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Samferdselsdepartementet
1  Mål og hovudprioriteringar

1.1 Regjeringa sine mål med 
samferdselspolitikken

Å forbetre og fornye transportinfrastrukturen i
landet er ei prioritert oppgåve for regjeringa. Re-
duserte transportkostnader betrar konkurranse-
evna for næringslivet og legg til rette for eit vel-
fungerande arbeidsmarknad over heile landet.

Regjeringa vil leggje til rette for eit moderne
transportnett i Noreg med riks- og fylkesvegar,
jernbane og anna kollektivtransport, og infra-
struktur for luft- og sjøtransport som tek omsyn til
framkome, miljø, transporttryggleik og tilgjenge.
Løyvingane til veg, jernbane og kystformål er
auka, og regjeringa overoppfyller planrammene i
Nasjonal transportplan 2014–2023 for dei første
fire åra av planperioden. Med budsjettforslaget er
rammene overoppfylte med 9 mrd. kr etter fire år.

Større effektivitet og samfunnsøkonomisk
lønnsemd er eit mål for regjeringa. I tillegg til
auka løyvingar til ny infrastruktur og til å redu-
sere vedlikehaldsetterslepet på eksisterande infra-
struktur, gjennomfører regjeringa viktige tiltak for
å utnytte ressursane i sektoren betre. Nye Veier
AS er etablert for å medverke til meir effektiv veg-
utbygging, og i 2017 legg regjeringa til rette for å
gjennomføre jernbanereforma. Føremålet med re-
forma er ein betre styringsstruktur, ei meir forret-
ningsmessig organisasjonsform, betre kundeori-
entering og tydelegare mål, for å utnytte dei store
investeringane i jernbaneinfrastruktur dei sei-
nare åra. Regjeringa legg opp til at infrastrukturfø-
retaket, Bane NOR SF, og Jernbanedirektoratet
skal vere operative frå 1. januar 2017.

Innkrevjing av bompengar kan og bør bli meir
effektiv. Arbeidet med bompengereforma held
fram, m.a. er fylkeskommunane i gang med å eta-
blere regionale bompengeselskap. Regjeringa har
eit mål om å redusere bompengebelastinga for bi-
listane og foreslår eit årleg tilskot på 500 mill. kr
for å redusere takstane utanfor byområda. 

Regjeringa vil leggje til rette for at meir av gods-
trafikken skal gå på sjøen. Under Kystverket blir
det foreslått å opprette ei treårig forsøksordning
med tilskot til overføring av gods frå veg til sjø.  

Folketalet i byområda aukar og er venta å
vekse kraftig i åra som kjem. Dette får konse-
kvensar for samferdselspolitikken. Regjeringa vil
gjennomføre ei kraftig satsing på bygging av infra-
struktur i og rundt dei største byane. Vidare vil re-
gjeringa leggje betre til rette for at fleire kan reise
kollektivt, sykle eller gå. Staten har inngått ein by-
miljøavtale med Trondheim kommune og Sør-
Trøndelag fylkeskommune, og det blir forhandla
med fleire byar om bymiljøavtalar. 

Den nye postlova legg til rette for at brukarar
over heile landet skal få tilgang til gode og fram-
tidsretta posttenester og eit likeverdig tilbod av le-
veringspliktige tenester til overkommeleg pris. På
stader der det ikkje er eit ordinært avisbodnett
har Samferdselsdepartementet inngått ein avtale
om distribusjon av aviser i abonnement på laur-
dagar. 

Elektronisk kommunikasjon og internett er
ein viktig innsatsfaktor i næringslivet, forvaltninga
og ikkje minst i kvardagen for folk flest. Løysingar
i ekomsektoren vil påverke korleis helsevesen, ut-
danning og arbeidsdag blir organisert i framtida.
Noreg har allereie god dekning for breiband og er
langt framme i bruk av elektronisk kommunika-
sjon i heile samfunnet. Høghastigheitsbreiband,
både mobilt og fast, gjer ein stor forskjell når det
gjeld korleis elektronisk kommunikasjon kan ta-
kast i bruk og utnyttast. 

Samfunnet blir stadig meir avhengig av elek-
tronisk kommunikasjon og IKT-system for å fun-
gere godt til dagleg og ved større hendingar. Dei
kommersielle ekomtilbydarane investerer mykje i
meir robuste nett og tryggleik, og norske nett
held bra kvalitet. I tillegg har regjeringa sett krav
til forsvarleg tryggleik i ekomtenestene og løyvd
midlar til forsterka ekom i utsette kommunar.
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1.2 Hovudprioriteringane i budsjettet 
for 2017

Utgifter fordelt på programkategori

Hovudprioriteringane i budsjettforslaget for Sam-
ferdselsdepartementet er:
– Overoppfylle rammene i Nasjonal transport-

plan 2014-2023. 
– Vidare opptrapping av løyvingane til Nye Veier

AS til 5 mrd. kr i 2018
– Gjennomføre jernbanereforma ved å opprette

Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF
– Tilskot for å redusere bompengetakstane utan-

for byområda 
– Ny forsøksordning med tilskot for overføring

av gods frå veg til sjø. 

Regjeringa foreslår å løyve 66,8 mrd. kr til Sam-
ferdselsdepartementet. For å kunne samanlikne
tal med saldert budsjett 2016 ekskl. lånetransak-
sjonar, må det gjerast fleire korreksjonar. Frå 2017
er det lagt til grunn at den einskilde verksemda
skal betale pensjonspremie til Statens pensjons-
kasse. Jernbanereforma inneber fleire nye typar
utgifter, m.a. er det lagt inn om lag 4,2 mrd. kr i
meirverdiavgift i kjøp av infrastrukturtenester frå
Bane NOR SF. Korrigert for slike utgifter er sam-
ferdselsbudsjettet på om lag 62,4 mrd. kr, ein auke
på 2,6 mrd. kr eller 4,4 pst. frå saldert budsjett
2016. Til vegformål er det avsett 400 mill. kr til ei

tiltakspakke retta mot Sør- og Vestlandet til dekke-
legging og gang- og sykkelvegar. 

Satsing på transportinfrastruktur, både drift og
vedlikehald og investeringar, er kjernen i samferd-
selsbudsjettet. For første gang på fleire tiår er ved-
likehaldsetterslepet på riksveg og jernbane stansa
og redusert dei siste åra. Med budsjettforslaget
for 2017 vil etterslepet gå ned med 1,6 mrd. kr for
riksvegar, og det vil ikkje auke for jernbane. 

Til vegformål er det avsett 33 mrd. kr, ekskl.
pensjonspremie, ein auke på 2,3 mrd. kr eller 7,3
pst. 29,9 mrd. kr skal gå til Statens vegvesen. Det
er lagt til grunn statlege midlar som gir rom for
oppstart av tre nye store riksvegprosjekt, E39
Rogfast, E39 Bjørset–Skei og E16 Bjørum–Skaret.
I tillegg er det lagt opp til oppstart av skredsik-
ringsprosjektet rv 13 Vik–Vangsnes. Avsett beløp
til skredsikring er om lag som i 2016. Det er lagt
opp til uendra riksvegferjetilbod og 5 pst. realtak-
stauke. Det er avsett 3,1 mrd. kr til Nye Veier AS. 

Som ein del av det grøne skiftet er det foreslått
502,8 mill. kr til ei tilskotsordning for å redusere
bompengetakstane utanfor byane. 

Det er avsett 25,6 mrd. kr til jernbaneformål.
Jernbanereforma gjer at jernbanebudsjettet er
lagt om. Med gamal modell (Jernbaneverket) er

(i 1 000 kr)

Prg.kat.. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

21.10 Administrasjon m.m. 520 241 562 816 572 400 1,7

21.20 Luftfartsformål 1 025 664 1 097 386 1 137 200 3,6

21.30 Vegformål 26 660 229 30 727 098 33 619 600 9,4

21.40 Særskilte transporttiltak 42 104 839 32 365 700 2 602 500 -92,0

21.50 Jernbaneformål 20 411 661 21 530 486 25 615 600 19,0

21.60 Kystforvaltning 2 572 229 2 693 474 2 626 800 -2,5

Sum programområde 21 93 294 863 88 976 960 66 174 100 -25,6

22.10 Post og telekommunikasjoner 772 101 786 776 656 000 -16,6

Sum programområde 22 772 101 786 776 656 000 -16,6

Sum utgifter 94 066 964 89 763 736 66 830 100 -25,5

Korrigert for div. omlegginger 59 763 636 62 387 633 4,4
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budsjettet til jernbaneinfrastrukturen om lag uen-
dra, dvs. om lag 18,2 mrd. kr. Det er m.a. avsett
776 mill. kr til planlegging av dei første InterCity-
prosjekta, dvs. Venjar-Eidsvoll-Langset og Kleve-
rud-Sørli på Dovrebanen, og prosjektet Sand-
bukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen. Det er i alt
foreslått nærmare 1,5 mrd. kr til planlegging av
nye investeringsprosjekt. Nivået på kjøp av per-
sontransport med tog følgjer opp inngåtte avtalar.

Innanfor kystformål er det foreslått å innføre ei
treårig forsøksordning med tilskot for overføring
av gods frå veg til sjø med ei løyving på 30 mill. kr.
Elles blir vedlikehald og fornying prioritert.

Regjeringa vil styrkje kollektivtransporten i
byområda. Det blir foreslått å løyve 937,7 mill. kr
til belønningsordninga for betre kollektivtrans-
port mv. For å følgje opp bymiljøavtalar blir det
foreslått 229,8 mill. kr til store kollektivprosjekt og
170 mill. kr i belønningsmidlar til bymiljøavtalar. 

Tilsyna og Statens havarikommisjon for trans-
port er styrkt. Vegtilsynet vil bli oppretta som ei-
gen etat. 

Regjeringa foreslår ein ny investeringsramme
på 3 mrd. kr til rentekompensasjon for transport-
tiltak i fylka. 

I 2017 er det lagt inn 1 420 mill. kr i overførin-
gane til fylkeskommunane til å dekkje utgifter til
opprusting og fornying av fylkesvegar. Dette er
ein auke på 200 mill. kr frå 2016.   

Forslaga til løyving i 2017 innanfor dei ulike
programkategoriane er kort omtala nedanfor.

Administrasjon, forsking og utvikling

Samla budsjettforslag til administrasjon m.m. er
på 572,4 mill. kr. Løyvinga på kap. 1300 utgjer til
saman 408,1 mill. kr og går til drifta av departe-
mentet, kontingentar mv. til internasjonale organi-
sasjonar, tilskot til trafikktryggleiksformål, sam-
ferdselsberedskap og Redningsselskapet, løyving
til miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen og
midlar til utgreiingar, lønn og andre driftsutgifter i
samband med arbeidet med transportreforma.

Vidare omfattar programkategorien løyvingar
til forsking og utgreiingar, der det samla er fore-
slått å løyve 164,3 mill. kr. Løyvinga vil i hovudsak
gå til transportforsking og forsking på elektronisk
kommunikasjon i regi av Norges forskningsråd. 

Luftfartsformål 

Samla budsjettforslag til luftfartsformål er 1 137,2
mill. kr. 

Det er budsjettert med 815,4 mill. kr til kjøp av
flytransport. Til ordninga med driftstilskot til

ikkje-statlege flyplassar er det foreslått å løyve
29,3 mill. kr.

Til Luftfartstilsynet er det foreslått å løyve
220,4 mill. kr og til Statens havarikommisjon for
transport 72,1 mill. kr.

Vegformål 

Til vegformål er det i alt foreslått å løyve 33,6 mrd.
kr.  

Det er budsjettert med 30,5 mrd. kr til Statens
vegvesen og nærmare 3,1 mrd. kr til Nye Veier
AS. 

Det er foreslått 11,5 mrd. kr til drift og vedlike-
hald av riksvegar og trafikant- og køyretøytilsyn
m.m. På post 30 Riksveginvesteringar er det fore-
slått å løyve 14,6 mrd. kr. I tillegg kjem investe-
ringsmidlar til skredssikring, og til prosjekta E16
over Filefjell, E6 vest for Alta og vegutbygging i
Bjørvika, som er førte på eigne postar. Til saman
utgjer dette 16,1 mrd. kr til investeringar på riks-
vegane over Statens vegvesen sitt budsjett. I til-
legg kjem løyvinga til Nye Veier AS. 

Dei statlege midlane til store vegprosjekt i
2017 vil i hovudsak bli brukt til å følgje opp ved-
tekne riksvegprosjekt. Det er i 2017 lagt opp til an-
leggsstart med statlege midlar av prosjektet E39
Bjørset–Skei.

Det er òg lagt til grunn statlege midlar som gir
rom for førebuande arbeid og anleggsstart i 2017
på desse prosjekta:
– E39 Rogfast i Rogaland 
– E16 Bjørum–Skaret i Akershus og Buskerud.

Endeleg kostnads- og styringsramme for desse
prosjekta er ikkje vurdert. Ny informasjon vil
kunne føre til endringar i den samla prosjektporte-
føljen. Regjeringa legg opp til å komme tilbake til
Stortinget med endeleg innretting og forslag til
godkjenning av bompengefinansiering når pro-
sjekta er vurderte nærmare.

Det er sett av statlege midlar til førebuande ar-
beid i 2017 på dei to OPS-prosjekta:
– Rv 3/25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjør-

net i Hedmark
– Rv 555 Sotrasambandet i Hordaland.

Desse prosjekta med kostnad over 100 mill. kr er
venta opna for trafikk i 2017:
– Rv 110 Ørebekk–Simo i Østfold
– E18 Riksgrensen–Ørje i Østfold
– Rv 4 Lunner grense–Jaren inkl. Lygna sør i

Oppland
– E18 Bommestad–Sky i Vestfold
– E39 Hove–Sandved i Rogaland
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– Rv 509 Sømmevågen i Rogaland
– Rv 509 Sømmevågen–Sola skole i Rogaland
– E6 Sørkjosfjellet i Troms.

Den samla innsatsen til tunnelar er om lag 2 535
mill. kr, som er ein auke på om lag 350 mill. kr frå
2016. Med forslaget til løyving til fornying vil et-
terslepet i vedlikehaldet på riksvegnettet bli redu-
sert med om lag 1 600 mill. kr i 2017.

Skredsikring er viktig for å gjere vegane meir
pålitelege og trygge. Det er foreslått å løyve 659
mill. kr til skredssikring på riksvegar og 687,8
mill. kr på fylkesvegar. Skredsikringsprosjektet rv
13 Vik–Vangsnes startar opp i 2017. 

Det er foreslått 477,1 mill. kr i statlege midlar
til tiltak for gåande og syklande. Vidare er det
foreslått 200 mill. kr til bymiljøavtalar. Til trafikk-
tryggleikstiltak er det foreslått 551,1 mill. kr.

Til riksvegferjedrifta er det foreslått å løyve
1 140,9 mill. kr. 

Det blir foreslått å løyve nærmare 3,1 mrd. kr
til Nye Veier AS i 2017. Løyvinga vil gå til å finansi-
ere utbygginga av:
– E18 Tvedestrand–Arendal i Aust-Agder
– E18 Rugtvedt–Dørdal i Telemark
– E6 Kolomoen–Moelv i Hedmark. 

Vegtilsynet bli skilt ut som eigen etat i 2017. Det
er foreslått å løyve 20,8 mill. kr til tilsynet.

Særskilde transporttiltak

Det er foreslått eit samla budsjett på 2,6 mrd. kr til
særskilde transporttiltak.

Til belønningsordninga for betre kollektiv-
transport mv. i byområda er det foreslått å løyve
939,7 mill. kr. Det er vidare foreslått å løyve 170
mill. kr i belønningsmidlar i bymiljøavtalar til å
dekkje den statlege delen av bymiljøavtalen med
Trondheim i 2017.

Det er foreslått 229,8 mill. kr i statleg tilskot til
store kollektivprosjekt. Løyvinga er fordelt som
følgjer:
– Fornebubanen i Oslo og Akershus om lag 50

mill. kr
– Superbussløsning i Trondheim om lag 42 mill.

kr
– Bybanen i Bergen om lag 50 mill. kr
– Bussveien på Nord-Jæren om lag 85 mill. kr.

Det er foreslått å løyve 78,3 mill. kr til særskilt til-
skot til kollektivtransport som omfattar ordninga
med forvaltning av system for nasjonal reiseplan-
leggar og elektronisk billettering og utvida ordning
for betra TT-tilbod til brukarar med særlege behov. 

For å vidareføre avtalen mellom Samferdsels-
departementet og Hurtigruten ASA for sjøtrans-
porttenester på strekninga Bergen–Kirkenes er
det foreslått å løyve 681,8 mill. kr. Avtalen sikrar
daglege seglingar heile året mellom Bergen og
Kirkenes og til 32 hamner på strekninga.

Det er foreslått å løyve 502,8 mill. kr i tilskot
for reduserte bompengetakstar utanfor byom-
råda.  

Innskota i infrastrukturfondet i 2013-2016 på i
alt 100 mrd. kr gir ei avkastning på 2 053 mill. kr.
Avkastninga frå innskota i 2013, 2014 og 2015 er
fordelt med:
– 479 mill. kr til fornying av riksvegnettet
– 389 mill. kr til Nye Veier AS
– 305 mill. kr til fornying av jernbanenettet
– 248 mill. kr til drift og vedlikehald av jernbane-

nettet
– 87 mill. kr til kystformål
– 71 mill. kr for å finansiere reduksjon av sektor-

avgifter for Kystverket.

Avkastninga på 474 mill. kr frå innskotet i 2016 på
30 mrd. kr er foreslått fordelt til Nye Veier AS.

Jernbaneformål

Det er foreslått å løyve 25,6 mrd. kr til jernbane-
formål. Løyvinga er inkludert meirverdiavgift på
Jernbanedirektoratets kjøp av infrastrukturtenes-
ter frå Bane NOR SF på om lag 4,2 mrd. kr og for-
sikring på 100 mill. kr.

Regjeringa legg opp til at Jernbanedirektoratet
og Bane NOR SF vil vere operative frå 1. januar
2017. Jernbanedirektoratet tek over ansvaret for
kjøp av persontransporttenester med tog og løy-
vinga til dette inngår i budsjettet til Jernbane-
direktoratet. Direktoratet skal også kjøpe infra-
strukturtenester frå Bane NOR SF, som i dag blir
løyvd over budsjettet til Jernbaneverket. Det gjeld
drift og vedlikehald av jernbanenettet, planleg-
ging og investeringar. 

For 2017 foreslår regjeringa å løyve 372,1 mill.
kr i driftsutgifter til Jernbanedirektoratet. Løy-
vinga omfattar drifta av direktoratet, inkludert
Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemuseum.
Det er foreslått 200 mill. kr i spesielle driftsutgif-
ter, som gjeld direktoratet sine utgifter til planleg-
ging og utredning av nye jernbaneprosjekter i tid-
leg fase mv. 

Det er foreslått å løyve 6,8 mrd. kr til kjøp av
drift og vedlikehald, inkl. Gardermobanen. Løy-
vinga inneber at etterslepet på vedlikehaldet av
jernbanenettet ikkje aukar i 2017. Det er foreslått
544 mill. kr til å vidareføre ERTMS-prosjektet. 
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Det er foreslått å løyve 8,8 mrd. kr til kjøp av
investeringar i jernbaneinfrastruktur, og det er av-
sett 4,9 mrd. kr til Follobanen. Forslaget gir rasjo-
nell gjennomføring av dette prosjektet og dei an-
dre store pågåande store investeringsprosjekta i
2017.

I 2017 blir utbygginga av desse store prosjekta
vidareført:
– nytt dobbeltspor Oslo–Ski (Follobanen)
– dobbeltspor Langset–Kleverud (Fellesprosjek-

tet Dovrebanen-E6)
– dobbeltspor på Vestfoldbanen (strekningane

Holm–Holmestrand–Nykirke og Farriseidet–
Porsgrunn)

– moderniseringa av Trønder- og Meråkerbanen
(Hell-Værnes) og Vossebanen (Bergen-Arna). 

Det blir sett av nærmare 1,5 mrd. kr til vidare
planlegging, der InterCity-strekningar, inkludert
Ringeriksbanen, Alnabru godsterminal og elektri-
fisering av Trønderbanen er prioritert.

Til Bane NOR SF er det òg foreslått å løyve
150 mill. kr i driftskreditt og 150 mill. kr for å dek-
kje omstillingskostnader.

Det er foreslått å løyve om lag 3,2 mrd. kr til
statleg kjøp av persontransporttenester med tog. 

Til Statens jernbanetilsyn er det foreslått å
løyve 91,5 mill. kr. I løyvinga inngår tilsynet med
tau- og kabelbaner og tivoli og moroparkar. 

For å leggje til rette for nødvendig kapitalise-
ring i samband med omdanninga av NSB AS er
det foreslått ikkje å budsjettere med utbytte frå
selskapet i 2017.

Kystforvaltning

Til kystforvaltning er det foreslått å løyve om lag
2,6 mrd. kr.

Det er foreslått om lag 1,7 mrd. kr til Kyst-
verkets driftsutgifter. Her inngår, i tillegg til drift
av Kystverket, m.a. navigasjonsinfrastruktur, sjø-
trafikksentralar, transportplanlegging, losord-
ninga, beredskap mot akutt forureining og tilskot
til kystkultur. 

Det er foreslått å løyve 52,9 mill. kr til spesielle
driftsutgifter i 2017. Av dette er 40 mill. kr foreslått
til vidare arbeid med miljøtiltak for U-864.

Det er foreslått 408,8 mill. kr til nyanlegg og
større vedlikehald. Midlane er fordelte med 242,1
mill. kr til utbetringar av farleier og 110,6 mill. kr
til fiskerihamneprosjekt. I tillegg blir det sett av
53,1 mill. kr til navigasjonsinfrastruktur.

Til større kjøp og vedlikehald er det foreslått å
løyve 217 mill. kr. Innanfor løyvinga er det sett av
83,9 mill. kr til å byggje eit fjerde multifunksjons-
fartøy til Kystverket. Det er foreslått 30,2 mill. kr
til Barents Watch.

Det er budsjettert med 60,5 mill. kr i tilskot til
fiskerihamneanlegg. Vidare er det budsjettert
med 10,3 mill. kr i tilskot til hamnesamarbeid, der
formålet er å stimulere hamnene til betre utnyt-
ting av infrastrukturen. Til ei forsøksordning i tre
år med tilskot til overføring av gods frå veg til sjø
blir det foreslått å løyve 30 mill. kr. Ordninga må
godkjennast av ESA.

Til drift av Samfunnet Jan Mayen og utgifter i
samband med avviklinga av navigasjonssystemet
Loran-C er det foreslått å løyve 47,4 mill. kr. Det er
sett av 5,5 mill. kr til å utbetre infrastruktur på Jan
Mayen.  

Post og telekommunikasjonar 

Til post og telekommunikasjonar samla er det
budsjettert med utgifter på 656 mill. kr. Det er
foreslått å løyve 272 mill. kr til kjøp av post- og
banktenester. Løyvinga omfattar 177 mill. kr til
Posten Norge AS og 95,2 mill. kr til distribusjon av
aviser i abonnement på laurdagar på stader utan
ordinært avisbodnett.

Til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit er
det foreslått å løyve 383,8 mill. kr. 

For å gjere ekomnetta meir robuste og styrkje
beredskapsevna er det foreslått å løyve 80,2 mill.
kr i tilskot til teletryggleik og beredskap. Ekomtil-
bydarane byggjer ut infrastrukturen på kommersi-
elt grunnlag. Ordninga med tilskot til breibands-
utbygging er foreslått vidareført for å auke kapasi-
teten og betre dekninga i område der marknaden
ikkje fungerer tilfredsstillande. Det blir foreslått å
løyve 93,7 mill. kr i tilskot til breibandsutbygging.
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2  Diverse omtaler

2.1 Forenkla modell for premie-
betaling til Statens pensjonskasse

Frå 2017 innfører regjeringa ein forenkla modell
for premiebetaling til Statens pensjonskasse for
dei verksemdene som i dag ikkje betaler premie.
Dette vil i større grad gjere verksemdene ansvar-
lege for sine pensjonskostnader. Berre ei av tre
statlege verksemder betaler i dag pensjonspremie
til Statens pensjonskasse. Dette kan føre til at
verksemdene tilset meir personale enn dei ville ha
gjort med ei rettare prising av innsatsfaktorane.
Investeringar i digitale løysingar eller kjøp av te-
nester frå private vil bli meir aktuelt og svare seg
om staten har ein rettare pris på arbeidskrafta. 

Den delen av statens pensjonsutgifter som i
dag ikkje blir finansiert av premieinntekter, blir
dekt sentralt av staten over kap. 612 Tilskot til Sta-
tens pensjonskasse og kap. 613 Arbeidsgivaravgift
til folketrygda. Modellen som blir innført vil med-
føre auka premieinntekter til Statens pensjons-
kasse og dermed reduserte tilskot til Statens pen-
sjonskasse. I budsjettforslaget er verksemdene
kompenserte ut frå overslag for auka utgifter. Mo-
dellen er samla sett provenynøytral på omleggings-
tidspunktet. Nærmare omtale er gitt i Gul bok
2017.

Tabellen under viser kompensasjonen for de-
partementet og etatane på 01-postar og ev. andre
postar.

2.2 Digital post

Alle statlege verksemder skal i 2016 ta i bruk digi-
tal post til innbyggjarane. Dette gjeld sending av
post til innbyggjarar som har valt digital postkasse
og som ikkje har reservert seg. Altinn skal bru-
kast for digital post frå forvaltninga til næringsdri-

vande. Overgangen frå å sende post på papir til di-
gital post vil gi statlege verksemder innsparingar,
m.a. reduserte portokostnader. For å realisere de-
lar av desse gevinstane foreslår regjeringa ein
samla reduksjon på 193,3 mill. kr i 2017. For Sam-
ferdselsdepartementet og etatane er det trekt ut
om lag 1,5 mill. kr i alt. 

Kap. (i 1 000 kr)

1300 Samferdselsdepartementet 18 556

1313 Luftfartstilsynet 17 472

1314 Statens havarikommisjon for transport 5 483

1320 Statens vegvesen 638 354

1323 Vegtilsynet 1 103

1352 Jernbanedirektoratet 18 000

1354 Statens jernbanetilsyn 6 923

1360 Kystverket 54 065

1380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 13 011
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3  Oversikt over budsjettforslaget mv.

3.1 Utgifter og inntekter fordelt på 
kapittel

Tabellane under viser løyvingane som blir fore-
slått til samferdselsområdet fordelt på utgifts- og
inntektskapittel. 

Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

Administrasjon m.m.

1300 Samferdselsdepartementet 361 997 402 130 408 100 1,5

1301 Forskning og utvikling mv. 158 244 160 686 164 300 2,2

Sum kategori 21.10 520 241 562 816 572 400 1,7

Luftfartsformål

1310 Flytransport 727 236 811 400 815 400 0,5

1311 Tilskudd til regionale flyplasser 36 670 28 500 29 300 2,8

1313 Luftfartstilsynet 197 279 194 112 220 400 13,5

1314 Statens havarikommisjon for 
transport 64 479 63 374 72 100 13,8

Sum kategori 21.20 1 025 664 1 097 386 1 137 200 3,6

Vegformål

1320 Statens vegvesen 26 603 129 29 427 098 30 523 600 3,7

1321 Nye Veier AS 57 100 1 300 000 3 075 200 136,6

1323 Vegtilsyn 20 800

Sum kategori 21.30 26 660 229 30 727 098 33 619 600 9,4

Særskilte transporttiltak

1330 Særskilte transporttiltak 2 104 839 2 365 700 2 602 500 10,0

1331 Infrastrukturfond 40 000 000 30 000 000 -100,0

Sum kategori 21.40 42 104 839 32 365 700 2 602 500 -92,0
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Jernbaneformål

1350 Jernbaneverket 17 284 152 18 202 044 -100,0

1351 Persontransport med tog 3 047 901 3 249 900 -100,0

1352 Jernbanedirektoratet 25 224 100

1354 Statens jernbanetilsyn 79 608 78 442 91 500 16,6

1356 Bane NOR SF 100 300 000 299 900,0

Sum kategori 21.50 20 411 661 21 530 486 25 615 600 19,0

Kystforvaltning

1360 Kystverket 2 529 206 2 631 766 2 579 400 -2,0

1361 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C 43 023 61 708 47 400 -23,2

Sum kategori 21.60 2 572 229 2 693 474 2 626 800 -2,5

Sum programområde 21 93 294 863 88 976 960 66 174 100 -25,6

Post og telekommunikasjoner

1370 Posttjenester 418 000 403 000 272 200 -32,5

1380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 354 101 383 776 383 800 0,0

Sum kategori 22.10 772 101 786 776 656 000 -16,6

Sum programområde 22 772 101 786 776 656 000 -16,6

Sum utgifter 94 066 964 89 763 736 66 830 100 -25,5

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17
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Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

Administrasjon m.m.

4300 Samferdselsdepartementet 2 409 2 594 2 600 0,2

5577 Sektoravgifter under Samferdsels-
departementet 846 889 749 000 986 000 31,6

Sum kategori 21.10 849 298 751 594 988 600 31,5

Luftfartsformål

4312 Avinor AS 444 370 444 400 444 400 0,0

4313 Luftfartstilsynet 129 495 129 446 137 200 6,0

5619 Renter av lån til Avinor AS 95 124 74 000 50 300 -32,0

5622 Aksjer i Avinor AS 500 000 500 000 500 000 0,0

Sum kategori 21.20 1 168 989 1 147 846 1 131 900 -1,4

Vegformål

4320 Statens vegvesen 816 278 643 400 718 300 11,6

4322 Svinesundsforbindelsen AS 5 000 25 000 190 000 660,0

5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS 14 476 28 000 20 000 -28,6

Sum kategori 21.30 835 754 696 400 928 300 33,3

Særskilte transporttiltak

4331 Infrastrukturfond 870 088 1 579 000 2 053 000 30,0

Sum kategori 21.40 870 088 1 579 000 2 053 000 30,0

Jernbaneformål

4350 Jernbaneverket 793 393 700 250 -100,0

4352 Jernbanedirektoratet 31 000

4354 Statens jernbanetilsyn 13 298 13 674 14 000 2,4

5611 Aksjer i NSB AS 753 000 595 000 -100,0

Sum kategori 21.50 1 559 691 1 308 924 45 000 -96,6

Kystforvaltning

4360 Kystverket 10 081 11 378 11 700 2,8

4361 Samfunnet Jan Mayen og Loran C 7 117 5 490 5 700 3,8

Sum kategori 21.60 17 198 16 868 17 400 3,2

Sum programområde 21 5 301 018 5 500 632 5 164 200 -6,1

Post og telekommunikasjoner

4380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 183 065 177 876 600 -99,7

5618 Aksjer i Posten Norge AS 300 000 320 000 120 000 -62,5

Sum kategori 22.10 483 065 497 876 120 600 -75,8

Sum programområde 22 483 065 497 876 120 600 -75,8

Sum inntekter 5 784 083 5 998 508 5 284 800 -11,9
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3.2 Bruk av stikkordet «kan 
overførast»

Oversikten under viser dei postane utanom post-
gruppe 30–49 som i 2016 har stikkordet «kan
overførast».

1 Posten skifta i 2016 namn til Tilskot til store kollektivprosjekt, jf. Prop. 122 S (2015–2016)/Innst. 400 S (2015–2016). Stikkordet
galdt for 2016, jf. Prop. 19 S (2015–2016) og Innst. 132 S (2015–2016).

2 Omorganiseringa av jernbanesektoren gjer at posten ikkje blir vidareført i 2017.
3 Omorganiseringa av jernbanesektoren gjer at kapitlet ikkje blir vidareført i 2017.

(i 1 000 kr)

Kap. Post Nemning
Overført

til 2016
Forslag

2017

1301 50 Samferdselsforsking 108 143 200

1310 70 Kjøp av innanlandske flyruter 15 274 815 400

1311 71 Tilskot til ikkje-statlege flyplassar 6 366 29 300

1320 23 Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og køyretøytilsyn m.m. 39 746 11 539 400

1320 29 Vederlag til OPS-prosjekt 2 590 519 000

1320 62 Skredsikring fylkesvegar 48 225 687 800

1320 63 Tilskot til gang- og sykkelvegar 56 245 100 000

1320 72 Kjøp av riksvegferjetenester 75 967 1 140 900

1330 60 Særskilt tilskot til kollektivtransport 52 914 78 300

1330 61 Belønningsordninga for betre kollektivtransport mv. i byområda 0 939 700

1330 63 Særskilt tilskot til Fornebubanen1 25 000 229 800

1350 23 Drift og vedlikehald2 0 0

1350 25 Drift og vedlikehald av Gardermobanen2 4 714 0

1351 70 Kjøp av persontransport med tog3 227 569 0

1360 21 Spesielle driftsutgifter 134 427 52 900

1360 60 Tilskot til fiskerihamneanlegg 52 669 60 500

1360 71 Tilskot til hamnesamarbeid 2 672 10 300

1380 70 Tilskot til teletryggleik og -beredskap 7 856 80 200

1380 71 Tilskot til breibandsutbygging 802 93 700
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3.3 Endringar i statsbudsjettet etter 
saldert budsjett 2016

Oversiktene under viser endringane i statsbud-
sjettet etter saldert budsjett 2016 for utgifter og
inntekter. 

Endring i utgifter fordelt på kapittel

Endring i inntekter fordelt på kapittel

(i 1000 kr)

Kap. Post Prop. S Innst. S

Saldert
budsjett

2016 Endring
Revidert
budsjett

1300 01 122 400 173 354 -160 173 194

1300 74 122 400 83 500 10 000 93 500

1310 70 122 400 811 400 -15 300 796 100

1320 23 122 400 10 502 030 25 000 10 527 030

1320 30 122 400 14 514 000 35 000 14 549 000

1320 34 122 400 339 900 -40 000 299 900

1320 37 122 400 357 600 -20 000 337 600

1320 72 122 400 984 300 -30 000 954 300

1330 63 122 400 100 000 90 000 190 000

1350 23 122 400 8 093 094 94 500 8 187 594

1350 30 122 400 5 824 600 32 000 5 856 600

1357 96 122 400 0 100 100

1358 96 122 400 0 100 100

1359 96 122 400 0 100 100

1360 01 122 400 1 709 430 2 000 1 711 430

1360 21 122 400 51 736 -15 000 36 736

1360 30 122 400 553 200 25 000 578 200

1360 45 122 400 197 300 15 000 212 300

(i 1000 kr)

Kap. Post Prop. S Innst. S

Saldert
budsjett

2016 Endring
Revidert
budsjett

4322 90 122 400 25 000 20 000 45 000

5618 85 122 400 320 000 -320 000 0

5623 85 122 400 8 300 -8 300 0

5624 80 122 400 28 000 14 700 42 700
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4  Oppmodingsvedtak

Tabell 4.1 gir ei oversikt over dei oppmodingsved-
taka som Stortinget har vedteke for sesjonen
2015–2016 som gjeld Samferdselsdepartementet,
og vedtak frå sesjonane 2014–2015 og 2013–2014

som Stortinget ikkje har kvittert ut. Departemen-
tet gjer greie for oppfølginga av vedtaka i del III,
pkt. 7.5. 

Tabell 4.1 Oppmodingsvedtak ordna etter sesjon og nummer

Sesjon Vedtak nr. Stikkord

2015–2016 52 Redusere CO2-utslepp i ferjesektoren

2015–2016 53 Standardisere ferjekontraktar

2015–2016 54 Ny teknologi i offentlege anbod

2015–2016 55 Krav til støy og NOX- og partikkelutslepp i anbodsprosessane

2015–2016 58 Ferjeanbod 

2015–2016 59 Fylkeskommunale og kommunale ferjer og ruter i eigenregi – låg- eller 
nullutsleppsteknologi 

2015–2016 71 Rentekompensasjonsordning for bompengeselskap

2015–2016 78 Landingsavgifter for fly

2015–2016 80 Låg- og nullutsleppsteknologi for offentlege køyretøy og drosjer, ferjer, 
rutebåtar og dieseltog 

2015–2016 102 Redningsselskapet

2015–2016 320 Redningsselskapet

2015–2016 321 Tungbilkontroll 

2015–2016 322 Tilskots- og finansieringsordningane til fiskerihamnene

2015–2016 447 Rusmiddelmisbruk i luftfarten 

2015–2016 448 Alkoholmisbruk i luftfarten

2015–2016 449 Promilletesting av pilotar og kabinpersonale

2015–2016 451 Barnas transportplan

2015–2016 530 Retningslinjer for avvikling av sykkelritt

2015–2016 531 Mobile vakter ved gjennomføring av sykkelritt

2015–2016 532 Mellombelse føresegner for å gjennomføre sykkelritt i 2016 

2015–2016 636 Fiberkablar til utlandet

2015–2016 720 Rammevilkåra for nærskipsfarten

2015–2016 721 Flytte transportarbeid over på sjø eller bane

2015–2016 722 Stimulere vareeigarar til å nytte sjøvegen
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2015–2016 723 Nasjonal transportplan 2018–2029 – logistikknutepunkt 

2015–2016 725 Nasjonal hamneplan – konkurransevilkår for skipsfarten

2015–2016 726 Nasjonal hamneplan – innhald 

2015–2016 727 Tilskotsordning for hamner

2015–2016 730 Berekningsteknisk rente i prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal 
i Aust-Agder

2015–2016 732 Flyplasskapasiteten i det sentrale Austlandsområdet

2015–2016 733 Ein meir miljøvennleg og berekraftig luftfartssektor med god 
kapasitetsutnytting

2015–2016 735 Nasjonal transportplan 2018–2029 – organisering av ferjesektoren

2015–2016 871 Nasjonal transportplan 2018–2029 – måltal for låg- og 
nullutsleppskøyretøy

2015–2016 873 Utviklingskontraktar for hydrogenferjer 

2015–2016 874 Nasjonal transportplan 2018–2029 – bruk av hydrogen på 
jernbanestrekningar som ikkje er elektrifiserte 

2015–2016 879 Fornybart drivstoff i innanriks luftfart

2015–2016 880 Null- og lågutsleppsteknologi for supplyfartøy på norsk sokkel

2015–2016 881 Nasjonal transportplan 2018–2029 – landstrømtilbod i norske hamner 

2015–2016 906 Takstdifferanse mellom NSB og kollektivselskapa 

2015–2016 909 Berekningsteknisk rente i prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

2015–2016 912 Berekningsteknisk rente i prosjektet E6 Kolomoen – Moelv i Hedmark

2015–2016 913 Bom på sideveg fv 84 ved Snarud og Rudshøgda

2015–2016 1000 Flyplassar, m.a. framtidig rolle for dei ikkje-statlege flyplassane 
i Austlandsområdet 

2014–2015 96 Handlingsplan for trafikktryggleik på veg

2014–2015 459 Lågutsleppsoner – heimel i vegtrafikkloven

2014–2015 582 Alkolås

2013–2014 400 Nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon

Tabell 4.1 Oppmodingsvedtak ordna etter sesjon og nummer

Sesjon Vedtak nr. Stikkord
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Del II
Nærmere om budsjettforslaget
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5  Nærmere omtale av bevilgningsforslagene

Programområde 21 Innenlands transport

Programkategori 21.10 Administrasjon m.m.

Utgifter under programkategori 21.10 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 21.10 fordelt på kapitler

Bevilgningene under programkategori 21.10 Ad-
ministrasjon m.m. dekker Samferdselsdeparte-
mentets driftsutgifter, arbeid med transportre-
formen, kontingenter mv. til deltakelse i interna-
sjonale organisasjoner, midler til å etablere en
miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen,
samt tilskudd til trafikksikkerhetsformål, sam-
ferdselsberedskap og Redningsselskapet. Videre
omfatter programkategorien bevilgninger til de-
partementets innsats innen forskning og utvik-
ling mv. Sektoravgifter under Samferdselsdepar-
tementet er fra 2017 også plassert under pro-
gramkategori 21.10. 

Samlet budsjettforslag for programkategorien
er 572,4 mill. kr i utgifter og 988,6 mill. kr i inntek-
ter.

Det foreslås 192,9 mill. kr til departementets
driftsbudsjett og 44 mill. kr til kontingenter mv. til
internasjonale organisasjoner. Til arbeidet med
reformer på samferdselssektoren foreslås det 12,8
mill. kr. Det foreslås 17,0 mill. kr til å etablere en
miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen. Til
tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. foreslås
54,9 mill. kr. Videre foreslås 3 mill. kr til samferd-
selsberedskap og 83,5 mill. kr i tilskudd til Red-
ningsselskapet.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

1300 Samferdselsdepartementet 361 997 402 130 408 100 1,5

1301 Forskning og utvikling mv. 158 244 160 686 164 300 2,2

Sum kategori 21.10 520 241 562 816 572 400 1,7

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

4300 Samferdselsdepartementet 2 409 2 594 2 600 0,2

5577 Sektoravgifter under Samferdsels-
departementet 846 889 749 000 986 000 31,6

Sum kategori 21.10 849 298 751 594 988 600 31,5
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Til Samferdselsdepartementets arbeid med
forskning og utvikling mv. foreslås det 164,4 mill.
kr. Bevilgningen til forskning som er på 143,2 mill.
kr, vil i hovedsak gå til transportforskning og
forskning på elektronisk kommunikasjon i regi av
Norges forskningsråd. 

Nærmere om budsjettforslaget

Samferdselsdepartementets prioriteringer gjøres
på grunnlag av Sundvolden-erklæringen og de po-
litiske målene gitt ved Stortingets behandling av
bl.a. Nasjonal transportplan 2014–2013, jf. Meld
St. 26 (2012–2013) og Innst. 450 S (2012–2013), og
i andre proposisjoner og meldinger som Meld. St.
25 (2014–2015) På rett vei. Reformer i veisektoren
og Meld. St. 27 (2014–2015) På rett spor. Reform
av jernbanesektoren, jf. Innst. 362 S (2014–2015)

og Innst. 386 S (2014–2015). Prioriteringer innen-
for departementets driftsbudsjett følger også av
virksomhetsinterne mål fastlagt i personal-, IKT-
og kompetanseplan. Utgangspunktet for departe-
mentets forskningsinnsats er FoU-strategi for
Samferdselsdepartementet 2016–2022. 

Mål og prioriteringer innen Samferdselsdepar-
tementets ansvarsområde realiseres i første rekke
ved den politikken som utformes og de bevilgnin-
gene som stilles til disposisjon til ulike formål og
til etatene under departementets ansvarsområde.
Rapportering for de ulike sektorene går fram av
omtalene for de ulike fagområdene og øvrige om-
taler i budsjettproposisjonen.

Samferdselsdepartementet forvalter statens
eierskap i Avinor AS, NSB AS, Nye Veier AS,
Posten Norge AS, Togmateriell AS, Salg og billet-
tering AS, Togvedlikehold AS og Bane NOR SF. 

Kap. 1300 Samferdselsdepartementet

Ved behandlingen av Prop. 122 S (2015–2016) og Innst. 400 S (2015–2016) ble kap. 1300, post 01 redusert med 0,2 mill. kr og post
74 økt med 10 mill. kr.

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 192,9 mill. kr til drift av Sam-
ferdselsdepartementet. Økningen på 19,5 mill. kr
fra saldert budsjett 2016 gjelder i hovedsak pre-
miebetaling til Statens pensjonskasse, jf. omtale i
del I. 

Bevilgningen på posten skal dekke lønn og
godtgjørelser til ansatte i departementet. Videre
skal den dekke driftsutgifter som husleie, anskaf-
felser av maskiner, IKT, inventar, utstyr, utgifter til
tjenestereiser, kompetanseutviklingstiltak og kjøp

av konsulenttjenester. Det er også satt av midler
til stillingen som samferdselsråd i Brussel.

Samferdselsdepartementet hadde ved utgan-
gen av 2015 174 fast tilsatte.

Post 21 Spesielle driftsutgifter – 
utredninger, modernisering av 
transportsektoren 

Det foreslås bevilget 12,8 mill. kr til utredninger
og modernisering av transportsektoren. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Driftsutgifter 174 312 173 354 192 900

21 Spesielle driftsutgifter – utredninger, 
modernisering av transportsektoren 11 524 24 276 12 800

30 Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen 741 21 100 17 000

70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 43 758 42 800 44 000

71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. 47 700 54 100 54 900

72 Tilskudd til samferdselsberedskap 2 792 3 000 3 000

74 Tilskudd til Redningsselskapet 81 170 83 500 83 500

Sum kap. 1300 361 997 402 130 408 100
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Bevilgningen på posten skal dekke Samferd-
selsdepartementets videre arbeid med reformer
innen transportsektoren. 

Reformarbeidet er omfattende og ressurskre-
vende, og det krever et godt faglig grunnlag. I ar-
beidet med reform av jernbanesektoren er det
opprettet et eget prosjekt i departementet. Bevilg-
ningen skal dekke lønn til midlertidig tilsatte i
prosjektet og andre driftsutgifter, samt ekstern bi-
stand på flere felt. 

Post 30 Miljø-/oljevernbase i Lofoten/
Vesterålen

Det foreslås bevilget 17 mill. kr til å etablere en
miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen.

Samferdselsdepartementet har ansvaret for å
utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og
energidepartementet, Nærings- og fiskerideparte-
mentet og Klima- og miljødepartementet.

Det ble i 2015 etablert et midlertidig sekreta-
riat for oljevern-/miljøsentret i Lofoten/Vester-
ålen. Sekretariatets skal utrede og utvikle et kon-
sept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver,
organisering og finansiering av sentret.

Sekretariatet har utarbeidet en foreløpig rap-
port pr. 1. juli 2016. Det videre utredningsarbeidet
vil baseres på at formålet skal være at senteret
skal arbeide for å fremme kunnskap, teknologi og
metoder for arbeidet med oljevern og mot marin
plastforsøpling for et renere havmiljø. Det utarbei-
des forslag til endelig formål, hovedmål og delmål
for senteret i sluttrapporten som skal være ferdig
15. februar 2017.

Sekretariatets arbeid skjer i dialog med Nord-
land fylkeskommune og med andre lokale, regio-
nale og sentrale aktører og myndigheter. Det mid-
lertidige sekretariatet har arbeidsted i Kyst-
verkets lokaler i Kabelvåg. Bevilgningen for 2017
skal brukes til videre planlegging av senteret. 

Post 70 Tilskudd til internasjonale 
organisasjoner

Det foreslås bevilget 44 mill. kr.
Bevilgningen skal finansiere kontingenter til

Norges deltakelse i internasjonale organisasjoner
og programmer m.m. innen transport og kommu-
nikasjon.

Samferdselsdepartementet er medlem av føl-
gende større internasjonale organisasjoner/EU-
programmer: 
– Den internasjonale teleunion (ITU) 
– Verdenspostforeningen (UPU) 

– Den europeiske post- og teleorganisasjon
(CEPT), 

– Det europeiske jernbanebyrå (ERA), 
– luftfartsorganisasjonene ECAC og ICAO 
– Det europeiske byrå for flysikkerhet (EASA) 
– Den internasjonale jernbaneorganisasjon

(OTIF) 
– Den internasjonale organisasjonen for offentlig

transport (UITP) 
– Det europeiske nettverks- og informasjonssik-

kerhetsbyrået (ENISA) 
– Det internasjonale transportforum (ITF) 
– EU-programmene om forbedring av godstrans-

portsystemets miljøegenskaper (Marco Polo
II) og om samvirkeløsninger og felles rammer
for europeiske offentlige forvaltninger, foretak
og borgere som et middel til å modernisere
den offentlige sektor (ISA2). 

Videre omfatter bevilgningen departementets an-
del av kostnader til Nordlig Dimensjon Partner-
skap for Transport og Logistikk (ND PTL). 

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

ISA2 er et EU-program som skal løpe fra 2016–
2020, jf. Prop. 75 S (2015–2016) Samtykke til delta-
kelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlem-
melse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2
(2016–2020) og Innst. 302 S (2015–2016). Formå-
let er å legge til rette for elektronisk samhandling
på tvers av landegrenser og sektorer. Det er en vi-
dereføring av et mangeårig europeisk samarbeid
med dette formålet. Samferdselsdepartementet er
ett av flere departementer som finansierer Norges
andel. 

Marco Polo er et EU-program som gjennom
økonomisk støtte gir insentiver til omlegging til
mer miljøvennlig godstransport, primært gjen-
nom modale skift fra veg til sjø og/eller jernbane.
Programmet Marco Polo II ble avsluttet ved års-
skiftet 2013/2014. EU har lagt oppfølgeren til pro-
grammet under det transeuropeiske transport-
nettverket, TEN-T, og finansieringsordningen
«Connecting Europe Facility». Norge deltar ikke i
CEF Transport og dermed ikke heller ikke i etter-
følgeren til Marco Polo. Det siste norske pro-
sjektet under Marco Polo-programmet avsluttes
etter planen i 2016. 

Den norske deltakelsen i Marco Polo finansi-
eres av Nærings- og fiskeridepartementet (1/3)
og Samferdselsdepartementet (2/3), som også
har koordineringsansvaret. Etter hvert som pro-
sjektene som mottar støtte fra Marco Polo-pro-
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grammet avsluttes, vil utbetalingene til program-
met reduseres.

Post 71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål 

Det foreslås bevilget 54,9 mill. kr som tilskudd til
trafikksikkerhetsformål. 

Bevilgningen for 2016 foreslås fordelt med 42
mill. kr til Trygg Trafikk, 3,55 mill. kr til Syklist-
enes Landsforening, 1,5 mill. kr til Norsk elbil-
forening og 350 000 kr til Transportøkonomisk in-
stitutt for revisjon av «Trafikksikkerhetshåndbo-
ken». Dette er en videreføring av tilskuddene for
2016. Tilskuddet til ITS Norge foreslås økt med
0,8 mill. kr til 2,5 mill. kr. Videre foreslås det 4
mill. kr til tilskuddsordningen for lokale trafikk-
sikkerhetstiltak og 1 mill. kr til prisen «Årets tra-
fikksikkerhetskommune». 

Trygg Trafikk er en landsomfattende, uavhen-
gig organisasjon for det frivillige trafikksikker-
hetsarbeidet og skal fungere som et bindeledd
mellom frivillige aktører og offentlige myndig-
heter. Organisasjonen er en viktig pådriver i det
nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og arbeider
for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle tra-
fikantgrupper, og særlig barn og unge. Videre fun-
gerer den som kunnskapsformidler og er et kom-
petansesenter for trafikkopplæring for barn og
unge, bl.a. gjennom å utarbeide læremidler, arran-
gere kurs og tilby veiledning.

Finansieringen av Trygg Trafikk skjer dels
gjennom statstilskudd og dels gjennom andre til-
skudd og egne inntekter. 

Tilskuddet i 2015 bidro bl.a. til å styrke ung-
domssatsingen, videreutvikle kompetansesente-
ret og styrke trafikkopplæring i skolen. Videre bi-
dro Trygg Trafikk til økt sikkerhet for gående og
syklende, samt sikring av barn i bil.

Trygg Trafikk vil i 2017 videreføre satsingen
på økt sikkerhet for ungdom og myke trafikanter
og være tydelige i rollen som pådriver og veileder,
særlig overfor kommunesektoren. Videre vil
Trygg Trafikk i 2017 styrke rollen som kompetan-
sesenter for trafikkopplæring av barn og unge,
bl.a. gjennom å bidra til trygg sykling på skoleve-
gen. Tilskuddet for 2017 vil utgjøre om lag 53 pst.
av Trygg Trafikks inntekter.

Syklistenes Landsforening skal bl.a. arbeide
for å bedre trafikksikkerheten for syklister. Regje-
ringen har som en viktig transportpolitisk målset-
ting å få flere til å sykle. For å få flere til å velge
sykkel som transportmiddel må det oppleves som
trygt å sykle. Ikke minst gjelder dette i bytrafikk,
som for mange i dag oppleves som utrygt. Spesielt
viktig er det også å legge til rette for trygge skole-

veger, slik at flere barn og unge kan sykle til sko-
len. I arbeidet med å bedre trafikksikkerheten for
syklister spiller Syklistenes Landsforening en vik-
tig rolle, som en kompetent og uavhengig organi-
sasjon som kan gi faglig funderte innspill til
myndigheter og det politiske miljøet. Tilskuddet
til Syklistenes Landsforening skal bidra til å ut-
vikle organisasjonens kompetanse om sykkel som
transportmiddel, herunder temaer som trafikksik-
kerhet, framkommelighet og miljø.

Foreningen retter seg mot ulike målgrupper.
Den er et informasjons- og rådgivingssenter for
syklister, kommuner, bedrifter, skoler m.fl. Videre
gjennomfører foreningen kampanjer som aksjonen
«synlig syklist», der den bl.a. deler ut sykkellykter
og sprer budskapet om at syklister må se og bli
sett i trafikken. I november og desember 2015 ble
det delt ut flere tusen lykter i de mange aksjonene
i foreningens lokallag. Syklistenes landsforening
har også arbeidet med viktige spørsmål i tilknyt-
ning til regelverk og foreldres rett til å bestemme
om egne barn kan sykle til/fra skolen. Forenin-
gen arbeidet i 2015 også med å kartlegge «sykkel-
feller» og rapportere videre til vegeier, slik at
disse kan vurdere og utbedre farlige punkter for
syklende. Syklistenes Landsforening arbeider
også i noen grad med å påse at vegnormaler og re-
levante håndbøker blir fulgt ved prosjektering og
utbygging av gang- og sykkelanlegg, og at vinter-
driften på sykkelanlegg følges opp i henhold til
driftskontrakter. 

Bruk av ITS (Intelligente Transportsystemer)
er et viktig bidrag for å oppnå regjeringens tran-
sportpolitiske mål, herunder trafikksikkerhet. ITS
Norge er en medlemsforening for alle aktører i
transportbransjen og arbeider for bedre samord-
ning, bruk og utvikling av ITS-tjenester i tran-
sportsektoren. 

Tilskuddet til ITS Norge i 2015 bidro til at
foreningen bl.a. kunne delta i flere nasjonale og in-
ternasjonale prosjekter. Resultatene av disse pro-
sjektene vil kunne bidra til å gjøre transportsek-
toren mer effektiv, miljøvennlig og trafikksikker. 

For å styrke ITS Norge i en tid preget av svært
raske teknologiske endringer som har potensial til
å endre transportsektoren, foreslås tilskuddet økt
med 0,8 mill. kr til 2,5 mill.kr i 2017. Foreningen
vil i 2017 drive kompetanseoppbygging, stimulere
til forskningsinnsats, arrangere konferanser og
seminarer, drive faggrupper og formidle kunn-
skap og informasjon om ITS. Foreningen vil også
delta i flere prosjekter både nasjonalt og interna-
sjonalt.

Norsk elbilforening representerer Norges sta-
dig økende antall elbilbilister. Foreningen har
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som målsetting å fremme energieffektive, ladbare
kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektri-
sitet fra fornybare energikilder. Den informerer
på nasjonalt nivå om hvilke fordeler elbilen brin-
ger med seg og gir i tillegg forbrukerinformasjon
om alt som har med elbil å gjøre. På internasjonalt
nivå bidrar elbilforeningen med å spre kunnskap
om elbilpolitikk og hvordan en slik politikk kan
fremme elbiler i bilmarkedet.

Tilskuddet til Norsk elbilforening i 2017 skal
bidra til at de kan fortsette arbeidet som kunn-
skapsformidler nasjonalt og internasjonalt.

Transportøkonomisk institutt har redaktøran-
svaret for «Trafikksikkerhetshåndboken» som er
tilgjengelig på internett. Håndboken oppsumme-
rer mer enn 200 nasjonale og internasjonale forsk-
ningsrapporter om trafikksikkerhet, bl.a. om ef-
fekten av ulike trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddet
i 2015 ble benyttet til kapittelrevisjoner og oppgra-
dering av webversjonen, og for 2017 skal det be-
nyttes det til å revidere ytterligere deler av boken.
Oppdatert informasjon om trafikksikkerhetstilta-
kenes effekter er vesentlig i utformingen av tra-
fikksikkerhetsarbeidet, og målet er at kapitler
oppdateres hvert femte år.

Tilskuddsordningen for lokale trafikksikker-
hetstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikksik-
kerhetsarbeid i regi av kommuner og frivillige or-
ganisasjoner mv. I 2015 ble det tildelt tilskudd på
til sammen 4 mill. kr til 14 ulike tiltak i regi av
kommuner, organisasjoner og andre aktører. Til-
takene omfatter mindre infrastrukturtiltak og tra-
fikantrettede tiltak. 

Prisen «Årets trafikksikkerhetskommune»
skal framheve og hedre kommuner som har ut-
merket seg i lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Kårin-
gen skjer på bakgrunn av innsendte forslag og
skal bidra til å løfte fram forbilder som kan inspi-
rere andre kommuner til økt innsats. Prisen ble i
2015 tildelt Alta kommune, mens Ski kommune
fikk den i 2016.

Post 72 Tilskudd til samferdselsberedskap

Det foreslås bevilget 3 mill. kr som tilskudd til
samferdselsberedskap.

Målet med ordningen er å finansiere ulike ak-
tørers utgifter til arbeid og oppgaver som er vik-

tige for samferdselsberedskap, men som ikke fi-
nansieres direkte over statsbudsjettet. Bevilg-
ningen skal dekke utgifter Avinor AS og Posten
Norge AS har til risiko- og sårbarhetsanalyser, be-
redskapsplanlegging og øvelser. Videre dekker
bevilgningen Nasjonal kommunikasjonsmyndig-
hets utgifter til å sikkerhetsklarere personell i
samferdselssektoren utover eget ansvarsområde.

Post 74 Tilskudd til Redningsselskapet

Det foreslås bevilget 83,5 mill. kr til Redningssel-
skapet som er det samme som i saldert budsjett
2016.

Redningsselskapet er en landsdekkende, frivil-
lig, humanitær organisasjon. Det primære for-
målet er å redde liv og berge verdier på sjøen. Or-
ganisasjonen er en viktig beredskapsressurs langs
norskekysten.

Organisasjonen utfører søk-, rednings- og hjel-
petjeneste langs kysten og i tilstøtende havområ-
der og driver i tillegg med ulykkesforebyggende
arbeid og vern av kystmiljøet. 

Redningsselskapet har i dag en flåte på 50 red-
ningsskøyter. Halvparten av disse er fast beman-
nede med 24-timers beredskap hele året. I tillegg
har Redningsselskapet fire ambulansebåter som
de opererer på vegne av helseforetak i Nord-
Norge. Til sammen sysselsetter disse fartøyene
194 personer. De øvrige redningsskøytene er be-
mannet hele året av de om lag 1 200 frivillige i sjø-
redningskorpsene.

I 2015 reddet Redningsselskapet 30 personer
på havet og berget 50 fartøyer fra forlis. Rednings-
skøytene assisterte til sammen 12 719 personer
gjennom 7 436 oppdrag. Redningsselskapet bidro
i 2015 med redningsskøyta «Peter Henry von
Koss» i Frontex-operasjonen Poseidon i Middel-
havet. I farvannet mellom den greske øye Lesvos
og kysten av Tyrkia hjalp redningsskøyta mellom
4 000 og 5 000 mennesker som var på flukt.

Tilskuddet bidrar til å opprettholde Rednings-
selskapets innsats innen den aksjonsrettede red-
ningstjenesten og det ulykkesforebyggende ar-
beidet. Det dekker en del av selskapets driftsutgif-
ter med søk- og redningsberedskap.
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Kap. 4300 Samferdselsdepartementet

Post 01 Refusjon fra Utenriksdepartementet

Enkelte bidrag til internasjonale organisasjoner
kan i samsvar med statistikkdirektivene til
OECD/DAC (Development Assistance Commit-
tee) godkjennes som offisiell utviklingshjelp

(ODA). Inntektsanslaget for 2017 på 2,6 mill. kr
gjelder 18 pst. av bidrag til ITU og 16 pst. av bi-
draget til UPU, jf. kap. 1300, post 70. Det vises for
øvrig til omtale under Utenriksdepartementets
kap. 170 FN-organisasjoner mv., post 78 Bidrag til
andre FN-organisasjoner mv.

Kap. 5577 Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

Kapitlet omfatter fra 2017 sektoravgifter for både
Kystverket og Nasjonal kommunikasjonsmyndig-
het og er derfor plassert under programkategori
21.10 Administrasjon m.m.

Post 74 Sektoravgifter Kystverket

Posten omfatter Kystverkets inntekter fra losav-
giftene og sikkerhetsavgiften og den budsjetteres
med 789,8 mill. kr i 2017.

Losavgiftene skal dekke en andel av kostna-
dene for losordningen. Avgiftene består av:
– losingsavgift som betales ved faktisk bruk av los
– losberedskapsavgift som betales både ved fak-

tisk bruk av los og av fartøy som seiler med far-
ledsbevis 

– farledsbevisavgift som betales ved utstedelse,
fornying eller endring av farledsbeviset.

Losavgiftene reduseres i 2017 med 15 mill. kr som
følge av kostnadseffektivisering av tilbringer-
tjenesten for los i 2016.

Sikkerhetsavgiften skal dekke driftskostna-
dene ved sjøtrafikksentralene i Horten, Brevik,
Kvitsøy og Fedje.

Det er knyttet merinntektsfullmakt til posten,
jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 75 Sektoravgifter Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet

Posten omfatter sektoravgifter betalt av tilbydere
av elektroniske kommunikasjonstjenester og post-
tilbydere. Den foreslås budsjettert med 196,2 mill.
kr. 

Samferdselsdepartementet har foretatt en
gjennomgang av Nasjonal kommunikasjonsmyn-
dighets gebyrer. I ny forskrift om sektoravgifter
og gebyrer til Nasjonal kommunikasjonsmyndig-
het som har vært på høring og som etter planen
skal tre i kraft 1. januar 2017 foreslås det å om-
gjøre de fleste av gebyrene til sektoravgifter.
Dette er en tilpasning til Finansdepartementets
rundskriv «Bestemmelser om statlig gebyr- og av-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Refusjon fra Utenriksdepartementet 2 409 2 594 2 600

Sum kap. 4300 2 409 2 594 2 600

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

74 Sektoravgifter Kystverket 846 889 749 000 789 800

75 Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjons-
myndighet 196 200

Sum kap. 5577 846 889 749 000 986 000
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giftsfinansiering». Endringen krever en endring i
hjemmelsgrunnlaget i ekomloven og postloven.
Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til
Stortinget med forslag. 

Fra 2017 vil inntektene til Nasjonal kommuni-
kasjonsmyndighet i hovedsak bestå av sektorav-
gifter og noen få gebyrer. Gebyrene budsjetteres
fortsatt på kap. 4380 Nasjonal kommunikasjons-
myndighet, post 01 Diverse gebyrer. 

Sektoravgiftene og gebyrene skal i hovedsak
dekke Nasjonal kommunikasjonsmyndighets ut-
gifter som er budsjettert på kap. 1380, postene 01
og 45 og merverdiavgift på kap. 1633 Nettoord-

ning statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsut-
gifter. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet adminis-
trerer ordningen med 5-sifret nummerforvaltning.
Inntektene fra dette som er budsjettert med 25
mill. kr i 2017, føres på kap. 5583 Særskilte avgif-
ter i bruk av frekvenser, post 70 Avgift på frekven-
ser mv. Sektoravgiftene for kostnadene ved å ad-
ministrere ordningen inntektsføres på kap. 5577,
post 75.

For øvrig vises det til omtalen under kap. 4380,
post 01. 

Kap. 1301 Forskning og utvikling mv.

Post 21 Utredninger vedrørende miljø, 
trafikksikkerhet mv.

Det foreslås å bevilge 21,1 mill. kr til Samferdsels-
departementets ordinære utredningsvirksomhet. 

Utredningsprosjektene utgjør et viktig kunn-
skapsgrunnlag for politikkutformingen. 

Samferdselsdepartementet gjennomførte i
2015 et metodeprosjekt som bl.a. utredet hvordan
samfunnsøkonomiske tilnærminger i større grad
enn i dag kan integreres i analyser og utredninger
på samfunnssikkerhetsområdet. Dette arbeidet er
videreført i 2016. I 2016 og inn i 2017 vil Samferd-
selsdepartementet gjennomføre et utredningspro-
sjekt for å kartlegge hvordan samfunnssikkerhets-
messige virkninger av større samferdselsprosjek-
ter kan vurderes. Målet er å finne et felles ramme-
verk som transportvirksomhetene kan benytte i
sitt planarbeid.

Reisevaneundersøkelsen er den største nasjo-
nale undersøkelsen om befolkningens reisevaner,
og data er avgjørende for bruk i transportmodel-
ler. Modellene brukes til å lage anslag for utviklin-
gen i transport og er et viktig verktøy for planleg-
ging av framtidig infrastruktur. I løpet av 2016 vil
Samferdselsdepartementet i samarbeid med
transportetatene og Avinor AS starte gjennomfø-
ringen av kontinuerlige nasjonale reisevaneunder-

søkelser. Tidligere har undersøkelsen blitt gjen-
nomført hvert fjerde år. Omleggingen gi bedre
tidsseriedata og mer rasjonell gjennomføring av
datainnsamlingen. Pilotprosjektet gjennomføres i
2016, og selve undersøkelsen løper videre i 2017
og kommende år. I 2015 ble det gjennomført dyb-
deanalyser av den siste reisevaneundersøkelsen
fra 2013/2014. Arbeidet presenteres høsten 2016.
Fra høsten 2016 vil det også bli utført analyser og
metodeutvikling knyttet til reisevaneundersøkel-
sen. 

Regjeringen ønsker å konkurranseutsette fly-
sikringstjenestene på Avinors lufthavner. Arbeidet
startet med at departementet fikk gjennomført en
utredning av hvilke konkrete flysikringstjenester
som egner seg for konkurranse, hvordan konkur-
ransen bør fases inn og hvilke endringer som må
gjøres i økonomiske, administrative og institusjo-
nelle rammebetingelse for at konkurransen kan
forventes å bli effektiv. Endelig rapport fra utred-
ningen som ble gjennomført av det britiske konsu-
lentselskapet Helios, ble lagt fram i februar 2016. 

Som en hovedregel publiseres rapportene fra
utredningene på departementets nettsider.

Tidsskriftet Samferdsel utgis av Transportøko-
nomisk institutt og er det eneste av sitt slag i
Norge. Det bidrar til kunnskapsformidling og de-
batt om samferdselspolitiske spørsmål. Digitale

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

21 Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv. 21 361 20 660 21 100

50 Samferdselsforskning, kan overføres 136 883 140 026 143 200

Sum kap. 1301 158 244 160 686 164 300
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løsninger gir mulighet for å utvikle enda bedre
formidlingskanaler. Omlegging til ren digital drift
reduserer distribusjonskostnader, men det er fort-
satt kostnader til produksjon av tidsskriftets inn-
hold. Departementet vil derfor også i 2017 bidra
til tidsskriftet Samferdsel.

