehov. I 2005 og 2006 har det spesi-
elt vært arbeidet med utplassering av mobile ram-
per på stasjonenes perronger for å lette på- og
avstigning for rullestolbrukere. Arbeidet har til nå
omfattet stasjoner i nærtrafikkområdene rundt de
større byene og er planlagt utvidet til flere deler av
jernbanenettet. Ledelinjer og bedre belysning på
stasjonsområder har også vært prioriterte tiltak.
Det arbeides løpende med forbedring av tilgangen
til trafikkinformasjon på stasjonene, med særlig
vekt på å etablere flere kommunikasjonsmåter som
tar hensyn til ulike typer særbehov. 

I gjennomføringen av større ombyggingspro-
sjekter på stasjoner legges det også til rette for
bedre tilgjengelighet for alle ved at tidligere løs-
ning med trapp som eneste adkomst til perrong,
suppleres med rampe og/eller heis. Ombyggingen
av Strømmen st. som ble påbegynt i 2006, er et
godt eksempel på denne typen tilgjengelighetsfor-
bedring. Når det gjelder tilpasninger på nye Lysa-
ker st. vises det til egen omtale av prosjektet under
kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i
linjen.
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Miljø

Kravene til begrensning av innendørs støy for per-
soner bosatt langs jernbanen i henhold til foru-
rensningsforskriften er oppfylt for jernbanens del.
Støyplagen fra jernbane utgjør ca. 4 pst. av støypla-
gen i Norge, totalt ca. 56 000 personer, målt i for-
hold til SPI (støyplageindeks), hvorav ca. 6 000
personer er svært plaget av støy. I 2006 er det plan-
lagt såkalt «akustisk sliping» av jernbanesporet på
til sammen 70 km jernbane i de mest trafikkerte
områdene på Østlandet. «Akustisk sliping» av jern-
banesporet er en sliping av skinnegangen med spe-
sielt henblikk på å redusere støyutslippene fra tog-
trafikken. Det blir også foretatt sliping av spor-
veksler i de samme områdene. Jernbaneverket har
begynt å utvikle nye metoder for å kontrollere
skinnetilstanden med tanke på støyutslipp på en
mer effektiv måte. Dette vil gjøre det enklere å
bruke skinnesliping som et målrettet tiltak for å få
støyplagen ned.

Kartlegging av utendørs støy etter EU-direkti-
vet 2002/49/EF er påbegynt. I den forbindelse har
Jernbaneverket satt i gang et prosjekt for å måle
støynivået fra ulike togtyper, noe som vil gjøre
beregningene mer pålitelige. I tillegg skal Jernba-
neverket levere støykart til kommunene i henhold
til retningslinjer for arealbruk i støyutsatte områ-

der slik at de kan innarbeides i behandling av plan-
og bygningssaker. Arbeidet er igangsatt i Osloom-
rådet.

Punktlighet

Punktligheten i togtrafikken angis som en prosent-
andel av tog i rute til endestasjon. For mellomdis-
tansetog, lokaltog og Flytoget regnes togene å
være i rute om avviket ikke er større enn 3 minut-
ter i forhold til rutetabellen. For den øvrige togtra-
fikken er avviksmålingen beregnet ut fra forsinkel-
ser over 5 minutter i forhold til oppsatt rutetabell.

Punktligheten i togtrafikken har vært jevnt
økende de senere årene og var i 2005 den beste
siden målingene startet på 70-tallet. Målet for
punktlighet for alle person- og godstog, med unn-
tak av Flytoget, er 90 pst. Punktlighetsmålet for
Flytoget er satt til 95 pst. 

I 1.tertial i 2006 gikk punktligheten ned for alle
togslag hovedsakelig på grunn av kalde og snørike
vintermåneder, som også medførte en økning i
infrastrukturfeil og materiellfeil. Fra og med april
måned har punktligheten igjen stabilisert seg på
det høye fjorårsnivået. Følgende tabell viser opp-
nådd punktlighet i togtrafikken i pst. for årene
2003 til 2005 og første halvår 2006:

Mål og prioriteringer

Budsjettforslaget for 2007 for Jernbaneverket er
basert på de overordnede mål og prioriteringer
som er behandlet i Nasjonal transportplan 2006–
2015, jf. St.meld. nr. 24/Innst. S. nr. 240 (2003–

2004). Oppfølgingen av Stortingets vedtak ved
behandlingen av Nasjonal transportplan 2006–2015
(Stortingets NTP-vedtak), som tilsvarer Jernbane-
verkets handlingsprogram for 2006–2009, fremgår
av tabell.

(i pst.)

2003 2004 2005
Pr. 1. halvår

2006

Persontog:

Nærtrafikk Oslo 86 89 91 86

Nærtrafikk Bergen, Stavanger, Trondheim 90 93 94 91

Flytoget 95 95 97 94

Mellomdistanse 83 88 90 87

Langdistanse 85 91 90 89

Godstog:

Combi-express 82 85 83 79
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Oppfølging av Stortingets NTP-vedtak 2006–2009

1 Post 22 Omstruktureringskostnader og post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen inngår ikke i Jernbaneverkets hand-
lingsprogram 2006–2009. Planrammene er korrigert for virkningen av at jernbanens infrastruktur ble innlemmet i merverdiav-
giftsopplegget fra 01.01.2005 og andre tekniske endringer. 

2 Oppført bevilgning for post 23 her er eksklusiv 117 mill. kr til opprydning av kreosotforurensning ved Lillestrøm st., som ikke er 
relevant opp mot oppfølging av Nasjonal transportplan. 

Regjeringens budsjettforslag for 2007 for Jern-
baneverket innebærer et historisk løft for innsat-
sen på jernbanens infrastruktur, som for Jernbane-
verkets budsjett samlet tilsvarer ett års oppfølging
av nivået i Stortingets NTP-vedtak. Regjeringen
har særlig prioritert et løft i nivået på jernbanein-
vesteringene, mens innsatsen på drift og vedlike-
hold også er prioritert opp i forhold til Stortingets
NTP-vedtak.

Regjeringen har for 2007 valgt å øke innsatsen
på drift og vedlikehold betydelig, både i forhold til
Stortingets NTP-vedtak og saldert budsjett 2006.
Jernbaneverket har gjennomgått tilstanden på
eksisterende infrastruktur i forhold til nivået på
vedlikehold/fornyelser. Gjenomgangen viser at
behovet for vedlikehold, og særlig fornyelse, er
høyere enn det som var lagt til grunn i Nasjonal
transportplan 2006–2015. Fornyelsestakten på
flere vesentlige deler av infrastrukturen har vært
til dels betydelig lavere enn det anleggenes forven-
tede tekniske/økonomiske levetid skulle tilsi.
Departementet mener at styrkingen av vedlike-
holdsinnsatsen er viktig for å opprettholde verdien
og funksjonaliteten i eksisterende jernbaneinfra-
struktur, herunder en sikker og driftsstabil tog-
framføring. Dette for å oppnå de konkretiserte
transportpolitiske mål for jernbanen.

Vestkorridoren ut av Oslo er en av de desidert
viktigste jernbanestrekningene i Norge. Derfor er
betydelige deler av Jernbaneverkets investerings-
budsjett avsatt til å sikre rasjonell fremdrift på pro-
sjektene parsellen Lysaker-Sandvika og Lysaker
stasjon. Regjeringen ser det som svært viktig å få
optimal fremdrift på disse prosjektene, siden full
nytteverdi for togtrafikken i Vestkorridoren først
kan tas ut når hele strekningen Lysaker-Asker er
sluttført. 

Prosjektet utbygging av dobbeltspor mellom
Sandnes og Stavanger er et annet stort jernbane-

prosjekt med særlig viktighet for persontrafikken
som blir høyt prioritert i budsjettet for 2007. Det er
satt av midler både til investeringsdelen og fornyel-
sesdelen av prosjektet Sandnes-Stavanger i 2007. 

I 2007 vil utbyggingen av det nye togradiokom-
munikasjonssystemet, GSM-R, bli fullført. Hele det
nasjonale jernbanenettet vil da ha en sammen-
hengende moderne kommunikasjonsløsning til-
passet den operative driften av jernbanenettet. 

Utbygging av fjernstyring og ATC på Nord-
landsbanen er også viktig for kapasiteten og punkt-
lighet i togtrafikken på strekningen. Utbyggingen
av fjernstyring på Nordlandsbanen vil fortsette i
2007 på strekningen Mosjøen-Bodø. 

I samsvar med overordnende politiske mål om
overføring av godstrafikk fra veg til bane, er det
gitt høy prioritet til tiltak som legger forholdene til
rette for økt godstrafikk. Tiltak for tilrettelegging
for økt godstrafikk i 2007 omfatter bl.a. prosjektene
Ganddal godsterminal, ombygging av Brattøra
godsterminal, ombygging av Alnabru godstermi-
nal, Bergen stasjon-Fløen og en rekke mindre til-
tak under programområdet for kapasitetsøkende
tiltak, som omfatter bygging av nye kryssingsspor.
Tiltakene i 2007 vil totalt bli på om lag 450 mill. kr.
Godstrafikken vil også dra nytte av bl.a. investerin-
ger på Lysaker stasjon og i nytt dobbeltspor Lysa-
ker-Sandvika, i GSM-R og i fjernstyring av Nord-
landsbanen. I tillegg vil Regjeringens forslag om
fritak for el-avgift for skinnegående transport ha
spesielt stor betydning for godstrafikken med jern-
bane.

I tillegg er det for 2007 avsatt midler for plan-
legging av nye prosjekter som omfattes av Stortin-
gets NTP-vedtak. Dette omfatter bl.a. nytt dobbelt-
spor Kolbotn-Ski og dobbeltspor på Vestfoldbanen,
herunder innkorting av jernbanelinjen mellom
Farriseidet og Porsgrunn (Eidangertunnelen). Det
er også satt av midler til mindre investeringstiltak

(i mill. 2007-kr)

Post Betegnelse

1Jevnt per år
Stortingets

NTP-vedtak
2006-2009

2Bevilgninger
 til NTP i

Rev. budsjett
2006

Bevilgninger
til NTP i
Budsjett

2007

Diff. mot
NTP-vedtak

etter to år
i kr

Oppfølg. av
NTP-vedtak

etter to år
i pst.

23 Drift og vedlikehold 3 023 3 048,8 3 175,8 178 51,5

30 Investeringer i linjen 2 372 1 521,2 2 219,6 -1 002 39,4

Sum kap. 1350 5 395 4 570,0 5 395,4 -825 46,2
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innenfor programområdene sikkerhet, kapasitetsø-
kende tiltak, samt stasjoner og knutepunkter.

Handlingsprogrammet for Jernbaneverket
inneholder en oversikt over hvilke virkninger som

oppnås med de prioriteringer som er gjort etter
Stortingets behandling av Nasjonal transportplan
2006–2015. Tabellen gir en oversikt over bereg-
nede virkninger med budsjettforslaget for 2007.

Virkninger av budsjettforslaget på sentrale måleparametre

Sikkerhetseffektene som presenteres i tabel-
len, uttrykker kun effekter av tiltak som iverkset-
tes i 2007, og som er rettet mot ordinær jernbane-
drift, som f.eks. nedleggelse av planoverganger og
tekniske sikringstiltak. Sikkerhetseffekter som
følge av overført trafikk fra veg til jernbane inngår
ikke i de beregnede virkningene. Nytten av større
tiltak vil bli tatt inn i framstillingen i det året tiltaket
tas i bruk. 

I tillegg til budsjettet for Jernbaneverket utgjør
avsatt beløp til kjøp av persontransporttjenester
med tog en større del av det samlede budsjettet til
jernbaneformål. Avsatt beløp for 2007 skal dekke
direkte statlig kjøp av persontransport med tog fra
NSB AS, samt godtgjørelse til NSB Anbud AS, som
fra og med juni 2006 trafikkerer Gjøvikbanen.

Samferdselsdepartementet er i ferd med å
inngå en ny rammeavtale med NSB AS om kjøp av
persontransporttjenester med tog i Norge. Depar-
tementet legger til grunn at den nye avtalen skal
innebære at togdriften kan effektiviseres og at tog-

tilbudet for de reisende skal bli bedre. Avtalen vil
også ta høyde for at Samferdselsdepartementet har
inngått to overenskomster med den svenske
Rikstrafiken om grenseoverskridende persontran-
sport. Den ene gjelder persontransport mellom
Trondheim og Østersund, «Nabotåget», med to
daglige avganger i hver retning. Den andre gjelder
fjerntog mellom Oslo og Stockholm og Oslo og
Karlstad. Det skal kjøres to daglige avganger i hver
retning mellom Oslo og Stockholm på alle hverda-
ger og en avgang i helgene. Mellom Oslo og Karl-
stad skal det kjøres to daglige avganger på hverda-
ger. 

Regjeringen foreslår fritak for el-avgift for skin-
negående transport fra 01.01.2007. Avgiftslettelsen
som kan relateres til statens kjøp av persontrans-
porttjenester med tog vil bli tatt hensyn til i avtalen
mellom staten og NSB AS om kjøp av slike tjenes-
ter for 2007. For kommersielle persontogproduk-
ter og godstog vil avgiftsfritaket gi en direkte kost-
nadsbesparelse for operatørene.

Handlings-
program

2006–2009
Forslag

2007
Oppfølging

i pst.

Samfunnsøkonomisk netto nytte av investeringer (i mill. kr) 270 211 78

Endring av samfunnets transportkostnader (i mill. kr) -4 000 -418 10

Endring av bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet 
(i mill. kr) -1 800 -92 5

Endring av antall hardt skadde og drepte -17 -4 24

Endring av ulykkeskostnader (i mill. kr) -350 -72 21

Endring av antall personer svært plaget av støy -3 800 -33 1

Endring av årlig klimagassutslipp -15 -1 7
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Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1350 Jernbaneverket

Det foreslås totalt bevilget 5 466,9 mill. kr til
Jernbaneverket, en økning på 921,7 mill. kr eller
20,3 pst. målt mot saldert budsjett 2006. Foreslått
budsjett for 2007 for Jernbaneverket samlet tilsva-
rer ett års oppfølging av Stortingets vedtak ved
behandlingen av Nasjonal transportplan 2006–
2015. Foreslått budsjett for Jernbaneverket inne-
bærer et historisk løft for innsatsen på jernbanens
infrastruktur. Foreslått budsjett for jernbaneinves-
teringene innebærer en økning på hele 742,6 mill.
kr eller 50,3 pst. fra saldert budsjett 2006. Også
innsatsen på drift og vedlikehold øker betydelig. 

Jernbaneverket er tillagt ansvaret for det nasjo-
nale jernbanenettet, som bl.a. omfatter utbygging,
drift og vedlikehold, trafikkstyring og kapasitets-

fordeling, samt kompetanseutvikling innenfor jern-
banetekniske fag. Jernbanenettet består av sporan-
legg og stasjoner med tilhørende grunn og tek-
niske innretninger som elektriske baneanlegg,
signal-, sikrings- og kommunikasjonsanlegg,
offentlige arealer og trafikkstyringsanlegg. Statens
jernbanenett omfatter også stasjons- og terminal-
områdene som Jernbaneverket leier fra NSB AS,
og som staten stiller til disposisjon for godkjente
jernbaneforetak. I praksis omfatter Jernbanever-
kets ansvar hele det ordinære jernbanenettet i
Norge med unntak av private havnespor, private
sidespor og private godsterminaler.

Jernbaneverket hadde 2 885 faste ansatte pr.
15.04.2006. 

Post 23 Drift og vedlikehold

Det foreslås bevilget 3 175,8 mill. kr til drift og
vedlikehold i 2007, en økning på 238,6 mill. kr, eller
8,1 pst. målt mot saldert budsjett 2006. 

Samferdselsdepartementet mener det er viktig
å øke vedlikeholdsinnsatsen, særlig innenfor for-
nyelse, for å sikre og ytterligere forbedre stabilitet
og punktlighet i den daglige togtrafikken. 

Drift 

Driftsbudsjettet omfatter utgifter til trafikkstyring
og drift av jernbanens infrastruktur. Det er lagt til
grunn et driftsbudsjett for 2007 på 1 833,4 mill. kr,
om lag samme realnivå som i 2006. Av dette vil om
lag 1 mrd. kr disponeres til drift av infrastrukturen
(linjen, stasjoner), 160 mill. kr til drift av omformer-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

22 Omstruktureringskostnader, kan overføres 101 586 55 000

23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under 
post 30 2 850 837 2 937 200 3 175 800

25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan 
overføres 68 096 76 000 71 500

30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under 
post 23 1 545 127 1 477 000 2 219 600

Sum kap. 1350 4 565 646 4 545 200 5 466 900

(i mill. kr)

Benevnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Drift 1 767,9 1 755,0 1 833,4

Vedlikehold 1 082,9 1 162,0 1 342,4

Sum post 23 2 850,8 2 937,0 3 175,8
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stasjoner, 360 mill. kr til trafikkstyring og 310 mill.
kr til sentral og regional administrasjon, herunder
utviklingsprosjekter. 

Trafikkstyring omfatter bl.a. kapasitetsforde-
ling (ruteplanlegging) og operativ trafikkstyring,
dvs. togledelse, togekspedisjon og publikumsinfor-
masjon. Særlig informasjonsformidling til publi-
kum har stor betydning for hvordan toget oppfat-
tes som transportmiddel. Dette fordrer et tett sam-
arbeid mellom togselskapene og Jernbaneverket
som ansvarlig for formidling av trafikkinformasjon
til publikum. 

Driften av jernbanens infrastruktur omfatter
bl.a. drift av publikumsområder, snørydding, bane-
strømforsyning, planlegging og teknisk /adminis-
trativ støtte. Jernbaneverkets driftsbudsjett omfat-
ter også driften av Norsk jernbaneskole. I 2006 og
2007 får Jernbaneverket en økning i driftsutgifter
til drift av GSM-R-systemet. Driftskostnadene vil
kunne reduseres når de gamle systemene (her-
under SCANET) kan utfases.

Jernbaneverket ivaretar museumsfunksjoner
for jernbanen, og driftsutgiftene inngår i Jernbane-
verkets driftsbudsjett. Det er et eget jernbanemu-
seum på Hamar som har til oppgave å dokumen-
tere jernbanens historie i Norge og dens rolle for
utvikling av det norske samfunnet.

Vedlikehold

Det foreslås å avsette 1 342,4 mill. kr til vedlike-
hold, en økning på 180,4 mill. kr eller om lag 15
pst. fra saldert budsjett 2006. 

I 2007 prioriteres oppgaver som er nødvendige
for å ha en sikker og driftsstabil trafikkavvikling,
samt å ivareta behovet for en raskere fornyelse av
gamle anlegg.

Vedlikeholdsinnsatsen foreslås fordelt med om
lag 150 mill. kr til korrektivt vedlikehold, 440 mill.
kr til forebyggende vedlikehold og 750 mill. kr til
fornyelse av anlegg. Samferdselsdepartementet
legger til grunn at det fortsatt skal legges vekt på å
konkurranseutsette prosjektrettede aktiviteter.
Innefor vedlikeholdet omfatter dette fornyelses-
prosjekter og vesentlige deler av forebyggende
vedlikehold. 

I 2007 prioriteres arbeid med ballastrens og for-
beredelser til ballastrens på Bergensbanen, Vest-
foldbanen, Sørlandsbanen, Kongsvingerbanen,
Østfoldbanen, Nordlandsbanen og Ofotbanen.
Opprustingen av Meråkerbanen vil bli fullført i
2007, herunder utskifting av skinner og sviller, i
samsvar med Regjeringens opplegg i St.prp. nr. 1
Tillegg nr. 1 (2005–2006) om forsert opprusting av

banestrekningen. Dette er tiltak som er viktige for
å bedre sporkvaliteten og unngå saktekjøringer.
Det vil ellers bli gjennomført skinne-, sville- og
sporvekselfornyelser på andre banestrekninger
der behovet er størst. 

En del av fornyelsesarbeidet må gjøres på Ofot-
banen hvor slitasjen er spesielt sterk på grunn av
omfattende godstrafikk, herunder malmtrafikken.
Det er nødvendig å gjennomføre totalfornyelse på
Rolvsøysund bru ved Greåker på Østfoldbanen.
Prosjektering pågår i 2006, og fornyelsesarbeidet
vil starte i 2007. Arbeidet med fjellsikringstiltak og
fornyelse av snøoverbygg, særlig på Bergensba-
nen, videreføres. Arbeidet med etablering av dob-
beltspor på strekningen Sandnes-Stavanger, jf.
omtale i St.prp. nr. 1 (2005–2006), omfatter også en
vedlikeholdsdel med fornyelse av skinner, sviller,
ballast, kabel og kontaktledning. Dette arbeidet
starter i 2007 og omfatter i 2007 fornyelsesarbeider
for om lag 30 mill. kr. Det vil også være nødvendig
med en del fornyelser av banetekniske anlegg i for-
bindelse med utbygging av fjernstyring av sig-
nalanlegg på strekningen Mosjøen-Bodø, jf. omtale
i St.prp. nr. 1 (2005–2006).

Det er i 2006 startet arbeid på en pilotstrekning
Egersund-Sandnes med ombygging av kontaktled-
ningsanlegg til en teknikk basert på autotransfor-
matorer, som kan redusere det framtidige behovet
for fornyelse av omformerstasjoner. 

Når det gjelder signal- og sikringsanlegg vil det
fortsatt foregå oppgradering av anlegg på Oslo S
og fjernstyringsanlegg på Ofotbanen. I forbindelse
med utbygging til dobbeltspor på strekningen Ber-
gen stasjon-Fløen vil det være nødvendig med hel
eller delvis fornyelse av sikringsanlegg på Bergen
stasjon. I 2007 er det planlagt brukt 16,5 mill. kr til
dette fornyelsesarbeidet. Det vil bli startet forny-
else av sikringsanlegg på Kongsberg stasjon, og en
del mindre arbeider i form av bytte av drivmaski-
ner mv. 

I forbindelse med Stortingets behandling av
St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004–2005) om organise-
ring og omdanning av Jernbaneverkets produk-
sjonsvirksomhet, ble det lagt opp til at Jernbane-
verkets produksjon i sin helhet skulle konkurran-
seutsettes. Etter framlegg fra Regjeringen
Stoltenberg II ble det lagt opp til å stanse videre
konkurranseutsetting av Jernbaneverkets produk-
sjonsvirksomhet. Omfanget av konkurranseutset-
ting fra Jernbaneverket vil i 2006 omfatte prosjek-
ter i størrelsesorden 300–350 mill. kr. Med
utgangspunkt i foreslått bevilgning for 2007 (forny-
else) vil omfanget av konkurranseutsettingen
kunne bli på om lag 500 mill. kr i 2007.
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Post 25 Drift og vedlikehold av 
Gardermobanen

Det foreslås bevilget 71,5 mill. kr til drift og vedli-
kehold av Gardermobanen. 

Drift og vedlikehold av denne banestrekningen
er brukerfinansiert, jf. kap. 4350, post 07 Betaling
for bruk av Gardermobanen, og utgiftene til drift
og vedlikehold av banestrekningen holdes derfor
atskilt fra utgiftene til drift og vedlikehold av det
øvrige jernbanenettet. Dette er gjort for å synlig-
gjøre sammenhengen mellom utgifter og inntekter,
samtidig som det sikrer Gardermobanen som høy-

hastighetsbane med særskilte drifts- og vedlike-
holdsbehov, uavhengighet i forhold til drifts- og
vedlikeholdsnivået på det øvrige jernbanenettet.

For å kunne dekke periodisk tyngre vedlike-
hold med forholdsvis stabile avgiftssatser for bruk
av banestrekningen, er det lagt opp til at innbetalin-
gene for bruk av Gardermobanen i et normalår bør
være om lag 2,5 mill. kr høyere enn utgiftene til
drift og vedlikehold, jf. kap. 4350, post 07. Differan-
sen mellom utgifter og innbetalinger til Gardermo-
banen akkumuleres opp og rapporteres i de årlige
budsjettproposisjonene og i statsregnskapet. 

1 For årene 2005 og 2006 er stasjonsdriften inkludert i kjørevegen

I 2005 ble det et overskudd på brukerfinan-
sieringen av drift og vedlikehold på 1,4 mill. kr. De
siste to årene har Jernbaneverket akkumulert et
overskudd på 20 mill. kr til drift og vedlikehold av
Gardermobanen. De akkumulerte midlene ønsker
Jernbaneverket å benytte over noen år. Tabellen
gir en oversikt over regnskap og bevilgninger over
henholdsvis kap. 1350, post 25 Drift og vedlikehold
av Gardermobanen, og kap. 4350, post 07 Betaling
for bruk av Gardermobanen, for 2004–2007.

Post 30 Investeringer i linjen 

Det foreslås bevilget 2 219,6 mill. kr til investerin-
ger i linjen for 2007, en økning på hele 742,6 mill.
kr eller 50,3 pst. fra saldert budsjett for 2006. Fore-
slått budsjett for jernbaneinvesteringene innebæ-
rer et historisk høyt nivå for satsingen på jernba-
nens infrastruktur. 

Store deler av økningen i Jernbaneverkets
investeringsbudsjett er disponert til å få rasjonell
framdrift på store prosjekter som f.eks. Lysaker
stasjon og parsellen Lysaker-Sandvika. Regjerin-
gen legger stor vekt på at prosjekter ferdigstilles så
raskt som mulig, slik at nytten av prosjektene for
person- og godstrafikken kan tas ut så tidlig som
mulig. For prosjekter som er omfattet av Stortin-
gets NTP-vedtak, men som foreløpig ikke har fått
startbevilgning, innebærer dette nødvendigvis ikke
senere ferdigstillelse, men planlegging for kortere
gjennomføringstid. Rasjonell framdrift for prosjek-
tene gir også en større sikkerhet for at kostnadso-
verslagene/-rammene for prosjektene kan holdes.

I følgende oversikt er forslaget gruppert under
nyanlegg, planleggingsoppgaver og programområ-
der. Programområdene er delt inn i sikkerhet,
kapasitetsøkende tiltak og stasjoner/knutepunk-
ter, herunder kundeinformasjon.

(i 1000 kr)

Betegnelse 2004 2005 2006 2007

Kap. 1350, post 25:

Bevilgning (A) 82 600 74 000 71 500 71 500

Reelt forbruk:

Stasjonsdrift1 11 570 11 570

Kjørevegen 68 107 68 096 65 650 65 650

Sum forbruk kap. 1350, post 25 (B) 68 107 68 096 77 220 77 220

Kap. 4350, post 07

Betaling for bruk av Gardermobanen 87 344 69 511 78 600 74 000

Sum innbetalinger kap. 4350, post 07 (C) 87 344 69 511 78 600 74 000

Netto innbetaling (D=C–B) 19 237 1 415 1 380 -3 220

Akkumulert «overskudd» (E=Dt+Dt–1) 19 237 20 652 22 032 18 812

Overført bevilgning (F=(A–B+F)t–1) 14 493 20 397 19 117
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1 For prosjekter under 500 mill. kr (ved prosjektoppstart) benyttes kostnadsramme, som er prosjektets forventede sluttkostnad, 
mens for kvalitetssikrede prosjekter over 500 mill. kr benyttes prosjektets kvalitetssikrede kostnadsramme som inkluderer usik-
kerhetsavsetninger.

Drammenbanen, Skøyen-Asker 

Videreføring av utbyggingen til fire spor fra Lysa-
ker mot Asker er ett av de viktigste jernbanepro-
sjektene i Nasjonal transportplan 2006–2015.

Drammenbanen har i dag en så høy trafikkbe-
lastning at den er svært sårbar for forsinkelser.
Kapasitet på strekningen er 12 tog i timen i hver
retning, og denne er fullt utnyttet i rushtidsperio-
dene. Trafikken på Drammenbanen er sammensatt
og består av fjerntog på Sørlandsbanen og Ber-
gensbanen, regiontog på Vestfoldbanen, flytog,
lokaltogpendlene til Kongsberg, Drammen, Spik-
kestad og Asker og godstog mellom Østlandet og
Sør- og Vestlandet.

Strekningen Lysaker-Asker ble besluttet gjen-
nomført som tre utbyggingsetapper. Parsellen
Sandvika-Asker ble åpnet og tatt i bruk i august
2005, og ga muligheten for en kapasitetsforbedring
på inntil to tog i hver retning pr. time. Prosjektet
har også gitt en vesentlig bedring i kvaliteten på
trafikkavviklingen. Ombyggingen av Lysaker sta-

sjon. er planlagt ferdigstilt i 2009 og gir en ytterli-
gere kapasitetsforbedring på inntil fire tog pr. time.
Parsellen Lysaker-Sandvika som foreslås startet
opp i 2007, planlegges ferdigstilt i 2011, og eksiste-
rende og nytt dobbeltspor vil til sammen ha kapasi-
tet for dobbelt så mange togbevegelser som
dagens infrastruktur.

Lysaker stasjon 

Prosjektet Lysaker stasjon er en ombygging av
dagens stasjon fra to til fire spor til plattform, og
omfatter 0,9 km nytt dobbeltspor, inkl. ny jernbane-
bro over Lysakerelva. Ny jernbanestasjon skal
samordnes med ny busstasjon og med tilknytning
til banebetjening av Fornebu. Nødvendige kon-
struksjoner for Fornebubanens endestasjon plan-
legges gjennomført av Jernbaneverket på vegne av
Akershus fylkeskommune, som er ansvarlig for
utbyggingen av bane til Fornebu. 

Lysaker stasjon er en flaskehals når det gjelder
knutepunktstasjonene på strekningen Oslo S-

(i mill. kr)

Prosjekter

Kostnads-
ramme/

-overslag1

Utbetalt t.o.m.
2005 og

bevilgning 2006
Forslag

2007

Lysaker stasjon 1 166,0 356,3 325,0

Nytt dobbeltspor Lysaker-Sandvika 2 941,0 147,7 490,0

GSM-R 1 898,0 1 434,7 229,0

Ganddal godsterminal 451,1 59,0 225,0

Dobbeltspor Sandnes-Stavanger 1 575,0 144,5 270,0

Alnabru godsterminal 219,0 26,1 80,0

Brattøra godsterminal 79,0 32,0 44,0

Fjernstyring Grong-Mosjøen 160,0 145,1 15,0

Fjernstyring Mosjøen-Bodø 386,0 99,8 100,0

Ski stasjon 300,0 35,0 40,0

Bergens stasjon-Fløen 112,0 20,0

Sum nye anlegg 1 838,0

Planlegging og grunnerverv 81,6

Sikkerhet 140,0

Kapasitetsøkende tiltak 80,0

Stasjoner og knutepunkter, herunder kundeinformasjon 80,0

Sum programområder 300,0

Sum post 30 2 219,6
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Asker, og utbygging av Lysaker stasjon vil bedre
strekningens kapasitet. Utbygging er dessuten vik-
tig for betjening av Lysaker-området og kollektiv-
reisende til/fra Fornebu. 