Post 50 Samferdselsforskning

Det foreslås bevilget 143,2 mill. kr for 2017. Be-
vilgningen fordeles med 58,3 mill. kr til forskning
på elektronisk kommunikasjon og 84,9 mill. kr til
transportforskning. 

God infrastruktur er en grunnpilar i et mo-
derne samfunn. Forskning kan frambringe ny tek-
nologi og innsikt og er et bidrag til regjeringens
arbeid for å sørge for at Norge har et moderne
mobil-, bredbånds- og transportnett. Folk skal ha
tilgang til moderne og trygge elektroniske kom-
munikasjonstjenester og til transport som er sik-
ker, har tilgjengelighet for alle og har kortere og
mer forutsigbar reisetid. Næringslivet skal få sine
varer og tjenester raskt og billig fram til marke-
dene til en riktig kostnad. Transportsystemet skal
være miljøvennlig og støtte opp under regjerin-
gens mål om en langsiktig omstilling til et lavut-
slippssamfunn innen 2050. Samferdselsdeparte-
mentets bevilgning til forskning er et bidrag til
kunnskapsgrunnlaget for beslutninger innen sek-
toren og støtter opp under kunnskapsutvikling
som kan bidra til bedre infrastruktur og tjenester
innen sektoren.

I Meld St. 7 (2014–2015) Langtidsplan for
forskning og høyere utdanning 2015–2024 går det
fram at bevilgningene til forskning og utdanning
skal trappes opp innenfor seks langsiktige priori-
teringer:
– Hav
– Klima, miljø og miljøvennlig energi
– Fornying i offentlig sektor og bedre og mer ef-

fektive helse- og velferdstjenester
– Muliggjørende teknologier
– Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
– Verdensledende fagmiljøer.

Samferdselsdepartementets sektoransvar for
forskning, både innenfor elektronisk kommunika-
sjon og transport, rommer problemstillinger
innenfor de fleste prioriteringene. Hovedvekten
vil ligge innen klima, miljø, miljøvennlig energi og
muliggjørende teknologier, men også hav, forny-
ing av offentlig sektor og innovativt og omstil-
lingsdyktig næringsliv byr på viktige kunnskaps-
utfordringer. 

Bevilgningen vil i sin helhet gå til Norges
forskningsråd. I tillegg til forskning blir bevilgnin-
gen også brukt til å finansiere deler av administra-
sjonsutgiftene i Forskningsrådet knyttet til ordnin-
gene. For nærmere omtale av finansieringen av
administrasjonsutgiftene i Norges forskningsråd
vises det til Prop. 1 S (2016–2017) for Kunnskaps-
departementet, kap. 285, post 55.

Det er fastsatt disse fem målene for Norges
forskningsråd: 
– Økt vitenskapelig kvalitet
– Økt verdiskaping i næringslivet
– Møte store samfunnsutfordringer
– Et velfungerende forskningssystem
– God rådgivning.

Kunnskapsdepartementet fortsetter arbeidet med
å utvikle styringssystemet for Forskningsrådet i
samarbeid med de andre departementene og
Forskningsrådet. Styringssystemet og samlede re-
sultater av Norges forskningsråds virksomhet i
2015 er nærmere omtalt i Prop. 1 S (2016–2017)
for Kunnskapsdepartementet.

Tildelingen av midler til forskningsprogram-
mer i regi av Norges forskningsråd er en sentral
del av departementets oppfølging av sektoran-
svaret for forskning. Gjennom brede tematiske
programmer, der søkerne både må svare på kunn-
skapsbehov som utlysningsteksten skisserer og
der faglig kvalitet vurderes, bidrar Norges
forskningsråd til å frambringe relevant forskning
med god kvalitet. Samferdselsdepartementet er
også opptatt av at Forskningsrådet bidrar til at re-
sultatene fra forskningen blir formidlet til rele-
vante brukere, beslutningstakere og forsknings-
miljøer på en god måte. 

Det internasjonale forskningssamarbeidet,
spesielt deltakelse i EUs rammeprogram for
forskning Horisont 2020, er viktig for norsk
forskning. Regjeringens mål er å øke returprosen-
ten fra Horisont 2020, og økt norsk deltakelse i
rammeprogrammet krever innsats. Det er også
viktig for Norge å delta i samarbeidsarenaer som
finansierer forskningsaktiviteter i randsonen av
Horisont 2020, både innen elektronisk kommuni-
kasjon og transport. Norges forskningsråd har en
viktig oppgave i dette arbeidet.

Gjennom bevilgningen gir Samferdselsdepar-
tementet Norges forskningsråd et helhetlig an-
svar for å følge opp den langsiktige kunn-
skapsoppbyggingen innenfor elektronisk kommu-
nikasjon og transport.

I Meld St. 26 (2012–2013) Nasjonal transport-
plan 2014–2023 ble det varslet at departementets
forskningsstrategi skulle revideres. Den nye stra-
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tegien, FoU-strategi for Samferdselsdepartemen-
tet 2016–2022, er nå fastsatt. Strategien omtaler
både departementets bevilgninger til forskning og
FoU i regi av underliggende etater. Den gir der-
med en mer samlet oversikt over FoU på samferd-
selsområdet. 

Forskning på elektronisk kommunikasjon

Formålet med bevilgningen til forskning på elek-
tronisk kommunikasjon (ekom) er å sikre bru-
kerne gode, rimelige og framtidsrettede elektro-
niske kommunikasjonstjenester i hele landet,
samt bidra til innovasjon og videre utvikling i
bransjen. Innbyggere, næringsliv og forvaltning
blir stadig mer avhengige av effektive, sikre og på-
litelige ekomtjenester for å utføre sine oppgaver.
Samtidig er ekommarkedet i stadig endring. Det
er derfor viktig for departementet å støtte
forskning, for å kunne drive god politikkutvikling
for sektoren, legge til rette for videre vekst i mar-
kedet og for å ivareta nasjonale interesser. Bevilg-
ningen skal bidra til forskning på sikkerhetsmes-
sige, teknologiske, næringsmessige, og samfunns-
messige problemstillinger innen elektronisk kom-
munikasjon.

IKTPLUSS er Norges forskningsråds store
satsing på IKT og innovasjon. Satsingen inklude-
rer både grunnleggende og anvendt forskning,
forskningsbasert innovasjon og formidling og im-
plementering av resultater. Hovedmålet med IKT-
PLUSS er å styrke kvaliteten og øke dristigheten
og relevansen i norsk IKT-forskning ved å koble
investeringene i forskning og utvikling med nasjo-
nale forutsetninger og innovasjon. Programmet
ser særlig på de IKT-faglige områdene «Komplek-
sitet og robusthet», «Data og tjenester overalt» og
«Et trygt informasjonssamfunn». Disse områdene
er alle relevante for ekomsektoren. Programom-
råde 1 og 3 inkluderer sikkerhet, personvern, be-
redskap og robuste nett, mens område 2 dekker
forskning på framtidsrettede ekomtjenester i hele
landet. Samferdselsdepartementet har siden opp-
starten i 2015 bidratt til å finansiere IKTPLUSS og
vil også bidra i 2017.

I 2015 hadde IKTPLUSS et disponibelt bud-
sjett på 162,3 mill. kr, og 36,8 mill. kr av dette kom
fra Samferdselsdepartementet. Programmet gjen-
nomførte i 2015 en stor utlysning på 160 mill. kr
på programområdet «Et trygt informasjonssam-
funn». Det er satt i gang sju nye store forskerpro-
sjekter, som sammen med pågående prosjekter og
prosjekter med finansiering fra EU gir en god
plattform å bygge videre på. De nye prosjektene
vil bidra godt til utdanning og rekruttering bl.a.

ved å finansiere over 20 nye doktorgradsstillinger.
I et samarbeid mellom IKTPLUSS, SFI-ordningen
og FRIPRO ble det tidlig i 2015 gjort investeringer
i områdene «Kompleksitet og robusthet» og «Data
og tjenester overalt». Spesielt når det gjelder tek-
nologisk innsikt, forståelse og anvendelse av store
datamengder (Big Data) vurderer Norges
forskningsråd at det nå er etablert en sterk porte-
følje. IKTPLUSS har også i 2015 gjennomført et
samarbeid med INTPART (Internasjonale part-
nerskapsprosjekt) for å bidra til utvikling av ver-
densledende fagmiljøer i Norge gjennom økt insti-
tusjonelt samarbeid mellom miljøer nasjonalt og
internasjonalt. 

Via Norges forskningsråd mottar Simula Rese-
arch Laboratory en grunnfinansiering og støtte til
to forskningssentre fra Samferdselsdepartemen-
tet. Støtten foreslås videreført i 2017. Simula dri-
ver grunnleggende forskning på sentrale områder
innen IKT, med en målsetning om at forskningen
skal gi avkastning i form av nyskapning og innova-
sjon. Forskningen spenner fra problemstillinger
knyttet til utvikling av programvare og komponen-
ter i større systemer, til analyse, utvikling og bruk
av store, nettbaserte programsystemer. Simula
har over tid oppnådd gode resultater, internasjo-
nal annerkjennelse og bidratt til innovasjon og for-
retningsutvikling innen departementets ansvars-
områder.

Forskningsaktivitetene i Robuste nett senter
(CRNA) utvikler bl.a. systemer som gjør det en-
klere og raskere å finne feil i nettverkskomponen-
ter og utvikler metoder for ruting og selvkonfigu-
rering som er motstandsdyktige mot feil og sabo-
tasje. Senteret drifter også et nasjonalt sensornett
som måler kvaliteten i ekomnettene. Prosjektet
har oppnådd gode resultater og er nyttig både for
enkeltbrukere, myndigheter og bedrifter. At dette
er forskningsaktiviteter med god kvalitet og nytte
understøttes av at prosjektet MONROE (Mea-
suring Mobile Broadband Networks in Europe),
der Simula er prosjektkoordinator, fra 2015 er
støttet av EUs rammeprogram for forskning og
innovasjon Horisont 2020.

Forskningssenteret Simula@UiB har som ho-
vedformål å drive grunnleggende forskning og ut-
vikle utdanningstilbud på utvalgte områder innen
informasjons- og kommunikasjonssikkerhet. Sen-
teret er et samarbeid mellom Simula og Universi-
tetet i Bergen, og ble etablert i 2016. I tillegg til
senterets akademiske formål er målet å bygge opp
under norsk operativt sikkerhetsarbeid gjennom å
tilby rådgivning, samarbeid og høykompetent ar-
beidskraft til myndigheter, ekomtilbydere og sik-
kerhetsaktører i næringslivet generelt. Senteret



36 Prop. 1 S 2016–2017
Samferdselsdepartementet
vil kunne være en viktig kilde til nasjonal kunn-
skap om informasjonssikkerheten i ekomnett og
ekomtjenester med tanke på cyberkriminalitet,
overvåkning og industrispionasje.

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kom-
munikasjonsmyndighet vil ha årlige styrings- og
dialogmøter med Robuste nett senter og Si-
mula@UiB. Sentrene vil underlegges jevnlige eva-
lueringer i regi av Norges forskningsråd. Evalue-
ringene vil være et viktig grunnlag for departe-
mentets vurdering av framtidig støtte.

Transportforskning

Transportforskningen skal framskaffe grunnleg-
gende kunnskap for mer effektiv, miljøvennlig,
universelt utformet og sikker transport. Bedre for-
ståelse av transportmarkedene, virkninger av
transport, nye teknologiske muligheter og kunn-
skap om transportpolitiske virkemidler er nødven-
dig for å oppnå dette. Departementet ønsker å
rette forskningsinnsatsen mot disse kunnskapsut-
fordringene, gjennom støtte til Norges forsknings-
råds programmer Transport2025 og ENERGIX
samt støtte til strategiske instituttsatsinger ved
Transportøkonomisk institutt.

Transport 2025 startet opp i 2015 som et bredt,
tiårig program for transportforskning. Viktige pri-
oriteringer i programmets oppstartsår var at pro-
sjektene skal bidra til en helhetlig forståelse av
transportsystemet og skape endring. Prosjekter
som har fått støtte, har derfor ofte relevans for
mer enn én transportform. Programmet har hatt
tre utlysninger som i alt mottok 70 søknader,
hvorav 16 fikk tildelt midler. I tillegg har program-
met avsatt midler til felles aktiviteter med andre
programmer innenfor og utenfor Forsknings-
rådet, i tråd med programmets mål om å bidra til å
samle forskningen knyttet til transportsektoren
og å fremme norske miljøer i internasjonalt sam-
arbeid. Transport 2025 følger også opp pågående
prosjekter fra TRANSIKK-programmet, et pro-
gram for forskning på transportsikkerhet som ble
avsluttet i 2015. I forbindelse med avslutningen av
programmet utarbeidet Transportøkonomisk in-

stitutt i 2015 rapporten «Statusrapport og fremti-
dige trender og utfordringer innenfor transport-
sikkerhet» på oppdrag fra Norges forskningsråd.

Støtten til forskning knyttet til fornybar energi
til transportsektoren kanaliseres til programmet
ENERGIX. Programmet løper i perioden 2013–
2022 og skal gi ny kunnskap som fremmer en
langsiktig og bærekraftig omstilling av energisys-
temet. Støtten fra Samferdselsdepartementet til
ENERGIX går til prosjekter som gir kunnskaps-
utvikling og løsninger som reduserer skadelige
klimagassutslipp fra transportsektoren. Høsten
2015 hadde ENERGIX en stor utlysning innen
batteriforskning, og åtte prosjekter fikk midler.
Prosjektene hadde tematisk god spredning, men
med en klar overvekt mot transport og energi-
bruk. For å sikre at forskningsresultater får størst
mulig anvendelse er det positivt med samarbeid
mellom Norges Forskningsråd og andre aktører i
virkemiddelapparatet. Et eksempel på dette var
samarbeidet i 2015 mellom flere av Norges forsk-
ningsråds programmer og ENOVA. Dette kom-
mer for eksempel til uttrykk gjennom PILOT-E, et
forsert løp for å få forskningsresultater over i
kommersiell anvendelse innenfor miljøvennlig
energiteknologi. 

Departementet støtter strategiske instituttsat-
singer (SIS) ved Transportøkonomisk institutt.
Fra 2011 har instituttet hatt slike strategiske insti-
tuttsatsinger med temaer knyttet til bærekraftig
bytransport, bedre verktøy for transportprogno-
ser, hva som øker etterspørsel etter jernbanetje-
nester og trafikksikkerhet med vekt på samspillet
mellom trafikanter og teknologi. Disse ble avslut-
tet i 2015. Transportøkonomisk institutt har også
en strategisk instituttsatsing knyttet til trender og
utfordringer innen reisevaner og mobilitet. Denne
startet opp i 2013 og er planlagt videreført til 2017.

Departementet bidrar også til finansieringen
av SAMRISK II (2013–2018), som skal gi ny kunn-
skap om samfunnets evne til å forebygge og hånd-
tere uønskede hendelser. Forskningen er tverrs-
ektoriell og dekker en rekke områder, bl.a. fore-
bygging, beredskap og krisehåndtering.
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Programkategori 21.20 Luftfartsformål

Utgifter under programkategori 21.20 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 21.20 fordelt på kapitler

Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen lagt
opp til å føre en konkurranseorientert luftfartspo-
litikk basert på forståelsen av at flytrafikken er en
sentral del av det norske transportnettet. Der det
er hensiktsmessig vil regjeringen bidra til færre,
større og mer konkurransedyktige lufthavner. Re-
gjeringen vil konkurranseutsette flysikringstje-
nester, samt åpne for konkurranse bl.a. innen ut-
vikling, drift og vedlikehold av flyplasser. 

Samferdselsdepartementet følger opp målset-
tingene som er gitt på luftfartsområdet i Meld. St.
26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–
2023, jf. Innst. 450 S (2012–2013). 

Departementets virkemidler for luftfarten om-
fatter rettslig regulering, etatsstyring av Luftfarts-
tilsynet og Statens havarikommisjon for transport,
eierstyring av Avinor AS, kjøp av flytransporttje-
nester, samt tilskudd til ikke-statlige lufthavner. 

Samlet forslag til bevilgning til luftfartsformål
er på 1 137,2 mill. kr. Det foreslås å bevilge 815,4
mill. kr til kjøp av flytransport. Til ordningen med
driftstilskudd til regionale ikke-statlige flyplasser
foreslås det bevilget 29,3 mill. kr.

Til Luftfartstilsynet foreslås det bevilget 220,4
mill. kr, hvorav 137,2 mill. kr finansieres gjennom
gebyrinntekter.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

1310 Flytransport 727 236 811 400 815 400 0,5

1311 Tilskudd til regionale flyplasser 36 670 28 500 29 300 2,8

1313 Luftfartstilsynet 197 279 194 112 220 400 13,5

1314 Statens havarikommisjon for trans-
port 64 479 63 374 72 100 13,8

Sum kategori 21.20 1 025 664 1 097 386 1 137 200 3,6

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

4312 Avinor AS 444 370 444 400 444 400 0,0

4313 Luftfartstilsynet 129 495 129 446 137 200 6,0

5619 Renter av lån til Avinor AS 95 124 74 000 50 300 -32,0

5622 Aksjer i Avinor AS 500 000 500 000 500 000 0,0

Sum kategori 21.20 1 168 989 1 147 846 1 131 900 -1,4
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Statens havarikommisjon for transport er en
fast undersøkelseskommisjon med ansvar for å
undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen-
for luftfart, jernbane, vegtrafikk og sjøfart. Det
foreslås å bevilge 72,1 mill. kr til Statens havari-
kommisjon for transport.

For Avinor AS foreslår Samferdselsdeparte-
mentet å budsjettere med et utbytte på 500 mill.
kr. Avdrag på statslånet til Avinor AS er på 444,4
mill. kr.

Tilstandsvurdering og hovedutfordringer

Til grunn for transportpolitikken ligger en visjon
om at det ikke skal forekomme ulykker med
drepte eller hardt skadde i sektoren. I Meld. St. 26
(2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 er
målet for planperioden å opprettholde og styrke
det høye sikkerhetsnivået i luftfarten. I norsk luft-
fart er sikkerheten innenfor kommersiell trafikk
høy. Det er likevel nødvendig å fortsette arbeidet
med å styrke flysikkerheten og redusere ulykkes-
risikoen innenfor alle deler av luftfarten. 

Sivil luftfart er i stor grad underlagt internasjo-
nal regulering gjennom tekniske krav og standar-
der fastsatt av FNs internasjonale luftfartsorgani-
sasjon ICAO (International Civil Aviation Organi-
zation) og EU-regulering gjennom EØS-avtalen.
Norge deltar i internasjonalt samarbeid gjennom
medlemskap ulike organisasjoner, herunder
ECAC (European Civil Aviation Conference) og
Eurocontrol. Norge deltar også i det europeiske
luftfartssikkerhetsbyrået EASA (European Avia-
tion Safety Agency). 

Et effektivt og trygt flytilbud er viktig for be-
folkningen og næringslivet. Innenriks i Norge har
flyselskapene samlet sett et omfattende tilbud av
kommersielle flyruter. I tillegg gjennomfører Sam-
ferdselsdepartementet statlig kjøp på 19 ruteom-
råder for å sikre et flyrutetilbud på regionale ruter
der markedet alene ikke gir en tilfredsstillende
transportstandard.

Mellom Norge og utlandet blir flyrutetilbudet
stadig bedre gjennom tilgang til flere internasjo-
nale destinasjoner og flere direkte ruter. Innenfor
EØS-området kan alle EØS-flyselskaper fritt eta-
blere flyruter. For å kunne etablere flyruter til og
fra stater utenfor EØS, kreves det egne bilaterale
eller multilaterale luftfartsavtaler. Luftfartsavtaler
med trafikkrestriksjoner legger begrensninger på
mulighetene til å etablere direkteruter mellom
Norge og enkelte destinasjoner utenfor Europa.
Samferdselsdepartementet arbeider med å fornye
og forbedre luftfartsavtalene der dette er mulig,
men det er fortsatt en utfordring å få forhandlet

fram avtaler som sikrer god markedstilgang for
norske aktører som ønsker å opprette ruter til an-
dre kontinenter. 

Dagens utvikling med globalisering ventes å
fortsette. Konkurranseforholdene i luftfarten
medfører kontinuerlige endringer. Teknologiut-
viklingen påvirker alle deler av luftfarten. Luftfar-
tens globale utfordringer gjelder også i hovedsak
for Norge. I tillegg fins det særnorske utfordrin-
ger knyttet til operasjoner under vanskelige geo-
grafiske og klimatiske forhold. Samferdselsdepar-
tementet har gjennomført en utredning av globali-
sering og økt konkurranse innenfor sivil luftfart.
Utredningen viser bl.a. at det kreves styrket sam-
arbeid internasjonalt for å få på plass mer rettfer-
dig konkurranse, ryddige arbeidsforhold og sik-
rere luftfart. 

Luftfartstilsynet har hovedansvar for tilsynet
med norsk sivil luftfart og utfører samtidig en
rekke direktoratsoppgaver. Tilsynets kjerneopp-
gaver er adgangskontroll, virksomhetstilsyn, re-
gelverksutvikling og informasjonsvirksomhet.
Luftfartstilsynet deltar også sammen med Sam-
ferdselsdepartementet i internasjonale organisa-
sjoner for å ivareta norske interesser. 

Luftfartstilsynet har informert Samferdselsde-
partementet om at sikkerhetsnivået i norsk luft-
fart er tilfredsstillende og at tilsynet ikke er be-
kymret for flysikkerheten. Aktivitetsnivået i luft-
farten har økt de senere årene. Luftfartstilsynet
satt i gang en prosess for å omstille og effektivi-
sere virksomheten. 

Statens havarikommisjon for transport under-
søker ulykker og alvorlige hendelser i luftfarts-,
jernbane-, veg- og sjøfartssektorene. Gjennom un-
dersøkelsene bidrar havarikommisjonen til å fore-
bygge nye transportulykker i alle disse sektorene.
En del ulykker og alvorlige hendelser er havari-
kommisjonen pålagt å undersøke. I tillegg kan
den velge å undersøke flere ulykker og hendelser
innen transportområdet der undersøkelsene gir
mer kunnskap om ulykkene og dermed bidrar til
økt sikkerhet. Kravene og forventningene til un-
dersøkelsene er høye, samtidig som undersøkel-
sene blir stadig mer komplekse. Det er derfor
nødvendig å prioritere og avgrense undersøkel-
sesarbeidet. 

Statens eierskap av Avinor AS forvaltes av
Samferdselsdepartementet. Selskapet har ansvar
for å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett
av lufthavner for den sivile luftfarten og en samlet
flysikringstjeneste for den sivile og militære luft-
farten. Flysikringsvirksomheten i Avinor er skilt
ut i datterselskapet Avinor Flysikring AS. Avinor
finansierer sitt samlede nett av lufthavner gjen-
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nom avgifter og kommersielle inntekter. I løpet av
2017 åpner nye terminalbygg ved lufthavnene i
Oslo og Bergen. Dette vil gi økt kapasitet og nye
markedsmuligheter for Avinor. Samtidig kan
endringer i den økonomiske situasjonen gjøre det
utfordrende å opprettholde marginale ruter og

skape trafikkvekst. Lufthavner med trafikk i til-
knytning til oljesektoren har allerede opplevd til
dels betydelig nedgang i flytrafikken. Flypassa-
sjeravgiften som ble innført i 2016, ventes å kunne
påvirke etterspørselen etter flyreiser negativt og
kan også påvirke utviklingen i rutetilbudet.

Figur 5.1 Passasjerutvikling ved norske lufthavner 

* Antall terminalpassasjerer inkludert spedbarn fra og med 2013.
Kilde: Avinor AS
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Figur 5.2 Utvikling i antall flybevegelser ved norske lufthavner

Kilde: Avinor AS
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I henhold til prognoser fra Avinor fra februar
2016, ventes antall passasjerer å øke både i 2016
og 2017 til om lag 54,7 millioner i 2017. Økningen
er ventet både innenriks og i trafikken til og fra ut-
landet. I offshoretrafikken ventes en nedgang i
2017. Det ventes også en liten økning i antallet fly-
bevegelser både i 2016 og 2017 til om lag 762 000 i
2017. Dette er fortsatt mindre enn i 2014 hvor det
var 787 000 flybevegelser. I prognosene er det
ikke tatt hensyn til effekten av flypassasjeravgif-
ten. 

Luftfarten påvirker miljøet først og fremst
gjennom utslipp av klimagasser, samt støy og lo-
kal forurensning rundt flyplassene. I tråd med
klimaforliket arbeider regjeringen for at utslipp
fra internasjonal luftfart skal inkluderes i et bin-
dende internasjonalt klimaregime. ICAO har be-
sluttet karbonnøytral vekst som sektormål for in-
ternasjonal luftfart etter 2020. Medlemslandene i
ICAO tar sikte på å etablere en global markedsme-
kanisme for kjøp av utslipp fra andre sektorer,
som sammen med andre miljøtiltak som bl.a. mer
effektiv trafikkstyring og alternativt drivstoff, skal
bidra til å oppnå målet. Norge har deltatt aktivt i
dette arbeidet. 

Resultatrapport 2015

Trafikkutvikling

Målt i antall passasjerer ble flytrafikken i Norge
redusert med 0,9 pst. fra 2014 til 2015. Totalt ble
det registrert 53,3 millioner passasjerer over nor-
ske lufthavner, fordelt med 30,1 millioner innen-
lands, 22,6 millioner til og fra utlandet og 607 000
offshore. Innenlands og offshore falt trafikken
med henholdsvis 1,5 pst. og 11,6 pst. Trafikken
til/fra utlandet økte med 0,3 pst. 

Antall kommersielle flybevegelser (avganger
og landinger) ved norske lufthavner gikk i 2015
ned med 3,6 pst. i forhold til 2014. Nedgangen var
2,0 pst. innenlands og 5,7 pst. til og fra utlandet.
Antall offshore helikopterflyginger gikk ned med
10,6 pst. Kuttene i oljesektoren har ført til en bety-
delig nedgang i flytrafikken i 2015 og 2016 for luft-
havner med mye trafikk knyttet til denne sekto-
ren, som Stavanger, Bergen, Kristiansund og
Florø.

I 2015 var antall flybevegelser innenlands 8,6
pst. høyere enn i 2005. I den samme 10-årsperio-
den har antall flybevegelser til og fra utlandet økt
med 38,3 pst. og offshore med 26,8 pst. 

Større fly og bedre utnyttelse av kapasiteten
gjør at antall seter pr. flybevegelse øker. Gjennom-
snittsflyet som flyr fra Avinors lufthavner innen-
lands, har økt fra 85 til 100 seter og til utlandet fra

121 til 150 seter i perioden fra 2005. Samtidig har
gjennomsnittlig antall passasjerer pr. fly økt fra 51
til 63 innenlands og fra 80 til 111 utenlands. I len-
gre tid har fritidsmarkedet økt vesentlig mer enn
forretningsmarkedet og utlandstrafikken mer enn
innenlandstrafikken. I perioden fra 2005 til 2015
har andelen passasjerer til og fra utlandet økt fra
34 pst. til 42 pst. av den totale trafikken. 

Samferdselsdepartementet inngikk i 2015 nye
kontrakter for drift av regionale flyruter i Sør-
Norge med virkning fra 1. april 2016. For tre flyru-
ter, Florø–Oslo, Florø–Bergen og Ørsta–Volda–
Oslo, ble det statlige kjøpet avviklet, og rutedrif-
ten er videreført på kommersielle vilkår. Det stat-
lige kjøpet ble også avviklet på ruten Fagernes–
Oslo, der rutedriften opphørte. I 2016 har departe-
mentet gjennomført konkurranse om nye kon-
trakter for driften av regionale flyruter i Nord-
Norge for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022. 

Lufthavner

En ny tilskuddsordning til ikke-statlige flyplasser
er opprettet fra 2016. Den nye tilskuddsordningen
erstatter tidligere tilskuddsordninger for disse fly-
plassene. I 2015 inviterte Samferdselsdeparte-
mentet de ikke-statlige lufthavnene Ørland, Stord
og Notodden til å søke om tilskudd fra den nye
ordningen. Departementet har inngått avtale om
kompensasjon av kostnader til drift med de tre
lufthavnene for perioden 2016–2020.

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2014–2015) og
Innst. 13 S (2014–2015) sluttet Stortinget seg til å
avvikle flyruten på Fagernes lufthavn, Leirin, etter
31. mars 2016. Videre sluttet Stortinget seg ved
behandlingen av Prop. 19 S (2015–2016)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdsels-
departementet og Innst. 132 S (2015–2016) til at
Avinor skal drive lufthavnen fram til lokale eiere
kan overta, men ikke lenger enn til januar 2019. 

I 2015 besluttet Avinor å slå sammen Avinor
AS og datterselskapet Oslo Lufthavn AS med virk-
ning fra 1. januar 2016. For å styrke konsernets
egenkapital inngikk Avinor i 2015 avtale om salg
av hotelleiendom ved Oslo Lufthavn, Garder-
moen. Salget av eiendommen som huser Radisson
BLU Airport Hotel Oslo ga konsernet en gevinst
på 1 266 mill. kr i 2015. 

Avinor besluttet vinteren 2013 å forlenge leie-
kontrakten med Travel Retail Norway. Saken ble
tatt opp av kontroll- og konstitusjonskomiteen i
brev til Samferdselsdepartementet av 18. novem-
ber 2014. Departementet mottok 21. april 2015
brev fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) med juri-
disk veiledning i tilknytning til grunnlaget for Avi-
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nors beslutning. Brevet fra ESA ble sendt til Stor-
tinget 18. mai 2015. I brevet ble det vist til at departe-
mentet ville komme tilbake til Stortinget med sa-
ken. Samferdselsdepartementet viser til at ansva-
ret for at Avinor overholder lover og regler
tilligger styret og ledelsen i selskapet. I tråd med
disse etablerte styringsprinsippene har departe-
mentet gjort Avinor oppmerksom på  ESAs vurde-
ringer, første gang i mai 2015.

Flysikring

Avinor Flysikring AS ble skilt ut som et heleid dat-
terselskap av Avinor AS i 2014, og hadde første
hele driftsår i 2015. Selskapet er utpekt som nasjo-
nal yter av flysikringstjenester for perioden 1. ja-
nuar 2014 – 31. desember 2024. Det er åpnet for at
departementet kan utpeke andre leverandører av
innflygingskontrolltjenester, lokal flygekontrolltje-
neste eller lokal flygeinformasjonstjeneste der det
åpnes for konkurranse om disse tjenestene.

Det er allerede åpnet for konkurranse om leve-
ring av tårn- og flysikringstjenester til lufthavner
utenfor Avinor. Sandefjord Lufthavn AS har gått ut
i markedet for å innhente tilbud på slike tjeneste-
leveranser. Samferdselsdepartementet har i 2015
og 2016 fått gjennomført et utredningsarbeid om
konkurranseutsetting av flysikringstjenester ved
lufthavner som opereres av Avinor. Departemen-
tet vil komme tilbake til dette i den kommende
stortingsmeldingen om virksomheten til Avinor.

For å bidra til effektive flysikringstjenester har
Samferdselsdepartementet fastsatt en nasjonal
ytelsesplan med bindende målsettinger for Avinor
Flysikring på kapasitet, miljø, flysikkerhet og
kostnadseffektivitet for perioden 2015–2019 (refe-
ranseperiode 2). Avinor Flysikring har i 2015 le-
vert underveistjenester til flyginger i norsk luft-
rom i samsvar med departementets utpekingsved-
tak og innenfor rammen av ytelsesplanen. 

Norge deltar sammen med Estland, Finland og
Latvia i et samarbeid om flysikringstjenester i den
nordeuropeiske luftromsblokken (NEFAB). Fra
november 2015 har NEFAB-landene i samarbeid
med den dansk-svenske luftromsblokken (DK/
SE-FAB), innført første fase av såkalt fri rutefø-
ring (Free Route Airspace). Fri ruteføring øker
fleksibiliteten for flyselskapene når det gjelder
valg av ruteføring og planlegging av flyginger uav-
hengig av nasjonale grenser. Begge luftromsblok-
kene har også etablert et tilsvarende samarbeid
med den irsk-britiske luftromsblokken (UK/Ire-
land FAB) og med Island for å utvide løsningen
med fri ruteføring til også å omfatte britisk, irsk
og islandsk luftrom. Arbeidet skjer i regi av Borea-

lis-alliansen som er en allianse mellom tjenestey-
terne i de tre luftromsblokkene, samt Island. 

Universell utforming

Samferdselsdepartementet vedtok i 2013 ny for-
skrift om universell utforming i norsk luftfart. For-
skriften skal sikre at alle norske lufthavner oppfyl-
ler kravene til universell utforming. I samarbeid
med Luftfartstilsynet satte Avinor i 2014 i gang en
kartlegging som vil gå over tre år. 

Sikkerhet

Luftfartstilsynet, som har hovedansvaret for tilsy-
net med sikkerheten i norsk sivil luftfart, fulgte i
2015 opp flysikkerhetsarbeidet på sine ansvarsom-
råder. I 2015 ble det innenfor noen områder gjen-
nomført færre tilsyn enn opprinnelig planlagt,
men tilsynet har informert om at sikkerhetsnivået
i norsk luftfart er tilfredsstillende. Vurderingen er
basert på statistikk, rapportering av hendelser og
ulykker, tilsynsvirksomhet og øvrige analyser. Det
er likevel utfordringer på noen områder. Dette
knytter seg bl.a. til utvikling og bruk av ny tekno-
logi, kompleksitet i dagens selskapsstrukturer,
globalisering og terrortrusselen, innenlands heli-
koptervirksomhet, samt allmenflysegmentet, spe-
sielt mikroflysegmentet. Luftfartstilsynet har
iverksatt tiltak for å kompensere for flere av disse
utfordringene. Det kan nevnes økt innsats på om-
rådet samfunnssikkerhet og beredskap, arbeidet
med å utvikle risikobasert tilsynsmetodikk, økt
innsats på områdene sikkerhetsfremmende ar-
beid og holdningsskapende arbeid – særlig innen-
for innlands helikopter og security, innføring av
reaksjonspolicy samt kartlegging av arbeidsmil-
jøet blant kabinpersonell. Luftfartstilsynet har
gjennom 2015 økt innsatsen for å effektivisere
driften.

Det var ingen ulykker eller alvorlige person-
skader innen kommersiell passasjerflygning i
Norge eller om bord på kommersielle norske luft-
fartøy i 2015. For innlands helikopter var det tre
ulykker med norske helikoptre, i tillegg til et
havari med et svensk helikopter i indre Troms.
Innen allmennflyging var det én dødsulykke i
mikroflymiljøet i 2015. 

Det ble registrert 61 personskader i norsk luft-
fart i 2015, som var en betydelig nedgang sam-
menliknet med årene før. Det har lenge vært en
vesentlig økning i materielle skader i norsk luft-
fart. Økningen fortsatte i 2015. Mer enn 240 hen-
delser under bakkeklarering førte til mindre ska-
der på norske luftfartøyer.
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Gjennom 2015 fortsatte Luftfartstilsynet arbei-
det med å etablere et nasjonalt flysikkerhetspro-
gram for Norge. Arbeidet er omfattende og vil ta
flere år. I 2015 prioriterte Luftfartstilsynet arbei-
det med å etablere flysikkerhetsmål, risikobasert
tilsyn og overordnet styring av flysikkerheten.

Aktiviteten med ubemannede luftfartøy/dro-
ner vokser raskt. Flysikkerheten til den øvrige
luftfarten må ivaretas samtidig som drone-aktivite-
ten kan foregå i trygge former. I 2015 ga Luftfarts-
tilsynet 508 godkjenninger til operatører av ube-
mannede luftfartøy. Videre trådte en ny forskrift
om ubemannede luftfartøy i kraft høsten 2015. 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet ble
det i 2015 utarbeidet en studie som sammenlikner
Luftfartstilsynet med fem andre luftfartsmyndig-
heter i Europa. Studien viste at Luftfartstilsynet
har kostnadseffektivitet på linje med de andre til-
synsmyndighetene, men at det kan vurderes tiltak
for effektivisering på enkelte områder. Luftfartstil-
synet startet oppfølging av denne studien i 2015,
og har bl.a. identifisert områder som kan effektivi-
seres gjennom digitalisering. 

Norges Luftsportforbund ble 1. januar 2016
luftfartsmyndighet på seilfly- og ballongområdet.
Norsk Luftsportforbunds tilsynsenhet, Norsk
Luftsportstilsyn, skal utstede sertifikater til utø-
vere av seilfly- og ballongaktivitet, samt utføre ad-
gangskontroll og drive tilsyn med relevante utdan-
ningsinstitusjoner.

Miljø

Klimagassutslippene fra all innenriks sivil luftfart
tilsvarte ifølge Statistisk sentralbyrå i 2014 (siste
offisielle tall) 2,4 pst. av samlede innenriks utslipp
(1,27 av totalt 53,2 mill. tonn). Klimagassutslip-
pene fra utenrikstrafikken, dvs. fra norske lufthav-
ner til første destinasjon i utlandet, er beregnet til
1,56 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Norsk luftfart
har vært inkludert i EUs kvotehandelssystem fra
2012. EUs kvotehandelssystem omfatter alle fly-
ginger internt i EU/EØS-området. Luftfartsmyn-
dighetene har hatt en aktiv rolle i det internasjo-
nale miljøarbeidet i ICAOs miljøkomite CAEP
(Committee on Aviation Environmental Prote-
ction).

Ny forskrift om støyforebygging for Oslo luft-
havn, Gardermoen, ble fastsatt i desember 2015.
Formålet med forskriften er å unngå unødige støy-
belastninger i områdene rundt lufthavnen, og
samtidig ivareta hensynet til sikkerhet, operative
forhold, kapasitet og miljø. 

Avinor tar et omfattende miljøansvar som del
av selskapets samfunnsansvar. I 2015 ble selska-

pets miljøpåvirkning kartlagt, og Avinor har fast-
satt ny miljøstrategi og nye miljømål for virksom-
heten. Selskapet har gjennomført en rekke tiltak
bl.a. mot utslipp til vann og grunn, støy og klima-
gassutslipp. Avinor samarbeider med flyselska-
pene om å redusere klimagassutslipp fra flytrafik-
ken. Et viktig tiltak er å legge til rette for bruk av
biodrivstoff til luftfart. De første flygingene med
jet biodrivstoff i Norge ble gjennomført i novem-
ber 2014. På Oslo Lufthavn er drivstoffet som til-
bys flyselskapene, fra januar 2016 innblandet med
jet biodrivstoff. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Luftfartstilsynet fører tilsyn med at reglene som
skal forebygge anslag mot sikkerheten i luftfarten
overholdes. I 2015 ble sikkerhetskritiske objekter
identifisert. Både Luftfartstilsynet og Avinor skal i
2016 utarbeide strategier og tiltaksplaner for sam-
funnssikkerhetsarbeidet i egen virksomhet. Virk-
somhetsstrategiene vil ta utgangspunkt i mål og
prioriteringer fra Strategi for samfunnssikkerhet i
samferdselssektoren som ble revidert i 2015. Ar-
beidet med klimatilpasning, IKT-sikkerhet og sik-
ring av kritiske objekter, systemer og funksjoner
vil særlig prioriteres. Klimaendringene vil påvirke
og medføre en rekke utfordringer for både luft-
havner og flytrafikk. Avinor arbeider med risikoa-
nalyser knyttet til klimaendringer.

Luftfarten er i økende grad avhengig av elek-
troniske styrings- og informasjonssystemer for å
kunne levere sikre og effektive tjenester. Svikt el-
ler bortfall av disse systemene kan føre til full
driftsstans innen luftfarten og kan representere
fare for liv og helse. For å styrke evnen til å be-
skytte viktige IKT-systemer og sensitiv informa-
sjon er både Avinor og Luftfartstilsynet tilknyttet
NorCERTs nasjonale varslingssystem for digital
infrastruktur (VDI). Videre arbeider virksomhe-
tene med å identifisere og sikre kritiske objekter,
systemer og funksjoner innen sektoren, i henhold
til krav og føringer i objektsikkerhetsforskriften
og fra SAMROS II-prosjektet.

For nærmere omtale av arbeidet med sam-
funnssikkerhet og beredskap vises det til del III
«Samfunnstryggleik».

Statens havarikommisjon for transport

Statens havarikommisjon for transport startet 39
nye undersøkelser i 2015 innenfor luftfart, sjøfart,
jernbane og veitrafikk. Ved utgangen av 2015 var
det totalt 42 pågående undersøkelser. 
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Undersøkelsesrapporter skal foreligge senest
tolv måneder etter ulykken/hendelsen, hvis ikke
skal det utarbeides en foreløpig rapport innen fris-
ten. Av de pågående undersøkelsene i 2015 hadde
ti pågått i mer enn tolv måneder. Havarikommisjo-
nen arbeidet i 2015 videre med å redusere tiden
for rapportutgivelse, slik at disse kan avgis senest
tolv måneder etter ulykken/hendelsen. 

I 2015 utga havarikommisjonen til sammen 37
rapporter om undersøkelser av ulykker. I tillegg
til de mange sikkerhetsfunn som er omtalt i rap-
portene, ble det avgitt 36 sikkerhetstilrådinger til
bl.a. operatører og berørte myndigheter som har
ansvar for å følge opp sikkerhetstilrådingene og
rapportene. 

Havarikommisjonen gjennomførte i 2015 øvel-
ser for en eventuell storulykke på transportområ-
det. En så nytteverdi av øvelsene ved helikopter-
ulykken på Turøy 29. april 2016. Undersøkelsen
etter denne ulykken viser også viktigheten av in-
ternasjonalt samarbeid. Undersøkelsen er foretatt
i nært samarbeid med de franske og engelske
havarikommisjonene og det europeiske luftfarts-
byrået EASA, i tillegg til Luftfartstilsynet.

Mål og prioriteringer 2017

Lange avstander og spredt bosetning, særlig i
Nord-Norge gjør befolkningen og næringslivet av-
hengig av flytransport for å kunne reise raskt og
effektivt mellom landsdelene, men også til og fra
utlandet. Etterspørselen etter flyreiser følger nor-
malt utviklingen i norsk økonomi. Det er ønskelig
å legge til rette for at luftfarten kan vokse på linje
med etterspørselen i markedet. Samtidig må vek-
sten skje på en bærekraftig måte og i tråd med
Norges miljømessige forpliktelser.

Regjeringen ønsker at det skal være attraktivt
for flyselskapene å drive virksomhet i Norge. Sam-
ferdselsdepartementet vil fortsette å arbeide for å
gi flyselskapene rammevilkår som sikrer at det
meste av flyrutetilbudet innenlands kan viderefø-
res på kommersielle vilkår. Det er viktig at det er
flyselskap som tilbyr et landsdekkende rutenett-
verk i Norge med mulighet til gjennomgående rei-
ser. Likeledes er det ønskelig med et bredt tilbud
av internasjonale reisemål.

Departementet følger utviklingen i Europa og
vil til enhver tid søke å opprettholde samme kon-
kurransebetingelser og -muligheter for de norske
flyselskapene som de som gjelder for andre euro-
peiske flyselskaper på det internasjonale marke-
det. 

Samferdselsdepartementet la i 2016 fram et
høringsnotat om globalisering og økt konkur-

ranse i sivil luftfart. Departementet vil i 2017 ar-
beide videre med problemstillingene og følge opp
vurderingene og anbefalingene i høringsnotatet. 

Statlig kjøp av innenlandske flyruter sikrer et
godt og landsdekkende flyrutetilbud ved at staten
kjøper flyruter der markedet ikke gir et tilstrekke-
lig godt tilbud på kommersielle vilkår. Kjøpet re-
duserer avstandsulempene og bidrar til velfunge-
rende regioner, stabil sysselsetting og bosetting i
hele landet. I 2017 er det oppstart av ny kon-
traktsperiode for drift av regionale flyruter i Nord-
Norge og Nord-Trøndelag.

I 2015 ble det satt i gang en prøveordning på
Oslo lufthavn, Gardermoen, med forenklet over-
gang (transfer) for reisende som kommer fra ut-
landet og skal reise videre med innenriksfly. Prø-
veprosjektet skal gå over tre år og evalueres i lø-
pet av perioden.

Transportetatene og Avinor har i 2016 lagt
fram grunnlagsdokumenter for stortingsmeldin-
gen om Nasjonal transportplan 2018–2029. I dette
dokumentet tilrår transportetatene og Avinor at
Stortinget i sin behandling av Nasjonal transport-
plan 2018–2019 gir sin tilslutning til at Avinor kan
sette i gang byggingen av en tredje rullebane på
Oslo lufthavn, Gardermoen, når behovet oppstår.
Samferdselsdepartementet vil drøfte dette spørs-
målet i en helhetlig sammenheng i den kom-
mende stortingsmeldingen.

Videre tilrår transportetatene og Avinor i
grunnlagsdokumentet å flytte Bodø lufthavn. For-
svarsbygg har fått i oppdrag av Forsvarsdeparte-
mentet å utarbeide en statlig eiendomsstrategi
som skal danne grunnlag for videre avhending av
arealene, og Samferdselsdepartementet har gitt
Avinor i oppdrag å utarbeide en finansieringsstra-
tegi og foreta en fornyet gjennomgang av prosjek-
tet med sikte på å redusere usikkerheten knyttet
til gjennomføring, kostnader og finansiering.
Utredningene vil være innspill til den kommende
stortingsmeldingen.

I meldingen vil Samferdselsdepartementet
også komme tilbake til lufthavnkapasitet og struk-
tur. Avinor har søkt om konsesjon for en ny luft-
havn på Helgeland i Mo i Rana. Søknaden vil bli
behandlet av Samferdselsdepartementet. Narvik
lufthavn, Framnes, legges ned 31. mars 2017. 

Samferdselsdepartementet vil etter planen
legge fram en ny stortingsmelding om virksomhe-
ten til Avinor AS våren 2017, der det bl.a. vil bli
gjort rede for forvaltningen av det statlige eierska-
pet i selskapet, samt selskapets økonomi og ram-
mevilkår.

I 2016 har Samferdselsdepartementet fått gjen-
nomført utredninger av hvilke økonomiske og ad-
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ministrative tiltak som er nødvendige å få på plass
for å kunne konkurranseutsette flysikringstje-
nester. Departementet vil komme tilbake til dette i
stortingsmeldingen om virksomheten til Avinor
AS.

Departementet prioriterer å følge det euro-
peiske flysikkerhetsarbeidet og arbeide for at re-
gelverket tar behørig hensyn til særskilte norske
forhold. Luftfartstilsynet representerer Norge i
styringsorganet til EASA og deltar i utforming og
implementering av felleseuropeisk regelverk på
luftfartsområdet. Samferdselsdepartementet me-
ner der er behov for et tettere felleseuropeisk
samarbeid for å siker luftfarten mot terror og sa-
botasje (security). Luftfartstilsynet skal videreføre
arbeidet med å innføre et ytelsesbasert regelverk
og risikobasert tilsyn i 2017. Tilsynet bistår depar-
tementet i forbindelse med utredninger og andre
større saker innenfor luftfarten, og har også sam-
arbeid og dialog med Forsvaret for å sikre en best
mulig koordinering mellom sivil og militær luft-
fart. 

Norge skal ha formannskapet i NEFAB-samar-
beidet i 2017.

Luftfartstilsynet skal være en pådriver for en
sikker og samfunnsnyttig luftfart. Tilsynet har satt
i gang en prosess for å omstille og effektivisere
virksomheten, hvor hovedformålet er å sette orga-
nisasjonen bedre i stand til å utføre dagens og
framtidige oppgaver. Denne prosessen bygger
bl.a. på den sammenliknende studien av Luftfarts-
tilsynet med fem andre luftfartstilsynsmyndig-
heter i Europa, som Samferdselsdepartementet
fikk gjennomført i 2015. I 2017 skal en justert or-
ganisasjon i Luftfartstilsynet bidra til styrket tverr-
faglig samarbeid, økt effektivitet og fleksibilitet
for å ivareta framtidige oppgaver og endringer. Ar-
beidet med å digitalisere dagens manuelle ar-
beidsprosesser vil være et avgjørende virkemid-
del for effektivisering. I budsjettet for 2017 settes
det av 4,8 mill. kr til investeringer i digitaliserings-
tiltak.

Luftfarten er i endring, og Luftfartstilsynet må
gjøre løpende vurderinger gjennom året for å til-
passe sin tilsynsvirksomhet. Tilsynet skal bl.a.
følge med på omstillingsprosessene i flyselska-
pene. Luftfartstilsynet skal gå gradvis over til risi-
kobasert tilsyn som innebærer at tilsynsinnsatsen
rettes mot områder der behovet er størst. Som en
del av gjennomføringen av et nasjonalt flysikker-
hetsprogram for Norge skal Luftfartstilsynet for-
bedre sin analysekapasitet, noe som vil gi en
bedre evne til å iverksette relevante sikkerhetstil-
tak. Tilsynet skal i 2017 prioritere tiltak for å øke
sikkerheten innen helikoptervirksomhet. Det skal

legges vekt på formidling av flysikkerhet gjennom
Flysikkerhetsforum for operatører av innlands he-
likopter. I tillegg skal tilsynsvirksomheten økes på
området. På området offshore helikopter skal inn-
satsen også styrkes. Sikkerhetsarbeidet skal
foregå i nært samarbeid med alle aktørene innen
bransjen, og målet er å heve sikkerhetsnivået yt-
terligere. 

Det legges til grunn at Statens havarikommi-
sjon for transport også i 2017 skal levere rappor-
ter om ulykker og hendelser med høy kvalitet
innen tolv måneder etter ulykken/hendelsen.
Hvis rapporten ikke kan gjøres ferdig innen tolv
måneder, skal det utarbeides en foreløpig rapport
innen fristen. På bakgrunn av den stadig økende
internasjonaliseringen, skal havarikommisjonen i
2017 og årene framover arbeide for å sikre et godt
internasjonalt samarbeid mellom havarikommisjo-
ner og andre aktuelle aktører. Innen luftfart og
sjøfart er det lange tradisjoner for internasjonalt
samarbeid, mens det på jernbane og veg er en ut-
vikling i retning av stadig mer internasjonalise-
ring og mer internasjonalt undersøkelsesarbeid. 

For å kunne utføre nye oppgaver med å regis-
trere ulykker i den europeiske databasen for sjø-
ulykker (EMCIP) og øke undersøkelseskapasite-
ten på veg- og sjøfartsområdet styrkes Statens
havarikommisjon for transports budsjett med 1,9
mill. kr.

Dronevirksomheten ventes fortsatt å øke i
2017. Virksomheten har et stort kommersielt po-
tensiale, men luftfartsmyndighetene må bidra til
at denne aktiviteten blir integrert i luftfarten på en
sikker måte.

Samferdselsdepartementet vil i 2017 utarbeide
en strategi for småflyaktiviteten i Norge. Innenfor
allmennflygingen har mikroflyvirksomheten hatt
en betydelig utvikling de siste årene med intro-
duksjon av mer avanserte fly som igjen gir nye
sikkerhetsutfordringer. Det er registrert et rela-
tivt høyt antall ulykker, og det er ønskelig å følge
opp denne virksomheten nærmere. 

Samferdselsdepartementet vil i 2017 fortsette
arbeidet for å redusere de negative miljøpåvirk-
ningene fra luftfarten. Norge vil påta seg en betin-
get forpliktelse om minst 40 pst. reduksjon i kli-
magassutslipp i 2030 sammenliknet med 1990-
nivå, jf. Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforplik-
telse for 2030 – en felles løsning med EU og Innst.
211 S (2014–2015). Reduserte utslipp i transport-
sektoren, som også omfatter innenlandsk luftfart,
er pekt ut som et prioritert innsatsområde innen
klimapolitikken. Det meste av klimagassutslip-
pene fra innenriks luftfart og luftfart mellom EØS-
land er i dag omfattet av EUs kvotehandelssys-
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tem. Innenlands luftfart er i tillegg ilagt CO2-av-
gift.

Luftfartens klimautfordringer må løses inter-
nasjonalt. Rundt 2 pst. av globale CO2-utslipp kom-
mer fra luftfartssektoren og utslippene er forven-
tet å øke betydelig på grunn av den sterke veksten
i luftfarten. ICAO har besluttet karbonnøytral
vekst fra 2020 som sektormål for internasjonal
luftfart. Virkemidlene for å nå målet vil være en

kombinasjon av ny teknologi, mer effektiv tra-
fikkstyring, bruk av bærekraftig alternativt driv-
stoff og globale markedsbaserte mekanismer for
kjøp av utslippsreduksjoner fra andre sektorer. I
samarbeid med Klima- og miljødepartementet del-
tar Samferdselsdepartementet i arbeidet med å ut-
vikle en global markedsmekanisme for internasjo-
nal luftfart gjennom ICAO.

Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1310 Flytransport

Post 70 Kjøp av innenlandske flyruter

Bevilgningen går til å finansiere drift av regionale
flyruter innenlands. Departementet inngår flerår-
ige kontrakter for drift av rutene som tildeles etter
konkurranse. Det foreslås bevilget 815,4 mill. kr
til statlig kjøp av regionale flyruter i 2017.

Samferdselsdepartementet skal i 2016 inngå
nye kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i
Nord-Norge og Nord-Trøndelag for perioden 1.
april 2017 – 31. mars 2022: 
– Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båts-

fjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Ham-
merfest og Alta

– Hasvik–Tromsø v.v., Hasvik–Hammerfest v.v.
og Sørkjosen–Tromsø v.v.

– Lakselv–Tromsø v.v.
– Andøya–Bodø v.v. og Andøya–Tromsø v.v.
– Harstad/Narvik–Tromsø v.v.
– Svolvær–Bodø v.v.
– Leknes–Bodø v.v.
– Røst–Bodø v.v.
– Brønnøysund–Bodø v.v. og Brønnøysund–

Trondheim v.v.

– Sandnessjøen–Bodø v.v. og Sandnessjøen–
Trondheim v.v.

– Mo i Rana–Bodø v.v. og Mo i Rana–Trondheim
v.v.

– Mosjøen–Bodø v.v. og Mosjøen–Trondheim
v.v.

– Namsos–Trondheim v.v. og Rørvik–Trond-
heim v.v. 

Flyruten Narvik (Framnes)–Bodø v.v. blir ikke
videreført fordi Narvik lufthavn legges ned senest
innen 31. mars 2017.

På følgende ruteområder er det inngått kon-
trakter for ruteflyging som gjelder for perioden 1.
april 2016 – 31. mars 2020: 
– Førde–Oslo v.v. og Førde–Bergen v.v.
– Sogndal–Oslo v.v. og Sogndal–Bergen v.v.
– Sandane–Oslo v.v. og Sandane–Bergen v.v.
– Ørsta-Volda–Bergen v.v.
– Røros–Oslo v.v.

På den regionale helikopterruten mellom Bodø og
Værøy er det inngått en kontrakt som gjelder for
perioden 1. august 2014–31. juli 2019.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

70 Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, 
kan nyttes under kap. 1311, post 71 727 236 811 400 815 400

Sum kap. 1310 727 236 811 400 815 400
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Kap. 1311 Tilskudd til regionale flyplasser

Post 71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser

Det foreslås å bevilge 29,3 mill. kr til tilskudd til
ikke-statlige flyplasser. Bevilgningen bidrar til å fi-
nansiere driften av de regionale, ikke-statlige fly-

plassene ved Notodden, Stord og Ørland. Depar-
tementet har inngått avtaler om kompensasjon for
tjenester av allmenn økonomisk betydning, basert
på søknader fra disse lufthavnene. Avtalene gjel-
der for årene 2016–2020. 

Kap. 1313 Luftfartstilsynet

Post 01 Driftsutgifter

Luftfartstilsynet har hovedansvaret for sikkerhe-
ten i norsk sivil luftfart. En sentral oppgave er å bi-
dra til at aktørene i sivil luftfart oppfyller kravene i
gjeldende regelverk på området. Luftfartstilsynet
fører tilsyn med bl.a. luftfartøyer, flyselskaper, ut-
danningsorganisasjoner, verksteder, personell, fly-
plasser, flysikringstjenester, allmennflyging, arbei-
det med å sikre luftfarten mot terror og sabotasje
(security) samt helse, miljø og sikkerhet for fly-
gende personell. Videre fører Luftfartstilsynet til-
syn med at flypassasjerenes rettigheter blir ivare-
tatt på en tilfredsstillende måte. Luftfartstilsynet
driver informasjonsarbeid overfor aktørene i luft-
farten og samfunnet for øvrig. Andre sentrale opp-
gaver er knyttet til å utvikle og oppdatere regel-
verk, samt å yte god service som sakkyndig innen-
for luftfartsområdet.

Det foreslås bevilget 220,4 mill. kr som er en
økning på 26,3 mill. kr fra saldert budsjett 2016.
Økningen gjelder investeringer i digitale løsnin-
ger og premiebetaling til Statens pensjonskasse,
jf. omtale i del I. 

Det foreslås 4,8 mill. kr til investeringer i nye
digitale løsninger i Luftfartstilsynet. Dette vil være
et viktig virkemiddel for å kunne effektivisere drif-
ten av tilsynet og frigjøre personellressurser. Det
er identifisert muligheter for å digitalisere flere ar-
beidsintensive og ressurskrevende manuelle pro-
sesser og innføre nye selvbetjeningsløsninger og
automatisering av tjenester. Luftfartstilsynet vil
bl.a. bytte publiseringsløsning og utarbeide nye
nettløsninger som gir gevinster både for brukerne
og for tilsynet. De planlagte investeringene vil
medføre en forenkling for tilsynsobjektene, både
enkeltbrukere og næringsaktører. 

Luftfartstilsynet hadde 183 ansatte ved utgan-
gen av 2015.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, 
kan nyttes under kap. 1310, post 70 36 670 28 500 29 300

Sum kap. 1311 36 670 28 500 29 300

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Driftsutgifter 197 279 194 112 220 400

Sum kap. 1313 197 279 194 112 220 400
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Kap. 4313 Luftfartstilsynet

Post 01 Gebyrinntekter

Luftfartstilsynets inntekter kommer i all hovedsak
fra gebyrer betalt av næringen for adgangskon-
troll og tilsyn med luftfartøy, luftfartsselskaper,
verksteder, lufthavner mv. 

I 2017 budsjetteres det med 137,2 mill. kr i ge-
byrinntekter.

Gebyrene skal finansiere kostnadene ved Luft-
fartstilsynets tilsynsvirksomhet, mens direktorats-

oppgaver som bl.a. kompetanseutvikling, interna-
sjonalt arbeid, analyse og regelverksutvikling fi-
nansieres over statsbudsjettet. Utgiftene til å in-
vestere i nye digitale løsninger finansieres med en
tilsvarende økning av gebyrinntektene.

For en del av aktiviteten innen allmennflyging
og luftsport er Luftfartstilsynets tilsynsvirksom-
het ikke gebyrfinansiert. Dette utgjør omlag 1,2
mill. kr i 2017. 

Kap. 1314 Statens havarikommisjon for transport

Post 01 Driftsutgifter

Statens havarikommisjon for transport skal gjen-
nom uavhengige undersøkelser av ulykker og al-
vorlige hendelser i luftfarts-, jernbane- og vegsek-
toren bidra til å øke sikkerheten i disse sektorene.
Videre skal havarikommisjonen gjennom uavhen-
gige undersøkelser av sjøulykker og arbeidsulyk-
ker om bord på skip bidra til å øke sikkerheten i
sjøfarten.

Det foreslås å bevilge 72,1 mill. kr til Statens
havarikommisjon for transport i 2017 som er en
økning på 8,7 mill. kr fra saldert budsjett 2016.
Økningen gjelder nye stillinger som følge av nye
oppgaver og premiebetaling til Statens pensjons-
kasse, jf. omtale i del I. 

Havarikommisjonen har fått ansvar for å regis-
trere ulykker i den europeiske databasen for sjø-
ulykker (EMCIP). Budsjettforslaget vil sikre res-
surser til registerføringen. Forslaget gjør det vi-
dere mulig for havarikommisjonen å øke sin un-
dersøkelseskapasitet på vegområdet som ledd i å
styrke det samlede trafikksikkerhetsarbeidet på
veg, samt styrke undersøkelseskapasiteten på sjø-
fartsområdet. Havarikommisjonen kan dermed
undersøke flere sjøfartsulykker som ikke har un-
dersøkelsesplikt, men hvor det kan være lærings-
potensial. Dette kan også omfatte alvorlige ulyk-
ker med fritidsbåt. 

Statens havarikommisjon for transport hadde
47 ansatte ved utgangen av 2015.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Gebyrinntekter 127 784 129 446 137 200

02 Refusjon av diverse utgifter 1 711

Sum kap. 4313 129 495 129 446 137 200

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Driftsutgifter 64 479 63 374 72 100

Sum kap. 1314 64 479 63 374 72 100
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Kap. 4312 Avinor AS

Post 90 Avdrag på lån

Utbyggingen av Oslo lufthavn, Gardermoen, ble i
sin tid finansiert gjennom et lån fra staten til Oslo
Lufthavn AS. Det årlige avdragsbeløpet utgjør
444,4 mill. kr. 

I forbindelse med fusjonen mellom morselska-
pet Avinor AS og datterselskapet Oslo Lufthavn
AS 1. januar 2016, er lånene flyttet fra Oslo Luft-
havn AS til Avinor AS. 

Kap. 5619 Renter av lån til Avinor AS

Post 80 Renter

I henhold til vilkårene i låneavtalen mellom staten
og Oslo Lufthavn AS er det beregnet at renter av

statens lån til selskapet vil utgjøre 50,3 mill. kr i
2017. 

Lånene er flyttet fra Oslo Lufthavn AS til Avi-
nor AS, jf. kap. 4312, post 90. 

Kap. 5622 Aksjer i Avinor AS

Post 85 Utbytte

For å styrke Avinor AS’ evne til å finansiere inves-
teringer samtidig som selskapet får bedre insenti-
ver til å drive kostnadseffektivt, ble utbyttepolitik-
ken for selskapet endret i 2014, jf. Prop. 97 S
(2013–2014) Ein del saker om luftfart, veg og jern-
bane og Innst. 255 S (2013–2014). For regnskaps-

årene 2014–2017 vil det bli tatt utbytte på 50 pst.
for resultat opp til 1 mrd. kr, mens det ikke vil bli
tatt utbytte for resultat som overstiger dette belø-
pet.

Avinors årsresultat etter skatt for regnskaps-
året 2015 var på 2 449,0 mill. kr. Det ble i 2016 tatt
ut et utbytte på 500 mill. kr.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

90 Avdrag på lån 444 370 444 400 444 400

Sum kap. 4312 444 370 444 400 444 400

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

80 Renter 95 124 74 000 50 300

Sum kap. 5619 95 124 74 000 50 300

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

85 Utbytte 500 000 500 000 500 000

Sum kap. 5622 500 000 500 000 500 000
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For regnskapsåret 2016 venter Avinor et resul-
tat etter skatt på 1 058 mill. kr. I tråd med utbytte-
politikken for regnskapsårene 2014–2017 er det

foreslått å budsjettere med et utbytte fra Avinor
AS på 500 mill. kr i 2017. Endelig utbytte vil bli
fastsatt på generalforsamlingen i 2017.
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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

Hovedmålene i regjeringens samferdselspolitikk
er trukket opp i Sundvolden-erklæringen og i
Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan
2014–2023, jf. Innst. 450 S (2012–2013).

Regjeringen følger opp hovedmålene gjennom
å utvikle et moderne og framtidsrettet transport-
system som gjør trafikkavviklingen enklere, ras-
kere og sikrere, og som bidrar til å styrke næ-
ringslivets konkurransekraft. Samtidig ivaretas
klima- og miljøhensyn. Regjeringen vil fremme re-
gional utvikling, og bedrer bymiljøet bl.a. ved å
legge bedre til rette for kollektivtransport, sykkel
og gange. En robust infrastruktur med god stan-
dard og en høy innsats på trafikant- og kjøretøy-
området bedrer trafikksikkerheten.

Departementets virkemidler for vegformål
omfatter rettslig regulering, etatsstyring av Sta-
tens vegvesen og eierstyring av Nye Veier AS.
Vegtilsynet vil i 2017 bli skilt ut som en egen etat
og ansvarsområdet er fra 2016 utvidet til også å
gjelde tilsyn av Nye Veier AS.

For vegformål totalt er budsjettforslaget for
2017 på 33,6 mrd. kr. 638,4 mill. kr er knyttet til
kompensasjon for premiebetaling til Statens pen-
sjonskasse. Ekskl. kompensasjonen er budsjett-
forslaget en økning på 7,3 pst. fra saldert budsjett
2016. For kap. 1320 Statens vegvesen, er budsjett-
forslaget på 30,5 mrd. kr. Ekskl. kompensasjonen
er dette en økning på 1,6 pst. fra saldert budsjett
2016. For kap. 1321 Nye Veier AS er budsjettfor-
slaget på 3,1 mrd. kr og som er i henhold til jevn

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

1320 Statens vegvesen 26 603 128 29 427 098 30 523 600 3,7

1321 Nye Veier AS 1 300 000 3 075 200 136,6

1323 Vegtilsyn - 20 800 -

Sum kategori 21.30 30 727 098 33 619 600 9,4

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

4320 Statens vegvesen 816 279 643 400 718 400 11,7

4322 Svinesundsforbindelsen AS 5 000 25 000 190 000 660,0

5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS 14 476 28 000 20 000 -28,6

Sum kategori 21.30 835 755 696 400 928 400 33,3
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opptrapping av bevilgningen til 5 mrd. kr i 2018.
For kap. 1323 Vegtilsyn er budsjettforslaget på
20,8 mill. kr.

I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt
vekt på å øke satsingen på vedlikehold for å øke
påliteligheten og driftssikkerheten til vegnettet og
for at vedlikeholdsetterslepet skal stanses tidlig i
tiårsperioden. Regjeringen har lagt ytterligere
vekt på styrking av vedlikeholdet. Vedlikeholdset-
terslepet ble i 2015 redusert for første gang på
flere tiår. I tillegg settes det av midler til fornying
for å fjerne allerede oppstått vedlikeholdsetter-
slep. I 2017 vil vedlikeholdsetterslepet samlet sett
reduseres med om lag 1 600 mill. kr. Det gjennom-
føres i fireårsperioden betydelige tiltak i riks-
vegtunneler som er lengre enn 500 meter, og som
har mangler i henhold til tunnelsikkerhets- og
elektroforskriftene. Samtidig gjøres tiltak for å re-
dusere vedlikeholdsetterslep i tunnelene. Som
følge av regjeringens tiltakspakke økes post 23 og
post 30 med henholdsvis 300 mill. kr til vedlike-
hold og 100 mill. kr til programområdene tiltak for
gående og syklende.