Prosjektet er kvalitetssikret i henhold til ret-
ningslinjene for kvalitetssikring av statlige investe-
ringsprosjekter på over 500 mill. kr i 2006, og har
en kostnadsramme på 1 033 mill. 2006-kr og en sty-
ringsramme på 954 mill. 2006-kr. Rammene er jus-
tert for valg av elektronisk sikringsanlegg. I St.prp.
nr. 1 (2005–2006) er det angitt at det er usikkerhet
knyttet til konsekvensene av reguleringsplanvedta-
ket samt prisstigning i anleggsmarkedet. I løpet av
våren 2006 er alle grunnarbeidskontraktene på
prosjektet inngått. Disse viser en kostnadsøkning
på ca. 20 pst. i forhold til godkjente rammer. Nye
tiltak for å bedre tilgjengeligheten og sikkerheten
har også medført økte kostnader. På bakgrunn av
dette økes kostnadsrammen til 1 166 mill. 2007-kr
og styringsrammen til 1 084 mill. 2007-kr. 

Den vedtatte reguleringsplanen for ombygging
av Lysaker stasjon er basert på at stasjonen ikke
flyttes i forhold til dagens plassering. Dette skaper
imidlertid problemer i forhold til å oppfylle Statens
jernbanetilsyns krav om at nye stasjoner ikke leg-
ges i kurve med kurveradius under 2000 m. Pro-
blemet er at det fortsatt vil være et gap mellom per-
rong og tog som ikke fullt ut vil oppfylle kravet om
universell utforming. Selv om den usikkrede
avstanden reduseres i forhold til dagens situasjon,
vil det fortsatt være et gap mellom perrong og tog
som er større enn det som er ønskelig ut i fra hen-
synet til tilgjengelighet for alle. 

Etter en grundig vurdering av ulike alternati-
ver, og etter samråd med Jernbaneverket og Sta-
tens jernbanetilsyn, har Samferdselsdepartemen-
tet besluttet at Jernbaneverket skal arbeide videre
med tiltak innenfor den vedtatte reguleringspla-
nen, dvs. at stasjonen ikke flyttes. Hovedgrunnen
til dette er at en flytting av stasjonen vil bety en
betydelig kostnadsøkning og forsinkelse for
ombyggingen av Lysaker stasjon. I samsvar med
krav fra Statens jernbanetilsyn har Jernbaneverket
forpliktet seg til at usikret avstand mellom platt-
form og tog ikke skal overstige 25 cm, i tillegg til at
det skal utarbeides målrettede tiltak for å legge til
rette for at alle reisende kan bruke den nye stasjo-
nen på Lysaker på en hensiktsmessig måte. Depar-
tementet vil følge opp dette arbeidet i forhold til
Jernbaneverket, Jernbanetilsynet, NSB AS og Fly-
toget AS.

Samferdselsdepartementet foreslår at det i
2007 avsettes 325 mill. kr til videreføring av pro-
sjektet. Prosjektet er planlagt sluttført i 2009.

Lysaker – Sandvika 

Prosjektet Lysaker-Sandvika omfatter 5,6 km nytt
dobbeltspor. Den nye traséen vil gå i tunnel under
villabebyggelsen fra Lysaker til Engervannet og på
hver side av Drammenbanen langs Engervannet
inn til Sandvika stasjon. 

Som omtalt i Samferdselsdepartementets
St.prp. nr. 1 (2005–2006), er det av framdriftsmes-
sige og anleggstekniske forhold hensiktsmessig å
gjennomføre utbyggingen av Lysaker stasjon og
nytt dobbeltspor Lysaker-Sandvika mest mulig
sammenhengende. Reguleringsplanen ble god-
kjent av Bærum kommune i august 2006. En fore-
løpig kostnadsramme for prosjektet basert på en
internt gjennomført usikkerhetsanalyse i april
2006, er 2 941 mill. 2007-kr og en styringsramme
på 2 705 mill. 2007-kr. Det pågår ekstern kvalitets-
sikring av prosjektet i henhold til retningslinjene
for kvalitetssikring av statlige investeringsprosjek-
ter på over 500 mill. kr. Departementet vil komme
tilbake til saken etter at kvalitetssikringen er
avsluttet.

Samferdselsdepartementet foreslår å sette av
490 mill. kr til oppstart av prosjektet i 2007, som
planlegges ferdigstilt i 2011. 

GSM-R 

Utbygging av togkommunikasjonssystemet, GSM-
R, på strekninger som i dag ikke har godkjent tog-
kommunikasjon, ble startet i 2003, jf. St.prp. nr. 65/
Innst. S. nr. 260 (2002–2003).

Utbyggingen av GSM-R, fase 1 og fase 2, er
planlagt å dekke om lag 4 000 km toglinje. Radio-
dekningen av sporet utenfor tunneler krever om
lag 500 basestasjoner. GSM-R er allerede bygget ut
og tatt i bruk som nødkommunikasjon på Nord-
landsbanen, Rørosbanen, Raumabanen, Meråker-
banen, strekningen Stavne-Leangen, Flåmsbana,
Gjøvikbanen og Østfoldbanens Østre linje. I 2006
og 2007 er det lagt opp til å bygge ut GSM-R på det
resterende jernbanenettet (inkl. de tunnelene som
i dag ikke har tilfredsstillende kommunikasjons-
muligheter). Dette vil gi mulighet for utfasing av
eksisterende analoge togradio (SCANET) i løpet
av 2007. 

Prosjektet er kvalitetssikret i henhold til ret-
ningslinjene for kvalitetssikring av statlige investe-
ringsprosjekter på over 500 mill. kr. Kostnadsram-
men for hele GSM-R-utbyggingen er på 1 898 mill.
2007-kr, mens styringsrammen er på 1 792 mill.
2007-kr. Gjenstående risiko er i hovedsak knyttet
til omfattende utbygginger i tunneler på Bergens-
og Sørlandsbanen. På tross av noen avvik i fram-
driften i prosjektet høsten 2005 og våren 2006,
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mener Jernbaneverket at prosjektet vil kunne nå
gjenstående milepæler for framdrift og sluttføring.

Samferdselsdepartementet foreslår å avsette
229 mill. kr til GSM-R-prosjektet i 2007. Utbyggin-
gen er planlagt sluttført i 2007. Restbehovet på om
lag 67,5 mill. kr til sluttoppgjør og garantiutbetalin-
ger for prosjektet vil bli utbetalt i 2008. 

Ganddal godsterminal 

Prosjektet er tidligere omtalt i St.prp. nr. 1 (2005–
2006). Den nye godsterminalen på Ganddal vil
erstatte dagens terminaler i Stavanger og Sandnes.
Terminalen vil gi en mer rasjonell drift for togsel-
skaper og speditører. Utbyggingen av Ganddal
godsterminal må for øvrig sees i sammenheng
med den planlagte utbyggingen av dobbeltspor
mellom Sandnes og Stavanger, der de tyngste
anleggsarbeidene vil bli gjennomført etter at god-
strafikken opphører på strekningen. Første utbyg-
gingsetappe består av en dobbeltsidig og en ensi-
dig lastegate med tre 600 m lange terminalspor. 

Kostnadsoverslaget (forventet sluttkostnad) fra
detaljplanfasen reflekterer ikke de betydelig økte
prisene i entreprenørmarkedet. Basert på inngått
entreprenøravtale og øvrige kostnadstall fra bygge-
plan, har Jernbaneverket revidert kostnadsoversla-
get for Ganddal godsterminal til 451,1 mill. 2007-kr
for den delen av godsterminalen etaten har ansva-
ret for. Anleggsarbeidet ble startet desember 2005
er planlagt ferdig høsten 2007. Til gjennomføring
av anleggsarbeider og grunnervervkostnader fore-
slår Samferdselsdepartementet å avsette 225 mill.
kr i 2007.

Sandnes-Stavanger 

Utbygging til dobbeltspor mellom Sandnes og Sta-
vanger er senest omtalt i St.prp. nr. 1 (2005–2006).
Prosjektet er i byggeplanfasen og planlegges for
anleggsstart høsten 2006. Mellom Sandnes og Sta-
vanger kjøres det i dag lokaltog med halvtimes fre-
kvens, samt gods-, region- og fjerntog. Jernbane-
nettet på denne enkeltsporede strekningen har
høy alder, og de tekniske anleggene har passert
sin teknisk/økonomiske levetid. Utbygging av
dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger vil
kunne gi en teoretisk kapasitet på strekningen som
er om lag fem ganger høyere enn i dag. Kapasitets-
økningen vil gi en vesentlig forbedring av driftssta-
biliteten på banestrekningen, samtidig som den
muliggjør nye og mer kundetilpassede rutemodel-
ler for lokal- og regiontogtrafikken til og fra Stavan-
ger. Tre nye holdeplasser for persontrafikk og opp-
gradering av en eksisterende holdeplass, inkl.

atkomst og parkering inngår i prosjektet. Regule-
ringsplanene ble vedtatt i Sandnes kommune og
Stavanger kommune i 2004.

I 2005 ble det gjennomført ekstern kvalitetssik-
ring av prosjektet. Styringsrammen for prosjektet
er satt til 1 398 mill. 2007-kr for ferdigstillelse i
2009 og under forutsetning av at banestrekningen
stenges i 6 mnd. på slutten av anleggsperioden. I
henhold til krav fra Statens jernbanetilsyn om at
nye stasjoner ikke skal legges i kurve med mindre
radius enn 2 000 m, må tre stasjoner/holdeplasser
flyttes/justeres, og dette innebærer en kostnads-
økning på ca. 19 mill. kr. Prosjektet har dermed en
anbefalt kostnadsramme på 1 575 mill. 2007-kr og
en styringsramme på 1 394 mill. 2007-kr. Dette
inkluderer fornyelsesmidler (vedlikehold av eksis-
terende spor/anlegg) som er anslått å koste om lag
214 mill. kr (styringsramme). Sistnevnte inngår i
Jernbaneverkets planer for fornyelse. De to viktig-
ste usikkerhetsfaktorene i prosjektet er i henhold
til den eksterne kvalitetssikringen:
– (nærføring av) togtrafikk i anleggsperioden
– variasjon i markedsmiddel (markedsusikker-

het).

Samferdselsdepartementet foreslår å avsette 270
mill. kr i 2007 til investeringsdelen av prosjektet,
mens fornyelsesdelen forventes å bruke om lag 30
mill. kr i 2007. Forslaget er basert på en sammen-
hengende utbygging med rasjonell framdrift. Pro-
sjektet skal etter planen ferdigstilles i 2009.

Alnabru godsterminal 

Samferdselsdepartementet går inn for å videreutvi-
kle Alnabru godsterminal for å modernisere termi-
nalen tilpasset økt intermodal transport. Prosjektet
består av bygging av ny containerterminal på østre
del av dagens skifteområde på Alnabru. Prosjektet
vil bestå av fjerning av spor og sporveksler på skif-
teområdet og bygging av ny kranbasert terminal.
Det vil inngå to sporgrupper med kranerm, totalt
elleve lastespor og lager/depot, tre omkjørings-
spor mellom lasteområdet og skifteområdet. Kon-
septet er endret fra bruk av trucker til bruk av kra-
ner som løfteutstyr. I 2006 utarbeides detaljplan.
Prosjektet planlegges ferdigstilt medio 2008. Pro-
sjektet har et foreløpig kostnadsoverslag på 219
mill. 2007-kr. Det er usikkerhet knyttet til finansier-
ing av kraner (som ikke inngår i kostnadsoversla-
get) og hvem som skal drive dem. Løfteutstyret i
tidligere konsept er ikke et infrastrukturansvar.
Samferdselsdepartementet foreslår å avsette 80
mill. kr til videreføring av prosjektet i 2007.
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Ombygging av Brattøra godsterminal 

I forbindelse med Statens vegvesens utbyggings-
planer for Nordre avlastningsveg i Trondheim, må
Jernbaneverket gjennomføre tiltak på jernbaneom-
rådet ved ombygging av spor til lastegatene på
Brattøra godsterminal for å klargjøre areal for
fremføring av vegen, jf. St.prp. nr. 67/Innst. S. nr.
272 (2002–2003). Kostnadsoverslaget for arbei-
dene er beregnet til 79,5 mill. 2007-kr. Kontraktene
for prosjektet ble inngått og arbeidene startet i
2006 og sluttføres i 2007. Samferdselsdepartemen-
tet foreslår å avsette 44 mill. kr til sluttfinansiering
av prosjektet i 2007.

Fjernstyring av Nordlandsbanen 

Prosjektet er sist omtalt i St.prp. 1 (2005–2006).
Utbyggingen er delt inn i to atskilte og uavhengige
prosjekter: Grong-Mosjøen og Mosjøen-Bodø.
Utbyggingen er viktig for å øke kapasiteten på
banestrekningen. Driftskostnadene reduseres ved
at dagens driftsmodell med manuell togekspede-
ring avvikles. Dette vil i tillegg forenkle/effektivi-
sere vedlikeholdet av banestrekningen.

Utbygging av fjernstyring og GSM-R langs
Nordlandsbanen medfører en betydelig moderni-
sering av banestrekningen. Tiltakene er viktige for
sikkerheten og forventes å gi en vesentlig forbe-
dret og mer fleksibel driftssituasjon på Nordlands-
banen, med bedre punktlighet og regularitet for
alle togtyper. Særlig godstransporten forventes å
ha stor nytte av prosjektet. 

Fjernstyring Grong-Mosjøen 

Det foreslås avsatt 15 mill. kr i 2007 til sluttfinan-
siering av fjernstyring på strekningen Grong-
Mosjøen. Utbyggingen av delstrekningen startet i
2002, og det vil ved utgangen av 2006 være inves-
tert 145 mill. kr i fjernstyring og automatisk tog-
kontroll. Arbeidet med idriftsetting av de enkelte
stasjoner pågår suksessivt og samlet strekning fer-
digstilles 2. kvartal 2007. Arbeidet med Eiterstrau-
men kryssingsspor på Nordlandsbanen ble ferdig-
stilt i 2006. Kostnadene for fjernstyring av streknin-
gen Grong-Mosjøen er i henhold til tidligere angitt
samlet kostnadsoverslag.

Fjernstyring Mosjøen-Bodø 

Utbyggingen av fjernstyringsanlegg og anlegg for
automatisk togkontroll på strekningen Mosjøen-
Bodø blir videreført i 2007. Kostnadsoverslaget for

prosjektet er på 386 mill. 2007-kr. Jernbaneverket
vurderer å bruke GSM-R som transmisjonsbærer
for fjernstyringsanleggene. Jernbaneverket har hit-
til lagt til grunn transmisjon med kabel. Dersom
det er aktuelt å benytte GSM-R som transmisjons-
bærer, vil dette medføre noe lavere utbyggings-
kostnader, og senere forenklet vedlikehold. Fer-
digstillelse av prosjektet ved evt. GSM-R, er til vur-
dering i Jernbaneverket. Samferdselsdepartementet
foreslår å avsette 100 mill. kr til videreføring av
prosjektet i 2007.

Ski stasjon

Ombyggingen av Ski stasjon omfatter utviding
med to nye spor og en midtplattform, dvs. totalt
fire spor til plattform, heving og forlengelse av
eksisterende plattformer, samt forbedring av til-
gjengelighet, adkomstforhold og omstigningsfor-
hold på stasjonen. Det foreligger godkjent regule-
ringsplan for ombyggingen av Ski stasjon. Bygge-
plan for byggetrinn 1 på Ski stasjon ferdigstilles
med sikte på anleggstart i slutten av 2007. Ombyg-
gingen av Ski stasjon har et foreløpig kostnadso-
verslag på ca. 300 mill kr. 

Samferdselsdepartementet foreslår å sette av
40 mill. kr til oppstart av ombyggingen av Ski sta-
sjon i 2007.

Dobbeltspor Bergen stasjon-Fløen

Prosjektet dobbeltspor Bergen stasjon-Fløen er et
viktig prosjekt for å øke kapasiteten og forbedre
driftsbetingelsene for godstrafikken på Bergensba-
nen. Prosjektet vil redusere tidslukene mellom
etterfølgende tog vesentlig slik at kapasiteten og
fleksibiliteten i trafikkavviklingen forbedres. Pro-
sjektet omfatter utvidelse til 1,3 km dobbeltspor fra
Bergen stasjon til Fløen, ved tunnelinnhogget til
Ulrikkentunnelen, samt fornyelse av signal- og sik-
ringsanleggene på Bergen stasjon. Jernbaneverket
er i ferd med å vurdere omfanget av fornyelsen av
signal- og sikringsanleggene. 

Prosjektet Bergen stasjon-Fløen inngår som en
delparsell i den planlagte dobbeltsporutbyggingen
Arna-Bergen, men det har også god nytte som selv-
stendig prosjekt. Det foreligger detaljplan for pro-
sjektet, og kostnadsoverslaget for investeringsde-
len på Bergen stasjon-Fløen er 112 mill. kr. 

Det foreslås å sette av 20 mill. kr til oppstart av
prosjektet i 2007. I tillegg planlegges det brukt om
lag 16,5 mill. kr i 2007 til fornyelse av signal- og sik-
ringsanlegget.
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Planlegging og prosjektering

Det foreslås avsatt 81,6 mill. kr til planlegging og
grunnerverv m.v. av nye investeringsprosjekter for
2007. 

Planlegging omfatter utarbeidelse av regule-
ringsplaner, detaljplaner, byggeplaner etc. for nye
prosjekter som er omfattet av Stortingets vedtak
om Nasjonal transportplan. Nye investeringspro-
sjekter som ligger til planlegging er utbygging av
nytt dobbeltspor Kolbotn – Ski og dobbeltsporpar-
sellene på Vestfoldbanen, herunder innkorting av
Vestfoldbanen mellom Farriseidet og Porsgrunn
(Eidangertunnelen). 

Det foreligger godkjent kommunedelplan for
dobbeltsporutbyggingen på strekningen Kolbotn-
Ski. Detalj- og reguleringsplanarbeid på dobbelt-
sporutbyggingen Kolbotn-Ski ble startet i 2006 og
videreføres i 2007. 

Som en oppfølging av St.prp. nr. 1 (2005–2006)/
Innst. S. nr. 13 (2005–2006) er Østfold fylkeskom-
munes ønske om prioriteringsrekkefølge for
utbygging av dobbeltsporparsellene på Østfoldba-
nen lagt til grunn. Dette innebærer at parsellen
Sandbukta – Moss skal bygges ut før parsellen
Haug – Onsøy. Arbeidet med hovedplan for Sand-
bukta – Moss pågår og forventes ferdigstilt i 2007,
med behov for derpå følgende oppdatering av
reguleringsplanene.

Programområder 

Programområdene omfatter tiltak innenfor sikker-
het, kapasitetsøkende tiltak, og stasjoner og knute-
punkter, herunder tiltak for bedret kundeinforma-
sjon. Samferdselsdepartementet foreslår at det
totalt settes av 300 mill. kr til programområdene i
2007, som er en økning med om lag 160 mill. kr
sammenliknet med saldert budsjett for 2006.

Sikkerhet 

Programområdet sikkerhet omfatter planlegging,
organisering og utførelse av tiltak med det formål å
kontinuerlig forbedre trafikksikkerheten. I pro-
gramområdet inngår bl.a. tekniske barrierer mot
menneskelige feilhandlinger, rassikring, sikring og
sanering av planoverganger og tunnelsikkerhet. 

Det overordnede målet for nye tiltak (både til
drift, vedlikehold og investeringer) er at alle end-
ringer skal bidra til et forbedret sikkerhetsnivå. En
samlet vurdering av foreliggende risikobilde tilsier
at det bør gis høyest prioritet til tiltak for å hindre
sammenstøt mellom tog, tunnelsikring og tiltak for
å forebygge ulykker på planoverganger og stasjo-
ner. Sikkerheten på det norske jernbanenettet er

gjennom de siste tiårene gradvis forbedret med
tekniske barrierer mot menneskelige feilhandlin-
ger. Fortsatt finnes det enkelte områder hvor slike
feilhandlinger kan føre til ulykker, og Jernbanever-
ket gjennomfører suksessivt mindre tiltak for å for-
bedre og supplere tekniske barrierer for å redu-
sere mulighetene for uønskede hendelser. Mange
tiltak til rassikring inngår som en naturlig del av
vedlikeholdet. Dette omfatter løpende behov for
fjellsikring, drenering og stabilisering av strand-
soner. På særlig rasutsatte steder vil det bli foretatt
utbedringer. 

Ved inngangen til 2006 hadde jernbanenettet
om lag 4 100 planoverganger. I løpet av 2006 er det
planlagt fjernet 104 planoverganger slik at det ved
utgangen av 2006 er om lag 4 000 planoverganger
på jernbanenettet. Etter vegtrafikkloven har fører
av vegtrafikk-kjøretøy vikeplikt for skinnegående
trafikk på planoverganger. Jernbaneverket har
ansvar for å gjøre det mulig for vegtrafikanter å
overholde denne vikeplikten gjennom å sikre til-
strekkelige siktforhold eller ved andre varslingstil-
tak. I tillegg til fortsatt sanering av planoverganger
med høy ulykkesrisiko, vektlegges utvikling og
gjennomføring av differensierte tiltak for sikker
ferdsel over planoverganger.

Sikkerhetsforskriften, forskrift nr. 1621 av
19.12.05 om krav til jernbanevirksomhet på det
nasjonale jernbanenettet, stiller nye krav til utfor-
ming av de eksisterende planovergangene på jern-
banenettet. Det er foreløpig antatt at om lag 1 000
planoverganger de kommende år må bygges om
for å tilfredsstille denne forskriftens krav. Jernba-
neverket har foretatt en kartlegging og vil utar-
beide en plan for slik opprusting av planovergan-
ger i samsvar med sikkerhetsforskriftens krav. 

Innenfor tunnelsikkerhet prioriteres tiltak for
sikker selvevakuering (nødlys, evakueringsskil-
ting), tiltak for assistert evakuering og brannhem-
mende tiltak. 

Samferdselsdepartementet foreslår å avsette
140 mill. kr til programområdet for sikkerhet i
2007, som er en økning med 80 mill. kr sammenlik-
net med saldert budsjett for 2006. 

Kapasitetsøkende tiltak 

Programområdet omfatter tiltak som har som mål
å øke kapasiteten på det eksisterende jernbanenet-
tet både for gods- og persontransport. Tiltakene er
spesielt viktige for å legge til rette for økt godstra-
fikk med jernbanen. Dette gjøres ved å utføre min-
dre investeringstiltak som forlengelse av eksiste-
rende og bygging av nye kryssingsspor, moderni-
sering av driftsbanegårder, tekniske tiltak i
signalanlegg, bedret banestrømsforsyning, profil-
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utvidelser (lasteprofiler for godstransport), tiltak
for økt lasteevne m.v. I tillegg vil det være behov
for prosjektering og forberedelse av andre kapasi-
tetsøkende tiltak. For å følge opp Regjeringens
ønske om økt satsing på godstrafikk med jernbane,
vil Jernbaneverket foreta nærmere planavklaringer
for forlengelse av eksisterende og utbygging av
nye kryssingsspor på alle hovedstrekningene.

I 2007 prioriteres bl.a. utbygging av Berg krys-
singsspor på Østfoldbanen, Halden driftsbanegård,
hastighetsøkende tiltak på strekningen Trond-
heim-Steinkjer og sporombygging (dobbeltspor)
på strekningen Trondheim-Marienborg. 

Samferdselsdepartementet foreslår å avsette 80
mill. kr til kapasitetsøkende tiltak i 2007, som er en
økning med om lag 45 mill. kr sammenliknet med
saldert budsjett for 2006.

Stasjoner og knutepunkter, herunder 
kundeinformasjon 

Programområdet omfatter tiltak for å forbedre
publikumsrettede fasiliteter på stasjoner og knute-
punkter med vekt på sikkerhet, informasjon, uni-
versell utforming med tilgjengelighet for alle, samt
annen service. Tiltakene har som mål å bidra til at
flere reiser kollektivt.

Sikkerhetsforskriften stiller nye krav til utfor-
ming av de eksisterende stasjoner og holdeplasser

på jernbanenettet. Det er foreløpig antatt at om lag
50 stasjoner de kommende år må bygges om for å
tilfredsstille forskriftens krav. Jernbaneverket vil
utarbeide en plan for slik opprusting av stasjoner i
samsvar med sikkerhetsforskriften.

For 2007 foreslås det å prioritere investeringer
i plattformer for å bedre atkomst og sikkerhet
under opphold og av- og påstigning, samt en rekke
mindre strakstiltak for å bedre de generelle forhol-
dene på mange stasjoner med potensial for økning
i antall reisende. Det videreføres større ombyg-
gingstiltak på Haugenstua, Strømmen, National-
theatret (brannsikringstiltak), Heimdal og Mo i
Rana stasjoner, og det startes opp nye tiltak på sta-
sjonene Voss og Drammen. Innenfor kundeinfor-
masjon vil det pågå arbeider med utbygging av
informasjonssystemer basert på meldinger over
høyttalere og økt bruk av monitorer for bl.a. å
kunne gi publikum løpende informasjoner om tra-
fikksituasjonen og håndtering av avvikssituasjoner.
I tillegg kommer tiltak for å ta i bruk andre aktuelle
medier, samt informasjon til togselskapene og
andre transportmidler.

Samferdselsdepartementet foreslår å avsette 80
mill. kr til tiltak på stasjoner og knutepunkter i
2007, som er en økning med om lag 35 mill. kr
sammenliknet med saldert budsjett for 2006.

Kap. 4350 Jernbaneverket

Post 01 Kjørevegsavgift

Fra 01.01.2006 er kjørevegsavgiften for ordinær
vognlast til og med 22,5 tonn aksellast fjernet, jf.

St.prp. nr. 1 (2005–2006). For godstrafikk med til-
latt aksellast over 22,5 tonn opprettholdes kjøre-
vegsavgiften, og den prisjusteres til 1,97 øre pr.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

01 Kjørevegsavgift 30 540 33 500 20 900

02 Salg av utstyr og tjenester mv. 240 935 100 000 103 800

06 Videresalg av elektrisitet til togdrift 171 885 179 100 185 900

07 Betaling for bruk av Gardermobanen 69 511 78 600 74 100

15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 4

16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 7 357

17 Refusjon lærlinger 1 014

18 Refusjon av sykepenger 33 438

95 Overføring av eiendeler til BaneService AS 60 869

Sum kap. 4350 615 553 391 200 384 700
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brutto tonnkilometer i 2007. Dette gjelder i all
hovedsak godstrafikk på Ofotbanen. Inntektene
avhenger av transportvolumet og er beheftet med
usikkerhet. Det foreslås budsjettert med 20,9 mill.
kr i kjørevegsavgift for 2007. 

Post 02 Salg av utstyr og tjenester mv.

Inntektene som budsjetteres over denne posten er
knyttet til arbeid og salg av utstyr og tjenester til
eksterne aktører som kan variere betydelig fra år
til år. Til dette påløper det utgifter over kap. 1350,
post 23 Drift og vedlikehold. Da inntektene/aktivi-
teten varierer fra år til år, er det knyttet merinn-
tektsfullmakter til posten slik at merinntekter kan
nyttes under kap. 1350, postene 23 og 30. Samferd-
selsdepartementet foreslår at inntektsanslaget set-
tes til 103,8 mill. kr for 2007. 

Post 06 Videresalg av elektrisitet til togdrift

Jernbaneverket har ansvaret for den samlede
strømtilførselen til togdriften i Norge, jf. St.prp. nr.
64/Innst. S. nr. 251 (1996–97). Videresalget til tog-
selskapene skjer til kostpris. Det er knyttet usik-
kerhet til togselskapenes årlige behov for elektrisk
kraft, samt prisen for elektrisitet, og dermed stør-
relsen på innbetalingene. Det foreslås derfor at
Samferdselsdepartementet får fullmakt til å over-
skride bevilgningene på kap. 1350, post 23 Drift og
vedlikehold, og post 30 Investeringer i linjen, til-
svarende regnskapsførte merinntekter på kap.
4350, post 06, jf. forslag til romertallsvedtak. Med
denne fullmakten vil ikke togselskapenes bruk av
elektrisk kraft få negative konsekvenser for Jern-

baneverkets eget aktivitetsnivå. Departementet vil
delegere fullmakten til Jernbaneverket. 

Inntektene fra Jernbaneverkets videresalg av
elektrisitet til togdrift avhenger av trafikkvolumet
og prisen på elektrisk kraft. Det forventes ikke
store endringer i trafikkvolumet i 2007, men det er
større usikkerhet omkring strømprisen. Budsjet-
terte innbetalinger omfatter ikke el-avgift og blir
derfor ikke påvirket av endringer i el-avgiften. I
2007 foreslås det å sette inntektsanslaget til 185,9
mill. kr.

Post 07 Betaling for bruk av Gardermobanen

Betaling for bruk av Gardermobanen er todelt.
Den består både av betaling for bruk av terminal-
tjenester (flytogterminalene på Oslo S, Lillestrøm
og Gardermoen) i tilknytning til Gardermobanen,
og av betaling for bruk av skinnegangen. Avgiften
for tilleggstjenester på flytogterminalene blir
beregnet pr. togbevegelse. Avgiften for bruken av
sporet baseres på antall togkm som togselskapene
tildeles i ruteplanen (planlagt togproduksjon). For
togselskaper som ikke har fått tildelt ruteleie i den
ordinære ruteplanen, beregnes kjørevegsavgiften i
henhold til utkjørte togkm. En slik differensiering
av brukeravgiften medfører at de godstogene som
benytter banestrekningen, ikke betaler for tjenes-
ter som utelukkende er knyttet til persontogdriften
(stasjonstjenester). 

Godstog vil imidlertid bli fakturert for både
ordinær kjørevegsavgift pr. tonnkm, jf. post 01, og
avgift for bruk av Gardermobanen pr. togkm. 

I 2007 fastsettes følgende avgiftssatser for beta-
ling for bruk av Gardermobanen:

1 Fakturering for bruk av flytogterminalen på Oslo S vil pt. kun omfatte Flytoget AS.

Det foreslås budsjettert med 74,1 mill. kr i inn-
betalinger for bruk av Gardermobanen i 2007. Det

vises ellers til omtale av kap. 1350, post 25 Drift og
vedlikehold av Gardermobanen.

Avgiftssats

Kjørevegsavgift for Gardermobanen 14,80 kr pr. togkm

Avgiftssatser for prioriterte togtjenester:

- Oslo S Flytogterminalen1 95,90 kr pr. togbevegelse

- Lillestrøm 16,00 kr pr. togbevegelse

- Gardermoen 63,90 kr pr. togbevegelse
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Kap. 1351 Persontransport med tog

Post 70 Kjøp av persontransport med tog

Statlig kjøp av persontransporttjenester med tog
omfatter toggruppene nærtrafikk, intercitytrafikk,
region- og matetrafikk, nattog og fjerntog på Nord-
landsbanen (Trondheim-Bodø). 

Det foreslås bevilget totalt 1 598,5 mill. kr til
statlig kjøp av persontransport med tog i 2007.
Avsatt beløp omfatter ordinært direkte kjøp av per-
sontransport med tog fra NSB AS, samt kjøp av
persontransport med tog på Gjøvikbanen fra NSB
Anbud AS, som overtok driften på banestreknin-
gen fra medio juni i 2006. 

Avtaleverket om kjøp av persontransport på de
øvrige deler av jernbanenettet er inngått direkte
med NSB AS og har varighet frem til 31.12.2006.
Samferdselsdepartementet og NSB er i ferd med å
forhandle fram et nytt avtaleverk for kjøp av per-
sontransport med tog fra og med 2007. 

Regjeringen foreslår fritak fra el-avgift for skin-
negående transport fra 01.01.2007. Avgiftslettelsen
som kan knyttes til statens kjøp av persontrans-
porttjenester med tog vil bli tatt hensyn til i det nye
avtaleverket mellom Samferdselsdepartementet og
NSB. 

Samferdselsdepartementet legger til grunn at
avsatt beløp til kjøp av persontransporttjenester
med tog for 2007 gir rom for forbedringer i togtil-
budet.

Kjøp av persontransport med tog fra NSB AS

Regjeringen har besluttet å ikke sette flere person-
trafikkstrekninger ut på anbud. Dette betyr at en
ny avtale om direktekjøp med NSB AS i prinsippet
skal dekke det togtilbudet som omfattes av dagens
avtale. Det faktiske togtilbudet som NSB skal tilby
de reisende med togprodukter som omfattes av
kjøpsordningen, vil i stor grad påvirkes av de krav
staten setter gjennom kjøpet i tillegg til NSBs kom-
mersielle vurderinger.

Det nye avtaleverket om kjøp av persontrans-
porttjenester fra NSB AS skal gjelde fra 2007 og vil
bestå av to deler; en flerårig rammeavtale og årlige
kjøpsavtaler under rammeavtalen. Når det gjelder
togtilbudets innhold og omfang, drøfter partene

departementets krav til bl.a. ruteproduksjonen og
standarden på togmateriellet. I tillegg forhandles
det om krav til effektivisering, bestemmelser som
vil være førende for NSBs takstfastsettelse og om
krav som skal bidra til at toget oppfattes som til-
gjengelig for alle reisende. Såvel fylkeskommuner
som organisasjoner som representerer reisende
med ulike særbehov, er involvert som rådgivende
instanser i prosessen med å fastsette krav til togtil-
budet.

Avtaleverket om kjøp vil i tillegg til å regulere
togtjenestene, inneholde bestemmelser som bl.a.
omfatter økonomisk sikring av restverdier av
NSBs aktiva utover avtaleperiodens lengde (såkalt
restverdisikring), håndtering av endringer i løpet
av avtaleperioden, misligholdsvilkår og vederlags-
bestemmelser. Forhandlinger om vederlagsbe-
stemmelser berører bl.a. mulighetene for å gjøre
en større del av det samlede vederlaget ytelsesav-
hengig. Markedsinformasjon knyttet til offentlig
kjøpt trafikk, for eksempel informasjon om passa-
sjerer, reisemønster, volumer med mer, er en del
av statens styringsinformasjon.

Togtilbud mellom Norge og Sverige

Regjeringen er opptatt av gode togforbindelser
mellom Norge og våre naboland. Samferdselsde-
partementet har inngått overenskomster med
svenske Rikstrafiken om to grenseoverskridende
persontogtilbud. 

Den ene overenskomsten gjelder persontogtra-
fikken mellom Trondheim og Östersund, det
såkalte «Nabotåget» på Meråkerbanen. «Nabotå-
get» har de siste år blitt en suksess ved at stadig
flere reisende bruker togtilbudet. Overenskom-
sten mellom de to lands myndigheter går ut på å
sørge for at det togtilbudet som finnes på hver side
av grensen, knyttes sammen til et sammenheng-
ende, grenseoverskridende togtilbud. Dette skal
skje ved at trafikkutøverne, som myndighetene på
hver side av grensen har kjøpsavtale med, påleg-
ges et samarbeid som innebærer to daglige togav-
ganger i hver retning. Det er NSB AS som skal
være trafikkutøver på norsk side, mens Connex

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

70 Kjøp av persontransport med tog 1 502 000 1 577 000 1 598 500

Sum kap. 1351 1 502 000 1 577 000 1 598 500
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skal drive togtilbudet på svensk side. Overenskom-
sten strekker seg foreløpig frem til desember 2012,
men med mulig forlengelse til 2014. Det er lagt til
grunn en videreføring av dagens nivå for tilskud-
det på norsk side med i underkant av 9 mill. kr
årlig. Avtalen med NSB om togtilbudet på norsk
side (togtilbudet på Meråkerbanen) vil inngå i det
nye avtaleverket som NSB og Samferdselsdeparte-
mentet nå forhandler frem. 

Den andre overenskomsten gjelder persontra-
fikken med fjerntog mellom Oslo og Stockholm,
med regiontog mellom Oslo og Karlstad. Overens-
komsten har kommet i stand som følge av et initia-
tiv fra Prosjekt Gränstrafiken som består av Hed-
mark fylkeskommune, Värmlands län og Örebro
län. Overenskomsten innebærer at det vil være
daglige togavganger over grensen ved Charlotten-
berg fra januar 2007. I første omgang gjelder over-
enskomsten frem til januar 2010. Det er NSB AS i
samarbeid med svenske SJ AB som skal stå for
driften av togtilbudet. NSB skal ha operatøransva-
ret på norsk side, mens SJ vil ha operatøransvaret
på svensk side. Togtilbudet baseres på en utvidelse
av eksisterende togtrafikk på svensk side. Det skal
kjøres to daglige avganger tur/retur Oslo-Stock-
holm på ukedagene (en avgang i helgene) og to
daglige avganger tur/retur Oslo-Karlstad på hver-
dager. Togtilbudet kommer som et tillegg til det
øvrige persontogtilbudet på Kongsvingerbanen. 

Svenske og norske myndigheter bærer en lik
andel av det samlede kjøpsbeløpet. På norsk side

deler Samferdselsdepartementet og Hedmark fyl-
keskommune på å betale den norske andelen. Sam-
ferdselsdepartementet skal betale et beløp på 4,48
mill. kr årlig, mens Hedmark fylkeskommune skal
betale et beløp på 2,49 mill. kr årlig. Bestemmelser
om betalingen og togtilbudets innhold, varighet og
omfang er nedfelt i en egen avtale mellom Sam-
ferdselsdepartementet, Hedmark fylkeskommune
og NSB. For at togtilbudet skal oppleves som hel-
hetlig og godt integrert inngår NSB samdriftsav-
tale med SJ. Avtalen mellom Samferdselsdeparte-
mentet, Hedmark fylkeskommune og NSB vil
inngå i det nye avtaleverket som NSB og Samferd-
selsdepartementet nå forhandler fram.

Kjøp av persontransport med tog på 
Gjøvikbanen

NSB Anbud AS, et heleid datterselskap av NSB AS,
vant konkurransen om avtale om kjøp av person-
transport på Gjøvikbanen i juni 2005. Avtalen med
staten ved Samferdselsdepartementet gir NSB
Anbud AS retten til å drive lokal og regional per-
sontransport på Gjøvikbanen fra ruteterminskiftet
11.06.2006 og 10 år fremover. NSB Anbud AS over-
tok som avtalt driften av persontransporten på Gjø-
vikbanen ved ruteterminskiftet i juni 2006. Det er
avsatt 73 mill. kr i 2007 for å følge opp avtalen mel-
lom NSB Anbud AS og Samferdselsdepartementet.

Kap. 1354 Statens jernbanetilsyn 

Post 01 Driftsutgifter

For 2007 foreslås det bevilget 34,8 mill. kr til drif-
ten av Statens jernbanetilsyn, en økning på 3,3 pst.
fra saldert budsjett 2006. 

Statens Jernbanetilsyns hovedaktiviteter i 2007
vil være tilsyn med sikkerhet hos virksomhetsutø-
verne, regelverksutvikling, godkjenningsprosesser
for rullende materiell og infrastruktur, samt arbeid
med lisenser, sikkerhetssertifikat og virksomhets-
tillatelser. 

Flere aktører innenfor godstransport kan med-
føre at antallet tilsynsobjekter øker. Det er i dag ni
trafikkutøvere på det nasjonale jernbanenettet med
regulær trafikk. En av disse driver med både per-
son- og godstransport, tre trafikkutøvere driver
med persontransport, mens fem driver med gods-
transport. I tillegg kommer tre utøvere av tunnel-
bane og sporvei, åtte utøvere av museumsbaner og
ni tilsynsobjekter for side-/industrisporvirksom-
het. 

Jernbanetilsynets arbeid med ferdigstilling av
nye trafikkregler for det nasjonale jernbanenettet

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

01 Driftsutgifter 26 547 33 700 34 800

Sum kap. 1354 26 547 33 700 34 800
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vil bli avsluttet i 2007. I 2007 vil tilsynet prioritere
arbeidet med håndheving av nye/endrede forskrif-
ter og implementering av EU-direktiver og annet
EU-regelverk, bl.a. forventes det omfattende
arbeid med kvalitetssikring og implementering av
felleseuropeiske tekniske spesifikasjoner for inter-
operabilitet i 2007.

Samferdselsdepartementet legger opp til at ev.
nye myndighetsoppgaver knyttet til jernbaneområ-
det som følger av EØS-avtalen, delegeres til Sta-
tens jernbanetilsyn, forutsatt at oppgavene ikke
kommer i konflikt med tilsynets øvrige roller.
Internasjonalt arbeid og standardiseringsarbeid
bidrar positivt til å gi påvirkningsmuligheter på
internasjonale forpliktelser gjennom EØS-avtalen,

som også berører den grenseoverskridende trafik-
ken mellom landene i Europa. 

Jernbanetilsynet er delegert oppgaver som
omfatter behandling av klager fra trafikkutøvere på
fordeling av infrastrukturkapasitet, på infrastruk-
turforvalters nettveiledning m.v., og er i ferd med å
bygge opp sin kompetanse på dette området.

Jernbanetilsynet er også delegert oppgaven
med å opprette og drifte registre over infrastruktur
og rullende materiell. Arbeidet vil kreve internasjo-
nal koordinering, samt nyanskaffelser i informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi. 

Pr. 01.01.2006 hadde Statens jernbanetilsyn 26
ansatte. 

Kap. 5611 Aksjer i NSB AS

1 Utbytte fra NSB AS i 2006 er senere økt til 246 mill. kr, jf. St.prp. nr. 66/Innst. S. nr. 205 (2005–2006).

Post 85 Utbytte

Regnskap for 2005 og balanse pr. 31.12.2005 for
NSB-konsernet ble fastsatt på ordinær generalfor-
samling 22.05.2006. Konsernets driftsinntekter i
2005 var på 8 629 mill. kr. Dette er en økning på 4,7
pst. i forhold til i 2004. Konsernets resultat før
skatt ble 502 mill. kr, som er en forbedring av
resultatet på 332 mill. kr fra 2004. Overskuddet
skyldes hovedsakelig forbedringer i persontogvirk-
somheten, godstogvirksomheten, bussvirksomhe-
ten og salgsgevinster i eiendomsvirksomheten.
Når det gjelder utviklingen i togtrafikken, vises det
til omtale foran under «Hovedutfordringer og til-
standsvurderinger». 

Egenkapitalen i morselskapet utgjorde 6 824
mill. kr pr. 31.12.2005, som tilsvarer en egenkapi-
talandel på 63,1 pst. Tilsvarende tall for NSB-kon-

sernet var 6 011 mill. kr og 51,6 pst pr. 31.12.2005.
Samferdselsdepartementet har med utgangspunkt
i kapitalverdimodellen fastsatt et avkastningskrav
på 7,2 pst. etter skatt på bokført egenkapital. Fak-
tisk egenkapitalrentabilitet i 2005 var på 5,5 pst., en
framgang på 3,9 prosentpoeng fra 2004. I general-
forsamling 22.05.2006 ble det vedtatt et utbytte for
regnskapsåret 2005 på 246 mill. kr. 

Gjeldende utbyttepolitikk for NSB AS innebæ-
rer at utbytte skal beregnes som statens innlåns-
rente multiplisert med verdijustert egenkapital
begrenset oppad til 75 pst. av overskuddet etter
skatt. Både egenkapitalen og resultatet skal vurde-
res på konsernnivå. På dette grunnlag foreslås det
budsjettert med 328 mill. kr i utbytte fra NSB AS
for 2007. Endelig utbytte fastsettes av selskapets
generalforsamling. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

1Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

85 Utbytte 116 000 328 000

Sum kap. 5611 116 000 328 000
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Kap. 5623 Aksjer i BaneService AS

1 Utbytte fra BaneService AS i 2006 er senere fastsatt til 3,5 mill. kr, jf. St.prp. nr. 66/Innst. S. nr. 205 (2005–2006).

Post 80 Renter

Ved omdanningen av BaneService AS til aksjesel-
skap fra 01.01.2005, ble selskapet gitt et statslån på
38,3 mill. kr. Lånet er gitt på kommersielle vilkår
og har en varighet på tre år. Lånet er gitt til rente-
vilkår på NIBOR med et tillegg av 1,5 prosentpo-
eng. Selskapet velger selv renteperiode for lånet,
fra 1 mnd. til 12 mnd. I 2007 budsjetteres det med
1,4 mill. kr i renter på lånet.

Post 85 Utbytte

Regnskap for 2005 og balanse pr. 31.12.2005 for
BaneService AS ble fastsatt i ordinær generalfor-
samling 21.04.2006. Selskapets driftsinntekter i
2005 var på 371 mill. kr. Konsernets resultat etter
skatt i 2005 ble på 4,6 mill. kr. Av dette ble 3,5 mill.
kr tatt ut i utbytte, jf. St.prp. nr. 66/Innst. S. nr. 205
(2005–06). 

Egenkapitalen i selskapet utgjorde 162 mill. kr
per 31.12.2005, mens totalkapitalen var på 346 mill.
kr. Samferdselsdepartementet har med utgangs-
punkt i kapitalverdimodellen fastsatt et avkast-
ningskrav overfor BaneService på 11 pst. etter
skatt på bokført verdi av egenkapitalen. Faktisk
egenkapitalrentabilitet i 2005 var på 2,8 pst. 

Selskapet kjøpte i mai 2006 aksjemajoriteten i
det svenske selskapet Scandinavian Track Group
(STG) for å styrke sin posisjon som leverandør av
maskin- og entreprenørtjenester innen jernbane-
sektoren i Skandinavia. Baneservice og STG hadde
et utstrakt samarbeid allerede før inngåelsen av
det strategiske partnerskapet. 

Gjeldende utbyttepolitikk for BaneService AS
innebærer at utbytte skal beregnes som statens
innlånsrente multiplisert med verdijustert egenka-
pital begrenset oppad til 75 pst. av overskuddet
etter skatt. Både egenkapitalen og resultatet skal
vurderes på konsernnivå. På dette grunnlag fore-
slås det budsjettert med 3 mill. kr i utbytte fra
BaneService AS for 2007 (for regnskapsåret 2006).

Endelig utbytte fastsettes av selskapets generalfor-
samling. 

Andre saker

Mål- og resultatstyring av Jernbaneverket

I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005–2006) redegjorde
Regjeringen for en endret politikk for konkurran-
seutsetting av drift- og vedlikeholdsoppgavene i
Jernbaneverket. Dette innebærer imidlertid ikke at
det settes lavere krav til effektivisering i Jernbane-
verket. 

Samferdselsdepartementet har presisert over-
for Jernbaneverket at oppgaver som allerede er
satt ut i konkurranse fortsatt skal settes ut i kon-
kurranse. Departementet har videre bedt Jernba-
neverket om å videreutvikle etatens mål- og resul-
tatstyringssystemer med særlig vekt på at ressur-
sene skal utnyttes på en effektiv måte, enten
oppgavene utføres i egenregi eller settes ut i kon-
kurranse.

Basert på overordnede retningslinjer i det stat-
lige økonomiregelverket har Jernbaneverket arbei-
det med å utvikle et eget mål- og resultatstyrings-
system, hvor det med utgangspunkt i samferdsels-
politiske mål, kan settes krav til kvaliteten på
etatens tjenesteproduksjon. Kvaliteten måles både
på sikkerhet, oppetid på jernbanenettet (Jernbane-
verkets del-leveranse til punktlighet) og informa-
sjon (Jernbaneverkets serviceerklæring ovenfor
de reisende). Jernbaneverkets tjenesteproduksjon
er reflektert i følgende tre kvalitetsmål:

Sikkerhet 

Nullvisjonen er det overordnede sikkerhetsmålet
for drift og utvikling av jernbanenettet. Det legges
opp til et mål som tar sikte på en årlig reduksjon på
3,5 pst. i:
– antall drepte målt som et 20 års glidende gjen-

nomsnitt (2005 = 8,4)
– antall personskader målt som et tre års glidende

gjennomsnitt (2005 = 189)

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

1Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

80 Renter 669 1 400 1 400

85 Utbytte 3 000

Sum kap. 5623 669 1 400 4 400
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– antall skader målt som et tre års glidende gjen-
nomsnitt (2005 = 499)

Oppetid 

I 2005 var oppetiden 99,3 pst., tilsvarende 362,4
døgn pr. år. Basert på foreslått bevilgning til drift
og vedlikehold for 2007 (kap. 1350, post 23) er det
et mål å øke oppetiden til 99,4 pst., tilsvarende
362,8 døgn pr. år innen 2009, som innebærer at
«nedetiden» skal reduseres med 3,8 pst. årlig.

Informasjon

Som annen statlig virksomhet har Jernbaneverket
en serviceerklæring overfor brukerne (i dette til-
felle de reisende). Serviceerklæringen definerer
brukernes krav til riktig og rettidig informasjon på
stasjonen, samt at stasjonen skal være ren og ryd-
dig. Oppnåelsen av målet måles mot antall klager.
Jernbaneverket har bl.a. gjennom en SMS-løsning
gjort det enklere for de reisende å gi tilbakemel-
ding i forhold til serviceerklæringen. For å måle
effekten av tiltakene vil Jernbaneverket gjennom-
føre en kundeundersøkelse, og også ta del i NSBs
kundeundersøkelse.

Produktivitet og effektiv ressursbruk

I forhold til produktivitet har Jernbaneverket som
et første steg foreslått måling av utviklingen i
enhetskostnader innen ulike fagområder. Dette vil
bli benyttet til interne sammenlikninger av utfø-
rende enheter (såkalt intern «benchmarking»).
Videre deltar Jernbaneverket i en europeisk sam-
menlikning av kostnader til drift og vedlikehold av
infrastrukturen. Når det gjelder normaliserte kost-
nader pr. hovedsporkm (som er sporlengde pluss
dobbeltspor, krysningsspor og terminalspor i km),
ligger Jernbaneverket rundt gjennomsnittet. Det
er et klart mål å forbedre denne plasseringen. Ved
å måle utviklingen over tid vil det kunne rettes mer
konkrete krav til produktivitets- og effektivitetsut-
viklingen i Jernbaneverket. Ressursbruken vil bli
målt i henhold til et internt periodisert regnskap,
som nå er utviklet for Jernbaneverket, og i forhold
til oppnådde resultater for sikkerhet, oppetid, infor-
masjon og kapitalforvaltning/-utnyttelse.

Jernbaneverket har også under utvikling måle-
metoder for kapasitetsutnyttelsen av jernbane-
nettet. Forenklet kan en gitt kapasitet tas ut i fram-
føringstid eller i frekvens. Økt frekvens på en
enkeltsporet jernbane vil innebære lengre framfø-
ringstider for alle tog. En slik måling vil både
kunne vise flaskehalser i jernbanenettet, samt vise
hvordan investert kapital blir utnyttet.

Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med
Jernbaneverket arbeide videre med å videreutvikle
resultat- og målstyringssystemet for virksomheten
som vil bli brukt i forbindelse med de årlige bud-
sjettene, tildelingsbrevene til Jernbaneverket og i
forbindelse med neste rullering av Nasjonal trans-
portplan. 

Organisasjonsutvikling i Jernbaneverket

Med bakgrunn i Regjeringens stans i videre kon-
kurranseutsetting av Jernbaneverkets produk-
sjonsvirksomhet, og arbeidet med å forbedre mål-
og resultatsyringen av Jernbaneverket, har Jernba-
neverket foretatt en fornyet vurdering av hvordan
drifts- og vedlikeholdsoppgavene best kan organi-
seres for å møte overordnede krav til kvalitet og
økt produktivitet. Jernbaneverket har som hoved-
prinsipp valgt å bygge videre på dagens organiser-
ing med tre regionale enheter for Jernbaneverket
Drift, som leverer drifts- og vedlikeholdstjenester
til samtlige banesjefer i sin region. Samtidig foretas
en del justeringer i forhold til den organiseringen
som ble valgt i 2005 for å møte konkurranseutset-
tingen:
– Fagressurser i størrelsesorden 60–70 årsverk

flyttes fra banesjefene til Jernbaneverket Drift
for å styrke det operative arbeidet ute i sporet.

– Beredskapen, inklusiv snøberedskapen, og
evnen til rask feilretting styrkes for de sentrale
nærtrafikkstrekningene i Oslo-området. I Oslo-
området justeres samtidig grensene for dagens
banesjefområder, slik at ansvar for oppetid,
punktlighet og driftskvalitet på nærtrafikkstrek-
ningene Asker – Ski – Eidsvoll samles under ett
banesjefområde. For å avlaste banesjefen, og for
å sikre ledelsesmessig fokus på driftskvalitet i
dette området, opprettes samtidig en ny stilling
som stasjons- og eiendomsansvarlig for dette
baneområdet.

– For Ofotbanen samles alle ressursene under
banesjefen, slik at den lokale enheten av Jernba-
neverket Drift nedlegges på denne strekningen.

Internasjonale saker, EU/EØS-saker

Jernbanepakke 3 

EU-kommisjonen la våren 2004 fram forslag til
nye/endrede rettsakter på jernbaneområdet, Jern-
banepakke 3. Det foreslås bl.a. liberalisering av
internasjonal persontransport, inkludert kabotasje.
Det gis imidlertid anledning til å begrense tilgan-
gen til nettet på strekninger som inngår i offentlig
kjøp av persontransporttjenester under forutset-
ning av at slike kjøp er i overensstemmelse med
gjeldende EU-regelverk om offentlig kjøp av per-
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sontransporttjenester. Videre er det foreslått å inn-
føre sertifikat for lokførere og annet ombordperso-
nale med sikkerhetsansvar på fellesskapets jernba-
nenett som et ledd i ønsket om å fjerne hindringer
for grenseoverskridende trafikk og øke sikkerhe-
ten. Et forslag til forordning har bl.a. som formål å
styrke passasjerenes rettigheter ved internasjonal
jernbanestransport. 

Europeisk organ for jernbanesikkerhet og samtrafikk 
(European Railway Agency – ERA) 

Forordning (EF) nr. 881/2004 om opprettelse av et
europeisk jernbanebyrå (ERA) ble tatt inn i EØS-
avtalen i juni 2005, jf. St.prp. nr. 6/Innst. S. nr. 27
(2005–2006). Formålet med opprettelsen av ERA
er å sikre at Europakommisjonen og medlemslan-
dene har tilgjengelig nødvendig ekspertise og
støtte på det jernbanefaglige området slik at
målene om sikkerhet og økt samtrafikkevne mel-
lom jernbanesystemene kan oppnås gjennom et
harmonisert regelverk i Europa. ERA er ikke til-
delt myndighetsoppgaver. Norges medlemskontin-
gent til ERA utgjør 273 000 euro, eller om lag 2,3
mill. kr årlig.

Høyhastighetsbaneutredningen

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanever-
ket i oppdrag å utrede spørsmålet om høyhastig-
hetsbaner i Norge. Oppdraget har vært på interna-
sjonalt anbud og transportvitenskaplig institutt ved
universitetet i Stuttgart er valgt til å gjennomføre
utredningen.

Formålet er å gjennomføre en analyse av betin-
gelsene for og konsekvensene av å bygge ut en
eller flere høyhastighetsbaner i Norge. Utrednin-
gen er en oppfølging av Nasjonal transportplan
2006–2015. Utredningen er delt inn i to faser: Fase
en skal avklare hastighetsstandarder, markedsvur-
deringer og aktuelle strekninger for nærmere ana-
lyse. Fase to blir strekningsvise utredninger for
valgte relasjoner for å avklare forhold som trasé,
stoppmønster, konsekvensanalyse for miljø, trafi-
kale virkninger, investeringskostnader, drift og

samfunnsøkonomi. Utredningen skal etter planen
ferdigstilles våren 2007, og vil være en del av
grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transport-
plan 2010–2019.

Om prøvedrift med persontog på Alnabanen

Jernbaneverket har gjennomført et utredningsar-
beid med sikte på å avklare mulighetene for å utvi-
kle Alnabanen til persontogtrafikk, herunder vur-
dere spørsmålet om prøvedrift, jf. Dok. 8:41 /
Innst. S. nr. 189 (2004–2005). Hovedkonklusjonen
fra utredningsarbeidet er at Jernbaneverket ikke
anbefaler prøvedrift med persontrafikk på Alnaba-
nen. Det har ikke vært mulig å definere et prøve-
prosjekt med akseptabel risiko uten omfattende
utbedringer av kjøreveg og trafikkstyring.

Persontrafikk med tog over Alnabrutermina-
len viser seg å komme i betydelig konflikt med
godstrafikken i terminalområdet. Jernbaneverket
anser at Alnabruterminalen først og fremst fyller
en viktig hensikt for godstrafikk med jernbane, og
at denne trafikken må prioriteres.

Dersom det likevel ønskes gjennomført en prø-
veordning, er det gjennom utredningsarbeidet
identifisert et prosjekt som rent teknisk kan gjen-
nomføres. Etter Jernbaneverkets mening bør et
slikt prosjekt på grunn av sitt omfang, vurderes i
forhold til andre prosjekter i Nasjonal transport-
plan.

Gjennomførte virkningsberegninger konklude-
rer med at det anses som lite sannsynlig at person-
trafikk på Alnabanen blir samfunnsøkonomisk
lønnsom. Forklaringen er at det er et relativt godt
kollektivtilbud i området fra før og at det blir van-
skelig å få nok passasjerer til å dekke driftskostna-
dene. Tidligere analyser av tilsvarende løsninger
viser også ulønnsomhet.

I samarbeidet rundt Oslo-pakkene er det for-
slag om utredning av kombibane mellom t-bane og
tog. Alnabanen er aktuell for vurdering i denne
sammenheng. Samferdselsdepartementet vil evt.
komme tilbake til saken i forbindelse med arbeidet
med Oslopakke 3 Nasjonal transportplan 2010–
2019.
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Programområde 22 Post og telekommunikasjoner

Programkategori 22.10 Post og telekommunikasjoner

Oversikt over budsjettforslaget

Utgifter under programkategori 22.10 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 22.10 fordelt på kapitler

Det er et mål for Regjeringen å legge til rette
for tilbud om grunnleggende post- og teletjenester
av høy kvalitet over hele landet. Dette ivaretas bl.a.
gjennom lover og konsesjoner, f.eks. er Posten
Norge AS gitt enerett til å utføre visse posttjenes-
ter. Post- og teletilsynet ivaretar viktige tilsynsfunk-
sjoner innen både post- og telemarkedene. Tilsyns-
oppgavene omfatter bl.a. kontroll med kvaliteten
på tjenestene, samt sikring av konkurranse i de
delene av markedet der det er åpnet for dette, bl.a.
ved å stille krav til tilbydere av elektronisk kommu-
nikasjon med sterk markedsstilling.

Til post og telekommunikasjoner samlet er det
budsjettert med utgifter på 226,6 mill. kr, en ned-
gang på 6,3 pst. fra saldert budsjett 2006. Nedgan-
gen skyldes i hovedsak reduserte flyttekostnader i
samband med flyttingen av Post- og teletilsynet til
Lillesand. Det foreslås ingen bevilgning til kjøp av
posttjenester, mens det er foreslått et utbytte fra
Posten Norge AS på 471 mill. kr. 

Hovedutfordringer og tilstandsvurdering

Det er et hovedmål for Regjeringen å sikre hus-
stander og bedrifter over hele landet tilgang til
grunnleggende post- og teletjenester av høy kvali-
tet og til rimelige priser. Å legge til rette for utvik-
ling av virksom og bærekraftig konkurranse i post-
og telemarkedene (utenfor enerettsområdet) er et
sentralt virkemiddel for å oppnå målsettingene.

Post- og teletilsynet skal som tilsynsorgan
bidra til å påse at overordnede mål nås både innen
post- og telesektoren. Dette skjer bl.a. ved å:
– føre tilsyn med markedene og kontroll med at

lover, forskrifter og konsesjonsvilkår etterleves 
– forestå radiofrekvens-, navn- og nummerforvalt-

ning 
– forestå klagebehandling og mekling 
– forestå markedskontroll av radio- og teleutstyr 
– ha ansvar for sikkerhet og beredskap knyttet til

elektronisk kommunikasjon 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

1370 Posttjenester 326 000

1380 Post- og teletilsynet 203 683 241 800 226 600 -6,3

Sum kategori 22.10 529 683 241 800 226 600 -6,3

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

4380 Post-og teletilsynet 177 818 173 600 179 400 3,3

5618 Aksjer i Posten Norge AS 516 400 216 000 471 000 118,1

Sum kategori 22.10 694 218 389 600 650 400 66,9
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– ha ansvar for post- og telestandardisering 
– forvalte autorisasjonsordninger 
– representere norske interesser i internasjonalt

arbeid på post- og teleområdene 

Posten Norge AS er fortsatt den dominerende
aktøren på postområdet, selv om bare ca. 12 pst. av
konsernets virksomhet kommer fra enerettsområ-
det. På deler av virksomheten, særlig utenfor det
tradisjonelle postområdet (f.eks. logistikk og elek-
troniske tjenester), er det imidlertid en betydelig
konkurranse. Fortsatt enerett for deler av brevpos-
ten er viktig for å sikre gode og rimelige posttje-
nester i hele landet.

Når det gjelder konkurransesituasjonen på
området for elektronisk kommunikasjon, arbeides
det i Post- og teletilsynet med markedsanalyser av
forhåndsdefinerte markeder, herunder med å iden-
tifisere ev. konkurransesvikt og vurdere nødvendig
virkemiddelbruk for å utvikle konkurranse i de
ulike markedene som er vurdert. Dette innebærer
en omlegging av tilsynets tidligere arbeid med
markedstilsyn i tråd med bestemmelser i ekomlo-
ven, som trådte i kraft 25.07.2003. Tilsynet har
gjennom 2006 gjennomført de resterende analy-
sene og sendt varsler om vedtak på nasjonal
høring. Deretter har det vært gjennomført for-
melle konsultasjoner med EFTAs overvåkningsor-
gan (ESA) før de endelige nasjonale vedtak har
blitt fattet. Mange av vedtakene har blitt påklaget,
og det tilstrebes at klagene skal avgjøres innenfor
en firemåneders periode. Norge har gjennomført
regelverkspakken fra 2003 omtrent på linje med
gjennomsnittet av alle de 28 EØS-landene. Imidler-
tid er klagesaksgangen i de fleste andre landene
vesentlig lenger, slik at Norge ligger svært godt an
hva gjelder rettskraftige vedtak.