Aktivitetsnivået for investeringer er høyt ved
inngangen til 2017. Bevilgningen til Statens vegve-
sen benyttes i hovedsak til å sikre rasjonell an-
leggsdrift av vedtatte store prosjekter. Det er like-
vel funnet rom for å prioritere oppstart av enkelte
nye prosjekter i 2017. Det legges opp til anleggs-
start på prosjektet E39 Bjørset–Skei i Sogn og
Fjordane. Det er videre lagt til grunn statlige mid-
ler i 2017 til prosjektene E16 Bjørum–Skaret i
Akershus og Buskerud og E39 Rogfast i Rogaland
med forbehold om Stortingets tilslutning til et
opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging.
Skredsikringsprosjektet rv 13 Vik–Vangsnes i
Sogn og Fjordane får også oppstart i 2017. Nye
Veier AS vil, i tråd med avtale med Samferdsels-
departementet, i løpet av 2017 ha startet opp ut-
byggingen av prosjektene E18 Tvedestrand- Aren-
dal, E6 Kolomoen–Moelv og E18 Rugtvedt–Dør-
dal.

Regjeringen mener det er nødvendig å fort-
sette satsingen på planlegging av nye vegprosjek-
ter, og prioriterer dette høyt også i 2017. Det vil bi-
dra til å sikre planavklaring for prosjekter priori-
tert i Nasjonal transportplan 2014–2023, og vil
legge til rette for planavklaring av prosjekter som
er aktuelle for prioritering i Nasjonal transport-
plan 2018–2029. 

Fra 2014 er det lagt inn midler i overføringene
til fylkeskommunene til å dekke utgifter knyttet til
opprusting og fornying av fylkesveger. Midlene
fordeles mellom fylkeskommunene ut fra kriterier
som reflekterer opprustings- og fornyingsbehovet

i den enkelte fylkeskommune (særskilt fordeling).
I budsjettforslaget for 2017 fordeles 1 420 mill. kr
på denne måten. Det er en økning på 200 mill. kr i
forhold til 2016. Tilsvarende fordeles 286 mill. kr
til gjennomføring av tunnelsikkerhetsforskriften
spesielt over rammetilskuddet til fylkeskommu-
nene.

Tilstandsvurdering og hovedutfordringer 

Riksvegene er hovedårene i vegtransportsys-
temet, og består av nærmere 10 700 km veg og 17
ferjesamband. Av den samlede lengden på riks- og
fylkesvegnettet utgjør riksvegene om lag 20 pst.,
men står for om lag halvparten av vegtrafikkarbei-
det. For næringstransport med tunge kjøretøy er
andelen om lag 65 pst.

For å oppfylle krav fastsatt i vegnormalene bør
om lag 1 200 km av riksvegnettet være firefelts
veg, og det bør være 1 450 km to- eller trefeltsveg
med midtrekkverk. Ved utgangen av 2016 vil 626
km være firefelts veg som utgjør om lag 52 pst. i
forhold til vegnormalenes krav. Det vil være midt-
rekkverk på 335 km to- eller tre-felts veger som ut-
gjør om lag 23 pst. i forhold til vegnormalenes
krav. Om lag 1 550 km eller om lag 14 pst. av riks-
vegene er for smale for å tilfredsstille kravene til
tofelts veg med gul midtlinje. Det vil være om lag
1 450 km gang- og sykkelveger lang riksveg ved
utgangen av 2016, mens det bør være 1 700 km for
å oppfylle krav i vegnormalene. Når det gjelder
kollektivfelt langs riksveg, vil det være etablert 66
km. For å oppfylle krav i vegnormalene bør det
være om lag 200 km. 

Stengte veger fører til ekstra kostnader og
ulemper for næringslivet og øvrige trafikanter.
Fjelloverganger med ustabile kjøreforhold vinters-
tid og skredutsatte strekninger fører til tidvis re-
dusert framkommelighet. Antallet stengninger
ventes redusert som følge av tiltak på vegnettet.
De fleste stengningene skyldes imidlertid forhold
som det er vanskelig å gardere seg mot, som
uvær, skred og trafikkuhell. Vinteren 2015–2016
var rv 7 over Hardangervidda periodevis stengt i
til sammen 390 timer, E134 Haukelifjell 53 timer,
E16 over Filefjell 6 timer og E6 Saltfjellet 65 timer.
Tallene innbefatter ikke planlagte stengninger. 

Fra 2014 har regjeringen økt satsingen på ute-
kontrollvirksomheten. For å bedre framkommelig-
heten på vinterstid og for å hindre trafikale proble-
mer forårsaket av tunge kjøretøy, har Statens veg-
vesen økt beredskapen i utekontrollvirksomheten
på dager hvor det er varslet vanskelig føre. Satsin-
gen videreføres i 2017. 
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Det brukes betydelige ressurser på utbedring
av tunneler i henhold til kravene i tunnelsikker-
hets- og elektroforskriftene. Dette arbeidet omfat-
ter 217 tunneler. Ved utgangen av 2016 vil 21 tun-
neler være ferdig utbedret, og ytterligere om lag
25 i 2017. Noen av de 217 tunnelene vil ikke bli ut-
bedret og noen utbedres etter fristen i 2019 fordi
de erstattes av nye veg- og tunnelløsninger. 

Det har vært lagt til grunn at kritisk forfall og
andre forhold som er viktig for tunnelenes sikker-
het, skal utbedres samtidig med tiltak i henhold til
forskriftene og at øvrig vedlikeholdsetterslep ut-
bedres på et senere tidspunkt. Mye av forfallet i
tunnelene er knyttet til eksisterende sikkerhetsut-
styr og manglende brannbeskyttelse av vann- og
frostsikring i de eldste tunnelene. Erfaringene så
langt viser at det er svært vanskelig å utsette utbed-
ring av deler av vedlikeholdsetterslepet ut fra en
vurdering av den totale sikkerheten i tunnelene.
En trinnvis gjennomføring gir også økte ulemper
for trafikantene når mange tunneler må stenges
for utbedring i to omganger. I tillegg kommer
merkostnader på grunn av urasjonell gjennom-
føring og økte byggherrekostnader. 

Utbedring av tunnelene representerer en ut-
fordring med hensyn til kapasitet og kompetanse i
konsulent- og entreprenørmarkedet. Statens veg-
vesen har derfor anbefalt at arbeidet med utbed-
ring av tunnelene videreføres basert på at alt for-
fall bør utbedres samtidig med tiltak i henhold til
tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene. Samferd-
selsdepartementet er enig i dette.

Statens vegvesen har gjennomgått kostnads-
estimatene for utbedring av tunnelene. Dette viser
en kostnadsøkning på nærmere 20 pst. i forhold til
det opprinnelige overslaget basert på kartleg-
gingen av vedlikeholdsetterslepet for riksvegnet-
tet. Etter 2016 gjenstår det å finansiere tiltak for
om lag 13,8 mrd. kr. Basert på ny gjennomførings-
strategi og økte kostnader legger Samferdselsde-
partementet derfor til grunn at utbedring av TEN-
T tunnelene fullføres innen 2020/2021. For de
resterende riksvegtunnelene skal utbedringene
fullføres innen 2022/2023. Det vil bli tatt opp med
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at fristen for ut-
bedring av TEN-T tunnelene innen april 2019 ikke
overholdes. 

Ekstremvær, flom og skred gjør stor skade
også i områder som tidligere har blitt vurdert som
forholdsvis sikre. Klimaendringene krever økt
forebyggende innsats. For å sikre liv, helse og
samfunnsinvesteringer er det viktig å bygge opp
et felles grunnlag for klimatilpasning i samarbeid
med alle offentlige institusjoner og andre sam-
funnsaktører i arealforvaltningen. 

Bevilgningen til statens kjøp av riksvegferje-
tjenester har økt fra 564 mill. kr i 2014 til 981 mill.
kr i 2016. Dette tilsvarer en økning på om lag 80
pst. Kostnadsanslag for framtidige utlysninger ty-
der på fortsatt kostnadsvekst. Økningen skyldes
bl.a. generell kostnadsøkning i ferjedriften, økt ka-
pasitet og flere avganger som følge av trafikkvekst
og nye myndighetskrav. Billettinntektene dekker
dessuten en mindre andel av kostnadene som
følge av en økning i rabatterte reiser. Statens veg-
vesen har gjennomført en utredning om utford-
ringer og mulighetene for å videreutvikle ferje-
markedet på lang sikt. Utredningen vil danne
grunnlag for en vurdering av langsiktige tiltak for
å sikre brukerne et godt, sikkert og kostnadsrik-
tig ferjetilbud som bidrar til økt samfunnsnytte.
Tiltakene har som ambisjon å legge premissene
for utviklingen i ferjemarkedet fram mot 2050. Re-
sultatene fra arbeidet vil være innspill til stortings-
meldingen om Nasjonal transportplan 2018–2029.

Målrettet trafikksikkerhetsarbeid gir resulta-
ter. Det har over tid vært en stabil nedgang i antall
drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Norge var i
2015 det landet i Europa som hadde færrest
drepte i vegtrafikken per innbygger. Utviklingen
de siste årene har vært mer positiv når det gjelder
antall drepte enn antall hardt skadde. Ved inn-
gangen til 2016 viste tallene for drepte og hardt
skadde ti flere enn det som er angitt i målkurven i
Nasjonal transportplan 2014–2023 som nødven-
dig progresjon i henhold til etappemålet for 2024.

Utforkjøringsulykker og møteulykker står for
mer enn 70 prosent av alle dødsulykker i trafik-
ken. Utforkjøringsulykker passerte i 2015 møte-
ulykker som den største ulykkestypen. Om lag 30
pst. av alle ulykkene med drepte og hardt skadde
skjer på riksvegnettet, i underkant av 45 pst. på
fylkesveger, nærmere 20 pst. på kommunale ve-
ger og om lag 5 pst. på private veger som er åpen
for allmenn trafikk. Innsatsen fra fylkeskommu-
nene og kommunene er derfor av stor betydning
for ulykkesutviklingen. På riksvegnettet er møte-
ulykker den dominerende ulykkestypen, mens ut-
forkjøringsulykker dominerer på fylkesvegnettet
og ulykker med gående og syklende på det kom-
munale vegnettet.

Statens vegvesen har analysert alle dødsulyk-
kene i trafikken siden 2005. For høy fart i henhold
til fartsgrense og/eller etter forholdene var i 2015
en medvirkende årsak til om lag 35 pst. av dødsu-
lykkene, mot om lag 50 pst. i gjennomsnitt for pe-
rioden 2005–2009. Dette er en svært positiv utvik-
ling. Andre viktige medvirkende årsaker til døds-
ulykker er manglende dyktighet hos førerne, rus-
påvirkning, forhold knyttet til veg og vegmiljø og
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teknisk standard på involverte kjøretøyer. Man-
glende bruk av bilbelte er av stor betydning for
hvor alvorlige ulykkene blir. 41 pst. av de som om-
kom i bilulykker i perioden 2005–2015, brukte
ikke bilbelte. Etter mange år med økende bruk av
bilbelte har den positive trenden de to siste årene
stoppet opp utenfor tettbebygde strøk. Bilbelte-
bruken er lavere for førere av tunge kjøretøyer
enn for førere av personbiler.

I trafikksikkerhetsarbeidet må satsingen på til-
tak som kan påvirke trafikantatferd, fysiske tiltak
på vegnettet og kjøretøyrettede tiltak videreføres.
Av fysiske tiltak prioriteres tiltak for å forhindre
møteulykker og utforkjøringsulykker med vekt på
å bygge midtrekkverk og forsterket midtopp-
merking.

Det er dokumentert et betydelig omfang av
ulovlig aktivitet innenfor trafikant- og kjøretøyom-
rådet. Eksempler på slik aktivitet er bruk av fik-
tive identiteter på kjøretøy, teknisk manipulering
av kjøretøy, forfalskning av rettighetsdokumenter
som for eksempel vognkort og førerkort, ulovlig
verksteddrift, transportkriminalitet, juks ved fø-
rerprøver m.m. Få saker blir anmeldt. I tillegg til
fortsatt oppfølging gjennom tilsyn og kontroll har
Statens vegvesen fra 2016 etablert en egen enhet
som skal forebygge og avdekke kriminell og sam-
funnsskadelig aktivitet innenfor trafikant- og kjø-
retøyområdet. Statens vegvesen samarbeider tett
med andre offentlige etater i dette arbeidet. 

Norge er i dialog med EU om felles oppfyllelse
av klimamålet for 2030. EU-kommisjonen har lagt
frem et forslag til måltall for Norge på 40 pst. ut-
slippskutt i ikke-kvotepliktig sektor fra 2005 til
2030. Balansen mellom tiltak hjemme og ute må
bl.a. vurderes ut fra EU-regelverket og Norges
mål for utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig
sektor, samt potensialet for utslippsreduksjoner i
Norge og kostnader ved innenlandske reduksjo-
ner og ved bruk av EU-intern fleksibilitet. De flek-
sible mekanismene omfatter bl.a. muligheten til å
konvertere kvoter fra EUs kvotesystem og mulig-
heten til å handle med andre EU-land som over-
oppfyller sine utslippsforpliktelser. Utslipp fra
vegtrafikken utgjør om lag 40 pst. av utslippene i
ikke-kvotepliktig sektor og har økt med 6,5 pst. si-
den 2005. Klimautfordringen blir et viktig tema i
Nasjonal transportplan 2018–2029.

Både økt trafikk, drift av vegnettet og vegut-
bygging øker miljøskadelige utslipp og presset på
naturen, bl.a. gjennom reduksjon av naturmang-
fold. Disse utfordringene vektlegges spesielt i
planlegging, utbygging og drift av vegene. Det er
et mål å begrense inngrep i dyrket mark.

Det var overskridelser av grenseverdiene for
NO2 denne vinteren. Nye avgasskrav gjør at dette
problemet avtar, men i kalde perioder kan det
komme slike episoder i flere år framover. Stortin-
get har vedtatt en lovhjemmel for lavutslippsso-
ner, og det arbeides med å tilrettelegge for miljø-
differensierte bompenger. Dette vil bidra til at
grenseverdiene for NO2 kan overholdes raskere. 

I tillegg til miljøutfordringer har mange av by-
ene utfordringer knyttet til framkommelighet.
Klimaforliket og Nasjonal transportplan 2014–
2023 har som mål at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport,
sykkel og gange. 

Pålitelighet, god framkommelighet og kapasi-
tet er de viktigste virkemidlene for å gjøre kollek-
tivtransporten konkurransedyktig overfor bil-
trafikken. Siden 2005 har bruken av kollektiv-
transport økt med om lag 36 pst. For å nå målet i
Nasjonal transportplan 2014–2023 om en nasjonal
sykkelandel på 8 pst. innen 2023 legges det bedre
til rette for sykling. Videre legges det til rette for
at flere kan gå mer.

Det er betydelige utfordringer med å gjøre
hele reisekjeder universelt utformet og tilgjenge-
lige hele året. En vesentlig del av bussholdeplas-
ser og kollektivknutepunkter på riksvegnettet må
oppgraderes for å bli universelt utformet. Sam-
arbeidet mellom staten, fylkeskommunene og
kommunene er avgjørende for å få til gode løsnin-
ger for alle trafikantgrupper. 

Resultatrapport 2015

Framkommelighet

I 2015 ble 45,2 km nye riksvegstrekninger åpnet
for trafikk. Følgende prosjekter med kostnad over
200 mill. kr ble åpnet for trafikk:
– E18 Sydhavna i Oslo. Prosjektet omfattet bygg-

ing av nytt kryss på E18 Mosseveien med plan-
skilt rundkjøring. Fra krysset er det bygd ny
bru ned til havna. I tillegg er Mosseveien ut-
videt på en om lag 900 meter lang strekning for
å få plass til kollektivfelt i begge retninger. 

– Rv 22 Lillestrøm–Fetsund i Akershus. Prosjek-
tet omfattet bygging av en om lag 5,1 km lang
strekning, hvorav 4,3 km firefelts veg, gang- og
sykkelveg langs hele strekningen, to planskilte
kryss og en rekke støyskjermingstiltak.

– E18 Bjørvikaprosjektet i Oslo. Tunnelen under
Bjørvika og Bispevika ble åpnet for trafikk i
2010, mens siste del av Dronning Eufemias
gate ble åpnet for trafikk i 2015. Bispegata er
ventet åpnet for trafikk i 2018/2019 mot tidli-
gere forutsatt 2017/2018.
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– E39 Harangen–Høgkjølen i Sør-Trøndelag.
Prosjektet omfattet bygging av en om lag 10,5
km lang strekning på E39 i Orkdal kommune
og en om lag 800 meter lang tunnel. Om lag 7,5
km ble lagt i ny trasé mellom Høgkjølen og
Stokkhaugen (Harangen) på fv 714. 

– E134 Skjold–Solheim i Rogaland. Prosjektet
omfattet omlegging av E134 forbi Skjold på en
strekning på om lag 3 km og bygging av ei bru,
to tunneler, ett toplanskryss og gang- og syk-
kelvegbru.

– E6 Minnesund–Skaberud i Akershus og Hed-
mark. Prosjektet omfattet utbygging av en
strekning på E6 på om lag 20 km til firefelts veg
med midtdeler. Hovedprosjektet åpnet for tra-
fikk i 2014, mens en delstrekning på om lag 4
km ble åpnet først sommeren 2015. Utsettelsen
skyldtes konkurs hos utførende entreprenør.

– E6 Oppdal sentrum i Sør-Trøndelag. Prosjektet
omfattet omlegging av E6 utenfor Oppdal sen-
trum, og bygging av tre rundkjøringer som
knytter sentrumstrafikken og trafikk fra rv 70
til E6.

– E136 Tresfjordbrua i Møre og Romsdal. Pro-
sjektet omfattet bygging av en om lag 3 km
lang strekning. Brua utgjør om lag 1,2 km av
strekningen. Videre omfattet prosjektet bygg-
ing av lokalveger med gang- og sykkelveg.
Brua kortet inn E136 med om lag 13 km.

Målet for 2015 var å åpne 7,3 km firefelts veg for
trafikk. Det ble åpnet 9,3 km. Økningen skyldes i
hovedsak at måltallet for strekningen E6 Minne-
sund–Skaberud var underestimert.

For 2015 var målet å utbedre 5 skredutsatte
punkter, mens 3 ble utbedret. Prosjektet E134
Stordalstunnelen som var forutsatt åpnet for tra-
fikk i 2015, ble ikke åpnet før sommeren 2016.

Det var satt som mål å bygge 1,1 km kollektiv-
felt på riksvegnettet i 2015, mens det ble bygd 5,8
km. I tillegg ble det bygd lokalt vegnett i for-
bindelse med E18 Bjørvikaprosjektet som ikke
var med i måltallet i Prop. 1 S (2014–2015).

I 2015 ble 22,2 km veg utbedret slik at veg-
bredden tilfredsstilte kravet til å etablere gul midt-
linje. Dette var om lag som forutsatt i Prop. 1 S
(2014–2015). 

Totalt ble 37,1 km riksveg lagt til rette for gå-
ende og syklende i 2015. 13,5 km av dette var som
en del av sammenhengende sykkelvegnett i byer
og tettsteder. Målet var henholdsvis 37 km totalt
og 7,4 km i byer og tettsteder. Avviket for byer og
tettsteder skyldes i hovedsak at enkelte prosjekter
som skulle vært ferdigstilt i 2014, først ble avsluttet
i 2015. 

Statens vegvesen hadde 99 driftskontrakter pr.
1. september 2015 fordelt på 14 ulike entrepre-
nører. For alle driftskontrakter som har blitt for-
nyet siden 2013, er det innført krav til noe høyere
standard for vinterdrift, drenering og vegoppmer-
king. For vinterdrift omfatter dette bl.a. krav om
kontinuerlig brøyting under snøvær, økte krav til
strøing på snø- og isdekke og skjerpede krav til
drift av anlegg for gående og syklende. Dette gir
bedre trafikksikkerhet og framkommelighet. Ny
standard vil være innfaset i alle driftskontraktene
innen vinteren 2017–2018.

Til vedlikehold av vegdekker ble det i 2015 be-
nyttet om lag 1 300 mill. kr. Om lag 1 340 km veg,
inkludert gang- og sykkelveger, fikk nytt veg-
dekke. 

Statens vegvesen har i sin vedlikeholdsstan-
dard satt mål for vegdekkenes kvalitet gjennom
krav til spordybde og jevnhet. Andelen vegdekker
på riksvegnettet som har bra eller meget bra stan-
dard, økte fra 76,5 pst. i 2014 til 79,9 pst. i 2015.

Trafikksikkerhet 

I 2015 ble 810 personer drept eller hardt skadd i
vegtrafikkulykker. Dette er en reduksjon på 1,3
pst. fra 2014, og en positiv utvikling i retning av
etappemålet på maksimalt 500 drepte og hardt
skadde i 2024. 117 personer omkom. Det er det
laveste tallet siden 1947. Fra 1970 til 2015 er antall
omkomne i trafikken redusert med 79 pst. sam-
tidig som trafikken er mer enn tredoblet (se figur
5.3). 

I Prop. 1 S (2014–2015) ble det lagt til grunn at
vegprosjekter som ble åpnet for trafikk i 2015,
ville gi fire færre drepte og hardt skadde. Gjen-
nomførte tiltak i 2015 ga et beregnet resultat på
seks færre drepte og hardt skadde. Endringen i
det beregnede resultatet skyldes i hovedsak at
Statens vegvesen i forbindelse med dekkelegging
etablerte forsterket midtoppmerking på betydelig
flere kilometer riksveg enn opprinnelig planlagt.
Det ble i 2015 etablert forsterket midtoppmerking
på om lag 290 km riksveg, mens målet var 46,3
km. Ved utgangen av 2015 var det på landsbasis
etablert forsterket midtoppmerking på om lag
1 350 km riksveg.

I 2015 ble det bygd midtrekkverk på 26,6 km
to- og trefelts riksveger, mens målet var 26,2 km.
Ved utgangen av 2015 var det i alt 300 km to- og
trefeltsveg med midtrekkverk.

Statens vegvesens tilstandsundersøkelser vi-
ser at det i 2015 var 94,0 pst. som brukte bilbelte i
tettbygd strøk, og 95,2 pst. utenfor tettbygd strøk.
Sammenliknet med 2014 er dette en svak økning i
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tettbygd strøk og en svak reduksjon utenfor tett-
bygd strøk. 

Statens vegvesens arbeid med trafikksikker-
hetskampanjer var også i 2015 rettet mot temaene
beltebruk i buss, fart og forbedret samspill mel-
lom bilister og syklister. Dette er tre langsiktige
nasjonale kampanjer.

Mer målrettede kontroller og innføring av obli-
gatorisk brikke fra 1. januar 2015 med påfølgende
intensiv kontrollvirksomhet reduserte øvrig kon-
trollkapasitet. Antall tungtransportkontroller ble
på den bakgrunn redusert fra om lag 86 500 kon-
troller i 2014 til om lag 75 500 kontroller i 2015.
Kontroll av vinterutrustning ble særlig gjennom-
ført på forhåndsdefinerte steder og strekninger
og til en tid hvor tunge kjøretøy erfaringsmessig
får problemer med dekkutrustningen. 

Den styrkede utekontrollinnsatsen med mål-
retting av kontrollene videreføres. Kontrollene
skal fortsatt utføres på ulike steder og til ulike
tider, slik at risiko for oppdagelse er høy. Ved
grenseoverganger og fjelloverganger vil det også
bli gjennomført målrettede felleskontroller med
andre myndigheter. 

Teknologi som ANPR (Automatic Number
Plate Recognition) bidrar til en mer presis utvelg-
else av kjøretøy med mangler slik at flere kjøretøy
kontrolleres og færre stanses. 

Bruk av ny funksjonalitet i etablerte kontroll-
systemer gir bedre statistikk og styringsgrunnlag
for målretting av kontroller. Dette øker Statens
vegvesens evne til å tilrettelegge for effektive kon-
troller med høy oppdagelsesrisiko. Ved gjennom-
føring av målrettede kontroller benyttes mer tid

per kontrollobjekt grunnet mer oppfølgingsarbeid
som bidrar til at antallet kjøretøy og sjåfører som
kontrolleres, reduseres. Effekten av å gjennom-
føre kontrollene med større målretting er likevel
positiv ved at etatens ressurser benyttes mer ef-
fektivt og at kontrollobjektene med mangler blir
hyppigere kontrollert.

Antall stikkprøver av periodisk kjøretøykon-
troll økte med over 26 pst. fra 2014 til 2015. Av de
kontrollerte sjåførene benyttet 94 pst. digital farts-
skriver, som gjør kontrollene mer effektive. Til-
svarende andel var 87 pst. i 2014 og 80 pst. i 2013.
Dette viser en rask og vesentlig økning av antall
digitale fartsskrivere benyttet i kjøretøyene.

Miljø

De foreløpige tallene fra Statistisk sentralbyrå vi-
ser at CO2-utslippene fra vegtrafikken var 10,3
mill. tonn I 2015, en økning på 0,8 pst. fra 2014.
Dette utgjorde 19,1 pst av de nasjonale utslippene.
Trafikkveksten i 2015 var 2,0 pst. 

Riksvegferjene slapp i 2015 ut 0,26 mill. tonn
CO2. Batteriferjen Ampere på sambandet E39
Lavik–Oppedal har gitt en utslippsreduksjon på
om lag 1 800 tonn pr. år. Nye inngåtte kontrakter
ventes å redusere utslippene med 14 400 tonn i
året.

Utslippene av klimagasser fra nye personbiler
ble redusert fra 110 g CO2/km i 2014 til 100 g/km i
2015. Det ble registrert 25 788 nye nullutslipps per-
sonbiler i 2015, en økning på 42,5 pst. fra 2014. In-
kludert bruktimport ble det førstegangsregistrert
totalt 30 910 personbiler med nullutslipp i 2015. I til-

Figur 5.3 Utvikling i antall drepte i vegtrafikken fra 1970–2015 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Statens vegvesen
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legg ble det registrert 712 varebiler med nullut-
slipp. Det ble registrert 18 711 nye personbiler med
hybriddrift i 2015, en økning på 59,9 pst. i forhold til
2014. 7 964 av disse var ladbare hybridbiler. 

Totalt var det registrert 85 054 elektriske per-
sonbiler og 26 hydrogendrevne personbiler i
Norge pr. 1. juli 2016. Gjennomsnittlig utslipp fra
nye personbiler i perioden januar til og med juli
var 94 gram CO2/km.

Prosjektet «Lavere energibruk i Statens vegve-
sen» ble videreført i 2015 med vekt på å finne til-
tak som både har en energimessig og økonomisk
gevinst. Statens vegvesen har innført rutiner for at
alle saker som behandles i etatens ledermøte, skal
vurderes for klimaeffekt. Det arbeides med meto-
der for å redusere klimagassutslippene fra an-
leggsarbeidet og med hvordan etaten bedre kan ta
klimahensyn i planleggingen av prosjektene. Me-
todene for å beregne utslipp fra vegbygging er for-
bedret, og det pågår testing av verktøy for klima-
gassbudsjett og klimaregnskap for vegbyggingen.
Det er beregnet at de vegprosjektene som ble åp-
net for trafikk i 2015, medførte at CO2-utslippet fra
vegtrafikken økte med om lag 9 400 tonn i åp-
ningsåret.

Årsmiddelgrensen gitt i forurensningsforskrift-
ens bestemmelser om NO2 ble i 2015 overskredet
på to målestasjoner i Oslo, Manglerud og Hjort-
nes. For Hjortnes ble også timemiddelgrensen
overskredet. Døgngrenseverdiene for svevestøv
(PM10) ble ikke overskredet i noen byer. Mye av
nedgangen i forurensningen skyldes meteorolo-
giske forhold og innsatsen for støvdemping. 

Bruk av piggfrie dekk er avgjørende for å re-
dusere svevestøv. Kun Bergen og Oslo har pigg-
dekkgebyr, og piggfriandelen var på henholdsvis
87 og 86 pst. i sesongen 2015–2016. Dette var ett
prosentpoeng høyere enn i sesongen 2014–2015
for begge byene. I Drammen var piggfriandelen
uforandret på 80 pst., i Fredrikstad økte den fra 79
til 80 pst., i Stavanger ble den redusert fra 78 til 76
pst. og i Trondheim var den uforandret på 64 pst. 

Statens vegvesen fortsatte i 2015 forsknings-
prosjektet EMIROAD som måler utslipp av avgas-
ser fra biler, bl.a. faktiske utslipp av NOX/NO2 fra
Euro V og VI dieselbiler under ulike lufttempera-
turer. Resultatene brukes i arbeidet med lokal luft-
kvalitet for å sikre at aktuelle tiltak rettes mot de
bilene som forurenser mest. 

I 2015 ble det utført tiltak ved 57 boliger (om
lag 130 personer) for å få boligene under forurens-
ningsforskriftens grenseverdi for støy (42 dB
innendørs). Ved utgangen av 2015 gjensto det å
gjennomføre tiltak på om lag 50 boliger. I tillegg til
støykrav i forurensningsforskriften er det et nasjo-

nalt mål å redusere antallet personer som er utsatt
for støy over 38 dB innendørs. I 2015 ble det utført
tiltak for om lag 200 personer ved boliger som har
over 38 dB innendørs. Økt støy på grunn av tra-
fikkvekst har imidlertid ført til at om lag 150 per-
soner har fått støynivå over 38 dB.

Det ble utbedret sju konfliktpunkter mellom
veg og naturmangfold i 2015. Målet var ni. Avviket
skyldes at det har vært meldt inn konfliktpunkter
som ikke lar seg løse, uten å flytte vegen. I 2015 ble
arbeidet med å følge opp vannforskriften videre-
ført, og Statens vegvesen har deltatt i arbeidet med
forvaltningsplaner og tiltaksprogram. Tidligere har
utbedring av kulverter som hindrer fiskevandring,
vært hovedsatsingsområdet, men miljømyndighe-
tenes oppmerksomhet dreies nå mer mot avren-
ning av forurenset vann og salt fra vegen. Det er
satt i gang arbeid med renseanlegg i forbindelse
med tunnelrehabiliteringer for å håndtere avren-
ning av forurenset vann fra vask av tunneler.

Saltforbruket i sesongen 2015–2016 var om lag
265 000 tonn, en økning på om lag 10 pst. sammen-
liknet med sesongen 2014–2015. Økningen skyl-
des antakelig i hovedsak at ytterligere 20 pst. av
kontraktene har blitt utført etter ny drifts- og vedli-
keholdsstandard for riksveger. Denne standarden
medfører at kravene til friksjon har økt vesentlig
på vegene med lav trafikk. Dette innebærer at salt
blir benyttet i overgangsperioder for å hindre rim-
frost og tilfrysing av bar veg. Klimaet har endret
seg, og overgangsperioder hvor temperaturen
veksler rundt 0 grader er hyppigere enn før. For å
begrense saltforbruket vil Statens vegvesen foreta
en gjennomgang av standardkravene for vinter-
drift og vurdere om enkelte av vegene har fått en
for høy driftsklasse med for strenge krav.

Det blir kartlagt og/eller satt i gang tiltak mot
fremmede arter i samtlige driftskontrakter der det
er aktuelt. Det blir også kartlagt i alle relevante in-
vesteringsprosjekter og bekjempelse blir iverksatt
der det er aktuelt.

I 2015 ble det brukt 78 dekar dyrket jord til
vegformål. Dette er 14 dekar mer enn forutsatt.
Avviket skyldes et prosjekt hvor det ble foretatt en
breddeutvidelse av vegen for å kunne etablere for-
sterket midtoppmerking.

Universell utforming

Universell utforming ivaretas i planlegging og
bygging av nye veganlegg. Statens vegvesen ar-
beider systematisk med å oppgradere eksis-
terende infrastruktur. For å oppnå universelt ut-
formede reisekjeder er det nødvendig med sam-
ordnet innsats og forpliktende samarbeid på tvers
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av aktører og eiere. Statens vegvesen har videre-
ført et faglig samarbeid med brukerorganisasjo-
nene, de andre transportetatene og andre offent-
lige aktører innen fagområdet.

To kollektivknutepunkter langs riksveg ble
oppgradert med universell utforming i 2015, mens
målet var å utbedre tre. Åpningen av E134 Stordal-
stunnelen i Hordaland ble forsinket til 2016, og
den planlagte oppgraderingen av kollektivknute-
punktet Åmot i Telemark er ikke gjennomført. I
tillegg ble det etablert et knutepunkt på rv 7 på
Geilo. 55 holdeplasser langs riksveg ble oppgra-
dert, mens målet var 45. Avviket skyldes at det på
flere steder ble etablert universell utforming sam-
tidig som andre tiltak ble gjennomført. I tillegg ble

enkelte tiltak som var planlagt ferdige i 2014, først
ferdig i 2015.

I 2015 arbeidet Statens vegvesen med å kart-
legge status for universell utforming av riksveg-
ferjesambandene med tilhørende kaianlegg. Kart-
leggingen har fortsatt i 2016. Sentrale elementer
er bl.a. gangadkomst mellom bussholdeplass og
ferje og oppstillingsplasser for biler for personer
med nedsatt forflytningsevne. 

Også i 2015 kartla Statens vegvesen status for
universell utforming på egen infrastruktur. Data-
ene innarbeides i eksisterende databaser. Univer-
sell utforming inngikk i flere kompetansehevende
tiltak i etaten og i formidling i eksterne fora.

Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1320 Statens vegvesen

1 Ved behandlingen av Prop. 122 S (2015–2016) og Innst. 400 S (2015–2016) ble kap. 1320, postene 23 og 30 økt med henholdsvis
25 og 35 mill. kr. Postene 34, 37 og 72 ble redusert med henholdsvis 40, 20 og 30 mill. kr.

2 1. januar 2017 skilles Vegtilsynet ut fra Statens vegvesen og utgifter budsjetteres på kap. 1323.
3 Fra 2017 innfører regjeringen en forenklet modell for premiebetaling til Statens pensjonskasse for de virksomhetene som ikke

betaler premie i dag. I denne forbindelse økes post 23 og post 30 med henholdsvis 510,5 mill. kr og 127,9 mill. kr.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og 
kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under 
post 29, post 30, post 31 og post 72 10 626 113 10 502 030 11 539 400

26 Vegtilsyn 15 356 16 768

29 Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, 
kan nyttes under post 23 og post 30 443 313 458 100 519 000

30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes 
under post 23, post 29, post 31 og post 72 12 207 836 14 514 000 14 581 800

31 Skredsikring riksveger, kan overføres, kan nyttes 
under post 30 732 676 662 700 659 000

34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, 
kan overføres 103 566 339 900 277 900

35 Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres 66 971 25 700 10 300

36 E16 over Filefjell, kan overføres 495 330 540 000 508 100

37 E6 vest for Alta, kan overføres 425 233 357 600 328 700

61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene 221 500 192 500 170 700

62 Skredsikring fylkesveger, kan overføres 597 966 671 000 687 800

63 Tilskudd til gang- og sykkelveger, kan overføres 48 755 162 500 100 000

72 Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, 
kan nyttes under post 23 og post 30 618 514 984 300 1 140 900

Sum kap. 1320 26 603 129 29 427 098 30 523 600
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Budsjettforslaget for 2017 for Statens vegvesen er
totalt på 30 523,6 mill. kr. 638,4 mill. kr er knyttet
til kompensasjon for premiebetaling til Statens
pensjonskasse (SPK).  Ekskl. kompensasjonen er
budsjettforslaget en økning på 458,1 mill. kr, eller
1,6 pst., fra saldert budsjett 2016. Dette innebærer
en oppfølging på 97,0 pst. av den økonomiske ram-
men for første fireårsperiode i Nasjonal transport-
plan 2014-2023.

Den foreslåtte bevilgningen til post 23 er på
11 539,4 mill. kr. Av dette er 510,5 mill. kr knyttet
til kompensasjon for økte utgifter til premiebeta-
ling til Statens pensjonskasse. Ekskl. kompensa-
sjonen er dette en økning på 526,9 mill. kr, eller
5,0 pst., fra saldert budsjett 2016.

Det foreslås bevilget 519,0 mill. kr til post 29
Vederlag til OPS-prosjekter. 

Til investeringer under Statens vegvesen
(postene 30, 31, 35, 36 og 37) foreslås bevilget til
sammen 16 087,9 mill. kr. Post 30 Riksveginveste-
ringer foreslås bevilget med 14 581,8 mill. kr. Til
skredsikring foreslås det bevilget 1 346,8 mill. kr,
fordelt med 659,0 mill. kr til post 31 Skredsikring
riksveger, og 687,8 mill. kr til post 62 Skredsikring
fylkesveger. 

Det foreslås bevilget 277,9 mill. kr på post 34
Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. 

For å få rasjonell framdrift for Bjørvika-pro-
sjektet, E16 over Filefjell og E6 vest for Alta fore-
slås det bevilget 10,3 mill. kr på post 35, 508,1 mill.
kr på post 36 og 328,7 mill. kr på post på 37. 

Til post 61 Rentekompensasjon for transport-
tiltak i fylkene, foreslås det bevilget 170,7 mill. kr.

Det foreslås bevilget 100,0 mill. kr på post 63
Tilskudd til gang- og sykkelveger. Dette er en re-
duksjon på 62,5 mill. kr eller 38,5 pst. fra saldert
budsjett 2016.

Foreslått bevilgning til post 72 Kjøp av riksveg-
ferjetjenester, er 1 140,9 mill. kr. Dette er en øk-
ning på 156,6 mill. kr.

Mål og prioriteringer 2017 

Det er et mål å utvikle et moderne, sikkert og
framtidsrettet transportsystem, som løser innbyg-
gernes behov for framkommelighet på en sam-
funnsøkonomisk lønnsom måte. Spesielt er det ut-
fordringer knyttet til transportavviklingen i de
største byene. Regjeringens prioriteringer i bud-
sjettet vil bidra til å gjøre trafikkavviklingen en-
klere, raskere og sikrere og dermed bidra til å
styrke næringslivets konkurransekraft, bedre by-
miljøet og fremme regional utvikling. En robust
infrastruktur med god standard og fortsatt høy

innsats på trafikant- og kjøretøyområdet vil bedre
trafikksikkerheten. 

I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt
vekt på å øke satsingen på vedlikehold. Denne re-
gjeringen har lagt ytterligere vekt på vedlikehold.
Dette er viktig for å øke påliteligheten og driftssik-
kerheten til vegnettet. I tillegg settes det av bety-
delige midler til fornying for å fjerne allerede opp-
stått vedlikeholdsetterslep. I 2017 mangler det om
lag 350 mill. kr for å stanse videre vekst i vedlike-
holdsetterslepet innenfor post 23. Budsjettforsla-
get samlet sett (vedlikehold på post 23 og forny-
ing på post 30) vil imidlertid føre til at vedlikehold-
setterslepet blir redusert med om lag 1 600 mill.
kr. Fornyingsmidlene benyttes i 2017 hovedsake-
lig til å oppgradere tunneler.

Arbeidet med å utbedre tunneler for å ivareta
krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene og
utbedring av vedlikeholdsetterslep i tunnelene vi-
dereføres. Dette er nødvendig for å ivareta både
framkommelighet og trafikksikkerhet. 20 tunneler
vil bli ferdig utbedret i løpet av 2017. Som vist til
under Tilstandsvurdering og hovedutfordringer, leg-
ges det opp til en justert gjennomføringsstrategi.
Utbedring av TEN-T-tunnelene fullføres innen
2020/21, mens utbedring av øvrige riksvegtunneler
fullføres innen 2022/23.

Samferdselsdepartementet har prioritert dek-
kelegging gjennom flere år. Andelen vegdekke
med tilfredsstillende standard har derfor økt de
siste årene fra om lag 74 pst. i 2013 til om lag 80
pst. i 2015. Satsingen er videreført i 2016. Det
legges i 2017 opp til en videreføring av satsningen
på dekkelegging og nivået er beregnet å være til-
strekkelig til å opprettholde standarden.

Aktivitetsnivået for investeringer er høyt ved
inngangen til 2017. Rammen til investeringer på
kap. 1320 benyttes i hovedsak til å sikre rasjonell
anleggsdrift av vedtatte store prosjekter. Det er li-
kevel funnet rom for å prioritere oppstart av en-
kelte nye store prosjekter i 2017. I tillegg er det
funnet rom for å starte opp enkelte nye tiltak over
programområdene, i hovedsak tilrettelegging for
gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Ar-
beidet med å utbedre riksvegtunnelene videre-
føres, og en stor del av rammen til fornying benyt-
tes til nødvendige sikkerhets- og fornyingstiltak i
en rekke høyt trafikkerte tunneler. Videre priori-
teres det en fortsatt høy planleggingsinnsats. 

For å motvirke sosial dumping arbeider Statens
vegvesen sammen med bransjen med forebyg-
gende tiltak og strengere kontroll, og har bl.a. ut-
viklet verktøy for å gjennomføre kontroll både
innen utbygging, drift og vedlikehold. Statens veg-
vesen vil i 2017 opprette en nasjonal enhet som
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skal bistå prosjektene. Enheten skal bygge opp
kompetanse på å utføre kontroller som gjør den
best mulig rustet til å avdekke eventuelle brudd
på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeids-
vilkår. Statens vegvesen har harmonisert kon-
traktsbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår
med Jernbaneverket.

Innen trafikant- og kjøretøyområdet priorite-
res fortsatt kontroll av vinterutrustning og brem-
ser på tunge kjøretøy. I tillegg prioriteres tiltak for
å bedre tjenestetilbudet gjennom å utvikle flere
selvbetjeningsløsninger. Innsatsen knyttet til
transportkriminalitet innen trafikant- og kjøretøy-
området styrkes. 

Kontroller tyder på at andelen ulovlig kabota-
sje er generelt lavt. Likevel er dette av stor betyd-
ning for å sikre ryddige forhold i transportbran-
sjen. Statens vegvesen vil også i 2017 styrke aktivi-
teten på området. For å styrke kontroll av kabota-
sje og sosial dumping pågår et tre-parts bransje-
samarbeid på transportområdet i regi av Arbeids-
og sosialdepartementet. Departementet samar-
beider med arbeidsgiver- og arbeidstakerorgani-
sasjoner innenfor transportbransjen der det foku-
seres særlig på arbeidsforholdene i vegsektoren
innenfor gods- og turbussnæringen.

Vegtransporten gir klimagassutslipp fra
vegtrafikken, ferjedriften, drift og vedlikehold og
bygging av infrastruktur. Viktige tiltak for å redu-
sere utslippene fra vegtrafikken er lav- og nullut-
slippskjøretøy, blande inn bærekraftig biodrivstoff
i ordinært drivstoff og at flere bruker kollektivtra-
fikk, går eller sykler. Statens vegvesen vil fortsette
arbeidet for å nå nullvekstmålet i de store byene,
og øke sin kunnskap om kjøretøy og drivstoff med
lave klimagassutslipp og effektiv virkemiddel-
bruk. 

Statens vegvesen gjennomfører også kontroll
av bilforhandlere og deres informasjon om CO2-
utslipp. Vegvesenet deltar også i EUs arbeid med
nye kjøretøykrav. Videre inngår klima som en sen-
tral del i arbeidet med bypakker, bymiljøavtaler
osv. Etaten gjennomfører et FoU-program om ef-
fektiv og miljøvennlig bytransport. 

Utslipp fra den statlige ferjedriften vil reduse-
res når det nå stilles krav til lav- og nullutslippstek-
nologi i kontrakter der forholdene ligger til rette

for det. For å fortsette utviklingen av nullut-
slippsalternativ til dagens fossilbaserte energi-
systemer i fartøyer vil Statens vegvesen sette i
gang et nytt utviklingsprosjekt for en hydrogen/
elektrisk drevet ferje. Norges eneste batteri-
drevne bilferje Ampere ble utviklet gjennom et til-
svarende prosjekt. Teknologiutvikling innen ferje-
driften vil kunne ha betydning for framtidig ut-
slippsreduksjoner fra skipsfart, og kan gi
utviklingsmuligheter for norsk industri. 

For å redusere utslipp fra drift og vedlikehold
og bygging av infrastruktur er det mulig å gjøre
CO2-reduserende tiltak i anleggsarbeidet, som for
eksempel å elektrifisere anleggsarbeidet eller å ta
i bruk bærekraftig biodrivstoff. I tillegg kan bevisste
valg av materialer gi lave CO2-utslipp gjennom in-
frastrukturens livsløp. Statens vegvesen vil i 2017
intensivere arbeidet med å redusere utslipp fra
egen aktivitet ved å sette krav i kontrakter med
entreprenørene.

Klimaendringene gir økte utfordringer med
flom og skred. Dette utgjør en betydelig risiko for
vegnettet. Det arbeides fortsatt med å teste og vi-
dereutvikle teknologi for å kartlegge, overvåke og
sikre mot skred. 

Regjeringen er opptatt av at Statens vegvesen
skal drives effektivt. Kostnadene som etaten di-
rekte kan påvirke, skal reduseres innen 2023 med
10–15 pst. sammenliknet med forventet utvikling
uten effektivisering. Effektiviseringsprogram-
mene i etatene er nærmere omtalt under del III
Omtale av viktige oppfølgingsområde.

Som følge av regjeringens tiltakspakke mot le-
dighet foreslås det å øke bevilgningen på post 23
og post 30 med henholdsvis 300 mill. kr til dekke-
legging og 100 mill. kr til programområdet tiltak
for gående og syklende på Sør- og Vestlandet.

Oppfølging av Nasjonal transportplan 

Tabell 5.1 viser årlig gjennomsnitt av den økono-
miske rammen for den første fireårsperioden i Na-
sjonal transportplan 2014–2023, bevilgning 2016
(med revidert nasjonalbudsjett 2016), forslag til
bevilgning for 2017 og oppfølgingen av rammen i
Nasjonal transportplan etter fire år.
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1 1. januar 2017 skilles Vegtilsynet ut fra Statens vegvesen, jf. omtale av kap. 1323.
2 Fra 2017 innfører regjeringen en forenklet modell for premiebetaling til Statens pensjonskasse for de virksomhetene som ikke

betaler premie i dag. I denne forbindelse økes post 23 og post 30 med henholdsvis 510,5 mill. kr og 127,9 mill. kr. Dette er ikke
inkludert i NTP-tabellen eller omtalen av NTP-oppfølging.

For Statens vegvesen er oppfølgingen etter fire år
97 pst., mens den er på 100,8 pst for vegformål.
Det vises for øvrig til omtale i Del III Oppfølging
av Nasjonal transportplan 2014–2023.

Med budsjettforslaget er det samlet sett bevil-
get om lag 30 mrd. kr mer i NTP-perioden 2014–
2017 enn i NTP-perioden 2010–2013 til NTP-for-
mål.

Post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, 
trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

Det foreslås bevilget 11 539,4 mill. kr i 2017. I be-
vilgningen inngår 510,5 mill. kr i premiebetaling
til Statens pensjonskasse, jf. omtale i del I. Ekskl.
disse 510,5 mill. kr vil 103,2 pst. av rammen i før-
ste fireårsperiode av Nasjonal transportplan 2014–
2023 være fulgt opp etter fire år. 

Bevilgningen på post 23 benyttes til forvalt-
ning av riks- og fylkesveger, herunder overordnet

ledelse og strategisk planlegging, til drift, vedlike-
hold, byggherreoppgaver innen drift og vedlike-
hold, trafikant- og kjøretøytilsyn, forskning og ut-
vikling og drift av Norsk vegmuseum. 

Videre er 31 mill. kr som gjelder administra-
sjonskostnader ved kjøp av riksvegferjetjenester
flyttet fra post 72 til post 23. 

Til Norsk vegmuseum settes det av 38,5 mill.
kr som er en videreføring fra 2016. Det ble i 2016
vedtatt at Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøy-
historisk museum blir slått sammen, jf. Prop. 126
S (2015–2016) Nokre saker om luftfart, veg, sær-
skilde transporttiltak og jernbane og Innst. 406 S
(2015–2016). Det legges opp til oppstart av nytt
bygg for Norsk kjøretøyhistorisk museum på tom-
ten til Norsk vegmuseum med 10,0 mill. kr i 2017. 

På post 23 foreslås det 51,5 mill. kr til
forskning og utvikling som omtales samlet under
Andre saker. 

Tabell 5.1 Oppfølging av Nasjonal transportplan 2014–2017

Mill. 2017-kr

Post Betegnelse

Gjennom-
snittlig NTP-

ramme pr. år for
2014–2017

Bevilgning
2016

Forslag
20172

Diff. mot
NTP i kr

Oppfølging
av NTP

i pst.

23 Drift og vedlikehold av riksveger, 
trafikant- og kjøretøytilsyn m.m. 10 625,4 10 821,8 11 029,0 1 369,1 103,2

26 Vegtilsynet1 18,1 17,2 - -23,6 67,4

29 Vederlag til OPS-prosjekter 513,2 469,8 519,0 -124,3 93,9

30 Riksveginvesteringer 14 724,7 14 912,7 14 453,9 -5 268,9 91,1

31 Skredsikring riksveger 1 007,2 679,3 659,0 -424,8 89,5

36 E16 over Filefjell 526,9 553,5 508,1 -114,1 94,6

37 E6 vest for Alta 358,3 346,0 328,7 91,8 106,4

61 Rentekompensasjon for 
transporttiltak i fylkene 215,0 192,5 170,7 -50,3 94,2

62 Skredsikring fylkesveger 711,0 687,8 687,8 -246,8 91,3

72 Kjøp av riksvegferjetjenester 533,8 981,0 1 140,9 1 285,4 160,2

Sum kap. 1320 29 233,6 29 661,7 29 497,1 -3 506,3 97,0

Kap. 1321 Nye Veier AS - 1 336,4 3 075,2 - -

Kap. 1323 Vegtilsynet1 - - 20,8 - -

Sum kap. 1320, 1321 og 1323 29 233.6 30 998,1 32 593,1 926,1 100.8
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Forvaltning av riks- og fylkesveg m.m.

Det foreslås 2 410 mill. kr til forvaltning av riks- og
fylkesveger i 2017, inkl. overordnet ledelse og
strategisk planlegging som er noe høyere enn i
2016. 

Overordnet ledelse og strategisk planlegging
omfatter Statens vegvesens arbeid med Nasjonal
transportplan, handlingsprogram og budsjett, sek-
toroppgaver, ledelses- og styringsoppgaver og
kommunikasjon. I overordnet ledelse og strate-
gisk planlegging inngår også bistand til fylkes-
kommunene med utredninger og andre faglige
underlag i deres arbeid med strategier, økonomi-
planer, handlingsprogrammer og budsjetter for
fylkesvegene.

Statens vegvesens sektoransvar innebærer et
samlet ansvar for hele vegtransportsystemet.
Dette omfatter bl.a. en pådriverrolle for å utvikle
og opprettholde bedre, mer helhetlige og effektive
løsninger innenfor areal- og transportplanlegging,
kollektivtrafikk og miljøarbeid, både nasjonalt, re-
gionalt og lokalt. Etaten bidrar også i betydelig
grad til å opprettholde og utvikle et velfungerende
marked for anleggsbransjen og rådgivningsbran-
sjen innenfor planlegging og byggherreområdet. 

Administrative utgifter til forvaltning av riks-
vegferjedriften er fra 2017 flyttet fra post 72 til post
23 og forvaltning av riks- og fylkesveg m.m. 

Staten har ansvaret for forvaltning av riks-
vegene, og fylkeskommunene for forvaltningen av
fylkesvegene. Statens vegvesen gjennomfører for-
valtningsoppgaver på riksveg. Regionene gjen-
nomfører også bl.a. forvaltningsoppgaver på fyl-
kesveg som fylkeskommunene har ansvaret for.
Statens vegvesen har som statlig organ oppgaver
både på riks- og fylkesveger, herunder:
– Vedta og gjennomføre trafikkregulerende til-

tak, fastsette veglister, behandle dispensasjon
for spesialtransporter

– Ansvar for å drifte vegtrafikksentralene som
overvåker og styrer trafikken, herunder tunneler
på riks- og fylkesveger

– Forvalte grunneiendommer, avgi eller bistå
ved uttalelser til andres planer etter plan- og
bygningsloven, behandle eller bistå ved be-
handling av søknader om dispensasjon fra byg-
gegrense, avkjørsel, gravetillatelse

– Samle inn eller bistå ved innsamling og be-
arbeiding av veg- og vegtrafikkdata

– Etablering og drift av automatisk trafikkontroll
(ATK) 

– Inspeksjon og sikkerhetskontroll av veg og
vegrelaterte elementer

– Ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og be-
redskap.

Det ble fra 1. januar 2016 opprettet et utbyggings-
selskap for veg, jf. Meld. St. 25 (2014–2015) På rett
vei. Reformer i veisektoren . Det gjenstår fortsatt
arbeid med å avklare grensesnittet mellom Sta-
tens vegvesen og Nye Veier AS.

Aktivitetsnivået økes fra 2016 til 2017 for å
starte sentrale utviklingsoppgaver og utvikling av
et sentralt system for vegtrafikksentralene. Det er
i årene fremover behov for en mer moderne IKT-
portefølje for å støtte opp om forbedringer i ar-
beidspraksis og effektiviseringstiltak i hele Sta-
tens vegvesen.

Drift 

Det foreslås 3 170 mill. kr til drift av riksveger i
2017 som er om lag det samme som i 2016.

Drift av vegnettet omfatter alle oppgaver som
er nødvendige for at vegnettet skal fungere for tra-
fikantenes daglige bruk, og for å holde god miljø-
standard. Dette er aktiviteter som brøyting, strø-
ing med salt og sand, vegoppmerking, vask og
renhold, oppretting av skilt, skjøtsel av grøntarealer,
trafikkstyring og trafikkinformasjon.

Basert på en vurdering av samfunnsøkonom-
isk lønnsomhet er det for vinterdriften innført
høyere standard for kontrakter som gjelder fra
2013. Den nye standarden omfatter bl.a. krav om
kontinuerlig brøyting under snøvær, økte krav til
friksjon på snø- og isdekke og skjerpede krav til
drift av anlegg for gående og syklende. Ved inn-
gangen av 2017 vil den nye standarden omfatte
om lag 80 pst. av driftskontraktene. Standarden vil
inngå i alle kontraktene fra høsten 2017.

Innenfor vinterdriften er brøyting, salting og
strøing de viktigste oppgavene. Strekninger med
mange og alvorlige ulykker blir fulgt opp spesielt.
Riktig bruk av salt om vinteren er viktig for tra-
fikksikkerheten, framkommeligheten og miljøet.
Det er et mål at forbruket av salt er på et lavest
mulig nivå, samtidig som kravene til trafikksikker-
het og framkommelighet ivaretas. For å begrense
saltforbruket vil Statens vegvesen foreta en gjen-
nomgang av standardkravene for vinterdrift og
vurdere om enkelte av vegene har fått en for høy
driftsklasse med for strenge krav. For kontrakter
med oppstart i 2016 og senere er det innført streng-
ere krav til dokumentasjon ved bruk av salt for å
bedre oversikten og kontrollen med saltforbruket.
I samarbeid med entreprenørene arbeides det nå
med tiltak for å sikre at det i alle kontrakter anven-
des rett tiltak slik at saltbruken blir begrenset
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uten at dette går ut over trafikksikkerheten. Vann-
kvaliteten langs riksvegnettet overvåkes. Statens
vegvesen har et pågående overvåkningsprogram
som undersøker saltpåvirkningen i 68 vegnære
innsjøer. I tillegg skal det gjennomføres biolo-
giske undersøkelser i totalt 21 av innsjøene i løpet
av 2016–2018 for å se om forhøyede saltkonsentra-
sjoner i overflatevannet påvirker mengden og
sammensetningen av alger.

Driften av vegnettet omfatter en rekke tiltak
som har betydning for miljøet, og de som bor
langs vegen. Dette omfatter driftsmessige ut-
bedringer av konflikter mellom vegen og biologisk
mangfold, tiltak mot fremmede arter, måling av
luft- og vannkvalitet og drift av objekter som er
statens ansvar i Nasjonal verneplan for veger,
bruer og vegrelaterte kulturminner m.m. 

Driftskontraktene, som normalt har varighet
på fem år, har gjennomgått betydelige endringer
de siste årene. Den viktigste endringen har vært
en mer balansert risikovurdering der Statens veg-
vesen har tatt en større del av risikoen for kost-
nader som bl.a. skyldes omfanget av vinterdriften.
Dette har bidratt til økt konkurranse og over tid
reduserte kostnader. 

Videre har de nye kontraktene fått økt omfang
og det er satt høyere krav til standard og kvalitet
enn i de kontraktene som blir avløst. Dette gjelder
særlig for vinterdrift (brøyting m.m.). Det er store
variasjoner mellom de enkelte kontraktene, men
en samlet gjennomgang viser en realnedgang for
kontraktene med start i 2016 på om lag 3 pst. sam-
menlignet med foregående kontraktsperiode.

Vedlikehold

Det foreslås 2 770 mill. kr til vedlikehold av riks-
veger i 2017 som er 50 mill. kr lavere enn i 2016. 

Vedlikehold av vegnettet består av tiltak for å
ta vare på og sikre funksjonaliteten på den fysiske
infrastrukturen. Dette innebærer tiltak for å opp-
rettholde standarden på vegdekker, grøfter, bruer,
tunneler, støyskjermer, holdeplasser og andre tek-
niske anlegg i tråd med fastsatte kvalitetskrav.
Vedlikeholdet skal bidra til å sikre god trafikksik-
kerhet, god framkommelighet, godt miljø og god
tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. I tillegg
vil tilstrekkelig med midler til vedlikehold bidra til
at driftskostnadene ikke øker. Ut fra en hensikts-
messig utnyttelse av ressursene vil fordelingen av
midler mellom de ulike tiltakstypene variere noe
fra år til år. 

En stor del av tunnelene på riksvegnettet er
mer enn 30 år gamle. Mange er lange og har mye
teknisk utstyr. Tiltak som er kritiske for at tunnel-

ene kan holdes åpne for normal trafikk og repara-
sjon av skader som kan være starten på en aksele-
rerende skadeutvikling, prioriteres. 

Tiltak i tunneler med vedlikeholdsetterslep og
behov for oppgraderinger for å ivareta krav i tun-
nelsikkerhets- og elektroforskriftene prioriteres.
Utilstrekkelig finansiering av vedlikehold av tun-
nelene over mange år har ført til behov for om-
fattende vedlikehold, reparasjon og utskifting av
gammelt sikkerhetsutstyr. For å sikre en effektiv
utnyttelse av ressursene er det viktig at den totale
satsingen på vedlikehold og utbedring i henhold
til tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene ses i
sammenheng. Dette innebærer at utbedring av
tunnelene finansieres med midler både fra pos-
tene 23 og 30. Total innsats til vedlikehold og for-
nying av tunneler (post 23 og post 30 samlet) i
2017 er på om lag 2 535 mill. kr, som er en økning
med om lag 350 mill. kr fra 2016. På post 23 bud-
sjetteres det med om lag 760 mill. kr til tunnel-
vedlikehold i 2017, en økning på om lag 135 mill.
kr fra 2016. Det vises til nærmere omtale under
fornying.

Samlet sett vil vedlikeholdsetterslepet på riks-
vegnettet reduseres med om lag 1 600 mill. kr,
hvor særlig prioriteringen av tunneloppgraderin-
ger gjør at etterslepet reduseres.

For å bidra til at vedlikehold blir utført til rett
tid gjennomføres det systematiske inspeksjoner
av bruer, ferjekaier og tunneler. Dette sikrer at
skader blir oppdaget, overvåket og rettet slik at al-
vorlige hendelser ikke oppstår. 

Mange av bruene på riksvegnettet ble bygd på
1960- og 70-tallet. Disse har nådd en levealder
med behov for omfattende vedlikehold og rehabi-
litering for å opprettholde bæreevne. Tilstands-
utviklingen de siste årene viser at det er behov for å
øke innsatsen til vedlikehold og større utbedrings-
arbeider på bruene. Vedlikehold av ferjekaier, her-
under oppretting av skader etter uforutsette hen-
delser, er viktig for å ivareta regulariteten i ferje-
driften. Det er i 2017 funnet rom for å prioritere
300 mill. kr til vedlikehold av bruer og ferjekaier.

Vedlikehold av vegdekker har vært høyt priori-
tert de siste årene og andelen vegdekke med til-
fredsstillende standard har økt fra om lag 74 pst.
ved utgangen av 2013 til om lag 80 pst. ved utgangen
av 2015. Som følge av regjeringens tiltakspakke
mot ledighet foreslås det 300 mill. kr til vedlike-
hold av vegdekker på Sør- og Vestlandet. Det er i
2017 satt av til sammen 1 224 mill. kr til vedlike-
hold av vegdekker, som er en videreføring sam-
menlignet med forventet nivå på dekkelegging i
2016. Oljeprisen har gått ned det siste året, og Sta-
tistisk sentralbyrås dekkeindeks viser en nedgang
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på om lag 5,7 pst. fra 2015 til første kvartal 2016.
Noe av prisutviklingen gjenspeiles i kontraktene
for dekkevedlikehold. Forutsatt at prisen holder
seg på dagens nivå vil det foreslåtte beløpet gi nye
vegdekker på om lag 1 400 km riksveg. Tiltaks-
pakken i Agder-fylkene og på Vestlandet inne-
bærer at andelen vegdekke med tilfredsstillende
standard vil øke i disse fylkene ved utgangen av
2017. Andelen vegdekke med tilfredsstillende
standard for øvrige deler av landet vil være på om
lag samme nivå som ved utgangen av 2016.

Det er nødvendig å sette av midler for å sikre
riktig levetid for de nye vegdekkene, herunder
rensk av grøfter og vedlikehold av dreneringssys-
temet langs vegene. Flere perioder med intense
nedbørsmengder påvirker vegens bæreevne. Et
velfungerende dreneringssystem er en forutset-
ning for en akseptabel levetid på vegdekkene og
for at vegnettet skal kunne holdes åpent for tra-
fikk i perioder med mye nedbør. Til grøfter, kum-
mer og rør er det funnet rom for å sette av om lag
175 mill. kr i 2017.

Det er viktig å ta vare på vegutstyr for trafikk-
sikkerhet, framkommelighet og miljø. Dette om-
fatter bl.a. utbedring av rekkverk langs vegen,
profilerte kantlinjer, ettergivende master for lys,
skilt, signaler og annet veg- og trafikkutstyr m.m.
som skal redusere faren for personskade ved på-
kjørsel. I det avsatte beløpet på 136 mill. kr inngår
også strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjo-
ner.

For å gjennomføre vedlikeholdstiltakene set-
tes det av om lag 180 mill. kr i byggherrekostna-
der. Dette er samme nivå som i 2016.

Byggherrekostnader innenfor drift og vedlike-
hold av fylkesveg

Gjennom forvaltningsreformen påtok staten seg
ansvaret for byggherrekostnadene innenfor drift
og vedlikehold på fylkesvegnettet.

Det foreslås om lag 442 mill. kr for å dekke
byggherrekostnadene for fylkesveger i 2017.

Byggherreoppgaver omfatter bl.a. planlegg-
ing av tiltak, utarbeide konkurransegrunnlag, inn-
hente og behandle tilbud, inngå kontrakter, følge
opp og kontrollere entreprenørenes leveranser,
ivareta byggherrens HMS-ansvar gjennom hele
prosessen, overtakelsesforretning og oppfølging i
garantiperioden.

Trafikant- og kjøretøytilsyn

Det foreslås 2 146 mill. kr til trafikant- og kjøretøy-
området i 2017 som er en økning på 120 mill. kr
fra saldert budsjett 2016.

Innenfor trafikant- og kjøretøyområdet priori-
teres oppgavene i tråd med målene for trafikksik-
kerhet og miljø i Nasjonal transportplan 2014–
2023. Samtidig skal brukernes forventninger til
service, kvalitet og en effektiv forvaltning ivare-
tas.

Systematisk og målrettet innsats innenfor til-
syn- og kontrollvirksomheten skal bidra til å få
ned tallet på hardt skadde og drepte i trafikken
ved å luke ut farlige kjøretøyer og trafikanter fra
vegene. Kjøretøyer med gode miljøegenskaper vil
bidra til å redusere utslippene fra vegtrafikken.
Statens vegvesen har ansvaret for å utvikle nasjo-
nalt regelverk, og påvirke utformingen av og im-
plementere EØS-regelverk innenfor trafikant- og
kjøretøyområdet.

Tilsynsarbeidet har en sentral posisjon i tra-
fikksikkerhetsarbeidet, og bidrar til å sikre at kva-
liteten i nasjonal trafikkopplæring og teknisk til-
stand på kjøretøyparken opprettholdes og utvikles
i tråd med krav og retningslinjer. Statens vegve-
sen arbeider aktivt med å forhindre svindel med
kjøretøy og førerrettigheter, sikre forbrukerrettig-
heter og å fremme like konkurransevilkår mellom
aktører i transport-, trafikkopplærings- og verk-
stedsbransjen. 

En styrket utekontrollinnsats videreføres.
Kontroll av vinterutrustning, bremser på tunge
kjøretøy og kabotasje prioriteres fortsatt. Statens
vegvesen vil i 2017 videreføre samarbeidet med
andre kontrollmyndigheter både nasjonalt og in-
ternasjonalt. Dette innebærer bl.a. å legge bedre
til rette for felles kontroller og utveksling av infor-
masjon og kompetanse. 

Statens vegvesen vil i 2017 arbeide videre med
tiltak for økt målretting av kontrollene, herunder
utvikling av et system for risikoklassifisering av
transportforetak. Målet er i minst mulig grad å
stanse kjøretøy uten feil og mangler, mens de som
klassifiseres som risikoobjekter kontrolleres
grundigere.