Alle analysene og vedtakene har en gyldighet
på 2–3 år, og tilsynet er derfor allerede i gang med
andre runde av markedsanalyser. Samtidig er det
foreslått endringer i de relevante EU-direktivene,
som må forventes å få konsekvenser for norsk
regulering. Endringene innebærer i hovedsak at
det blir færre delmarkeder (fra 18 til 11 delmarke-
der) og at det legges større vekt på å sikre harmo-
nisering av reguleringen i hele EØS-området.

Arbeidet med telesikkerhet har som mål å
sikre samfunnsviktige institusjoner (Totalforsva-
ret) tilgang til sikre og robuste telekommunika-
sjonsløsninger. Utgangspunktet for arbeidet er
St.meld. nr. 47 (2000–2001) Om telesikkerhet og -
beredskap. Post- og teletilsynet har følgende
hovedansvarsområder innenfor sikkerhet og
beredskap i nett:

– Pålegge tilbydere av elektronisk kommunika-
sjon og tjenester tiltak knyttet til sikkerhet og
beredskap.

– Føre tilsyn med at pålagte tiltak blir iverksatt. 
– Vurdere investeringer i tiltak for å øke robust-

heten i elektroniske kommunikasjonsnett. 
– Bevisstgjøring, kompetanseheving og veiled-

ning overfor operatører, brukere og andre aktø-
rer (kurs, seminarer, bedriftsbesøk, etablering
av kompetansefora etc.). 

– Arrangere samøvelser og utvikle samarbeid
mellom teleoperatørene. 

Verdenspostforeningen (UPU), som er en FN-orga-
nisasjon, er et viktig samarbeidsorgan for å sikre
fri bevegelse av posttjenester over landegrensene.
Norge ved Samferdselsdepartementet leder for
tiden arbeidet med reform av foreningens oppbyg-
ging og samarbeidsformer.

Den internasjonale teleunion (ITU), som også
er en FN-organisasjon, er av stor betydning for
internasjonal teleutvikling bl.a. innenfor standardi-
sering. Norge er medlem av ITU’s råd. Medlem-
skapet ivaretas av Post- og teletilsynet. 

Rapportering

Målinger viste at om lag 87 pst. av den prioriterte
posten (A-post) i 2005 forelå hos adressaten dagen
etter innlevering. Konsesjonens krav er 85 pst.
Mens målingene for det siste kvartalet i 2005 og
det første i 2006 viste resultater under minimums-
kravet, er det i 2. kvartal 2006 igjen kommet opp på
87,2 pst., som er over kravet, og med et gjennom-
snittlig resultat for de siste 12 måneder på 85,6 pst.,
som også er over kravet på 85 pst. Den midlerti-
dige nedgangen skyldes i hovedsak de proble-
mene som har vært med den innenlandske flytra-
fikken i disse periodene. 

I Post- og teletilsynets rapport til Samferdsels-
departementet, som bl.a. er basert på Postens
Norge AS’ årsrapport til tilsynet, fremgår det bl.a.
at Posten tilbyr de leveringspliktige tjenestene det
er stilt krav om i konsesjonen og at servicenivået
fra tidligere år i hovedsak ble videreført i 2005. I
rapporten fra Post- og teletilsynet pekes det på at
de viktigste endringene fra tidligere er:
– åpningstidene for Post i butikk er blitt forbedret

(flere butikker enn før åpne mer enn 8 timer pr.
dag) 

– utleveringsfrekvensen er blitt litt redusert, men
er fortsatt svært bra 

– mindre tilbakegang for fremsendingstid for pri-
oritert brevpost innenlands 

– kundetilfredsheten er forbedret for Postkonto-
rer, Bedriftssentre og Posten Kundeservice
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– antall husstander som får posten utlevert i hen-
hold til retningslinjene for «særlige tilfeller» har
gått ned 

– antall husstander som betjenes av landpostbud
har gått opp 

– forholdsvis stor økning i antall registrerte kla-
ger, reklamasjoner og erstatningsutbetalinger 

Post- og teletilsynet vurderer utviklingen i hoved-
sak som positiv og anser konsesjonsvilkårene som
oppfylt.

Staten kjøpte i 2005 posttjenester av Posten
Norge AS for å sikre et tilfredsstillende tilbud også
i de deler av landet der det ikke er bedriftsøkono-
misk lønnsomt å opprettholde tjenestene eller tilby
tjenestene til ønsket servicenivå. Statens kjøp av
leveringspliktige posttjenester utgjorde om lag 2,5
pst. av selskapets driftsinntekter i 2005. 

Etter Samferdselsdepartementets vurdering
gir opplysningene fra Posten og Post- og teletilsy-
net en god indikasjon på at servicegraden for post-
tjenester som staten i tillegg til eneretten har betalt
Posten for å utføre i områder det er bedriftsøkono-
misk ulønnsomt å tilby tjenestene, er i samsvar
med kravene i konsesjonen. Formålet med ene-
rettsområdet og statlig kjøp av posttjenester synes
således å være oppnådd. Det er ikke bevilget mid-
ler til kjøp av posttjenester i 2006.

I henhold til postforskriften skal departementet
godkjenne Postens portotakster for prioriterte
brev innenlands innenfor enerettsområdet. Sam-
ferdselsdepartementet har godkjent følgende por-
toøkninger for brev som frankeres med frimerker
fra 01.04.2006:

Samferdselsdepartementet har også godkjent
Postens forslag om en gjennomsnittlig prisøkning
på 9,5 pst. fra 01.01.2006 for massepost, aviser og
blad som berører prioritert brevpost innenlands
innenfor Postens enerettsområde, jf. St.prp. nr. 66/
Innst. S. nr. 205 (2005–2006). Departementet vil
orientere Stortinget dersom det blir aktuelt med
portoendringer i 2007.

I Norge er det gitt tillatelser for etablering og
drift av følgende systemer for offentlig mobilkom-
munikasjon: GSM, UMTS og CDMA, som er en
alternativ 3G-teknologi (tredjegenerasjons mobilte-
lefoni). Post- og teletilsynet har i september 2006
auksjonert ut frekvensene i båndet 2301 – 2323
MHz, og disse vil bl.a. kunne anvendes til å tilby
mobile telefoni- og bredbåndstjenester. 

Nordisk Mobiltelefon Norway AS åpnet sitt
CDMA450-nett i september 2005. Det var da eta-
blert et nett som dekket om lag 83 pst. av Norges
befolkning. Nettet vil bli ytterligere utbygget. Sel-
skapet startet i juni 2006 under tjenestenavnet ICE
en større satsing på markedsføring av mobile bred-
båndstjenester (dataoverføring med overførings-
hastighet inntil 2 Mbit/s).

Tillatelser til å etablere og drive GSM-nett i
Norge er tildelt Telenor, NetCom, Teletopia og
Automobil Invest AS. De tre førstnevnte tilbyderne
har på kommersiell basis etablert egne GSM-nett.
Den siste tilbyderen er under navnet Network Nor-
way bl.a. i ferd med å anvende denne frekvensres-

sursen til å utvide sitt GSM-tjenestetilbud til å
omfatte tjenester også basert på egen infrastruk-
tur.

NetCom og Telenor fikk tildelt nye tillatelser
for frekvensressurser i frekvensbåndet 900 MHz i
oktober 2005. Frekvensene er de samme som sel-
skapene ble tildelt i 1993. Dersom tilbyderne på
sikt ønsker å anvende annen teknologi enn GSM i
det tildelte frekvensområdet, krever dette for-
håndssamtykke fra Samferdselsdepartementet. 

I dag er selskapene Telenor, NetCom og Hi3G
Access Norway (også kjent som tjenestetilbyderen
3) innehavere av 3G-tillatelser. Samferdselsdepar-
tementet kunngjorde 05.07.2006 at det var innkom-
met én søknad på den ledige fjerde 3G-tillatelsen.
Etter en ny prosess er det nå fire søknader på den
ledige tillatelsen. Samferdselsdepartementet vil i
samarbeid med Post- og teletilsynet høsten 2006
lyse ut en auksjon over tillatelsen. Det er stilt vilkår
i de tildelte tillatelser om betaling av 20 mill. kr i
årlig frekvensavgift.

Telenor og NetCom lanserte UMTS i henholds-
vis 2004 og 2005. Med en UMTS-dekning på mer
enn 76,5 pst. av Norges befolkning, anses NetCom
ved utgangen av 2005 å ha oppfylt utbyggingsfor-
pliktelsene som er gitt i tillatelsen. Telenor har pr.
mars 2006 om lag tilsvarende dekning som Net-
Com. Det følger videre av Telenors tillatelse at sel-
skapet har ytterligere dekningskrav å oppfylle pr.
mars 2007. Tilbyderen 3 har ennå ikke startet å

Frimerket post 0–20 g 21–50 g

Tidligere pris 6,00 kr 9,00 kr

Ny pris 6,50 kr 10,00 kr
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bygge UMTS-nett. I henhold til tillatelsen skal sel-
skapet tilby 3G-tjenester med basis i eget nett som
dekker boligene til 30 pst. av den totale befolknin-
gen i Norge innen seks år fra tidspunktet for tilde-
ling av konsesjonen (september 2003). 

Det er tildelt frekvensressurser i området 3,4–
3,6 GHz til åtte forskjellige selskaper i hele eller
deler av landet. Frekvensene egner seg godt for
utbygging av trådløse bredbåndstjenester der
dette vanskelig kan tilbys via det faste telenettet.
Det er så langt ikke gjennomført noe som kan
betegnes som en storstilt utbygging av trådløse
aksesstjenester basert på de tildelte frekvensres-
sursene. Post- og teletilsynet er imidlertid kjent
med at flere aktører tester ut utstyr og at det ulike
steder i landet på basis av lokale initiativ pågår eta-
blering av trådløst bredbånd basert på leie av fre-
kvensressurser fra selskap som har frekvenstilla-
telse.

Norges televisjon AS er ved kgl.res. 02.06.2006
tildelt konsesjon for å bygge og drifte et digitalt
bakkenett for fjernsyn. Post- og teletilsynet fører
tilsyn med de deler av tillatelsen som gjelder bruk
av frekvenser. 

Post- og teletilsynet lanserte i 2005 informa-
sjonsstedet www.nettvett.no som har til formål å
øke bevisstheten om internettsikkerhet hos private
brukere og små og mellomstore bedrifter. 

Mål og prioriteringer

Posten Norge AS er pålagt å sørge for effektiv for-
midling av landsdekkende postsendinger (leve-
ringspliktige tjenester) i Norge til rimelige priser
og til god kvalitet.

Postens leveringspliktige tjenester, dvs. formid-
ling av brevpost (prioritert og uprioritert) inntil 2
kg, aviser og blad i abonnement inntil 2 kg og lett-
gods inntil 20 kg, samt grunnleggende banktjenes-
ter, skal være tilgjengelige for befolkningen i hele
landet gjennom et landsdekkende postnett. For å
oppnå målene har Posten i dag enerett på å tilby
formidling av adressert brevpost med vekt inntil 50
gram og med pris inntil to og en halv ganger
grunntaksten for et brev i første vektklasse (kr
16,25).

Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 34
(2004–2005) Om å avvikle eineretten til Posten
Norge AS, jf. Innst. S. nr. 132 (2004–2005), ble det
vedtatt at Postens avgrensede enerett til å formidle
postsendinger skulle avvikles fra 01.01.2007. Dette
vedtaket ble opphevet ved Stortingets behandling
av St.prp. nr. 58 (2005–2006) Om å oppretthalde
eineretten til Posten Norge AS (Posten), jf. Innst.

S. nr. 182 (2005–2006). Samferdselsdepartementet
arbeider med ny konsesjon for Posten basert på
sistnevnte, som skal gjelde fra 01.01.2007.

For å sikre brukerne i hele landet gode, rime-
lige og fremtidsrettede tjenester, er det en løpende
oppgave å legge til rette for videre utvikling av kon-
kurranse i markedet for elektronisk kommunika-
sjon. Det vil fortsatt bli en prioritert oppgave for til-
synet å følge opp gjennomførte markedsanalyser
og med grunnlag i disse fatte vedtak om virkemid-
delbruk som er egnet til å fremme konkurransen.
Post- og teletilsynet vil også fortsette sitt arbeid
med frekvensforvaltning, bl.a. med tildeling av fre-
kvensressurser til tilbydere av elektroniske kom-
munikasjonstjenester, som kan utvikle nye, frem-
tidsrettede tjenester til nytte for befolkningen i
hele landet.

Post- og teletilsynet vil overfor tilbyderne åpne
for en frivillig innføring av geografisk nummerpor-
tabilitet i løpet av 2006. Geografisk portabilitet
betyr at sluttbruker gis mulighet til å beholde sitt
fastnett-telefonnummer ved flytting (endring av
geografisk tilknytningspunkt). Arbeid med tek-
niske løsninger for innføring av geografisk portabi-
litet er påbegynt i den nasjonale arbeidsgruppen
for nummerspørsmål, og vil fortsette i 2007.

Post- og teletilsynet vil i 2007 fortsette arbeidet
med å kartlegge samfunnskritiske elektroniske
kommunikasjonsnett. Kartleggingsarbeidet dan-
ner grunnlaget for å definere konkrete sikkerhets-
krav til ulike deler av nett og iverksettelse av tiltak
for økt sikkerhet og beredskap. Kravene utformes
med bakgrunn i den til enhver tid gjeldende mar-
kedssituasjon, trusselbilde og teknologisk utvik-
ling. Dette arbeidet vil være en kontinuerlig aktivi-
tet innenfor tilsynets ansvarsområde, og for tiden
fokuseres det på å analysere følgende:
– Fysiske sammenkoblingspunkter i transport-

nettene
– Overgang til bredbåndstelefoni
– Sikkerhet knyttet til drifts- og støttesystemer
– Fysisk sikring av sentrale anlegg
– Beskyttelsestiltak rettet mot Internett
– Behov for beredskapsmateriell
– Samøvelser

Post- og teletilsynet vil videreutvikle nettvett.no
med mer informasjon om internettsikkerhet og
nye tjenester i perioden 2006–2007. Målet er at
nettvett.no fortsatt skal være det sentrale offent-
lige nettsted for bevisstgjøring og økt kunnskap
om informasjonssikkerhet. Tilsynet ser fremover
behov for stadig mer internasjonal koordinering
for å sikre Internettets sikkerhet og stabilitet.
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Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1370 Posttjenester

Post 70 Kjøp av posttjenester

Det er som for 2006 ikke satt av midler til statlig
kjøp av posttjenester for 2007. Regjeringen vil se
spørsmålet om fremtidig kjøp av ulønnsomme
posttjenester i sammenheng med et ev. behov for
kjøp av ulønnsomme banktjenester i postnettet.
Dette skjer i forbindelse med at Regjeringen har til

vurdering spørsmålet om i hvilken grad en skal
opprettholde Posten Norge AS’ plikt til å tilby
grunnleggende banktjenester i hele ekspedisjons-
nettet. Samferdselsdepartementet vil komme til-
bake til Stortinget med denne saken på egnet
måte.

Kap. 5618 Aksjer i Posten Norge AS

1 Det ble senere i 2006 vedtatt å redusere utbyttet til null, jf. St.prp. nr. 66/Innst. S. nr. 205 (2005–2006).

Post 85 Utbytte

Gjeldende utbyttepolitikk for Posten Norge AS
innebærer at utbytte skal beregnes som statens
innlånsrente multiplisert med verdijustert egenka-
pital begrenset oppad til 75 pst. av overskuddet
etter skatt. Både egenkapitalen og resultatet skal

vurderes på konsernnivå. Foreløpig resultatanslag
for 2006 innebærer at prosentsatsen ikke virker
begrensende. På dette grunnlag foreslås det bud-
sjettert med 471 mill. kr i utbytte fra Posten Norge
AS for 2007. Endelig utbytte fastsettes av selska-
pets generalforsamling. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

70 Kjøp av posttjenester 326 000

Sum kap. 1370 326 000

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

1Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

85 Utbytte 516 400 216 000 471 000

Sum kap. 5618 516 400 216 000 471 000
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Kap. 1380 Post- og teletilsynet

1 I 2005 ble denne posten regnskapsført på kap. 1360, post 71 med 12 172 000 kr.

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 169,0 mill. kr til ordinære
driftsutgifter. Økningen fra saldert budsjett 2006
skyldes nødvendige omprioriteringer fra post 45 til
post 01. Lønn og lønnsrelaterte kostnader ekskl.
flytterelaterte personalkostnader vil utgjøre om lag
94,8 mill. kr av driftsutgiftene. Personalressursene
i tilsynet pr. juli 2006 utgjør 175 ansatte.

I denne posten inngår Post- og teletilsynets
kostnader knyttet til lønn og øvrige driftsutgifter,
samt midler til tilsynets internasjonale engasje-
menter, bl.a. i den internasjonale teleunion (ITU),
konsulenttjenester, kompetanseheving av etatens
ansatte med mer. Utover dette er det avsatt midler
til vedlikehold av instrumenter og utstyr, kjøp av
laboratorietjenester, lokalleie og støtte til delta-
kelse i eksterne prosjekter. Flyttekostnader er bud-
sjettert på post 22.

Post 22 Flyttekostnader

Stortinget har vedtatt at flere statlige tilsyn skal
flyttes ut av Oslo, jf. St.meld. nr. 17/Innst. S. nr. 222
(2002–2003) Om statlige tilsyn. Post- og teletilsy-
net skal flytte til Lillesand. Flyttevedtaket har med-
ført, og medfører fortsatt, et omfattende arbeid for
å opprettholde driften i flytteperioden, samtidig
som flyttingen planlegges og gjennomføres. Det
foreslås bevilget 14,7 mill. kr til flyttekostnader i
2007. 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold

Det foreslås bevilget 20,4 mill. kr til større
utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Posten omfat-

ter bl.a. investeringer i inventar og utstyr i sam-
band med innflytting i nytt bygg, investeringer
som tilsynet har utsatt i tid i påvente av endelig flyt-
ting. Foreslått bevilgning er betydelig lavere enn i
saldert budsjett for 2006 fordi det er omprioritert
midler til å styrke post 01 Driftsutgifter.

Post 51 Til reguleringsfondet

Til reguleringsfondet vil i statsregnskapet fremstå
med et beløp tilsvarende et ev. inntektsoverskudd i
2006, minus ubrukt bevilgning som skal overføres
til 2007, jf. merknad til post 51 under kap. 4380.

Post 70 Tilskudd til telesikkerhet og 
-beredskap

Det foreslås bevilget 22,5 mill. kr. Tilskuddsmid-
lene skal dekke tilbydernes merkostnader knyttet
til pålagte sikkerhetstiltak i henhold til ekomloven
§ 2–10. Av historiske grunner har Telenor vært
eneste tilbyder med pålagte beredskapsmessige
oppgaver. I forbindelse med oppfølging av St.meld.
nr. 47 (2000–2001), vil Post- og teletilsynet også
inngå avtaler med andre tilbydere. 14 mill. kr er
satt av til investeringer i beredskapsmateriell og til-
tak som tilrettelegger for økt samlokalisering i sik-
rede anlegg. De resterende 8,5 mill. kr er tiltenkt
administrative beredskapstiltak hos tilbyderne,
videre drift av allerede etablerte beredskapssyste-
mer og infrastrukturtiltak rettet mot Internett.
Dette er på nivå med disponeringen av midlene i
2006.

Bevilgningen til telesikkerhet og –beredskap
inngår ikke i Post- og teletilsynets ordning for selv-
finansiering.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

1 Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

01 Driftsutgifter 155 322 157 100 169 000

22 Flyttekostnader, kan overføres 23 482 36 500 14 700

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan over-
føres 24 879 26 500 20 400

70 Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap 21 700 22 500

Sum kap. 1380 203 683 241 800 226 600
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Kap. 4380 Post-og teletilsynet

Post 01 Diverse avgifter og gebyrer

Det er budsjettert med 179,4 mill. kr i inntekter.
Post- og teletilsynets utgifter er i hovedsak forut-
satt dekket ved tilsvarende gebyrinntekter.

Det forutsettes som i foregående år at refusjon
til drift av Radiostøykontrollen, som utgjør 10 mill.
kr, samt kostnader relatert til flytteprosessen, som
er budsjettert med 14,7 mill. kr for 2007, bevilges
over kap. 1380 uten tilsvarende inntektsdekning
over kap. 4380. I tillegg kommer Tilskudd til tele-
sikkerhet og -beredskap med 22,5 mill. kr, som
også er forutsatt holdt utenfor selvfinansieringen.

Sett i sammenheng med de utgifter som ikke
selvfinansieres, jf. avsnittet foran, innebærer dette
at inntektsbevilgningen (kap. 4380) for 2007 blir
47,2 mill. kr lavere enn utgiftsbevilgningen (kap.
1380).

Post- og teletilsynet administrerer ordningen
med 5-sifret nummerforvaltning. For 2007 anslås
provenyet fra nummeravgiftene til 19,5 mill. kr
(kap. 5583, post 70). For å dekke opp de adminis-
trative kostnadene ved ordningen blir det fratruk-
ket og regnskapsført på kap. 4380 et tilsvarende
inntektsbeløp, beregnet til 2,5 mill. kr i 2007. Belø-
pet er økt fra 1,5 mill. kr da det koster mer å admi-
nistrere ordningen i dag enn da tilsynet ble tillagt

denne oppgaven. Årsaken til dette er at antall kun-
der er økt betraktelig, hvilket krever mer oppføl-
ging i form av tildeling, fakturering og oppfølging. 

De enkelte gebyrene fordeler seg i hovedsak
på følgende inntektsarter:
– Teletilbydergebyrer
– Posttilbydergebyrer
– Frekvensgebyrer
– Autorisasjonsgebyrer
– Kabel-tv-gebyrer
– Nummergebyrer

Post 51 Fra reguleringsfondet

Posten vil fremstå i statsregnskapet med det belø-
pet som er trukket fra reguleringsfondet, som en
overføring av merinntekter fra tidligere år. Regule-
ringsfondet er et hjelpemiddel for å kompensere
for tilfeldige utgifts- og inntektsvariasjoner slik at
kravet til selvfinansiering av tilsynets kostnader
kan tilfredsstilles, uten store gebyrendringer i det
enkelte år, jf. merknad til post 51 under kap. 1380.

Fondets størrelse pr. 01.01.2005 var på 26,6
mill. kr, mens det ble overført 6 mill. kr fra fondet
pr. 31.12.2005. Pr. 01.01.2006 er saldoen på regule-
ringsfondet på 20,6 mill. kr.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

01 Diverse avgifter og gebyrer 160 146 173 600 179 400

03 Diverse inntekter 1 537

16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 1 641

18 Refusjon av sykepenger 2 108

51 Fra reguleringsfondet 11 576

96 Aksjer 810

Sum kap. 4380 177 818 173 600 179 400
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Programkategori 13.70 Overføringer gjennom 
inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner

For omtale av belønningsordningen overfor den
lokale kollektivtransporten, vises det til omtalen av
programkategori 21.40, kap. 1330, post 60 Særskilt
tilskudd til kollektivtransport.

Samferdselsdepartementet orienterte i stats-
budsjettet for 2006 om igangsetting av et prosjekt
der ulike kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebil-
transport skulle kartlegges. Formålet med prosjek-
tet var dels å kartlegge virkningen på offentlige
budsjetter og dels å skaffe et erfaringsgrunnlag
som skulle kunne hjelpe fylkeskommunene ved
gjennomføring av kjøpsprosesser og utforming av
kontrakter. Rapporten var ferdig i januar 2006. Rap-
porten inneholder bl.a. informasjon om ulike typer
kjøps- og kontraktsformer og erfaringer med
disse. Rapporten fokuserer imidlertid i liten grad
på konsekvenser for ansatte og brukere av anbud. 

For å få bedre kunnskap om effektene av
anbud er det igangsatt et forskningsprosjekt om
virkninger av fristilling av persontransporten og
konkurranseutsetting for tilbudet til publikum og
for arbeidsvilkårene for de ansatte. Prosjektet har
en kostnadsramme på 2,3 mill. kr, fordelt over to
år.

I forbindelse med Stortingets behandling av
St.prp. nr. 66 (2005–2006)/Innst. S. nr. 205 (2005–
2006), ble det bevilget 0,5 mill. kr ekstra til Buske-
rud fylkeskommune for å sikre et togtilbud Geilo –

Oslo. Det ble lagt til grunn at bevilgningen skulle
videreføres med 1 mill. kr hvert av årene 2007,
2008 og 2009. Det er nå gjort vedtak i regionrådet
for Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) om at
det ikke skal inngås avtale om persontransport
med tog. Forutsetningen for utbetaling av vedtatt
tilleggsbevilgning i 2006 og videreføring av til-
leggsbevilgningen i etterfølgende år vil dermed
ikke oppfylles.

Regjeringen foreslår å innføre en avgift på
utslipp av NOx fra 01.01.2007. Det vises til St.prp.
nr. 1 (2006–2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.
Avgiften vil blant annet omfatte utslipp fra skip, fis-
kefartøyer, fly og dieseldrevet jernbanetrafikk med
samlet fremdriftsmaskineri større enn 750 kwh.
Dette vil berøre de fleste skip i lokale båtruter
samt de fleste fylkesvegferjene. Avgiften forventes
derfor å føre til økte kostnader for fylkeskommu-
nene ved kjøp av sjøtransporttjenester. Det legges
opp til å kompensere fylkeskommunene i denne
forbindelse.

Utvikling og resultater

I den følgende tabellen gis en oversikt over fylkes-
kommunenes utgifter i 2005 til samferdselsformål.
Opplysningene bygger på regnskapstall fra rappor-
teringssystemet KOSTRA. 
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Fylkeskommunenes utgifter i 2005 innen samferdselsformål

1 Omfatter fylkeskommunale tilskudd knyttet til funksjonene 730 Bilruter, 731 Fylkesvegferjer, 732 Båtruter, 733 Transport for 
funksjonshemmede og 734 Sporveger og forstadsbaner.

2 Omfatter brutto driftsutgifter for funksjonene 720 Fylkesveger – nyanlegg, drift og vedlikehold og 721 Fylkesveger – miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak.

3 Tallene for Hordaland og Sør-Trøndelag omfatter hhv. kommunene Bergen og Trondheim sine utgifter i forbindelse med forsøk 
i by med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet. Det vises til omtale under programkategori 21.30, kap. 1320, 
post 60 Forsøk.

I følge opplysninger fra rapporteringssystemet
KOSTRA, var det i 2005 om lag 114 000 brukere av

den fylkeskommunalt administrerte transportord-
ningen for funksjonshemmede. 

(i 1000 kr)

Fylkeskommune Rutedrift1 Fylkesveg2 Sum

Østfold 208 536 40 364 248 900

Akershus 407 410 85 482 492 892

Oslo 1 106 102 1 106 102

Hedmark 171 958 98 528 270 486

Oppland 169 389 132 580 301 969

Buskerud 170 909 86 886 257 795

Vestfold 94 476 56 231 150 707

Telemark 113 847 79 518 193 365

Aust-Agder 64 311 47 246 111 557

Vest-Agder 164 837 54 738 219 575

Rogaland 455 693 133 987 589 680

Hordaland3 403 717 146 773 550 490

Sogn og Fjordane 221 657 102 257 323 914

Møre og Romsdal 237 620 146 639 384 259

Sør-Trøndelag3 223 078 69 004 292 082

Nord-Trøndelag 173 613 93 140 266 753

Nordland 462 323 201 187 663 510

Troms 230 063 118 882 348 945

Finnmark 171 223 44 970 216 193

Sum 5 250 762 1 738 412 6 989 174
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Sentrale data på fylkesvegnettet

1 Oslo har ikke fylkesveger. Ved tilskuddsberegningen i inntektssystemet er det for 2006 lagt til grunn et normert fylkesvegnett på 
278 km.

Økningen i andel fast dekke og andel tillatt 10
tonn aksellast siden 1987 kan i hovedsak forklares
med faktisk standardforbedring. Fra 01.01.1987 til
01.01.2006 økte andelen av fylkesvegnettet med

fast dekke fra 65 pst. til 79 pst., og andelen av fyl-
kesvegnettet med tillatt 10 tonn aksellast økte fra
16 pst. til 55 pst.

Fylkeskommune

Fylkesveger km
Andel av det 

off. vegnett i pst.
Andel fast dekke 

i pst.
Andel tillatt 10 t 
aksellast i pst.

1.1.87 1.1.06 1.1.87 1.1.06 1.1.87 1.1.06 1.1.87 1.1.06

Østfold 996 1 004 29 27 62 76 15 48

Akershus 1 063 1 111 27 24 82 90 45 64

Oslo1 0 0

Hedmark 2 526 2 535 39 38 49 61 13 49

Oppland 1 988 2 057 37 37 61 80 15 57

Buskerud 1 165 1 169 30 28 97 98 20 77

Vestfold 666 679 27 26 100 100 20 73

Telemark 1 116 1 100 27 27 83 89 31 42

Aust-Agder 953 992 34 34 67 84 7 74

Vest-Agder 1 266 1 288 33 33 47 64 4 62

Rogaland 1 732 1 811 31 30 89 97 35 69

Hordaland 1 746 1 766 28 26 100 100 16 59

Sogn og Fjordane 1 323 1 430 28 27 97 100 32 74

Møre og Romsdal 1 825 1 771 28 28 49 80 9 40

Sør-Trøndelag 1 793 1 642 34 32 36 62 6 49

Nord-Trøndelag 1 816 1 767 33 33 25 44 9 46

Nordland 2 588 2 577 29 29 37 72 1 37

Troms 1 767 1 724 33 32 50 78 1 35

Finnmark 680 626 15 15 69 100 71 93

Sum 27 009 27 049 30 29 65 79 16 55



Del III
Omtale av viktige oppfølgingsområde
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5   Viktige oppfølgingsområde

5.1 Innleiing

St.prp. nr. 1 (2006–2007) for Samferdselsdeparte-
mentet er i tillegg til å vere eit budsjettdokument
med forslag til løyvingar på dei ulike kapitla og
postane, eit framlegg der departementet orienterer
om politikken og viktige problemstillingar og opp-
følgingsområde innanfor heile samferdselsområ-
det. For fleire år tilbake vart departementet sin
politikk for dei einskilde budsjettår i stor grad
uttrykt i tilknyting til omtalen av forslag til løyvin-
gar til dei ulike formåla. Frå midten av 1990-talet
og framover har det likevel skjedd ei rekkje organi-
satoriske og andre endringar i samferdselssekto-
ren, som gjer at det er nødvendig å sjå utover dei
årlege løyvingane over Samferdselsdepartementet
sitt budsjett for å femne heilskapen i samferdsels-
politikken. Dette har også ført til at ein ikkje kan
sjå einsidig på løyvingane til samferdsel når ein
skal vurdere kor mykje ulike regjeringar har satsa
på sektoren. 

Fleire tidlegare forvaltningsorgan som er vik-
tige for samfunnet, er skilt ut frå staten og stats-

budsjettet som eigne selskap. Som ei følgje av
endra tilknytingsformer og avvikling av tidlegare
einerettar, er det etablert nye forvaltningsorgan
som dels skal ta hand om tryggleiken og dels føre
tilsyn med marknadene. Det er også etablert fleire
ordningar for statleg kjøp av samferdselstenester
som ikkje gir bedriftsøkonomisk lønnsemd, men
som det er samfunnsmessig ønskjeleg å opprett-
halde. Konkurranseutsetjing har også i ulik grad
vore tatt i bruk. Bompengefinansiering for vegpro-
sjekt har også auka, noko som inneber at ein stor
del av investeringane i riksvegar blir finansiert
utanfor statsbudsjettet. 

Samferdselsdepartementet gir på denne bak-
grunnen ein omtale av nokre viktige oppfølgingso-
mråde i del III i proposisjonen, uavhengig av om
desse har direkte eller meir indirekte samanheng
med forslag til løyvingar i statsbudsjettet for 2007.

5.2 Satsing på kollektivtransport i 2007 

5.2.1 Løyvingar til kollektivtiltak i 2007

Løyvingar og bompengar til kollektivtiltak

1 Løyvinga til omstrukturering (post 22) er ikkje inkludert i beløpet for 2006.
2 Tala for 2006 er forslag.

(i 1 000 kr)

Saldert 
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

Kjøp av persontransport med tog 1 577 000 1 598 500 1,4

Jernbane - investeringar, drift og vedlikehald1 4 490 200 5 466 900 21,8

Kollektivtiltak over vegbudsjettet – infrastruktur2 180 000 170 000 -5,6

Særskilte tilskot til kollektivtransport (Belønningsord-
ninga og BRA-programmet) 200 000 157 200 -21,4

Kjøp av riksvegferjetenester 1 355 000 1 464 400 8,1

Kjøp av sjøtransporttenester, Bergen - Kirkenes 249 500 267 300 7,1

Kjøp av flyrutetenester 480 600 475 900 -1,0

Sum over statsbudsjettet 8 532 300 9 600 200 12,5

Bompengar til kollektivtiltak2 570 000 870 000 53,0

Sum kollektivtrafikk 9 102 300 10 470 200 15,0
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Budsjettframlegget for 2007 gir ein auke på
12,5 pst. frå saldert budsjett 2006 i løyvingar over
statsbudsjettet som har verknad for kollektivtran-
sport. Medrekna bompengar er auken på 15 pst.

Både staten og lokale styresmakter har eit
ansvar for kollektivtrafikken. Staten har ansvaret
for jernbana og for tilrettelegging for kollektivtran-
sport langs riksvegane. Lokal kollektivtransport
elles er i utgangspunktet eit fylkeskommunalt
ansvar. 

Regjeringa sin auka innsats på kollektivtran-
sport i 2007 skjer i første rekke gjennom ei histo-
risk høg satsing på løyvingane til jernbaneinfra-
struktur. Dette vil få stor verknad både for person-
og godstransporten. Forslaget om å frita skinnegå-
ande transport frå el-avgift vil også styrkje jernba-
netransporten i forhold til biltransporten. 

Regjeringa har avsett 107,2 mill. kr for 2007 til
belønningsordninga, ein nedgang frå saldert bud-
sjett 2006. Nedgangen må sjåast i samanheng med
at Regjeringa har styrka kommuneøkonomien
monaleg både i 2006 og i 2007, og den store auken
i satsinga på jernbaneinfrastruktur. Styrka kommu-
neøkonomi vil gjere fylkeskommunane betre i
stand til å prioritere kollektivtransporten innanfor
dei ordinære budsjettrammene, og det blir mindre
behov for spesielle tilskotsordningar frå staten.

I tillegg til statlege løyvingar og bompengar
som er vist i tabellen, kjem fylkeskommunale mid-
lar til lokal kollektivtransport, inkl. løyvingar til
skule- og studentrabatt i lokal kollektivtransport. I
2005 løyvde fylkeskommunane/Oslo kommune
meir enn 5,2 mrd. kr til bilruter, fylkesvegferjer,
båtruter, transport for funksjonshemma og spor-
vegs- og forstadsbaner. I Oslo kommune vart det
løyvd meir enn 1 mrd. kr til kollektivtransporten i
2005.

I det følgjande blir berre delar av løyvingsfor-
slag for 2007 med verknad for kollektivtransporten
kommentert. Samferdselsdepartementet viser til
del II i proposisjonen for meir omtale av dei
enkelte løyvingane.

5.2.2 Jernbanebudsjettet

Budsjettforslaget for Jernbaneverket for 2007 er på
5 466,9 mill. kr, som må kunne seiast å vere eit his-
torisk løft for satsinga på jernbaneinfrastrukturen i
Noreg, med ein auke på 20,3 pst. frå saldert bud-
sjett 2007. Til investeringar i linja er auken på hele
50,3 pst. eller 742,6 mill. kr frå saldert budsjett
2006. Dei auka løyvingane vil ha stor verknad både
for person- og godstrafikken. 

Løyvinga til investeringar gjer det mogleg med
ei kraftig opptrapping av utbygginga til fire spor frå
Lysaker mot Asker. Bygginga av et nytt 5,6 km.

dobbeltspor på parsellen Lysaker–Sandvika kan
starte i 2007 og vil, saman med eksisterande dob-
beltspor, få kapasitet til dobbelt så mange togrørs-
ler som dagens infrastruktur. Ombygging av Lysa-
ker stasjon vil også gi ein vesentleg betre kapasitet.
Ny jernbanestasjon skal samordnast med ny buss-
stasjon og vere knytt til banebetjeninga av For-
nebu. Regjeringa foreslår ein kraftig auke i løy-
vinga til utbygging av dobbeltspor mellom Sandnes
og Stavanger. Det er planlagt anleggsstart hausten
2006. Forslaget vil gi ei samanhengande utbygging
med rasjonell framdrift. Prosjektet skal etter pla-
nen ferdigstillast desember 2010.

Regjeringa foreslår oppstart i arbeidet med
utviding av Ski stasjon med to nye spor og ein midt-
plattform i 2007. Noverande plattformer skal gje-
rast høgare og lengre, og tilgjenge og omstigings-
forhold ved stasjonen skal bli betre.

På området stasjonar og knutepunkt blir det
planlagd tiltak som kan vere med på å hjelpe til at
fleire reiser kollektivt. Tiltaka er spesielt retta inn
mot universell utforming, informasjon og betre til-
gjenge for alle. For 2007 foreslår Samferdselsde-
partementet å prioritere investeringar i plattformer
for å forbetre tilgjenge og tryggleik under opphald
og ved av- og påstiging

Til kjøp av persontransport med tog er det fore-
slått løyvd 1 598,4 mill. Samferdselsdepartementet
legg til grunn at kjøpet vil gi rom for eit betre tog-
tilbod. Det er for 2007 lagt opp til to nye persontog-
tilbud mellom Noreg og Sverige. 

Regjeringa foreslår fritak frå el-avgift for skin-
negåande transport frå 01.01.2007. Dette vil redu-
sere kostnadene for jernbaneselskapa. 

For nærmare omtale av saker og tiltak på jern-
baneområdet, viser Samferdselsdepartementet til
omtalen under programkategori 21.50 Jernbane-
formål i del II i proposisjonen.

5.2.3 Kollektivtransporttiltak over 
vegbudsjettet

Statens vegvesen har planlagt å bruke om lag 1 040
mill. kr til tiltak for kollektivtransporten i 2007. Av
dette er om lag 170 mill. kr statlege løyvingar. 

Det er planlagt å bruke 410 mill. kr, inklusive
bompengar, til kollektivtiltak i Oslo og området
rundt i 2007. Av dette skal 300 mill. kr gå til Oslo
og 110 mill. kr til Akershus. I Bergen og området
rundt planlegg Statens vegvesen å nytte 520 mill.
kr inkl. bompengar til kollektivtiltak i 2007. 

Tiltak for auka fart og betre framkomst for bus-
sar og vidare satsing på utvikling av knutepunkt,
terminalar og haldeplassar er prioriterte tiltak inn-
anfor denne ramma.
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Dei største prosjekta er bygging av Bybana i
Bergen og opprustinga av Kolsåsbana i Oslo. Profi-
len på satsinga i 2007 ber preg av desse investerin-
gane i baner.

Av andre prioriteringar er omlag 200 mill. kr
planlagd til tiltak for betre framkomst for bussar og
trikkar, spesielt i Oslo og i Stavanger. 

Arbeidet for meir tilgjengeleg kollektivtran-
sport for alle vil bli prioritert.

For nærmare omtale av saker og tiltak over
vegbudsjettet, viser Samferdselsdepartementet til
omtalen under programkategori 21.30 Vegformål i
del II i proposisjonen.

5.2.4 Belønningsordninga 

Formålet med belønningsordninga for betre kol-
lektivtransport og mindre bruk av bil i byområde,
er å påverke transportutviklinga i dei større byane
slik at fleire vel kollektivtransport framfor eigen
bil. Regjeringa foreslår ei løyving på 107,2 mill. kr
til ordninga i 2007. Oslo, Bergen, Trondheim, Kris-
tiansand og Stavanger har motteke tilskot sidan
2004, medan Tromsø blei teken inn i ordninga i
2006. Dei same byane vil også bli inviterte til å
søkje om midlar i 2007.

Belønningsordninga er resultatbasert og pre-
mierer dokumenterte resultat, det vil seie vekst i
kollektivtransport samanlikna med personbiltrafik-
ken. Medan det i oppstartfasen av ordninga blei
gitt midlar på basis av planlagde og politisk ved-
teke transporttiltak, vil departementet leggje
større vekt på resultata av tiltaka ved løyvinga i
2007. 

Rapporteringa for 2005 viser at alle byane som
har delteke i belønningsordninga sidan starten kan
vise til større vekst i kollektivtrafikken enn i biltra-
fikken. Dette gjer at marknadsdelane for kollektiv-
transporten har auka, i samsvar med målsetjingane
og retningslinene for belønningsordninga. Stavan-
ger, Kristiansand og Trondheim viser dei beste
resultata, deretter følgjer Bergen og Oslo. 

Belønningsordninga skal evaluerast i 2007.
Evalueringa skal klargjere i kva grad belønnings-
ordninga er eit høveleg statleg verkemiddel for å
påverke transportutviklinga i byområde, m.a. om
årsaka til den observerte endringa i transportmid-
delfordelinga er belønningsordninga eller andre
forhold. Evalueringa skal gje svar på om ordninga
skal vidareførast etter 2007, og ev. i kva slags form.

5.2.5 Meir tilgjengeleg kollektivtransport

BRA-programmet (Betre infrastruktur, Rullande
materiell, Aktiv logistikkforbetring) for meir til-
gjengeleg kollektivtransport vart presentert i

St.meld. nr. 24 (2003–2004) Nasjonal transportplan
2006–2015. For å konkretisere verkemiddelbruk
og tiltak under BRA-programmet, vart det utar-
beidd ein fireårig handlingsplan, som vart presen-
tert i januar 2006. Målet med planen er eit meir til-
gjengeleg kollektivtilbod for alle, men med særleg
fokus på menneske med nedsett funksjonsevne.
Betre tilgjengeleg kollektivtransport gir auka kvali-
tet og eit betre tilbod til alle passasjerar, i tillegg til
eit betre tilbod til funksjonshemma. Planen skal på
dette viset også føre til auka merksemd om verdien
av eit meir tilgjengeleg transportsystem, og til at
prinsippet om universell utforming blir ein inte-
grert del av arbeidet og prioriteringane til Samferd-
selsdepartementet og dei statlege transportetatar
og verksemder. Planen skal også føre til betre sam-
ordning av verkemidla, både innanfor staten sitt
eige ansvarsområde og mellom ulike offentlege
organ og verksemder.

Ei rekke kollektivknutepunkt, jernbanestasjo-
nar og bussterminalar blir bygd om og utbetra i
handlingsplanperioden. Jernbaneverket legg til
grunn prinsippa for universell utforming og til-
gjenge for alle som ein integrert del av planleg-
ginga og gjennomføring av publikumsretta tiltak på
stasjonar og knutepunkt. Dette gjeld m.a. veg fram
til stasjonar og plattformer, tilgang til informasjon
og anna reiserelatert service. Ombygginga av
Strømmen stasjon som vert starta opp i 2006, er eit
godt eksempel på denne type forbetring av til-
gjenge. Så langt det er mogleg skal universell
utforming og leggast til grunn i alle nye prosjekt i
vegsektoren og ved utbetring av gamal infrastruk-
tur. 

Tilskotsordninga som er omtalt under kap.
1330 Særskilde transporttiltak, er eit viktig verke-
middel under handlingsplanen for BRA, og Regje-
ringa vil avsetje 50 mill. kr til ordninga i 2007. Ord-
ninga skal gi raskare og betre koordinert innsats
frå alle aktørar som må involverast i arbeidet for
betre tilgjenge. Ordninga skal delfinansiere kom-
munale og fylkeskommunale tiltak som støttar opp
under statlege etatar og verksemder sin eigen inn-
sats for betre tilgjenge, og som samtidig er avgje-
rande for at heile reisekjeda blir tilgjengeleg. Det
blir kravd ein lokal eigendel på minst 25 pst. Vegdi-
rektoratet administrerer ordninga. Enkle og kost-
nadseffektive løysingar skal prioriterast, og innsat-
sen skal konsentrerast til trafikktunge strekningar
og knutepunkt. Som i 2006 vil bykommunar og fyl-
keskommunar få høve til å foreslå tiltak/prosjekt i
samarbeid med dei funksjonshemma sine organi-
sasjonar lokalt/regionalt. Vegdirektoratet foretar
dei endelege prioriteringane, i samråd med Sam-
ferdselsdepartementet.
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Regjeringa vil også skjerpe krava til tilgjenge
for funksjonshemma i samband med statlege kjøp
av persontransport med fly og jernbane. Til dømes
vil Samferdselsdepartementet stille konkrete krav
til tilgjenge og universell utforming i den nye
kjøpsavtalen med NSB, både når det gjeld gene-
relle krav til reisa, til sals- og billetteringssystem,
informasjonssystem, assistanse og opplæring. I til-
legg er det lagt opp til å stille krav om at NSB må
ha ein god dialog med dei funksjonshemma sine
organisasjonar i samband med avgjersler knytte til
investeringar i til dømes rullande materiell.

Samferdselsdepartementet har og skjerpa
krava til rapportering om arbeidet med tilgjenge i
veg- og banesektoren. For å kartleggje kollektivtil-
bodet og for å vurdere planlagde og gjennomførte
tiltak, har Deltasenteret på vegne av Samferdsels-
departementet, utarbeidd indikatorar for tilgjenge.
Indikatorane kan nyttast både i arbeidet med kart-
legging av tilgjenge, og for å vurdere tiltaka som
blir gjennomført. 

Brukarane sine synspunkt skal halde fram med
å være ein viktig premiss i arbeidet for betre til-
gjenge og universell utforming, og ordninga med
brukarmedverknad blir vidareført.

5.2.6 Eit samanhengande transportsystem 

For den reisande startar ei kollektivreise ved døra
og blir avslutta når ein har nått målet. Ei reise
består ofte av ulike delar, der kollektiv transport
kan nyttast på ein eller fleire delar. Frå eit brukar-
perspektiv bør det leggjast til rette for at reisa kan
gjennomførast så enkelt og behageleg som
mogleg. Eit samanhengande transportsystem blir
nytta som omgrep for å markere denne tilnær-
minga. 

Både i St.meld. nr. 26 (2001–2002) Bedre kol-
lektivtransport, og i St.meld. nr. 24 (2003–2004)
Nasjonal Transportplan 2006–2015, blir verdien av
eit koordinert og samanhengande kollektiv-
transportsystem for dei reisande framheva, og det
blir slått fast at styresmaktene har eit ansvar for at
slike system blir etablerte.

Enkel og lett tilgjengeleg informasjon om heile
reisetilbodet «frå start til mål» er viktig for å få
fleire til å reise kollektivt. Elektroniske billettsys-
tem som er slik utforma at dei reisande kan bruke
eitt reisekort over heile Noreg, i alle transportmid-
del eller transportselskap, vil også vere med på å
styrkje kollektivtransporten.

Landsdekkjande informasjonssystem for 
kollektivtransporten

Eit informasjonssystem for kollektivtransporten er
ei teneste der det blir opplyst om reiseruter med
kollektive transportmiddel mellom to stader. Bru-
karar av tenesta skal kunne kjenne seg tryggje på
at alle reisealternativ er inkluderte. Med eit slikt
system skal passasjerane lett finne reiseinforma-
sjon om heile reiseruta ved hjelp av telefon eller
internett.

Informasjonssystemet skal også leggje til rette
for at funksjonshemma kan få opplysningar om dei
rutene som passar best også for reisande med spe-
sielle behov. Samferdselssektoren skal leggjast til
rette slik at personar med nedsett funksjonsevne i
størst mogleg grad skal kunne bruke det ordinære
transportsystemet. God tilkomst for funksjons-
hemma fører også til god tilkomst for andre bru-
kargrupper, og betrar dermed kollektivtransporten
si konkurransekraft.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens
vegvesen om å greie ut om det er mogleg å eta-
blere eit landsdekkjande informasjonssystem for
kollektivtransport. Arbeidet skal gjerast i samar-
beid med dagens aktørar, og det skal takast omsyn
til noverande løysingar. Statens vegvesen vil haus-
ten 2006 gjennomføre ein forprosjektanalyse. For-
prosjektanalysen vil liggje til grunn for å fastsetje
ei ev. vidareføring av arbeidet i eit mogleg hovud-
prosjekt.

Elektroniske billettsystem

Samferdselsdepartementet ser for seg ei gradvis
utbygging av elektroniske billettsystem i Noreg.
Det er i løpet av dei siste 10–15 åra vore fremja
fleire initiativ for å kome fram til ein felles standard
for elektronisk billettering innan kollektivsektoren
i Noreg, og der fylkeskommunane har vore aktive
pådrivarar. Dette resulterte i at Samferdselsdepar-
tementet gav Vegdirektoratet i oppdrag å etablere,
og seinare revidere, Handbok 206 Elektronisk bil-
lettering (HB-206). Mange av dei fylka som har
arbeidd med spørsmåla lokalt har vore represen-
tert i arbeidet. I tillegg har også norske leveran-
dørar og representantar frå fagmiljøa i Noreg vore
viktige bidragsytarar. Handboka er med verknad
frå 01.04.2006 etablert som normativ, og dannar
grunnlaget for prosessen med å etablere ein felles
kortstandard for elektronisk billettering for all kol-
lektivtransport i Noreg.

Fleire fylke har allereie initiert prosjekt for inn-
føring av elektroniske billettsystem der handboka
blir nytta, og det har derfor meldt seg behov for ei
felles forvalting. For at ein nasjonal standard innan-
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for dette fagområdet skal fungere operativt og med
tilbod av nødvendig assistanse til dei fylkeskom-
munane og selskapa som måtte ønskje dette ved
tilrettelegginga og bruken av den nye standarden,
blei det vinteren 2006 starta eit prosjekt for å eta-
blere ein spesifikasjon for forvaltninga av hand-
boka. 

Prosjektet er gjennomført i regi av ei arbeids-
gruppe leia av Vegdirektoratet med representantar
frå dei ulike aktørane. Gruppa har som mål å fer-
digstille utkast til spesifikasjon for drift og vedlike-
hald av handboka i 2006. Det er venta at spesifika-
sjonen blir sendt ut på anbod for val av leverandør
av desse tenestene i byrjinga av 2007. 

5.3 Flytting av Luftfartstilsynet og Post- 
og teletilsynet

Generelt

Stortinget slutta seg til forslaget til Regjeringa Bon-
devik II om at fleire statlege tilsyn skal flyttast ut av
Oslo, jf. St.meld. nr. 17/Innst. S. nr. 222 (2002–
2003) Om statlege tilsyn. Regjeringa bestemte at
Post- og teletilsynet skulle flytte til Lillesand,
medan Luftfartstilsynet skulle flytte til Bodø. 

I samsvar med Innst. S. nr. 222 (2002–2003), er
flyttekostnadene frå og med 2004 budsjettert på
ein eigen post under respektive tilsyn, post 22 Flyt-
tekostnader. Til kompensasjon for flyttekostnader i
2007 er det foreslått løyvingar på 8,8 mill. kr til
Luftfartstilsynet og 14,7 mill. kr til Post- og teletil-
synet. 

Samferdselsdepartementet legg stor vekt på at
tilsynsaktiviteten i overgangsperioden skal gå som
normalt. Både Post- og teletilsynet og Luftfartstil-
synet har sidan vedtaket teke utgangspunkt i ein
framdriftsplan for flytteprosessen som skal sikre at
tilsyna er etablerte i Lillesand og Bodø frå
01.01.2007. 

Luftfartstilsynet

Arbeidet med å flytte Luftfartstilsynet til Bodø går
etter planen, og vil vere fullført innan fristen som
er fastsett til 01.01.2007. Frå og med 01.01.06 er
adressa til tilsynet offisielt flytta til Bodø og frå
same tidspunkt blei også sentralbordet styrt frå
Bodø. Per 30.04.06 hadde Luftfartstilsynet 190 til-
sette, 100 av desse var tilsett i Bodø. Det vil vere ei
betydeleg dobbelbemanning gjennom det meste av
2006 og til dels også i 2007. I løpet av 2007 er det
forventa at normal arbeidsstyrke vil vere tilbake til
148 tilsette, 115 i Bodø og 33 i Oslo.

2007 vil vere siste år med ekstraordinære løy-
vingar til Luftfartstilsynet i samband med flyttinga.

Som det blei vist til i St.prp. nr. 1 (2005–2006), la
Stortinget først til grunn at flyttinga av Luftfartstil-
synet kunne gjennomførast innanfor ei ramme på
116 mill. kr (rekna i 2003 kroner) for åra 2004–
2006, jf. St.meld. nr. 17 og Innst. S. nr. 222 (2002–
2003). Men i St.meld. nr. 32 (2004–2005) Om flyt-
ting av Luftfartstilsynet til Bodø, blei det skissert
naudsynte tiltak som kunne auke flyttekostnadane
for Luftfartstilsynet. Det blei mellom anna vist til
forslag om dobbelt bemanning av ikkje-flyfagleg
personell i 2006 og dels i 2007. Anslag viste at til-
taka skissert i meldinga kunne føre til ei auke i flyt-
tekostnadene med opp mot 20–30 mill. kr. Vidare
blei det i same melding opna for auka løn og utvida
ordningar for pendling for enkelte tilsette. Desse
tiltaka isolert blei rekna til å kunne medføre auka
årlege driftskostnadar med opp mot 10–20 mill. kr
for ein kortare periode etter flyttinga. I St.prp. nr. 1
(2005–2006) blei det varsla at det kunne bli naud-
synt med ytterlegare løyvingar til flyttinga.

Det har vist seg nødvendig å auke ramma for
flytting tilsvarande anslaga i St.meld. nr. 32 (2004–
2005). I samband med behandlinga av St.prp. nr. 66
(2005–2006), gav Stortinget ekstra løyvingar på til
saman 30 mill. kr, 25 mill. kr på driftsbudsjettet og
5 mill. kr på post 22 Flyttekostnader. Dei ekstra
løyvingane var naudsynte for å dekke auka kostna-
der som følgje av gjennomførte tiltak som blei
omtala i St.meld. nr. 32 (2004–2005).

For 2007 blir det foreslått ei løyving på 8,8 mill.
kr til flytting, som skal dekke dei gjenståande kost-
nadene knytt til dobbeltbemanning og utbetaling
av sluttpakkar. Inkludert forslag til løyving for
2007, vil dei totale flyttekostnadane omrekna til
2007 kroner, utgjere om lag 161,1 mill. kr. Dette
talet ligg svært nær opp til dei første anslaga frå
2003 pluss dei ekstra kostnadene rekna til tiltaka
omtala i St.meld. nr. 32 (2004–2005).

Post- og teletilsynet

Arbeidet med flytting av Post- og teletilsynet til Lil-
lesand er forseinka samanlikna med den opphav-
lege planen. Det første valet av tomt for bygging av
kontorlokale blei klaga inn for miljøvernstyresmak-
tene og ikkje godkjent. Dette innebar ny tilbods-
prosess. Bygging er no sett i gang, og bygget er
forventa overlevert i midten av april 2007. Innflyt-
ting er planlagd frå og med midten av mai 2007. Til-
synet opna i 2005 eit førebels kontor i Lillesand
med tre arbeidsplassar og møterom. Kontoret
dekkjer oppgåver i samband med sentralbord,
arkiv og informasjonsverksemd. 

Forseinkinga fører til meirkostnader m.a. til
personale. Det blir nødvendig å forlengje ulike ord-
ningar med økonomiske tiltak for å halde på til-
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sette i Oslo i sluttfasen før flytting. Vidare har
arbeidet med overdraging/bruksoverlating av til-
synet sine lokalar i Oslo vore vanskeleg. Det vil
også bli auka i kostnader knytt til den fysiske flyt-
tinga. Forseinkinga inneber at ein vesentleg del av
flyttekostnadene kjem i 2007 i staden for som opp-
havleg planlagd i 2006. 

Budsjettforslaget inneber ein auka totalkostnad
for flyttinga av Post- og teletilsynet. For 2007 vert
det foreslått løyvd 14,7 mill. kroner til dekking av
flyttekostnader. Inkludert denne løyvinga vil dei
totale flyttekostnadene omrekna til 2007-kroner
utgjere 104,9 mill. kroner eller 13,5 mill. kroner
meir enn den opphavlege ramma frå 2003.

5.4 Nasjonal transportplan

Kystverket, Statens vegvesen og Jernbaneverket
har med bakgrunn i dei politiske prioriteringane

som følgjer av Nasjonal transportplan 2006–2015,
jf. St.meld. nr. 24/Innst. S. nr. 240 (2003–2004),
utarbeidd etatsvise handlingsprogram basert på
Stortinget si handsaming (Stortinget sitt NTP-ved-
tak). Her går dei konkrete investeringsplanane for
perioden 2006–2015 fram, med hovudvekt på perio-
den 2006–2009. For ein nærare omtale av proses-
sen rundt arbeidet med handlingsprogramma, dei
økonomiske planrammene, samt verknader av
handlingsprogramma viser vi til St.prp. nr. 1 (2005–
2006). 

Tabellen nedanfor syner fordeling av økono-
miske rammer og oppfølging av Stortinget sitt
NTP-vedtak etter to år. Det er gitt ein meir detaljert
omtale av budsjettforslaget for 2007 i del II i propo-
sisjonen. 

Oppfølging av handlingsprogramma til Nasjonal transportplan 2006–2009

I samband med Stortinget si handsaming av
Nasjonal transportplan 2006–2015, vedtok fleirtalet
ei auka årleg ramme til både veg og jernbane med
1 mrd. kroner samanlikna med Regjeringa Bonde-
vik II sitt framlegg. I sitt budsjettframlegg for 2006
foreslo Regjeringa Bondevik II ei løyving som låg
langt under det som var naudsynt for å følgje opp
Stortinget sitt vedtak. På grunnlag av forslag frå
Regjeringa Stoltenberg II har Stortinget auka løy-
vingane for 2006 i forhold til framlegget frå den
førre regjeringa. 

I budsjettforslaget for 2007 foreslår Regjeringa
ei løyving som inneber at dei økonomiske planram-
mene for veg og jernbane blir følgde opp for eitt år,
når ein tar utgangspunkt i ei lik årleg fordeling av
planrammene i planperioden. Budsjettforslaget
inneber såleis både for veg og jernbane totalt sett
ei oppfølging av Stortinget sitt NTP-vedtak for året
2007, medan det gir ei oppfølging av Nasjonal

transportplan 2006–2009 etter to år på 48,6 pst. For
å snu trenden med stadig aukande etterslep i vedli-
kehaldet, foreslår Regjeringa å prioritere eit auka
vedlikehald utover Stortinget sitt NTP-vedtak.
Etterslepet etter to år til Stortinget sitt NTP-vedtak
er knytt til investeringane, jf omtale under pro-
gramkategoriane. 

I tillegg til dei statlege midla, kjem middel frå
brukar- og alternativ finansiering. For Kystverket
er det foreslått 0,6 mill. kr i brukarfinansiering,
medan det for annan finansiering av riksvegnettet
er foreslått 5 300 mill. kr for 2007.

I budsjettframlegget for 2007 har Samferdsels-
departementet prioritert drift og vedlikehald både
for veg og jernbane. Dette er naudsynt for å ta vare
på verdien av investert kapital i veg- og jernbane-
nettet og ut frå omsyn til trafikktryggleiken. Av
veginvesteringane er rassikring særleg høgt priori-
tert.

(i mill. 2007-kr)

Jamnt per år
Stortinget sitt

NTP-vedtak
2006–2009

Løyvingar
til NTP i

Rev. budsjett
2006

Løyvingar
til NTP i
Budsjett

2007

Oppfølg. av
NTP-vedtak

etter to år
i pst.

Statens vegvesen 14 173 13 929 14 173 49,6

Jernbaneverket 5 395 4 570 5 395 46,2

Sum Samferdselsdepartementet 19 568 18 499 19 568 48,6

Kystverket 695 692 656 48,5
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Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kyst-
departementet sende i januar 2006 ut retningsliner
for transportetatane og Avinor AS sitt arbeid med
Nasjonal transportplan 2010–2019. Meldinga skal
etter planen leggjast fram i desember 2008. 

På bakgrunn av den nye rettleiaren frå Finans-
departementet gav Samferdselsdepartementet i
februar 2006 retningsliner for bruk av kalkula-
sjonsrenta i transportsektoren. Kalkulasjonsrenta
er no i utgangspunktet 4,5 pst. for alle prosjekt i
transportsektoren. 

5.5 Transporttryggleik

Regjeringa prioriterer transporttryggleik svært
høgt. Til grunn for trafikktryggleikspolitikken ligg
ein visjon om at det ikkje skal skje transportulyk-
ker med drepne eller livsvarig skadde. Nullvisjo-
nen inneber at regelverket for framferd, som tra-
fikkreglar og opplæring, utforming av transport-
middel og infrastruktur skal utformast på ein måte
som fremjar trafikksikker framferd, og i så stor
grad som mogleg gi vern mot at feilhandlingar
fører til dødsfall eller varige skadar. 

Dei siste ti åra har i gjennomsnitt om lag 350
menneske omkome i transportulykker, i underkant
av 300 berre i vegtrafikken. I den same perioden
har snautt 1 300 årleg blitt hardt skadd i transport-
ulykker, dei fleste i vegtrafikken. Reiser og trans-
port har blitt mykje sikrare dei siste 30 åra. Veg-
transport er den av transportgreinene med klart
høgast risiko for dødsfall og personskadar. Vegsek-
toren skil seg også ut ved å vere dominert av trans-
port av og med privatpersonar. 