Økt etterlevelse av regelverket på trafikant- og
kjøretøyområdet krever nødvendige hjemler for
effektive sanksjoner mot brudd på vegtrafikk-
lovgivningen. Lover og forskrifter som bl.a. gir
muligheten for å sanksjonere mot transportfore-
tak og transportkjøper, og ikke kun sjåføren av
hver transport, er under utarbeidelse. Dette gir
ytterligere anledning til å foreta beslag for kon-
trollmyndigheten. Trygg trailer er et samarbeids-
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prosjekt mellom Statens vegvesen og transport-
næringen for å bedre trafikksikkerheten og fram-
kommeligheten for tunge kjøretøy i Norge. Dette
har blitt godt mottatt av næringen. Statens veg-
vesen vil evaluere prosjektet i 2017 med tanke på
en videreføring og organisering.

Stikkprøver av periodiske kjøretøykontroller
og tilsyn med omfang og innhold ved opplærings-
institusjoner skal prioriteres som tidligere, sam-
tidig med at krav fra EU krever økt tilsyn med
fartsskriververksteder. Tilsynsvirksomheten skal
bli mer målrettet, noe som medfører økt res-
sursbruk pr. tilsyn. Tilsynsområdet utvides i 2017
ved at Statens vegvesen blir tilsynsmyndighet for
rettigheter for busspassasjerer, tilsyn med løyve-
utdanning og nytt regelverk om vilkårsparkering.
Dette omfatter både privat og offentlig parkerings-
virksomhet. I tillegg kan andre tilsynsoppgaver bli
aktuelle.

Statens vegvesen viderefører kompetansehe-
vende tiltak for eget personell. Dette vil i 2017
også omfatte tilsyns- og kontrollpersonell for å
sikre at kvalifikasjonskrav som følge av nye direk-
tiv om periodisk kjøretøykontroll og teknisk kon-
troll av nyttekjøretøy langs veg, er oppfylt innen
2018.

I 2016 har Statens vegvesen opprettet en egen
enhet som skal styrke arbeidet med å forebygge
og avdekke kriminell og samfunnsskadelig aktivi-
tet innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. I 2017
prioriteres arbeidet med transportkriminalitet,
juks innenfor trafikantområdet og ulovlige verk-
steder. Samarbeidet med øvrige etater og næringen
vil videreutvikles og legger til rette for økt in-
formasjonsutveksling. 

Statens vegvesen utfører en rekke tjenester
innen trafikant- og kjøretøyområdet slik som fører-
prøver, utstedelse av førerkort og kompetanse-
bevis, myndighetskontroll av tunge og lette kjøre-
tøy i hall og registrering av kjøretøy. Flere av tje-
nestene har blitt eller vil bli selvbetjente slik at
brukerne ikke lenger må møte fram på en trafikk-
stasjon for å få utført disse. Selvbetjeningsløsninger
er et viktig virkemiddel for å effektivisere etaten
og å yte bedre service til brukerne. Selvbetjente
løsninger blir godt mottatt av brukerne og bidrar
til økt tilgjengelighet og likebehandling av innbyg-
gerne. I 2017 vil videre utvikling og drift av selv-
betjeningsløsninger fortsatt prioriteres slik at tje-
nestene blir enklere og mer tilgjengelige. Videre
er det i 2017 et mål å øke andelen som benytter
seg av de ulike løsningene.

For å kunne effektivisere og gjøre det lettere
for brukerne vil Statens vegvesen sammen med
Helsedirektoratet og Politidirektoratet gå gjen-

nom etatenes samhandling i førerkortsaker. Som
følge av flere eldre med førerkort vil antall kjøre-
vurderinger øke i 2017. Disse vurderingene er
mer ressurskrevende og kommer i tillegg til de
vanlige førerprøvene. 

Føreropplæringsmodellen fra 2005 er evaluert
og justert i alle førerkortklasser. Endringene blir
iverksatt fra 1. januar 2017. Det vil bli gjort mindre
endringer og tilpasninger i alle førerkortklasser,
og noe skjerpede krav til opplæring for lett motor-
sykkel og snøscooter på bakgrunn av ulykkesut-
viklingen. Føreropplæringen har vist seg å være
et viktig bidrag til å redusere ungdomsulykkene.
God og oppdatert kompetanse hos trafikklærerne
er avgjørende for å få føreropplæringsmodellen til
å virke som forutsatt. Statens vegvesen vil derfor, i
tillegg til å bidra til god implementering av den re-
viderte opplæringen, arbeide for å vurdere obliga-
torisk etterutdanning for trafikklærere.

I tillegg vil Statens vegvesen i 2017 se på revi-
dering av bl.a. regelverket for tungtransport som
følge av økt bruk av modulvogntog. Det inter-
nasjonale regelverket for godkjenning av kjøretøyer
er i stadig utvikling. EU har foreslått endringer i
typegodkjenningsregelverket for å gjøre nye kjøre-
tøy sikrere og mer miljøvennlige, og for å gjøre
typegodkjenningssystemet mer robust mot juks,
misbruk og utilsiktet tilpasning. Statens vegvesen
vil i 2017 starte forberedelsene til å implementere
dette regelverket i Norge.

Kampanjer

Statens vegvesen vil videreføre gjeldende strategi
for trafikksikkerhetskampanjer. Den innebærer at
det satses på et fåtall større nasjonale kampanjer
med varighet over flere år. Kampanjene skal rette
seg mot de mest alvorlige ulykkene der en kam-
panje som tiltak, vil kunne ha effekt. Kampanjene
evalueres fortløpende, og evalueringene brukes
til justering og som grunnlag for å vurdere hvilke
kampanjer som til enhver tid gjennomføres. De
siste årene har bilbelte, fart og samspill mellom
bilist og syklist vært hovedtema. I løpet av høsten
2016 vil kampanjetemaene som skal gjelde i perio-
den 2017–2020, bli gjennomgått.

Autosys 

Statens vegvesen arbeider med å modernisere
førerkort- og motorvognregisteret–Autosys. De
delene av prosjektet som gjelder førerkort, er alle-
rede gjennomført og satt i drift. Nå gjenstår å er-
statte kjøretøydelen av systemet. 
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Samferdselsdepartementet redegjorde i Prop.
1 S (2012–2013), Prop. 156 S (2012–2013), Prop. 1
S (2013–2014) og Prop. 97 S (2013–2014) om for-
sinkelse, økte kostnader og videre arbeid og kvali-
tetssikring av prosjektet. Endelig revidert KS2-
rapport av gjenstående deler av prosjektet, med
forslag til ny styrings- og kostnadsramme, forelå i
2015. I Prop. 1 S (2015–2016) ble det gitt en om-
tale av det videre arbeidet i prosjektet med forslag
til en kostnadsramme for hele prosjektet på 1 810
mill. 2016-kr, basert på kvalitetsikrer sine anbefa-
linger. Videre ble det redegjort for at det er brukt
om lag 650 mill. kr på leveransene på førerkort-
området som allerede er gjennomført og satt i
drift. Gjenstående leveranser har en kostnads-
ramme på 1 172 mill. kr og en styringsramme på
1 007 mill. kr.

Etter dette har Statens vegvesen startet opp ar-
beidet med å erstatte det gamle motorvognregis-
teret med tillegg av ny funksjonalitet. Statens veg-
vesen har i 2016 arbeidet med å velge leverandør
og oppstartsaktiviteter for det gjenstående arbei-
det.

Basert på erfaringene fra tidligere er prosjek-
tet nå delt opp i to uavhengige hovedleveranser,
en for godkjenning og en for registrering av kjøre-
tøy. Den siste er igjen splittet opp i ytterligere del-
leveranser. Dette gjøres for å kunne ha løpende
kontroll, styring og kvalitetsvurdering på mindre
og håndterbare leveranser når det gjelder kost-
nad, omfang og tid. Leveransene settes i drift etter
hvert som de blir ferdige. Statens vegvesen har i
de senere årene vært opptatt av eierstyring, og
har i Autosysprosjektet lagt vekt på å videreutvi-
kle styringsgruppens kompetanse innenfor IKT-
området, prosjektgjennomføringsmetodikk, kon-
traktsstrategier, gevinstrealisering og styringsme-
todikk.

Prosjektet finansieres innenfor Statens vegve-
sens budsjett, og det foreslås 205,6 mill. kr til å vi-
dereføre arbeidet i 2017.

Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter

Det foreslås bevilget 519 mill. kr i 2017. I tillegg er
det lagt til grunn 165 mill. kr i bompenger.

E39 Klett–Bårdshaug i Sør-Trøndelag ble satt i
drift i juni 2005, samtidig som strekningen
Øysand–Thamshamn ble åpnet for trafikk. Kon-
trakten løper fram til 2030. For 2017 utgjør det
kontraktsfestede vederlaget 184 mill. kr som for-
utsettes finansiert med 149 mill. kr i statlige mid-
ler og 35 mill. kr i bompenger.

E39 Lyngdal–Flekkefjord i Vest-Agder ble satt
i drift i august 2006 samtidig som strekningen
Handeland–Feda ble åpnet for trafikk. Kontrakten
løper fram til 2031. For 2017 utgjør det kontrakts-
festede vederlaget 157 mill. kr som finansieres
med statlige midler. 

E18 Grimstad–Kristiansand i Aust-Agder og
Vest-Agder ble satt i drift i august 2009 samtidig
som strekningen ble åpnet for trafikk. Kontrakten
løper fram til 2034. For 2017 utgjør det kontrakts-
festede vederlaget 343 mill. kr som forutsettes fi-
nansiert med 213 mill. kr i statlige midler og 130
mill. kr i bompenger.

Post 30 Riksveginvesteringer

Det foreslås bevilget 14 581,8 mill. kr i 2017. I be-
vilgningen inngår 127,9 mill. kr i premiebetaling
til Statens pensjonskasse, jf. omtale i del I. 

Ekskl. premiebetaling til Statens pensjons-
kasse vil 91,1 pst. av rammen i første fireårsperi-
ode av Nasjonal transportplan 2014–2023 være
fulgt opp etter fire år. I tillegg er det lagt til grunn
om lag 6 110 mill. kr i ekstern finansiering. 

Tabell 5.2 viser fordelingen av forslaget til be-
vilgninger på post 30 for 2017 sammenliknet med
den økonomiske rammen i første fireårsperiode
av Nasjonal transportplan 2014–2023 etter fire år.
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Aktivitetsnivået for investeringene er høyt ved inn-
gangen til 2017. Som følge av betydelige bindinger
for å sikre rasjonell anleggsdrift av vedtatte store
prosjekter, vil rammen i hovedsak gå til å sikre ra-
sjonell gjennomføring av allerede igangsatte pro-
sjekter. Det er likevel funnet rom for å prioritere
midler til forberedende arbeider på enkelte nye
store prosjekter i 2017. Innenfor rammen priorite-
res fornyingstiltak høyt. Innenfor programområ-
dene er det også store bindinger på igangsatte til-
tak, og rammen til programområdene benyttes i
stor grad til å dekke utgifter til dette. Det er imid-
lertid funnet rom for å starte opp enkelte nye til-
tak, i hovedsak tilrettelegging for gående og sy-
klende og trafikksikkerhetstiltak. Som følge av re-
gjeringens tiltakspakke mot ledighet foreslås det

100 mill. kr til tiltak for gående og syklende på
Sør- og Vestlandet. Det er foreslått 200 mill. kr i
statlig bidrag til bymiljøavtaler. 

Store prosjekter

Det foreslås 8 640,8 mill. kr til store prosjekter i
2017. I tillegg er det lagt til grunn 5 710 mill. kr i
ekstern finansiering.

De statlige midlene vil i hovedsak bli benyttet
til å følge opp vedtatte riksvegprosjekter. 

Følgende prosjekter med kostnad over 100
mill. kr er ventet åpnet for trafikk i 2017: 
– Rv 110 Ørebekk–Simo i Østfold
– E18 Riksgrensen–Ørje i Østfold

Tabell 5.2 Oppfølging av Nasjonal transportplan i 2017, post 30

Mill. 2017-kr.

Gjennom-
snittlig NTP-

ramme pr. år for
2014–2017

Forslag
2017

Oppfølging
ift. NTP

2014–2017
i pst.

Store prosjekter 8 568,2 8 640,8 92,6

Programområder:

– bymiljøavtaler 846,3 200,0 14,4

– utbedringstiltak 643,3 353,6 87,3

– tiltak for gående og syklende 643,3 477,0 82,4

– trafikksikkerhetstiltak 1 140,2 551,1 72,2

– miljø- og servicetiltak 181,9 78,1 54,5

– kollektivtrafikk og universell utforming 135,4 97,6 71,0

Sum programområder 3 590,4 1 757,4 62,2

Fornying 964,0 1 935,7 123,6

Planlegging og grunnerverv m.m. 1 017,1 1 450,0 136,2

Sum rutefordelte midler 14 139,7 13 783,9 90,1

Ikke rutefordelte midler:

– Nasjonale turistveger 180,0

– kjøp av reservebrumateriell 20,5

– ferjefri E39 30,8

– etatsutgifter 388,7

– forskning og utvikling 50,0

Sum ikke rutefordelte midler 585,0 670,0 114,4

Sum post 30 14 724,7 14 453,9 91,1
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– Rv 4 Lunner grense–Jaren inkl. Lygna sør i
Oppland

– E18 Bommestad–Sky i Vestfold
– E39 Hove–Sandved i Rogaland
– Rv 509 Sømmevågen i Rogaland
– Rv 509 Sømmevågen–Sola skole i Rogaland

– E6 Sørkjosfjellet i Troms.

Tabell 5.3 viser prosjekt med en kostnadsramme
over 500 mill. kr som er prioritert med statlige
midler til anleggsstart i 2017, jf. også forslag til ro-
mertallsvedtak.

1 I Prop. 1 S (2015–2016) er det prioritert midler til anleggsstart i 2016, med forbehold om gjennomføring av ekstern kvalitetssik-
ring.

Det er lagt til grunn statlige midler til følgende
prosjekter med forbehold om Stortingets tilslut-
ning til et opplegg for delvis bompengefinansiert
utbygging:
– E39 Rogfast i Rogaland 
– E16 Bjørum–Skaret i Akershus og Buskerud.

Det vises til den rutevise omtalen under Nærmere
om investeringsprogrammet.

Det er videre avsatt midler til forberedende ar-
beider i 2017 på OPS-prosjektene:
– Rv 3/25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjør-

net i Hedmark
– Rv 555 Sotrasambandet i Hordaland.

Programområdene

Det foreslås 1 757,4 mill. kr til tiltak innenfor pro-
gramområdene i 2017. Av dette er 100 mill. kr
knyttet til regjeringens tiltakspakke mot ledighet.
Det er funnet rom for å starte opp enkelte nye til-
tak, bl.a. tilrettelegging for gående og syklende og
trafikksikkerhetstiltak.

I tillegg er det lagt til grunn om lag 360 mill. kr
i ekstern finansiering.

Ved inngangen til 2017 er det store bindinger
og et høyt aktivitetsnivå. Store deler av rammen
vil derfor gå til å sikre rasjonell anleggsdrift for al-
lerede igangsatte prosjekter. 

Nedenfor omtales prioriteringene innenfor de
ulike programområdene.

Bymiljøavtaler

Bymiljøavtaler er gjensidig forpliktende avtaler
mellom staten, fylkeskommuner og kommuner
for å nå målet om at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport,
sykling og gange. Løsningene som velges, skal bi-

dra til å sikre bedre framkommelighet samlet sett,
og spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alter-
nativer til privatbil. 

Rammeverket for avtalene er omtalt i Meld. St.
26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–
2023, og ytterligere konkretisert i brev av 2. juni
2014 fra Samferdselsdepartementet til Vegdirekto-
ratet. 

Forhandlingene om bymiljøavtaler ledes av
Statens vegvesen. Avtalene skal utformes slik at
tiltak og innsats for alle parter har samme konkreti-
sering- og detaljeringsnivå, og lokale myndig-
heters økonomiske forpliktelser skal fremgå på
samme måte som statens. 

Staten har åpnet for å inngå bymiljøavtaler for
de ni byområdene Osloregionen, Bergensregio-
nen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Kristi-
ansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland,
Nedre Glommaregionen og Tromsø. 

En bymiljøavtale mellom Trondheim kom-
mune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og staten
ved Samferdselsdepartementet ble inngått i sep-
tember 2016. Det pågår forhandlinger om en by-
miljøavtale mellom staten, Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune. Samferdselsdeparte-
mentet legger videre til grunn at forhandlinger
med Bergen kommune og Hordaland fylkeskom-
mune og de fire kommunene på Nord-Jæren og
Rogaland fylkeskommune kan starte opp raskt.
Forhandlinger med de øvrige fem byområdene vil
skje etter den kommende rulleringen av Nasjonal
transportplan.

Det foreslås bevilget 200 mill. kr til bymiljø-
avtaler i 2017 over kap. 1320 post 30. Midlene skal
benyttes til kollektivfelt, holdeplasser og gang- og
sykkelveger og eventuelle andre statlige program-
områdetiltak i byområder med bymiljøavtale. For-
delingen mellom byområder og tiltak må skje når
det foreligger nærmere avklaringer. 

Tabell 5.3 Prosjekter med kostnadsramme over 500 mill. kr med anleggsstart i 2017

Kostnadsramme
mill. kr Oppstart

Planlagt
ferdig

E39 Bjørset–Skei, Sogn og Fjordane1 846 Februar 2017 2019
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Bymiljøavtalene omfattes også av annen statlig
finansiering gjennom tilskudd til store fylkeskom-
munale kollektivprosjekter og belønningsmidler.
Disse midlene bevilges over kap. 1330 postene 63
og 64 og er nærmere omtalt under Programkate-
gori 21.40 Særskilte transporttiltak. 

Det vises også til nærmere omtale av bymiljø-
avtaler under Nærmere om investeringsprogram-
met, Byomtaler.

Utbedringstiltak

Det foreslås 353,6 mill. kr til utbedringstiltak i
2017. I tillegg er det lagt til grunn 127 mill. kr i ek-
stern finansiering.

Utbedringstiltak er mindre tiltak for å forbedre
vegens funksjonalitet. Midlene vil i hovedsak be-
nyttes til breddeutvidelser, tiltak i tunneler, for-
sterkning av bruer, utbedring av kurver og andre
mindre oppgraderinger av riksvegnettet. Utbe-
dringstiltak vil, der det er hensiktsmessig, gjen-
nomføres sammen med tiltak til fornying.

Det er bl.a. prioritert midler til å finansiere
resten av utbyggingen av E134 på strekningen
Grungedal–Grunge kirke, inkludert refusjon til
Vinje kommune og Telemark fylkeskommune. Vi-
dere prioriteres midler til å videreføre utbedrin-
gen av rv 94 på strekningen Skaidi–Arisberg i
Finnmark og en rekke utbedringstiltak på rv 83 i
Troms som en del av Vegpakke Harstad. I tillegg
videreføres utbedringen av Forra bru på E14 i
Nord-Trøndelag.

Tiltak for gående og syklende

Det foreslås 477,0 mill. kr, herav 100 mill. kr gjen-
nom Regjeringens sysselsettingspakke, til tiltak
som legger til rette for gående og syklende i 2017.
I tillegg er det lagt til grunn 191 mill. kr i ekstern
finansiering.

Midlene vil i hovedsak benyttes til å etablere
sammenhengende sykkelvegnett i byer og tett-
steder og bygge ut strekninger knyttet til skole-
veger.

Det er prioritert midler til å starte byggingen
av gang- og sykkelveg på strekningene Sandbak-
ken–Skjeberg på fv 118 langs E6 i Østfold, Nyås-
kaivegen–Eigerøy bru på rv 42 og Gismarvik–
Aksdal på E39 i Rogaland samt på strekningene
Nesttun–Skjold på E39, Gyldenpriskrysset–Carl
Konowsgate på rv 555 og langs Eidfjordvatnet på
rv 7 i Hordaland. Det legges til grunn midler til å
videreføre utbyggingen av sykkelveg på streknin-
gen Skjerpe–Krossmoen langs E39 i Rogaland og
på delstrekningene Kløvi–Njøs og Fardal–Ylviså-

ker på rv 55 i Sogn og Fjordane. I tillegg priorite-
res midler til å videreføre byggingen av gang- og
sykkelveg på strekningen Ølen–Ølensvåg på E134
i Rogaland, Minde allé–Fabrikkgaten på E39 i Ber-
gen og til rv 93 Salkobekken–Øvre Alta i Finn-
mark.

Videre er det bl.a. prioritert midler til å videre-
føre bygging av gang- og sykkelveg på streknin-
gen Nor bru–Hjelle på rv 15/E39 i Sogn og Fjor-
dane. I tillegg prioriteres statlige midler og bom-
penger innenfor Miljøpakke Trondheim til å
bygge gang- og sykkelveg på E6 Klett–Heimdal i
Sør-Trøndelag. Det er prioritert bompenger
innenfor Oslopakke 3 til å bygge gang- og sykkel-
veg langs E6 i Akershus på strekningen Kjeller-
holen–Hekseberg, på strekningen Veitvet skole–
Grorud stasjon på rv 163 i Oslo og langs strek-
ningen Nydalen–Storo på rv 150 i Oslo. I tillegg
gjennomføres enkelte tiltak på rv 83 i Troms som
en del av Vegpakke Harstad. 

Det vises også til belønningsordningen for
bedre kollektivtransport mv. i byområdene.

Trafikksikkerhetstiltak

Det foreslås 551,1 mill. kr til trafikksikkerhetstil-
tak i 2017. I tillegg er det lagt til grunn 31 mill. kr i
ekstern finansiering. 

Midlene vil i hovedsak benyttes til tiltak for å
hindre de alvorligste ulykkene som møteulykker
og utforkjøringsulykker. Bygging av midtrekk-
verk er prioritert. Andre tiltak er bl.a. forsterket
midtoppmerking, utbedring av terrenget langs
vegen, vegbelysning, kurve- og kryssutbedringer
og rekkverk.

Det er prioritert midler til å starte byggingen
av midtrekkverk på strekningen Skurve sør–
Skurve nord på E39 i Rogaland. I tillegg priorite-
res midler til å finansiere resten av utbyggingen
av midtrekkverk på strekningen Tangen vest–
Aust-Agder grense på E18 i Telemark, i Langerud-
bakken på rv 35 i Buskerud og på strekningen
Tuft–Flatøy på E39 i Hordaland. Det prioriteres
også midler til å videreføre byggingen av midt-
rekkverk på strekningen Vassmarka–Ronglan på
E6 i Nord-Trøndelag.

Regjeringens satsing på vedlikehold, fornying
og investering på riksvegnettet bidrar også posi-
tivt til trafikksikkerhet.

Miljø- og servicetiltak

Det foreslås 78,1 mill. kr til miljø- og servicetiltak i
2017. 
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Midlene vil i hovedsak bli benyttet til
støyskjermingstiltak og tiltak for å følge opp Sta-
tens vegvesens forpliktelser etter vannforskriften
og for å ivareta biologisk mangfold. I tillegg priori-
teres midler til å etablere og oppgradere flere raste-
plasser.

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

Det foreslås 97,6 mill. kr til kollektivtrafikktiltak
og tiltak for universell utforming i 2017. I tillegg er
det lagt til grunn 8 mill. kr i ekstern finansiering. 

Midlene vil i hovedsak benyttes til tiltak for å
oppgradere holdeplasser og knutepunkter for å
sikre bedret framkommelighet og tilgjengelighet
for alle trafikanter. Det er bl.a. prioritert midler til
refusjon til Hordaland fylkeskommune for utbyg-
gingen av Busstasjonen i Bergen og kollektivfelt
på rv 555 på strekningen Breiviksskiftet–Drot-
ningsvik.

Fornying

Det foreslås 1 935,7 mill. kr til fornyingstiltak i
2017. 

Midlene vil i hovedsak benyttes til tiltak for å
tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhets- og elek-
troforskriftene. I tillegg er det satt av midler til å
delfinansiere prosjektet E6 Helgeland sør i Nord-
land, og ulike fornyingstiltak på rv 94 på strek-
ningen Skaidi–Arisberg i Finnmark. 

I 2017 foreslås det prioritert om lag 1 775 mill.
kr til  fornyingstiltak i tunneler over post 30. I til-
legg prioriteres vedlikehold av tunneler over post
23. Det er prioritert midler til større tiltak i en
rekke tunneler, bl.a.:
– Tåsen- og Granfosstunnelen på rv 150 i Oslo
– Bryns-, Ekeberg- og Svartdalstunnelene på E6

i Oslo
– Fosskolltunnelen på E18 i Buskerud
– Hanekleiv-, Hillestad-, Løken- og Botnetunnel-

ene på E18 i Vestfold
– Kirkeheitunnelen på E39 i Vest-Agder
– Bømlafjord-, Masfjord- og Mundalsbergtunnel-

ene på E39 i Hordaland
– Gudvanga- og Flenjatunnelene på E16 i Sogn

og Fjordane
– Innfjord-, Måndals- og Hjelviktunnelene på

E136 i Møre og Romsdal
– Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv 658 i

Møre og Romsdal
– Korgfjell-, Finneidfjord-, Nesset-, Illhølia-,

Saksenvik- og Kvænflågettunnelene på E6 i
Nordland

– Tromsøysundtunnelen på E8 i Troms

Med unntak av Ekeberg- og Svartdalstunnelene på
E6 i Oslo er dette videreføring av prosjekter. Det er
rasjonelt å prioritere Ekeberg- og Svartdals-
tunnelene i 2017, da disse tunnelene uansett må
stenges i en periode pga. arbeidene med Follobanen.

Planlegging og grunnerverv m.m.

Det foreslås 1 450 mill. kr til planlegging og grun-
nerverv m.m. i 2017. I tillegg er det lagt til grunn
44 mill. kr i ekstern finansiering.

Planleggingsmidlene vil benyttes til å legge til
rette for tilstrekkelig planavklaring for prioriterte
prosjekter i Nasjonal transportplan 2014–2023 og
legge grunnlaget for framtidig prioritering av en
rekke prosjekter og tiltak. Planleggingsoppgavene
er varierte og inkluderer arbeid med konsept-
valgutredninger, kommunedelplanlegging/regu-
leringsplanlegging av større investeringsprosjek-
ter og planlegging av samordnede utbedringer
gjennom mindre tiltak langs eksisterende vegnett.

Midlene til grunnerverv vil benyttes til grun-
nerverv som skjer før prosjekter tas opp til bevilg-
ning, inkl. innløsning av boliger i eller nær fram-
tidige veglinjer og ev. til erverv av kompensasjons-
områder for dyrket mark og verdifulle naturområ-
der som omdisponeres til vegformål. Store deler
av midlene til grunnerverv vil nyttes til E18 Vest-
korridoren i Akershus. 

Ikke rutefordelte midler

Det foreslås 670 mill. kr til ikke rutefordelte mid-
ler i 2017. 

Det foreslås 50 mill. kr til forskning og utvik-
ling på post 30. Forskning og utvikling omtales
samlet under Andre saker. Videre settes det av 20
mill. kr til kjøp av reservebrumateriell, jf. omtale
under Andre saker.

Nasjonale turistveger

Det foreslås 180 mill. kr til Nasjonale turistveger i
2017. 

Nasjonale turistveger omfatter 18 vegstrek-
ninger med en samlet veglengde på 2 059 km. Ved
inngangen til 2017 vil 144 av i alt 245 tiltak være
gjennomført, bl.a. 6 av 10 særskilte attraksjoner.
Målet er at Nasjonale turistveger skal være fullført
i 2023. 

Reiseliv er Norges tredje største næring og
med natur som sitt viktigste fundament. Satsingen
på Nasjonale turistveger vil styrke det norske reise-
livsproduktet med en særegen attraksjon der
kombinasjonen av landskap, kjøretur, arkitektur
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og kunst frister bilturister til å benytte Norge som
sitt feriemål. Samarbeidsavtaler med alle berørte
fylkeskommuner skal sikre god drift, vedlikehold
og forvaltning av de 18 strekningene. 

Tiltakene som planlegges fullført i 2017, er
Bukkekjerka på Andøya, Ureddplassen på Helge-
landskysten, Skreda i Lofoten, Ostasteidn i
Ryfylke som bygges med fylkeskommunale mid-
ler og Flye 1389 på Valdresflye der fylkeskommu-
nen og kommunen deltar i spleiselaget med om
lag 15 mill. kr.

Vøringsfossen ved Nasjonal turistveg Hardan-
gervidda er en av Norges mest profilerte turist-
attraksjoner. Området rundt fossen har store man-
gler når det gjelder sikring, tilrettelegging og visu-
elle kvaliteter. Første etappe ved Fossli hotell ble
startet opp med lokale midler i 2015 og skal stå
ferdig i 2017. Samtidig starter arbeidet med en
trappebru som forbinder Fossli og Fossetromma,
med mål om å være klar til bruk i turistsesongen
2018. Hele anlegget skal etter planen stå ferdig i
2020.

Basert på lokalt finansieringsbidrag fra Opp-
land fylkeskommune og Vågå kommune vil plan-
leggingen av reiselivsikonet Gjende bli videreført
og nødvendig grunnerverv gjennomført i 2016,
slik at arbeidet med attraksjonen kan startes opp i
2017. I tillegg er det lagt til grunn oppstart for pro-
sjektene Jøl bru som en del av Gamle Stryne-
fjellsvegen, Brunstranda i Lofoten og Husøya på
Senja.

Felles etatsutgifter

Det foreslås 390 mill. kr til de felles etatsutgifter
for Vegdirektoratet som dekkes innenfor post 30 i
2017. Dette omfatter bl.a. arbeid med:
– Utvikling og drift av IKT-systemer som brukes

i gjennomføringen av prosjekter

– Utvikling av normaler og retningslinjer for
planlegging og gjennomføring av utbyggings-
prosjekter

– Styring av investeringsbudsjettet
– Faglig utvikling og kompetanseheving
– Faglig støtte til enhetene som gjennomfører in-

vesteringsprosjektene.

Ferjefri E39

Det foreslås 30,8 mill. kr til forskning på bl.a. tek-
niske løsninger for fjordkryssinger og samfunns-
utvikling, jf. omtale om Forskning og utvikling un-
der Andre saker. 

Midlene vil bli benyttet til et forsknings-
program som skal bidra til effektive og lønn-
somme løsninger langs strekningen. Programmet
skal vurdere samfunnsnytten av prosjektet, hvor-
dan prosjektet (strekningene/konstruksjonene)
kan bidra til å få en bedre energibalanse, hvilke
kontraktsformer som vil være de mest effektive
og gi best kompetanseutnyttelse og tekniske løs-
ninger for konstruksjonene som skal bygges. Som
en del av forskningsprogrammet er det inngått
samarbeid med flere universiteter om å finansiere
stillinger til doktorgradsstipendiater.

Post 31 Skredsikring riksveger

Det foreslås bevilget 659,0 mill. kr til skredsi-
kringstiltak på riksvegnettet i 2017. Med dette vil
89,5 pst. av rammen i første fireårsperiode av Na-
sjonal transportplan 2014–2023 være fulgt opp et-
ter fire år.

Tabell 5.4 viser prosjekter med en kostnads-
ramme over 500 mill. kr som er prioritert med
statlige midler til anleggsstart i 2017, jf. forslag til
romertallsvedtak.

Innenfor rammen prioriteres midler til å sikre ra-
sjonell anleggsdrift for allerede vedtatte prosjek-
ter. I tillegg til midler til anleggsstart for prosjek-
tet rv 13 Vik–Vangsnes i Sogn og Fjordane er det
funnet rom for midler til forberedende arbeider
for prosjektet E69 Skarvbergtunnelen i Finnmark
med sikte på anleggsstart i 2018.

Det vises til den korridorvise omtalen under
Nærmere om investeringsprogrammet.

Post 34 Kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift

Det foreslås bevilget 277,9 mill. kr som kompensa-
sjon for økt arbeidsgiveravgift. Ordningen ble inn-

Tabell 5.4 Prosjekt med kostnadsramme over 500 mill. kr med anleggsstart i 2017

Kostnadsramme
mill. kr Oppstart

Planlagt
ferdig

Rv 13 Vik–Vangsnes i Sogn og Fjordane 668 November 2017 2021
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ført 1. juli 2014, jf. Prop. 118 S (2013–2014)
Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den
differensierte arbeidsgiveravgiften og kompense-
rende tiltak). Tiltakene skal bidra til å redusere
transportkostnadene for næringsvirksomhet som
bruker veg.

Innenfor rammen prioriteres 30 mill. kr til opp-
start av en rekke ITS-tiltak på E8 i Skibotn. Tiltak-
ene vil bli gjennomført i samarbeid med finske
vegmyndigheter og vil gi bedre forutsigbarhet og
regularitet for næringslivets transportvirksomhet
på E8.

Innenfor rammen prioriteres om lag 135 mill.
kr til å videreføre prosjektet rv 77 Tjernfjellet i
Nordland. Anleggsarbeidene startet i januar 2016
mot tidligere forutsatt i oktober 2015. Prosjektet
ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forut-
satt i 2018. Det vises til omtalen under Nærmere
om investeringsprogrammet (korridor 7).

Videre vil om lag 100 mill. kr benyttes til å ut-
bedre flere mindre flaskehalser i Nordland,
Troms og Finnmark.

Av rammen vil om lag 11 mill. kr benyttes til
kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift knyttet til
ferjedriften.

Post 35 Vegutbygging i Bjørvika

Det foreslås bevilget 10 mill. kr i 2017.
Bevilgningen vil benyttes til å videreføre etap-

pen som omfatter nytt lokalt vegsystem i området.
De gjenstående delene av utbyggingen av Dron-
ning Eufemias gate ble åpnet for trafikk i 2015,
mens Bispegata er ventet åpnet for trafikk i 2018/
2019 mot tidligere forutsatt i 2017/2018. Det vises
til omtalen under Nærmere om investeringspro-
grammet (korridor 3).

Post 36 E16 over Filefjell 

For å sikre rasjonell framdrift i byggingen av
igangsatte delstrekninger foreslås det bevilget
508,1 mill. kr i 2017.

Utbyggingen av E16 over Filefjell omfatter
strekningen mellom Øye i Vang kommune i Opp-
land og Borlaug i Lærdal kommune i Sogn og
Fjordane. Strekningen er delt inn i delstreknin-
gene:
– Øye–Eidsbru (planlagt åpnet for trafikk i 2018)
– Eidsbru–Varpe bru (åpnet for trafikk i 2012)
– Varpe bru–Otrøosen–Smedalsosen (planlagt

åpnet for trafikk i desember 2017)
– Smedalsosen–Maristova–Borlaug (åpnet for

trafikk i 2014).

Det prioriteres midler til å videreføre utbyggingen
av delstrekningene Øye–Eidsbru i Oppland og
Varpe bru–Otrøosen–Smedalsosen i Oppland og
Sogn og Fjordane. I tillegg er det satt av midler til
restarbeider på prosjektet Smedalsosen–Mari-
stova–Borlaug i Sogn og Fjordane. Det vises til
omtalen under Nærmere om investeringsprogram-
met (korridor 5).

Post 37 E6 vest for Alta

For å sikre rasjonell framdrift i byggingen av
igangsatte delstrekninger foreslås det bevilget
328,7 mill. kr i 2017. 

Utbyggingen av E6 vest for Alta omfatter
strekningen mellom Storsandnes og Hjemmeluft i
Alta kommune i Finnmark. Strekningen er delt
inn i delstrekningene:
– Storsandnes–Langnesbukt (planlagt åpnet for

trafikk i desember 2017)
– Langnesbukt–Jansnes (åpnet for trafikk i 2009)
– Jansnes–Halselv (hoveddelen åpnet for trafikk

høsten 2014, mens en delstrekning gjennom
Talvik sentrum åpnet for trafikk i 2015)

– Halselv–Sandelv–Møllnes (planlagt åpnet for
trafikk desember 2016)

– Møllnes–Kvenvik–Hjemmeluft (åpnet for tra-
fikk i 2013).

Bevilgningen vil benyttes til å videreføre utbyg-
gingen på delstrekningen Storsandnes–Langnes-
bukt og til restfinansiering av utbyggingen på del-
strekningen Halselv–Sandelv–Møllnes. Det vises
til omtalen under Nærmere om investeringspro-
grammet (korridor 8).

Bompenger, forskudd og refusjoner

Bilistenes bompengebidrag stilt til rådighet via
bompengeselskapene er bidrag til å finansiere ut-
byggingskostnadene til de ulike vegprosjektene.
Med tilskudd menes bidrag fra hovedsakelig lo-
kale myndigheter eller næringslivet til å finansiere
riksvegtiltak. I tilfeller der det ikke er aktuelt med
lokale bidrag i form av tilskudd, men der det like-
vel er sterke ønsker lokalt om raskere oppstart av
tiltak/prosjekter, kan lokale myndigheter eller an-
dre bidragsytere bidra med forskudd som staten
betaler tilbake etter nærmere avtale.

I 2015 ble det stilt til rådighet om lag 8 890
mill. kr i ekstern finansiering til å bygge riksveger,
fordelt med om lag 7 770 mill. kr i bompenger, 930
mill. kr i forskudd og 190 mill. kr i tilskudd. Dette
er om lag 1 mrd. kr mer enn lagt til grunn i Prop. 1
S (2014–2015), i hovedsak fordi mindreforbruk av
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bompenger og forskudd tidligere år ble tatt ut i
2015 og nye avtaler ble inngått i 2015.

For 2016 ventes ekstern finansiering av tiltak
på riksveg å utgjøre om lag 10 240 mill. kr, hvorav
bompenger utgjør om lag 9 125 mill. kr. Dette er
om lag 700 mill. kr mer enn lagt til grunn i Prop. 1
S (2015–2016). Økningen skyldes at mindrefor-
bruk av bompenger og forskudd tidligere år blir
tatt ut i 2016.

For 2017 ventes ekstern finansiering av tiltak
på riksveg å utgjøre om lag 8 500 mill. kr. Av dette
utgjør om lag 130 mill. kr forskudd, om lag 75 mill.

kr tilskudd og om lag 8 300 mill. kr bompenger,
herav 2 225 mill. kr til Nye Veier AS. Det arbeides
med sikte på anleggsstart for noen nye bompen-
geprosjekter i 2017. Hvor stort omfanget av ek-
stern finansiering vil bli i 2017 avhenger bl.a. av
prosjekter som ennå ikke er behandlet av Stortin-
get.

I tabell 5.5 gis en oversikt over bompenger
som er stilt til disposisjon i årene 2002–2015, prog-
noser for 2016 og anslag for 2017, fordelt på riks-
og fylkesveger, og innbetalte bompenger totalt i
årene 2002–2015.

1 Gjennom forvaltningsreformen ble 17 120 km veg overført fra staten til fylkeskommunene fra 1. januar 2010.
2 Tallene for innbetalte bompenger fra trafikantene er basert på etterskuddsvis rapportering fra bompengeselskapene. Prognoser

for 2016 og anslag for 2017 foreligger ikke.
3 Inkl. bompenger til Nye Veier AS med 205 mill. kr i 2016 og 2 225 mill. kr i 2017.

Av forutsatte bompenger til investeringstiltak på
fylkesvegnettet i 2017 er det lagt til grunn at om
lag 900 mill. kr vil gå til kollektivtrafikktiltak. Av
dette vil om lag 250 mill. kr til Bergensprogram-
met gå til byggetrinn 2 og 3 på Bybanen. Om lag

650 mill. kr vil gå til investeringer i kollektivtrafikk
i Oslopakke 3, bl.a. til forberedende arbeider for
Fornebubanen. Oppgradering av skinnegang og
stasjoner for T-bane og trikk inngår her også.

Tabell 5.5 Bompenger stilt til disposisjon for investeringer og totalt innbetalte bompenger 

Mill. 2017-kr

År

Bompenger
stilt til disposisjon

riksveg

Bompenger
stilt til disposisjon

fylkesveg (inkl. Oslo
kommune)

Bompenger
stilt til disposisjon

totalt

Innbetalte
bompenger –

totalt

2002 2 472 0 2 472 4 752

2003 3 154 0 3 154 4 857

2004 3 383 0 3 383 5 293

2005 4 609 34 4 643 5 933

2006 4 914 17 4 931 5 581

2007 5 422 1 5 423 5 265

2008 6 821 32 6 853 5 898

2009 7 932 121 8 053 6 786

20101 5 483 4 319 9 802 7 355

2011 5 663 4 415 10 078 7 661

2012 7 977 4 289 12 266 8 283

2013 8 428 5 049 13 477 9 193

2014 9 312 4 832 14 144 9 207

2015 7 770 3 830 11 600 9 579

2016 Prognose2 39 125 4 200 13 325

2017 Anslag2 38 300 2 500 10 800
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I tillegg til anslaget for bompenger stilt til dis-
posisjon på fylkesveg på 2,5 mrd. kr i 2017 er det
forutsatt om lag 800 mill. kr til drift av kollektiv-
transport fra Oslopakke 3.

Innbetalte bompenger

Trafikantene betalte om lag 9,1 mrd. 2015-kr i
bompenger på riks- og fylkesveger i 2015. Dette er
nominelt om lag 600 mill. kr mer enn året før. Pr.
1. juli 2016 var 77 bompengeprosjekter enten i
drift eller vedtatt bygd. Siden 1. januar 2015 er det
vedtatt 11 nye prosjekter, og to prosjekter er ved-
tatt utvidet. I samme periode er tre bompengepro-
sjekter avviklet. Det er ventet at ytterligere tre
bompengeprosjekter vil bli avviklet i 2016.

Bompengereformen

Regjeringens arbeid med de ulike elementene i
bompengereformen omtales i bl.a. Meld. St. 25
(2014–2015) På rett vei, Reformer i veisektoren og
Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016).

Formålet med reformen er å legge til rette for
mer kostnadseffektiv og brukervennlig bom-
pengeinnkreving, og legge til rette for myndig-
hetenes kontroll og oppfølging med bruken av
bompenger. De sentrale rammene for reformen er
fastlagt som følger: 
– Fem regionale bompengeselskap skal stå for

bompengeinnkrevingen i fremtiden 
– Utstederrollen skal skilles fra de regionale

bompengeselskapene
– Rolle- og ansvarsdelingen i sektoren skal vur-

deres i lys av ny organisering
– Ny takst- og rabattstruktur skal legges til

grunn for nye bompengeprosjekter. For eksis-
terende prosjekter skal omleggingen være ba-
sert på lokalpolitisk tilslutning

– Tilskudd for reduserte bompengetakster uten-
for byområdene.

Vegdirektoratet har et sentralt ansvar for å legge
til rette for gjennomføring av reformen innenfor
disse sentrale rammene.

Fem regionale bompengeselskap skal stå for 
bompengeinnkrevingen

Det er lagt til grunn at fylkeskommunene i samar-
beid skal etablere de fem regionale bompengesel-
skapene som skal stå for bompengeinnkrevingen i
fremtiden. Fylkeskommunene er nå i gang med å
etablere regionale bompengeselskaper, og alle
fem selskapene vil trolig være etablert i løpet av

2016. Utkast til nytt avtaleverk til erstatning for
dagens bompengeavtale er sendt på høring og
planlegges ferdigstilt i løpet av høsten 2016. Avta-
leverket omfatter en overordnet bompengeavtale
mellom staten ved Samferdselsdepartementet og
det enkelte regionale bompengeselskap. Denne
avtalen fastsetter de generelle rammebetingel-
sene ved omorganiseringen slik disse er presen-
tert for Stortinget. For hvert enkelt prosjekt skal
det inngås en prosjektavtale med Statens vegve-
sen ved Vegdirektoratet, samt en finansieringsav-
tale med Statens vegvesen ved Vegdirektoratet el-
ler med Nye Veier AS for prosjekter i deres porte-
følje. De overordnede føringene for bompengeinn-
krevingen (kostnadseffektiv innkreving, bruker-
vennlighet, ikke kryssubsidiering, non-profit
selskap, tilrettelegging for statlig oppfølging mv.)
legges til grunn i avtaleverket.

Videre er det under utarbeidelse et sett med
overordnede måleindikatorer (KPIer) som de re-
gionale selskapene vil bli målt og evaluert i for-
hold til. 

Det forutsettes at alle nye bompengeprosjekt
etter at de nye selskapene er etablert og opera-
tive, legges til et av de nye bompengeselskapene,
jf. Meld. St. 25 (2014–2015). For eksisterende pro-
sjekt er det i utgangspunktet lagt opp til at tilknyt-
ning til de regionale bompengeselskapene er fri-
villig. Det forventes at flertallet av dagens selskaper
vil inngå i den nye regionale strukturen. I en
periode vil det likevel være et antall selskap som
står utenfor de regionale selskapene. Svinesund-
forbindelsen AS holdes utenfor reformen. Dette er
et fellesprosjekt mellom norske og svenske
myndigheter og reguleres av en egen avtale. 

Utstederrollen skal skilles fra de regionale 
bompengeselskapene

Stortinget har gjennom sin behandling av Prop.
1 S Tillegg 2 (2015–2016) gitt tilslutning til at ut-
stederrollen skilles fra rollen som operatør/bom-
pengeselskap. 

Meld. St. 25 (2014–2015) beskriver at utskil-
ling av utstederfunksjonen fra bompengeselskap-
ene kan tenkes gjennomført på ulike måter: 
– Etablering av en nasjonal utsteder/et sett av re-

gionale utstedere
– Etablering av en nasjonal utsteder/et sett med

regionale utstedere + kommersielle utstedere
– Bare kommersielle utstedere.

Når det gjelder regionale utstedere, vil det være
opp til fylkeskommunene om de ønsker å drive ut-
stedervirksomhet eller ikke. Hvorvidt de vil øn-
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ske det, vil bl.a. avhenge av rammebetingelsene
som skal utarbeides for en uavhengig utsteder-
funksjon. Det samme gjelder for eventuelle privat-
eide selskaper som skal vurdere om de ønsker å
etablere utstedervirksomhet i Norge. Det arbei-
des nå med å definere overordnede rammevilkår
for utstederrollen med tilhørende forskrift. Utkast
til overordnede rammevilkår skal etter planen
være klare for høring i løpet av 2016. Fylkeskom-
munene må på bakgrunn av rammevilkårene ta
stilling til om de ønsker å stå som eiere av de nye
uavhengige utstederselskapene når de skal skilles
fra de regionale bompengeselskapene. 

En rekke forhold krever regulering gjennom
forskrift og avtaler mellom aktørene for å skape et
velfungerende fremtidig marked for utstedertje-
nester, for eksempel vilkår for å bli godkjent og
operere som utsteder i det norske markedet, fast-
settelse av utstedergodtgjørelse, vilkår for inngå-
else av avtaler om levering til alle operatører i lan-
det m.m. Utkast til forskrift og avtalesett planleg-
ges sendt på høring i løpet av første kvartal 2017.

Rolle- og ansvarsdelingen i sektoren skal vurderes i lys 
av ny organisering

Den vedtatte omorganiseringen tilsier i utgangs-
punktet en endring av rolle- og oppgavefordel-
ingen i sektoren som helhet. Med utgangspunkt i
den nye organiseringen – der fem permanente, re-
gionale bompengeselskap har ansvaret for bom-
pengeinnkrevingen og utsteder blir en ny aktør i
bransjen – arbeides det nå med å revurdere an-
svarsdelingen i sektoren. I dette arbeidet vil det
bli vurdert hvordan roller og ansvar endres og
hvem som bør ivareta både eksisterende og nye
oppgaver i fremtidens bompengesektor. 

En side av dette, den tekniske infrastrukturen
knyttet til bompengeinnkrevingen, herunder IT-
systemer, vegkantutstyr (portaler, kamera, anten-
ner mv.) og AutoPASS-brikker, har Statens vegve-
sen tradisjonelt tatt et stort operativt ansvar for.
Når bompengeselskapene blir større, færre og
mer profesjonelle, er det naturlig å overføre hele
eller deler av dette ansvaret til bompengeselska-
pene. Framtidig ansvarsfordeling må samtidig
sikre enhetlig og effektiv bompengeinnkreving.
Det må også sørges for en fungerende
bompengeinnkreving for eksisterende selskap
som velger å stå utenfor den nye regionale struk-
turen frem til avvikling. 

Samferdselsdepartementet legger opp til en
helhetlig tilnærming til fremtidig ansvarsdeling i
bompengesektoren, samtidig som både Statens
vegvesens og fylkeskommunene bidrar med sine

innspill og vurderinger. Arbeidet med å vurdere
ny oppgave og ansvarsdeling på kort og lang sikt
vil foregå utover høsten 2016 i dialog med rele-
vante aktører. 

Ny takst- og rabattstruktur skal legges til grunn

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/
Innst. 13 S (2015–2016) har Stortinget sluttet seg
til regjeringens forslag om å innføre et ny takst- og
rabattstruktur for bompengeprosjekter. I det nye
systemet legges det opp til en standardisering av
rabatter og fjerning av lokale særordninger. For-
målet er å legge til rette for en mer effektiv og
brukervennlig bompengeinnkreving. Den gene-
relle rabattsatsen økes fra 10 til 20 pst. for kjøre-
tøy i takstgruppe 1 (under 3 500 kg og M1-kjøre-
tøy) som er utstyrt med brikke og gyldig avtale.
Som følge av innføringen av obligatorisk brikke
for tunge kjøretøy, legges det ikke opp til brikke-
rabatt for øvrige kjøretøy over 3 500 kg. For pro-
sjekter som er lagt fram for Stortinget etter 6. no-
vember 2015, er rabattene fastsatt i tråd med det
nye systemet. For prosjekter som er behandlet av
Stortinget før dette tidspunktet, betinger omleg-
ging til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokal-
politiske myndigheter.

En slik standardisering av rabattstruktur og
fjerning av lokale særordninger er avgjørende for
å kunne ta ut potensialet for mer kostnadseffektiv
og brukervennlig bompengeinnkreving som lig-
ger i bompengereformen. Samferdselsdeparte-
mentet har derfor bedt Statens vegvesen starte et
arbeid med sikte på å få på plass en omlegging av
rabattsystemet for alle prosjekter. Totalt er det 44
bompengeprosjekter som er aktuelle for omleg-
ging til det nye systemet, og 15 fylkeskommuner
og anslagvis 80–120 kommuner vil bli berørt av
omleggingen. Statens vegvesen er i gang med å
etablere dialog med berørte kommuner og fylkes-
kommuner om hvordan det nye systemet kan im-
plementeres. Parallelt arbeides det med få på
plass faglige grunnlag for lokalpolitiske vedtak
om omlegging for det enkelte prosjekt. Disse vil
etter planen bli oversendt berørte kommuner og
fylkeskommuner for behandling i løpet av høsten
2016/våren 2017.

Det er allerede gjennomført en endring av
takstklassene. I det nye systemet skal personbiler,
uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøy-
gruppe M1, betale samme bompengetakst som
lette kjøretøy under 3 500 kg. Kjøretøygruppe M1
inkluderer de fleste bobiler, campingbiler og en-
kelte andre større personbiler. Den nye ord-
ningen for M1-kjøretøy trådte i kraft 4. april 2016.
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Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor 
byområdene

Regjeringen har foreslått et tilskudd for å redu-
sere bompengetakstene på 500 mill. kr utenfor de
største byområdene. Tilskuddet beløper seg til
500 mill. kr årlig. Det er kun prosjekter som slut-
ter seg til de nye regionale bompengeselskapene,
og som legger om til ny takst- og rabattstruktur,
som vil kunne få tilskudd. For nærmere beskri-
velse av tilskuddsordningen, herunder kriterier
for tildeling, vises det til kap. 1330, post 75.

Nye rutiner for håndtering av usikkerhet 
i bompengeproposisjoner

Regjeringen legger til grunn at finansieringsanaly-
ser for bompengefinansierte vegprosjekter skal
bygge på nøkterne forutsetninger. Finansierings-
analysene har en tidshorisont på om lag 20 år, og
må derfor ta høyde for stor usikkerhet. Nøktern-
het begrenser risikoen for at bompengeselskap-
ene ikke skal kunne nedbetale sine lån som for-
utsatt. Samtidig er det viktig at bompengetakstene
som bilistene må betale, ikke settes for høyt.
Dette vil føre til at trafikkavvisningen blir større
enn hva som er nødvendig.

Den beregningstekniske lånerenten er den
renteforutsetningen Statens vegvesen legger til
grunn for finansieringsanalysen ved vurdering og
fremleggelse av bompengeprosjekter til lokalpoli-
tisk behandling, ved fastsetting av takst i proposi-
sjon og ved endelig takstvedtak. Den beregnings-
tekniske renten har ligget godt over de rentene
som tilbys til bompengeselskapene. Dette er en teo-
retisk rente, og det er den renten som selskapene
faktisk betaler, sammen med en rekke andre fakto-
rer, som er avgjørende for økonomien i prosjektet. 

Ved å benytte en lavere beregningsteknisk
rente oppnår man at finansieringsanalyser for
bompengeprosjekter gir lavere estimerte rente-
kostnader. Dette gir grunnlag for lavere takster el-
ler økt bompengebidrag. Av den grunn har det de
siste årene stadig vært diskusjoner rundt nivået
på den beregningstekniske renten i forbindelse
med politisk behandling av bompengesaker. Bl.a.
med bakgrunn i Stortingets anmodningsvedtak
nr. 71 (Innst. 2 S (2015–2016) har regjeringen gått
igjennom rutinene for håndtering av usikkerhet i
finansieringsanalyser for bompengeproposisjoner,
herunder fastsetting av beregningsteknisk rente.
Regjeringen foreslår endrede rutiner.

Den beregningstekniske lånerenten har til nå
blitt fastsatt av Statens vegvesen og Samferdsels-
departementet basert på en skjønnsmessig vurde-

ring av rentenivå og usikkerhetselementer i bom-
pengeprosjekter. Basert på bl.a. føringer fra Stor-
tinget legges det vekt på at finansieringsplanene
skal bygge på nøkterne forutsetninger der det tas
høyde for usikkerhet langt fram i tid. Det er totali-
teten i finansieringsplanene som er vektlagt, og
det er ikke konkret beregnet påslag på markeds-
rente for usikkerhet/risiko. De siste årene har det
i hovedsak blitt benyttet en beregningsteknisk
rente på mellom 5,5 og 6,5 pst. i prosjekter uten
rentebinding. Det er også lagt til grunn 2,5 pst.
prisstigning som gir en realrente på mellom 2,9 og
3,9 pst.

Usikkerheten i finansieringsplanene for pro-
sjekter håndteres i dag ved hjelp av følsom-
hetsanalysen. Følsomhetsanalysen er en del av be-
slutningsgrunnlaget både lokalt og sentralt. Resul-
tatene av følsomhetsanalysen inngår i den ek-
sterne kvalitetssikringen (KS2). Den beregnings-
tekniske renten har som regel ligget høyere enn
det den risikofrie renten med påslag for renteusik-
kerhet skulle tilsi. Usikkerhetspåslaget har såle-
des også fungert som en buffer for usikkerhets-
faktorer som ikke blir fanget opp på annen måte i
planprosessen.

Alle bompengeprosjekter har en lokalpolitisk
forankring, og lokale myndigheter garanterer som
hovedregel for bompengeprosjektets låneopptak.
De fleste bompengeprosjekter blir avviklet i tråd
med det som er lagt til grunn i stortingsproposi-
sjonene.

De nye rutinene innebærer et tydeligere skille
mellom fasene før og etter stortingsbehandling
med en større buffer i tidlig planfase. For lav rente
på dette tidspunktet vil kunne føre til at man over-
vurderer bompengepotensialet. Til nå har even-
tuelle gevinster ved lavere faktisk lånerente i all
hovedsak kommet trafikantene til gode i form av
kortere innkrevingstid. De nye rutinene legger
opp til en mer aktiv prosess, hvor takstene revur-
deres i flere omganger etter hvert som usikker-
heten reduseres.

Til og med stortingsbehandling

Renten skal ha en buffer for usikkerhet i renteut-
viklingen over en lang tidsperiode, samt sikre at
lønnsomhetsbetraktningene for prosjektet er ro-
buste.
– Det legges til grunn en nøktern beregningstek-

nisk rente som fastsettes av Statens vegvesen.
Renten skal ta høyde for usikkerhet om rente-
utvikling, trafikkprognoser og utbyggingskost-
nader. Per i dag settes renten til 5,5–6,5 pst.
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– Usikkerheten beskrives gjennom et pessimis-
tisk og et optimistisk alternativ i tillegg til basis-
alternativet. Det pessimistiske alternativet skal
gi svært stor sikkerhet for at prosjektet blir
nedbetalt innenfor en forlenget bompengeperi-
ode på 5 år og 20 pst. takstøkning.

Etter stortingsbehandling

Gjennom stortingsbehandlingen er rammene for
prosjektet gitt når det gjelder kostnader, takst,
innkrevingsperiode og mulighetene for forlenget
innkreving og økt takst.

Takstvedtak før innkrevingen starter

På dette tidspunktet vil bompengeselskapet ha in-
formasjon om lånebetingelser og samlet gjeld. Vi-
dere vil prosjektets utbyggingskostnad oftest
være kjent.
– Statens vegvesen fatter takstvedtak. Takstfast-

settelsen skjer basert på Stortingets behand-
ling, men det gjennomføres oppdaterte vurde-
ringer av økonomien i prosjektet. Det tas
høyde for usikkerhet om trafikkutvikling og
renteutvikling.

– Statens vegvesen kan endre takster sammen-
liknet med det som lå til grunn i bompengepro-
posisjonen, innenfor de rammene som fram-
kommer av denne og etter forutgående fylkes-
kommunal behandling og tilslutning fra
lånegarantister.

Oppdaterte vurderinger ett til to år etter 
innkrevingen er igangsatt

På dette tidspunkt vil trafikken i bomstasjonene i
åpningsåret være kjent og hvordan trafikken for-
deler seg mellom tunge og lette kjøretøyer og
ulike fritak og rabatter.
– Etter ett til to år oppdateres analysene, og det

foretas nye vurderinger av takstnivået og for-
ventet nedbetalingstid, herunder grunnlaget
for redusert takst. Det tas høyde for trafikkut-
vikling og renteutvikling ved justering av
takster. 

– Statens vegvesen kan endre takster sammen-
liknet med det som lå til grunn i bompengepro-
posisjonen, innenfor de rammene som fram-
kommer av denne og etter forutgående fylkes-
kommunal behandling og tilslutning fra
lånegarantister.

Bruk av gjennomsnittstakst

Et grep som skal bidra i retning av mer robuste fi-
nansieringsplaner, er bruk av gjennomsnittstakst i
proposisjonene. Gjennomsnittstakst er her defi-
nert som gjennomsnittlig inntekt pr. passering.
Dvs. det er det som bilistene betaler i gjennom-
snitt når en tar hensyn til effekten av rabatter, fri-
tak og fordeling mellom tunge og lette kjøretøy.
Regjeringen foreslår at gjennomsnittstaksten pre-
senteres i proposisjonen til Stortinget og at det gis
et anslag på hva det vil gi i grunntakster. Samferd-
selsdepartementet får fullmakt til å justere
takstene slik at gjennomsnittstaksten blir som for-
utsatt. Muligheten til takstøkning på inntil 20 pst.,
som er standard i ordinære bompengeprosjekter,
vil på samme måte ta utgangspunkt i gjennom-
snittstaksten, ikke grunntaksten. Ved å legge til
grunn en gjennomsnittstakst og benytte denne
som utgangspunkt for takstøkning, fjernes usik-
kerhet knyttet til effekten av rabatter, fritak og for-
deling mellom tunge og lette kjøretøy.

Etter at oppdaterte vurderinger ett til to år
etter innkrevingen er igangsatt, er resterende
usikkerhet i finansieringsplanen i hovedsak knyt-
tet til trafikkvekst og renteutvikling for ordinære
bompengeprosjekter. Påslaget på renten skal ta
høyde for den usikkerheten som ligger i renteut-
viklingen, mens mekanismen med takstøkning på
inntil 20 pst. og forlenget innkreving med inntil
5 år er en buffer hvis selskapets økonomiske
situasjon som følge av sviktende trafikk, økt rente-
belastning eller kostnadsøkning opp til kostnads-
rammen gjør det nødvendig.

De foreslåtte endringene kan gi rom for å jus-
tere ned takstene i forbindelse med at innkrevin-
gen starter. Dette forutsetter imidlertid at det er
lagt til grunn robuste finansieringsplaner i tidlig
fase. Lavere takster som følge av lavere bereg-
ningsteknisk rente gir, alt annet likt, lengre ned-
betalingstid, men også økt trafikk. Det er derfor
vanskelig å konkludere generelt om nettoeffekten
på finansieringskostnadene. For å oppnå lavere
takst i eksisterende prosjekter vil det måtte utar-
beides nye finansieringsplaner, fattes nye lokale
vedtak og innhentes samtykke til å endre takstene
fra Stortinget. Stortingets samtykke foreslås gjort
ved en generell fullmakt. Samferdselsdeparte-
mentet vil komme tilbake til Stortinget med for-
slag til fullmakt. 

Bømlopakken – takstøkning

Ved behandling av St.prp. nr. 78/Innst. S. nr. 343
(2008–2009) sluttet Stortinget seg til delvis bom-
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pengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo
kommune i Hordaland (Bømlopakken). Dette er
et prosjekt der gjennomsnittstakst ble lagt til
grunn for finansieringsplanene. Ved sin behand-
ling åpnet Stortinget for bruk av passeringstak på
75 passeringer per måned og timesregel. Statens
vegvesen Vegdirektoratet fattet deretter, 29. ja-
nuar 2013, takstvedtak for Bømlopakken med ut-
gangspunkt i den grunntaksten som var anslått.
Det ble samtidig lagt til grunn en vurdering etter
ett driftsår, slik at bompengetakstene kunne juste-
res tidlig for å oppnå den gjennomsnittstaksten
som ble lagt til grunn i St.prp. nr. 78 (2008–2009).
Innkrevingen av bompenger startet 2. mai 2013.
Til tross for at trafikkveksten har vært høyere enn
det ble lagt til grunn i proposisjonen, har inntekts-
utviklingen vært negativ. Grunnen til dette er ti-
mesregelen i tillegg til høyere bruk av forskudd
med 50 pst. rabatt og el-bil enn forutsatt. På bak-
grunn av dette søkte Bømlo vegselskap AS Vegdi-
rektoratet om tillatelse til å sette opp takstene for
å oppnå den gjennomsnittstaksten som Stortinget
sluttet seg til i St.prp. nr. 78 (2008–2009). Denne
gjennomsnittstaksten var 52 2009-kr, prisjustert til
64 2016-kr. Den faktiske gjennomsnittstaksten i
2016 var kun 40 kr. For å oppnå gjennomsnitt-
staksten i St.prp. nr. 78 (2008–2009) har Vegdirek-
toratet økt takstene fra 65 til 80 kr for takstgruppe
1 og fra 130 til 160 for takstgruppe 2. De nye
takstene ble gjort gjeldende fra 9. mai 2016 etter å
ha vært til behandling hos lokale myndigheter.

Forskudd og refusjoner

Inngåtte forskutteringsavtaler medførte at statens
refusjonsforpliktelser pr. 1. januar 2016 var på om

lag 3,6 mrd. kr. Det er ventet at refusjonsforpliktel-
sene pr. 1. januar 2017 vil være om lag 3,4 mrd. kr. 

Det foreslås at Samferdselsdepartementet for
2017 gis en fullmakt til å inngå avtaler om forskut-
tering av midler til vegformål ut over gitt bevilg-
ning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riks-
veginvesteringer, post 31 Skredsikring, post 36
E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, like-
vel slik at samlede refusjonsforpliktelser ikke
overstiger 3,5 mrd. kr, jf. forslag til romertallsved-
tak.

Bindinger

Pr. 1. januar 2017 vil bindingene knyttet til fullfø-
ring av vedtatte prosjekter utgjøre om lag 46,8
mrd. kr. Om lag 33,4 mrd. kr skal dekkes med
statlige midler. Med budsjettforslaget for 2017 vil
bindingene pr. 31. desember 2017 utgjøre om lag
49 mrd. kr, hvorav om lag 27,2 mrd. kr skal dek-
kes med statlige midler. Dette omfatter også bom-
pengeprosjekter der det foreløpig ikke er lagt
fram bompengeproposisjon, men der det er fore-
slått statlige midler i 2017. Inkl. refusjonsavtaler
som forventes inngått før 2017, vil de totale stat-
lige bindingene utgjøre om lag 29,8 mrd. kr. I til-
legg kommer statens forpliktelser knyttet til opp-
følging av vedtatte bompengepakker og OPS-pro-
sjekter.

Tabell 5.6 viser statlige bindinger på investe-
ringspostene ved inngangen til 2017, budsjettfor-
slag for 2017, bindinger ved inngangen til 2018,
behov/bindinger i 2018 og 2019 og bindinger et-
ter 2019.
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1 Refusjoner i 2017 er inkludert i foreslåtte rammer til de ulike postene.
2 Omfatter ikke ev. nye forskutteringsavtaler i 2017.

Tabell 5.6 Statlige bindinger til vedtatte prosjekter og prosjekter som foreslås vedtatt i 2017

Mill. 2017-kr

Bindinger pr.
01.01.2017

Forslag
2017

Bindinger pr.
01.01.2018

Behov
2018

Behov
2019

Bindinger
etter 2019

Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter 519,0 - 470 490 -

Post 30 Riksveginvesteringer 30 700 14 581,8 24 600 12 550 9 350 7 200

– store prosjekter 26 100 8 640,8 23 000 8 900 6 900 7 200

– programområdene 2 300 1 757,4 800 800 0 0

– fornying 2 300 1 935,7 800 600 200 0

– planlegging og grunnerverv - 1 450,5 - 1 450 1 450 -

– ikke rutefordelte midler 797,9 - 800 800 -

Post 31 Skredsikring riksveger 1 240 659,0 1 940 760 670 510

Post 35 Vegutbygging i Bjørvika 10 10,3 0 0 0 0

Post 36 E16 over Filefjell 970 508,1 460 330 130 0

Post 37 E6 vest for Alta 510 328,7 180 180 0 0

Sum ekskl. refusjoner1 33 430 16 606,9 27 180 14 290 10 640 7 710

Vedtatte refusjonsforpliktelser1 2 3 400 - 2 600 900 300 1 400

Sum 36 830 16 606,9 29 780 15 190 10 940 9 110
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Post 61 Rentekompensasjon for 
transporttiltak i fylkene

I tråd med St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal
transportplan 2010–2019, ble det innført en rente-
kompensasjonsordning for transporttiltak i fyl-
kene fra 2010. For årene 2010–2013 var den årlige
lånerammen på 2 mrd. kr. Ordningen ble videre-
ført med en låneramme på 2 mrd. kr i 2014. I 2015
og 2016 var lånerammen 3 mrd. kr. For 2017 fore-
slås en låneramme på 3,0 mrd. kr.