Regjeringa legg i arbeidet med tryggleik vekt
på å utarbeide ein heilskapleg politikk, for å sikre
eit trygt og robust transportnett. For at ressursane
samla sett skal bli utnytta best mogleg, ser ein
arbeidet med transportryggleik og arbeidet innan
samfunnstryggleik og vernebuing i samanheng, jf.
eigen omtale av samfunnstryggleik og vernebuing.
I denne samanhengen vil overføring av kunnskap
og erfaring mellom sektorane stå sentralt. Sjølv om
dei er ulike har alle sektorane ei felles utfordring i
å førebyggje større ulykker. M.a. av den grunn har
mandatet til Statens havarikommisjon for transport
blitt utvida frå å omfatte sivil luftfart og jernbane til
også å omfatte vegtransport. Med budsjettforslaget
for 2007 blir det lagt grunnlag for å utvide kommi-
sjonen sitt ansvarsområde til også å omfatte sjø-
transport frå 01.07.2008.

Dei største utfordringane innan transporttrygg-
leik er knytt til vegsektoren. Over tid har det vore
ein klar nedgang i talet på drepne og alvorleg
skadde. Regjeringa vil vidareføre den sterke sat-
singa på tiltak for å betre trafikktryggleiken, slik at

den positive ulykkesutviklinga kan halde fram. Det
vil bli sett fokus på dei mest alvorlege ulykkene;
møteulykker, utforkøyringsulykker og fotgjengaru-
lykker. Det er i den samanheng nødvendig med eit
breitt spekter av tiltak innan utbygging, drift og
vedlikehald av vegnettet, opplæring, informasjon
og kontroll av trafikk og køyretøy, jf. Nasjonal
transportplan 2006–2015, som blir følgd opp gjen-
nom «Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet
på veg 2006–2009».

Tryggleik har høgaste prioritet innan alle delar
av luftfarten. Innan ruteflyging er tryggleiken høg,
og utfordringa ligg særleg i å halde ved lag det
høge nivået på tryggleiken. Innan dei andre delane
av norsk lufttransport, som passasjertransport
med helikopter, samt klubb- og privatflyaktivitet, er
det eit lågare nivå på tryggleiken. Samferdselsde-
partementet ønskjer å heve denne.

Innanfor jernbaneområdet er det viktig med
aktivt arbeid for å oppretthalde og vidareutvikle
det høge tryggleiksnivået som ein har i dag. Ei
overføring av person- og godstransport frå veg til
bane vil dessutan medverke til å auke tryggleiken
for den totale transportverksemda i Noreg.

I 2005 var talet på ulykker historisk lågt med til
saman tre drepne, ein på planovergang, ein tredje-
person og ein medarbeidar i Jernbaneverket. I før-
ste halvår av 2006 er ingen drepne ved ulykker på
jernbanen.

For Jernbaneverket er det overordna målet for
nye tiltak (drift, vedlikehald og investeringar) at
alle endringar skal medverke til å betre trygglei-
ken. På investeringsbudsjettet for 2007 er det inn-
anfor programområdet «Tryggleik» foreslått avsett
140 mill. kr til ulike tryggleikstiltak.

Med bakgrunn i tryggleiksutfordringane innan
vegsektoren vil Samferdselsdepartementet nytte om
lag 500 mill. kr til særskilde tiltak for trafikktrygg-
leik i 2007 innanfor Statens vegvesen sitt ansvarsom-
råde, som bygging av midtrekkverk, veglys, utbet-
ring av kurver og kryss, montering av rekkverk,
betring av kryssingsalternativ for fotgjengarar og
syklistar, fjerning av hindringar utanfor vegbana
m.m. Gjennomføring av strakstiltak etter inspeksjo-
nar av trafikktryggleiken vil bli høgt prioritert.

For å betre trafikktryggleiken er det eit mål at
stamvegnettet og dei mest trafikkerte riksvegane
får utvida vegbane til to felt med midtstripe.

Departementet meiner det er behov for ei ras-
kare utbygging av det høgtrafikkerte vegnettet til
fire felt, m.a. for å betre trafikktryggleiken. Utbyg-
ginga av enkelte særskilte ulykkesbelasta streknin-
gar er allereie forsert, slik som E6 gjennom Øst-
fold. Utbygginga av E18 i Buskerud og Vestfold
blir vidareført i tillegg til at arbeidet med E18 mel-
lom Grimstad og Kristiansand er starta opp. 
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Innanfor drift og vedlikehald vil trafikktrygg-
leik og bli prioritert i 2007, m.a. vinterbrøyting,
strøing, salting, skilting, oppmerking og drifting av
tunnelar. I tillegg blir spesielle og meir målretta til-
tak for å betre trafikktryggleiken prioritert, som til
dømes skiltfornying og strakstiltak etter inspek-
sjon av trafikktryggleiken på vegstrekningar.

Regjeringa vektlegg også tiltak retta mot trafi-
kantar og køyretøy. Innanfor desse områda vil det
særleg bli satsa på auka kontrollaktivitet og infor-
masjons- og kampanjearbeid i tillegg til å betre til-
bodet på tenestene for publikum. Nivået på løy-
vinga til denne typen tiltak er meir enn dobla sidan
2001. Det er sett mål for innsatsen til Statens veg-
vesen når det gjeld delen førarar som nyttar bil-
belte, overheld reglane for køyre- og kviletid og
delen av tunge køyretøy med godkjende bremser.

Ei ny ordning for føraropplæring vart sett i verk
for alle førarkortklasser frå 01.01.2005. Den nye
ordninga blir fullt ut gjennomført i løpet av 2006,
ettersom det i 2005 og dei første delane av 2006 har
vore ulike overgangsordningar mellom gamal og
ny opplæring. Den nye føraropplæringa inneber
m.a. nye læreplanar i alle førarkortklasser, sam-
ordna opplæring i dei ulike klassene, obligatorisk
opplæring i alle førarkortklasser, og ei eiga førar-
kortklasse for tohjulsmoped.

Trafikkontrollar, medrekna automatisk trafik-
kontroll (ATK), og synleg politi på vegane er svært
verknadsfulle tiltak. Bruken av ATK for å redusere
farten på vegane vil bli auka framover og det vil bli
vurdert nærare om det skal settast i gang ATK som
måler gjennomsnittsfart over ei strekning. For å
betre trafikantane si respekt for fartsgrensene vil
Samferdselsdepartementet be Vegdirektoratet om
å sende ut på høyring ei utgreiing om å auke farts-
grensa til 110 km/t på dei beste og tryggaste
vegane. 

Verknader av planlagde tiltak i 2007 innanfor
ansvarsområdet til Statens vegvesen, er utrekna til
om lag 20 færre drepne eller skadde i vegtrafikken
i forhold til i 2006. Samla for dei to åra 2006 og 2007
vil dette gi ei måloppnåing på 35 pst. i forhold til
handlingsprogrammet for 2006–2009. Innsatsen for
å betre trafikktryggleiken må difor trappast opp
dei to siste åra av perioden om ein skal nå måla i
Nasjonal transportplan.

Ruspåverknad i vegtrafikken er eit alvorleg pro-
blem for trafikktryggleiken. Talet på prøver med
funn av andre rusmiddel enn alkohol har dei siste
åra vore tilnærma likt talet der det vert påvist alko-
hol. I ei undersøking over trafikkdrepne motor-
vognførarar i Norden i 2001–2002 vart det påvist
eitt eller fleire rusmiddel i om lag 60 pst. av uluk-
kene med berre ein bil involvert. Alkohol eller
andre rusmiddel kan ha vore ei medverkande

årsak i ca. 2/3 av ulykkene. Undersøkinga viser
m.a. ein trend mot auka førekomst av andre rus-
middel enn alkohol, dvs. at problemet veks.

Stortinget har tidlegare bedt Regjeringa om å
leggje fram «en egen sak om tiltak mot kjøring i
narkorus», jf. Innst. S. nr. 272 (2002–2003). Ei
arbeidsgruppe nedsett av Samferdselsdepartemen-
tet og Justis- og politidepartementet har vurdert
det føreliggjande datamaterialet og fremja forslag
til forbetringar av gjeldande tiltak og forslag til nye
tiltak. Tiltaka omfattar m.a. betre og meir målretta
informasjon, auka fokus på annan rus i føraropplæ-
ringa, auka satsing på trafikkontrollar til dei tidene
og på dei stadene der ruspåverka køyring ofte
skjer, innføring av faste legale påverknadsgrenser
for ein del vanlege stoff, samt forsking om ruspå-
verka køyring.

Regjeringa vil følgje opp forslaga i rapporten til
arbeidsgruppa, medrekna m.a. vidare utgreiings-
og forskingsarbeid der dette er nødvendig. Regje-
ringa vil også starte utgreiingar med sikte på å få
innført ei nullgrense for illegal narkotika i vegtra-
fikklova, samt faste legale påverknadsgrenser for
ein del andre vanlege stoff (lækjemiddel klassifi-
serte som narkotika og ordinære lækjemiddel), til-
svarande det som i dag gjeld for alkohol.

5.6 Samfunnstryggleik og vernebuing 
innan samferdselssektoren

Generelt

Regjeringa legg i arbeidet med samfunnstryggleik
og vernebuing vekt på å utarbeide ein heilskapleg
politikk for å sikre eit robust transportnett i nor-
malsituasjon og i krise. Samferdselsdepartemen-
tet sitt arbeid med førebyggjande samfunnstrygg-
leik og vernebuing tek utgangspunkt i dei måla,
oppgåver og prioriteringar som er gitt i St.meld. nr.
37 (2004–2005) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og
sentral krisehandtering, jf. Innst. S. nr. 265 (2004–
2005), St.meld. nr. 39 (2003–2004) Samfunnssik-
kerhet og sivilt-militærtsamarbeid, jf. Innst. S. nr.
nr. 49 (2004–2005), og St.meld. nr. 17 (2001–2002)
Samfunnssikkerhet, jf. Innst. S. nr. 9 (2002–2003).

Samfunnstryggleik og vernebuing er basert på
prinsippa om ansvar, nærleik og likskap.
Ansvarsprinsippet inneber at den etat som har
ansvar for eit fagområde i ein normalsituasjon også
har ansvaret for å handtere ekstraordinære hen-
dingar på området. Nærleiksprinsippet inneber at
kriser organisatorisk skal handterast på lågast
mogleg nivå. Likskapsprinsippet inneber at den
organisasjonen ein opererer med til dagleg skal
vere mest mogleg lik den organisasjonen ein har
under kriser. Dette er eit berande prinsipp for
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arbeidet med samfunnstryggleik og vernebuing i
samferdselssektoren.

Samferdselsdepartementet har til oppgåve å
sikre at det sivile samfunn sine behov for transport
og kommunikasjon under fredskriser, vernebuing
og krig i størst mogleg grad vert dekka. Samferd-
selssektoren er i så måte ein samfunnssektor der
ulykker og hendingar kan føre til omfattande sam-
funnsmessige konsekvensar m.a. innan person- og
godstransport, samt innan elektronisk kommuni-
kasjon, under dette internett, betalingsformidling
m.m. Samferdselsdepartementet vil difor vidare-
føre arbeidet med å sikre at ein har eit robust
transportnett innan bane, veg, luft og tele. Det vil
m.a. bli lagt vekt på at samferdselssektoren har
den nødvendige vernebuing til å handtere og even-
tuelt redusere omfanget av ein krisesituasjon slik
at konsekvensane for samfunnet vert minska. 

Samferdselsdepartementet vil i arbeidet med
samfunnstryggleik og vernebuing leggje vekt på
ulykker og hendingar i fredstid som kan føre til
store samfunnsmessige konsekvensar, og der fleire
samferdselsgreiner og andre samfunnssektorar er
omfatta. Samfunnet har ei generell god vernebuing
for å handtere daglegdagse ulykker og uhell. Auka
kompleksitet, auka internasjonalisering, og sam-
funnet si binding til kritisk infrastruktur og kritiske
samfunnsfunksjonar gjer det vanskeleg å føresjå
kva som kan gå gale og kva ein ev. svikt kan med-
føre. Det er derfor viktig at verksemder med
ansvar for samfunnskritisk infrastruktur og sam-
funnskritiske funksjonar prioriterer planar og tiltak
for å handtere hendingar med store samfunnsmes-
sige konsekvensar men med låg eller ukjent sann-
syn. Dette kan også være hendingar med konse-
kvensar for riket sin tryggleik, vitale nasjonale
interesser og andre viktige samfunnsområde, eller
som kan medføre omfattande tap av liv og helse.

Tildelingane av løyvingar til oppgåver og tiltak
innan samfunnstryggleik og vernebuing i samferd-
selssektoren skal prioriterast innan etatane sine
ordinære budsjett. Samfunnstryggleik innan sam-
ferdselssektoren blir på den måten behandla i eit
meir heilskapleg perspektiv i den enkelte sektor
saman med m.a. øvrig tele- og transporttryggleik.
Det blir i tillegg sett av midlar over Samferdselsde-
partementet sitt eige budsjett til m.a. øvingar innan
luftfart, post og hamner, til transportvernebuings-
ordninga, samt til utgreiingar, analyser, planverk,
samøvingar m.m., for å take vare på den overordna
vernebuinga på tvers av samferdselsgreinene.

Terrortrusselen

Terroråtaka i London 07.07.2005 og Madrid
11.03.2004 har tydeleggjort at samferdselssekto-

ren er stilt overfor nye utfordringar og eit nytt trus-
selbilete. I St.prp. nr. 42 (2003–2004) Den vidare
moderniseringa av Forsvaret i perioden 2005–
2008, blir Noreg sin tryggleikspolitikk skildra i lys
av at situasjonen i dag blir prega av eit breiare og
meir samansett risikobilete. 

Samferdselssektoren må heile tida gjere avve-
gingar med omsyn til overvaking og kontroll, eit
verkemiddel som m.a. omfattar personvernet, og
som kan gjere terminalar med stor gjennomgangs-
trafikk av reisande og gods mindre effektive og til-
gjengelege. Det er derfor viktig å ha ein brei dialog
om korleis samfunnet kan kjempe mot terrorisme.
For Samferdselsdepartementet er det viktig å ha
kunnskap om ulike sider ved terrorismen for å
gjere samferdselssektoren betre i stand til å vur-
dere konsekvensane av dei tiltak og løysingar som
blir valde. Terrorisme er ikkje berre ei utfordring
for tele- og transportsektoren. Det er ei utfordring
for heile samfunnet, og det er derfor viktig å sjå til-
tak innan transport og elektronisk kommunikasjon
i samanheng med tiltak som blir gjort innan andre
sektorar og samfunnsområde. 

Samferdselsdepartementet vil ved medverknad
i forskingsprogram og -prosjekt, gjennom utgreiin-
gar og analyser, prøve å sikre heilskaplege og gode
løysingar. Eigarar av kritisk infrastruktur og kri-
tiske samfunnsfunksjonar bør vurdere nødvendige
førebyggjande sikringstiltak for å skjerme eigen
kritisk infrastruktur og kritiske funksjonar i sam-
svar med gjeldande lovar og reglar. 

Internasjonalisering

Det er ei utfordring for samferdselssektoren å føl-
gje den aukande internasjonaliseringa med krav
om internasjonale løysingar kontra nasjonal kon-
troll og autonomi. Den teknologiske, økonomiske
og sosiale utviklinga har ført til ei meir integrert
verd, med ei aukande rørsle av varer og tenester på
tvers av landegrenser. Teknologiutviklinga har
skapt nye moglegheiter for slikt samkvem. 

Det har vore eit sterkare internasjonalt fokus
på tryggleik i blant anna transportsektoren. Innan
luftfarten har det kome ei rekkje internasjonale for-
ordningar m.a. for å førebyggje åtak mot trygglei-
ken i luftfarten, med full tryggleikskontroll av pas-
sasjerar, bagasje, frakt, post og tilsette, fysisk sik-
ring av lufthamnene og systematisk opplæring og
godkjenning av personell. EU-kommisjonen har
som ein følgje av krava for luftfart, skip og hamner,
laga forslag til godkjenningsordning for sikre ope-
ratørar i innlands transportlogistikk- og forsynings-
kjeda. EU-kommisjonen har foreslått eit program
for sikring av kritisk infrastruktur, samt har til vur-
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dering ei forordning for auka tryggleik innan jern-
bane og kollektivtransport. 

Samferdselsdepartementet vil følgje opp ev.
nye internasjonale forordningar innan det terrorfø-
rebyggjande arbeidet for å sikre nasjonale effek-
tive løysingar og heilskaplege tiltak. Det er viktig å
sjå tiltak i kampen mot terror i samanheng med
andre ordningar for førebygging av ulykker, når
vernebuingsordningar og –tiltak skal etablerast. 

Naturkatastrofar og handtering av ulykker

Ulykker med konsekvensar for samfunnet kan
også kome av øydeleggingar som følgje av natur-
gitte fenomen, som f. eks. flaum og storm. Orka-
nen «Katrina» førte med seg store konsekvensar
for infrastrukturen i delar av USA i september
2005. I Noreg hadde vi ein liknande situasjon i
månadsskiftet januar og februar 2006 med
ekstremt store nedbørsmengder som førte til
flaum og ras fleire stader i Sør- og Nord-Trøndelag.
Ei rekke vegstrekningar vart stengt, i tillegg til
Nordlandsbanen. 

Forsking tyder på at framtidige endringar i kli-
maet bør stille nye krav til korleis utbyggingspro-
sjekt i samferdselssektoren blir handsama. Rassik-
ring, ekstraordinært vedlikehald og reparasjonar,
reservebruer og mobile ferjekaier er tiltak som
treng regelmessig tilpassing til nye utfordringar slik
at konsekvensane av naturkatastrofar for samfunnet
blir minst moglege. Samferdselsdepartementet vil
vidareføre arbeidet med å sikre at ein har eit robust
transportnett innan bane, veg, luft og tele, og vurde-
rer no korvidt desse elementa skal få endra vekting
ved rullering av Nasjonal transportplan.

Naturleg overføring av smittsame sjukdomar
og faren for spreiing av sjukdomar ved biologiske
midlar, er risikoar som har fått aukande merksemd
dei seinare åra. Risikoen i Noreg ved pandemiar er
låg i forhold til i mange andre land. Pandemiar kan
likevel utgjere ein trussel mot samfunnet og trans-
portsektoren. Samferdselsetatane, -verksemdene
og transportoperatørane i landet bør i sine plan-
verk sikre at dei kan handtere pandemiar i eiga
verksemd i nært samarbeid med helsestyresmak-
tene.

Ved større transportulykker er det viktig at
pårørande, presse og publikum generelt, kan få
informasjon om situasjonen og om korleis styres-
maktene planlegg å følgje opp skadde og pårø-
rande. Politiet og kommunale rednings- og helse-
styresmakter har ved ei transportulykke ansvaret
for å informere og følgje opp skadde og pårørande
og publikum generelt. Samferdselsetatane, -verk-
semdene og transportoperatørane i landet bør ha
planverk for handtering av ulykker der eigne far-

tøy, køyretøy og rullande materiell, i tillegg til
eigne tilsette og/eller reisande er involvert.

Svikt i transportsystem, elektroniske kommu-
nikasjonsnett og –tenester kan også ha bakgrunn i
tekniske feil eller menneskeleg svikt. Det er i så
måte viktig å ha fokus på menneska som skal ta
hand om tryggleiksoppgåvene i det daglege. Men-
neskeleg svikt, dårleg organisering og vedlikehald
av teknisk kompetanse og evne til å handtere krise-
situasjonar kan utgjere ein trussel for arbeidet med
samfunnstryggleik og vernebuing. Samferdselse-
tatane, -verksemdene og operatørar og tilbydarar
innan transport og elektronisk kommunikasjon
bør sikre at dei tilsette har nødvendig opplæring
og kompetanse innan krisehandtering og vernebu-
ing. 

Oppbygging av ein heilskapleg strategi

Samferdselsdepartementet arbeider kontinuerleg
for å betre grunnlaget for det strategiske arbeidet
med samfunnstryggleik og vernebuing i samferd-
selssektoren.

Departementet vil arbeide for auka samarbeid
mellom samferdselsetatane og -verksemdene,
samt med politi, redningsteneste og forsvar, som
er viktige medspelarar ved ei krisehending. Det er
behov for samtrening med politi, redningsteneste,
tryggingsteneste og etterretning for å handtere og
avgrense effekten av f.eks. eit terroråtak innan dei
ulike samferdselsgreinene tele, luft, veg og bane.
Det er også ønskjeleg å vidareutvikle planverk og
system for vernebuing på tvers av transportgrei-
nene og telesektoren. Dette for å sikre ei meir
effektiv handtering av store, komplekse krisesitua-
sjonar, samt å betre kompetanseoverføringa sam-
ferdselsgreinene i mellom. Det er også eit siktemål
å betre samanhengen mellom vernebuing for ulyk-
ker og større kriser i fred, og ev. tryggingspolitiske
kriser og krig.

Samferdselsetatane og -verksemdene bør i
samarbeid med Forsvaret vurdere behovet for ev.
felles øvingar. Samferdselsetatane og –verksem-
dene bør også vurdere om Forsvaret har infra-
struktur eller ressursar samferdselssektoren kan
ha nytte av ved større regionale eller nasjonale kri-
ser, slik det til dømes er gjort innan telesektoren
og bruk av Forsvarets digitale nett ved sivile kriser.

Samferdselsdepartementet vil gjennom ulike
forskingsprosjekt, utgreiingar, risiko- og sårbar-
heitsanalysar, krisehandteringsøvingar, o.a. vidare-
utvikle:
– ein heilskapleg strategi for samfunnstryggleik

og vernebuing innan samferdselssektoren for
betre å utnytte sektoren sin samla kompetanse
og ressursar 
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– samferdselssektoren si evne til å handtere
større påkjenningar, og redusere eventuelle
skadeverknader av ei hending 

– vernebuingsordningane slik at desse er tilpassa
det nye trusselbiletet og sårbarheita i samferd-
selssektoren

– ein strategi for sikring av samfunnskritisk infra-
struktur, funksjonar og objekt 

– ein langsiktig nasjonal forskingskompetanse på
samfunnstryggleik og vernebuing innan sam-
ferdselsområdet på tvers av samferdselsgrei-
nene 

Samferdselsdepartementet starta våren 2005 opp
eit prosjekt for overordna risiko- og sårbarheitsa-
nalyse i samferdselssektoren, SAMROS. Prosjek-
tet blir ferdigstilt hausten 2006. Formålet med
risiko- og sårbarheitsanalysen var å utarbeide ein
strategi for samfunnstryggleik og vernebuing
innan samferdselssektoren, medrekna oppfølging
av samfunnskritisk infrastruktur. Avinor, Jernbane-
verket, Vegdirektoratet og Post- og teletilsynet har
som del av prosjektet utarbeida sektorvise risiko-
og sårbarheitsanalysar blant anna i samarbeid med
dei største operatørane innan bane og tele. 

SAMROS- prosjektet har gitt departementet ei
betre innsikt i det nasjonale risiko- og sårbarheits-
biletet. Samferdselsdepartementet har fått eit betre
grunnlag for det strategiske arbeidet med sam-
funnstryggleik og vernebuing i departementet,
etatane, verksemdene og hos operatørane. Depar-
tementet vil i løpet av 2007 følgje opp tilrådingane
frå arbeidsgruppa. Det er m.a. behov for meir fel-
les planlegging av tiltak for vernebuing mellom dei
ulike samferdselsgreinene. Det er behov for ein
tettare dialog med kraftforsyninga om den gjensi-
dige bindinga mellom blant anna tele og kraft. Det
er behov for ein overordna plan for dei mest kri-
tiske funksjonane og objekta innan sektoren. Sam-
ferdselsdepartementet planlegg å vidareføre SAM-
ROS-prosjektet i 2007 for å sikre oppfølging i eta-
tane og verksemdene, samt legge grunnlaget for
jamleg revisjon av analysen. 

Samferdselsdepartementet vil også i 2007 leg-
gje vekt på øvingar innan samferdselssektoren, der
m.a. samanbrot i transportsystem, bortfall av sty-
ringsfunksjonar og sentrale transportfunksjonar
kan bli øvde i den einskilde etat og verksemd, og
på tvers av samferdselsgreinene og styresmakts-
nivå. Departementet, med underliggjande etatar
og verksemder etter behov, vil i tillegg delta i
nasjonale øvingar i regi av mellom andre Justis- og
politidepartementet. Det er lagt opp til årlege øvin-
gar i etatane og verksemdene, som skal ha eit opp-

datert planverk for å handtere kriser innan eige
ansvarsområde. 

Den nasjonale sivile transportvernebuinga er
oppretta med sikte på ekstraordinære kriseforhold
i fredstid eller i tilfelle krig og situasjonar der sty-
resmaktene set i verk særlege vernebuingstiltak.
Samferdselsdepartementet vil i 2007 vidareføre
arbeidet med sivil transportvernebuing blant anna
med møter i det rådgivande forum for sivil trans-
portvernebuing som består av etatar, verksemder
og representantar frå næringa. Fylkeskommunane
vil vidareføre sitt arbeid med risiko- og sårbarheits-
analysar. 

5.7 Kjøp av samferdselstenester

Statleg kjøp av samferdselstenester blir i dei fleste
tilfelle nytta for å yte eit tenestetilbod som ikkje er
bedriftsøkonomisk lønsamt, men som det av sam-
funnsomsyn er ønskjeleg å oppretthalde. Målet er
at det skal vere eit godt tilbod av samferdselstenes-
ter i heile landet. Kva som til ei kvar tid er eit til-
fredsstillande tilbod, må ein vurdere jamleg i for-
hold til bruk og kostnader ved dei ulike transport-
tilboda.

Statleg kjøp av tenester er også grunngitt i
behovet for å oppretthalde eit transporttilbod av
reint trafikale grunnar og/eller miljøomsyn. Det
siste gjeld særleg for det omfattande statlege kjø-
pet av nærtrafikktenester med tog i dei største
byområda. Riksvegferjene blir sett på som ein inte-
grert del av det statlege vegnettet, og det blir difor
gitt tilskot til drifta. Formålet med løyvinga til kjøp
av sjøtransporttenester på strekninga mellom Ber-
gen og Kirkenes, er å gi dei som bur langs kyst-
strekninga eit tilfredsstillande transporttilbod gjen-
nom daglege og heilårlege seglingar.

Ordningane som Samferdselsdepartementet
har for statleg kjøp av tenester er av forholdsvis
ulik karakter. Dels er det snakk om konkurranse i
form av anbod, dels kostnadsmodellar og dels til-
skotsavtalar basert på forhandlingar.

Under ansvarsområdet til Samferdselsdeparte-
mentet er det ordningar for statlege kjøp av
bedriftsøkonomisk ulønsame flyruter (kap. 1310),
kjøp av persontransporttenester med tog (kap.
1351) og kjøp av posttenester (kap. 1370). Via Sta-
tens vegvesen kjøper staten også tenester i riks-
vegferjedrifta (kap. 1320, post 72) frå ulike ferjesel-
skap. Det er inngått avtale om kjøp av sjøtransport-
tenester (med Hurtigruten Group ASA) for å sikre
eit dagleg og heilårig transporttilbod på strekninga
mellom Bergen og Kirkenes ved eit årleg tilskot
(kap. 1330, post 70)
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Løyvingar til statleg kjøp av samferdselstenester

I statsbudsjettet for 2007 er det til saman fore-
slått statleg kjøp av tenester for om lag 3,8 mrd. kr,
ein oppgang på 144 mill. kr eller 3,9 pst. frå saldert
budsjett 2006.

Om lag 42 pst. av totalbeløpet avsett til statleg
kjøp av samferdselstenester i 2007, går til ordninga
med kjøp av persontransporttenester med tog, som
gjeld direkte kjøp frå NSB AS og NSB Anbud AS
for persontransport på Gjøvikbanen. Ordninga har
i fleire år auka utover vanleg prisstigning, men løy-
vinga i 2007 er om lag som i 2006. Forslaget om å
fjerne el-avgift for skinnegåande transport gir
direkte innsparingar for jernbaneselskapa. Innspa-
ringa som kan knytast til kjøp av persontransport-
tenester frå NSB vil bli teke omsyn til i ny avtale
mellom staten og NSB om kjøp av persontransport-
tenester med tog. 

Den andre store kjøpsordninga, kjøp av riks-
vegferjetenester, har også auka kraftig over fleire
år, mest på grunn av høg oljepris. Årsaka til auken i
2007 er m.a. kompensasjon for innføring av NOx-
avgift.

I 2005 vart det inngått ein ny avtale for 2005–
2012 for kjøp av sjøtransporttenester på strekninga
Bergen-Kirkenes, etter at interesserte innanfor
EØS-området var inviterte til å gi tilbod på trafikke-
ring av kyststrekninga. Profilen i avtalen gjer at
årlege tilskot aukar dei første åra, men har ein fal-
lande profil mot slutten av avtaleperioden, noko
som reflekterer krav til effektivisering. Regjeringa

gjer no framlegg om at tryggleiksbemanninga på
skipa som trafikkerer Kystruta Bergen – Kirkenes
skal takast inn under nettolønsordninga, at ord-
ninga med differensiert arbeidsgjevaravgift blir
gjeninnført og ei innføring av NOx-avgift for innan-
landsk sjøtransport. Staten vil med dei nye ramme-
føresetnadene reforhandle avtalen med Hurtigru-
ten Group ASA. 

Kjøp av innanlandske flyruter går noko ned frå
saldert budsjett 2006. Det vart inngått nye kon-
traktar på alle rutene med verknad frå 01.04.2006,
bortsett frå rutene i Nord-Troms og Finnmark. Dei
nye kontraktane medførte innsparingar i kjøpsbe-
løpet. Samtidig er det teke høgde for ein reduksjon
i maksimalsatsane på 20 pst. for rutene i Nord-
Troms og Finnmark frå og med 01.04.2007. 

Det er heller ikkje i 2007 foreslått tilskot til Avi-
nor AS sine regionale flyplassar. Gjennomførte
omstillings- og effektiviseringstiltak, saman med
ein positiv trafikkvekst som ein ventar skal halde
fram, inneber at økonomien til Avinor for tida er
god. Det er lagt til grunn at trafikkinntektene og
dei kommersielle inntektene i sin heilskap må
dekkje underskotet på Avinor sine regionale luft-
hamner.

Det er som for 2006 ikkje foreslått statleg kjøp
av posttenester i 2007. Det inneber at Posten
Norge AS for 2007 må dekkje kostnadene ved dei
bedriftsøkonomisk ulønsame posttenestene,
basert på einerettsoverskotet. Regjeringa vil vur-

(i 1000 kr)

Kap Post Nemning
Rekneskap

2005

Saldert
budsjett

2006
Forslag

2007

Pst.
endr.

06/07

1310 Flytransport

70 Kjøp av innanlandske flyruter 461 817 480 600 475 900 -1,0

1311 Tilskot til regionale flyplassar

70 Tilskot til Avinors regionale flyplassar 35 000 0 0 0

1320 Statens vegvesen

72 Kjøp av riksvegferjetenester 1 232 013 1 355 000 1 464 400 8,1

1330 Særskilte transporttiltak

70 Kjøp av sjøtransporttenester på strekninga Ber-
gen – Kirkenes 222 161 249 500 267 300 7,1

1351 Persontransport med tog

70 Kjøp av persontransport med tog 1 502 000 1 577 000 1 598 500 1,4

1370 Posttenester

70 Kjøp av posttenester 326 000 0 0 0

Sum kjøp av tenester 3 778 991 3 662 100 3 806 100 3,9
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dere kjøp av posttenester i framtida i samanheng
med kjøp av ulønsame banktenester i postnettet. 

Dei ulike kjøpsordningane er nærmare omtalt
under dei respektive programkategoriane og
kapitla i del II i proposisjonen.

5.8 Alternativ finansiering og 
organisering av infrastruktur

Alternativ finansiering er fram til no i hovudsak
nytta i vegsektoren. Den vesentlege delen av alter-
nativ finansiering i vegsektoren er bompengar.
Dette er dels enkeltståande bompengeprosjekt,
dels bomringar og dels strekningsvise bompenge-
pakkar. 

I tillegg kjem enkelte tilskot og forskot frå
lokale styresmakter og næringsliv. Den første ord-
ninga med lokalt finansieringsbidrag på omsetnad
av drivstoff i Tromsø vart avslutta 31.12.2003, og ei
ny ordning vart vidareført frå 01.08.2004.

For 2006 er det føresett at om lag 4,3 mrd. kr vil
bli stilt til disposisjon frå bompengeselskapa. For
2007 er bidraget venta å bli om lag 4,8 mrd. kr. Til
samanlikning utgjer forslaget til ordinære statlege
midlar til veginvesteringar om lag 6,2 mrd. kr.
Samla løyving til Statens vegvesen for 2007 er i
overkant av 14 mrd. kr.

Samferdselsdepartementet viser til at det på
lokalt nivå blir arbeidd med ei rekkje prosjekt der
bompengar er ein del av opplegget for finansier-
inga. Departementet legg vekt på at prosjekta blir
handsama etter gjeldande retningsliner for bom-
pengeinnkrevjing.

Kostnadene for innkrevjing av bompengar har
dei siste åra vore om lag 10 pst. av bompengeinn-
tektene. Utvikling av ny og meir effektiv teknologi
for innkrevjing av bompengar vil gi ein reduksjon i
kostnadene.

Det er gjennom handsaminga av St.meld. nr. 46
(1999–2000) lagt opp til at det skal gjennomførast
tre prøveprosjekt for OPS (Offentleg Privat Samar-
beid). I den modellen som er valt for alle tre pro-
sjekta, vil private selskap finansiere utbygginga
med lån og eigenkapital, og stå for påfølgjande drift
og vedlikehald av anlegget for ein avtalt, men tids-
avgrensa periode. I motsetnad til ordinære bom-
pengeprosjekt, er hovudgrunngjevinga for å velje
OPS ikkje alternativ finansiering, men å sjå om det
kan hentast ut gevinstar i form av meir effektiv
utbygging og framtidig drift og vedlikehald av
anlegget. 

OPS-selskapet vil få ei årleg godtgjersle frå det
tidspunktet vegen er opna for trafikk. Både for E39
Klett-Bårdshaug og E18 Grimstad-Kristiansand vil
godtgjersla bli dekt delvis gjennom bompengeinn-
tekter og delvis gjennom statlege løyvingar. For

prosjektet E39 Lyngdal-Flekkefjord vil godtgjersla
bli dekt av statlege løyvingar. Strekninga Øysand-
Thamshamn på prosjektet E39 Klett-Bårdshaug
vart opna i juni 2005, etter ein byggeperiode på
knapt 2 [frac12] år, medan det andre prosjektet,
Handeland-Feda på E39 Lyngdal-Flekkefjord vart
opna i august 2006. Når det gjeld det siste prosjek-
tet, E18 Grimstad-Kristiansand, vart kontrakt
underskrive i juni 2006. 

Det er i St.meld. nr. 24 (2003–2004) gitt ein
omtale av erfaringane med OPS så langt på det
tidspunktet. Departementet vil no gjennomføre ei
samla vurdering av erfaringane med bruk av OPS.
Det første prøveprosjektet vil da ha vore i drift ei
stund, det andre er opna for trafikk og det siste
prøveprosjektet er igangsett. Denne vurderinga vil
vere eit grunnlag for å vurdere om og evt. korleis
ein skal nytte slike type ordningar i framtida for å
sikre best mogleg gjennomføring av veg- og jern-
baneanlegg. 

5.9 Styring av store 
investeringsprosjekt

Finansdepartementet underteikna 10.06.2005 ein
ny rammeavtale for ordninga med ekstern kvali-
tetssikring av statlege investeringsprosjekt med
kostnadsoverslag over 500 mill. kr. Kvalitetssik-
ringa vert utført av ein ekstern nøytral part (firma
som utfører kvalitetssikringa, dvs. kvalitetssikrar).
Ordninga består av to ulike delar, KS1 og KS2.
Nærmare omtale av ordninga er gitt under kap.
1630 i Finansdepartementets St.prp. nr. 1 (2006–
2007).

KS1 vil omfatte ei kvalitetssikring før forpro-
sjekteringa av eit prosjekt startar. Formålet vil vere
å sikre eit tilfredsstillande underlag for å kunne
fatte eit vedtak for val av eit alternativ som grunn-
lag for forprosjekteringa. KS1 har inntil vidare
ikkje vorte teken i bruk i samferdselssektoren.
Årsaka er at KS1 i sektoren har vore uavklart på
fleire viktige punkt. Ikkje minst gjeld det innfasing
av KS1 i høve til planprosessar i samsvar med plan-
og bygningslova og innfasing av ordninga i forhold
til prosessar knytt til Nasjonal transportplan. I sam-
råd med involverte departement og etatar har Sam-
ferdselsdepartementet gjennomført eit utgreiings-
arbeid for å avklare gjenståande problemstillingar.
Prosjekt som vert teken inn i Nasjonal transport-
plan 2010–2019 vil med nokre unntak verte omfatta
av ordninga med KS1.

KS2 omfattar ei kvalitetssikring av kostnader
og uvisse for eit prosjekt. Samferdselsdepartemen-
tet og Finansdepartementet vil ved behov utvide
KS2 med ei vurdering av trafikkgrunnlag og finan-
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sieringsopplegg, spesielt vil det vere tilfelle for
bompengeprosjekt og prosjekt der finansierings-
opplegget omfattar alternativ bruk av ferjetilskot.
Formålet med KS2 er å leggje til rette for god kost-
nadsstyring av store prosjekt, i første rekkje ved å
sikre at målsetjinga er tilstrekkeleg avklart og ved
å leggje til rette for prosjektgjennomføring innan-
for eit realistisk budsjett. Eit viktig steg er å utføre
ein uavhengig analyse av uvissa ved prosjektet.
Analysen viser den samla kostnaden ved prosjek-
tet, der uvissa er definert og klart synleggjort. KS2
er teken i bruk for aktuelle prosjekt i samferdsels-
sektoren i full skala utan utsetjingar.

Kostnader og uvisse for nye prosjekt med sty-
ringsramme over 500 mill. kr som vert fremja i
denne proposisjonen, er eksternt kvalitetssikra i
samsvar med hovudtrekk i den tidlegare rammeav-
talen. Nye prosjekt med kostnader over 500 mill. kr
som vert omtalt i denne proposisjonen og som
ikkje har vorte eksternt kvalitetssikra, vil bli kvali-
tetssikra i samsvar med KS2 før Stortinget vert
invitert til å gi endeleg løyve til anleggsstart.

I framlegget blir prosjekt som har vore
eksternt kvalitetssikra, omtalt med ei styrings-
ramme og ei kostnadsramme. Styringsramma
omfattar den kostnaden som Samferdselsdeparte-
mentet legg til grunn at etaten skal ha som mål å
realisere prosjektet innanfor, dvs. den ramma som
etaten har til disposisjon for å gjennomføre opp-
gåva. For dei fleste prosjekta som vert kvalitetssi-
kra, vil styringsramma vere slik at det er 50 pst.
sannsynleg at ramma ikkje blir overskriden. Sty-
ringsramma vil bli vurdert etter tilråding frå etaten
og vedkommande kvalitetssikrar. Fordeling av sty-
ringsramma på det enkelte budsjettår vil bli dimen-
sjonert ut frå målet om effektiv prosjektgjennomfø-
ring med optimal byggetid. Kostnadsramma
omfattar styringsramma med tillegg av avsetjing
for uvisse. Kostnadsramma har lågare risiko for
overskriding enn styringsramma. Kostnadsauke ut
over kostnadsramma krev at det vert fremma nytt
forslag til kostnadsramme ovanfor Stortinget. 

Jernbanesektoren har ein relativt liten prosjekt-
portefølje på investeringssida. På denne bakgrun-
nen er det for jernbaneprosjekt lagt inn avsetjing
for uvisse på prosjektnivå.

Vegsektoren har ein langt større portefølje, og
det er her ikkje lagt inn avsetjing for uvisse på
denne måten. Dette har samanheng med at ekspo-
neringa for usystematisk uvisse for heile porteføl-
jen er mindre enn summen av uvissa for enkeltpro-
sjekta. Innanfor vegsektoren vil i tillegg regulering
av oppstartstidspunkt for nye prosjekt og/eller
mellombelse omdisponeringar mellom prosjekt og
fylke vere dei mest aktuelle verkemidla, dersom
det skulle bli behov for å tilføre kvalitetssikra pro-

sjekt midlar utover den periodiserte styrings-
ramma. Det er ein klar føresetnad frå departemen-
tet si side at mellombelse stopp eller urasjonell
framdrift i eksisterande prosjekt ikkje skal vere
verkemiddel i denne samanhengen.

Det vil i samråd med Finansdepartementet bli
arbeidd med å utvikle ein betre metodikk for hand-
tering av uvisse i eit porteføljeperspektiv. 

Eit anna viktig område i samband med utarbei-
ding av mest mogleg korrekte kostnadsoverslag er
å gjennomføre ei etterprøving av store investerin-
gar innanfor samferdsel. Dette omfattar å undersø-
kje om dei faktiske verknadene av prosjektet er i
samsvar med planane. Frå 2006 vart det sett i verk
ei ordning for etterprøving av store prosjekt innan-
for samferdsel. Ordninga omfattar etterprøving av
dei føresetnadene som blir lagt til grunn for pro-
sjekt over 200 mill. kr fem år etter at dei er opna for
trafikk. Samfunnsøkonomiske analysar vil stå sen-
tralt.

Statens vegvesen vil etterprøve fem utvalte pro-
sjekt årleg og for Jernbaneverket vil alle prosjekt
over 200 mill. kr som er starta bli etterprøvd. Det
er i utgangspunktet Vegdirektoratet som skal fast-
setje dei prosjekta som skal etterprøvast innanfor
Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet legg
vekt på at den nye ordninga skal kunne gi eit betre
fagleg grunnlag for planlegging av framtidige pro-
sjekt innanfor samferdsel.

5.10 Regulering av drosjenæringa

Den tidlegare samferdselslova vart avløyst av lov
av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med mot-
orvogn og fartøy (yrkestransportlova) frå
01.01.2003.

I forarbeidet til lova, jf. Ot.prp. nr. 74(2001–
2002), vart det m.a. vist til at departementet ville
vurdere verknader av endringar i rammevilkår
som t.d. utviding av løyvedistrikt, konkurrerande
sentralar og fri prissetjing før ein kom tilbake til
spørsmålet om behovsprøving av drosjeløyve. I
Innst. O. nr. 66 (2001–2002) la fleirtalet til grunn at
denne prosessen vart gjennomført raskt slik at
Stortinget så snart som mogleg kunne ta stilling til
behovsprøving av drosjeløyve. I komitémerkna-
dene frå Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Senterpartiet vart det bede om ein total gjen-
nomgang av drosjenæringa i samband med den
varsla saka om behovsprøving av drosjeløyve.
Yrkestransportlova inneheldt berre små endrin-
gar i høve til samferdselslova når det galdt regule-
ringa av drosjer.

På bakgrunn av m.a. evalueringa av drosjenæ-
ringa utført av ECON, Rapport 91/02 Behov for
behovsprøving? Vurdering av løyveordningen i
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drosjenæringen, og Konkurransetilsynet si tilrå-
ding i samband med tilsynet si evaluering av ord-
ninga med fri prissetjing i utvalde område, sende
departementet våren 2004 til fråsegn eit utkast til
lovendring i yrkestransportlova der ein gjorde
framlegg om å oppheve behovsprøvinga for dro-
sjer. 

På bakgrunn av fråsegner frå ein del fylkes-
kommunar vart det gjennomført ei ny utgreiing av
ECON på oppdrag frå Samferdselsdepartementet,
Rapport 2005–101 Behovsprøving av drosjeløyver
– en nødvendighet for distrikts-Norge? ECON kon-
kluderte med at behovsprøvinga burde opphevast,
m.a. av omsyn til å lette nyetablering i distrikta.
ECON peikte likevel på at det kan vere nødvendig
å etablere køyreplikt for løyvehavarar for å sikre til-
gang på drosjetenester, ev. gjennom avtalar. Dette
galdt særleg i distrikta og i høve til private bruka-
rar av drosjetenester («spotmarknaden») som
utgjer ein mindre del av totalmarknaden i distrikta. 

I Budsjett-innst. S. nr. 13 (2004–2005) frå sam-
ferdselskomiteen uttalte medlemane frå Arbeider-
partiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet
at dei gjekk mot Regjeringa Bondevik II sin inten-
sjon om å liberalisere drosjenæringa. Det vart vist
til at det alt er stor konkurranse innan næringa, og
at arbeidsforholda for mange er krevjande. Ei full
liberalisering vil venteleg føre til enno dårlegare
arbeidsvilkår for fleire, og konsekvensane kan
verte redusert tryggleik og trafikktryggleik.
Desse medlemane meinte at behovsprøving av dro-
sjeløyve kan vere med på å hindre dette, og viste til
at det i Oslo og Stavanger er overetablering av
løyve. Ei innstramming av lovverket må til for å snu
denne utviklinga, heitte det. Desse medlemane
ville ha ein politikk som m.a. gjev næringa stabile
og likeverdige rammevilkår som legg til rette for
seriøse aktørar, og kvalifiserte sjåførar. Desse med-
lemane bad Regjeringa Bondevik II om å utgreie
tilslutningssplikt til sentralar, køyreplikt, priskon-
troll, kvalifikasjonskrav og distriktstinndeling i til-
knyting til lovproposisjonen. 

Departementet vil kontinuerleg vurdere tiltak
som kan betre drosjetenestene, og vil ev. kome til-
bake til Stortinget på eigna måte.

5.11 Selskap eigd av 
Samferdselsdepartementet

Den norske stat er ein omfattande eigar i verksem-
der organisert som eigne selskap, ikkje minst i
samferdselssektoren. God forvaltning av fellesska-
pet sin eigedom krev at staten også er ein god
eigar. 

Samferdselsdepartementet står i dag som
eineeigar av fire selskap; Avinor AS, NSB AS,
BaneService AS og Posten Norge AS. Eigarskapet
til Mesta AS vart overført til Nærings- og handels-
departementet med verknad frå 01.07.2005. 

For Avinor AS, NSB AS og Posten Norge AS
legg Samferdselsdepartementet fram ei St.meld.
om eigarskapet, såkalla eigarmeldingar, som
hovudregel anna kvart år. I eigarmeldingane blir
m.a. staten sitt krav til avkastning og politikk for
utbytte frå selskapa omtalt. Første eigarmelding
om Avinor vart lagt fram våren 2004, siste eigar-
melding om Posten Norge AS vart lagt fram haus-
ten 2003, medan siste eigarmelding om NSB AS
vart lagt fram hausten 2004. Nye eigarmeldingar
om Avinor, NSB og Posten Norge vil bli lagt fram
hausten 2006. 

I ei ny og varsla St.meld. frå Nærings- og han-
delsdepartementet vil Regjeringa gjere nærare
greie for sin politikk i spørsmål om eigarskap, inkl.
selskapa underlagt Samferdselsdepartementet.
Meldinga vil bli lagt fram hausten 2006. 

Samferdselsdepartementet vil elles vise til sta-
ten si årlege eigarmelding som vert lagt fram av
Nærings- og handelsdepartementet, og som også
omfattar selskapa underlagt Samferdselsdeparte-
mentet. 
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6   Særskilte omtalar

6.1 Forsking og utvikling

Generelt

Samferdselsdepartementet nyttar aktivt FoU for å
nå måla i samferdselspolitikken. Utvikling og drift
av sikre, miljøvenlege og effektive kommunikasjo-
nar og system reiser mange problemstillingar av
kompleks natur og set krav til eit godt kunnskaps-
grunnlag. Det er naudsynt å satse på forskingsba-
sert kunnskap for m.a. å få eit grunnlag for framti-
dige politiske avgjerder, for å kunne ta vare på sty-
ringsbehov, og for å evaluere tiltak. For å styrkje
verdiskapinga og innovasjonsevna for aktørane i
samferdselssektoren er det også naudsynt med
målretta forsking. 

Regjeringa ønskjer å styrkje forskinga innanfor
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
Sentrale delar av dette forskingsområdet er
omfatta av departementet sitt sektoransvar for tele-
kommunikasjonar og transport. I den nasjonale
forskingspolitikken blir internasjonalt forskings-
samarbeid og forsking retta mot innovasjon og
nyskaping også prioritert høgt.

Norske forskingsmiljø innanfor tele- og trans-
portforsking har hevda seg svært bra internasjo-
nalt, ikkje minst i EU sine rammeprogram for for-
sking. Samferdselsdepartementet vil utvide det
internasjonale forskingssamarbeidet, m.a. gjen-
nom deltaking i ERA NET Transport, Eureka,
CELTIC, ITEA og andre relevante nettverk. I til-
legg kjem løyvingar til stønadsordningar i Norges
forskningsråd for institutt som deltek forskings-
prosjekt i regi av EU. Departementet vil i 2007 føl-
gje opp behovet for ei betre samordning av den
transportforskinga som finn stad i regi av Forsk-
ningsrådet.

Ferdige forskingsprosjekt får verdi først når dei
blir formidla. Ordskiftet om telekommunikasjonar
og transport byggjer ofte på innspel frå forsking.
Difor er det naudsynt å formidle ny kunnskap som
kan bidra til sikker, miljøvenleg og effektiv kom-
munikasjon. Som hovudregel skal alle forskings-
og utgreiingsprosjekt der departementet er hovud-
finansieringskjelde, gjerast tilgjengelege for publi-
kum på websidene eller på annan måte. 

Den største delen av løyvinga til forsking og
utvikling går til ulike program og tiltak i Norges
forskningsråd, men det blir og sett av midlar til
utgreiingar og forsøksverksemd. 

For 2007 gjer departementet framlegg om å
flytte midla til rasjonell transport og miljøvenleg
teknologi (kap. 1301, post 70) over til posten for
samferdselsforsking (post 50) fordi alle desse
midla no går til forskingsprogrammet RENERGI i
regi av Norges forskningsråd. Med dette får sam-
ferdselsforsking ei løyving på 146,3 mill. kr. 

Teleforsking

Regjeringa arbeider for digital allemannsrett og
utvikling av eit inkluderande informasjonssamfunn
over heile landet. Desse ambisjonane set krav til
kunnskap og utvikling av avanserte kommunika-
sjonstenester og -teknologiar tilpassa norske for-
hold. Dette krev ein sterk nasjonal forskingsinn-
sats, ikkje berre på teknologiutvikling, men også
på bruk og nytte av kommunikasjonsløysingar.

Formålet med telekommunikasjonsforskinga
er å styrkje grunnlaget for ei vidare utvikling av
avansert teleinfrastruktur og avanserte teletenes-
ter, samt å auke innsikta i samfunnsmessige verk-
nader av ny teknologi. 

Departementet sin strategi for tele- og trans-
portforsking gjeld for perioden 2006–2009 og prio-
riterer særskilt å støtte forsking på:
– Kommunikasjonsteknologi for ulike type nett-

verk
– Tenestekvalitet, funksjonalitet og tryggleik for

ulike typar nettverk
– Nye typar kommunikasjonsteknologi. 
– Breibandstenester og forholdet mellom innhald

og infrastruktur
– Brukarane sine føresetnader for aksept og

effektiv bruk av nye typar nettbaserte tenester
– Alternative forretningsmodellar i nettøkono-

mien og telesektoren.

Samferdselsdepartementet ynskjer også å under-
streke viktigheita av forsking som tek opp pro-
blemstillingar knytt til nye breibandsteknologiar
som kan medverke til å nå målet om breiband til
alle, og nye tenester og brukargrensesnitt som kan
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vere med på å minske dei digitale skilja i samfun-
net, slik at IKT blir tilgjengeleg for alle.

Departementet følgjer opp strategien gjennom
dialog med andre departement, Norges forsk-
ningsråd og ulike forskingsmiljø. Strategien ligg til
grunn for prioriteringane til departementet og løy-
vingar til program og forskingsinstitusjonar.

Forsking på informasjons- og kommunikasjons-
teknologi er ei hovudsatsing for den nasjonale for-
skinga og Samferdselsdepartementet sin innsats
for teleforskinga må sjåast i samanheng med den
samla forskinga på IKT. Få andre teknologiområde
har like stor tyding for samfunnsutviklinga,
næringslivet og folk sin kvardag. Nasjonen sin
evne til å utvikle og utnytte IKT har avgjerande
tyding for å kunne halde oppe eit konkurransedyk-
tig næringsliv, dagens busetting og ein velfun-
gerande offentleg sektor over heile landet. 

Noreg gjer i dag god bruk av IKT takka vere
ein god teleinfrastruktur, god utbreiing av IT-
utstyr, høgt allment utdanningsnivå og ein høg
grad av vilje til å investere i og å ta i bruk ny tekno-
logi, men nyare internasjonale analysar viser at
dette ikkje lenger er like framståande som kompa-
rative fortrinn. Dei norske teleforskingsmiljøa held
framleis ein gjennomgåande høg standard og har
eit stort gjennomslag for søknader inn mot EU sine
forskingsprogram.

Dei overordna måla for den nasjonale IKT-for-
skinga er å utvikle den norske IKT-næringa sin
kompetanse og teknologiske føresetnader for å
vere internasjonalt konkurransedyktig. I tillegg
skal forskinga gi ei breiare innsikt i IKT for å
fremje verdiskapande og formålstenleg bruk av
IKT i næringslivet, offentleg sektor og i samfunnet.
Samferdselsdepartementet ønskjer å fokusere sin
innsats innan teleforsking på område der norske
miljø kan nå igjennom internasjonalt og på område
der det er behov for forsking som styrkjer kunn-
skapsgrunnlaget for utforming av politikk, ret-
ningslinjer og lovgiving. Ei vellykka satsing på tele-
forsking krev ein balanse mellom teknologisk og
samfunnsmessig orientert forsking. Ei smart tek-
nologisk løysing må kome til nytte i samfunnet, og
ei vidare utvikling av informasjonssamfunnet krev
gode teknologiske løysingar.

Sektoransvaret for teleforsking blir i første
rekke følgt opp gjennom finansiering av program i
regi av Norges forskningsråd. Programma dekkjer
både teknologiske, næringsmessige og samfunns-
messige problemstillingar. I 2007 vil ein stor del av
midla går inn i programmet for kjernekompetanse
og verdiskaping i IKT «VERDIKT». Programmet
har som mål å hjelpe til at IKT-forsking gjer Noreg
til eit føregangsland i utvikling og bruk av tekno-

logi og kunnskap for IKT-basert innovasjon og
samhandling.

Transportforsking

Transportsektoren er sentral for verdiskaping og
velferd i landet. Regjeringa vil arbeide for gode
samband og høg mobilitet i heile landet. Dette set
krav til kunnskap og kompetanse på ei rekkje
område. I strategien for tele- og transportforsking,
som gjeld for perioden 2006–2009, er det nemnt
åtte område som treng kontinuerleg kunnskapsut-
vikling; Byområde, det regionale Noreg, næringsli-
vet sin transport, transporttryggleik, intelligente
transportsystem (ITS), organisering/styring/
marknad, miljøeffektiv transportteknologi og
utvikling av god statistikk. Blant dei åtte områda vil
Samferdselsdepartementet for 2007 særleg priori-
tere forsking retta mot næringslivet sin transport,
tryggleik, ITS og miljøeffektiv transportteknologi.

Det er behov for ei sterkare stasing på kunn-
skap om næringslivet sin transport og intelligente
transportsystem (ITS). Samferdselsdepartemen-
tet har derfor bede Norges forskningsråd om å
utvikle eit fagleg grunnlag for eit nytt forskingspro-
gram om næringslivets transporter og ITS. Første
runde med utlysningar blir hausten 2006. Det nye
programmet får ei levetid på sju år og vil støtte pro-
sjekt som skal være til nytte for aktørar og bruka-
rar i transport- og logistikksektoren.

Satsinga på kunnskapsutvikling om tryggleik i
transportsektoren skjer i hovudsak gjennom for-
skingsprogrammet RISIT i Norges forskningsråd.
Dette programmet, som blir avslutta i 2007, har
som føremål å utvikle kunnskap som kan gi ei
betre forståing av transportrisiko og eit betre
grunnlag for risikohandtering i transportsektoren. 

Departementet ønskjer å vidareføre den sterke
satsinga på utvikling av hydrogen og biodrivstoff
for transportsektoren. Satsinga skal for det meste
rettast inn mot prosjekt som kan gjere det lettare å
ta i bruk hydrogen, biodrivstoff og nullutsleppstek-
nologi og er ein del av den nasjonale hydrogenstra-
tegien. 

Jernbaneverket sin FoU strategi har hovudvekt
på å auke samtrafikkevna på det norske nettet og
på å bli ein del av eit samla integrert europeisk
jernbanenett. Dette krev teknisk utvikling innanfor
signal, tele, kontaktleidning og IKT. Utviklinga av
ei overgangsløysing held fram i samarbeid med
Banverket i Sverige for å senke kostnadene og
gjere overgangen til eit felles europeisk togleiings-
system meir kostnadseffektivt. Jernbaneverket er
med i forskningssamarbeid i Europa i regi av UIC
og EU der det pågår fleire prosjekt for å gjere jern-
banedrifta meir effektiv og miljøvenleg. 
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Jernbaneverket tek del i fleire prosjekt for å
utvikle informasjon til publikum og ITS, noko som
er viktig for å styrke konkurranseevna til jernba-
nen. For å sikre norsk jernbanekompetanse, vida-
refører Jernbaneverket avtalane med teknologimil-
jøet i Trondheim; SINTEF og NTNU.

For å utvikle vidare analyseverktøy og modellar
held det tverretatlige arbeidet fram med å utvikle
prognosemodellar for person- og godstrafikk. Det
vil også bli starta eit større arbeid med verdsetting
i transportsektoren i regi av samarbeidet mellom
etatane om Nasjonal transportplan.

Det pågår vidare eit nært samarbeid mellom
transportetatane om utvikling av modellar for per-
son- og godstrafikk. Modellen for persontrafikk
skal i 2006 testast slik at han kan nyttast i arbeidet
med planlegginga av transportnettet i Noreg. I
2006 vil etatane også arbeide med analysar av kor-
leis intermodale godsterminalar kan gjerast meir
effektive og sjå nærmare på kva rolle etatane kan
spele for å få meir godstransport frå veg til sjø og
bane.

Statens vegvesen har utarbeidd ein strategi for
forsking og utvikling for perioden 2006–2015. Stra-
tegien følgjer opp Statens vegvesen sitt sektoran-
svar for utvikling av veg og vegtransport. I 2007
blir det starta opp seks til åtte større FoU-prosjekt
som skal vare i frå fire til fem år. Prosjekta tek
utgangspunkt i kunnskapsbehovet i Nasjonal trans-
portplan. Eit av prosjekta vil leggje stor vekt på ny
kunnskap innanfor området drift og vedlikehald.

Det enkelte FoU-prosjekt har ein kostnads-
ramme på om lag 20 mill. kr og vil m.a. vidareføre
forsking innanfor område som trafikktryggleik
knytt til nullvisjonen, konsekvensar av moglege kli-
maendringar med stor vekt på rasproblematikk,
reduserte miljøulemper frå trafikk i byområde, og
riktig bruk av salt. Utvikling og bruk av ITS som
verktøy for tryggleik, effektivisering og miljøforbe-
tringar vil gripe inn i dei fleste prosjekta.

Nokre av prosjekta vil gå inn i europeisk og
nordisk FoU-samarbeid. For mellom anna å nytte
noverande ressursar betre, blir internasjonalt sam-
arbeid innanfor arenaer i EU-samarbeidet og det
nordiske samarbeidet stadig viktigare.

6.2 Samferdsel og miljø

Innleiing

Regjeringa legg stor vekt på å avgrense miljøu-
lempa ved transport. Miljøutfordringane er særleg

knytt til klimaendringar, luftforureining og støy,
vern og bruk av biologisk mangfald, kulturminne
og kulturmiljø. Kostnadseffektive og samordna
verkemiddel er naudsynt for å møte miljøutfordrin-
gane. Redusert bruk av privatbil i byområda er vik-
tig for å redusere miljøulempa ved transport, og
ein større del av persontransporten bør skje ved
hjelp av kollektive transportmiddel. Vi viser til
omtalen av satsinga på kollektivtransport i pkt. 3.2.

For luftforureining med globale og regionale
skadeverknader har internasjonale avtalar mykje å
seie for ambisjonsnivået i norsk miljøpolitikk.
Tverrsektorielle, fortrinnsvis økonomiske, verke-
middel som til dømes avgifter og kvoter er best
egna til å avgrense globale og regionale miljøpro-
blem. Bensin, autodiesel og andre mineraloljer er
difor pålagd CO2-avgift og SO2-avgift. Frå 2007 blir
det innført ei ny NOx-avgift for at Noreg skal klare
pliktene etter Göteborgprotokollen. 

Transport av gods og personar med elektrisk
bane fører ikkje med seg utslepp som påverkar mil-
jøet regionalt og lokalt. Banetransport er også for-
delaktig i høve til klima, støy og trafikktryggleik.
Regjeringa gjer framlegg om å fjerne el-avgifta for
skinnegåande transport frå 01.01.2007, og dette vil
verke positivt når det gjeld å overføre gods- og per-
sontransport frå veg til bane.

Kommunane og fylkeskommunane har også eit
stort ansvar for å redusere miljøulempene ved
transport. Tidsdifferensierte bomspengesatsar,
styrking av kollektivtransporten, samordna areal-
og transportplanlegging, parkeringsregulering,
fartsreduksjonar og andre typar trafikkregulering
er døme på slike tiltak innanfor lokale styresmak-
ter sitt ansvarsområde. 

Luftforureining

Utfordringar

I perioden 1990–2004 har utsleppa av klimagassar
frå transportsektoren auka med 29 pst. Vegtrafik-
ken står for om lag 19 pst. av nasjonale klimagass-
utslepp og transportsektoren samla for 24 pst.
Regjeringa vil fremje ei stortingsmelding våren
2007 der sektorvise klimahandlingsplanar, m.a. for
samferdselssektoren, blir omtalt.
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Figur 6.1  Klimagassutslepp frå transportsektoren 1990–2004

Kjelde:  SSB

Noreg er mottakar av langtransportert forurei-
ning frå andre land, og dette medverkar til forsur-
ing og overgjødsling av norsk natur. Noreg har
difor ratifisert Göteborgprotokollen, der landa for-
pliktar seg til å redusere utsleppa. Det er ei stor
utfordring å nå krava i Göteborgprotokollen om at
dei nasjonale utsleppa ikkje skal overstige 156 000
tonn i 2010. I 2004 var dei nasjonale utsleppa på
214 718 tonn, dvs. at det er naudsynt med ein
reduksjon på 58 718 tonn før 2010.