Det årlige behovet for bevilgninger avhenger av
rentenivået. På grunn av endringer i rentenivået
er det en nedgang i forhold til saldert budsjett
2016. Rentekompensasjonen for 2017 er basert på
Husbankrenten for lånetilsagn for perioden 2010–
2014 som for 2017 er forutsatt til 1,0 pst. For 2015
og 2016 er det lagt til grunn 1,0 pst. Med utgangs-

punkt i lånetilsagn gitt for årene 2010–2016 på to-
talt 16 mrd. kr, innebærer gjeldende rentenivå en
ramme på 170,7 mill. kr i 2017. 

Post 62 Skredsikring fylkesveger

Det foreslås bevilget 687,8 mill. kr i 2017. Med
dette vil 91,3 pst. av rammen i første fireårsperi-
ode av Nasjonal transportplan 2014–2023 være
fulgt opp etter fire år. I tillegg til bevilgningen
kommer momsrefusjon som fylkeskommunene
mottar for sine investeringer. 

Statlige midler til skredsikringstiltak på fylkes-
vegnettet tildeles som tilskudd til fylkeskommu-
nene. Dette innebærer at fylkeskommunene vil
være ansvarlig for å finansiere de prosjektene som
tilskuddet bidrar til å finansiere, inkl. dekning av
ev. kostnadsøkninger. Fastsatt tilskuddsprogram
for planperioden 2014–2017 er grunnlag for forde-
ling av bevilgningen på posten.

For å sikre at bevilgningene utnyttes best mu-
lig kan midlene omdisponeres mellom prosjekter i
et fylke. Videre har Statens vegvesen fullmakt til å
foreta midlertidige omdisponeringer mellom fyl-
ker. Tilskuddsprogrammet for planperioden
2018–2021 vil først foreligge sent i 2017/tidlig i
2018. Følgelig vil midlertidige omdisponeringer
mellom fylker bli vanskelig i 2017. Samferdselsde-
partementet vil komme tilbake til ev. behov for
slike omdisponeringer. 

Post 63 Tilskudd til gang- og sykkelveger

Det foreslås bevilget 100,0 mill. kr i 2017 til til-
skuddsordningen for gang- og sykkelveger. Ord-
ningen betinger en egenandel på minimum 50 pst.
fra tilskuddsmottaker.

Midlene kan benyttes til fysiske tiltak og tilret-
telegging av infrastruktur for mer sykling på kom-
munale og fylkeskommunale veger. Dette kan
være i form av sykkelfelt, gang- og sykkelveg, syk-
kelveg med fortau, fortau, utbedring av kryss og
sykkelparkering.

Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

Det foreslås bevilget 1 140,9 mill. kr i 2017, en øk-
ning på 156,6 mill. kr sammenliknet med bevilg-
ning for 2016. Forslaget er inkl. 10 mill. kr som
kompensasjon for økt CO2-avgift på mineralolje.

Økningen er knyttet til oppstart av ny kon-
traktsperiode for 2017 og 2018 for E39 Mortavika–
Arsvågen og E39 Sandvikvåg–Halhjem og andre
år av anbudsperioden for de fire sambandene rv
13 Lauvik–Oanes og rv 13 Hjelmeland–Nesvik i

Tabell 5.8 Fylkesfordeling av rentekompensasjon

Fylke

Investerings-
ramme 2017

mill. kr

Rentekompen-
sasjon for 2017

1000-kr

Østfold 141,9 7 713

Akershus 234,7 12 522

Oslo 196,3 10 269

Hedmark 183,2 9 559

Oppland 155,4 7 859

Buskerud 140,5 7 917

Vestfold 112,9 6 126

Telemark 113,0 6 798

Aust-Agder 83,7 4 582

Vest-Agder 122,0 6 353

Rogaland 220,2 11 777

Hordaland 248,4 14 636

Sogn og Fjordane 116,7 9 571

Møre og Romsdal 181,1 10 799

Sør-Trøndelag 190,3 10 407

Nord-Trøndelag 140,0 7 904

Nordland 205,8 12 757

Troms 143,9 8 385

Finnmark 70,0 4 766

Sum 3 000 170 700
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Rogaland og rv 5 Mannheller–Fodnes og rv 55/rv
13 Hella–Vangsnes–Dragsvik i Sogn og Fjordane.
Videre omfatter økningen ekstra nattavganger på
rv 827 Drag–Kjøpsvik og utvidet transportkapasi-
tet på E39 Anda–Lote. 

Ny kontrakt for ferjesambandet rv 19 Moss–
Horten starter opp 1. januar 2017 med fem ferjer
med kapasitet på 200 biler. Dette gir totalt sett
over 20 pst. bedre kapasitet enn i dag. I tillegg er
det et dedikert reservefartøy til dette sambandet.
Kostnadene på sambandet dekkes i sin helhet av
billettinntektene. De nye ferjene vil ha et utslipp
av CO2 og NOX som er henholdsvis 30 pst. og 80
pst. lavere enn dagens ferjer. 

For øvrig videreføres ferjetilbudet fra 2016 til
2017.

Utgiftene til statens kjøp av riksvegferjetje-
nester har økt med 60 pst. i perioden 2010–2015.
Kostnadsøkningen skyldes bl.a. generell kost-
nadsøkning i ferjedriften, økt kapasitetsbehov
som følge av trafikkvekst, krav i kontraktene knyt-
tet til bl.a. miljø og universell utforming og nye
myndighetskrav.

Trafikantenes andel av betaling for ferjetje-
nester har gått fra om lag 66 pst. til om lag 58 pst. i
2016, bl.a. som følge av endring i rabattordnin-
gen  i riksregulativet for ferjetakster. Samtidig er
tilbudet (frekvens og åpningstid) forbedret de
siste årene.

Det er lagt til grunn at kjøretøy- og passasjer-
takstene økes med gjennomsnittlig 7,8 pst.

Det skal innføres betaling med AutoPASS-
brikke i riksvegferjedriften. Dette vil lette trafikkav-
viklingen og gjøre betalingen enklere. Ved innfø-
ring av AutoPASS-brikke vil passasjerbetaling falle
bort. De tapte inntektene tas inn igjen ved at takst-
nivået i øvrige takstgrupper økes. Statens vegve-
sen samarbeider med fylkeskommunene for å
samordne nasjonalt ferjekort og AutoPASS på
ferje. I løpet av 2016 vil avtale om Sentral tjeneste-
leverandør inngås. Sentral tjenesteleverandør skal
motta transaksjoner fra nytt AutoPASS-ferjekort
brukt i løpende kontrakter og vil samlet sikre kun-
den enkel tilgang til en nasjonal rabattløsning som
i dag. Nye ferjekontrakter er lyst ut med krav om
brikkebetaling og bruk av Sentral tjenesteleveran-
dør. 

Om lag halvparten av riksvegferjesambandene
er lyst ut eller skal lyses ut i 2016 og 2017. Staten
har i lang tid brukt riksvegferjedriften for å
fremme utviklingen av miljøvennlige løsninger i
den maritime virksomheten. Batteriferja Ampere,

som var resultat av en statlig utviklingskontrakt,
ble satt i drift i sambandet E39 Lavik–Oppedal i
Sogn og Fjordane i 2015. Erfaringer viser at denne
statlige utviklingskontrakten har gjort det mulig å
kontrahere flere helelektriske ferjer, og gitt en økt
bruk av maritime batterier i øvrig skipsfart. Dette
vil på sikt gi betydelige reduserte klimagassut-
slipp. På sambandet E39 Anda–Lote med oppstart
2018, er det stilt krav til null- og lavutslipp. Dette
har resultert i to ferjer som skal gå nesten uteluk-
kende på elektrisitet. Det skal være god balanse
mellom å stimulere til utvikling og implemente-
ring av ny fremtidsrettet teknologi samtidig som
eksisterende fartøy utnyttes på en fornuftig måte.

For å utvikle videre et fullverdig nullutslippsal-
ternativ til dagens fossilbaserte energisystemer i
fartøy, vil Statens vegvesen sette i gang et nytt
utviklingsprosjekt for en hydrogen-elektrisk dre-
vet ferje. Det vises til omtale av oppmodingsved-
tak nr. 873 i del III under omtale av Særlege tema.
Dette ventes ikke å medføre store kostnader i
2017, men det ventes et behov for økte ressurser i
årene som kommer for å følge opp dette. 

Forutsetningene for et slikt utviklingsprosjekt
er et tett samarbeid mellom Statens vegvesen og
Sjøfarsdirektoratet. Det må utvikles et regelverk
for passasjerskip med hydrogendrift parallelt med
arbeidet med utviklingsprosjektet hydrogen/elek-
trisk drevet ferje. Statens vegvesen starter opp
dette arbeidet nå med planlagt driftsoppstart for
en hydrogen/elektrisk drevet ferje i 2021.

I 2015 var det meldt totalt 56 skipsulykker med
ferjer på riks- og fylkesvegsamband til Sjøfartsdi-
rektoratet. 40 av ulykkene skyldtes grunnstøting
og sammenstøt mellom ferje og ferjekai. I de
fleste tilfeller av grunnstøting og sammenstøt re-
gistreres det skade på fartøy og/eller ferjekai. Sta-
tens vegvesen er i dialog med næringen for å finne
tiltak som kan bidra til å redusere antall ulykker.
Videre arbeider Statens vegvesen med å innar-
beide sikkerhet i større grad i kontraktsmalen for
framtidige ferjekontrakter.

Statens vegvesen er i sluttfasen av et arbeid for
å utrede og vurdere tiltak for å utvikle ferjemarke-
det på lang sikt. Det er blitt vurdert forhold både
hos oppdragsgiver, leverandørmarkedet, anskaf-
felsesprosedyrer og avtaleforhold mellom par-
tene. Det er også foretatt vurderinger av etterspør-
sel etter ferjetjenester på lang sikt. Resultatene av
dette arbeidet og anbefalte tiltak vil legges fram i
Nasjonal transportplan 2018–2029.
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Virkninger av budsjettforslaget

Tabell 5.9 viser forventede virkninger av budsjett-
forslaget for 2017 på indikatorer for infrastruktur-
standard på riksvegnettet.

I 2017 er det lagt opp til å fullføre 37 km gang-
og sykkelveganlegg. Av dette er 19 km i byer og
tettsteder. 4–5 kollektivknutepunkt vil bli univer-

selt utformet. I tillegg forutsettes det etablert for-
sterket midtoppmerking på om lag 120 km av riks-
vegnettet i 2017.

Målene i Nasjonal transportplan 2014–2023 er
nærmere omtalt i Del III.

Kap. 4320 Statens vegvesen

Post 01 Salgsinntekter m.m.

Det foreslås budsjettert med inntekter på 188,4
mill. kr i 2017. Omfanget av oppgaver og aktivite-
ter som Statens vegvesen har ansvaret for, varie-
rer over tid. Det er derfor knyttet stor usikkerhet
til inntektene. De største inntektskildene er innbe-
talinger fra eksterne knyttet til samarbeidspro-
sjekter, salg av oppslag i Autosys og salg av kjen-
nemerker.

Merinntektsfullmakten for posten foreslås vi-
dereført, jf. forslag til romertallsvedtak. 

Post 02 Diverse gebyrer

Det foreslås budsjettert med inntekter på 424,2
mill. kr.

Etterspørselen etter de gebyrbelagte tjenes-
tene på trafikant- og kjøretøyområdet har økt de
senere årene og dette gir utslag i økte inntekter.
Dette gjelder spesielt på førerkortområdet som
følge av økt behov for å bytte inn og fornye fører-
kort.

Statens vegvesen har inntekter fra flere ge-
byrordninger. De gebyrbelagte tjenestene omfat-
ter praktiske og teoretiske førerprøver, førerkort-
utstedelser, utstedelse av dagsprøvekjennemer-
ker, utstedelse av ADR-kompetansebevis og kom-

Tabell 5.9 Endringer i infrastrukturstandard med budsjettforslaget for 2017

Forslag
2017

Antall km vegnett utbedret med gul midtstripe 40

Antall km firefelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafikk 17

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger 6

Antall skredutsatte strekninger/punkt utbedret 2

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 37

Antall km kollektivfelt bygd 3

Antall holdeplasser for kollektivtransport universelt utformet 20

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Salgsinntekter m.m. 240 198 183 300 188 400

02 Diverse gebyrer 466 854 357 300 424 200

03 Refusjoner fra forsikringsselskaper 109 227 102 800 105 700

Sum kap. 4320 816 279 643 400 718 300
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petansebevis for yrkessjåfører, utlevering av inn-
dratte kjennemerker, myndighetskontroller,
kontroll av amatørbygde kjøretøy, utstedelse av di-
gitalt fartsskriverkort, typegodkjenning av kjøre-
tøy og utstedelse av internasjonale felleskapslisen-
ser. Det vil i tillegg fra 2017 bli innført nytt regel-
verk på parkeringsområdet som hjemler innføring
av gebyrer tilknyttet parkeringsregister, tilsyn og
godkjenning av undervisningsplaner.

Gebyrene justeres i henhold til den generelle
prisstigningen. 

Merinntektsfullmakten for posten foreslås vi-
dereført, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 03 Refusjoner fra forsikringsselskaper

Det foreslås budsjettert med inntekter på 105,7
mill. kr. Inntektene dekker faktiske utgifter som
kjøretøyer har påført, bl.a. vegutstyr, og som be-
lastes forsikringsselskapene. Omfanget av for-
sikringsskader er vanskelig å anslå og vil variere
fra år til år. Det er derfor vanskelig å fastsette inn-
tektskravet i budsjettet. 

Merinntektsfullmakten for posten foreslås vi-
dereført, jf. forslag til romertallsvedtak. 

Kap. 1321 Nye Veier AS

Nye Veier AS ble etablert 4. mai 2015 som et inte-
rimselskap og har siden 1. januar 2016 vært opera-
tivt som et selskap som skal planlegge, bygge,
drifte og vedlikeholde viktige hovedveier i Norge.
Selskapet skal være en effektiv byggherreorgani-
sasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffek-
tiv utbygging og drift av disse.

I tråd med føringer fra Prop. 1 S (2015–2016)
legger regjeringen opp til en lineær opptrapping
av de økonomiske rammene for Nye Veier AS til et
langsiktig bevilgningsnivå på 5 mrd. 2016-kr fra
og med budsjettet for 2018.

Post 70 Tilskudd til Nye Veier AS

Det foreslås bevilget 2 075 mill. kr i 2017.
Bevilgningen vil gå til å finansiere de vederlag

Nye Veier AS etter avtaler med Samferdselsdepar-
tementet har krav på knyttet til sin aktivitet, bl.a.
knyttet til planlegging og annet forberedende ar-
beid og utbygging av veger. I 2017 er det foreløpig
avtalt utbyggingsaktivitet på følgende prosjekter:
– E18 Tvedestrand–Arendal i Aust-Agder
– E18 Rugtvedt–Dørdal i Telemark

– E6 Kolomoen–Moelv i Hedmark.

Samferdselsdepartementet foreslår å videreføre
fullmakten  til å pådra staten forpliktelser for Nye
Veier AS, jf. forslag til romertallsvedtak.

I Prop. 1 S (2015–2016) ble denne fullmakten
beskrevet å omfatte framtidige forpliktelser knyt-
tet til selskapets utbyggingsaktivitet. Nye Veier AS
har, i forbindelse med sitt arbeid med de utbyg-
gingsprosjektene det er undertegnet avtale med
staten om, lagt vekt på at det kan være hensikts-
messig å vurdere å inkludere enkelte deler av tyn-
gre vedlikeholdsoppgaver i de utbyggingskon-
trakter som skal inngås. Samferdselsdepartemen-
tet vurderer en slik åpning for å inkludere enkelte
elementer av tyngre vedlikehold i utbyggingskon-
traktene å være hensiktsmessig for å gi selskapet
nødvendig handlingsrom for å finne mest mulig
optimale løsninger. Departementet legger derfor
opp til at selskapet kan inngå kontrakter om tyn-
gre vedlikeholdsoppgaver innenfor den foreslåtte
fullmakten. Finansiering av de aktuelle vedlike-
holdselementene som vil kunne inngå i utbyg-
gingskontraktene, vil departementet komme til-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

70 Tilskudd til Nye Veier AS 57 000 675 000 2 075 200

71 Netto utgifter – overføring av eiendeler og 
forpliktelser fra Statens vegvesen 25 000

75 Tilskudd til egenkapital 600 000 1 000 000

96 Aksjekapital 100

Sum kap. 1321 57 100 1 300 000 3 075 200
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bake til, jf. omtale av arbeidet med å fastsette sel-
skapets ansvar for drift og vedlikehold.

Post 75 Tilskudd til egenkapital

Det foreslås bevilget 1 000 mill. kr i 2017.
Selskapets virksomhet drives for egen regning

og risiko, og aksjeloven stiller krav om at selska-
pet til enhver tid skal ha en egenkapital og likvidi-
tet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfan-
get av selskapets virksomhet. Som for eiere av pri-
vate selskaper må staten som eier av Nye Veier AS
til enhver tid vurdere selskapets egenkapitalsitua-
sjon.

Selskapet vil i løpet av 2017 ha inngått kontrak-
ter med entreprenører for utbygging av store deler
av de prosjektene som ligger i de tre vegutbyg-
gingsavtalene som så langt er inngått mellom sta-
ten og selskapet. Selskapets egenkapital vil natur-
lig inngå i aktuelle leverandørers vurdering av sel-
skapets evne til å oppfylle sine kontraktsforpliktel-
ser. En høy egenkapitalgrad vil da isolert sett vur-
deres å gjøre selskapet mer solid og bedre i stand
til å håndtere sine betalingsforpliktelser enn hva
tilfellet ville være med en lavere egenkapitalgrad.

Som beskrevet i Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–
2016) vil likviditeten som følger av egenkapitaltil-
skuddet, kunne brukes til selskapets bygging av
avtalte vegprosjekter. Kostnadene til slik bygging
vil da regnskapsmessig sammenstilles med en til-
hørende framtidig inntekt fra staten. Det er sel-
skapets ansvar å innrette aktiviteten innenfor be-
vilgningsrammene som fastsettes av Stortinget,
herunder å sørge for tilstrekkelig avsetning til å
håndtere usikkerhet i prosjektgjennomføringen,
og sikre at selskapet opprettholder en akseptabel
likviditet. Egenkapitalen vil altså opprettholdes
selv om midler tilført i egenkapitaltilførsel benyt-
tes til vegutbygging, gitt dette skjer i henhold til
inngått vegutbyggingsavtale.

Avtaler mellom Samferdselsdepartementet og Nye 
Veier AS

Det er, i tråd med føringer i Meld. St. 25 (2014–
2015) – På rett vei, inngått rammeavtale mellom
staten ved Samferdselsdepartementet og Nye
Veier AS hvor selskapets oppstartsportefølje og
de generelle rammene for selskapets framtidige
oppgaver og finansieringen av disse er fastsatt. Vi-
dere er det inngått avtale hvor selskapet påtar seg
ansvar for planlegging og forberedende arbeid
knyttet til framtidig utbygging av de vegstreknin-
ger som omfattes av oppstartporteføljen og even-
tuelle senere endringer i denne porteføljen.

Denne planleggingsavtalen skal sikre selskapet
forutsigbare rammer for langsiktig planlegging i
henhold til egne prioriteringer og den regulerer
selskapets krav på vederlag for planlegging og øv-
rige oppgaver.

Det er inngått avtaler mellom staten ved Sam-
ferdselsdepartementet og Nye Veier AS om de tre
utbyggingsprosjektene E18 Tvedestrand–Aren-
dal, E18 Langangen–Rugtvedt–Dørdal og E6 Kolo-
moen–Moelv som i Prop. 1 S (2015–2016) ble opp-
lyst å være særlig prioritert fra Statens vegvesens
side å få forberedt før selskapets overtakelse.
Disse vegutbyggingsavtalene har til formål å regu-
lere det totalansvar for utbyggingen selskapet på-
tar seg, og fastsetter vederlag for oppgaven. Nær-
mere detaljer om innholdet i de enkelte vegutbyg-
gingsavtalene er presentert i proposisjonene om
bompengefinansiering av de aktuelle utbyggin-
gene, henholdsvis Prop. 86 S (2015–2016), Prop.
128 S (2015–2016) og Prop. 131 S (2015–2016).

Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS
har startet opp arbeidet med å utvikle et avtale-
verk for selskapets ansvar og aktivitet knyttet til
drift og vedlikehold. Regjeringen vil komme til-
bake til Stortinget med sak om dette på egnet tids-
punkt.

Porteføljeprioriteringer

I henhold til vedtektene skal Nye Veier AS være
en virksomhet som står for effektiv planlegging,
utbygging, drift og vedlikehold av trafikksikre
riksveger. Vedtektene fastsetter videre at streknin-
gene i selskapets samlede utbyggingsportefølje
med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet priori-
teres gjennomført foran de med lav eller negativ
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Prioritering av
rekkefølge på utbyggingene innenfor selskapets
portefølje er et av de sentrale virkemidlene selska-
pet har for å nå de ovennevnte mål som er satt for
virksomheten.

Nye Veier AS legger opp til to årlige gjennom-
ganger av porteføljeprioriteringer. Strekningene i
oppstartporteføljen blir da prioritert basert på
hensyn til helhetlig utbygging, samfunnsøkono-
misk lønnsomhet og regulatoriske krav. I en eta-
bleringsfase har det også blitt tatt hensyn til de
prosjekter i oppstartporteføljen som har vært
klare for utbygging.

Selskapet har som målsetting at modell og me-
todeverk for prioritering vil kunne offentliggjøres
før neste porteføljeprioritering. Dette vil bidra til å
sikre at ulike interessenter forstår modell- og me-
todeverk og at Nye Veiers vurderinger og priorite-
ringer framstår som transparente.
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Kap. 1323 Vegtilsyn

1 1. januar 2017 skilles Vegtilsynet ut fra Statens vegvesen.

Post 01 Driftsutgifter

Vegtilsynet ble opprettet i 2012 for å føre tilsyn
med at Statens vegvesen oppfyller sine plikter til å
ha og bruke tilstrekkelige og effektive styrings-
systemer som ivaretar sikkerheten i veginfra-
strukturen for transport på riksveg. Formålet med
arbeidet er å bedre sikkerheten på riksvegnettet i
tråd med nullvisjonen og nasjonalt fastsatte mål.

Vegtilsynet er i dag organisert som en del av
Statens vegvesen, men direkte underlagt vegdi-
rektøren. Fra 2017 vil Vegtilsynet bli etablert som
eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepar-
tementet. 

Vegtilsynets ansvarsområde er fra 2016 utvidet
til også å gjelde tilsyn med Nye Veier AS. Departe-
mentet vurderer om det er formålstjenlig på noe
sikt å utvide tilsynets virkeområde, jf. omtale i
Prop. 1 S (2015–2016). Regjeringen vil på egnet
måte komme tilbake til Stortinget om dette. 

I 2015 var Vegtilsynets hovedvirksomhet knyt-
tet til tilsyn med Statens vegvesens regioner og
Vegdirektoratet. På bakgrunn av en vesentlighets-
og risikovurdering gjennomførte Vegtilsynet i
2015 sju tilsyn under temaene trafikkberedskap,
teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekt, trafikksik-
kerhetsrevisjon, risikoanalyse av tunneler og opp-
følging av driftskontrakter. Tilsynet gjennomførte
også et FoU-prosjekt med sikte på å etablere en
metode for å utarbeide et risikobasert tilsynspro-
gram.

Det foreslås bevilget 20,8 mill. kr i 2017. Mid-
lene vil i hovedsak nyttes til tilsyn, FoU-oppgaver
og arbeid med forslag til regelverksendringer som
kan bidra til økt trafikksikkerhet i veginfrastruktu-
ren for transport på offentlig veg. Etableringen
som egen etat, medfører også at det vil nyttes mid-
ler til løsninger for administrativ støtte og ombyg-
ging av lokaler.

Kap. 4322 Svinesundsforbindelsen AS

1 Ved behandlingen av Prop. 122 S (2015–2016) og Innst. 400 S (2015–2016) ble kap. 4322, post 90 økt med 20 mill. kr.

Post 90 Avdrag på lån

Svinesundsforbindelsen ble åpnet for trafikk i juni
2005. Bompengeinnkrevingen startet 1. juli 2005.
Utbyggingen ble finansiert med statlige lån. Sverige
og Norges nettogjeld utgjorde henholdsvis 400,5
og 390,9 mill. norske kr ved utløpet av 2015. Bom-
pengeselskapet har inngått fastrenteavtaler for det
norske lånet fram til og med 2016 for ett lån og til

30. juni 2017 for det andre lånet. Låneavtalene
mellom selskapet og staten skal reforhandles i lø-
pet av 2016/2017.

Nettoinntektene fra bompengeinnkrevingen
skal fordeles mellom Norge og Sverige tilsva-
rende fordelingen av nettogjeld. Samferdselsde-
partementet legger til grunn at Norges andel av
nettoinntektene i 2017 vil være om lag 75 mill. kr.
Fastrenteavtalene, og tilhørende fast avdragsplan,

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

20151

Saldert
budsjett

20161
Forslag

2017

01 Driftsutgifter - - 20 800

Sum kap. 1323 - - 20 800

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

20161
Forslag

2017

90 Avdrag på lån 5 000 25 000 190 000

Sum kap. 4322 5 000 25 000 190 000
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som utløper i 2016 og 2017, har medført at bom-
pengeinntektene har vært høyere enn årlige inn-

betalte renter og avdrag. Det legges opp til at sel-
skapet betaler 190 mill. kr i avdrag i 2017.

Kap. 5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS

1 Ved behandlingen av Prop. 122 S (2015–2016) og Innst. 400 S (2015–2016) ble kap. 5624, post 80 økt med 14,7 mill. kr.

Post 80 Renter

Svinesundsforbindelsen AS skal betale renter på
det statlige lånet i forbindelse med prosjektet, jf.
omtale under kap. 4322, post 90. Det er budsjet-
tert med 20,0 mill. kr i renter i 2017.

Andre saker 

Kompetanse og kapasitet

Statens vegvesen skal ha kompetanse og kapasitet
for å gjennomføre oppgavene mest mulig effektivt
og med riktig kvalitet. Høyere aktivitetsnivå de
siste årene har økt bemanningen i Statens vegve-
sen. Antall hele stillinger (fratrukket langtidsper-
misjon) økte fra 7 036 i 2014 til 7 313 pr. 31. de-
sember 2015. Bemanningsveksten har i hovedsak
skjedd innenfor veg- og vegtrafikkforvalterområ-
det. Fra 2016 er styringen av bemanning og kjøp
av tjenester styrket. 

Vegvesenet utvikler og dreier kompetansen
sterkere mot kjerneområdene planlegging, an-
leggsvirksomhet, drift og vedlikehold. Dette har
skjedd gjennom rekruttering, gjennom målrettet
intern opplæring og gjennom samarbeid med ek-
sterne institusjoner som NTNU. I 2017 videre-
fører Statens vegvesen samarbeidet med andre
statsetater der det er felles opplærings- og kompe-
tanseutviklingsbehov. På trafikant- og kjøretøy-
området er det organisert et trafikant- og kjøretøy-
studium som ivaretar nødvendig kompetanse-
utvikling hos medarbeiderne. 

Innen veg- og vegtrafikkforvalterområdet er
det startet et arbeid gjennom prosjektet «Smart
samhandling» for å sikre god og effektiv oppga-
veløsning gjennom effektivisering av prosesser og
gode verktøy. 

I 2015 kjøpte Statens vegvesen eksterne tjenes-
ter for om lag 4,1 mrd. kr inkl. tjenestekjøp Statens
vegvesen foretar på vegne av fylkeskommunene.

Av dette var 86 pst. knyttet direkte til etatens
kjerneoppgaver, bl.a. planlegging og utbygging av
veger, drift og vedlikehold av veger, forvaltnings-
oppgaver og trafikant- og kjøretøyoppgaver. De
resterende 14 pst. gikk til ulike støtte- og ledelses-
funksjoner. 

Utgiftene var fordelt på:
– Planlegging og byggherreoppgaver – 3,3 mrd.

kr. Disse kjøpene er knyttet til behovet for ka-
pasitet og er dermed avgjørende for å bruke
Statens vegvesens bevilgninger.

– Kjerneoppgaver, bl.a. strategisk planlegging,
trafikant- og kjøretøyområdet m.m. – 290 mill.
kr.

– Støtte- og ledelsesfunksjoner som IKT, organi-
sasjonsutvikling, forvaltning av eiendommer
og kompetanseutvikling – 560 mill. kr.

Statens vegvesen har gjennomgått sin praksis ved
kjøp fra konsulenter innen planlegging, prosjekte-
ring og byggeledelse. En rekke forbedringstiltak
er identifisert.

Av tiltak som blir gjennomført, kan nevnes:
– Et program for utvikling av anskaffelsesområ-

det som skal bidra til lavere risiko og lavere
kostnader på anskaffelsesområdet. Flere digi-
tale løsninger kommer til å bli fornyet/innført i
2016 og 2017. 

– Ny plan- og byggherrestrategi
– Opplæring av planleggere i planprosessledelse
– Prosjektlederopplæring videreutvikles
– Nye kontraktsmaler for rådgiverkontrakter
– Revisjon av Håndbok i prosjektstyring
– Revisjon av prosesser for planlegging i etatens

kvalitetssystem.

Tabell 5.10 viser utviklingen i kjøp av eksterne tje-
nester i Statens vegvesen fra 2011, og fordelingen
mellom planlegging og byggherre, øvrige kjerne-
oppgaver og støtte og ledelse.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

20161
Forslag

2017

80 Renter 14 476 28 000 20 000

Sum kap. 5624 14 476 28 000 20 000
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Tallene omfatter anskaffelser til riksveger og Sta-
tens vegvesens bruk av konsulenttjenester ved
forvaltningen av fylkesveger og fylkeskommune-
nes kjøp.

Samfunnssikkerhet og beredskap

I følge Strategi for samfunnssikkerhet i samferd-
selssektoren (2015) skal virksomhetene innen
samferdselssektoren: 
– Unngå store, uønskede hendelser som medfø-

rer skader på personer, miljø eller materiell.
– Minske følgene av slike hendelser hvis de

skulle oppstå.
– Sikre pålitelighet og framkommelighet i trans-

port- og kommunikasjonsnett, både i normalsi-
tuasjon og under påkjenninger.

Statens vegvesen skal legge til rette for en robust
og pålitelig veginfrastruktur for å sikre samfun-
nets behov for vare- og persontransport – også i
en beredskapssituasjon. Videre skal Statens veg-
vesen håndtere beredskapssituasjoner og større
hendelser i samarbeid med sentrale samvirkeak-
tører. 

I 2016 har Statens vegvesen prioritert det stra-
tegiske arbeidet med samfunnssikkerhet og kli-
matilpasning i etaten. Strategi for samfunnssikker-
het og klimatilpasning vil bli vedtatt høsten 2016.
For å følge opp strategien vil det bli utarbeidet en
egen tiltaksplan, som vil ha gyldighet fra 2017.
System for krisehåndtering i Statens vegvesen vil
høsten 2016 bli erstattet av et nytt System for be-
redskap og hendelseshåndtering i etaten.

Statens vegvesen vil i 2017 starte opp et arbeid
med å revidere SAMROS II-analysen fra 2011.
Vegvesenet har ansvaret for samfunnskritisk infra-
struktur, funksjoner, systemer og tjenester, som
er nødvendige for å ivareta nasjonal sikkerhet, be-
folkningens trygghetsfølelse og grunnleggende

behov. Det kan for enkelte strekninger, objekter
eller systemer være aktuelt med ytterligere tiltak
for å motvirke konsekvenser av eventuelle tilsik-
tede handlinger.

Klimaendringer har konsekvenser for vegin-
frastrukturen, både med hensyn til vegens til-
stand og funksjon. I store deler av Norge vil det bli
mer intens nedbør og dermed større risiko for
flom og oversvømmelser, dreneringssvikt, erosjon
og skred. Dette medfører krevende forhold for
drift, spesielt vinterdrift. Statens vegvesen vil vide-
reføre arbeidet med å ta høyde for de varslede kli-
maendringene ved utredning, planlegging, utbyg-
ging, forvaltning, drift og vedlikehold av infra-
struktur, for å motstå hardere klimapåkjenninger.
Risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer
er tema i ROS-analyser ved konsekvensutred-
ninger, kommunedelplaner og reguleringsplaner. 

Det er utviklet egen metodikk med retnings-
linjer for risikoanalyser på veg – VegROS, tidligere
SAMROS-Veg. Statens vegvesen har i 2016 brukt
mye ressurser på strekningsvise analyser og vur-
deringer for å identifisere sårbarheter langs veg-
nettet. Noen sårbare punkter vil kunne håndteres
med rene beredskapstiltak, mens andre vil kreve
tiltak som gjør vegen eller vegobjektet mer ro-
bust. Resultatene fra VegROS-analysene har inn-
gått i grunnlagsmaterialet til planprosesser og ved
utarbeidelse av driftskontrakter og planlegging av
omkjøringsruter. Videre har resultatene også blitt
benyttet som beslutningsstøtte for å prioritere til-
tak i arbeidet med transportetatenes plangrunn-
lag for Nasjonal transportplan og i forbindelse
med budsjettarbeidet. VegROS vil prioriteres også
i 2017. 

Statens vegvesen har ansvaret for beredskap
og krisehåndtering på riksvegnettet. Tilsvarende
oppgaver på fylkesvegnettet ivaretas av Statens
vegvesen i henhold til avtaler som er inngått med
fylkeskommunene. Gjennom avtalene håndterer

Tabell 5.10 Kjøp av eksterne tjenester i Statens vegvesen

Mill. 2007-kr

År Totalt
Planlegging og

byggherre
Øvrige

kjerneoppgaver
Støtte og

ledelsesfunksjoner

2011 2 580 1 810 330 440

2012 3 030 2 090 350 590

2013 3 490 2 590 320 580

2014 3 970 3 070 355 545

2015 4 120 3 270 290 560
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Statens vegvesen hendelser på fylkesveg slik at
skade på liv og helse, miljø og materielle verdier
hindres eller begrenses, og framkommeligheten
ivaretas på best mulig måte. Trafikkberedskap og
retningslinjer for håndtering av uforutsette hen-
delser på veg – omkjøring, skilting mv., er etablert
og følges opp med egne planer. Dette er et omfat-
tende arbeid som videreføres i 2017. 

For å styrke evnen til å forebygge og håndtere
uønskede hendelser samarbeider Statens vegve-
sen med en rekke andre virksomheter og etater,
bl.a. gjennom en nasjonal og landsdekkende
skredvarsling. Se nærmere omtale under Sikring
mot naturfarer.

Strategiske overordnede risiko- og sårbar-
hetsanalyser (SOROS) for Statens vegvesen er
fulgt opp i 2016 i samsvar med tiltaksplanen.
SOROS vil fra og med 2017 være en integrert del
av arbeidet med å følge opp den nye strategien
Statens vegvesen utarbeider på samfunnssikker-
hetsområdet, og som ferdigstilles i 2016. 

Arbeidet med å utfase utdatert utstyr og opp-
gradere til nye typer reservebrumateriell er vide-
reført i 2016 og vil fortsette i 2017. Arbeidet omfat-
ter anskaffelse av hurtigmonterbare element-
bruer og bygningsmessige forbedringer av la-
grene. Statens vegvesens hovedlager er oppgra-
dert, noe som gir bedre logistikk og kortere
reaksjonstid. Tilsvarende oppgradering av de re-
gionale lagrene er startet opp og forbedrer brube-
redskapen ytterligere. Statens vegvesen samarbei-
der med Jernbaneverket, Forsvaret og det sven-
ske Trafikverket i dette arbeidet. 

For bedre å kunne håndtere framtidige trus-
selutfordringer har Statens vegvesen utarbeidet
policy for forebyggende sikkerhet og sikring,
hvor arbeidet med fysisk sikkerhet, informasjons-
sikkerhet og oppfølging av sikkerhetslovens be-
stemmelser ivaretas på en helhetlig måte. Statens
vegvesen vil i 2017 arbeide med å implementere
ny sikkerhetsorganisasjon. 

Statens vegvesen har i 2016 utarbeidet Policy
for informasjonssikkerhet og etablert et styrings-
system for å ivareta informasjonssikkerheten. I
2017 vil Statens vegvesen arbeide videre med å
etablere styringssystemet i etaten. Statens veg-
vesen har i 2016 gjennomført et arbeid med ver-
divurdering og klassifisering av informasjon i eta-
ten. I oppfølgingen av dette arbeidet legges det
vekt på sikkerhetskultur og bevisstgjøring om in-
formasjonens verdi og håndteringen av denne.
Dette er oppgaver som vil bli fulgt opp i 2017. Sta-
tens vegvesen etablerte i 2016 en standard mal for
databehandleravtaler som vil føre til økt bevisst-
het rundt hvilke persondata som behandles på

etatens vegne, og hvilke krav som stilles til be-
handlingen.

Statens vegvesen er tilknyttet NorCERT, som
overvåker internetttrafikk inn mot etatens IT-
systemer. NorCERT fokuserer på mulig sabotasje
eller spionasje og varsler i henhold til fastsatte ru-
tiner. Statens vegvesen har opprettet en egen IKT-
sikkerhetsenhet, og er særlig opptatt av sårbar-
heter i IT-infrastrukturen og beredskap for å
håndtere Cyber-angrep/-kriminalitet. Det eta-
blerte samarbeidsforumet om IKT-sikkerhet mel-
lom Statens vegvesen, Avinor AS, Kystverket,
NSB AS og Jernbaneverket vil videreføres i 2017.

Sikring mot naturfarer

Skred og flom utgjør en betydelig risiko for veg-
nettet. For å oppnå høyest mulig trafikksikkerhet
og regularitet på vegnettet, arbeides det med å
teste og videreutvikle ny teknologi for å kart-
legge, overvåke og sikre mot skred. 

Kartlegging av flom- og skredfare er sentralt
for både vedlikehold av vegnettet og videreutvik-
ling av viktig infrastruktur. De klimatiske og topo-
grafiske forholdene i Norge gjør sikring av infra-
struktur mot flom og skred til en svært krevende
oppgave. God arealplanlegging, overvåking og
varsling av naturfarer øker forutsigbarheten og
gir mulighet for å redusere risiko. Samordning av
utstyr og tjenester for overvåking av stabilitet har
blitt testet på tvers av etatene. Dette har gitt bedre
utnyttelse av kompetanse, utstyr og instrumenter,
raskere responstid og bedre kvalitet når det har
vært behov for hurtig utrykning. 

Det er behov for å videreføre og forsterke
kartlegging og samling av alle offentlige data om
grunnforhold, herunder å utarbeide kart over fa-
resoner i kvikkleireområder. Kjente kvikkleireso-
ner kan finnes i Norges vassdrags- og energidi-
rektorat (NVE) sin kartportal www.skrednett.no.
Dagens samarbeid mellom Statens vegvesen,
NVE og andre forvaltere av grunnundersøkelser
vil bli videreutviklet gjennom forpliktende avtaler
om utveksling og utlevering av data, bl.a. gjennom
den nasjonale databasen for grunnundersøkelser,
NADAG (http://geo.ngu.no/kart/nadag/). Gjen-
nom nye kontraktbestemmelser som sikrer leve-
ringsplikt av grunnundersøkelser, vil både eksis-
terende og ny informasjon bli videreformidlet.
Rutiner for planforvaltning og omfang av
grunnundersøkelser gjennomgås for å sikre veg-
infrastrukturen mot kvikkleireskred. Transport-
etatene vil også videreføre samarbeidet med kom-
munene om å innarbeide hensyn til flom og ras i
kommunenes arealplaner.
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Gjennom prosjektet «Naturfare Infrastruktur
Flom og Skred» (NIFS) har Statens vegvesen,
Jernbaneverket og NVE etablert grunnlaget for et
varig samarbeid om naturfare og klimatilpasning i
praksis. Det er behov for et tverrsektorielt samar-
beid for å videreutvikle geo- og klimadata med til-
hørende databaser, og systematisk overvåke og
dokumentere hendelser. Alle etatene i NIFS-pro-
grammet deltar i Klima 2050 som er et senter for
forskningsdrevet innovasjon (SFI) og en viktig
arena for dette arbeidet. 

Framtidig tilgang til radarsatellittdata vil,
sammen med annen teknologiutvikling, gjøre
identifisering av terrengdeformasjoner og overvå-
king av infrastruktur enklere. De senere årene
har Statens vegvesen i samarbeid med andre aktø-
rer i økende grad tatt i bruk avanserte metoder
for fjernovervåkning av skredområder og vass-
drag med satellitt, radar, droner og faste målesta-
sjoner. I dette arbeidet inngår også tilgjengeliggjø-
ring, utveksling av overvåkningsdata og delta-
gelse i NVEs skredvarsling. I tillegg arbeides det
med bruk av aktive tiltak for trygg utløsning av
skred fra faste installasjoner og helikopter for å
sikre vegene. Kombinasjonen av tradisjonell sik-
ring og nye metoder for overvåkning gir bedre
oversikt over forhold som fører til skred og flom
og kan spare liv og økonomiske verdier i trafik-
ken, samtidig som skader på vegnettet reduseres.

For nærmere omtale av sikringsarbeidet mot
naturfarer vises det til del III Samfunnstryggleik.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling (FoU) som er initiert av el-
ler utført i Statens vegvesen, skal være rettet mot
hovedmålene i transportpolitikken. Hovedsatsnin-
gene i arbeidet gjennomføres i større forsknings-
og utviklingsprogrammer som går over 4–5 år. I
tillegg til dette gjennomfører etaten andre prosjek-
ter og deltar i internasjonalt forskningsarbeid.

Totalt foreslås det drøyt 130 mill. kr til kjøp av
FoU-tjenester i 2017, fordelt på postene 23 og 30
på kap. 1320. Av dette går om lag 30 mill. kr til pro-
sjektet Ferjefri E39. Statens vegvesens egeninn-
sats for å følge opp og gjennomføre FoU-kontrak-
ter med forskningsinstitutter, universiteter og
høgskoler utgjør om lag 65 mill. kr. 

Viktige forskningstemaer som i 2017 vil dek-
kes gjennom pågående FoU-program, er: 
– Miljøvennlig og effektiv bylogistikk
– Tiltak for å endre transportmiddelfordeling i

byområder
– Vegutforming og påvirkning på trafikksikker-

het 

– Smartere vegtrafikk med ITS (intelligente
transportsystemer) med vekt på krav i EUs
ITS-direktiv og utnyttelse av kooperative
systemer 

– Trafikksikkerhet med vekt på potensialstudier
for ytterligere reduksjon i drepte og hardt
skadde

– Framkommelighet, regularitet, sikkerhet og
tilgjengelighet på vinteren for alle trafikant-
grupper gjennom god vinterdrift

– Trafikkteknikk og «nye» datakilder
– Mer effektiv planlegging av bedre kvalitet.

Andre temaer som skal vurderes ut fra forprosjek-
ter, er:
– Erosjon, forurensning og vegetasjon
– Levetidskostnader og effektiv vegbygging
– Reduksjon av vedlikeholdsetterslepet – repara-

sjon og vedlikehold
– Sikkerhetsstyring i vegtunneler
– Drift og vedlikehold på reisestrekninger for gå-

ende og syklende.
– Reduksjon av klimagassutslipp fra trafikken.

Ut over Statens vegvesens ordinære FoU-virksom-
het vil det i de nærmeste årene bli gjennomført en
omfattende forskningsvirksomhet knyttet til utvik-
lingen av Ferjefri E39. I dette prosjektet vil det ved
siden av å utrede ulike løsninger for fjordkrysnin-
gene, være behov for forskning innen fagområder
som samfunnsutvikling, gjennomføringsstrate-
gier, energiutvinning og –utnyttelse. Med bak-
grunn i kartlagte forskningsbehov innen de tek-
niske fagområdene, er det initiert flere stillinger
for doktorgradsstipendiater ved universitet. På
samme tid vil det bli satt i gang forskningsprosjek-
ter for å belyse utfordringer for de mest krevende
fjordkryssingene. Dette vil bidra til å utvikle
Norge som teknologinasjon. 

Statens vegvesen fortsetter det tette samarbei-
det med Norges Forskningsråd, bl.a. for å sikre at
framtidige utlysninger i EUs åttende rammepro-
gram Horizon 2020 gjenspeiler norske behov. Inn-
ovasjon Norge er også en viktig samarbeidspart-
ner. Statens vegvesen har videre samarbeid om
FoU med andre land gjennom det nordiske pro-
grammet «NordFoU» og de europeiske organisa-
sjonene Conference of European Directors of
Roads (CEDR) og Forum of European National
Highway Research Laboratories (FEHRL). Gjen-
nom FEHRL samarbeider Statens vegvesen også
med amerikanske Federal Highway Administra-
tion, bl.a. om EU-programmet INFRAVATION (in-
frastruktur og innovasjon). 
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Transportsektoren står overfor store krav til
endring i årene som kommer, for å møte bl.a. kli-
mautfordringer og økt trafikk. Det er derfor viktig
å ha evne til å tenke nytt og innovativt, spesielt
innen klimavennlig kjøretøyteknologi og auto-
nome kjøretøy. Statens vegvesen vil delta i både
nasjonale og internasjonale prosjekter for å bidra
til lavutslippssamfunnet.

Kabotasje

EØS-avtalen har medført at grensekryssende
transport er liberalisert, mens innenlands trans-
port utført av en utenlandsk transportør (kabota-
sje) er underlagt begrensninger. Kabotasjeregel-
verket, både for gods- og persontransport, må
sees i sammenheng med EUs målsetning om et
felles transportmarked i Europa, inkludert å
fremme konkurransen og å begrense tomkjøring i
forbindelse med internasjonale oppdrag. 

Kabotasje kan finne sted både i forbindelse
med transport av varer (godstransportkabotasje)
og transport av passasjerer (persontransportkabo-
tasje. Flere miljøer på tilbydersiden i den norske
transportbransjen har pekt på at kabotasjen i
Norge har økt betraktelig og at ulovlig kabotasje
brer om seg. 

Ny statistikk fra Statens vegvesen viser at ka-
botasje har stor variasjon innen de ulike transport-
typer, og det er innen persontransport utenfor
rute hvor kabotasjeandelen er størst. Kontroller
tyder på at andelen ulovlig kabotasje er generelt
lavt. Likevel er dette av stor betydning for å sikre
ryddige forhold i transportbransjen. Statens veg-
vesen vil også i 2017 styrke aktiviteten på områ-
det. 

AutoPASS betalingssystem

Statens vegvesen inngikk i desember 2013 en av-
tale med IBM for å utvikle et sentralsystem, Auto-
PASS Grindgut, for bompengeinnkreving som
skulle avløse dagens leide tjeneste. Avtalen ble he-
vet 27. juli 2015 fordi Statens vegvesen mente at
leverandøren ikke leverte i henhold til kontrakt.
Det forberedes nå rettssak mot IBM. Statens veg-
vesen har forlenget dagens leieavtale med Q-Free
til 15. juli 2019. Det arbeides nå med å utrede en
ny betalingsløsning som skal erstatte dagens sys-
tem for bompengesektoren.

Utvikling av vegtrafikksentralene

Statens vegvesen har i dag fem vegtrafikksentra-
ler. Etaten har satt i gang et prosjekt for samord-

ning, utvikling og effektivisering av vegtrafikksen-
tralene. Prosjektet vil pågå fram til 2019. Målet er
å etablere en samordnet tjeneste fra vegtrafikk-
sentralene. Sentralene skal på sikt være i stand til i
større grad å hjelpe hverandre og kunne ta over
kritiske funksjoner for hverandre når situasjonen
krever dette, for eksempel ved krisesituasjoner el-
ler kapasitetsproblemer. 

Videre skal Statens vegvesen innføre et hen-
delsesbasert toppsystem som bidrar til å integrere
sentralene på en bedre måte. Systemet vil utgjøre
en felles brukerflate for alle trafikkoperatørene,
uavhengig av hvilken vegtrafikksentral de tilhø-
rer. Dette gir grunnlag for felles prosedyrer og
samordning, og vil være et viktig bidrag for å
styrke evnen til å ivareta samfunnssikkerhet og
beredskap på nasjonalt nivå.

I 2016 har arbeidet med felles prosedyrer for å
håndtere hendelser startet opp og en større grad
av teknisk samordning vil pågå i perioden 2017–
2019. 

Behov for trafikkstyring øker parallelt med
innføringen av intelligente transportsystemer. For
å sikre samordning og effektivitet skal det utvi-
kles felles spesifikasjoner for trafikkstyring. Vi-
dere skal det etableres nasjonale spesifikasjoner
for styring, regulering og overvåkning av installa-
sjoner og objekter. Servicen overfor publikum og
de øvrige brukerne av vegtrafikksentralene skal
være best mulig, og Statens vegvesen arbeider
med å styrke denne.

ITS og trafikkinformasjon

ITS er et område i sterk vekst. Det gjelder særlig
utviklingen av kooperative intelligente transport
systemer (C-ITS). Det er viktig at Statens vegve-
sen er aktiv innen kunnskapsoppbygging, ved å
delta i internasjonalt arbeid og gjennom å legge til
rette for uttesting av ny teknologi på det norske
vegnettet.

Utbyggingen av et nytt landsdekkende nett av
trafikkregistreringsstasjoner på riks- og fylkesveg-
nettet er godt i gang. Stasjonene skal gi trafikk-
data i sanntid. Løsningen innebærer automatisert
innlesing, kontroll og formidling av trafikkdata. 

Statens vegvesens offisielle veg- og trafikkdata
om bl.a. kjøreforhold og trafikksituasjoner ligger
åpent tilgjengelig for private aktører. Veg- og tra-
fikkinformasjon i sanntid med ruteplanlegger ble
tidlig i 2016 gjort tilgjengelig på kart på vegve-
sen.no/trafikk. Tjenesten vil videreutvikles, slik at
den i større grad kan tilfredsstille behovene
innenfor næringstransport og gi informasjon på
flere språk. 



92 Prop. 1 S 2016–2017
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen vil fortsette å implementere
ITS-direktivets og ITS-lovens krav. I 2017 skal data
om kortsiktige endringer i vegnett, trafikkmøn-
ster, vegarbeid, trafikkmengder og andre situasjo-
ner gjøres tilgjengelig i et standardisert format.
Dette innebærer en betydelig utvidelse av meng-
den åpne data fra Statens vegvesen.

For å nå ut til trafikantene med informasjon
om hendelser langs vegen, omkjøringsruter og
annen viktig informasjon, har Statens vegvesen
satt opp elektroniske tavler ved strategiske punk-
ter på hovedvegnettet. Når de ikke er i bruk til
slike formål, benyttes de til å informere om reise-
tid ved registrert forsinkelse. Andre variable skilt
benyttes til å variere fartsgrensene. Det er plan-
lagt en liten økning i antallet elektroniske skilt i
2017. 

Statens vegvesen planlegger nye forsøk med
dataregistrering og informasjonsuthenting fra kjø-
retøyer om bl.a. kjøreforhold. Ønsket er å kunne
utnytte trafikksikkerhetspotensialet fra slike
systemer snarest mulig. Fram mot 2020 er det
ventet en stor økning i antall kjøretøyer som har
denne muligheten til å kommunisere og være til-
koplet til infrastrukturen.

Det er stor utvikling innen førerstøttesystemer
og autonome kjøretøy. Begrepet autonome kjøre-
tøyer favner vidt og er ikke entydig definert. Det
kan omfatte alle grader av autonomi i kjøretøy, fra
enkeltstående førerstøttesystemer via gradvis
sammenkobling til helt «førerløse» kjøretøyer.
Det er ønskelig å prøve ut slike kjøretøy i Norge.
Samferdselsdepartementet vil derfor arbeide for å
legge til rette for en prøveordning for selvkjø-
rende kjøretøy. Statens vegvesen vil bistå i dette
arbeidet.

Parkering

I ny forskrift om vilkårsparkering for allmennhe-
ten og håndheving av private parkeringsregulerin-
ger (parkeringsforskriften) er det stilt krav til par-
keringsselskaper som driver vilkårsparkering. Vil-
kårsparkering omfatter parkering regulert med
vilkår, for eksempel tidsbegrensning og betaling
m.m. Parkeringsselskapene er pålagt å registrere
seg i et nasjonalt register og blir underlagt tilsyn.
For å finansiere et slikt tilsyn vil det i 2016 bli ut-
formet en forskrift for gebyrfinansiering av parke-
ringsområdet som hjemler innføring av gebyrer
tilknyttet parkeringsregister, tilsyn og godkjen-
ning av undervisningsplaner. Forskrift vil tre i
kraft 1. januar 2017.

Personlige kjennemerker

Regelverk og systemstøtte for personlige kjenne-
merker til kjøretøy er under utvikling, og system-
utviklingen vil fullføres i første halvdel av 2017.
Utviklingskostnadene er estimert til 14 mill. kr,
fordelt på 2016 og 2017. Når ordningen etableres i
2017, vil Statens vegvesen få ansvaret for den. 

Nasjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegve-
sen i oppdrag å forvalte og videreutvikle teknisk
standard knyttet til offentliggjøring av informa-
sjon om rutedata. Standarden er etablert i Hånd-
bok 820 Nasjonale rutedata og informasjonsele-
menter, og stiller krav til data som skal innleveres
til nasjonal rutedatabase. Hensikten er at den na-
sjonale rutedatabasen skal inneholde nødvendige,
kvalitetssikrede data for etablering av publikums-
rettede reiseplanleggingstjenester. Dataene skal
være offentlig tilgjengelige. Standarden vil i 2017
revideres til å inneholde krav til felles teknisk for-
mat, krav knyttet til data om universell utforming
og sanntidsdata. Se for øvrig omtale av nasjonal
reiseplanlegging mv. i kap. 1330 post 60.

Statens vegvesen er også gitt ansvaret for å
forvalte og videreutvikle rammeverket for elektro-
niske billettsystemer i kollektivtrafikken. Arbeidet
skal bidra til interoperabilitet og legge til rette for
at det på sikt kan etableres sømløse produkter på
tvers av fylkesgrenser og kollektivslag. Dette ram-
meverket er etablert i Håndbok 821 i Statens veg-
vesens håndbokserie. Håndboka må kontinuerlig
oppdateres til å omfatte nye teknologier og billet-
teringsmetoder. 

I samarbeid med transportaktørene og Datatil-
synet har Statens vegvesen utarbeidet en bran-
sjenorm og informasjonssikkerhet i elektronisk
billettering. Denne har nær sammenheng med
Håndbok 820 og forvaltningsansvaret er følgelig
lagt til Statens vegvesen. Som følge av ny EU-for-
ordning om personvern må rammeverk og bran-
sjenormen oppdateres før forordningen trer i kraft
om to år.

Tiltak for bedre luftkvalitet 

I flere byområder er det behov for virkemidler
som kan redusere luftforurensningen. Eksempler
på dette er miljøbaserte fartsgrenser, lavutslipps-
soner og miljødifferensierte bompengetakster.
Slike virkemidler er tatt i bruk med gode resulta-
ter i andre land. 
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I 2013 endret Stortinget lovverket slik at også
miljø kan være et kriterium for å fastsette farts-
grense. Statens vegvesen har besluttet å bruke
miljøkriterier for fartsgrenser på strekninger i
Oslo fra og med 1. november 2016. Dette vurderes
også for E39 i Stavanger. For Oslo ventes det at
miljøbasert fartsgrense vil gi målbart bedre luft-
kvalitet.

Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone
for biler har vært på høring i 2016. 

Flere kommuner ønsker å kunne benytte mil-
jødifferensierte bomtakster som virkemiddel for å
bedre lokal luftkvalitet. Miljødifferensierte bom-
takster forutsetter lovendring og at det etableres
nye tekniske løsninger i Autopass-systemet. Det
pågår et arbeid med å endre veglova § 27, og Sta-
tens vegvesen arbeider med å tilrettelegge for den
tekniske løsningen for miljødifferensierte bom-
takster i AutoPASS. Statens vegvesen har anslått
at slik teknisk tilrettelegging kan være på plass
sommeren 2017

Oppfølging av UAG-utvalget

Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG)
har siden 2005 analysert alle dødsulykker i trafik-
ken. Et uavhengig utvalg som skulle vurdere
hvordan Statens vegvesen hadde praktisert deling
av informasjon fra ulykkesrapportene til politiet,
pressen og andre interesserte, avga rapport i juni
2015. Rapporten konkluderte med at Statens veg-
vesens UAG-praksis ikke var ulovlig, men uheldig
på enkelte punkter. Den inneholdt ni konkrete an-
befalinger for ytterligere forbedring av etatens
ulykkesanalysearbeid. Statens vegvesen fikk i
oppgave av Samferdselsdepartementet å følge opp
åtte av anbefalingene fra utvalget. Departementet
vil følge opp punktet om hjemmelsarbeid knyttet
til obduksjon av alle dødsofre i trafikkulykker og
UAG-legenes tilgang til helseopplysninger.

Ny åpenhetspraksis rundt UAG-arbeidet ble
etablert allerede i februar 2014. Dette inkluderte
bl.a. nye retningslinjer for innsyn i UAG-rappor-
tene og opplæring av personell som skulle stille i
retten på vegne av etaten. Statens vegvesen har si-
den dette arbeidet kontinuerlig med videreutvik-
ling og forbedringer av ulykkesanalysearbeidet.
På bakgrunn av rapporten fra UAG-utvalget ble
det nedsatt et eget prosjekt i Statens vegvesen for
å følge opp anbefalingene i rapporten, herunder gi
et grunnlag for beslutning om innretningen av det
videre arbeidet med trafikkulykker i Statens veg-
vesen, samhandling med eksterne aktører og of-
fentlighet rundt arbeidet.

Prosjektgruppen har utarbeidet 19 forslag til
forbedringstiltak for arbeidet med trafikkulykker,
herunder samhandling med andre etater og of-
fentlighet rundt arbeidet, jf. anbefalingene fra
UAG-utvalget. Tiltakene omfatter både gjennom-
føring og organisering av selve analysearbeidet,
profesjonalisering og effektivisering, bedre for-
ankring av arbeidet i ledelsen og samhandling
med andre aktører og gode rutiner for sikring og
deling av taushetsbelagt informasjon. Statens veg-
vesen er i gang med å gjennomføre tiltakene.

Som en del av prosjektet skal det også evalue-
res hvordan Statens vegvesen organiserte og ut-
førte sitt arbeid med å bistå og sikre at utvalget
fikk den informasjonen de trengte for sitt arbeid.

Prosjektet skal etter planen ferdigstille sitt ar-
beid i løpet av 2016.

I tillegg blir det i 2016 vurdert mer langsiktige
tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet. Aktuelle områ-
der som sees nærmere på er beredskapsord-
ningen, organisatorisk læring og ledelsesfor-
ankring og behov for justering av roller og ansvar.
Sistnevnte gjøres bl.a. i samarbeid med politiet.
Vedtatte tiltak vil bli implementert i 2017.

Alkolås

Statens vegvesen har i 2016 kartlagt økonomiske
og administrative konsekvenser ved en nasjonal
regulering av alkolås i all persontransport mot
vederlag på veg, med endelig sluttrapport til Sam-
ferdselsdepartementet høsten 2016. Dette arbei-
det følges opp i 2017. Se ellers omtale i del III un-
der oppmodingsvedtak.

Alternativ bruk av ferjetilskudd

Den statlige ordningen med alternativ bruk av fer-
jetilskudd legger til rette for at innsparte drifts- og
kapitalkostnader ved nedlegging/nedkorting av
et ferjesamband kan benyttes til å delfinansiere et
fastlandssamband som avløser eventuelt korter
inn ferjesambandet. Gjeldende rammer for ordnin-
gen følger av St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal
transportplan 2010–2019 og Prop. 19 S (2015–
2016) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Sam-
ferdselsdepartementet. 

Beregningsperioden for ferjetilskudd er utvi-
det til inntil 40 år. Det ble samtidig fastlagt at utbe-
talingsperioden skal være vesentlig kortere og
maksimalt tilsvarende bompengeperioden. I Prop.
19 S (2015–2016) varslet regjeringen at den ville
komme tilbake til Stortinget med en konkretise-
ring av forslaget om å endre rammene for ordnin-
gen.



94 Prop. 1 S 2016–2017
Samferdselsdepartementet
Basert på vurdering av ulike modeller legger
regjeringen til grunn at antall år for statens utbeta-
ling av ferjetilskudd settes lik bompengeperioden.
Det årlige beløpet fastsettes slik at summen av
neddiskonterte beløp blir det samme som ved ut-
betaling i 40 år. En ordning med engangsutbeta-
ling eller utbetaling over et fåtalls år vil gi en enkel
finansieringsplan og være enkel å administrere.
Dette vil imidlertid ha en budsjettvirkning som
kan bli så betydelig at det får uheldige budsjett-
messige konsekvenser.

Tidligere ble statens kjøp av ferjetjenester
gjennomført ved forhandlinger, der kjøpet var re-
gulert gjennom en såkalt hovedavtale mellom Sta-
tens vegvesen og det enkelte rederi. I tillegg til
hovedavtalen ble det inngått ettårige drifts- eller
tilskuddsavtaler. Ordningen ble kalt rammetil-
skuddsordningen. I rammetilskuddsordningen inn-
gikk både tilskudd til drift og investeringer. Dette
innkjøpssystemet lå til grunn for ordningen med
alternativ bruk av ferjetilskudd da den ble lagt
fram i 2003. Ordningen ble derfor etablert med to
komponenter; driftskostnader og kapitalkostna-
der. 

I dag er alle riksvegferjesambandene konkur-
ranseutsatt, og det er ikke lenger relevant å skille
mellom drifts- og kapitalkostnader. Dagens mo-
dell for beregning av finansieringsbidraget endres
derfor ved at statens kostnader til kjøp av ferjetje-
nester blir lagt til grunn, som ett beløp. Det vil
fortsatt være gjennomsnittet av siste to års regn-
skapstall for ferjesambandet som benyttes og økte
drifts- og vedlikeholdskostnader ved det nye veg-
anlegget skal trekkes fra. Det legges opp til at
ferjetilskuddet prisjusteres.

Nærmere om investeringsprogrammet

Investeringer på riksvegnettet

Samferdselsdepartementets forslag til investe-
ringsprogram for 2017 er basert på prioriterin-
gene i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal trans-
portplan 2014–2023, jf. Innst. 450 S (2012–2013)
og tidligere budsjettvedtak.

Tabell 5.11 viser forslaget til investeringspro-
gram for 2017 på post 30. Aktivitetsnivået for in-

vesteringer er høyt ved inngangen til 2017 og
innebærer bindinger for å følge opp vedtatte pro-
sjekter. Rasjonell anleggsdrift for vedtatte prosjek-
ter prioriteres. Det legges likevel opp til oppstart
av enkelte nye store prosjekter i 2017. 

Innenfor rammen prioriteres fornyingstiltak.
Midlene benyttes i hovedsak til å sikre rasjonell
anleggsdrift for allerede igangsatte prosjekter,
men det vil også bli startet enkelte nye tunneltil-
tak på riksvegnettet, for å tilfredsstille kravene i
tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene. Innen-
for programområdene er det store bindinger på
igangsatte tiltak som må følges opp i 2017. Det pri-
oriteres også midler til enkelte nye tiltak, i hoved-
sak tilrettelegging for gående og syklende samt
trafikksikkerhetstiltak. I tillegg er det også forut-
satt midler til statlig bidrag til bymiljøavtaler.

Nedenfor redegjøres det for hovedtrekkene i
prioriteringene innenfor den enkelte riksvegrute i
2017 samt en omtale av de største byområdene.

Alle prosjekter med kostnadsoverslag over 500
mill. kr er nærmere omtalt. Investeringsprosjek-
ter som er omtalt, forutsettes gjennomført innen-
for de kostnadsrammer som er angitt. Øvrige pro-
sjekter forutsettes gjennomført innenfor en angitt
samlet ramme, jf. forslag til romertallsvedtak. I ta-
bellene over omtalte prosjekter oppgis både gjel-
dende prognose for sluttkostnad og kostnads-
ramme. For prosjekter som har vært eksternt kva-
litetssikret (KS2), dvs. prosjekter over 750 mill. kr,
er det gjennom denne prosessen fastsatt både sty-
rings- og kostnadsramme. For øvrige prosjekter
er usikkerhetsmarginen +/–10 pst. Kostnadsram-
men settes dermed lik styringsrammen +10 pst.
Kostnadsendringer omtales dersom disse over-
skrider kostnadsrammen for prosjektet, og det
ikke i all hovedsak er gjort rede for endringene i
tidligere budsjettproposisjoner.

Tabellene 5.11 til 5.15 oppsummerer fordelin-
gen av investeringsmidler i budsjettforslaget for
2017, fordelt på korridorer og ruter. Dersom Sta-
tens vegvesens handlingsprogram legges til
grunn, vil oppfølging på prosjektnivå være som i
tabellene.
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Byomtaler

Bymiljøavtaler

Bymiljøavtaler er gjensidig forpliktende avtaler
mellom staten, fylkeskommuner og kommuner
for å nå målet om at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport,
sykling og gange. Løsningene som velges, skal bi-
dra til å sikre bedre framkommelighet samlet sett,
og spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alter-
nativer til privatbil. 

Rammeverket for avtalene er omtalt i Meld. St.
26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023
og ytterligere konkretisert i brev av 2. juni 2014
fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet. 

Forhandlingene om bymiljøavtaler ledes av
Statens vegvesen. Avtalene skal utformes slik at
tiltak og innsats for alle parter har samme konkre-
tisering- og detaljeringsnivå, og lokale myndig-
heters økonomiske forpliktelser skal framgå på
samme måte som statens. 

Staten har åpnet for å inngå bymiljøavtaler for
de ni byområdene Osloregionen, Bergensregio-
nen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Kristi-
ansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland,
Nedre Glommaregionen og Tromsø. 

En bymiljøavtale mellom Trondheim kom-
mune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og staten
ved Samferdselsdepartementet ble inngått i sep-
tember 2016. Det pågår forhandlinger om en by-
miljøavtale mellom staten, Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune. Samferdselsdeparte-
mentet legger videre til grunn at forhandlinger
med Bergen kommune og Hordaland fylkeskom-
mune samt de fire kommunene på Nord-Jæren og
Rogaland fylkeskommune kan starte opp raskt.
Forhandlinger med de øvrige fem byområdene vil
skje etter den kommende rulleringen av Nasjonal
transportplan.

Statlige midler til bymiljøavtalene bevilges
over kap. 1320, post 30 og kap. 1330, postene 63
og 64. Det foreslås en samlet bevilgning på 600
mill. kr i 2017. Forslagene er nærmere omtalt un-
der den enkelte posten.

Status for bymiljøavtalene er nærmere beskre-
vet under omtalene for det enkelte byområdet.

Oslopakke 3 

Oslopakke 3 er et samarbeid mellom Akershus
fylkeskommune, Oslo kommune, Jernbaneverket
og Statens vegvesen om utbygging og finansiering
av veg- og kollektivtiltak. Samarbeidet omfatter
riksveger, fylkesveger i Akershus, kommunale ve-
ger i Oslo, jernbane samt trikk, T-bane, buss og

båt i Oslo og Akershus. Finansieringen skjer gjen-
nom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo
kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg
er det forutsatt bidrag fra grunneiere og fra kol-
lektivtrafikanter gjennom økte billettpriser. 

Ny revidert avtale for Oslopakke 3 for perio-
den 2017-36 ble inngått 5. juni 2016 mellom Oslo
kommune og Akershus fylkeskommune. Regje-
ringen vil i løpet av året legge fram en egen sak
for Stortinget om den reviderte avtalen. 

Det overordnede målet for Oslopakke 3 er å
utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjen-
gelig transportsystem i Oslo og Akershus. Oslo-
pakke 3 har to hovedmål. Det ene er god fram-
kommelighet for alle trafikantgrupper med priori-
tering av kollektiv-, nærings-, gang- og sykkeltra-
fikk. Det andre er å ta forventet vekst i person-
transport med kollektivtransport, gåing og
sykling, jf. St.prp. nr. 40 (2007–2008) Om Oslo-
pakke 3 trinn 1, St.meld. nr. 17 (2008–2009) Om
Oslopakke 3 trinn 2 og Prop. 1 S (2014–2015).

Styringsgruppen for Oslopakke 3 sitt forslag til
Handlingsprogram 2017–20 har en samlet ramme
på om lag 18,4 mrd. kr til riksvegprosjekt og lo-
kale veg- og kollektivtiltak i Oslo og Akershus
(eksklusive bidrag fra kollektivtrafikanter og
grunneiere). Beregnet bompengeandel i hand-
lingsprogramperioden er 75 pst. (inkl. merver-
diavgift, ekskl. jernbane). Jernbanen har en viktig
transportfunksjon i hovedstadsområdet og inngår
som en del av Oslopakke 3. Utbygging av jernba-
nenettet fullfinansieres av staten, men tiltak for
bedre tilgjengelighet til stasjonene skjer i nært
samarbeid med øvrige parter i Oslopakke 3 og
kan ha flere finansieringskilder innenfor Oslo-
pakke 3. Når den statlige jernbanesatsingen i Os-
lopakke 3-området er inkludert, er bompengean-
delen 25 pst. i 2017.

Bruk av midler i 2015 

Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S
(2014–2015) ble det åpnet for at Fjellinjen AS
kunne låne inntil 800 mill. kr i 2015 for å kunne
drive pågående anlegg rasjonelt og samtidig prio-
ritere kollektivtrafikktiltak i henhold til målene for
Oslopakke 3. Som følge av bl.a. redusert mindre-
forbruk fra tidligere år og at bevilget lånemulighet
for 2014 ikke ble benyttet, ble det reelle lånebe-
hovet i 2015 noe høyere og endte på 1 mrd. kr.
Lånesaldo pr. 31. desember 2015 i Fjellinjen AS er
5,7 mrd. kr. Dette er godt innenfor lånerammen
som er godkjent av Stortinget.

For 2015 ble det bevilget om lag 1,8 mrd. kr til
tiltak på riksvegnettet i Oslo og Akershus, fordelt
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med 1,3 mrd. kr til store prosjekter og om lag 0,5
mrd. kr til mindre tiltak innenfor programområ-
dene. En stor del av midlene på riksveg ble brukt
til å ferdigstille E18 Sydhavna, rv 150 Ulvensplit-
ten–Sinsen og rv 22 Lillestrøm-Fetsund, og til å
videreføre E18 Bjørvikaprosjektet og E16 Sand-
vika–Wøyen. Disse prosjektene skjermer nær-
miljø for støy og luftforurensing, legger til rette
for byutvikling og bidrar til økt trafikksikkerhet
og framkommelighet for prioriterte trafikantgrup-
per. Innenfor programområdene ble flere prosjek-
ter gjennomført for kollektivtrafikk, trafikksikker-
het, støyskjerming og gåing og sykling. 

Det ble bevilget om lag 1 mrd. kr til lokale veg-
og kollektivtrafikktiltak i Akershus i 2015. Av
dette utgjorde bompenger i underkant av 600 mill.
kr og fylkeskommunale midler om lag 410 mill. kr.
Disse midlene er bl.a. brukt til sluttfinansiering av
Kolsåsbanen, ombygging av fv 154 Nordbyveien i
Ski, kollektivfelt på fv 120 Åsenhagen (Skedsmo),
flere gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak
og kollektivtiltak som knutepunktutvikling, holde-
plassoppgraderinger og innfartsparkeringsplas-
ser. 

Til lokale veg- og kollektivtrafikktiltak i Oslo
var tilsvarende beløp 1,9 mrd. kr, hvorav bompen-
ger utgjorde rundt 1,6 mrd. kr og kommunale
midler rundt 300 mill. kr. Viktige tiltak i 2015 var
oppgraderingen av Østensjøbanen, bygging av Lø-
renbanen, og en del tiltak på vegnettet for trikk,
buss og sykkel. 

Bevilgninger fra Oslopakke 3 til drift og småin-
vesteringer i kollektivtrafikken utgjorde 763 mill.
kr, noe som tilsvarer om lag 35 pst. av netto bom-
pengeinntekter i 2015. Inkl. infrastrukturtiltak på
T-bane og trikk og tiltak for kollektivtrafikk på veg
(1,4 mrd. kr), var kollektivandelen 65 pst. i 2015. 

Ved inngangen til 2016 ble det i Oslopakke 3
overført om lag 900 mill. kr fra 2015 og tidligere år
(ekskl. jernbane). Av dette utgjorde bompenger
om lag 600 mill. kr. Det er mest overførte midler
innenfor lokale vegtiltak i Oslo (360 mill. kr) og
innenfor store kollektivtiltak og drift og småinves-
teringer (om lag 250 mill. kr). Viktige årsaker er
senere framdrift på prosjektene som følge av for-
sinkelser i planprosesser og kapasitetsutfordrin-
ger innen planlegging og byggherre. Andre årsa-
ker til avvik er knyttet til grunnerverv og uforut-
sette problem som først har blitt avdekket under
byggeprosessen. 

Resultatrapportering 2015

Den positive utviklingen hvor kollektivtrafikken
tar markedsandeler fra personbilene fortsatte i

2015. Samlet for Oslo og Akershus økte antall kol-
lektivreiser med 4,7 pst. sammenlignet med 2014.
Statens vegvesens offisielle tall for vegtrafikk viste
en økning i Akershus på 1,7 pst., som er lavere
enn befolkningsveksten i Akershus. Det fore-
ligger ikke tilsvarende tall for vegtrafikken i Oslo i
2015, men de senere årene har trafikkøkningen i
Oslo vært lavere enn i Akershus. Antall passerin-
ger over bomringen i Oslo økte med 0,9 pst. (in-
kludert elbiler og næringstrafikk). Trafikken over
Bærumssnittet ble redusert med 0,5 pst. i 2015.
Totalt økte antall passeringer over alle bomstasjo-
nene i Oslopakke 3 med 0,6 pst. i 2015. Veksten i
antall elbilpasseringer var på hele 67 pst. og ut-
gjorde 6,3 pst av alle passeringer ved utgangen av
2015. Dersom en holder elbiler utenom, var det en
nedgang i antall kjøretøy med fossilt drivstoff
gjennom bomstasjonene i 2015 på om lag to pst. 

Gjennomsnittshastigheten i morgen- og etter-
middagsrushet på E6 mellom Skedsmokorset,
Oslo og Vinterbro og på E18 mellom Asker og
Oslo samt Ring 3, gikk ned med 1,7 pst. i 2015.
Hastigheten på dette nettet ble målt til 51,7 km/t i
september 2015 mot 52,6 km/t i 2014. Gjennom-
snittlig rushtidsvarighet definert som den tiden av
døgnet det tar mer enn 30 pst. lengre tid å kjøre
enn ved fri flyt, økte med 23 minutter på dette veg-
nettet. I september 2015 varte rushtiden i gjen-
nomsnitt to timer og 33 minutter pr. dag, mot to ti-
mer og 10 minutter året før. Dette har trolig sam-
menheng med redusert kapasitet som følge av
tunnelrehabilitering. 

Det ble tatt i bruk nærmere 38 km nye sykke-
lanlegg i Oslo og Akershus i 2015. Det er over tre
ganger så mye som i 2014. 

Registeringene av kollektivtrafikken viser at
trikken kjørte 1,9 pst. raskere i 2015 sammenlik-
net med 2014. Det tyder på at framkommelighets-
tiltak og oppgradering av trikkenettet begynner å
gi effekt. Regionbussene derimot har hatt en ne-
gativ utvikling og har tapt 1,4 pst. i reisehastighet.
Bybussene har uendret framkommelighet i 2015.
Det gjøres mange tiltak for å gjøre holdeplasser
og andre deler av transportsystemet universelt ut-
formet. 

I 2015 viste indikatorene negativ utvikling for
luftkvaliteten i Oslo. Antall timer med overskridel-
ser over nasjonale mål for NO2 økte med 75 pst.
og antall døgn med overskridelser over nasjonale
mål for PM10 økte med 15 pst. De endringer av
bompengetakstsystemet som forutsettes i revi-
dert avtale forventes å bidra til bedre luftkvalitet
og det arbeides med å ta i bruk flere virkemidler
for å nå målene for luftkvalitet.
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N/a: ikke tilgjengelige eller anvendbare data
* Foreligger ikke tall fra vegtrafikkindeksen for Oslo for 2015
** Punktlighet for tog defineres som under 4 min forsinkelse ved endestasjon hele døgnet, for T-bane, trikk og buss er kravet under 3 min forsin-

kelse ved passering av Jernbanetorget i rush

Tabell 5.16 Utvikling i indikatorene som inngår i mål- og resultatstyringssystemet for Oslopakke 3 for 
2014 og 2015 

Mål Indikator 2014 2015
Endring
2014–15

God framkommelighet
Personbil og næringstrafikk Hastighet i rush på hovedvegnettet 

(km/t) 52,6 51,7 -1,7 %
Rushtidsvarighet (timer:minutt) 02:10 02:33 17,7 %

Kollektivtrafikk Reisehastighet i rush (km/t)
– Regionbuss 27,6 27,2 -1,4 %
– Bybuss 17,7 17,7 0,0 %
– Trikk 16,0 16,3 1,9 %

Gang og sykkel Antall km nye sykkelanlegg
– Riksveg (Oslo og Akh.) 3,0 21,9 21,9 km
– Fylkesveg Akershus 6,3 14,8 14,8 km
– Kommunal veg Oslo 2,1 0,8 0,8 km
– Sum 11,4 37,5 +37,5 km

Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing og sykling
Kollektivtrafikk (mill. reiser) – Oslo 239 251 5,0 %

– Akershus 80 83 3,8 %
– Oslo og Akershus 319 334 4,7 %

Vegtrafikk (mill. kjøretøykm) – Oslo* 3706 n/a n/a
– Akershus 5410 5502 1,7 %

Bompasseringer/døgn (ÅDT én retning) Osloringen 242 228 244 426 0,9 %
Bærumsringen 67 409 67 101 -0,5 %
Sum 309 637 311 526 0,6 %

Reisemiddelfordeling (hverdager bosatte i Oslo og 
Akh. 15 år +)

Kollektiv
23 % 25 %  2 %-poeng

Gange 23 % 22 %  -1 %-poeng
Sykkel 5 % 5 % 0 %-poeng
Bil 48 % 48 % 0 %-poeng

Sikkert og universelt utformet transportsystem
Trafikksikkerhet alle transportformer Antall hardt skadde 173 163 -6 %

Antall drepte 15 9 -40 %
Universell utforming Antall holdeplasser og stasjoner 

oppgradert pr år 140 77
77 hpl/ sta-

sjoner
Attraktivt kollektivtilbud
Tilbudt kapasitet: – Buss, T-bane og trikk (plasskm)  8 275  8 562 3,5 %

– Tog (setekm) 3 504  3 678 5,0 %
Punktlighet** – T–bane 72 % 76 % 4 %-poeng

– Bybuss (utvalg) 48 % 51 % 3 %-poeng
– Trikk 50 % 50 % 0 %-poeng
– Tog 91 % 93 % 2 %-poeng

Innbyggernes tilfredshet med kollektivtilbudet 70 % 72 % 2 %-poeng
Brukertilfredshet kollektivtilbudet 96 % 98 % 2 %-poeng
Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet
Klimagassutslipp fra vegtrafikk (1 000 tonn CO2-ekvivalenter) n/a n/a n/a
Antall timer med overskridelser nasjonale mål NO2 79 138 75 %
Antall døgn overskridelser nasjonale mål PM10 39 45 15 %
Antall personer utsatt for støy > 38 dB fra riksveg 3 877 4 103 6 %
Kollektivtrafikkens andel av motoriserte reiser 32 % 34 % 2 %-poeng
Elbiler over bomringen i Oslo og Bærum (ÅDT en retning) 9 930 16 592 67 %
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Foreslått bruk av midler i 2017

I den reviderte avtalen om Oslopakke fra mai 2012
ble det avtalt takstøkninger i pakken, først i 2013
og deretter i juli 2016. Denne avtalen ble bl.a. om-
talt for Stortinget i statsbudsjettet for 2013. Stor-
tinget fattet vedtak om takstøkning som skulle
gjelde fra tidlig i 2013, men Stortinget fattet ikke
vedtak for den foreslåtte takstøkningen som
skulle gjelde fra 2016. Den foreslåtte økningen vil
fra 2016 gi en grunntakst beregnet til 31 kr i Os-
loringen og 15,50 kr i Bærumsringen, regnet i
2012-kroneverdi. Omregnet til 2016-kr utgjør
dette 34 kr i Osloringen og 17 kr i Bærumsringen.
Taksten for tunge kjøretøy over 3 500 kg er tre
ganger takst for lette kjøretøy i Oslopakke 3. Tak-
støkningen i 2013 og 2016 ligger til grunn for den
nye reviderte avtalen for Oslopakke 3 for perioden
2017-36 som ble vedtatt av Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune i juni 2016. Den fore-
slåtte takstøkningen for 2016 krever Stortingets
vedtak, og vil kunne iverksettes tidlig i 2017.
Denne foreslåtte takstøkningen på 1 krone kom-
mer i tillegg til ordinær prisjustering av bompen-
getakstene i Oslopakke 3.

Styringsgruppens forslag til budsjett for 2017
fikk bred politisk tilslutning i den lokalpolitiske
behandlingen i Oslo bystyre og i Akershus fylkes-
ting. Forventede bompengeinntekter i 2017 er om
lag 2,6 mrd. 2017-kr netto etter nedbetaling av av-
drag på gjeld. I tillegg er det lagt til grunn om lag
890 mill. 2017-kr i statlige midler, 301 mill. 2017-
kr fra Oslo kommune og 275 mill. 2017-kr fra
Akershus. I tillegg kommer statlige bevilgninger
til jernbanen.

For 2017 foreslås om lag 1,5 mrd. kr til tiltak
på riksvegnettet i Oslo og Akershus. Av dette ut-
gjør bompenger om lag 610 mill. kr, og statlige
midler om lag 890 mill. kr. Midlene er fordelt med
i overkant av 900 mill. kr til store prosjekter, i ho-

vedsak E16 Sandvika–Wøyen. I tillegg foreslås det
i underkant av 600 mill. kr til planlegging og
mindre tiltak innenfor programområdene som for
eksempel kollektivfelt, sykkelveger og ombyg-
ging av farlige kryss. 

Det foreslås i underkant av 1,0 mrd. kr til lo-
kale veg- og kollektivtiltak i Akershus i 2017. Av
dette utgjør bompenger om lag 700 mill. kr og fyl-
keskommunale midler 275 mill. kr. Midlene i
Akershus prioriteres bl.a. til satsing på trygge
skoleveier og utvikling av kollektivknutepunkter. 

Til lokale tiltak i Oslo er tilsvarende beløp i un-
derkant av 1,6 mrd. kr, hvorav bompenger utgjør
rundt 1,3 mrd. kr og kommunale midler om lag
300 mill. kr. Viktige tiltak i 2017 vil være avslut-
tende arbeid på Lørenbanen. Banen ble åpnet for
trafikk i april 2016. I tillegg prioriteres midler til
tiltak for tilrettelegging for gående og syklende,
lokale vegtiltak, oppgradering av trikke- og T-ba-
nenettet samt nytt signal- og sikringsanlegg for T-
banen. Det pågår KS2 for nytt signal- og sikrings-
anlegg. Den forventes å bli ferdig i løpet av 2016.
Midlene i 2017 gjelder videre planlegging og for-
beredende arbeider.

Det foreslås satt av 825 mill. kr fra Oslopakke
3 til drift og småinvesteringer i kollektivtrafikken i
2017. I Akershus er midlene planlagt brukt til bl.a.
drift av Kolsåsbanen og videreføre styrket T-bane-
tilbud til Østerås og busstilbud i andre deler av
Akershus. I Oslo er midlene planlagt brukt til bl.a.
drift av Lørenbanen og videreføre styrket frekvens
på en rekke T-bane- og busslinjer samt mindre in-
vesteringer for trikk og T-bane.

I 2017 er det foreslått satt av om lag 4,8 mrd. kr
i statlige midler til utbygging av nytt dobbeltspor
mellom Oslo og Ski, inkl. ny Ski stasjon og vende-
anlegg. I tillegg er det satt av om lag 1,3 mrd. kr til
oppgradering av stasjoner og annen jernbaneinfra-
struktur som vil bidra til økt standard, kapasitet
og punktlighet.
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50 mill. kr i statlige midler forutsatt bymiljøavtale. Lokal andel på 50 mill. kr finansieres med ubrukte bompengemidler fra 2016. 

Forventet måloppnåelse av prioriteringer 
i Oslopakke 3 i 2017

Hovedvekten i 2017 er lagt på satsing på tiltak for
T-bane, trikk og sykkel som vil gjøre det mer at-
traktivt å reise kollektivt, sykle eller gå. Det er satt
av midler til rasjonell fremdrift på E16 Sandvika–
Wøyen som gir økt trafikksikkerhet og fremkom-
melighet, og som tilrettelegger for ønsket byutvik-
ling langs dagens E16-trasé. Videre er det lagt til
grunn statlige midler til Follobanen og andre til-
tak på jernbanenettet som forbedrer togtilbudet i
Oslo og Akershus. Sammen med endret bom-
takstsystem, forventes tiltakene å bidra til målet
om å ta veksten i persontrafikk med kollektiv-
transport, sykling og gåing samlet for Oslo og
Akershus. 

I tillegg er det forventet at prioriteringene for
2017 vil bidra til bedre luftkvalitet og reduserte
klimagassutslipp. 

Innenfor programområdene finansieres en del
målrettede tiltak for trafikksikkerhet og universell
utforming på ulike deler av transportsystemet. Ek-
sempler på tiltak er ombygging av farlige kryss og
bygging av høystandard holdeplasser og stasjo-
ner. Det er satt av midler til å starte anskaffelses-
prosessen for nye trikker som skal tilfredsstille
krav til sikkerhet og universell utforming. Det leg-
ges vekt på gode løsninger for trafikksikkerhet og
tilgjengelighet i alle store og små tiltak i Oslo-
pakke 3. I sum bidrar dette til målene om et sik-
kert og universelt utformet trafikksystem og til
bedre miljø og by- og tettstedskvalitet. 

Tabell 5.17 Forslag til budsjett 2017 for Oslopakke 3 

Mill. 2017-kr

Budsjett 2017

Stat/ lokal Bom Sum

Riksveg

E18 Bjørvikaprosjektet  10  10

E16 Sandvika–Wøyen  465  447  912

Programområder inkl. planlegging  411  158  569

Sum riksveg  886  605  1 491

Lokale vegtiltak og programområder

Akershus  275  295  570

Oslo  301  186  487

Sum lokale vegtiltak og programområder  576  481  1 056

Store kollektivtiltak

Oslo T-bane og trikk  569  569

Fornebubanen 501) 50

Lørenbanen  51  51

Signal- og sikringsanlegg T-bane  44  44

Sum store kollektivtiltak 50  664  714

Drift og småinvesteringer kollektivtrafikk

Akershus  399  399

Oslo  426  426

Sum drift og småinvesteringer kollektivtrafikk  825  825

Sum prosjekter Oslopakke 3  1 562  2 574  4 136
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Bymiljøavtale

Det pågår forhandlinger om en bymiljøavtale mel-
lom staten, Oslo kommune og Akershus fylkes-
kommune. Når det foreligger et forhandlingsre-
sultat, skal avtalen behandles av regjeringen,
Akershus fylkesting og Oslo bystyre før endelig
inngåelse. Samferdselsdepartementet legger til
grunn at Oslopakke 3 innlemmes i bymiljøavtalen.

Staten vil bidra med 50 pst. av kostnadene for
Fornebubanen gjennom bymiljøavtalen. Statens
endelige bidrag fastsettes etter at det er gjennom-
ført KS2 for prosjektet. 

Det er avklart at Oslo kommune skal eie den
delen av banen som ligger i Oslo, og at Akershus
fylkeskommune skal eie den delen av banen som
ligger i Bærum. Oslo og Akershus er videre enige
om at Oslo kommune skal være byggherre for
Fornebubanen. Det arbeides med å etablere en
samarbeidsavtale mellom Oslo og Akershus som
regulerer dette. Oslo kommune arbeider med å
etablere en etat som skal være utøvende bygg-
herre. Det tas sikte på at etaten skal være operativ
fra 1. januar 2017, og i første omgang sette i gang
et forprosjekt som vil være grunnlag for investe-
ringsbeslutningen i Oslo bystyre og Akershus fyl-
kesting. 

En foreløpig grov kostnadsvurdering viser be-
hov for et statlig finansieringsbidrag på om lag 5,6
mrd. 2014-kr. Den resterende 50 pst. og eventuelle
tilleggskostnader vil hovedsakelig bli finansiert
med grunneierbidrag og bompenger gjennom Os-
lopakke 3. I Oslo kommune arbeides det med
grunneierbidrag på Skøyen, og i Akershus fylkes-
kommune arbeides det med grunneierbidrag i
Bærum. I den lokale reviderte avtalen for Oslo-
pakke 3 fra juni 2016 er det avsatt 2,8 mrd. kr i
bompenger til bygging av Fornebubanen og drøyt
1 mrd. kr til vogner for Fornebubanen. Det er vi-
dere lagt til grunn at 450 mill. kr i økte billettinn-
tekter fra kollektivtrafikken benyttes til Forne-
bubanen. 

Det er planlagt byggestart i 2020/2021 med
åpning for trafikk i 2025. Det betyr at det i perio-
den 2017–2019/2020 bare er aktuelt med statlig
bidrag til planlegging, prosjektering, grunnerverv
og forberedende arbeider. I 2017 er denne kostna-
den beregnet til 100 mill. kr. Det foreslås at det
legges til grunn et statlig tilskudd på 50 mill. kr
over kap. 1330 post 63 til videre planlegging av
Fornebubanen i 2017. Resterende 50 mill. kr i
2017 er forutsatt finansiert med bompenger. 

Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune har inngått en avtale
om midler fra Belønningsordningen for perioden

2013–2016. Når bymiljøavtalen blir inngått, vil be-
lønningsmidlene inngå som en del av det statlige
bidraget i bymiljøavtalen. 

Samferdselsdepartementets vurdering 

Som omtalt, ble det i den reviderte avtalen om Os-
lopakke fra mai 2012 avtalt takstøkninger i pak-
ken, først i 2013 og deretter i juli 2016. Den revi-
derte avtalen om Oslopakke 3 fra mai 2012 ble
bl.a. omtalt for Stortinget i budsjettet for 2013.
Stortinget fattet vedtak om takstøkning som
skulle gjelde fra tidlig i 2013, men Stortinget fattet
ikke vedtak for den foreslåtte takstøkningen som
skulle gjelde fra 2016. Den foreslåtte økningen
ville fra 2016 gi en grunntakst beregnet til 31 kr i
Osloringen og 15,50 kr i Bærumsringen, regnet i
2012-kroneverdi. Omregnet til 2016-kr utgjør
dette 34 kr i Osloringen og 17 kr i Bærumsringen.
Taksten for tunge kjøretøy over 3500 kg er tre
ganger takst for lette kjøretøy i Oslopakke 3. Tak-
støkningen i 2013 og 2016 ligger til grunn for den
nye reviderte avtalen for Oslopakke 3 for perioden
2017–2036 som ble vedtatt av Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune i juni 2016. Den fore-
slåtte takstøkningen for 2016 krever Stortingets
vedtak, og vil kunne iverksettes tidlig i 2017. Fore-
slått takstøkning på 1 kr kommer i tillegg til ordi-
nær prisjustering av bompengetakstene i Oslo-
pakke 3. Samferdselsdepartementet stiller seg
bak forslaget, jf. forslag til romertallsvedtak. 

Bergensprogrammet

Innkrevingen av bompenger i Bergen startet i
1986, jf. St.prp. nr. 118 (1984–85). Hovedmålet var
å bygge ut et tjenlig hovedvegnett. Gjennom be-
handlingen av St.prp. nr. 76 (2001–2002), jf. Innst.
S. nr. 45 (2002–2003), sluttet Stortinget seg til ho-
vedlinjene i Bergensprogrammet for transport,
byutvikling og miljø. Bompengeperioden ble utvi-
det fra 2002 til 2011. Gjennom behandlingen av
St.prp. nr. 75 (2004–2005), jf. Innst. S. nr. 94
(2005–2006), sluttet Stortinget seg til en revidert
bompengeordning for Bergensprogrammet. Inn-
krevingsperioden ble utvidet med fire år til 2015.
Rabattstruktur og innkrevingsordning, inkludert
antall bomstasjoner, ble endret. Det ble gitt tilla-
telse til låneopptak for å sikre parallell utbygging
av første etappe av Bybanen og Ringveg vest.
Gjennom behandlingen av Prop. 108 S (2009–
2010), jf. Innst. 302 S (2009–2010), sluttet Stortin-
get seg til en utvidelse av Bergensprogrammet i
10 år til utgangen av 2025. Etter forvaltningsrefor-
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men fra 2010 er det ikke riksvegprosjekter i Ber-
gensprogrammet. 

Etter behandlingen av Prop. 143 S (2012–
2013), jf. Innst. 324 S (2012–2013), er Bergenspro-
grammet utvidet ytterligere. Utvidelsen gir rom
for bl.a. finansiering av tredje etappe av Bybanen
fra Rådal til Flesland, etablering verksted/depot
for Bybanen og økt satsing på programområdetil-
tak. For å sikre finansieringen av tiltakene, er
bompengetakstene økt og den maksimale rabat-
ten redusert til 20 pst. 

På bakgrunn av Stortingets behandling av
Prop. 1 S (2015–2016), jf. Innst. 13 S (2015–2016)
ble det 1. februar 2016 innført tidsdifferensierte
bompengetakster i Bergen. Trafikkavvisningen
har vært noe større enn forventet. Nivået på bom-
pengetakster og rabattstruktur vil bli vurdert i for-
bindelse med arbeidet med en bymiljøavtale for
Bergen. 

Bergen kommune og Hordaland fylkeskom-
mune fattet i mars 2016 vedtak om at de ønsker å
ta i bruk ordningen med midlertidige tidsdifferen-
sierte bompengetakster, som det åpnet for i perio-
der med høy luftforurensning etter vegloven § 27
andre ledd. Takstene som er vedtatt skal være fem
ganger høyere enn vanlig takst, som vil si 225 kr
for passering i rushtiden og 75 kr for passering
utenom rushtiden. For de tunge kjøretøyene vil
takstene være det dobbelte. Kommunen og fylkes-
kommunen sine vedtak er basert på en faglig
utredning utført av en arbeidsgruppe tilknyttet
Bergensprogrammet. I henhold til beregningene
som er utført vil takstene føre til en trafikkreduk-
sjon på 43 pst. Beregningene er usikre, ettersom
modellverktøyet man har tilgjengelig for
endringer i reisemønster er utarbeidet for
endringer på mellomlang sikt. Det er beregnet at
bompengeinntektene vil øke med om lag 4 mill. kr
daglig ved faktisk bruk av ordningen. Innføring av

tiltaket vil føre til en engangskostnad på om lag
0,3-0,4 mill. kr for tilpasning i AutoPASS-systemet.

Etter lovbestemmelsen er myndigheten til å
fastsette en slik forskrift lagt til Samferdselsdepar-
tementet. Forslaget til forskrift som regulerer ord-
ningen i Bergen skal sendes på offentlig høring.
Etter forslaget skal ordningen fungere som et til-
tak som Bergen og Hordaland kan ha i beredskap
til fremtidige tilfeller av høy luftforurensning.

Samferdselsdepartementet har inngått avtale
med Hordaland fylkeskommune og Bergen kom-
mune om midler fra Belønningsordningen for pe-
rioden 2015–2018. Det er lagt til grunn et samlet
statlig tilskudd på 784 mill. kr i fireårsperioden.
Målsettingen er nullvekst i personbiltransporten i
Bergen kommune i perioden 2015–2018. Årlig ut-
betaling i tråd med avtalen er avhengig av Stortin-
gets vedtak om bevilgninger det enkelte år. 

Bruk av midler i 2015

Prioritering av bompenger og midler over ordi-
nære budsjetter i 2015 ble fastsatt gjennom fylkes-
kommunens budsjettvedtak. Bompengene ble i all
hovedsak benyttet til Bybanen og fv 577 Ringveg
vest. Første etappe av Bybanen mellom sentrum
og Nesttun, og første etappe av Ringveg vest mel-
lom Dolviken og Sandeide ble åpnet for trafikk i
2010. Andre etappe av Bybanen mellom Nesttun
og Rådal ble åpnet for trafikk i juni 2013, mens
byggingen av andre etappe av Ringveg vest mel-
lom Sandeide og Liavatnet ble åpnet for trafikk i
2015. Anleggsarbeidene på tredje etappe av By-
banen som omfatter strekningen mellom Rådal og
Bergen lufthavn Flesland, startet i juni 2013.
Strekningen Rådal–Birkelandskiftet ble åpnet for
trafikk i august 2016, og siste delstrekning fram til
Flesland åpnes for trafikk i 2017. Tabell 5.18 viser
bruken av midler i 2015.

Tabell 5.18 Bruk av midler i Bergensprogrammet i 2015

Mill. 2015-kr

Regnskap 2015

Fylkeskommune Bom/annet Totalt

Bybanen tredje etappe 1 363 1 363

Fv 557 Ringveg vest andre etappe 60 125 185

Programområdetiltak (ikke spesifisert) 198 86 284

Sum Bergensprogrammet 258 1 574 1 832
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Forslag til prioriteringer i 2017

Fylkeskommunens budsjettprosess for 2017 på-
går. Det foreligger derfor ikke endelige avklarin-
ger av fordelingen mellom de ulike tiltakene. By-
banen tredje etappe og andre etappe av Ringveg
vest videreføres med delvis bompengefinansier-
ing. 

I Prop. 143 S (2012–2013) er det lagt opp til å
benytte midler fra Bergensprogrammet til å plan-
legge nye prosjekter/tiltak, inkl. videre planleg-
ging av Bybanen. Planleggingen mot Åsane har
vist seg å være utfordrende, spesielt i forbindelse
med den delen av traséen som berører de histo-
riske delene av Bergen sentrum, bl.a. Bryggen
med mange kulturminner. Det er tidligere beslut-
tet å utarbeide reguleringsplaner for Bybanen på

strekningen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen
før strekningen mellom Bergen sentrum og
Åsane. For å sikre videre framdrift i den samlede
utbyggingen av Bybanen, har Bergen kommune
og Hordaland fylkeskommune gått inn for at det
kan benyttes bompenger innenfor Bergenspro-
grammet til å planlegge og prosjektere streknin-
gen Bergen sentrum–Fyllingsdalen på om lag 10
km. Stortinget har gjennom behandlingen av
Prop. 117 S (2014–2015) sluttet seg til at det kan
brukes bompenger til å prosjektere fjerde etappe
av Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Det er
der lagt til grunn en kostnad på 200 mill. kr. 

Fordelingen av midler mellom programområ-
dene vil først foreligge i desember 2016. Tabell
5.19 viser foreløpig forslag til fordeling av midler i
2017.

Tiltakene i 2017 bygger opp under mål om be-
drede forhold for kollektivtrafikk, gående og sy-
klende. En nærmere vurdering av virkningene av
prioriterte tiltak vil først foreligge når prioriterin-
gen av tiltak innenfor programområdene er ved-
tatt i desember 2016. 

Bymiljøavtale

Samferdselsdepartementet tar sikte på at forhand-
lingene mellom staten, Hordaland fylkeskom-
mune og Bergen kommune om en bymiljøavtale
for Bergen kan startes opp raskt. Finansieringen
av Bybanen trinn 4 til Fyllingsdalen vil bli en vik-
tig del av forhandlingene. Staten vil bidra med å
dekke 50 pst. av prosjektkostnadene gjennom ord-
ningen med 50 pst. statlig tilskudd til store fylkes-
kommunale kollektivtransportprosjekt i en bymil-
jøavtale. Lokale myndigheter er ansvarlige for den
resterende delen av finansieringen. Det er i dag

ikke tilstrekkelig midler i Bergensprogrammet til
å dekke dette behovet. Før det inngås en bymiljø-
avtale forutsettes det at et finansieringsopplegg er
på plass og at nødvendige lokalpolitiske vedtak er
fattet. 

Samferdselsdepartementet foreslår at det be-
vilges 50 mill. kr over kap. 1330 post 63 til By-
banen til Fyllingsdalen i 2017. Utbetaling av det
statlige bidrag forutsetter at det er inngått en by-
miljøavtale. Forslaget er nærmere omtalt under
programkategori 21.40 Særskilte transporttiltak. 

Trondheim

Staten ved Samferdselsdepartementet, Trond-
heim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskom-
mune inngikk i september 2016 en bymiljøavtale
som skal legge til rette for at veksten i person-
transporten i Trondheim skal tas med kollektiv-
transport, sykling og gåing. Bymiljøavtalen be-

Tabell 5.19 Forslag til fordeling av midler i Bergensprogrammet i 2017

Mill. 2017-kr

Budsjett 2017

Fylkeskommune Bom/annet Totalt

Bybanen tredje etappe 50 50

Bybanen fjerde etappe, forberedelser 200 200

Fv 557 Ringveg vest andre etappe 20 50 70

Programområdetiltak (ikke spesifisert) 284 0 284

Sum Bergensprogrammet 304 300 604

Belønningsmidler 200
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skriver ansvarsdeling og ansvar for finansiering av
tiltak mellom aktørene. 

Avtalen gjelder for perioden 2016 til 2023. Det
åpnes for en reforhandling etter kommende revi-
sjon av Nasjonal transportplan. 

Bymiljøavtalen omfatter porteføljen i dagens
Miljøpakke Trondheim, jernbaneinvesteringer,
riksvegtiltak som er forutsatt finansiert over pro-
gramområdene på Statens vegvesens budsjett
samt tiltak finansiert med belønningsmidler. I til-
legg inngår statlig delfinansiering av 50 pst. av
prosjektkostnadene for Superbussløsningen i
Trondheim, trinn 1. 

Finansieringen av tiltakene i bymiljøavtalen
skjer gjennom statlige bevilgninger over budsjet-
tet til Statens vegvesen, Jernbaneverket og Sam-
ferdselsdepartementet samt bompenger, kommu-
nale midler og fylkeskommunale midler. Samferd-
selsdepartementet viser til omtale av statlige mid-
ler under Programkategori 21.30 Vegformål (kap.
1320 post 30) og Programkategori 21.40 Særskilte
transporttiltak (kap. 1330 postene 63 og 64).

Bymiljøavtalen forplikter Trondheim kom-
mune og Sør-Trøndelag fylkeskommune til å til-
rettelegge for en arealbruk rundt viktige kollektiv-
traséer, eventuelt også innføre restriktive tiltak
dersom dette blir nødvendig for å sikre måloppnå-
else.

Gjeldende avtale mellom Samferdselsdeparte-
mentet, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trond-
heim kommune om midler fra Belønningsordnin-
gen gjelder for perioden 2013–2016. I bymiljøavta-
len er det lagt til grunn at belønningsmidlene vide-
reføres innenfor en ramme på 1 190 mill. 2016-kr i
perioden 2017–2023. 

Miljøpakke Trondheim er en viktig del av by-
miljøavtalen. Trinn 1 av Miljøpakke Trondheim
ble vedtatt av Stortinget gjennom behandlingen av
St.prp. nr. 85 (2008–2009), jf. Innst. S. nr. 347
(2008–2009). Trinn 2 ble vedtatt av Stortinget
gjennom behandlingen av Prop. 172 S (2012–
2013), jf. Innst. 494 S (2012–2013).

Innkreving av bompenger er en viktig del av
Miljøpakke Trondheim. I tillegg til de sju bomsta-
sjonene fordelt på tre snitt som allerede tidligere

var etablert, ble det våren 2014 startet opp innkre-
ving i 15 nye bomstasjoner fordelt på til sammen
sju snitt. I tillegg ble takst- og rabattsystemet en-
dret. Omleggingen av bompengesystemet gir en
mer rettferdig fordeling av bompengebelastnin-
gen og gir økte inntekter. 

Etter ett år med drift av det nye bompengeopp-
legget ble det gjennomført en evaluering for å vur-
dere om bompengeinnkrevingen og bruken av
bompengemidlene er innrettet slik at det samsva-
rer med nytteprinsippet. Dette gjelder særlig for-
holdet mellom Trondheim og omliggende kom-
muner. Hovedtrekkene i rapporten er at de fleste
innbyggerne benytter flere transportmidler i løpet
av en uke, slik at de også drar nytte av forbe-
dringstiltak for andre transportformer enn det
som de vanligvis benytter. De som benytter bil får
også en indirekte nytte gjennom bedret framkom-
melighet fordi flere har valgt å benytte kollektiv-
transport, sykkel og gange. 

Det planlegges nå lokalt for trinn 3 av Miljø-
pakke Trondheim. Denne vil innebære en utvidet
bompengepakke med forlenget bompengeperiode
og høyere takster. Samferdselsdepartementet tar
sikte på å komme tilbake til Stortinget med en
proposisjon om utvidelsen av Miljøpakke Trond-
heim i løpet av 2017.

Bruk av midler i 2015

Bruken av midler i 2015 ble fastsatt gjennom Stor-
tingets behandling av Prop. 1 S (2014–2015) og lo-
kale myndigheters budsjettvedtak. I 2015 ble det
bl.a. gjennomført flere tiltak for tilrettelegging for
gående og syklende, samt trafikksikkerhetstiltak
på langs E6 på Rosten. Byggingen av prosjektet
E6 Jaktøyen–Sentervegen ble startet opp med
statlige midler og bompenger. Det ble etablert om
lag 5 km ny sykkelveg langs riksveg samt at syk-
kelfelt på flere strekninger ble markert med rød-
brun asfalt. I tillegg til dette ble det gjennomført
flere kryssutbedringstiltak, holdeplassutbedrin-
ger, signalprioritering, samt flere tiltak for gående
i og rundt sentrum. Tabell 5.20 viser bruken av
midler i 2015.
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Forslag til prioriteringer i 2017

Innenfor rammen er det prioritert midler til tiltak
på programområdene og planlegging. 

Statlig tilskudd gjennom bymiljøavtalen til Su-
perbussløsningen over kap. 1330 post 63 og beløn-
ningsmidler over kap. 1330 post 63 er nærmere
omtalt under Programkategori 21.40 Særskilte
transporttiltak. 

Endelig prioritering av midler til lokale vegtil-
tak og programområder i 2017 vil skje gjennom
Trondheim kommunes og Sør-Trøndelag fylkes-
kommunes behandling av forslag til handlingspro-
gram for Miljøpakken for 2017–2020. Tabell 5.21
er derfor basert på prioriteringene av slike tiltak i
Miljøpakkens handlingsprogram for perioden
2016–2019.

Tabell 5.20 Bruk av midler i Miljøpakke Trondheim i 2015

Mill. 2015-kr

Regnskap 2015

Stat/lokalt Bom/annet Totalt

Riksveg1

E6 Jaktøya–Sentervegen 0 200 200

Etablering av bomsystem 12 14 26

Lokal veg 0 0 0

Gang- og sykkelveger 35 45 80

Trafikksikkerhetstiltak 12 12 24

Miljøtiltak 15 5 20

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming 3 5 8

Planlegging 0 6 6

Grunnerverv 0 1 1

Sum riksveg 77 288 365

Lokale vegtiltak og programområder

Gatebrukstiltak/Lokal veg 10 27 37

Gang- og sykkelveger 29 76 105

Trafikksikkerhetstiltak 18 11 29

Miljøtiltak 27 0 27

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming 12 15 27

Kollektivtrafikk, tilskudd til drift 0 0 0

Planlegging/informasjon 6 14 20

Sum lokale vegtiltak og programområder 102 143 245

Sum Miljøpakke Trondheim 179 431 610

Belønningsmidler 200



108 Prop. 1 S 2016–2017
Samferdselsdepartementet
1 Det er foreslått å sette av 200 mill. kr over kap. 1320 post 30 Programområdene til tiltak i bymiljøavtalene i 2017. Fordelingene av
disse midlene mellom byområdene og tiltak vil bli gjort når nødvendige avklaringer foreligger.

2 Midlene vil i hovedsak bli brukt til oppgradering av holdeplasser. 
3 Se egen linje for lokal andel.

Det prioriteres bompenger til videreføring av pro-
sjektet E6 Jaktøya–Sentervegen. Anleggsarbei-
dene startet opp høsten 2015, og prosjektet ventes
åpnet for trafikk i 2018. 

Det er ikke lagt til grunn bompenger til drift av
kollektivtrafikken i 2017. 

Virkninger av Miljøpakke Trondheim

Miljøpakken har ti hovedmål. Blant annet skal
CO2-utslippene fra transport reduseres med minst
20 pst. innen 2018, andelen som reiser med privat-
bil skal reduseres fra 58 til 50 pst., antallet perso-
ner som er plaget av vegtrafikkstøy skal reduseres
med 15 pst. og antallet trafikkulykker skal reduse-
res med minst 20 pst. Det er utviklet indikatorer

for å følge opp de ti målområdene. Den første eva-
lueringen av Miljøpakken ble gjennomført i 2012,
og den siste i 2015. I tillegg er det gjennomført
flere mindre reisevaneundersøkelser. Resultater
fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU)
fra 2014 er også benyttet i evalueringen.

Evalueringen viser en positiv utvikling innen-
for de aller fleste målområdene. Reisevaneunder-
søkelsene viser at andelen som bruker bil går
ned, og kollektiv- og sykkelandelene går opp sam-
menliknet med situasjonen før oppstart på Miljø-
pakken. Reisevaneundersøkelsen viser positiv ut-
vikling for Trondheim (utvikling perioden 2009/–
2010–2013/–2014). Gangtrafikken har økt med 8
pst. i perioden, sykkeltrafikken har økt med 33
pst. og antall kollektivreisende har økt med 38 pst.

Tabell 5.21 Forslag til fordeling av midler i bymiljøavtalen inkl. Miljøpakke Trondheim i 2017

Mill. 2017-kr

Budsjett 2017

Stat/lokalt Bom/annen Totalt

Riksveg:

E6 Jaktøyen–Sentervegen 275 275

Bymiljøavtale–riksvegtiltak1

Planlegging 5 5

Sum riksveg 0 280 280

Bymiljøavtale, tilskudd til fylkeskommunal infrastruktur 422 3 42

Belønningsmidler i bymiljøavtalen 170  170

Lokale vegtiltak og programområder:

Bymiljøavtale – lokal andel fylkeskommunal infrastruktur 27 15 42

Gatebrukestiltak/Lokale veger 4 112 116

Tiltak for syklende 11 102 113

Tiltak for gående 8 7 15

Trafikksikkerhetstiltak 36 33 69

Miljøtiltak 2 15 17

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming 17 23 40

Planlegging, Informasjon og grunnerverv 0

Sum lokale tiltak og programområder 105 307 412

Drift av kollektivtransport 0 0

Sum bymiljøavtale inkl. Miljøpakke Trondheim 317 587 904
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Antallet førere av personbiler har blitt redusert
med 2 pst., og nedgangen i bilpassasjerer har vært
21 pst.

Nord-Jærenpakken

Innkrevingen av bompenger på Nord-Jæren star-
tet i 2001, og i utgangspunktet var det lagt til
grunn en bompengeperiode på 10 år, jf. St.prp. nr.
14 (1998–99). Finansieringen av bypakken er ba-
sert på bompenger, samt statlige, fylkeskommu-
nale og kommunale midler. Gjennom behandlin-
gen av St.prp. nr. 1 (2004–2005), jf. Innst. S. nr. 13
(2004–2005), ga Stortinget sin tilslutning til
endringer i bompengeordningen ved at takstene
ble økt, og det ble lagt opp til kontinuerlig innkre-
ving, dvs. hele døgnet og alle ukedager. Gjennom
behandlingen av St.prp. nr. 58 (2008–2009), jf.
Innst. S. nr. 230 (2008–2009), sluttet Stortinget
seg til et opplegg for å øke inntektene fram til utlø-
pet av bompengeperioden i 2011.

I påvente av avklaringer i forbindelse med ar-
beidet med Bypakke Nord-Jæren (tidligere omtalt
som Jærenpakke 2) som eventuelt skal avløse
dagens Nord-Jærenpakke, foreslo Rogaland fyl-
keskommune å forlenge eksisterende bompenge-
ordning. Stortinget sluttet seg til opplegget med
forlengelse i inntil fem år, dvs. til utgangen av
2016, jf. Prop. 28 S (2011–2012) og Innst. 117 S
(2011–2012). Gjennom behandlingen av Prop. 36
S (2012–2013) og Innst. 105 S (2012–2013), sluttet
Stortinget seg videre til et opplegg som sikrer full-

finansiering av prosjektet E39 Eiganestunnelen
innenfor de avklarte økonomiske rammene for
pakken. 

I Prop. 28 S (2011–2012) er det forutsatt at der-
som det ikke er blitt tilslutning til en ny bompen-
gepakke, skal bompengeordningen for Nord-
Jærenpakken opprettholdes inntil forutsatte bom-
pengebidrag til igangsatte prosjekter og kostna-
dene ved avvikling av bompengeordningen er fi-
nansiert. Det er derfor lagt til grunn at innkrev-
ingen i dagens bomstasjoner videreføres i 2017, i
påvente av en endelig avklaring av Bypakke Nord-
Jæren.

Samferdselsdepartementet har inngått avtale
med Rogaland fylkeskommune og Stavanger,
Sandnes og Sola kommuner om midler fra Beløn-
ningsordningen for perioden 2013–2016. Det er til-
delt et samlet statlig tilskudd på 295 mill. kr i fire-
årsperioden. Målet er nullvekst i personbiltrafik-
ken i perioden 2013–2016. 

Bruk av midler i 2015

Bruken av midler i 2015 ble fastsatt gjennom Stor-
tingets behandling av Prop. 1 S (2013–2014), lo-
kale myndigheters budsjettvedtak og behandling i
den politiske styringsgruppen. Innenfor rammen
til lokale vegtiltak og programområder ble det i
2015 i hovedsak prioritert midler til å videreføre
allerede igangsatte tiltak, med hovedvekt på kol-
lektivtrafikktiltak. Tabell 5.22 viser bruken av mid-
ler i 2015.



110 Prop. 1 S 2016–2017
Samferdselsdepartementet
1 For store riksvegprosjekter og belønningsmidler viser tabellen bevilgninger, og ikke regnskapstall

Forslag til prioriteringer i 2017

Innenfor rammen til riksvegtiltak prioriteres mid-
ler til å videreføre utbyggingen av prosjektene
E39 Eiganestunnelen, E39 Hove–Sandved og rv
509 Sømmevågen. Utbyggingen av rv 509 Sømme-
vågen startet høsten 2014, mens anleggsarbei-
dene på prosjektet E39 Hove–Sandved startet i
mars 2015. Rv 509 Sømmevågen og E39 Hove–
Sandved ventes åpnet for trafikk i 2017, mens E39

Eiganestunnelen ventes åpnet for trafikk i 2019.
Med forskutterte midler fra Rogaland fylkeskom-
mune videreføres utbyggingen av rv 509 på strek-
ningen Sømmevågen–Sola skole. Anleggsarbei-
dene startet i september 2016, og prosjektet ven-
tes åpnet for trafikk sommeren 2017. 

Innenfor rammen til lokale vegtiltak og pro-
gramområder er kollektivtrafikktiltak prioritert. I
tillegg er det prioritert midler til tiltak for å legge
til rette for gående og syklende.

Tabell 5.22 Bruk av midler i Nord-Jærenpakken i 2015

Mill. 2015-kr

Regnskap/budsjett 2015

Stat/lokalt Bom/annet Totalt

Riksveg1

Rv 509 Solasplitten  95 11 106

E39 Eiganestunnelen  115  256 371

Rv 509 Sømmevågen  36 14 50

E39 Hove–Sandved  47 28 75

Sum riksveg  293 309 602

Lokale vegtiltak og programområder

Fv 505 Skjæveland–Foss Eikeland 9 5 14

Kollektivfelt fv 44 (ikke fordelt)  42  81  123

Tiltak for gående og syklende  21  86  107

Sum lokale vegtiltak og programområder  72  172  244

Sum Nord-Jærenpakken  365  481  846

Belønningsmidler  100
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Nord-Jærenpakken er etablert for å finansiere
gitte tiltak. Virkningen av Nord-Jærenpakken i
2017 vil være bedret framkommelighet gjennom
ferdigstillelse av vegprosjekter, kollektivprosjek-
ter og tiltak for gående og syklende.

Status for arbeidet med Bypakke Nord-Jæren og 
bymiljøavtale

På bakgrunn av tilrådinger i konseptvalgutred-
ning (KVU) og den eksterne kvalitetssikringen
(KS1), er det lagt til grunn at utviklingen av trans-
portsystemet på Jæren skal baseres på buss og
jernbane. 

I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt
til grunn et mål for den nasjonale transportpolitik-
ken i storbyområdene om at veksten i person-
transporten skal skje med kollektivtransport, syk-
kel og gange. Et tilsvarende mål er nedfelt i Regio-
nalplan Jæren. For å nå dette målet er det nødven-
dig å legge til rette for miljøvennlig transport og
en arealplanlegging som reduserer transportbe-
hovet.

Samferdselsdepartementet tar sikte på at for-
handlingene om en bymiljøavtale mellom staten,
Rogaland fylkeskommune og berørte kommuner
på Nord-Jæren kan startes opp i løpet av kort tid.
Staten vil bidra med inntil 50 pst. av kostnadene
for Bussveien på Nord-Jæren innenfor ordningen
med 50 pst. tilskudd til store fylkeskommunale

kollektivtransportprosjekt i en bymiljøavtale. Pro-
sjektet er nærmere omtalt under Programkategori
21.40 Særskilte transporttiltak. Kostnadene for
prosjektet er foreløpig vurdert til 10,1 mrd. kr.
Dette må betraktes som et overslag, og den ende-
lige statlige andelen vil bli fastsatt gjennom for-
handlingene om bymiljøavtale.

Forutsatt at det inngås en bymiljøavtale fore-
slår departementet at det bevilges 85 mill. kr i stat-
lige midler til Bussveien i 2017. Midlene skal bru-
kes til tiltak på fv 44 mellom Stavanger og Sand-
nes.

Bypakke Nord-Jæren vil være en viktig del av
en bymiljøavtale for Nord-Jæren. Et forslag til fi-
nansiering og utbygging av Bypakke Nord-Jæren
ble behandlet av Rogaland fylkeskommune samt
Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommu-
ner høsten 2014. Arbeidet med ekstern kvalitets-
sikring av det foreslåtte opplegget (KS2) er nylig
avsluttet. Samferdselsdepartementet vil komme
tilbake til et opplegg for finansiering av Bypakke
Nord-Jæren når det foreligger tilstrekkelige avkla-
ringer.

Korridor 1 Oslo–Svinesund/Kornsjø

E6 Riksgrensen/Svinesund–Oslo med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 505,1 mill. kr over post 30 for 2017. I til-
legg er det forutsatt 71 mill. kr i bompenger.

Tabell 5.23 Forslag til fordeling av midler i Nord-Jærenpakken i 2017

Mill. 2017-kr

Budsjett 2017

Stat/lokalt Bom/annet Totalt

Riksveg

E39 Eiganestunnelen 500 341 841

Rv 509 Sømmevågen 0 0 0

Rv 509 Sømmevågen–Sola skole 0 130  130

E39 Hove–Sandved 42 8 50

Sum riksveg  542  479  1 021

Lokale vegtiltak og programområder

Fv 505 Skjæveland–Foss Eikeland 20 80 100

Tiltak for gående og syklende 4 20 24

Sum lokale vegtiltak og programområder  24  100  124

Sum Nord-Jærenpakken  566 579  1 145
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Innenfor denne rammen prioriteres midler til å
videreføre prosjektet rv 110 Ørebekk–Simo i Øst-
fold.

Innenfor programområdene er det i all hoved-
sak satt av midler til tilrettelegging for gående og
syklende og trafikksikkerhetstiltak. Bl.a. settes
det av midler til å videreføre byggingen av gang-
og sykkelveg langs E6 på strekningen Vevelstad-
veien–Smedsrudveien i Akershus. I tillegg settes

det av midler til oppstart av bygging av gang- og
sykkelveg på fv 118 langs E6 på strekningen Sand-
bakken–Skjeberg. Det er lagt til grunn bompen-
ger til enkelte mindre tiltak innenfor Bypakke
Nedre Glomma. 

Under fornying settes det av midler til å ferdig-
stille utbedringen av E6 Brynstunnelen i Oslo. 

Det settes også av midler til planlegging. 

Rv 110 Ørebekk–Simo

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 255, Prop. 32 S (2014–2015), side 2, og
Prop. 1 S (2015–2016), side 105. Prosjektet inngår
i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma, jf. Prop. 50 S
(2014–2015).

Prosjektet omfatter utvidelse av rv 110 mellom
Ørebekk og Simo til firefelts veg over en 1,4 km
lang strekning. Vegen skal bygges med to felt i
hver kjøreretning adskilt av midtrabatt. Ett av fel-
tene i hver retning reserveres som sambruksfelt,
eventuelt som kollektivfelt. Prosjektet inkluderer
ny og utvidet bruforbindelse over Seutelva. Det
skal også bygges sykkelveg og fortau på streknin-
gen. 

Anleggsarbeidene startet i september 2015, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2017.

Av foreslåtte midler i 2017 forutsettes 7 mill. kr
stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Korridor 2 Oslo–Ørje/Magnor/Riksåsen

E18 Riksgrensen/Ørje–Oslo

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 367 mill. kr over post 30 for 2017. I til-
legg er det forutsatt 2 mill. kr i bompenger.

Innenfor denne rammen prioriteres midler til å
videreføre prosjektet E18 Riksgrensen–Ørje i Øst-
fold. I tillegg er det lagt til grunn midler til fullfø-
ring av prosjektet E18 Knapstad–Retvet i Østfold
og Akershus.

Innenfor programområdene settes det av mid-
ler til trafikksikkerhetstiltak. Midlene går til vide-
reføring av flere mindre tiltak. 

Det settes også av midler til planlegging. 

E18 Riksgrensen–Ørje

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 261–262, Prop. 1 S (2015–2016), side
105, og Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016). Prosjektet
er vedtatt delvis bompengefinansiert som en del
av Østfoldpakka, jf. Prop. 176 S (2012–2013).

Strekningen bygges som tofelts veg med midt-
rekkverk og forbikjøringsfelt over en lengde på
6,2 km i Marker kommune i Østfold. Fra riksgren-
sen til like øst for Ørje sentrum bygges vegen i ny
trasé. Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg
2 (2015–2016) ble prosjektet utvidet med forbikjø-

(i mill. 2017-kr)

Kostnads-
ramme

Prognose
for

sluttkostnad

Statsmidler
og annen

finansiering
i 2017

Restbehov
pr.

01.01.2018

Rv 110 Ørebekk–Simo 798 723 207 125

(i mill. 2017-kr)

Kostnads-
ramme

Prognose
for

sluttkostnad

Statsmidler
og annen

finansiering
i 2017

Restbehov
pr.

01.01.2018

E18 Riksgrensen–Ørje 906 889 132 63

E18 Knapstad–Retvet 1 626 1 605 207 0
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ringsfelt opp stigningen i retning tollstasjonen ved
Riksgrensen.

I Prop. 176 S (2012–2013) var det forutsatt
tovegs innkreving av bompenger, både på ny og
gammel E18. Med den valgte planløsningen viser
det seg at det er tilstrekkelig med bomstasjon på
ny E18, plassert øst for nytt kryss med av- og på-
kjøring for gammel E18. Med denne løsningen vil
trafikanter som kommer vestfra både på ny og
gammel E18, passere bomstasjonen ved kjøring
mot riksgrensen. Trafikanter som kommer østfra
på ny E18, må passere bomstasjonen både dersom
de velger å kjøre videre på ny E18 eller om de tar
av til gamle E18. Siden trafikkstrømmene både på
ny og gammel E18 fanges opp, vil den valgte løs-
ningen ikke påvirke bompengeinntektene. 

Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk i juli 2017. Av fore-
slåtte midler i 2017 forutsettes 2 mill. kr stilt til
disposisjon av bompengeselskapet.

E18 Knapstad–Retvet

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 261–262, og Prop. 1 S (2015–2016),
side 106. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefi-
nansiert som en del av Østfoldpakka, jf. Prop. 176
S (2012–2013).

Strekningen bygges som firefelts veg over en
lengde på 6,2 km i Hobøl kommune i Østfold og
Ski kommune i Akershus. Strekningen bygges i
sin helhet i ny trasé. Det bygges to planskilte
kryss og gang- og sykkelveg langs fv 120 fra Elve-
stad sentrum fram til krysset med nye E18. Vegen
krysser Hobølelva i bru på om lag 300 meter.

Anleggsarbeidene startet i februar 2014, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i november
2016. Midlene i 2017 går til restarbeider og slutt-
oppgjør.

E16 Riksgrensen/Riksåsen–Hønefoss og rv 35 
Hønefoss–Hokksund med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 302 mill. kr over post 30 for 2017.

Innenfor denne rammen settes det av midler
til sluttoppgjør og refusjon av forskutterte midler
til prosjektet E16 Kongsvinger–Slomarka i Hed-
mark.

Innenfor programområdene settes det av mid-
ler til tilrettelegging for gående og syklende, utbe-
dringstiltak og trafikksikkerhetstiltak. Det settes
av midler til bygging av gang- og sykkelveg ved
E16 fra Kongevegen til kryss med rv 2 i Hedmark
og til å utbedre gangbru ved Vikerskogen på rv 35

i Buskerud. Videre er det lagt til grunn midler til
restfinansiering av midtrekkverk i Langerudbak-
ken på rv 35 i Buskerud. 

Det settes også av midler til planlegging.

Korridor 3 Oslo–Grenland–Kristiansand–
Stavanger

E18 Oslo–Kristiansand og E39 Kristiansand–
Stavanger med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 2 337,8 mill. kr over post 30 for 2017. I
tillegg er det forutsatt 1 173 mill. kr i bompenger
og forskudd.

Innenfor denne rammen prioriteres midler til
videreføring av E18 Bommestad–Sky og refusjon
for E18 Gulli–Langåker. Disse prosjektene inngår
i utbyggingen av E18 i Vestfold. 

Det settes av midler til finansiering av tidligere
påløpte kostnader for Statens vegvesen ved pro-
sjektet E18 Tvedestrand–Arendal i Aust-Agder.
Kostnadene omfatter forberedende arbeider inkl.
grunnerverv. Prosjektet skal gjennomføres av
Nye Veier AS, jf. Meld. St. 25 (2014–2015). 

På E18 i Vest-Agder videreføres prosjektet E18
Varoddbrua.

Innenfor Nord-Jærenpakken videreføres pro-
sjektene E39 Eiganestunnelen, E39 Hove–Sand-
ved og rv 509 Sømmevågen. Med forskutterte
midler fra Rogaland fylkeskommune videreføres i
tillegg utbyggingen av rv 509 på delstrekningen
Sømmevågen–Sola skole. Prosjektet ventes åpnet
for trafikk i 2018. 

Det settes av midler til forberedende arbeider
og anleggsstart på prosjektet rv 23 Dagslett–Lin-
nes i Buskerud. Videre settes det av midler til
restfinansiering av arbeidene på Skjeggestad bru
på E18 i Vestfold etter kvikkleireskredet i februar
2015.

Innenfor programområdene er det i all hoved-
sak satt av midler til kollektivtrafikktiltak og uni-
versell utforming, tilrettelegging for gående og sy-
klende og trafikksikkerhetstiltak. Bl.a. legges det
til grunn midler til å starte opp byggingen av midt-
rekkverk på strekningen Skurve sør–Skurve nord
på E39 i Rogaland og gang- og sykkelveg på strek-
ningen Nyåskaivegen–Eigerøy bru på rv 42 i Ro-
galand. I tillegg legges det til grunn midler til å
fullføre byggingen av gang- og sykkelveg på strek-
ningene Midgard–Jernbanegata langs rv 19 i Vest-
fold og Skjerpe–Krossmoen lang E39 i Rogaland,
samt til restfinansiering av byggingen av midt-
rekkverk mellom Tangen vest og Aust-Agder
grense på E18 i Telemark. 
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Under fornying settes det av midler til bl.a. å
ferdigstille arbeidene med utbedring av E18 Foss-
kolltunnelen i Buskerud og E39 Kirkeheitunnelen
i Vest-Agder. Videre settes det av midler til videre-
føring av arbeidene i seks tunneler på E18 i
Nordre Vestfold (Hanekleiva, Løken, Hillestad,

Bringåker, Botne og Brekke) samt til restfinansi-
ering av rv 354 Høgenheitunnelen i Telemark.

Det settes også av midler til planlegging og
grunnerverv. 

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 10,3 mill. kr over post 35 Vegutbygging
i Bjørvika for 2017.

E18 Bjørvikaprosjektet

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 28 (2001–
2002), St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 221–222,
St.prp. nr. 50 (2004–2005) og Prop. 1 S (2015–
2016), side 89–92 og side 108. Prosjektet inngår i
Oslopakke 3, jf. bl.a. St.prp. nr. 40 (2007–2008) og
St.meld. nr. 17 (2008–2009).

Anleggsarbeidene for første etappe startet
sommeren 2005. Tunnelen under Bjørvika og Bis-
pevika ble åpnet for trafikk høsten 2010,
Nordenga bru ble åpnet for trafikk i august 2011
og av- og påkjøringsrampene ved Havnelageret
ble åpnet høsten 2012.

Andre og siste etappe omfatter nytt lokalt riks-
vegsystem i Bjørvika. Anleggsarbeidene startet
høsten 2011. Nylandsvegen bru ble åpnet for tra-
fikk i desember 2013, og Kong Håkon 5. gate og
deler av Dronning Eufemias gate ble åpnet for tra-
fikk i juni 2014. Resten av Dronning Eufemias gate
ble ferdigstilt i juni 2015. Etter 2015 er det bare del-
vis ombygging av Bispegata som står igjen. Disse
arbeidene er avhengig av utbyggingen av Follo-
banen. Trolig vil arbeidene bli gjennomført i 2018–
2019 mot tidligere planlagt i 2017–2018. Ombyg-
gingen av Bispegata krever ny reguleringsplan.
Denne er ennå ikke vedtatt av Oslo kommune.

E18 Bommestad–Sky

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 269–271, og Prop. 1 S (2015–2016),
side 108. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefi-
nansiert, jf. Prop. 123 S (2012–2013) og Prop. 32 S
(2014–2015). Prosjektet er siste etappe i utbyggin-
gen av E18 til firefelts veg gjennom Vestfold.

Strekningen bygges som firefelts veg over en
lengde på 6,7 km i Larvik kommune i Vestfold. Ut-
byggingen omfatter en bru på 570 meter på nye
E18 som delvis går over innsjøen Farris, og to tun-
neler på om lag 2,8 km og 1,3 km henholdsvis øst
og vest for Farris. Videre inngår bygging av et
planskilt kryss ved Farriseidet. I tilknytning til
dette krysset vil det gjennomføres en betydelig
ombygging av lokalvegsystemet, inkludert om-
bygging av dagens E18 til gang- og sykkelveg mel-
lom Bommestad og Lovisenlund. I tillegg vil det
bli etablert en kollektivterminal. 

Anleggsarbeidene startet i januar 2014, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2017.
Av foreslåtte midler i 2017 forutsettes 540 mill. kr
stilt til disposisjon av bompengeselskapet. 

(i mill. 2017-kr)

Kostnads-
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Restbehov
pr.

01.01.2018

E18 Bjørvikaprosjektet 8 030 7 917 10 75

E18 Bommestad–Sky 5 420 4 630 890 601

E18 Varoddbrua 1 053 926 180 571

E39 Hove–Sandved 825 782 50 118

E39 Eiganestunnelen 3 402 3 329 840 832

Rv 509 Sømmevågen 839 779 0 121

Rv 23 Dagslett–Linnes 2 547 2 271 250 1 714
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E18 Varoddbrua

Prosjektet er omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013),
side 268, i Prop. 1 S (2015–2016), side 108, og
Prop. 126 S (2015–2016), side 2. 

Prosjektet omfatter riving av eksisterende hen-
gebru og etablering av ny bru mellom dagens
bruer. Lengden på den nye brua blir om lag 650
m. 

Den nye brua skal betjene østgående biltra-
fikk. Kassebrua fra 1994 skal fortsatt betjene vest-
gående biltrafikk. Begge bruene skal ha to kjøre-
felt pluss ett kollektivfelt, til sammen seks felt.
Dagens gang- og sykkelfelt på kassebrua gjøres
om til kollektivfelt. Gang- og sykkelveg for begge
retninger etableres på den nye brua og knyttes til
eksisterende vegnett.

Det legges opp til anleggsstart i desember
2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020.

E39 Hove–Sandved

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013) som del av prosjektet E39 Ålgård–Sandved,
Prop. 32 S (2014–2015), og Prop. 1 S (2015–2016),
side 108–109. Prosjektet inngår i Nord-Jærenpak-
ken, jf. Prop. 28 S (2011–2012). 