Transportsektoren står for 46 pst. av dei nasjo-
nale utsleppa av NOx, og av dette står kystfarten og
vegtrafikken for mesteparten. Utsleppa av NOx frå
sektoren er samla sett redusert dei siste 10–15 åra.
Strengare avgasskrav og utskifting av køyretøypar-
ken har i denne perioden redusert NOx-utsleppa
frå vegtrafikken med 47 pst. i perioden 1990–2004,
medan det har vore ein auke i utsleppa frå kysttra-
fikken. 
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Figur 6.2  NOx-utslepp frå transportsektoren 1990–2004

Kjelde: SSB

Utsleppa av svevestøv frå vegtrafikken er redu-
sert med 39 pst. i perioden 1990–2004. I dei største
byane, der helseproblema knytt til svevestøv er
størst, har reduksjonen vore større. Hovudårsaka
til dette er mindre bruk av piggdekk enn elles i lan-
det. Luftkvaliteten i byane er difor betra, men
nasjonale mål og grenseverdiane for PM10 ser ut til
å bli overskridne i Oslo, Trondheim, Grenland og
Lillehammer. 

Verkemiddel for lågare utslepp

CO2-avgifta vil framleis være det viktigaste klima-
verkemidlet i transportsektoren. Frå 2007 blir også
CO2-utslepp tatt inn i rekningsgrunnlaget for ein-
gongsavgifta. Dette vil mellom anna gjere diesel-
bilar og andre bilar med små klimagassutslepp bil-
ligare. Til dømes har dieselbilar 20–30 pst. lågare
klimagassutslepp enn bensinbilar av same type.
Auka omsyn til klimagassutslepp vil gi verknad i
heile bilen sin levetid, dvs. i 15–20 år. 

Overgang til alternative drivstoff, som til
dømes naturgass, biodiesel, elektrisitet og hydro-
gen, kan vere med på å redusere klimagassutslepp
og ureiningar frå transportsektoren. Staten sitt vik-
tigaste bidrag til å framskynde utviklinga er finan-

siering av FoU og tilrettelegging gjennom gene-
relle rammevilkår, spesielt avgiftspolitikken. 

Alternative drivstoff som hydrogen, biodiesel
og bioetanol, er fritekne for drivstoffavgift. Elbilar
er fritekne for eingongsavgift, årsavgift, meirverdi-
avgift, bomavgift og parkeringsavgifter på kommu-
nale parkeringsplassar. Elbilar og hydrogenbilar
med brenselsceller kan no køyre i kollektivfelt i
heile landet. Hydrogenbilar vart mellombels fri-
tekne for eingongsavgift frå 01.07.2006.

Forbrenning av biodrivstoff fører med seg små
netto klimagassutslepp, og inntil 5 pst. kan blan-
dast inn i ordinært drivstoff utan at det er naudsynt
med motortilpasningar. Statens forureiningstilsyn
(SFT) har foreslått for Miljøverndepartementet at
oljeselskapa skal få krav om at minst 2 pst. av
omsetninga av drivstoff til vegtrafikken skal vere
biodrivstoff, og at dette skal auke til 4 pst. i 2010.
Dei netto klimagassutsleppa frå vegtrafikken vil bli
redusert om lag tilsvarande. Dette er eit effektivt
verkemiddel som også vil bli vurdert i Samferd-
selsdepartementet sin klimahandlingsplan. 

Samferdselsdepartementet sine forskings- og
utviklingsmidlar knytte til utvikling av miljøvenleg
teknologi og alternative drivstoff i transportsekto-
ren, har sidan 2005 blitt løyvd til Norges Forsk-
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ningsråd som administrerer midlane gjennom
RENERGI-programmet, jf. omtale under kap. 1301,
post 50. Dei siste åra er løyvingane auka vesentleg,
og hydrogen- og nullutsleppsteknologi og biodriv-
stoff har vorte spesielt prioritert.

Statens vegvesen/Vegdirektoratet har på opp-
drag frå Samferdselsdepartementet laga rapporten
«Kriterium for miljøklassifisering av lette køyre-
tøy». Formål med oppdraget var å finne teknologi-
nøytrale kriterium som kan klassifisere nye lette
køyretøy etter køyretøyet sine miljøeigenskapar. 

Samferdselsdepartementet opplever at verk-
semder og lokale styresmakter ønskjer ein slik
definisjon. Det blir arbeidt mykje med miljøklassifi-
sering både i Norden, EU og verda elles. 

Ei miljøklassifisering av køyretøy kan i seg
sjølv stimulere brukarar som er spesielt miljømed-
vitne til å velje miljøbilar framfor ordinære køyre-
tøy. Eit miljøklassifiseringssystem kan også nyttast
av sentrale og lokale styresmakter som vil utforme
verkemiddel som stimulerer til val av dei køyre-
tøya som skadar miljøet minst. 

Vegdirektoratet foreslår at miljøkriteria blir
knytte opp mot utslipp av klimagassen CO2, ener-
gibruk og mot utslepp av dei lokalt forureinande
avgassar, mellom anna nitrogenoksid (NOx) og
partiklar. Kriteria byggjer på opplysningar som det
er obligatorisk å gi når køyretøya blir typegod-
kjent. 

For at miljøkrava til lette køyretøy ikkje skal gå
ut over trafikktryggleiken, foreslår Vegdirektoratet
at alle køyretøy som skal inkluderast i ei miljø-
klasse må ha fått minimum fire stjerner i den uav-
hengige kollisjonstesten Euro-NCAP, eller tilsva-
rande resultat i andre testar. 

Direktoratet ønskjer og at det blir innført ei
ordning med merking av køyretøy som viser gjen-
nomsnittleg utslepp eller ulike utsleppsgrupper.
Dette vil kunne gjere det lettare for publikum å ori-
entere seg om køyretøyet sine miljøeigenskapar,
og gjere dei interesserte i å kjøpe køyretøy med
lågt utslepp. 

Rapporten til Vegdirektoratet er ute på ei open
høyring og Samferdselsdepartementet vil vurdere
vidare arbeid når høyringsprosessen er avslutta
hausten 2006. 

For å klare pliktene etter Göteborgprotokollen,
blir det gjort framlegg om innføring av NOx-avgift
frå 2007, jf St.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- avgifts-
og tollvedtak. Avgifta gjeld alle sektorar og vil gjere
det meir lønsamt å gjennomføre tiltak som gir
lågare NOx-utslepp. Avgifta er avgrensa til motorar
over 750 kW. I samferdselssektoren vil NOx-avgifta
m.a. gi auka lønnsemd for renseutstyr og gassdrift

på ferjer, hurtigbåtar og Hurtigruten. Det blir lagt
opp til kompensasjon på dei områda der staten og
fylkeskommunen kjøper tenester. 

Frå 2007 blir fem nye gassferjer sette i drift i
Rogaland og Hordaland, og dette gir ca 10 pst.
reduksjon i NOx-utsleppa frå riksvegferjene.
Utsleppa av NOx frå køyretøy er regulert gjennom
køyretøyforskrifta til vegtrafikklova. Desse krava
vil bli skjerpa i tråd med utviklinga av EU sitt regel-
verk på området. Innførte og nye avgasskrav til
køyretøy frå 2005–2009 vil gi ytterlegare reduserte
utslepp frå vegtrafikken. Vektårsavgifta gjeld i dag
for køyretøy med tillaten totalvekt over 7,5 tonn og
er samansett av ein del som er vektgradert og ein
del som er miljødifferensiert. Vegtrafikken blir
omfatta i den grad framdriftsmaskineriet er over
750 kW. I praksis vil det seie at vegtrafikken ikkje
blir omfatta, men betaler indirekte for NOx-
utsleppa gjennom drivstoffavgifter og den miljødif-
ferensierte delen av vektårsavgifta. NOx-utsleppa
frå vegtrafikken er dessutan kraftig redusert dei
siste 16 åra som følgje av avgasskrav, sjå figur 6.2. 

Når grenseverdiane for lokal luftkvalitet ligg an
til å bli overskridne, må det gjerast ei utgreiing av
tiltak. Tiltaksutgreiingar m.a. for Oslo viser at ny
køyretøyteknologi med tida vil gi forbetringar, men
at det må gjennomførast fleire tiltak framover for at
luftkvaliteten skal kome under grenseverdiane.
Piggdekkgebyr som er innført i Oslo og Trond-
heim er eit effektivt virkemiddel for lågare utslepp
av svevestøv. Samferdselsdepartementet utgreier
også lågutsleppssoner, jf. omtale i St.prp. nr 1
(2005–2006). 

Støy

For dei som er mest plaga av vegtrafikkstøy, har
det i perioden 1999–2005 vore ei stor forbetring
ved at Statens vegvesen har følgt opp dei støykrav
som vart sett i 1999 i forskrifta om avgrensing av
forureining. Statens vegvesen har brukt om lag
650 mill. kr til støytiltak langs riksvegar i denne
perioden for å innfri forskrifta. Dette har likevel
gitt marginalt utslag i støyplage frå vegtrafikkstøy
målt i støyplageindeksen (SPI). På grunn av bl.a.
auka vegtrafikk og auka busetnad i trafikkerte
område har det vore auke i støyplaga målt i SPI
langs vegar, mens det i perioden har vore ein ned-
gang i støyplaga frå jernbane og frå luftfart. 

Regjeringa foretar no ei vurdering av det nasjo-
nale støymålet og ambisjonsnivået for innandørs
støy i forskrifta om avgrensing av forureining. Det
blir også arbeidd med ein handlingsplan for å redu-
sere støyplagene. 
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Biologisk mangfald m.m.

Samferdselsanlegg og trafikk påverkar natur- og
kulturmiljø både ved direkte forbruk av areal, ved
barriereverknad og ved redusert bruks- og opple-
vingsverdi for areal nær transportanlegg.

Omsynet til natur- og kulturmiljø skal integre-
rast betre i planlegging, utbygging og drift av sam-
ferdselsanlegg. Samferdselsstyresmaktene vil
søkje å unngå inngrep i verna naturområde, større
samanhengande naturområde utan tyngre inngrep,
sårbare naturtypar og verdifulle kulturområde, jf.
St.meld. nr. 42 (2000–2001) Biologisk mangfald. 

Samferdselsdepartementet og etatane deltek i
eit interdepartementalt samarbeid om kartlegging
og overvaking av biologisk mangfald. Samferdsels-
etatane vil vidareføre arbeidet med å byggje opp og
vedlikehalde ein brei naturfagleg kompetanse.
Vidare skal kunnskapen om effektane av inngrep
og avbøtande tiltak bli betra gjennom vidare FoU-
satsing, m.a. med opptrapping av før- og etterun-
dersøkingar. Statens vegvesen vil utarbeide regio-
nale planar for biologisk mangfald. 

Statens vegvesen og Jernbaneverket arbeider
med å følgje opp verneplanar for eigne kulturmin-
ner på sine respektive område. 

Grøn stat

Samferdselsdepartementet og samferdselsetatane
deltek i Grøn stat-arbeidet med å gjere energibruk,
transport, innkjøp og avfallshandtering i eiga verk-
semd meir miljøvenleg. Grøn stat-arbeidet er no til
evaluering, jf. omtale i Miljøverndepartementet sin
budsjettproposisjon. 

Statens vegvesen/Vegdirektoratet, Jernbane-
verket og Luftfartstilsynet har innført miljøleiing
som ein integrert del av styringssystemet i organi-
sasjonen.

Etatane gjennomfører strømsparingsprogram
og Statens vegvesen gjennomfører eit prosjekt for
å redusere strømforbruket i tunnelar og til vegbe-
lysning.

Statens vegvesen gjennomfører eit etatspro-
sjekt om gjenbruk, der målet er å auke etaten si
gjenvinning av avfall. Etaten har eit mål om 70 pst.
gjenvinning, slik føresetnaden er for bygge- og
anleggsavfall i Nasjonal handlingsplan. For asfalt
er det eit mål om at mesteparten blir gjenbrukt, og
krav til entreprenøren si gjenvinning av avfall vil bli
innarbeidd i handbøker og retningsliner. 

6.3 Likestilling i transportsektoren

Arbeidet med å fremje likestilling mellom kjønna
er viktig på alle politikkområde. Der det er formål-

stenleg skal også transportpolitikken medverke til
likestilling mellom menn og kvinner. Vidare skal
menn og kvinner få same høve til å delta i planleg-
ging og avgjersler innanfor transportområdet.

Likestilt transportsystem

Samferdselsdepartementet er opptatt av korleis ein
kan ivareta likestilling mellom kjønna gjennom
transportpolitikken. I samband med at Nasjonal
transportplan for 2010-2019 skal leggast fram i
desember 2008, har Samferdselsdepartementet
sett i gang ei utgreiing om kva transportpolitikken
har å seie for likestilling mellom kjønna. Utgrei-
inga blir gjennomført av Transportøkonomisk
institutt. 

Utgreiinga skal sjå på om det er skilnader mel-
lom kjønna når det gjeld behov for transporttenes-
ter og vise korleis slike forhold kan bli tatt omsyn
til ved utforminga av transportpolitikken. Hovud-
vekta i utgreiinga er lagt på å få fram om kvinner
og menn har ulike reisevanar og behov. I tillegg
skal utgreiinga drøfte kva for transportpolitiske til-
tak som ev. bør settast inn for at begge grupper
skal stille likt når det gjeld å få dekka sine trans-
portbehov. Utviklinga i skilnadene mellom kvinner
og menn skal drøftast både på kort og lang sikt.

Utgreiinga tar for seg fleire tema og område.
For det første ser ein kort på den samfunnsmes-
sige konteksten for transportbehov for kvinner og
menn og då først og fremst knytt til arbeidsmark-
nad og ulønna hushaldsarbeid. Vidare tar ein for
seg tilgang til transportressursar og helsemessige
aspekt. Transportressursar vil seie førarkortinne-
hav og tilgang til bil, og tilgang til andre transport-
måtar enn bil, dvs. kollektivtransport og sykkel.
Utgreiinga vil her skildre og drøfte skilnaden i til-
gang til transportressursar blant menn og kvinner,
og gjennomgå kva m.a. inntekt, utdanning, alder
og bustad har å seie for denne skilnaden. 

Ein ser også på korleis fordelinga av transport-
ressursar har utvikla seg over tid, og kva slags utvi-
klingstrekk ein kan sjå for seg i åra som kjem. For
det tredje tar utgreiinga for seg utviklinga i dei
daglege reisene frå 1985 til 2005 i omfang, formål
og transportmiddelbruk. Utgreiinga ser også på
motiv for bruk av og haldningar til ulike transport-
middel. Dette gjeld både i forhold til interesse for
og oppfatning av bil og kollektivtransport, haldning
til bruk/ikkje bruk av transportmiddel, innhenting
av informasjon og kunnskap om reisemåtar, og
oppfatning av tryggleik i tilknyting til bruk av kol-
lektivtransport. Til slutt tar utgreiinga for seg hald-
ningar til miljø og ulike transporttiltak, tendensar
framover og transportpolitiske tiltak.
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Status for likestilling i Samferdselsdepar-
tementet

Kjønnsfordelinga i SD

Samferdselsdepartementet har dei tre siste åra
hatt 136 faste stillingar. Kjønnsfordelinga er nær
50/50.

Kjønn fordelte på ulike stillingskategoriar

I rådgivargruppa har det vore ein reduksjon i
kjønnsfordelinga frå 51,9 pst. kvinner i 2004 til 46,8
pst. kvinner i 2005, og ein auke frå 48,1 pst. menn i
2004 til 53,2 pst. i 2005. I saksbehandlargruppa er

det ein motsett trend. I leiargruppa er det ei auke i
kvinnedelen på 4,6 pst. frå 2004 til 2005, men kvin-
nedelen er framleis for låg. Kvinnedelen i leiar-
gruppa er 28,1 pst.

Løn

Det er ingen vesentlege forskjellar i lønsnivået
mellom kvinner og menn innanfor kvar enkelt stil-

lingskategori. Kvinneløna ligg noko over manns-
løna i alle kategoriar unntatt seniorrådgivar og før-
stekonsulent.

Overtid

Bruken av overtid totalt på tvers av stillingskatego-
riar og organisasjonseiningar viser at overtida for

2005 var fordelt med 61,5 pst. på menn og 38,5 pst.
på kvinner.

Splittar ein overtida opp i timeintervall, ser ein
at menn står for størstedelen av overtida over 200

2003 2004 2005

Faste stillingar 136 136 136

Kvinner (i pst.) 48,5 48,9 48,2

Menn (i pst.) 51,5 51,1 51,8

Antall (pst. i parentes)

2004 2005

Kvinner Menn Kvinner Menn

Leiarar 8 (23,5) 26 (76,5) 9 (28,1) 23 (71,9)

Rådgjevarar m.m. 42 (51,9) 39 (48,1) 36 (46,8) 41 (53,2)

Saksbehandlarar 15 (68,2) 7 (31,8) 17 (73,9) 6 (26,1)

Kontorgruppa 4 (100) 0 (0) 3 (100) 0 (0)

Sum 69 (48,9) 72 (51,1) 65 (48,1) 70 (51,9)

Gjennomsnitt brutto regulativløn per månad

Kvinner Menn Gjennomsnitt

Avdelingsdirektør 48 814 44 610 46 712

Underdirektør 37 005 36 690 36 848

Seniorrådgjevar 34 944 36 413 35 679

Rådgjevar 29 284 28 603 28 944

Førstekonsulent 25 412 25 431 25 422

Konsulent 24 266 21 942 23 104
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timar. Fordelinga av 101–200 timar er på nær 50/
50, mens kvinnene står for størstedelen av overtida
under 100 timar.

Målsetjing

Samferdselsdepartementet har ei målsetjing om å
auke rekrutteringa av kvinner til leiarstillingar. Det
er eit mål at staten totalt skal ha minst 40 pst. kvin-
ner i leiande stillingar. Som vist i tabell ovanfor er
kvinnedelen i leiarstillingar i departementet berre
på 28,1 pst. Som er noko høgare enn året før. I dei
underliggjande etatane er kvinnedelen per
01.03.2006 på 29,8 pst. 

For å nå målet om 40 pst. totalt i staten, er det
fastsett visse prosedyrar ved tilsetjingar i toppleiar-
stillingar. Desse prosedyrane tek bl.a. sikte på at
departementet i sine forslag til tilsetjing og før for-
slaga blir lagt fram for Regjeringa, så langt som
mogleg skal presentere tre finalekandidatar. Av
desse skal det vere minst ei kvinne. Det er den ein-
skilde verksemda sitt ansvar å følgje desse prose-
dyrane. Samferdselsdepartementet vil følgje opp
arbeidet i tråd med dei sentralt fastsette verke-
midla.

Stillingskategori

Under 100 101–200 Over 200

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

Leiarar 3 8 3 6 1 4

Rådgjevarar m.m. 24 17 7 5 1 7

Saksbehandlarar 6 3 4 2 0 0

Kontorgruppa 1 0 0 0 0 0

Sum kvinner/menn 34 28 14 13 2 11

Totalt 62 27 13
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Samferdselsdepartementet

t i l r å r :

1. I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for år 2007 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a. Sum utgifter under kap. 1300–1380 kr 23 599 400 000

b. Sum inntekter under kap. 4300–4380, 5611, 5618–5619, 5622–5624 kr 2 964 000 000
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Forslag 
til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2007, 

kapitlene 1300–1380, 4300–4380, 5611, 5618–5619, 5622–5624

I
Utgifter:

Kap. Post Kr Kr Kr

Administrasjon m.m.

1300 Samferdselsdepartementet

01 Driftsutgifter 105 400 000

70 Tilskudd til internasjonale organisa-
sjoner 18 400 000

71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål 
mv. 19 200 000

72 Tilskudd til samferdselsberedskap 2 300 000 145 300 000

1301 Forskning og utvikling mv.

21 Utredninger vedrørende miljø, 
trafikksikkerhet mv. 16 600 000

50 Samferdselsforskning, kan overføres 146 300 000

71 Tilskudd til arbeids- og utdannings-
reiser for funksjonshemmede, kan 
overføres 11 600 000 174 500 000

Sum Administrasjon m.m. 319 800 000

Luftfartsformål

1310 Flytransport

70 Kjøp av innenlandske flyruter, kan 
nyttes under kap. 1311, post 71 475 900 000 475 900 000

1311 Tilskudd til regionale flyplasser

71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, 
kan overføres, kan nyttes under 
kap. 1310, post 70 17 200 000 17 200 000

1313 Luftfartstilsynet

01 Driftsutgifter 139 600 000

22 Flyttekostnader, kan overføres 8 800 000 148 400 000

1314 Statens havarikommisjon for 
transport

01 Driftsutgifter 37 300 000 37 300 000

Sum Luftfartsformål 678 800 000
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Vegformål

1320 Statens vegvesen

23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av 
riksveger m.m., kan overføres, kan 
nyttes under post 29, post 30, post 31 
og post 72 6 770 400 000

29 Vederlag til OPS-prosjekter, kan 
overføres, kan nyttes under post 23 og 
post 30 340 000 000

30 Riksveginvesteringer, kan overføres, 
kan nyttes under post 23, post 29, 
post 31, post 33, post 60 og post 72 4 696 700 000

31 Rassikring, kan overføres, kan nyttes 
under post 30 og post 60 321 000 000

35 Vegutbygging i Bjørvika, kan 
overføres 390 000 000

60 Forsøk, kan overføres, kan nyttes 
under post 30, post 31 og post 33 867 000 000

72 Kjøp av riksvegferjetjenester, kan 
overføres, kan nyttes under post 23 og 
post 30 1 464 400 000 14 849 500 000

Sum Vegformål 14 849 500 000

Særskilte transporttiltak

1330 Særskilte transporttiltak

60 Særskilt tilskudd til kollektivtran-
sport 157 200 000

70 Kjøp av sjøtransporttjenester på 
strekningen Bergen-Kirkenes 267 300 000 424 500 000

Sum Særskilte transporttiltak 424 500 000

Jernbaneformål

1350 Jernbaneverket

23 Drift og vedlikehold, kan overføres, 
kan nyttes under post 30 3 175 800 000

25 Drift og vedlikehold av 
Gardermobanen, kan overføres 71 500 000

30 Investeringer i linjen, kan overføres, 
kan nyttes under post 23 2 219 600 000 5 466 900 000

1351 Persontransport med tog

70 Kjøp av persontransport med tog 1 598 500 000 1 598 500 000

1354 Statens jernbanetilsyn

01 Driftsutgifter 34 800 000 34 800 000

Sum Jernbaneformål 7 100 200 000

Kap. Post Kr Kr Kr
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Inntekter:

Post og telekommunikasjoner

1380 Post- og teletilsynet

01 Driftsutgifter 169 000 000

22 Flyttekostnader, kan overføres 14 700 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlike-
hold, kan overføres 20 400 000

70 Tilskudd til telesikkerhet og -bered-
skap 22 500 000 226 600 000

Sum Post og telekommunikasjoner 226 600 000

Sum departementets utgifter 23 599 400 000

Kap. Post Kr Kr Kr

Samferdselsdepartementet

4300 Samferdselsdepartementet

01 Refusjon fra Utenriksdepartementet 2 200 000 2 200 000

4312 Oslo Lufthavn AS

90 Avdrag på lån 388 800 000 388 800 000

4313 Luftfartstilsynet

01 Gebyrinntekter 97 100 000 97 100 000

4320 Statens vegvesen

01 Salgsinntekter m.m. 135 000 000

02 Diverse gebyrer 245 000 000

03 Refusjoner fra forsikringsselskaper 40 000 000 420 000 000

4322 Svinesundsforbindelsen AS

90 Avdrag på lån 25 000 000 25 000 000

4350 Jernbaneverket

01 Kjørevegsavgift 20 900 000

02 Salg av utstyr og tjenester mv. 103 800 000

06 Videresalg av elektrisitet til togdrift 185 900 000

07 Betaling for bruk av Gardermobanen 74 100 000 384 700 000

4380 Post-og teletilsynet

01 Diverse avgifter og gebyrer 179 400 000 179 400 000

Sum Samferdselsdepartementet 1 497 200 000

Renter og utbytte m.v.

5611 Aksjer i NSB AS

85 Utbytte 328 000 000 328 000 000

5618 Aksjer i Posten Norge AS

85 Utbytte 471 000 000 471 000 000

Kap. Post Kr Kr Kr
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Samferdselsdepartementets alminnelige fullmakter

Andre fullmakter

II
Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2007 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en
verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

Luftfartsformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

III
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2007 kan:

Vegformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

IV
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2007 kan:

5619 Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

80 Renter 294 400 000 294 400 000

5622 Aksjer i Avinor AS

85 Utbytte 339 000 000 339 000 000

5623 Aksjer i BaneService AS

80 Renter 1 400 000

85 Utbytte 3 000 000 4 400 000

5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80 Renter 30 000 000 30 000 000

Sum Renter og utbytte m.v. 1 466 800 000

Sum departementets inntekter 2 964 000 000

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1313 post 01 kap. 4313 post 02

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1320 postene 23, 30 og 72 kap. 4320 postene 01, 02 og 03

Kap. Post Kr Kr Kr
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V
Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartemen-
tet i 2007 kan inngå avtaler om forskuttering av
midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap.
1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesterin-
ger, post 31 Rassikring og post 60 Forsøk, likevel
slik at samlet, løpende refusjonsforpliktelser ikke
overstiger 1 800 mill. kr. Forskutteringene skal
refunderes uten kompensasjon for renter og pris-
stigning.

VI
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser 

knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartemen-
tet i 2007 kan:
1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er

omtalt i merknadene til kap. 1320 i St.prp. nr. 1
(2006–2007) innenfor de kostnadsrammer som
der er angitt.

2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover
gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen,
post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassik-
ring og post 60 Forsøk, for investeringsprosjek-
ter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag
overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme
for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger
2 000 mill. kr.

VII
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser 

utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartemen-
tet i 2007 kan forplikte staten for framtidige bud-
sjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens
vegvesen, post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlike-
hold av riksveger m.m., slik at samlet ramme for
gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 9 100
mill. kr, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert
år ikke overstiger 2 300 mill. kr.

VIII
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser 
utover budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartemen-
tet i 2007 kan forplikte staten for framtidige bud-
sjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens
vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester,
slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser
ikke overstiger 3 600 mill. kr, og slik at forpliktel-
sene som forfaller hvert år ikke overstiger 450
mill. kr. 

Jernbaneformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

IX
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

Kap. 1350 postene 23 og 30 Kap. 4350 postene 02 og 06

Kap. 1350 post 25 Kap. 4350 post 07

Kap. 1350 post 30 Kap. 4350 post 37
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X
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet
i 2007 kan bestille materiell utover gitte bevilgnin-

ger, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger
og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

XI
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser 

knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartemen-
tet i 2007 kan:
1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er

omtalt i merknadene til kap. 1350 i St.prp. nr. 1
(2006–2007) innenfor de kostnadsrammer som
der er angitt.

2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover
gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket,
post 30 Investeringer i linjen, for investerings-
prosjekter som ikke er omtalt med kostnadso-
verslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet

ramme for gamle og nye forpliktelser ikke over-
stiger 200 mill. kr.

XII
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser 

utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartemen-
tet i 2007 kan forplikte staten for framtidige bud-
sjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernba-
neverket, post 23 Drift og vedlikehold og post 25
Drift og vedlikehold av Gardermobanen, slik at
samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke
overstiger 2 100 mill. kr, og slik at forpliktelsene
som forfaller hvert år ikke overstiger 500 mill. kr.

Post og telekommunikasjoner

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XIII
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartemen-
tet i 2007 kan bestille materiell utover bevilgningen,

likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og
gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Andre fullmakter

XIV
Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2007 kan overføre inntil 10 mill. kr til eller fra Post-
og teletilsynets reguleringsfond.

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1350 Jernbaneverket

23, 25 og 30 Drift, vedlikehold og investeringer 700 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1380 Post- og teletilsynet

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 4 mill. kroner
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Omtale av lederes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak

Nedenfor redegjøres det for daglig leders ansettel-
sesvilkår i de heleide statlige foretak som pr.
august 2006 ligger under Samferdselsdepartemen-
tet. Med heleid statlig foretak forstås her selskap
eid av staten ved Samferdselsdepartementet eller
staten ved de forvaltningsorganer som ligger
under departementet. 

Med de forutsetninger som her er nevnt, gis
det opplysninger om daglig leders ansettelsesvil-
kår i NSB AS, Posten Norge AS, Avinor AS og
BaneService AS. For øvrig kan nevnes at staten v/
Statens vegvesen er eneeier i selskapet Svinesund-
forbindelsen AS. Selskapet har ikke tilsatt daglig
leder. Ledelse av selskapet ivaretas i perioden
01.07.2005 – 30.06.2007 av en innleid konsulent. 

NSB AS – Konsernsjef Einar Enger

Posten Norge AS – Konsernsjef Dag Mejdell

Avinor AS – Adm.dir. Sverre Quale

Årslønn 2 050 000 kr

Vilkår ved oppsigelse 6 måneders lønn i oppsigelsestiden. 18 måneders etterlønn. 
Sistnevnte avkortes mot annen inntekt.

Spesielle vilkår Bilgodtgjørelse. 5 ekstra feriedager pr. år så lenge Enger er 
eneforsørger for barn under 18 år.

Pensjon 66 pst av lønn ved fratreden, pensjonsalder 62 år med rett til å 
fratre ved fylte 60 år. Årlig pensjonskostnad 1 100 000 kr.

Årslønn 2 450 000 kr

Vilkår ved oppsigelse 6 måneders lønn i oppsigelsestiden. 9 måneders etterlønn 
som etter 3 måneder avkortes mot annen inntekt.

Spesielle vilkår Bilgodtgjørelse. Bonus på maksimalt 25 pst av årslønn

Pensjon 66 pst av lønn ved fratreden. Pensjonsalder 65 år. Årlig 
pensjonskostnad 1 100 000 kr

Årslønn 1 580 000 kr inkludert godtgjørelse for styrearbeid i Avinors 
datterselskap

Vilkår ved oppsigelse 3 måneders lønn i oppsigelsestiden. 9 måneders etterlønn

Spesielle vilkår Bilgodtgjørelse

Pensjon 66 pst av pensjonsgrunnlag begrenset oppad til 12G. 
Pensjonsalder 65 år med rett til å fratre ved fylte 62 år. Årlig 
pensjonskostnad 260 000 kr.
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BaneService AS – Adm.dir. Lars Skålnes

Årslønn 802 500 kr

Vilkår ved oppsigelse 6 måneders lønn i oppsigelsestiden.

Spesielle vilkår Lån fra selskapet til kjøp av bil, begrenset til 350 000 kr

Pensjon 66 pst av lønn ved fratreden, pensjonsalder 67 år. Årlig 
pensjonskostnad 61 000 kr.
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