Prosjektet ligger i Sandnes kommune i Roga-
land og er første etappe i utbyggingen av streknin-
gen Ålgård–Sandved. Prosjektet omfatter ombyg-
ging av dagens tofelts veg med midtrekkverk til fi-
refelts veg på en 1,6 km lang strekning. I tillegg
inngår ombygging av om lag 1,3 km av rv 13 og fv
325. 

Anleggsarbeidene startet i mars 2015 og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2017. Av fore-
slåtte midler i 2017 forutsettes 8 mill. kr stilt til
disposisjon av bompengeselskapet.

E39 Eiganestunnelen

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–
2009), side 223, Prop. 109 S (2011–2012), Prop. 97
S (2013–2014), og Prop. 1 S (2014–2015), side 103.
Prosjektet inngår i Nord-Jærenpakken, jf. Prop. 28
S (2011–2012). 

Prosjektet omfatter bygging av 5 km firefelts
veg forbi Stavanger sentrum mellom Schancheho-
len og Smiene, inkl. Eiganestunnelen som er 3,7
km lang. Tunnelen har en fellesstrekning på om
lag 0,9 km med Hundvågtunnelen på Ryfast-pro-
sjektet. Dagens E39 mellom Schancheholen og
Madlaveien bygges om til lokalveg, og By-
haugtunnelen på dagens E39 blir lagt om for å
inngå i lokalvegnettet.

Anleggsarbeidene startet i april 2014, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. Av foreslåtte
midler i 2017 forutsettes 340 mill. kr stilt til dispo-
sisjon av bompengeselskapet.

Rv 23 Dagslett–Linnes

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 275, og Prop. 1 S (2015–2016, side 109.
Prosjektet er foreslått delvis bompengefinansiert,
jf. Prop. 146 S (2014–2015).

Prosjektet ligger i Røyken og Lier kommuner i
Buskerud og omfatter bygging av 5,5 km ny fire-
felts veg. Vegen vil delvis følge dagens trasé og
delvis gå i ny trasé. Hovedelementene i prosjektet
er en tunnel på 2,2 km og nye kryss ved Dagslett
og Linnes. I prosjektet inngår også bygging av 3
km gang- og sykkelveg.

Det legges opp til anleggsstart i august 2017,
og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021. Av
foreslåtte midler i 2017 forutsettes 150 mill. kr stilt
til disposisjon av bompengeselskapet.

Rv 509 Sømmevågen

Prosjektet er bl.a. omtalt i Prop. 156 S (2012–2013)
og Prop. 1 S (2015–2016), side 109. Prosjektet inn-
går i Nord-Jærenpakken, jf. Prop. 28 S (2011–
2012).

Prosjektet ligger i Sola kommune i Rogaland
og omfatter ombygging av dagens veg til firefelts
veg fra Solasplitten til Sømmevågen vest. Prosjek-
tet omfatter også ombygging av Flyplassvegen inn
mot Stavanger lufthavn, Sola. Totalt blir det bygd
om lag 2,7 km firefelts veg. I tillegg inngår byg-
ging av nytt planskilt kryss mellom rv 509 og Fly-
plassvegen og bygging av om lag 6 km gang- og
sykkelveg.

Anleggsarbeidene startet i november 2014, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i juli 2017. I ho-
vedsak som følge av endringer i entreprenørens
gjennomføringsplan for anleggsarbeidene, vil
byggeaktiviteten i 2017 bli finansiert med mindre-
forbruk tidligere år.

Korridor 4 Stavanger–Bergen–Ålesund–
Trondheim

E39 Stavanger–Bergen–Ålesund med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 1 551,2 mill. kr over post 30 for 2017. I
tillegg er det forutsatt 1 292 mill. kr i bompenger.

Det legges til grunn statlige midler og bom-
penger til å videreføre utbyggingen av E39 Svega-
tjørn–Rådal i Hordaland. Det settes også av midler
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til refusjon av forskutterte midler til utbyggingen
av E39 Nyborgkrysset i Hordaland.

I Sogn og Fjordane legges det til grunn stat-
lige midler til å fullføre utbyggingen av E39 på
strekningene Dregebø–Grytås og Birkeland–
Sande nord. Det settes av midler til restfinansi-
ering av prosjektet E39 Lavik ferjekai som ble
åpnet for trafikk i 2014. Videre settes det av stat-
lige midler til anleggsstart for prosjektet E39 Bjør-
set–Skei. 

Prosjektet rv 555 Sotrasambandet skal gjen-
nomføres som et OPS-prosjekt, jf. Prop. 1 S (2014–
2015), side 76, og Meld. St. 25 (2014–2015). Det
settes av statlige midler i 2017 til forberedende ar-
beider inkl. flytting av høyspentlinje og grunner-
verv.

Innenfor programområdene settes det i hoved-
sak av midler til trafikksikkerhetstiltak, kollektiv-
trafikktiltak og universell utforming, utbedringstil-
tak og tiltak for gående og syklende.

Det legges til grunn midler til bygging av
gang- og sykkelveg på strekningen Nesttun–
Skjold på E39 og strekningen Gyldenpriskrysset–
Carl Konows gate på rv 555 i Hordaland. I tillegg
prioriteres midler til bygging av gang- og sykkel-

veg på strekningen Gismarvik–Aksdal på E39 i
Rogaland. Videre legges det til grunn midler til vi-
dereføring av byggingen av midtrekkverk på
strekningen Tuft–Flatøy på E39 i Hordaland og til
byggingen av undergang under E39 ved Ekset i
Møre og Romsdal. Videre settes det av midler til
refusjon av forskutterte midler til ombyggingen av
Bergen busstasjon og til kollektivfelt på rv 555 på
strekningen Breiviksskiftet–Drotningsvik. Det
settes av midler til å videreføre utbedringen av
Førlandskrysset på E39 i Rogaland inkl. bygging
av midtrekkverk. Det settes også av midler til å vi-
dereføre tilretteleggingen for gående og syklende
på strekningen Minde allé–Fabrikkgaten på E39 i
Bergen. Det er lagt til grunn bompenger til mindre
tiltak innenfor Førdepakken i Sogn og Fjordane.

Under fornying settes det av midler til å full-
føre utbedringen av Mundalsberget- og Bjørsvik-
tunnelene. I tillegg settes det av midler til å videre-
føre arbeidene i Masfjord- og Bømlafjordtunnel-
ene på E39 i Hordaland og til Rotsethorn-, Blind-
heim- og Moatunnelene på E39 i Møre og Roms-
dal.

Det settes også av midler til planlegging.

1 Foreløpig styringsramme i påvente av resultat av KS2-prosess.

E39 Rogfast

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 282–283, Prop. 117 S (2012–2013),
Prop. 1 S (2015–2016), side 110, og Prop. 126 S
(2015–2016).

Regjeringen har som langsiktig ambisjon å
bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim
til ferjefri standard. Utbyggingen av en ferjefri for-
bindelse mellom Nord-Jæren og Haugalandet,
E39 Rogfast, er starten på det langsiktige arbeidet
med å utvikle E39 til en effektiv og rask tran-
sportåre som binder sammen de store vekstregio-
nene langs kysten.

Prosjektet E39 Rogfast er planlagt å omfatte en
undersjøisk toløps tunnel under Boknafjorden
mellom kommunene Randaberg og Bokn i Roga-
land. Det er også planlagt en ettløps tunnelarm
opp til Kvitsøy som del av prosjektet. Tunnelen vil
bli 26,7 km lang, mens armen opp til Kvitsøy vil bli
3,7 km lang. Armen til Kvitsøy med tilknytning til
fv 551 blir fylkesveg. Med en planlagt dybde på
392 m under havoverflaten vil Rogfast bli både
verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtun-
nel. Tunnelen er planlagt med en maksimal stig-
ning på 5 pst., mot opprinnelig planlagt en maksi-
mal stigning på 7 pst. Maksimal stigning i tunnel-
armen opp til Kvitsøy er opprettholdt uendret på 7

(i mill. 2017-kr)

Kostnads-
ramme
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E39 Rogfast1 - 15 310 100 15 210

E39 Svegatjørn–Rådal 7 554 6 967 1 490 3 835

E39 Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande 
nord 697 715 88 10

E39 Bjørset–Skei 846 784 144 507
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pst. Det er beregnet at prosjektet vil få en
årsdøgntrafikk på om lag 5 900 kjøretøyer (ÅDT) i
åpningsåret, som vil stige til over 13 000 kjøre-
tøyer når bompengeinnkrevingen avsluttes. 

Tilknytning til eksisterende E39 i Randaberg
vil skje i det tilstøtende Harestadkrysset, som er
forutsatt gjennomført som del av prosjektet E39
Smiene–Harestad innenfor Bypakke Nord-Jæren.

I tillegg til at ferjesambandene E39 Mortvika–
Arsvågen og fv 521 Mekjarvik–Kvitsøy legges ned
når Rogfast åpnes for trafikk, er det forutsatt at
dagens E39 fra Randaberg over Rennesøy til Mor-
tavika blir omklassifisert til fylkesveg.

Det foreligger godkjente reguleringsplaner for
hele prosjektet, herunder reguleringsplaner for
massedeponier. Det er lokalpolitisk tilslutning til
et opplegg for delvis bompengefinansiering av
prosjektet. Arbeidet med ekstern kvalitetssikring
(KS2) pågår. Regjeringen tar sikte på å legge fram
et opplegg for utbygging og delvis bompenge-
finansiering av prosjektet så snart tilstrekkelige
avklaringer foreligger. 

Gjennom behandlingen av Prop. 126 S (2015–
2016) har Stortinget samtykket i at dagens for-
håndsinnkreving av bompenger i ferjesambandet
E39 Mortavika–Arsvågen blir forlenget til endelig
bompengeopplegg for prosjektet er behandlet av
Stortinget, avgrenset til utgangen av 2017.

E39 Svegatjørn–Rådal

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 283, og Prop. 1 S (2015–2016), side
110. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansi-
ert, jf. Prop. 134 S (2013–2014).

Prosjektet ligger i kommunene Os og Bergen
og omfatter bygging av om lag 16 km firefelts veg
i ny trasé vest for Nesttun. Om lag 13 km av strek-
ningen legges i tre tunneler. I tillegg blir om lag 3
km av rv 580 lagt i ny trasé forbi Lagunen kjøpe-
senter, delvis i tunnel. Det bygges en ny fylkesveg-
arm fram til Lyseklostervegen, og fv 163 i Lyse-
fjordområdet vil bli rustet opp. Det skal etableres
to kryss i Os kommune og ett i Bergen kommune.
E39 og rv 580 kobles sammen på Nordås i et
kryss som ligger delvis i fjell. Utbyggingen gir en
beregnet reduksjon i kjøretid på om lag 17 minut-
ter.

Anleggsarbeidene startet i september 2015, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022. Av fore-
slåtte midler i 2017 forutsettes 1 250 mill. kr stilt
til disposisjon av bompengeselskapet.

E39 Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande nord

Prosjektet er omtalt i Meld. nr. 26 (2012–2013),
side 281, og Prop. 1 S (2015–2016), side 110.

Prosjektet ligger i Gaular kommune i Sogn og
Fjordane. De to strekningene bygges som ett pro-
sjekt og omfatter 9 km veg, hvorav vel 3 km byg-
ges i ny trasé forbi Sande sentrum. I prosjektet
inngår bl.a. en tunnel på om lag 1 km, en bru på
om lag 100 meter og om lag 2 km gang- og sykkel-
veg.

Det er ventet at kostnadene vil øke med om
lag 80 mill. kr i forhold til styringsrammen og om
lag 20 mill. kr i forhold til kostnadsrammen. Dette
skyldes ekstra tiltak på grunn av dimensjonering
for 200-årsflom og ekstra sikringstiltak ved påhug-
gene for tunnelen. I tillegg er brua over elva om-
prosjektert fordi det er nødvendig med fundamen-
tering på pæler. 

Anleggsarbeidene startet i juni 2013, og pro-
sjektet ble åpnet for trafikk i juni 2016. Midlene i
2017 går til restarbeider.

E39 Bjørset–Skei

Prosjektet er omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013),
side 282, og Prop. 1 S (2015–2016), side 110.

Strekningen Bjørset–Skei på E39 i Jølster
kommune i Sogn og Fjordane er på om lag 11 km
og har til dels svært dårlig standard, med svingete
veg, smal vegbane uten gul midtlinje, varierende
bæreevne og mange avkjørsler. Med unntak av
om lag 100 meter ved Skei er det ingen tilrette-
legging for gående og syklende.

Prosjektet omfatter utvidelse av vegen til 8,5 m
vegbredde og utretting av svinger. Fra Bjørset til
Indre Årdal er det planlagt ekstra bred skulder for
myke trafikanter, og fra Indre Årdal til Skei er det
planlagt gang- og sykkelveg. En rekke avkjørsler
er planlagt sanert eller samlet. Prosjektet omfatter
også utbedring av et skredpunkt. 

Den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet
er gjennomført. Samferdselsdepartementet leg-
ger etter dette til grunn en styringsramme for pro-
sjektet på 765 mill. 2016-kr og en kostnadsramme
på 825 mill. 2016-kr. Omregnet til 2017-prisnivå
blir styringsrammen 784 mill. kr og kostnadsram-
men 846 mill. kr, jf. forslag til romertallsfullmakt. 

Det er lagt opp til anleggsstart i mars 2017, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.

E39 Ålesund–Trondheim

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 178 mill. kr over post 30 for 2017.
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Innenfor denne rammen legges det til grunn
midler til refusjon av forskutterte midler for pro-
sjektet E39 Harangen–Høgkjølen i Sør-Trøndelag.

Innenfor programområdene settes det av mid-
ler til utbedringstiltak og tilrettelegging for gå-
ende og syklende. Bl.a. settes det av midler til ut-
bedring av Vestnes ferjekai på E39 i Møre og
Romsdal og til bygging av gang- og sykkelveg på
E39 ved Hjelset i Møre og Romsdal. Det settes
også av midler til planlegging.

Rv 9 Kristiansand–Haukeligrend og rv 13/rv 55 
Jøsendal–Voss–Hella–Sogndal

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 88,4 mill. kr over post 30 for 2017. I til-
legg er det forutsatt 10 mill. kr i tilskudd.

Innenfor denne rammen er det satt av midler
til refusjon til bompengeselskapet etter ordningen
med alternativ bruk av ferjetilskudd for utbyggin-
gen av rv 13 Hardangerbrua i Hordaland.

Det legges til grunn statlige midler og lokalt
tilskudd til utbygging av rv 9 ved Skomedal i Se-
tesdal i Aust-Agder. 

Innenfor programområdene legges det til
grunn midler til trafikksikkerhetstiltak, tiltak for
gående og syklende og servicetiltak. Det settes av

midler til bygging av gang- og sykkelveg på strek-
ningen Harstadberget–Valle på rv 9 i Setesdal. Vi-
dere settes det av midler til å bygge overgang
m.m. på rv 13 ved Bjørgum skole i Hordaland og
gang- og sykkelveg på strekningen Fardal–Ylvis-
åker på rv 55 i Sogn og Fjordane, samt til å bygge
rasteplasser på rv 13 ved Vangsnes og Hella. Det
settes også av midler til planlegging.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 384,2 mill. kr over post 31 for 2017. I til-
legg er det forutsatt 0,6 mill. kr i bompenger. 

Innenfor denne rammen legges det til grunn
midler til å videreføre arbeidene med skredsik-
ring av rv 13 ved Joberget i Hordaland. Prosjektet
er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 81 S
(2013–2014). Anleggsarbeidene startet i septem-
ber 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i
august 2018. 

Videre settes det av midler til å videreføre ar-
beidene med skredsikring av rv 13 ved Deildo i
Hordaland. Anleggsarbeidene starter i desember
2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk som-
meren 2018.

Det prioriteres også midler til anleggsstart for
skredsikringsprosjektet rv 13 Vik–Vangsnes i
Sogn og Fjordane.

1 Foreløpig prognose for sluttkostnad. 

Rv 13 Joberget

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 286, og Prop. 1 S (2015–2016), side
111. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinan-
siert gjennom Vossapakken, jf. Prop. 81 S (2013–
2014). 

Prosjektet omfatter bygging av 4,6 km ny veg,
hvorav om lag 2 km er tunnel. Fv 572 blir lagt om i
en lengde på 290 m. Det vil bli etablert to kryss;
ett for tilkobling til lokalvegnettet ved Øvre Vass-
enden og ett for tilkobling til fv 572. Prosjektet vil
sikre en skredutsatt strekning og eliminere en
flaskehals ved Øvre Vassenden. 

Under anleggsarbeidet i april 2016 skjedde det
en større utglidning av masser i Granvinsvatnet.
Etter utglidningen er det gjort flere grunnborin-
ger i området, og geoteknisk vurdering foreligger.
Valg av løsning for å komme videre med anleggs-
arbeidene vil bli gjort med det aller første. På
grunn av masseutglidningene, samt mer krevende
arbeid med løsmassetunnelen på strekningen, er
det ventet at kostnadene vil øke med 170 mill. kr i
forhold til styringsrammen, og om lag 25 mill. kr i
forhold til revidert kostnadsramme. Det er fort-
satt usikkerhet knyttet til valg av løsning forbi
skredområdet. Samferdselsdepartementet vil
komme tilbake til Stortinget med endelig prog-
nose for sluttkostnad og revidert kostnadsramme

(i mill. 2017-kr)

Kostnads-
ramme

Prognose
for

sluttkostnad

Statsmidler
og annen

finansiering
i 2017

Restbehov
pr.

01.01.2018

Rv 13 Joberget1 - 556 145 67

Rv 13 Vik–Vangsnes 668 608 60 548
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for prosjektet og i den sammenheng orientere om
valgt løsning. 

Anleggsarbeidene startet i september 2015, og
prosjektet ventes nå åpnet for trafikk i 2018, mot
tidligere forutsatt i 2016. Av foreslåtte midler i
2017 forutsettes 0,6 mill. kr stilt til disposisjon av
bompengeselskapet.

Rv 13 Vik–Vangsnes

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 286.

Strekningen mellom Vik og Vangsnes er svært
utsatt for skred. Det er registrert 134 skred i perio-
den 1986 til 2012. Prosjektet omfatter bygging av
om lag 3,8 km ny veg, inkl. en om lag 3 km lang tun-
nel på den mest skredutsatte delen av strekningen. 

Med grunnlag i anslag for prosjektet rv 13
Vik–Vangsnes legger Samferdselsdepartementet
til grunn en styringsramme på 567 mill. 2014-kr og
kostnadsramme på 624 mill. 2014-kr. Omregnet til
2017-prisnivå blir styringsrammen 608 mill. kr og
kostnadsrammen 668 mill. kr, jf. også forslag til ro-
mertallsfullmakt.

Det er lagt opp til anleggsstart høsten 2017, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021.

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

E134 Drammen–Haugesund med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 1 038,5 mill. kr over post 30 for 2017. I
tillegg er det forutsatt 1 934,3 mill. kr i bompenger
og tilskudd.

Innenfor denne rammen legges det til grunn
statlige midler og bompenger til å videreføre ut-

byggingen av E134 Damåsen–Saggrenda i Buske-
rud.

Det settes også av statlige midler til å videre-
føre utbedringen av fire delstrekninger på E134
mellom Seljord og Åmot i Telemark, jf. Prop. 134 S
(2014–2015). Anleggsarbeidene startet i mai 2015,
og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten
2018. I tillegg settes det av midler til å videreføre
utbyggingen av E134 Gvammen–Århus i Tele-
mark.

Det legges også til grunn statlige midler og
bompenger til å videreføre utbyggingen av Ryfyl-
kesambandet (Ryfast) på rv 13 i Rogaland.

Det settes av statlige midler til å videreføre ar-
beidene på prosjektet rv 36 Skyggestein–Skjel-
bredstrand i Skien kommune i Telemark. Videre
settes det av bompenger til å videreføre utbyggin-
gen av rv 36 på strekningen Slåttekås–Årnes i
Nome og Sauherad kommuner i Telemark, jf.
Prop. 108 S (2014–2015). Anleggsarbeidene star-
tet i september 2016, og prosjektet ventes åpnet
for trafikk høsten 2018.

Innenfor programområdene legges det til
grunn midler i hovedsak til utbedringstiltak og til-
tak for gående og syklende. Til E134 i Telemark
settes det av midler til ny Ørvella bru og refusjon
av forskutterte midler fra Vinje kommune og Tele-
mark fylkeskommune til prosjektet Grungedal–
Grunge kirke. I tillegg settes det av midler til å vi-
dereføre byggingen av gang- og sykkelveg på
strekningen Ølen–Ølensvåg på E134 i Rogaland.
Det legges til grunn lokalt tilskudd til bygging av
rundkjøring og fortau ved Dalavegen på rv 13 i
Strand kommune i Rogaland. Det settes også av
midler til planlegging. Innenfor Haugalandspak-
ken legges det til grunn bompenger til grunner-
verv.

E134 Damåsen–Saggrenda

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 292, og Prop. 1 S (2015–2016), side

112. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinan-
siert, jf. Prop. 49 S (2014–2015).

Prosjektet ligger i kommunene Kongsberg og
Øvre Eiker i Buskerud og omfatter bygging av

(i mill. 2017-kr)

Kostnads-
ramme

Prognose for
sluttkostnad

Statsmidler
og annen

finansiering
i 2017

Restbehov pr.
01.01.2018

E134 Damåsen–Saggrenda 5 037 4 437 615 2 060

E134 Gvammen–Århus 2 416 2 236 340 913

Rv 13 Ryfast 7 825 7 318 1 430 1 841

Rv 36 Skyggestein–Skjelbredstrand 648 589 200 286
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13,2 km veg i ny trasé forbi Kongsberg. Om lag
8,5 km bygges som firefelts veg, og resten som to-
felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Det bygges fire tunneler med en samlet lengde på
om lag 4,5 km. I tillegg bygges det planskilte
kryss i Damåsen og i Saggrenda og om lag 10 km
med lokale sideveger. Prosjektet omfatter også
fullføring av Darbunedføringen på fv 72 og byg-
ging av ny Teigen jernbaneundergang på fv 286. 

Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og ny
E134 ventes åpnet for trafikk i 2019. Av foreslåtte
midler i 2017 forutsettes 515 mill. kr stilt til dispo-
sisjon av bompengeselskapet.

E134 Gvammen–Århus

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–
2009), side 241, Meld. St. 26 (2012–2013), side
292, Prop. 156 S (2012–2013), og Prop. 1 S (2015–
2016), side 112–113.

Prosjektet omfatter bygging av 11,6 km ny veg,
hvorav 9,4 km i tunnel. Vegen bygges med 10
meter vegbredde og forsterket midtoppmerking.
Den nye vegen fører til at E134 mellom Hjartdal
og Seljord kortes inn med om lag 11 km.

Anleggsarbeidene startet i desember 2014, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.

Rv 13 Ryfast

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.prp. nr. 1 (2005–
2006), side 128, St.meld. nr. 16 (2008–2009), side
230, og Prop. 1 S (2015–2016), side 113. Prosjektet
er vedtatt finansiert med lokale tilskudd og bom-
penger, jf. Prop. 109 S (2011–2012).

Prosjektet omfatter en strekning på 20,7 km
og omfatter to undersjøiske toløps tunneler mel-
lom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg
og Solbakk i Strand kommune. Hundvågtunnelen
er 5,7 km lang og Solbakktunnelen er 14,3 km
lang. Videre skal det bygges en kollektivterminal
med rundt 100 parkeringsplasser på Solbakk og
en ny gang- og sykkelveg mellom Solbakk og Tau
på om lag 1,5 km. Overskuddsmassene fra tunnel-
ene vil bli benyttet til vegareal på Solbakk og nytt
næringsareal på Buøy og i Jåttåvågen i Stavanger.
Hundvågtunnelen har en fellesstrekning med Ei-
ganestunnelen på om lag 0,9 km.

I finansieringsplanen for Ryfast ble det bl.a.
forutsatt 30 mill. kr i tilskudd fra Stavanger næ-
ringsforening. Etter en langvarig dialog med næ-
ringsforeningen viser det seg at det ikke er vilje til
å stille med de forutsatte midlene til tross for at lo-
kalt næringsliv var en sterk pådriver for prosjek-
tet. For å unngå ytterligere bompengebelastning,

legger Samferdselsdepartementet til grunn at det
manglende tilskuddet erstattes med statlige mid-
ler.

Anleggsarbeidene startet i desember 2012, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. Av fore-
slåtte midler i 2017 forutsettes 1 290 mill. kr stilt
til disposisjon av bompengeselskapet.

Rv 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

Prosjektet er omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013),
side 292, og Prop. 1 S (2015–2016), side 113. Pro-
sjektet inngår i Bypakke Grenland, fase 1, men
forutsettes finansiert med statlige midler, jf. Prop.
134 S (2014–2015).

Prosjektet omfatter bygging av 3,6 km trefelts
veg med midtrekkverk i ny trasé. I tillegg inngår
nødvendige tilknytninger til dagens vegnett, bl.a.
med to nye rundkjøringer. Tre bruer og to løs-
massetunneler inngår i prosjektet. Det skal byg-
ges en strekning med gang- og sykkelveg. Den
nye vegen innkorter rv 36 med om lag én km.

Det legges opp til anleggsstart i september
2016, mot tidligere forutsatt i november 2016, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2018.

Rv 7 Hønefoss–Bu og rv 52 Gol–Borlaug

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 135,2 mill. kr over post 30 for 2016.

Innenfor denne rammen legges det til grunn
statlige midler til refusjon for prosjektet rv 7
Sokna–Ørgenvika i Buskerud. 

Innenfor programområdene settes det av mid-
ler til utbedringstiltak, trafikksikkerhetstiltak og
kollektivtrafikktiltak og universell utforming. Bl.a.
settes det av midler til restfinansiering av utbed-
ringen av Trøo jernbaneundergang på rv 7 i Bus-
kerud. Under kollektivtrafikktiltak og universell
utforming legges det til grunn midler til refusjon
til Knutepunkt Geilo i Buskerud. Det settes også
av midler til planlegging.

E16 Sandvika–Bergen med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 1 203,4 mill. kr over post 30 for 2017. I
tillegg er det forutsatt 627 mill. kr i bompenger.

Innenfor Oslopakke 3 settes det av midler til å
videreføre utbyggingen av E16 Sandvika–Wøyen i
Akershus.

Det er settes også av midler til å videreføre ut-
byggingen av E16 på strekningen Bagn–Bjørgo i
Oppland.
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På rv 5 settes det av midler til å videreføre ut-
byggingen av rv 5 Loftesnesbrui i Sogn og Fjor-
dane. Anleggsarbeidene startet i desember 2015,
og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren
2018. 

Innenfor programområdene legges det til
grunn midler til trafikksikkerhetstiltak, tiltak for
gående og syklende, kollektivtrafikktiltak og uni-
versell utforming og utbedringstiltak. Bl.a. settes
det av midler til bygging av gangtunnel under E16
ved Dalegården i Hordaland og midler til å eta-
blere skredvoll ved E16 i Flåm i Sogn og Fjordane.
Det settes også av midler til planlegging. 

Under fornying settes det av midler til å vide-
reføre utbedringen av Gudvanga- og Flenjatunne-
lene på E16 i Sogn og Fjordane. 

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 508,1 mill. kr over post 36 E16 over File-
fjell for 2017. Innenfor denne rammen prioriteres
midler til å videreføre utbyggingen av streknin-
gene Øye–Eidsbru og Varpe bru–Otrøosen–Sme-
dalsosen. I tillegg settes det av midler til restfinan-
siering for strekningen Smedalsosen–Maristova–
Borlaug.

1 Avventer avklaringer etter gjennomført KS2. 

E16 Sandvika–Wøyen

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 294–295, Prop. 97 S (2013–2014), og
Prop. 1 S (2015–2016), side 89–95 og side 114.
Prosjektet inngår i Oslopakke 3, jf. bl.a. St.meld.
nr. 17 (2008–2009). 

Strekningen er 3,5 km lang, og er planlagt ut-
bygd som firefelts veg i tunnel (Bjørnegård-
tunnelen) under Sandvika fra Kjørbo til Bærums-
veien og videre som firefelts veg i dagen fra
Bærumsveien til Vøyenenga. Prosjektet omfatter i
tillegg en betydelig ombygging av lokalvegsys-
temet i Hamangområdet i Sandvika, der dagens
E16 fjernes og deler av Sandvikaringen rustes
opp. Nord for Hamang får dagens E16 funksjon
som lokalveg og som omkjøringsveg når vedlike-
hold eller hendelser gjør dette nødvendig. 

Anleggsarbeidene startet i januar 2015, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. Av foreslåtte
midler i 2017 forutsettes 447 mill. kr stilt til dispo-
sisjon av bompengeselskapet.

E16 Bjørum–Skaret

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 296.

Dagens E16 fra Bjørum i Bærum kommune i
Akershus til Skaret i Hole kommune i Buskerud
er om lag 8,4 km lang. Årsdøgntrafikken (ÅDT) i
2015 var om lag 13 700 kjøretøy ved Bjørum og
om lag 11 300 kjøretøy ved Sollihøgda. I helger og
ved høytider er trafikken betydelig høyere.
Dagens veg er en to- og trefelts veg med varier-
ende standard og vegbredde. 

Til sammen om lag 2,5 km av strekningen har
midtrekkverk. Deler av strekningen er smal og
svingete med stigninger opp mot Sollihøgda.
Dette medfører avviklingsproblemer, særlig vin-
terstid. Deler av strekningen har mange avkjørs-
ler og flere kryss i plan. For tettbebyggelsen på
Sollihøgda utgjør dagens E16 en betydelig barri-
ere, og det er problemer med støy og lokal luftfor-
urensning. Ved hendelser er fv 285 til/fra Lier og
Drammen eneste omkjøringsmulighet.

Prosjektet omfatter bygging av om lag 8,4 km
ny firefelts veg. Det skal bygges en tunnel på om
lag 3,4 km under Sollihøgda og en tunnel på om

(i mill. 2017-kr)

Kostnads-
ramme

Prognose for
sluttkostnad

Statsmidler
og annen

finansiering
i 2017

Restbehov
pr.

01.01.2018

E16 Sandvika–Wøyen 4 370 4 039 912 1 438

E16 Bjørum–Skaret1 - 100

E16 Bagn–Bjørgo 1 666 1 500 430 750

E16 Varpe bru–Otrøosen–Smedalsosen 1 877 1 645 239 70

E16 Øye–Eidsbru 783 712 250 376
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lag 0,8 km under Bukkesteinshøgda. Utbygg-
ingen vil gi et sammenhengende tilbud for gående
og syklende på hele strekningen. Dagens E16 vil
inngå i et lokalvegsystem.

Med forbehold om Stortingets tilslutning til
foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering
av prosjektet, er det lagt opp til anleggsstart i
2018. I 2017 vil det bli gjennomført prosjektering,
grunnerverv og andre forberedende arbeider. 

E16 Bagn–Bjørgo

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 295, Prop. 101 S (2011–2012), Prop. 93
S (2013–2014), side 74, og Prop. 1 S (2015–2016),
side 114–115. Prosjektet er foreslått delvis bom-
pengefinansiert, jf. Prop. 140 S (2014–2015). Pro-
sjektet inngår i en samlet utbygging på streknin-
gen Fønhus–Bagn–Bjørgo som er nærmere om-
talt i Prop. 101 S (2011–2012).

Prosjektet omfatter delvis omlegging og delvis
utbedring av eksisterende veg til tofelts veg med
8,5 m vegbredde. Fra nord for Bagn sentrum skal
det bygges en 4,3 km lang tunnel med forbikjø-
ringsfelt i stigningen retning Bjørgo. Videre føl-
ges i hovedsak dagens trasé med bygging/om-
bygging av flere kryss, en bru på om lag 150 me-
ter over Begna og flere mindre bruer og under-
ganger. I tillegg kommer tilpasninger til lokalt
vegnett, samt støytiltak. På avlastet veg vil det bli
utført utbedringer. Der ny E16 går i tunnel, vil
dagens veg bli et tilbud for gående og syklende.
Utbyggingen vil føre til en innkorting av E16 med
om lag 1,2 km. 

Anleggsarbeidene startet i august 2016, mot
tidligere forutsatt våren 2016, og prosjektet ventes
åpnet for trafikk i 2020. Av foreslåtte midler i 2017
forutsettes 180 mill. kr stilt til disposisjon av bom-
pengeselskapet.

E16 Varpe bru–Otrøosen–Smedalsosen

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 295–296, Prop. 156 S (2012–2013),
Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) og Prop. 1 S
(2015–2016), side 115. Prosjektet er en del av den
samlede utbyggingen av E16 over Filefjell.

Prosjektet omfatter bygging av om lag 20 km
veg med om lag 6 km i tunnel. Veg i dagen følger
stort sett eksisterende trasé, og legges høyt i ter-
renget med slake skråninger for å redusere pro-
blemene med snødrev.

Anleggsarbeidene startet i mai 2014, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2017.

E16 Øye–Eidsbru

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 293–294, og Prop. 1 S (2015–2016),
side 115. Prosjektet er siste etappe av den sam-
lede utbyggingen av E16 over Filefjell.

Prosjektet omfatter om lag 4 km veg i ny trasé
utenom Øye sentrum i Vang kommune i Oppland.
Om lag 2 km av vegen legges i tunnel. Vegen byg-
ges med 8,5 meter vegbredde.

På grunnlag av kontraktinngåelse med valgt
entreprenør, kan det være grunnlag for kostnads-
reduksjoner i prosjektet. Samferdselsdepartemen-
tet vil eventuelt komme tilbake til dette i forbin-
delse med statsbudsjettet for 2018.

Anleggsarbeidene startet i juni 2016, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av
2018.

Korridor 6 Oslo–Trondheim med armer til 
Måløy, Ålesund og Kristiansund

E6 Oslo–Trondheim med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 2 291,6 mill. kr over post 30 for 2017. I
tillegg er det forutsatt 320 mill. kr i bompenger.

Innenfor denne rammen settes det av midler
til fullføring av prosjektet E6 Frya–Sjoa i Oppland.
Videre settes det av statlige midler til utbyggingen
av nytt kryss for avkjøringen fra E6 mot Oslo luft-
havn Gardermoen. Anleggsarbeidene startet i
august 2015, og prosjektet åpnes for trafikk i okto-
ber 2016. Midlene i 2017 går til sluttoppgjør.

Det settes også av midler til refusjon for pro-
sjektene E6 Minnesund–Skaberud i Akershus og
Hedmark og rv 706 Nordre avlastningsveg i
Trondheim.

Videre er det prioritert statlige midler til ev.
anleggsstart på E6 på strekningen Vindåsliene–
Korporalsbrua i Sør-Trøndelag. Prioriteringen er
med forbehold om Stortingets tilslutning til ett
opplegg med delvis bompengefinansiering av pro-
sjektet. 

Innenfor Miljøpakke Trondheim settes det av
statlige midler og bompenger til å videreføre pro-
sjektet E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen.

Det legges også til grunn midler til å fullføre
utbyggingen av prosjektet rv 4 Lunner grense–Ja-
ren inkl. Lygna sør i Oppland.

Innenfor programområdene settes det av mid-
ler i hovedsak til tilrettelegging for gående og sy-
klende, samt miljøtiltak og servicetiltak. Bl.a. vide-
reføres byggingen av gang- og sykkelveg på strek-
ningen Toftemo–Dovre på E6 i Oppland. Videre
legges det til grunn statlige midler og bompenger
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til bygging av gang- og sykkelveger innenfor Oslo-
pakke 3. Bl.a. settes det av midler til bygging av
gang- og sykkelveg langs E6 på strekningene Ole
Deviks vei–Teisenveien i Oslo og Kjellerholen–
Hekseberg i Akershus. Videre legges det til
grunn midler til gang- og sykkelveg langs rv 150
på strekningen Nydalen–Storo i Oslo (inkl. kollek-
tivfelt) og langs rv 163 Veitvet–Grorud stasjon i
Oslo. Det settes også av midler til kryssing av rv
150 ved Ullevål i Oslo.

Under fornying settes det av midler til utbe-
dring av tunneler i Oslo. Dette omfatter midler til
ferdigstillelse av utbedringsarbeidene i de to
Granfosstunnelene og Tåsentunnelen på rv 150.
Det prioriteres midler til å starte arbeidene med
utbedring av Ekeberg- og Svartdalstunnelene på
E6. Videre legges det til grunn midler til repara-
sjon av drenering for E6 mellom Hvam og Garder-
moen nord i Akershus.

Det settes også av midler til planlegging og
grunnerverv. 

1 Foreløpig styringsramme i påvente av resultat av KS2-prosess. 

E6 Frya–Sjoa

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–
2009), side 247–248, Prop. 97 S (2013–2014), og
Prop. 1 S (2015–2016), side 116–117. Prosjektet er
vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 51 S
(2012–2013), og er første etappe av den planlagte
utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. 

Strekningen Frya–Sjoa ligger i kommunene
Sør-Fron, Nord-Fron og Sel i Oppland og er om
lag 34 km lang. Prosjektet omfatter bygging av to-
felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. 

Anleggsarbeidene startet i juni 2013, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2016.
Midlene i 2017 går til tiltak på eksisterende E6 og
sluttoppgjør.

E6 Vindåsliene–Korporalsbrua

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 302, Meld. St. 25 (2014–2015), side 11,
og Prop. 1 S (2015–2016), side 117

Prosjektet omfatter bygging av tofelts veg med
midtrekkverk og forbikjøringsfelt på en om lag 7
km lang strekning. Vegen bygges dels i eksi-
sterende trasé og dels i ny trasé. I Soknedal legges
vegen utenom sentrum og ned mot elva Sokna.
Nord for Soknedal sentrum bygges en 3,6 km

lang tunnel. Sør for Soknedal vil det bli etablert et
planskilt kryss. Bygging av sammenhengende
gang- og sykkelveg og omlegging av lokalvegnet-
tet inngår i prosjektet. Ny E6 vil bli om lag 1 km
kortere enn dagens veg. Prosjektet vil føre til
bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og mil-
jøforhold.

Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for
delvis bompengefinansiering av prosjektet. Den
eksterne kvalitetssikringen (KS2) er startet opp.
Regjeringen tar sikte på at forslag om delvis bom-
pengefinansiering blir lagt fram for Stortinget så
snart nødvendige avklaringer foreligger. 

E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 301–303, og Prop. 108 S (2014–2015),
side 6, og Prop. 1 S (2015–2016), side 117. Pro-
sjektet inngår i Miljøpakke Trondheim trinn 2, jf.
Prop. 172 S (2012–2013).

Prosjektet er en videreføring av den planlagte
utbyggingen av E6 mellom Jaktøya og Tonstad.
Den nordligste delen fra Sentervegen til Tonstad
ble åpnet for trafikk høsten 2013. Prosjektet om-
fatter utbygging av E6 til firefelts veg over en
strekning på 7,9 km. 

(i mill. 2017-kr)

Kostnads-
ramme

Prognose
for

sluttkostnad

Statsmidler
og annen

finansiering
i 2017

Restbehov
pr.

01.01.2018

E6 Frya–Sjoa 6 913 6 849 850 230

E6 Vindåsliene–Korporalsbrua1 - 1 685 20 1 530

E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen 2 926 2 700 275 1 336

Rv 4 Lunner grense–Jaren og Lygna sør 2 853 2 666 216 0
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Anleggsarbeidene startet i oktober 2015, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2018. Av
foreslåtte midler i 2017 forutsettes 175 mill. kr stilt
til disposisjon av bompengeselskapet.

Rv 4 Lunner grense–Jaren og Lygna sør

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009),
side 245 og 249, Meld. St. 26 (2012–2013), side
301 og 304, og Prop. 1 S (2015–2016), side 118.
Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert,
jf. Prop. 50 S (2012–2013), og er første etappe av
den planlagte utbyggingen av rv 4 mellom Roa og
Jaren.

Prosjektet ligger i Gran kommune i Oppland.
Strekningen Lunner grense–Jaren er om lag 9 km
og bygges som firefelts veg. Vegen legges i en 1,7
km lang tunnel øst for Gran sentrum. Utbyggin-
gen på Lygna sør omfatter om lag 3,4 km tofelts
veg med midtrekkverk. 

Anleggsarbeidene på Lygna sør startet i mai
2013, og strekningen ble åpnet for trafikk i juli
2014. Utbyggingen av Lunner grense–Jaren star-
tet i august 2013, og dagstrekningen ventes åpnet
for trafikk i desember 2016 som tidligere forutsatt.
På grunn av forsinket ferdigstillelse av elektro-
arbeider og styringssystem ventes tunnelen åpnet
for trafikk i løpet av første kvartal 2017. Av fore-
slåtte midler i 2017 forutsettes 15 mill. kr stilt til
disposisjon av bompengeselskapet. Midlene i
2017 går til sluttføring av elektroarbeidene i tun-
nelen, tiltak på eksisterende rv 4 i Gran sentrum
og sluttoppgjør. 

Rv 3 Kolomoen–Ulsberg med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 86,5 mill. kr over post 30 for 2017.

Det settes av midler til forberedende arbeider
på rv 3/rv 25 Ommangsvolden–Grundset som
skal gjennomføres som et OPS-prosjekt, jf. Prop. 1
S (2014–2015), side 76, og Prop. 1 S (2015–2016),
side 118. KS2-prosessen er startet opp. Det er
nødvendig med nye lokalpolitiske vedtak knyttet
til bompengeopplegget på grunn av endrede for-
utsetninger for finansiering av prosjektet (OPS-
prosjekt). Samferdselsdepartementet tar sikte på
å legge fram bompengeproposisjon for Stortinget
så snart nødvendige avklaringer foreligger. 

Innenfor programområdene settes det i hoved-
sak av midler til trafikksikkerhetstiltak. Det settes
bl.a. av midler til tiltak for å øke trafikksikkerhe-
ten på rv 3 mellom Hedmark grense og Nåver-

dalsbrua i Sør-Trøndelag. Det settes også av mid-
ler til planlegging og grunnerverv.

Rv 15 Otta–Måløy

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 31,5 mill. kr over post 30 for 2017.

Innenfor programområdene settes det av mid-
ler til trafikksikkerhetstiltak og tilrettelegging for
gående og syklende. Bl.a. settes det av midler til
trafikksikkerhetstiltak på rv 15/E39 mellom Nor
bru og Hjelle i Sogn og Fjordane. Prosjektet om-
fatter også utvidelse av vegen, bygging av gang-
og sykkelveg og etablering av busslommer.

Det settes også av midler til planlegging.

E136 Dombås–Ålesund med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 301 mill. kr over post 30 for 2017. I til-
legg er det forutsatt 7 mill. kr i bompenger.

Innenfor denne rammen settes det av midler
til restfinansiering for prosjektet E136 Tresfjord-
brua i Møre og Romsdal.

Innenfor programområdene settes det av mid-
ler til utbedringstiltak og trafikksikkerhetstiltak.
Til E136 i Møre og Romsdal settes det av midler
til å videreføre bygging av kontrollstasjon og
utbedring av Rauma bru. 

Under fornying settes det av midler til å vide-
reføre utbedringen av Innfjord- og Måndalstunne-
lene på E136 og Ellingsøy- og Valderøytunnelene
på rv 658 i Møre og Romsdal. Det settes av midler
til planlegging.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 154 mill. kr over post 31 for 2017.
Innenfor denne rammen prioriteres midler til vi-
dereføring av prosjektet E136 Dølsteinfonna og
Fantebrauta i Møre og Romsdal. I tillegg legges
det til grunn midler til restfinansiering for prosjek-
tet Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Roms-
dal.

Rv 70 Oppdal–Kristiansund med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 190,0 mill. kr over post 30 for 2017.

Innenfor denne rammen legges det opp til å vi-
dereføre utbyggingen av prosjektet rv 70 Mei-
singset–Tingvoll i Tingvoll kommune i Møre og
Romsdal. Anleggsarbeidene startet i mars 2016,
og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2018.

Det settes også av midler til planlegging.
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Korridor 7 Trondheim–Bodø med armer mot 
Sverige

E6 Trondheim–Fauske med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 1 560,3 mill. kr over post 30 for 2017. I
tillegg er det forutsatt 510 mill. kr i bompenger.

Innenfor denne rammen er det lagt til grunn
midler til videreføring av prosjektene E6 Helge-
land sør, E6 Helgeland nord og rv 80 Hunstad-
moen–Thallekrysset i Nordland. 

Innenfor programområdene settes det i hoved-
sak av midler til trafikksikkerhetstiltak, samt ut-
bedringstiltak og miljøtiltak. 

For E6 i Nord-Trøndelag videreføres byggin-
gen av midtrekkverk på strekningen Vassmarka–

Ronglan og etablering av jernbaneundergang ved
Vintermyr. På E14 videreføres utbedringen av
Forra bru inkl. vegen på begge sider av brua. Det
settes også av midler til utbedring av Reinå bru.
Videre settes det av midler til refusjon av forskut-
terte midler for miljøgate på E6 i Namsskogan.

Under fornying settes det av midler til rest-
finansiering av utbedringsarbeidene i Helltunnelen
på E6 i Sør-Trøndelag. Videre settes det av midler
til å ferdigstille utbedringsarbeidene i seks tunneler
på E6 i Nordland (Korgfjell, Finneidfjord, Nesset,
Illhølia, Saksenvik og Kvænfloget). I tillegg settes
det av midler til delfinansiering av prosjektet E6
Helgeland sør. 

Det settes også av midler til planlegging.

1 Rettsprosess pågår
2 Inkluderer også 71 mill. kr over underposten Fornying

E6 Helgeland sør

E6 Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 312–313, Prop. 55 S (2013–2014), og
Prop. 1 S (2015–2016), side 120. Prosjektet utgjør
andre etappe av den planlagte utbyggingen av E6
på Helgeland og er foreslått delvis bompenge-
finansiert, jf. Prop. 148 S (2014–2015).

Det er lagt opp til å bygge ut til sammen om
lag 80 km veg, fordelt på 9 delstrekninger. Som for
E6 Helgeland nord, er utbyggingen av 7 av del-
strekningene blitt lyst ut i en samlet konkurranse,
også kalt en vegutviklingskontrakt. Samme entre-
prenør står for utbygging samt drift og vedlike-
hold i en periode på inntil 15 år. Tiltakene på disse
delstrekningene omfatter utvidelse av vegbredde,
utretting av svinger, styrking av bæreevne i eksis-
terende vegtrasé, utbedring av bruer og tunneler,
samt bygging av gang- og sykkelveger. 

For utbygging av delstrekningene Kaps-
karmo–Brattåsen og Brattåsen–Lien vil det bli be-
nyttet tradisjonelle konkurranseformer, der drift
og vedlikehold ikke inngår. E6 skal legges i ny

trasé vest for tettstedene Trofors og Grane over
en strekning på om lag 22 km. Det skal bl.a. byg-
ges en tunnel og to bruer for kryssing av Vefsna
og Svenningdalselva. I tillegg inngår ombygging
av lokalt vegnett. 

Anleggsarbeidene innenfor vegutviklingskon-
trakten var opprinnelig antatt startet opp høsten
2016. Som følge av en pågående tvist knyttet til
gyldigheten av ett av de mottatte tilbudene, vil an-
leggsarbeidene først starte i 2017. Tidspunktet for
anleggsstart på strekningen Kapskarmo–Brattå-
sen–Lien må vurderes nærmere. 

Departementet vil komme tilbake til prognose
for sluttkostnad når det foreligger nærmere avkla-
ringer. 

Av foreslåtte midler i 2017 forutsettes 132 mill.
kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Helgeland nord

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 312–313, og Prop. 1 S (2015–2016),

(i mill. 2017-kr)

Kostnads-
ramme

Prognose
for

sluttkostnad

Statsmidler
og annen

finansiering
i 2017

Restbehov
pr.

01.01.2018

E6 Helgeland sør1 - - 3 732

E6 Helgeland nord 1 953 1 953 703 515

Rv 77 Tjernfjellet 569 517 135 214

Rv 80 Hunstadmoen–Thallekrysset 2 568 2 508 475 960
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side 115. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefi-
nansiert, jf. Prop. 55 S (2013–2014).

Prosjektet omfatter utbedring av til sammen
62 km veg fordelt på 10 delstrekninger mellom
Korgen og Bolna. På store deler av strekningen vil
utbyggingen gjennomføres ved en utvidelse av
vegbredden, utretting av svinger samt forsterk-
ning av bæreevne i eksisterende vegtrasé. 

For å legge til rette for effektiv gjennomføring
av utbedringsarbeidene, blir det prøvd ut en ny
type kontrakt som innebærer at samme entrepre-
nør får ansvaret for både utbedringsarbeidene og
det meste av drift og vedlikehold av E6 mellom
Korgen og Bolna. Kontrakten har en varighet på
15 år og kalles en vegutviklingskontrakt.

I Prop. S (2015–2016) ble det varslet kost-
nadsøkninger for prosjektet. Prognosen for slutt-
kostnad innebærer en kostnadsøkning på om lag
480 mill. kr i forhold til fastsatt kostnadsramme og
om lag 630 mill. kr i forhold til fastsatt styrings-
ramme, gitt at prosjektet gjennomføres i uendret
omfang. Det legges nå opp til å redusere omfanget
av utbyggingen slik at kostnadsrammen ikke blir
overskredet. 

Anleggsarbeidene startet i september 2015, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. Av fore-
slåtte midler i 2017 forutsettes 23 mill. kr stilt til
disposisjon av bompengeselskapet.

Rv 77 Tjernfjellet

Prosjektet er omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013),
side 314, og Prop. 1 S (2015–2016), side 121. Pro-
sjektet finansieres innenfor post 34 Kompensasjon
for økt arbeidsgiveravgift.

Prosjektet omfatter bygging av en om lag 3,4
km lang tunnel gjennom Tjernfjellet i Nordland.
Det vil bli etablert nytt kryss med E6 og ny ad-
komstveg mellom eksisterende og ny rv 77. 

Anleggsarbeidene startet i februar 2016, mot
tidligere forutsatt i oktober 2015. Prosjektet ven-
tes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt i
2018.

Rv 80 Hunstadmoen–Thallekrysset

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 313, og Prop. 1 S (2015–2016), side
121. Prosjektet inngår i Bypakke Bodø, jf. Prop.
131 S (2013–2014).

Samlet lengde for prosjektet er 5,4 km, her-
under en 2,8 km lang toløps tunnel mellom Hun-
stadmoen og Bodøelv. Tunnelen vil eliminere
køproblemene på dagens veg samtidig som tra-
fikksikkerhet og miljø for beboerne og de myke
trafikantene blir bedre. Strekningen Bodøelv–
Thallekrysset og Bodøelv–Gamle riksveg (riksve-
garm mot flyplassen) bygges om til firefelts veg
med rundkjøringer. 

Anleggsarbeidene startet i januar 2015, og pro-
sjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. Av foreslåtte
midler i 2017 forutsettes 355 mill. kr stilt til dispo-
sisjon av bompengeselskapet.

Korridor 8 Bodø–Narvik–Tromsø–Kirkenes 
med armer til Lofoten og mot Sverige, Finland 
og Russland

E6 Fauske–Nordkjosbotn med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme
på 620,7 mill. kr over post 30 for 2017. I tillegg er det
forutsatt 166 mill. kr i bompenger og tilskudd.

Innenfor denne rammen er det lagt til grunn
midler til å videreføre prosjektet E6 Hålogalands-
brua i Nordland. I tillegg settes det av midler til
restfinansiering og sluttoppgjør for prosjektet E6
Kråkmofjellet nord som ble åpnet for trafikk i ja-
nuar 2016.

Innenfor programområdene prioriteres mid-
ler til utbedringstiltak. Bl.a. prioriteres midler til
etablering av DAB i eksisterende tunneler. Innen-
for Vegpakke Harstad settes det av bompenger til
strekningen Kanebogen–Byskillet på rv 83 og tun-
nel mellom Seljestad og Sama. 

Under fornying settes det av midler til å ferdig-
stille utbedringsarbeidene i E8 Tromsøysund-
tunnelen. Videre er det satt av midler til å utbedre
E10 Storvalen bru og E19 Breisundet bru. 

Det settes også av midler til planlegging.

(i mill. 2017-kr)

Kostnads-
ramme

Prognose
for

sluttkostnad

Statsmidler
og annen

finansiering
i 2017

Restbehov
pr.

01.01.2018

E6 Hålogalandsbrua, inkl skredsikring 
E10 Trældal–Leirvik 3 779 3 545 477 45
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E6 Hålogalandsbrua, inkl. skredsikring E10 Trældal–
Leirvik

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–
2009), side 261–262, og Prop. 1 S (2015–2016),
side 121–122. Prosjektet er vedtatt delvis bompen-
gefinansiert, jf. Prop. 117 S (2011–2012).

Prosjektet ligger i Narvik kommune i Nord-
land. Utbyggingen omfatter 6,4 km ny veg fra Or-
nes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter
lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges Håloga-
landsbrua over Rombaken til Øyjord. Brua byg-
ges som hengebru med total lengde 1 533 meter. 

I prosjektet inngår også skredsikring av 1,5
km av E10 på strekningen Trældal–Leirvik,
hvorav 1,1 km legges i tunnel.

Anleggsarbeidene startet i februar 2013.
Skredsikringsprosjektet ble åpnet for trafikk i sep-
tember 2015. Hålogalandsbrua ventes åpnet for
trafikk sommeren 2018, mot tidligere forutsatt
høsten 2017. Av foreslåtte midler i 2017 forutset-
tes 50 mill. kr stilt til disposisjon av bompengesel-
skapet og 15 mill. kr av Narvik kommune som til-
skudd.

E6 Nordkjosbotn–Kirkenes med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 795,7 mill. kr over post 30 for 2017.

Innenfor denne rammen legges det til grunn
midler til å videreføre utbyggingen av prosjektene
E6 Sørkjosfjellet i Troms og E6 Tana bru i Finn-
mark. I tillegg settes det av midler å videreføre
prosjektet E105 Elvenes–Hesseng i Finnmark. 

Innenfor programområdene settes det av mid-
ler til utbedringstiltak, trafikksikkerhetstiltak og
tilrettelegging for gående og syklende. Det settes
av midler til å videreføre utbedringen av rv 94 på
strekningen Skaidi–Arisberg og til å etablere DAB
i eksisterende tunneler. Videre settes det av mid-
ler til trafikksikkerhetstiltak på rv 93 mellom Sal-
kobekken og Øvre Alta og bygging av gang- og
sykkelveg på rv 94 ved Skaidi. Det settes også av
midler til planlegging.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 120,8 mill. kr over post 31 for 2017.
Innenfor denne rammen prioriteres det midler til
å videreføre prosjektet E6 Indre Nordnes–Skarda-
len i Troms og til forberedende arbeider på pro-
sjektet E69 Skarvbergtunnelen i Finnmark med
sikte på anleggsstart i 2018.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig
ramme på 328,7 mill. kr over post 37 E6 vest for
Alta for 2017. Innenfor denne rammen prioriteres
midler til å videreføre utbyggingen på streknin-
gen Storsandnes–Langnesbukt og til restfinan-
siering av utbyggingen av strekningen Halselv–
Sandelv–Møllnes. 

E6 Indre Nordnes–Skardalen

Prosjektet er omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013),
side 320–321, Prop. 97 S (2013–2014) og Prop. 1 S
(2015–2016), side 122–123.

Prosjektet omfatter bygging av en om lag 5,8
km lang tunnel gjennom Nordnesfjellet i Kåfjord
kommune i Troms, fra vestsiden av fjellet fram til

Manndalen på østsiden. Prosjektet omfatter også
en bru over Manndalselva og nødvendige tilknyt-
ninger til eksisterende E6. Prosjektet vil føre til en
innkorting av E6 med 7,9 km, og en reduksjon i
kjøretiden med om lag 10 minutter.

Anleggsarbeidene startet i oktober 2014, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av
2018, mot tidligere forutsatt mot slutten av 2017.

(i mill. 2017-kr)

Kostnads-
ramme

Prognose
for

sluttkostnad

Statsmidler
og annen

finansiering
i 2017

Restbehov
pr.

01.01.2018

E6 Indre Nordnes–Skardalen 1 299 1 203 85 495

E6 Sørkjosfjellet 1 039 971 310 101

E6 Storsandnes–Langnesbukt 684 622 240 120

E6 Halselv–Sandelv–Møllnes 1 095 994 89 60

E6 Tana bru 652 593 260 301

E105 Elvenes–Hesseng 742 723 135 66
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E6 Sørkjosfjellet

Prosjektet er omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013),
side 320–321, Prop. 156 S (2012–2013) og Prop. 1
S (2015–2016), side 123.

Prosjektet ligger i Nordreisa kommune i
Troms og omfatter bygging av 2,3 km ny veg i
dagen og 4,7 km tunnel mellom Langslettkrysset
(fv 866 til Skjervøy) og Sørkjosen. I tillegg inngår
utbedring av om lag 2 km veg sør-vestover fra
Langslettkrysset. Den nye vegen vil korte inn E6
med 1,8 km.

Anleggsarbeidene startet i desember 2013, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember
2017. 

E6 Storsandnes–Langnesbukt

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–
2009), side 263, som del av E6 vest for Alta, og
Prop. 1 S (2015–2016), side 68 og side 123. Dette
er siste etappe av den samlede utbyggingen av E6
vest for Alta. 

Prosjektet omfatter bygging av 4,8 km ny veg
hvorav 3,4 km legges i tunnel. Tunnelen vil er-
statte dagens veg som har dårlig vegstandard og
noe randbebyggelse. En mindre del av streknin-
gen er skredutsatt. Den nye vegen korter inn E6
med om lag 4 km.

Anleggsarbeidene startet i desember 2015, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember
2017.

E6 Halselv–Sandelv–Møllnes

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–
2009), side 263, Prop. 175 S (2012–2013) og Prop.
1 S (2015–2016), side 68 og side 123. Prosjektet er
en del av den samlede utbyggingen av E6 vest for
Alta.

Prosjektet omfatter delvis bygging av ny veg
og delvis utbedring av eksisterende veg på en om

lag 12,9 km lang strekning. I prosjektet inngår
bl.a. bygging av to tunneler, Kråknestunnelen på
om lag 2,4 km og Storvikatunnelen på om lag 1,2
km. Den nye vegen vil korte inn E6 med om lag 2
km.

Anleggsarbeidene startet i desember 2013, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember
2016 mot tidligere forutsatt i oktober 2016. Mid-
lene i 2017 går til restarbeider inkl. etablering av
rasteplass og tiltak på eksisterende E6. 

E6 Tana bru

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 320, og Prop. 1 S (2015–2016), side
123.

Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over
Tanaelva, samt utbygging av tilgrensende vegnett,
inkl. gang- og sykkelveger. Brua bygges som en
skråstagsbru og vil erstatte dagens bru fra 1948,
som er preget av forfall. Dagens bru er smal og
har restriksjoner på maksimalt tillatt aksellast.
Brua innebærer derfor en stor flaskehals for
tungtransporten.

Anleggsarbeidene startes i oktober 2016, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidli-
gere forutsatt i 2018.

E105 Elvenes–Hesseng

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013), side 320, Prop. 93 S (2013–2014), side 75,
og Prop. 1 S (2015–2016), side 123.

Prosjektet omfatter utbedring av en om lag 5,5
km lang strekning i Sør-Varanger kommune i
Finnmark. Prosjektet omfatter også en bru over
Pasvikelva og en omlegging av eksisterende veg
forbi Elvenes sentrum. 

Anleggsarbeidene startet i august 2014, og
prosjektet ventes åpnet for trafikk i september
2017.
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Programkategori 21.40 Særskilte transporttiltak

Utgifter under programkategori 21.40 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 21.40 fordelt på kapitler

Programkategorien omfatter ulike ordninger
knyttet til kollektivtransport, kjøp av sjøtrans-
porttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes og
bevilgninger i tilknytning til infrastrukturfondet.
Det foreslås 2 602,5 mill. kr til særskilte transport-
tiltak. For innskuddene i infrastrukturfondet i
2013–2016 er avkastningen 2 053 mill. kr i 2017.

Til ulike ordninger som skal bidra til å styrke
kollektivtransporten foreslås det bevilget 78,3
mill. kr til særskilt tilskudd til kollektivtransport,

939,7 mill. kr til belønningsordningen for bedre
kollektivtransport, 229,8 mill. kr i særskilt til-
skudd til store kollektivprosjekter, 170 mill. kr til
belønningsmidler til bymiljøavtaler og 502,8 mill.
kr til rentekompensasjon for bompengelån. Ba-
sert på avtalen med Hurtigruten AS for perioden
2012–2019 foreslås det bevilget 681,9 mill. kr til
kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Ber-
gen–Kirkenes.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

1330 Særskilte transporttiltak 2 104 839 2 365 700 2 602 500 10,0

1331 Infrastrukturfond 40 000 000 30 000 000 -100,0

Sum kategori 21.40 42 104 839 32 365 700 2 602 500 -92,0

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

4331 Infrastrukturfond 870 088 1 579 000 2 053 000 30,0

Sum kategori 21.40 870 088 1 579 000 2 053 000 30,0
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Kap. 1330 Særskilte transporttiltak

1 Ved behandlingen av Prop. 122 S (2015–2016) og Innst. 400 S (2015–2016) ble det bevilget 90 mill. kr på post 63. 

Post 60 Særskilt tilskudd til 
kollektivtransport

I 2017 gjelder bevilgningen på posten midler til na-
sjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering
samt utvidet TT-forsøk for brukere med særskilte
behov. Det foreslås bevilget 78,3 mill. kr.

Nasjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering

Det skal være enkelt å reise kollektivt. Lett tilgjen-
gelig og pålitelig reiseinformasjon og enkel billet-
tering er viktige faktorer for å styrke kollektiv-
transportens konkurranseevne. En nasjonal reise-
planleggingstjeneste forutsetter en rutedatabank
med ruteinformasjon fra hele landet. 

Det ble besluttet å opprette et eget selskap for
salg- og billettering, jf. Prop. 122 S (2015–2016)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbud-
sjettet for 2016 og 126 S (2015–2016) Nokre saker
om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jern-
bane. Reiseplan og billett AS ble stiftet 1. septem-
ber 2016. Selskapet skal være en nasjonal salgska-
nal for togbilletter, slik at de reisende kan kjøpe
togbilletter like enkelt og sømløst som i dag, også
med flere tilbydere av persontransporttjenester
med tog.

Reiseplan og billett AS får videre oppgaver
knyttet til drift av en rutedatabase, en nasjonal rei-
seplanlegger og elektronisk billettering for all kol-

lektivtrafikk. Det er da ikke lenger behov for å
opprette selskapet Rutebanken AS, jf. omtale i
Prop. 1 S (2015–2016).

Det er lagt opp til å samordne oppgaver for
jernbane og øvrig kollektivtrafikk for å unngå
overlappende statlig initiativ på området. Samord-
ningen innebærer at det opprettes ett kompetan-
semiljø, framfor to mindre miljøer, noe som vil
kunne utnytte kompetansen bedre og være en
mer kostnadseffektiv løsning. De som skal reise
og de som har ansvaret for transporten (fylkes-
kommunene og deres transportselskap, togopera-
tører og kommersielle aktører), vil videre få én
kilde for alle reisedata og grunntjenester for elek-
tronisk billettering.

Gjennom samordning av statens initiativer på
området legges det til rette for at data gjøres til-
gjengelig, slik at det kan utarbeides reiseplanleg-
gingstjenester basert på nasjonale rutedata. Rute-
dataene vil være tilgjengelige for enhver aktør
som ønsker å etablere en slik tjeneste, og aktø-
rene kan utforme tjenesten slik de selv ønsker.
For å sørge for at de reisende har tilgang til søke-
resultater basert på objektive kriterier, skal det
også etableres en nasjonal, konkurransenøytral
reiseplanleggingstjeneste. Arbeidet med å utvikle
en database som legger til rette for nasjonal reise-
planlegging pågår. Resultatet skal overføres til
Reiseplan og billett AS som skal ha ansvaret for å
drifte og videreutvikle løsningen. Det tas sikte på

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport, 
kan overføres 48 199 54 200 78 300

61 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport 
mv. i byområdene, kan overføres 1 300 550 1 380 000 939 700

63 Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, 
kan overføres1 100 000 229 800

64 Belønningsmidler til bymiljøavtaler, kan overføres 170 000

70 Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen 
Bergen-Kirkenes 756 090 731 500 681 900

75 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor 
byområdene 100 000 502 800

Sum kap. 1330 2 104 839 2 365 700 2 602 500
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at en nasjonal, konkurransenøytral reiseplan-
legger kan tas i bruk i løpet av 2017. 

Det foreslås å bevilge 33,1 mill. kr til å inn-
hente og gjøre tilgjengelig rutedata, samt til nasjo-
nal reiseplanlegging og elektronisk billettering i
2017. Hoveddelen av dette vil gå til kjøp av tjenes-
ter for drift og videreutvikling av rutedatabank og
reiseplanleggingstjeneste, samt forvaltningsopp-
gaver innen elektronisk billettering.

Oppgaver innen elektronisk billettering ivare-
tas i dag av selskapet Interoperabilitetstjenester
AS. Dette selskapet eies av fylkeskommuner og
deres administrasjonsselskaper, og av NSB AS.
Som følge av at oppgaver knyttet til elektronisk
billettering skal organiseres i et selskap heleid av
staten, er det ønskelig at dette selskapet overtar
samtlige aksjer i Interoperabilitetstjenester. Sel-
skapet Reiseplan og billett AS får ansvaret for å
ivareta prosessen knyttet til en slik overtakelse. 

Samferdselsdepartementet legger opp til at de
tjenestene fylkeskommunene i dag kjøper av In-
teroperabilitetstjenester blir finansiert ved gebyr
eller lignende, og tar sikte på å fremme forslag om
å innføre en hjemmel som gir adgang til å finansi-
ere tjenestene ved gebyr.

Utvidet ordning med forbedret TT-tilbud til brukere 
med særlige behov

Fylkeskommunene har som en del av ansvaret for
den lokale kollektivtransporten, også ansvaret for
TT-ordningen (tilrettelagt transport). Ordningen
omfatter fritidsreiser. I likhet med det ordinære kol-
lektivtilbudet er det store variasjoner i TT-tilbudet
fra fylke til fylke. Fylkeskommunene differensierer
tilbudet mellom godkjente brukere og gir flere rei-
ser til personer med særlige behov, og mer til yngre
enn til eldre brukere. En del brukere opplever like-
vel at tilbudet ikke er tilstrekkelig.

Samferdselsdepartementet satte i 2012 i gang
et forsøk med et utvidet transporttilbud rettet mot
TT-brukere med særlige behov, for å få økt kunn-
skap om organisering og kostnader knyttet til
dette. Forsøket skulle opprinnelig vare i to år, til 1.
april 2014, men er senere forlenget senest ut før-
ste halvår 2016. Møre og Romsdal, Nord-Trønde-
lag og Østfold deltok i forsøket. Statusrapportene
for 2015 fra de tre fylkeskommunene viser at det
ikke har skjedd noen vesentlige endringer i aktiv-
tetsnivået, men i Nord Trøndelag og Møre og
Romsdal har antall brukere økt noe. Det er utbe-
talt totalt 44,5 mill. kr til TT-forsøket for perioden
1. april 2012–30. juni 2016.

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2015–2016) og
Innst. 13 S (2015–2016) vedtok Stortinget å be-

vilge 22 mill. kr til en nasjonal ordning som skal gi
brukere med særlige behov et utvidet TT-tilbud.
Stortinget forutsatte at den etablerte forsøksord-
ningen ble videreført inntil en ny utvidet ordning
kunne etableres i løpet av 2016. 

Ordningen er utvidet f.o.m. andre halvår 2016
og bygger på den etablerte TT-ordningen som fyl-
keskommunene har ansvaret for. Det er forutsatt
at den utvidede ordningen, inklusiv den etablerte
fylkeskommunale TT-ordningen, i utgangspunk-
tet skal sikre rullestolbrukere og blinde/svak-
synte rett til 200 turer på årsbasis. Alternativt skal
den sikre tilsvarende antall turer der fylkeskom-
munen i stedet tildeler faste beløp til de aktuelle
brukerne. Samtlige fylkeskommuner og Oslo
kommune ble invitert til å søke om å delta i den
utvidede ordningen. I tillegg til de tre fylkeskom-
munene som deltok i forsøksordningen, ble Aust-
Agder prioritert. I Østfold, Nord-Trøndelag og
Aust-Agder vil den utvidede ordningen omfatte
brukere i alle kommuner. I Møre og Romsdal vil
ordningen i denne omgang innebære en viderefø-
ring med samme antall brukere og reisebeløp.
Samferdselsdepartementet har tildelt totalt 21,5
mill. kr til den utvidede ordningen for andre
halvår 2016. 

De fire fylkeskommunene er forpliktet til å
rapportere årlig om status. 

Bevilgningsforslaget for 2017 er basert på he-
lårsvirkning av beløpet som er bevilget og tildelt
for andre halvår 2016, og vil omfatte de fire fylkes-
kommunene som ble tildelt midler for andre
halvår. Det foreslås 45,2 mill. kr til denne ordnin-
gen.

Økte forskjeller i antall tildelte reiser mellom
ulike brukere som er godkjent i den fylkeskom-
munale TT-ordningen, vil kunne gi utfordringer.
Det vil derfor være naturlig å vurdere nærmere
grensesnittet mellom fylkeskommunenes ansvar
for lokal kollektivtransport, herunder TT-ordnin-
gen, og statlige velferdsordninger som skal kom-
pensere for merkostnader som enkelte grupper
har. 

Tilskudd for å stimulere til bruk av biogass 
i kollektivtrafikken

Det ble i 2015 bevilget 20 mill. kr til en midlertidig
tilskuddsordning for å stimulere til bruk av bio-
gass i den delen av kollektivtrafikken med buss
der det er inngått eller inngås avtaler med fylkes-
kommunene om kjøp av persontransporttjenester,
jf. Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsbevilgninger og
omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 og Innst.
360 S (2014–2015). Ordningen skulle gjelde fram
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til innføringen av veibruksavgift for LPG og natur-
gass. Veibruksavgiften på gass ble innført fra 1. ja-
nuar 2016, jf. Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgif-
ter og toll. Ordningen med tilskudd for å stimulere
til bruk av biogass ble derfor avviklet. 

Akershus fylkeskommune, Sør-Trøndelag fyl-
keskommune, Østfold fylkeskommune og Oslo
kommune var berettiget til tilskudd. Disse fylkes-
kommunene fikk i 2016 til sammen tildelt 21,5
mill. kr for høsten 2015. 

Post 61 Belønningsordningen for bedre 
kollektivtransport mv. i byområdene

Regjeringen har som mål at veksten i persontran-
sporten i storbyene skal tas med kollektivtran-
sport, sykkel og gange. Belønningsordningen er
en incentivordning som skal bidra til å nå dette
målet.

Det foreslås bevilget 939,7 mill. kr i 2017. Ram-
men for ordningen går fram av Nasjonal transport-
plan 2014–2023, jf. Meld. St. 26 (2012–2013) og
Innst. 450 S (2012–2013). 

Belønningsordningen skal stimulere til bedre
framkommelighet, miljø og helse i storbyområ-
dene ved å dempe veksten i personbiltransport og
øke antallet kollektivreiser på bekostning av
reiser med personbil. Belønningsavtalene skal
legge til rette for en markert endring i transport-
utviklingen i det aktuelle byområdet.

Ordningen skal prioritere byområder som kan
vise til dokumenterte resultater og/eller vilje til å
gjennomføre tiltak eller ta i bruk virkemidler som
på kort og lang sikt vil gi virkninger i samsvar
med formålet med ordningen (dokumentert gjen-
nom lokale vedtak).

Mål knyttet til utviklingen av persontransporten
i avtaleperioden er fastsatt i avtalene. Departe-
mentet legger i oppfølgingen av avtalene vekt på
måloppnåelse, som vurderes etter objektive krite-
rier. Byområdene må endre virkemiddelbruken i
avtaleperioden dersom det er nødvendig for å nå
målet. Før de årlige midlene tildeles byområdene,
skal de rapportere om utviklingen i det foregå-
ende året. 

Følgende byområder har i 2016 fireårige be-
lønningsavtaler:
– Bergensregionen (Hordaland fylkeskommune

og Bergen kommune) for 2015–2018 med en
ramme på 784 mill. kr (200 mill. kr i 2017)

– Tromsø (Troms fylkeskommune og Tromsø
kommune) for perioden 2015–2018 med en
ramme på 275,5 mill. kr (64,5 mill. kr i 2017)

– Buskerudbyen (Buskerud fylkeskommune og
kommunene Drammen, Kongsberg, Lier,

Nedre Eiker og Øvre Eiker) for 2014–2017 med
en ramme på 338,3 mill. kr (80 mill. kr i 2017)

– Nedre Glomma-regionen (Østfold fylkeskom-
mune og kommunene Fredrikstad og Sarps-
borg) for perioden 2014–2017 med en ramme
på 240 mill. kr (55 mill. kr i 2017)

– Oslo kommune og Akershus fylkeskommune
med en ramme for 2013–2016 på til sammen
1 325 mill. kr 

– Trondheim (Trondheim kommune og Sør-
Trøndelag fylkeskommune) for 2013–2016
med en ramme på 730 mill. kr

– Nord-Jæren (Rogaland fylkeskommune og
kommunene Stavanger, Sandnes og Sola) for
2013–2016 med en ramme på 295 mill. kr 

– Kristiansand (Vest-Agder fylkeskommune og
Kristiansand kommune) for 2013–2016 med en
ramme på 350 mill. kr 

– Grenland (Telemark fylkeskommune og kom-
munene Skien, Porsgrunn og Siljan) for 2013–
2016 med en ramme på 240 mill. kr.

Utbetalinger etter avtalene er avhengig av Storting-
ets vedtak om bevilgninger det enkelte år. Mid-
lene for 2016 er utbetalt i tråd med avtalte beløp
etter at byområdene rapporterte om resultater for
2015. 

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet
for 2016 ble bevilgningen økt til 1 380 mill. kr. 400
mill. kr ble fordelt slik etter søknad fra byområ-
dene:
– 150 mill. kr til Oslo
– 60 mill. kr til Bergen
– 60 mill. kr til Trondheim
– 40 mill. kr til Nord-Jæren
– 30 mill. kr til Kristiansand
– 15 mill. kr til Buskerudbyen
– 15 mill. kr til Grenland
– 15 mill. kr til Nedre Glomma og
– 15 mill. kr til Tromsø.

Midlene går inn i eksisterende avtaler. Kravene til
måloppnåelse og rapportering er dermed de
samme som for tidligere tildelte midler. I allerede
inngåtte belønningsavtaler er det lagt til grunn ut-
betalinger på til sammen 399,5 mill. kr i 2017. 

Belønningsordningen og bymiljøavtalene har
samme målsetting, og det er en fordel om så
mange som mulig av de relevante virkemidlene
håndteres i sammenheng. For byområder som
inngår bymiljøavtale, skal belønningsavtalen der-
for innlemmes i bymiljøavtalen og belønningsmid-
lene budsjetteres under kap. 1330, post 64. 

Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkes-
kommune og staten ved Samferdselsdepartemen-
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tet inngikk i 2016 bymiljøavtale for perioden 2016–
2023. Midler fra belønningsordningen skal inngå i
bymiljøavtalen, jf. omtale under kap. 1330, post 64.

Det pågår forhandlinger om en bymiljøavtale
mellom staten, Oslo kommune og Akershus fyl-
keskommune. Videre tar Samferdselsdeparte-
mentet sikte på at forhandlinger om bymiljøavtale
for Nord-Jæren og Bergen kan starte raskt med
sikte på avtaleinngåelse i 2017. Samferdselsdepar-
tementet vil komme tilbake til fordeling av beløn-
ningsmidlene til byområder som inngår beløn-
ningsavtale/bymiljøavtale i 2016/2017, når til-
strekkelige avklaringer foreligger. 

Forhandlinger om bymiljøavtale med de øv-
rige fem byområdene vil skje etter den kom-
mende rulleringen av Nasjonal transportplan. Be-
lønningsavtalene for Kristiansand og Grenland lø-
per ut i 2016. Grenland kan søke om ny avtale fra
2017. Det kan også Kristiansand gjøre. En beløn-
ningsavtale er ikke til hinder for å inngå bymiljø-
avtale på et senere tidspunkt.

Det vises til nærmere omtale av bymiljøavta-
lene i Programkategori 21.30 Vegformål.

Post 63 Særskilt tilskudd til store 
kollektivprosjekter

Gjennom bymiljøavtalene vil staten bidra med inn-
til 50 pst. av prosjektkostnadene for viktige fylkes-
kommunale kollektivtransportprosjekter. Til-
skuddsordningen er avgrenset til de fire største
byområdene. Lokale myndigheter må stille med
tilsvarende beløp som staten bidrar med det en-
kelte år. Bompenger kan benyttes som lokal an-
del.

Det ble inngått bymiljøavtale for Trondheim i
september 2016. Det pågår også forhandlinger om
en bymiljøavtale for Oslo og Akershus. Forhand-
linger om bymiljøavtaler for Bergen og Nord-Jæ-
ren forventes å kunne starte raskt.

Det foreslås bevilget 229,8 mill. kr i 2017 for-
delt som følger:
– Fornebubanen i Oslo og Akershus om lag 50

mill. kr
– Superbussløsning i Trondheim om lag 42 mill. kr
– Bybanen i Bergen om lag 50 mill. kr
– Bussveien på Nord-Jæren om lag 85 mill. kr.

Forslaget vil dekke 50 pst. av anslåtte kostnader
for reguleringsplanlegging av Fornebubanen i
2017. For prosjektene i Trondheim, Bergen og på
Nord-Jæren vil den foreslåtte bevilgningen dekke
50 pst. av forventede utbyggingskostnader i 2017.
Det understrekes at beløpene til Bybanen i Ber-
gen og Bussveien på Nord-Jæren vil avhenge av

fremforhandlet bymiljøavtale. Tallene må betrak-
tes som anslag, og det er foreløpig ikke tatt stilling
til Samferdselsdepartementets endelige andel. I
bymiljøavtalen for Trondheim har staten forpliktet
seg til å dekke 50 pst. av kostnadene ved regule-
ringsplanleggingen av Superbussløsningen. Utbe-
talingen av disse midlene vil skje etterskuddsvis i
utbyggingsfasen når statens endelige bidrag er
fastsatt. Samferdselsdepartementet legger til
grunn samme praksis for utbetaling av planleg-
gingsmidler til Bussveien på Nord-Jæren og By-
banen i Bergen.

Fornebubanen i Oslo og Akershus

Fornebubanen fra Fornebu til Majorstuen blir 8,3
km lang, hvorav 3,1 km i Bærum og 5,2 km i Oslo.
Det planlegges seks stasjoner samt en basestasjon
på Fornebu for hensetting og service av vogner.
Banen føres inn på det ordinære T-banenettet ved
Majorstuen, og trafikken planlegges for en pendel
gjennom fellestunnelen.

Reguleringsplan er vedtatt i Bærum kommu-
nestyre for den delen som ligger i Bærum. For
delen i Oslo er reguleringsplan til behandling i
Plan- og bygningsetaten, og forventes å bli lagt
fram for bystyret i 2017. Byggestart planlegges til
2020/2021 med trafikkåpning i 2025.

Når reguleringsplanene er vedtatt og forpro-
sjekt er ferdigstilt, vil det bli gjennomført en kvali-
tetssikring, KS2. Dette blir grunnlaget for forde-
lingen mellom lokal og statlig finansiering. Sta-
tens andel skal være relatert til den prosjektkost-
naden som er nødvendig for å oppnå et hensikts-
messig kollektivtilbud. En foreløpig grov
kostnadsvurdering viser et behov på om lag 11,2
mrd. kr, som innebærer et statlig tilskudd på 5,6
mrd. kr. Resterende 50 pst. og eventuelle tillegg-
skostnader vil hovedsakelig bli finansiert av
grunneierbidrag og bompenger gjennom Oslo-
pakke 3. Prosjektet er nærmere omtalt under pro-
gramkategori 21.30 Vegformål, Nærmere om in-
vesteringsprogrammet, Byomtaler.

I 2017 er det anslått et samlet behov på 100
mill. kr til videre planlegging av Fornebubanen.
Det foreslås om lag 50 mill. kr i statlig bidrag til
dette formålet.

Superbussløsning i Trondheim

I Trondheim planlegges Superbuss, som er et hel-
hetlig busskonsept med høy kvalitet på veginfra-
struktur, teknisk infrastruktur, publikumsområ-
der og bussmateriell. Superbussen skal gi et til-
bud som i stor grad inneholder bybanens kvalite-
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ter: god komfort, høy standard på billettering, hol-
deplasser og vognmateriell og rask framføring
med god framkommelighet og regularitet. Det tas
sikte på å lansere de første rutene med høykvali-
tets vognmateriell og stor kapasitet over somme-
ren 2018. Det planlegges i et første trinn for to ru-
ter fra Heimdalsområdet til østlige bydeler og en
rute fra Byåsen til Dragvoll.

I bymiljøavtalen for Trondheim forplikter sta-
ten seg til å bidra med 50 pst. av kostnadene for
Superbussløsningen, som er anslått til 1,4 mrd. kr
i avtaleperioden. Statens endelige bidrag blir fast-
satt av Stortinget på bakgrunn av gjennomført
KS2 eller byggeplan. Bymiljøavtalen er nærmere
omtalt under programkategori 21.30 Vegformål
Nærmere om investeringsprogrammet, Byomtaler.

I 2017 vil det i tilknytning til Superbussløsnin-
gen først og fremst bli gjennomført tiltak for å
oppgradere bussholdeplasser. Samlede kostnader
er anslått til 84 mill. kr. Det foreslås om lag 42 mill.
kr i statlig bidrag til dette formålet i 2017. I tillegg
vil det kommer 20 mill. kr i planleggingskostna-
der. Det legges opp til at staten dekker 50 pst. som
utbetales etterskuddsvis i utbyggingsfasen.

Bybanen i Bergen

Utbyggingen av Bybanen skjer etappevis. Deler av
tredje etappe fra Rådal til Bergen lufthavn, Fle-
sland, ble åpnet i 2016, mens siste del helt fram til
lufthavnen åpner i 2017. Finansieringen skjer i ho-
vedsak med bompenger.

Ifølge tidligere planer skulle Bybanen deretter
bygges nordover til Åsane og senere vestover til
Fyllingsdalen. På grunn av problemer knyttet til
planleggingen gjennom den historiske delen av
Bergen har kommunen og fylkeskommunen ved-
tatt at neste etappe av Bybanen skal bygges mot
Fyllingsdalen.

Banen til Fyllingsdalen kobles på eksisterende
strekning ved Nonneseter i Bergen sentrum og
går til Spelhaugen i Fyllingsdalen. Strekningen er
10 km lang og får åtte stopp, hvorav ett underjor-
disk stopp ved Haukeland sykehus. Om lag halv-
parten av strekningen går i tunnel. Det pågår sam-
ordnet arbeid med reguleringsplan og prosjekte-
ring for hele strekningen.

Det er godkjent reguleringsplan for en del-
strekning på 1,7 km gjennom Mindemyren. Regu-
leringsplan for hele strekningen ventes å kunne
bli vedtatt i juni 2017. Dette kan gjøre det mulig
med byggestart tidlig i 2018. Forberedende arbei-
der med utfylling i Store Lungegårdsvannet er
planlagt satt i gang tidlig i 2017. Banen forventes å
kunne åpnes for trafikk før sommeren 2022. Pro-

sjektet er også omtalt under programkategori
21.30 Vegformål Nærmere om investeringspro-
grammet, Byomtaler.

Et grovt og foreløpig anslag viser en kostnad
på om lag 6 mrd. kr for utbygging av Bybanen til
Fyllingsdalen. Dette må betraktes som foreløpig
anslag. Endelige kostnader som skal ligge til
grunn for fastsettingen av statens bidrag i en by-
miljøavtale, vil først foreligge etter KS2 som plan-
legges høsten 2017.

Før avtaleinngåelse forutsettes det at lokale
myndigheter legger fram en finansieringsplan for
de resterende 50 pst. av kostnadene, og at nødven-
dige lokalpolitiske vedtak om finansiering er fat-
tet, jf. at det i dagens Bergensprogram ikke er
midler til å dekke dette.

I 2017 er det anslått et samlet behov på 100
mill. kr til utbygging (grunnerverv) av Bybanen
til Fyllingsdalen. Det foreslås 50 mill. kr i statlig
bidrag til dette formålet.

De samlede planleggingskostnadene for 2017
er anslått til 250 mill. kr. Stortinget har gjennom
behandlingen av Prop. 117 S (2014–2015) Nokre
saker om luftfart, veg og jernbane sluttet seg til at
det kan brukes bompenger til å prosjektere By-
banen fra sentrum til Fyllingsdalen. Det er lagt til
grunn en kostnad på 200 mill. kr. Den statlige an-
delen på 50 mill. kr til reguleringsplanlegging vil
bli utbetalt etterskuddsvis i utbyggingsfasen.

Statlig bidrag til Bybanen over kap. 1330, post
63, kommer først til utbetaling etter at det er inn-
gått en bymiljøavtale.

Bussveien på Nord-Jæren

Bussveien er prosjektnavnet på et sammenheng-
ende høykvalitets bussystem på Nord-Jæren. Pro-
sjektet er delt inn i fire korridorer på til sammen
50 km. Den første korridoren fra Stavanger til
Sandnes med sidearm til Forus planlegges å stå
ferdig i løpet av 2021.

Bussveien vil bli trafikkert av tre ulike busslin-
jer som skal ha prioritert framkommelighet. Det
planlegges gjennomgående tosidige løsninger for
både syklende og gående.

Kostnadene for Bussveien, inklusive fellestra-
seen med Transportkorridor Vest, er totalt anslått
til 9,9 mrd. 2015-kr. Dette beløpet må betraktes
som et anslag. Av dette er 5,6 mrd. kr investerin-
ger i fylkesveg og 4,0 mrd. kr investeringer i riks-
veg. 0,3 mrd. kr er kostnader som ikke direkte
kan tillegges riksveg eller fylkesveg, som ombyg-
ging av Ruten tog- og bussterminal i Sandnes sen-
trum. Det statlige bidraget vil bli avklart i de kom-
mende forhandlingene om en bymiljøavtale. Kost-
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nadsvurderingen vil ta utgangspunkt i KS2 for By-
pakke Nord-Jæren. Status for arbeidet med en by-
miljøavtale er omtalt under programkategori 21.30
Vegformål Nærmere om investeringsprogrammet,
Byomtaler.

I 2017 er det anslått et samlet behov på 170
mill. kr til grunnerverv og utbygging samt 30 mill.
kr til reguleringsplanlegging av Bussveien. Det
foreslås 85 mill. kr i statlig bidrag til grunnerverv
og utbygging av Bussveien på fv 44 mellom
Stavanger og Sandnes. Statlig bidrag til regule-
ringsplanlegging på 15 mill. kr vil bli utbetalt etter-
skuddsvis i utbyggingsfasen.

Statlig bidrag til Bussveien over kap. 1330,
post 63, kommer først til utbetaling etter at det er
inngått en bymiljøavtale.

Post 64 Belønningsmidler til bymiljøavtaler 

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport
mv. og bymiljøavtalene skal bidra til å nå målet om
at veksten i persontransporten i storbyområdene
skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.
Begge ordningene er avgrenset til de ni største
byområdene. 

I rammeverket for bymiljøavtalene er det for-
utsatt at midlene fra belønningsordningen skal
innlemmes i bymiljøavtalene så raskt det er prak-
tisk mulig. Det vil legge til rette for mer langsik-
tige prioriteringer og helhetlig virkemiddelbruk. 

Innlemmingen vil skje fortløpende etter hvert
som bymiljøavtalene blir inngått. Belønningsmid-
lene vil inngå som en del av det statlige bidraget i
bymiljøavtalene. Midlene kan benyttes til samme
type tiltak som tidligere. Samferdselsdepartemen-
tet forutsetter at midlene anvendes i tråd med det
overordnede målet i bymiljøavtalen. Oppfølgingen
vil skje gjennom de etablerte styrings- og rappor-
teringssystemene for bymiljøavtalene. Midlene
bevilges over kap. 1330, post 64. Øvrige statlige
midler til bymiljøavtalene bevilges over kap. 1320,
post 30 og kap. 1330, post 63.

Samferdselsdepartementet, Sør-Trøndelag fyl-
keskommune og Trondheim kommune har inn-
gått avtale om midler fra belønningsordningen for
perioden 2013–2016. De samme partene inngikk i
2016 en bymiljøavtale for perioden 2016–2023. Det
er lagt til grunn at belønningsmidlene innlemmes
i bymiljøavtalen med en ramme på 170 mill. kr i
2016 og 1 190 mill. kr i perioden 2017–2023. By-
miljøavtalen for Trondheim er nærmere omtalt
under programkategori 21.30 Vegformål Nærmere
om investeringsprogrammet, Byomtaler.

Det foreslås bevilget 170 mill. kr i belønnings-
midler for å dekke statens forpliktelser i bymiljø-

avtalen for Trondheim i 2017. Samferdselsdepar-
tementet vil komme tilbake til fordeling av beløn-
ningsmidlene til byområder som inngår beløn-
ningsavtale/bymiljøavtale i 2016/2017, når til-
strekkelige avklaringer foreligger.

Post 70 Kjøp av sjøtransporttjenester på 
strekningen Bergen–Kirkenes

Formålet med statens kjøp av sjøtransporttjenes-
ter er å sikre et tilbud mellom Bergen og Kirkenes
for distansereisende og godstransport nord for
Tromsø. Det foreslås å bevilge 681,9 mill. kr i
2017.

Gjeldende avtale med Hurtigruten AS for peri-
oden 2012–2019 ble inngått etter en anbudskon-
kurranse. Staten har opsjon til å forlenge avtalen
med inntil ett år. I henhold til avtalen skal staten
kjøpe sjøtransporttjenester mellom Bergen–Kir-
kenes for totalt 5 120 mill. 2011-kr i hele avtalepe-
rioden. Det er avtalt en større godtgjørelse i be-
gynnelsen av avtaleperioden med gradvis nedtrap-
ping over resten av perioden. Avtalen sikrer dag-
lige seilinger hele året mellom Bergen og Kirke-
nes og til 32 havner i mellom. Forpliktelsen i
gjeldende avtale omfatter befordring av distanse-
passasjerer. Dette er reisende som kun kjøper bil-
lett for reise på selvvalgt strekning og består for-
trinnsvis av lokale reisende.

Trafikken med Kystruten Bergen–Kirkenes
målt i antall distansepassasjerkilometer økte med
11,0 pst. fra 2014 til 2015. Antall distansepassasje-
rer befordret i samme periode økte med 10,3 pst.
Økningen er bl.a. et resultat av at selskapet tidli-
gere har iverksatt og gjennomført ulike tiltak for å
øke antall distansepassasjerer.

I 2015 oppnådde Kystruten Bergen–Kirkenes
en regularitet på 96,1 pst. målt i forhold til selska-
pets ruteplan. 

Samferdselsdepartementet har igangsatt ar-
beidet med å forberede kjøp av tjenester på strek-
ningen Bergen–Kirkenes etter 2019. Det legges
opp til å utløse opsjonen i avtalen, slik at det settes
av tilstrekkelig tid til å forberede og gjennomføre
framtidig kjøp av tjenester. Departementet vil
komme tilbake til saken i Nasjonal transportplan
2018–2029.

Post 75 Tilskudd for reduserte 
bompengetakster utenfor byområdene

Regjeringen foreslår å bevilge 502,8 mill. kr til en
årlig tilskuddsordning. Beløpet benyttes til en ge-
nerell reduksjon i bompengetakstene utenfor by-
områdene, anslagsvis på minst 10 pst. Hovedfor-
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målet med ordningen er redusert bompengebe-
lastning for bilistene. Reduserte takster vil trolig
medføre noe mindre trafikkavvisning, slik at bru-
ken av disse strekningene øker. Tilskuddet er vi-
dere ment å  motivere bompengeselskapene til
gjennomføring av bompengereformen.

Tilskuddet omfatter riksvegprosjekter som er
utenfor områdene/byene som i dag mottar til-
skudd over kap. 1330, post 61 Belønningsord-
ningen for bedre kollektivtransport mv. i byområ-
dene, og post 64 Belønningsmidler til bymiljøavta-
ler. I disse områdene vil reduserte bomtakster
være i konflikt med mål om å begrense veksten i
personbiltrafikken.

Det kan kun gis tilskudd til bompengeprosjek-
ter hvor bompengeopplegget for prosjektet er lagt
fram for Stortinget innen utgangen av 2016.

Det stilles som krav for å kunne motta til-
skudd, at bompengeselskapene må knytte seg til
ett av de regionale bompengeselskapene og legge
om takst- og rabattstruktur, jf. Prop. 1 S Tillegg 2
(2015–2016). Tilskudd tildeles etter søknad, hvor
bompengeselskapene må kunne dokumentere
takstreduksjon og tilslutning til ny organisering.
Lånegarantisten må godkjenne reduksjon i
takstene.

Det foreslås en fullmakt til å endre takster
sammenliknet med det som lå til grunn i proposi-
sjonene som er behandlet i Stortinget, jf. forslag til
romertallsvedtak. Endringene skal være i samsvar
med prinsippene for den nye tilskuddsordningen.

Kap. 1331 Infrastrukturfond

Post 95 Innskudd av fondskapital

I henhold til regjeringsplattformen skal det etable-
res et infrastrukturfond på 100 mrd. kr som byg-
ges opp på inntil fem år. Det overordnede målet

med fondet er varig og forutsigbar finansiering av
infrastruktur. I 2013–2016 er det bevilget i alt 100
mrd. kr til fondet. Bruken av avkastningen fra inn-
skuddet i perioden 2013–2016 går fram av omtalen
under kap. 4331, post 85. 

Kap. 4331 Infrastrukturfond

Post 85 Avkastning

I tråd med vanlig praksis for liknende statlige fond
er det lagt til grunn at innskuddene i fondet får en
rente som tilsvarer rente på statsobligasjoner med
10 års bindingstid på innskuddstidspunktet. 

Innskuddet i infrastrukturfondet i 2013–2016
på i alt 100 mrd. kr gir i 2017 en avkastning på

2 053 mill. kr. Avkastningen fra innskuddene i
2013, 2014 og 2015 på 1 589 mill. kr fordeles i 2017
som i 2016 med:
– 479 mill. kr til fornying av riksvegnettet, jf. kap.

1320, post 30
– 389 mill. kr til Nye Veier AS, jf. kap. 1321, post

70

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

95 Innskudd av fondskapital 40 000 000 30 000 000

Sum kap. 1331 40 000 000 30 000 000

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

85 Avkastning infrastrukturfond 870 088 1 579 000 2 053 000

Sum kap. 4331 870 088 1 579 000 2 053 000
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– 305 mill. kr til fornying av jernbanenettet, jf.
kap. 1352, post 71

– 248 mill. kr til drift og vedlikehold av jernbane-
nettet, jf. kap. 1352, post 71

– 87 mill. kr til kystformål, jf. kap. 1360, postene
01 og 30

– 71 mill. kr for å finansiere reduksjon av sektor-
avgifter for Kystverket, jf. kap. 5577, post 74.

Avkastningen på 474 mill. kr fra innskuddet i 2016
på 30 mrd. kr foreslås i sin helhet fordelt til Nye
Veier AS, jf. kap. 1321, post 70.
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Programkategori 21.50 Jernbaneformål

Utgifter under programkategori 21.50 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 21.50 fordelt på kapitler

Hovedmålene for regjeringens samferdselspoli-
tikk er trukket opp i Sundvolden-erklæringen. Vi-
dere oppfølges målene i Meld. St. 26 (2012–2013)
Nasjonal transportplan 2014–2023 og Innst. S.
450 (2013–2014). Regjeringens mål om at Nasjo-
nal transportplan skal overoppfylles samlet nås
med forslaget til bevilgning for 2017. Jernbanen
skal være en miljøriktig og god transportløsning
for både personer og gods. Sikkerhet, økt kapasi-
tet og forbedring av driftsstabiliteten i togtrafik-
ken er prioritert i planperioden. 

Samferdselsdepartementets virkemidler over-
for jernbane omfatter rettslig regulering, etatssty-
ring av Jernbanedirektoratet og Statens jernbane-

tilsyn, samt eierstyring av jernbaneinfrastruktur-
foretaket Bane NOR SF, NSB AS, Togmateriell
AS, Togvedlikehold AS og Reiseplan og billett AS. 

Til jernbaneformål foreslås det bevilget til
sammen 25,6 mrd. kr i 2017, der budsjettekniske
justeringer (merverdiavgift, pensjon og netto-
føring av inntekter ifm jernbanereform) samlet ut-
gjør om lag 3,7 mrd. kr. Justert for budsjettek-
niske endringer er det samlede forslaget til jern-
baneformål på om lag 21,9 mrd. kr, inkl. 400 mill.
kr i merutgifter til jernbanereformen. Bevilg-
ningsforslaget er om lag på nivå med saldert bud-
sjett 2016.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

1350 Jernbaneverket 17 284 152 18 202 044 -100,0

1351 Persontransport med tog 3 047 901 3 249 900 -100,0

1352 Jernbanedirektoratet 25 224 100

1354 Statens jernbanetilsyn 79 608 78 442 91 500 16,6

1356 Bane NOR SF 100 300 000

Sum kategori 21.50 20 411 661 21 530 486 25 615 600 19,0

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

4350 Jernbaneverket 793 393 700 250 -100,0

4352 Jernbanedirektoratet 31 000

4354 Statens jernbanetilsyn 13 298 13 674 14 000 2,4

5611 Aksjer i NSB AS 753 000 595 000 -100,0

Sum kategori 21.50 1 559 691 1 308 924 45 000 -96,6



2016–2017 Prop. 1 S 139
Samferdselsdepartementet
Budsjettforslaget gir en overoppfylling av Na-
sjonal transportplan 2014–2023, med en samlet
oppfølgingsgrad etter fire av fire år på 106,7 pst. av
den økonomiske rammen i Nasjonal transportplan
for perioden 2014–2017. Dette innebærer at be-
vilgningene til jernbaneformål for de fire årene
samlet er om lag 4,6 mrd. kr høyere enn rammen i
Nasjonal transportplan. 

I forbindelse med jernbanereformen erstattes
kap. 1350 Jernbaneverket og kap. 1351 Person-
transport med tog, av nytt kap. 1352 Jernbanedi-
rektoratet. Til Jernbanedirektoratet foreslås det
bevilget 25 224,1 mill. kr inkl. merverdiavgift. Be-
vilgningen omfatter økte utgifter og budsjettek-
niske endringer i forbindelse med jernbanerefor-
men for om lag 4 613 mill. kr og netto føring av
inntekter for om lag 706 mill. kr. Dette gir en netto
økning av utgiftene med 3 907 mill. kr. Før disse
justeringene er brutto utgifter i 2017 til det som
var omfattet av kap. 1350 og kap. 1351 på om lag
21,3 mrd. kr. Bevilgningen dekker utgifter til drift
av Jernbanedirektoratet og direktoratets planleg-
ging og utredninger, samt kjøp av persontrans-
porttjenester og av infrastrukturtjenester (drift og
vedlikehold, planlegging og investeringer i jern-
baneinfrastrukturen). Planleggingen av IC-pro-
sjektene holdes på et høyt aktivitetsnivå. Det er ra-
sjonell framdrift i alle pågående store investe-
ringsprosjekter, og aktivitetsnivået på program-
områdene er samlet sett høyere enn forutsatt i Na-
sjonal transportplan 2014–2023. Aktivitetsnivået i
fornyingen er tilstrekkelig til å opprettholde til-
standen i jernbaneinfrastrukturen.

Til Statens jernbanetilsyn foreslås det bevilget
91,5 mill. kr i 2017. Bevilgningen foreslås økt bl.a.
for å sette tilsynet bedre i stand til å ivareta en
rekke nye tilsynsoppgaver, styrke kapasiteten
innen markedsovervåking, tilsyn med sikring/be-
redskap og møte behovet for økt kapasitet i forbin-
delse med jernbanereformen. 

For å legge til rette for nødvendig kapitaliser-
ing i forbindelse med restruktureringen av selska-
pet i 2017 foreslås det ikke å budsjettere med ut-
bytte fra NSB AS.

Gjennomføring av Jernbanereformen

Regjeringen la i Meld. St. 27 (2014–2015) På rett
spor fram et forslag om reform av jernbanen som
Stortinget sluttet seg til i juni 2015, jf. Innst. 386
(2014–2015). Reformen innebærer en betydelig
omlegging av jernbanesektoren. Det er ikke gjort
grunnleggende endringer i organisasjonsstruktu-
ren i norsk jernbanesektor siden 1996, da forvalt-

ningsbedriften NSB ble delt i etaten Jernbanever-
ket og selskapet NSB BA.

Som følge av bl.a. en betydelig satsing fra myn-
dighetenes side har jernbanesektoren en god ut-
vikling. Det er likevel fortsatt utfordringer med å
tilby et forutsigbart og konkurransedyktig jernba-
netilbud med tilstrekkelig kapasitet.

Jernbanereformen handler først og fremst om
å gjennomføre organisatoriske og strukturelle
grep for å frigjøre ressurser til mer effektiv drift,
slik at det legges til rette for økt samfunnsøkono-
misk lønnsomhet, og å skape et enda bedre
grunnlag for mer kundeorientering og bedre tog-
tilbud.

Jernbanereformen vil bidra til mer kundeori-
entering i sektoren, mer effektiv drift og samfunn-
søkonomisk lønnsomhet, bedre styring og koordi-
nering av ressursene og tydeligere skille mellom
styrende og utførende enheter.

Et viktig tiltak for å øke kundeorienteringen i
sektoren er innføringen av konkurranse om å
inngå avtale med staten om persontransport med
tog. Konkurranse kan på sikt gi flere togselskaper
som må konkurrere om å gi de togreisende bedre
togtilbud. I første omgang skal det gjennomføres
konkurranse om trafikkpakkene nord og sør. Kon-
kurransene vil starte våren 2017. Regjeringen ar-
beider med en plan for videre konkurranseutset-
ting, og legger opp til å legge denne fram for Stor-
tinget i 2017. Et annet viktig tiltak er å etablere for-
retningsmessige relasjoner mellom det nye infra-
strukturforetaket og togselskapene gjennom
tilgangsavtaler til jernbaneinfrastrukturen og til-
hørende tjenester basert på ytelser. Et tredje tiltak
er å samle eiendomsmiljøene i jernbanen slik at
disse kan arbeide målrettet for å utvikle gode knu-
tepunkter for kollektivtrafikken.

Det gjøres store organisatoriske og struktu-
relle grep for å legge til rette for mer effektiv drift
og større samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Sentralt
står nedleggelsen av Jernbaneverket og etablerin-
gen av jernbaneinfrastrukturforetaket, Bane NOR
SF og Jernbanedirektoratet. Bane NOR blir et
statsforetak og får med dette en annen tilknyt-
ningsform til staten enn Jernbaneverket har i dag.
Foretaket blir eid av staten ved Samferdselsdepar-
tementet. Foretakets tjenester blir bestilt av direk-
toratet gjennom avtaler. Direktoratet vil ha ansvar
for en operativ oppfølging av foretaket og utøvelse
av god styring og koordinering av jernbanesekto-
ren. Det vil fortsatt bli stilt krav til effektiv drift og
effektivisering. I tillegg skal sammenlikning og
målinger med andre aktører dokumentere utvik-
lingen i effektiviteten. Foretaket skal konkurran-
seutsette flere tjenester som i dag skjer i regi av
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Jernbaneverket. Foretaksmodellen med andre
rettslige rammevilkår, et styre og bestilling av tje-
nester gjennom avtale med klare resultatkrav har
til hensikt å legge til rette for mer effektiv drift. I
tillegg vil foretaket få langsiktige styringssignaler
ved at det inngås 4-årige avtaler mellom direktora-
tet og foretaket om drift, vedlikehold og fornying
av jernbanenettet. Tilgangsavtalene skal også gi
incentiver til mer effektiv drift. Samferdselsdepar-
tementet forventer videre at konkurranseutset-
ting av persontransport med tog bidrar til økt ef-
fektivitet.

Det er viktig at den samlede ressursbruken til
jernbanesektoren koordineres godt og at jernbanen
blir en godt integrert del av det samlede transport-
systemet. Samferdselsdepartementet har fram til
nå hatt alle statens roller i sektoren, med unntak
av at Nærings- og fiskeridepartementet forvalter
statens eierskap i Flytoget AS og fra 2016 også Ba-
neservice AS. For å legge til rette for virksom kon-
kurranse må viktige innsatsfaktorer som togmate-
riell, verksteder og verksteddrift, samt salgs- og
billetteringsløsninger skilles ut fra NSB AS. Sam-
ferdselsdepartementet vil også vurdere hvordan
materiellet til Flytoget bør håndteres. Det er stif-
tet tre nye selskaper som staten ved Samferdsels-
departementet skal eie; henholdsvis Togmateriell
AS, Togvedlikehold AS og Reiseplan og billett AS.
Direktoratet vil få et utvidet ansvar for å bistå de-
partementet i den operasjonelle styringen og ko-
ordineringen av enheter i sektoren. Dette vil være
mulig fordi direktoratet vil bli gitt de nødvendige
virkemidler, herunder ansvaret for å kjøpe infra-
strukturtjenester fra foretaket, togtjenester fra
togselskapene og å legge føringer for utdanning
av personell i sektoren, anskaffe materiell og vik-
tige salgs- og billetteringsløsninger. Direktoratet
vil ha ansvaret for å utrede grunnlaget for utviklin-
gen av jernbanen. I tillegg vil direktoratet ha an-
svaret for å samordne med øvrige deler av trans-
portsystemet, herunder delta i utvikling og inngå-
else av bymiljøavtaler. Samferdselsdepartementet
vil gjennom Nasjonal transportplan ha det over-
ordnede, strategiske ansvaret for utviklingen av
jernbanesektoren innenfor rammen av en helhet-
lig transportpolitikk.

Regjeringen ønsker å styre politisk på overord-
net nivå og overlate operative og faglige beslutnin-
ger til utøvende organer. Etableringen av direkto-
ratet vil kunne skape et tydeligere skille mellom
politisk overordnet styring og operativ virksomhet.
Delegeringen av ansvaret for å gjennomføre kjøp
av persontransport med tog til direktoratet er et
annet. Inngåelse av 4-årige avtaler om drift, vedli-
kehold og fornying med foretaket er et tredje. Et

fjerde er etableringen av et statsforetak som sel-
ger tjenester gjennom avtale.

Etter at Stortinget behandlet meldingen om
jernbanereformen har Samferdselsdepartemen-
tet arbeidet med å gjennomføre reformen. I dette
arbeidet har det vært lagt vekt på å forene behovet
for rask framdrift ut fra hensynet til de mange be-
rørte virksomheter og sektorens ansatte. Det leg-
ges opp til at de store strukturelle grepene skal
være gjennomført tidligst mulig i 2017. Regjerin-
gen legger opp til at foretaket og direktoratet star-
ter operativ drift 1. januar 2017, at eierskapet til
selskapene Materiellselskapet AS, Salg og billette-
ring AS og Mantena AS overføres fra NSB AS til
Samferdselsdepartementet i løpet av første tertial
2017, samt at ROM Eiendom overføres til Bane
NOR SF i løpet av første tertial 2017.

Samferdselsdepartementet er i rute med jern-
banereformen. Parallelt med å gjennomføre de
store organisatoriske endringene utvikles det en-
drede styringssystemer med vedtekter, avtaler, in-
strukser, lederlønnskontrakt mv. Arbeidet vil pågå
ut 2016 og i de kommende årene. Det vil bli behov
for tilpasninger etter hvert som aktørene får erfa-
ringer med reformen. Styringssystemet er under
utvikling og  Samferdselsdepartementet vil derfor
komme tilbake til Stortinget med en omtale av
jernbanen som i større grad reflekterer de nye
styringssystemene.

Tilstandsvurdering og hovedutfordringer

I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt opp
til betydelige økninger i både investeringene i ny
jernbane og vedlikeholdet av den eksisterende. 

Det er et mål for transportpolitikken at vek-
sten i persontransporten i storbyområdene skal
tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Økt
bruk av jernbanetransport er viktig for å nå målet
om et mer effektivt og miljøvennlig transportsys-
tem. Togtilbudet har ikke minst en sentral rolle i å
dekke behovet for daglige pendlerreiser inn og ut
av byene.

I Nasjonal transportplan 2014–2023 legges det
opp til trinnvis utbygging av dobbeltspor i hele In-
terCity-området på Østlandet. 

Jernbanereformen vil ha en virkning på sek-
torstyringen. Det er en risiko for målforskyvnin-
ger og økt kostnadsnivå i sektoren. Reformen kan
få betydning for sikkerhet, samtrafikk og konkur-
ranse i det norske markedet, og Statens jernbane-
tilsyn følger reformen tett for å legge til rette for at
sikkerheten opprettholdes.

Transportpolitikkens mål om transportsikker-
het bygger på en visjon om at det ikke skal fore-
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komme ulykker med drepte eller hardt skadde.
Målet er at jernbanetransporten ikke skal med-
føre tap av menneskeliv eller alvorlige skader på
mennesker, miljø eller materiell. Statens jernbane-
tilsyn skal være en aktiv pådriver for en sikker og
hensiktsmessig jernbane. Jernbanetilsynet deltar
i utviklingen av felleseuropeiske regler for sikker-
hetsstyring og samtrafikk på jernbanenettet, og
implementering av dette i norsk rett.

Bedre framkommelighet i transportsystemet er
et overordnet mål i samferdselspolitikken. For per-
sontransport på jernbane innebærer det å gjen-
nomføre tiltak for primært å øke kapasiteten og/el-
ler forbedre driftsstabiliteten i togtrafikken. Drifts-
avbrudd er en stor belastning for togbrukerne,
passasjerer og vareeiere, og svekker togets kon-
kurranseevne og omdømme. Gamle og ukurante
signal- og sikringsanlegg er en utfordring for
togtrafikken og for ombygging av eksisterende
jernbaneinfrastruktur. Anleggene er en uforholds-
messig stor årsak til problemer med driftsstabilitet
og er den største årsaken til innstillinger av tog. 

Den betydelige satsingen på jernbane som er
gjennomført de siste årene, gir resultater for fram-
kommeligheten, med gradvis bedring av driftssta-
biliteten i togtrafikken. Punktligheten har siden
høsten 2011 i hovedsak vært bedre enn målet på
90 pst. for alle persontog og 95 pst. for Gardermo-
banen/Flytoget AS. Punktligheten i rushtidstra-
fikken for persontogene og for godstog er imidler-
tid fortsatt lavere enn målet. 

Sammen med ny grunnrutemodell for Østlan-
det har de omfattende arbeidene med å ruste opp
infrastrukturen som er gjennomført de siste årene
rundt Oslo S og i Østlandsområdet, gitt betydelig
bedre driftsstabilitet, til tross for en betydelig øk-
ning i togtrafikken. Nye tog og omleggingen av to-
grutene på Østlandet i desember 2012 og desem-
ber 2014 har blitt godt mottatt av togpassasjerene
og bidratt til en betydelig trafikkvekst. Økt togtett-
het får større konsekvenser ved driftsavvik. Det
medfører at flere tog må innstilles for å gjenopp-
rette normal driftssituasjon etter avvik. Noen ba-
nestrekninger og knutepunkter er så høyt belastet
at de blir særlig sårbare for driftsavvik. På enkelte
banestrekninger er togproduksjonen nær den
øvre kapasitetsgrensen.

Bedre tilgjengelighet og universell utforming er
et omfattende og langsiktig arbeid, som er viktig
for persontransporten med jernbane. Dette bidrar
til at nye grupper kan benytte togtilbudet, samti-
dig som det øker effektiviteten og kvaliteten i
transporttilbudet for alle togpassasjerene. Store
variasjoner i standard og utforming av infrastruk-
tur og togmateriell gjør dette krevende i dag. Økt

standardisering gir et bedre samspill mellom tog-
materiell og infrastruktur, samt bidrar til bedre til-
gjengelighet og universell utforming.

Regjeringen vil legge til rette for en effektiv
godstransport på jernbane og overføring av god-
stransport fra veg til jernbane der det er hensikts-
messig. Godstransport på jernbane har et relativt
konkurransefortrinn ved regelmessig transport
av store volumer over lange avstander. Sviktende
regularitet for godstrafikken og sterk konkur-
ranse fra vegtransport har siden 2008 medført tap
av markedsandeler innen containergods for jern-
banen. Den negative utviklingen snudde imidler-
tid i 2015, og det er nå en positiv resultatutvikling. 

Konkurransekraften til godstransport på jern-
bane avhenger av driftsstabiliteten i togtrafikken,
effektiv togframføring og effektiv omlasting på
godsterminalene. Godstransporten er særlig føl-
som for lav regularitet og store driftsavbrudd,
som ved stengte baner etter flom, ras og andre
klimaforhold knyttet til årstider, vær og føre. Det
er få eller ingen muligheter for omkjøring, og der
det er slike muligheter er det med en annen stan-
dard. For å bidra til å redusere ulempene ved
driftsavbrudd for godstransporten bygger Jern-
baneverket alternative beredskaps-/omlastnings-
terminaler på Bergensbanen, Dovrebanen og
Nordlandsbanen. Sammen med øvrige tiltak for å
bedre driftsstabiliteten bidrar dette til å gjøre jern-
banen til et mer forutsigbart og konkurransedyk-
tig alternativ for godstransport. For å sikre en ef-
fektiv og konkurransenøytral drift har Jernbane-
verket fått ansvaret for å konkurranseutsette drif-
ten av godsterminalene som i dag drives av Cargo-
Net AS/RailCombi AS. 

Flere togselskaper konkurrerer om kapasite-
ten i jernbanenettet og på godsterminalene. For å
bidra til et effektivt jernbanemarked med effektiv
konkurranse på like vilkår overvåker Statens jern-
banetilsyn markedene for jernbanetransport. Det
samlede transporttilbudet på jernbanenettet er et
samspill og en avveining mellom trafikksammen-
setning (ulike togslag, ulik fart og ulikt stoppmøn-
ster), kapasitetsutnytting og framføringshastig-
het. Dette påvirker den effektive kjøretiden, tilbu-
det av transportkapasitet og driftsstabiliteten i tog-
tilbudet. 

Klimaendringer og økt omfang av flom og ras
gir store utfordringer, merkostnader og ulemper
for infrastrukturforvalter, togselskapene og tog-
brukerne. De siste årene har kraftig regnvær
medført økt vannføring i mindre og mellomstore
vassdrag og det har vært flere store driftsavbrudd
etter flom og ras. 
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Det krever en betydelig innsats over flere år
for å gjøre infrastrukturen mer robust mot klima-
relaterte forhold. Tiltakene omfatter forsterknin-
ger og utvidelse av fyllinger, økt dimensjonering
av stikkrenner og grøfter, fjellsikring og sikring av
terrenget langs sporet. 

Kompetanseutvikling og rekruttering innen
planlegging, prosjektering og jernbanefagene, er
en utfordring for den norske jernbanesektoren.
Det er en relativt høy gjennomsnittsalder på per-
sonell med jernbanetekniske fagbrev. Jernbane-
verket arbeider for å sikre tilgang på kapasitet og
jernbanespesifikk kompetanse gjennom kompe-
tanseutvikling og rekruttering, og gjennom å
legge til rette for forutsigbar og jevn kapasitetsut-
nyttelse blant tilbydere av jernbanetekniske arbei-
der. Jernbaneverket har lagt ned en betydelig inn-
sats for å øke kapasiteten innenfor kritiske fagom-
råder, bl.a. ved å øke inntaket av lærlinger og ved
å sette i gang et internt utdanningsprogram for
flere signalingeniører, samt opprette et kompetan-
sesenter for å utvikle jernbanefaglig kompetanse.
Ulike typer anlegg innebærer at det er viktig å
sikre sertifisert personell til å drifte og vedlike-
holde infrastrukturen i årene framover.

I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det stilt
krav om at etatene skal effektivisere 10–15 pst. av
kostnadene knyttet til egen virksomhet, målt mot
en forventet utvikling av disse kostnadene uten ef-
fektiviseringstiltak. Jernbaneverket har satt i gang
et omfattende effektiviseringsprogram som har
gitt gevinster. Effektiviseringsarbeidet viderefø-
res i Bane NOR SF. 

Resultatrapport 2015 

Resultatrapporteringen er inndelt etter hovedmå-
lene i Nasjonal transportplan 2010–2019, og det
rapporteres på mål fastsatt i Prop. 1 S (2014–
2015). Dette er framkommelighet, sikkerhet,
miljø og universell utforming. Bevilgningene til
jernbaneformål skal utnyttes på en effektiv måte
og brukes til å forbedre kvaliteten på jernbanenet-
tet og togtilbudet. Det overordnede målet er å gi
jernbanens brukere gode togtilbud i tråd med
transportbehovene.

Tabell 5.24 oppsummerer Jernbaneverkets
måloppnåelse i 2015. Omtalene av de enkelte om-
rådene nedenfor er supplert med resultater for
NSB AS der disse er relevante.

1 Årlig fornying i pst. av årlig gjennomsnitt i NTP 2014–2023. I pst. av årlig gjennomsnitt for perioden 2014–2017 er fornyings-
graden om lag 135 pst. 

Tabell 5.24 Jernbaneverket – mål og resultater 2015

Parameter Mål 2015 Resultat 2015 Mål 2017 Mål 2023

Sikkerhet

Antall drepte siste 5 år 22 14 20 15

Antall personskader, «hardt skadd», siste 5 år 18 18 16 12

Antall alvorlige hendelser, «jernbaneulykker», 
siste 5 år 110 132 101 76

Punktlighet

Oppetid i pst. 99,0 99,0 99,3 99,3

Regularitet i pst. 98,0 97,7 99,2 99,3

Kundetilfredshet

Jernbaneverkets resultat i NSBs 
kundeundersøkelse 72 74 75 75

Brukerundersøkelse blant togselskapene 60 54 65 70

Økonomi

Fornyingsgrad1 100,0 80,4 100,0 100,0
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Målet om å redusere antall drepte og hardt
skadde de siste fem år i forbindelse med framfø-
ring av tog ble nådd i 2015. Det er vesentlig flere
alvorlige hendelser, jernbaneulykker, enn det som
var satt som øvre grense ved utgangen av 2015. 

Resultatutviklingen for oppetid i infrastruktu-
ren har fortsatt en god trend, og målet på 99,0 pst.
ble nådd i 2015. Det er en betydelig nedgang i feil
ved infrastrukturen, både i kontaktledningsanlegg
og i sikringsanlegg. Antall forsinkelsestimer er re-
dusert med om lag 13 pst. fra 2014 til 2015. Punkt-
ligheten for persontog sett under ett er rekordhøy
og i sterkest framgang for rushtidstrafikken i og
rundt Oslo. 

I 2015 var det en positiv utvikling i passasjere-
nes kundetilfredshet, både for togselskapene og
for Jernbaneverket. Det var også framgang i Jern-
baneverkets kundetilfredshet blant togselska-
pene, målt ved Jernbaneverkets egen brukerun-
dersøkelse. 

Resultatutviklingen innen sikkerhet, punktlig-
het og kundetilfredshet er nærmere omtalt neden-
for.

Framkommelighet

Trafikkutvikling – persontog

Figur 5.4 viser utviklingen i persontrafikk på jern-
banen i tiårsperioden 2006–2015 målt i transport-
volum (antall togreiser) og transportarbeid (antall
personkilometer). I perioden har det vært en
vekst i antall togreiser med 35 pst. og i antall per-
sonkilometer med 26 pst. I 2015 var det til
sammen 73,8 mill. togpassasjerer på det nasjonale
jernbanenettet. I 2015 kjørte 68 pst. av passasje-
rene med lokaltog, som sto for 34 pst. av tran-
sportarbeidet. Mellomdistanse og Flytoget hadde
27 pst. av passasjerene og 35 pst. av transportar-
beidet. Langdistanse og grensekryssende tog
hadde 5 pst. av passasjerene og 31 pst. av tran-
sportarbeidet.

Fra 2014 til 2015 økte antallet togpassasjerer
med om lag 3,5 mill. eller 5,2 pst., og det var en øk-
ning i transportarbeidet på 3,3 pst. Gjennomsnitt-
lig reiselengde har blitt noe redusert, fra nær 49
km i 2014 til nærmere 48 km pr. reise i 2015. Øk-
ningen i passasjerer var størst på lokaltogene, spe-
sielt rundt Oslo og Trondheim, med en vekst på
henholdsvis 7,3 pst. og 10,1 pst. 

Figur 5.4 Persontrafikk med tog

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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1 Mellomdistanse omfatter InterCity-strekningene, Gjøvikbanen og korte regiontog 
2 Langdistanse omfatter Bergensbanen, Dovrebanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen 
Kilde: Statistisk sentralbyrå

En viktig faktor i trafikkutviklingen for person-
transport med jernbane er tilbudet av setekapasi-
tet på persontogene. Samferdselsdepartementet
har i trafikkavtalen med NSB AS satt krav til sete-
kapasitet. NSB skal i avtaleperioden 2012–2017
opprettholde eller øke den totale setekapasiteten
sammenliknet med inngangen til avtaleperioden.
Kravene er ytterligere konkretisert for rush-
tidstrafikken inn og ut av Oslo, for nærtrafikk og
InterCity-trafikk. 

I 2015 leverte NSB gjennomgående mer sete-
kapasitet enn kravet, både i morgen- og ettermid-
dagsrushet og midt på dagen på virkedager. NSB
leverte om lag 5 pst. flere seter i ettermiddagsrus-
het i IC-trafikken og 0,4 pst. flere seter enn kravet
for lokaltogtrafikken i Oslo.

Trafikkutvikling – godstog 

Figur 5.5 viser utviklingen i godstransport med
jernbane i tiårsperioden 2006–2015, målt i tran-
sportmengde (antall tonn) og transportarbeid (tonn-
kilometer). I perioden har det vært en vekst i både
transportmengde og –arbeid, med henholdsvis
om lag 27 pst. og 4 pst. Fra 2014 til 2015 var det
imidlertid en reduksjon i transportarbeidet med
1,1 pst. og i transportmengden med 5,4 pst. Ned-
gangen skyldes hovedsakelig at import av malm
og eksport av tømmer som står for rundt to tredje-
deler av transportvolumet på norsk jernbane, ble
redusert med om lag 3 mill. tonn. 

Intermodal transport i Norge, dvs. transport
av standardiserte containere og andre transpor-
tenheter som kan fraktes av flere transportmidler

(bil, tog, båt), utgjorde 4,7 mill. tonn i 2015 som er
en økning på 14 pst. fra 2014. Dette er typisk frakt
over lange avstander, og kategorien utgjorde over
60 pst. av det samlede godstransportarbeidet på
norsk jernbane i 2015. Av til sammen 2,2 mrd.
tonnkilometer intermodal transport i 2015 var 96,7
pst. nasjonal transport. Den gjennomsnittlige dis-
tansen for innenlands godstransport på jernbane
ble redusert noe, fra 568 km i 2014 til 503 km i
2015. 

Driftsstabilitet – punktlighet, regularitet og oppetid

Jernbaneverket har et overordnet ansvar for at
den samlede trafikkavviklingen kan gjennomføres
som planlagt. Etaten skal identifisere, prioritere
og gjennomføre tiltak i infrastrukturen og i rute-
planene for å bedre driftsstabiliteten på jernba-
nen. Jernbaneverket følger opp at togselskapene
gjennomfører togproduksjonen i samsvar med
oppsatte ruteplaner. Driftsstabiliteten måles gjen-
nom punktlighet, regularitet og oppetid. Det har
vært en positiv utvikling i driftsstabiliteten siden
høsten 2011, etter en betydelig innsats med forny-
ing av infrastrukturen, særlig i Oslo-området, jf. fi-
gur 5.6.

Målet for punktlighet er 90 pst. for alle person-
og godstog, unntatt på Gardermobanen der punkt-
lighetsmålet er 95 pst. Punktligheten regnes som
andel tog i rute til endestasjonen. Togene regnes å
være i rute når ankomst til endestasjon ikke av-
viker mer fra ruten enn 3:59 minutter for lokaltog,
Flytoget og InterCity-tog, og ikke mer enn 5:59
minutter for øvrige tog.

Tabell 5.25 Persontrafikk med tog på ulike togtyper i 2015

Transportvolum Transportarbeid

Togtype
Tusen
reiser

Andel
i pst.

Mill.
personkm

Andel
i pst.

Km
pr. reise

Lokaltog Oslo 43 947 59,5 1 011,5 28,5 23

Lokaltog Stavanger, Bergen, Trondheim 6 489 8,8 199,5 5,6 31

Flytoget 6 597 8,9 361,3 10,2 55

Mellomdistanse1 12 977 17,6 884,8 24,9 68

Langdistanse og nattog2 3 327 4,5 1 052,2 29,6 316

Grensekryssende tog 497 0,7 45,5 1,3 92

Sum alle togtyper 73 834 100,0 3 554,8 100,0 48
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For alle persontog sett under ett (inkludert
Flytoget) har punktligheten vært bedre enn målet
på 90 pst. siden 2012. Punktligheten for Flytoget
har vært stabilt godt over målet på 95 pst. i denne
perioden.

Punktligheten for persontogene i Oslo i rush-
tidstrafikken ligger under målet på 90 pst. med 87
pst. i 2015 og en noe dårligere utvikling i første
halvår 2016. Dette skyldes i hovedsak driftsfor-
styrrelser ved feil på signal- og sikringsanlegg.

Slike feil utenom rushtiden får mindre ringvirk-
ninger da det går færre tog. Punktlighetsutviklin-
gen i rushtidstrafikken har vært positiv siden
2009. Dette henger sammen med innføringen av
ny grunnrutemodell for Østlandet og de omfat-
tende arbeidene med å ruste opp infrastrukturen
rundt Oslo S og i Østlandsområdet. 

Punktligheten for godstog ligger langt under
målet på 90 pst., med resultater like under 80 pst.
siden 2012. Forsinkelser i transporter fra Sverige

Figur 5.5 Godstrafikk med tog

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Figur 5.6 Utvikling i punktligheten for person- og godstog

Kilde: Jernbaneverket
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og ved avgang fra godsterminalene er to store ut-
fordringer. Resultatene etter første tertial 2016 vi-
ser en nedgang i antall forsinkelsestimer som skyl-
des forsinkelser fra utlandet og bedring i avgangs-
punktligheten fra den største godsterminalen på
Alnabru. Jernbaneverket samarbeider tett med
togselskapene for å løse utfordringer knyttet til
driftsstabiliteten for godstransport på jernbanen.

Regularitet er andelen tog som kjøres i hen-
hold til ruteplan. Det langsiktige målet i Nasjonal
transportplan 2014–2023 er at minst 99,2 pst. av to-
gavgangene blir gjennomført. Målet for 2015 var
98,0 pst., mens resultatet ble 97,7 pst. Etter første
tertial 2016 lå regulariteten på 97,5 pst. Regularite-
ten i 2015 tilsvarer at 23 av 1 000 tog ble innstilt
helt eller delvis. For å nå målet i 2017 på 99,2 pst.,
kan ikke mer enn 8 av 1 000 tog bli innstilt. Med
samme togtrafikk som i 2015 betyr dette at inn-
stillinger må reduseres med to tredjedeler, eller
med 5 472 innstillinger, fra 8 389 innstillinger i
2015 til maksimalt 2 917 innstillinger i 2017. For å
kunne nå dette ambisiøse målet må feil på infra-
strukturen reduseres, spesielt i det sentrale Øst-
landsområdet der togtettheten er særlig høy. I til-
legg må togselskapenes feil som fører til innstillin-
ger reduseres gjennom forbedring av togselskape-
nes daglige drift. 

Oppetiden i jernbaneinfrastrukturen var 99,0
pst. i 2015, som var i henhold til fastsatt mål. Siden
2009 har måloppnåelse kun forekommet én gang
tidligere, i 2012. Det ble registrert 8 273 forsinkel-
sestimer i 2015, noe som er en reduksjon på over
1 200 timer sammenliknet med 2014. Forsinkel-
sestimer er summen av alle forsinkelser på over 4
minutter sammenliknet med ruteplanen. 

I 2015 var feil på signal- og sikringsanlegg år-
saken til 40 pst. av forsinkelsestimene. Dette er en
reduksjon med 15 pst. fra 2014. De fleste forsin-
kelsestimene er registrert på Sørlandsbanen,
Drammenbanen og på strekningen Oslo S-
Skøyen. Forsinkelsestimene på øvrige banestrek-
ninger utgjør 20 pst. som er en reduksjon med 25
pst. sammenliknet med 2014. Solslyng er en an-
nen vanlig årsak til forsinkelsestimer. I 2015 ble
det registrert 22 tilfeller av solslyng, som er nær
halvparten så mange som i 2014, som var et år
med en varm sommer og særlig mange tilfeller av
solslyng. Forsinkelsestimer knyttet til feil på kon-
taktledning er også halvert fra 2014. Forsinkelses-
timer som følge av planlagte arbeider har imidler-
tid vært høyere enn forutsatt, noe som må ses i
sammenheng med det høye aktivitetsnivået innen
vedlikehold og utbygging av infrastrukturen.

Uvær førte til flere forsinkelsestimer i 2015
enn i 2014. Ras, flom og store nedbørsmengder

førte til forsinkelser og stenginger. For eksempel
var Bergensbanen ved årsskiftet 2014–2015 stengt
i over to døgn på grunn av et om lag 30 meter
bredt stein- og jordras ved Dalekvam. 

Kundetilfredshet

Kundetilfredshet – passasjerer 

Togpassasjerenes kundetilfredshet og opplevelse
av det samlede togtilbudet er viktig. Departemen-
tet har satt krav til kundetilfredshet overfor NSB
AS og Jernbaneverket. Kundetilfredsheten samva-
rierer sterkt med driftsstabiliteten i togtrafikken,
som det går fram av figur 5.7. Dette understreker
betydningen av å prioritere innsats for bedre
punktlighet, regularitet og oppetid.

Flytoget AS gjennomfører egne målinger av
kundetilfredsheten og oppnådde i 2015 et resultat
på 97 av 100 poeng. Selskapet kan vise til en meget
høy og stabil kundetilfredshet over flere år. NSB
Gjøvikbanen AS, som inngår i NSB AS' kundeunder-
søkelser, oppnådde 72 av 100 poeng i 2015. Dette er
NSB Gjøvikbanen AS sitt beste resultat hittil. 

Kundetilfredshetsundersøkelsen til NSB AS
ga i 2015 selskapet en kundetilfredshetsindeks
(KTI) på 73 av 100 poeng i høstundersøkelsen. Re-
sultatet er historisk høyt og godt over minstekra-
vet i trafikkavtalen mellom NSB og Samferdsels-
departementet som er satt til 65 poeng. 

Togpassasjerenes tilfredshet med Jernbane-
verket måles også i NSBs halvårlige undersøkel-
ser. Jernbaneverkets kundetilfredshet har vært
god og stabil i 2015, med en bestenotering på 75
av 100 poeng i vårundersøkelsen og 74 poeng i
høstundersøkelsen. Undersøkelsen gjennomført
våren 2016 viser at kundetilfredsheten holder seg
på dette nivået. 

Bak de gode resultatene for kundetilfredshet
står en rekke tiltak som Jernbaneverket og togsel-
skapene har gjennomført gjennom de siste årene,
i første rekke økt innsats for bedre driftsstabilitet
siden 2009, nye togsett og bedre togtilbud/grunn-
rute i Østlandet som er innfaset fra 2012. 

For å bedre trafikkinformasjonen ved driftsav-
vik setter Jernbaneverket i 2016 i drift et nytt kun-
deinformasjonssystem. Ytterligere utbygging av
nye informasjonselementer på stasjonene og sek-
tormerking på plattformene vil gjøre det lettere
for de reisende å finne fram. Dette bidrar til mer
effektive stasjonsopphold og dermed bedre punkt-
lighet. For at de reisende skal fortsette å oppleve
stasjonene som attraktive, tilgjengelige og trygge,
er det viktig å videreføre arbeidet med å fjerne
mindre hindringer, samt opprettholde høy kvalitet
på renhold og vedlikehold både inne og ute. 
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Kundetilfredshet – togselskapene

Togselskapenes tilfredshet med Jernbaneverket
måles i etatens egen brukerundersøkelse. Siden
2009 har togselskapenes tilfredshet med Jernba-
neverket vært fallende. Undersøkelsen, som ble
gjennomført i november 2015, viser imidlertid en
liten framgang, fra 52 av 100 poeng i 2014 til 54 po-
eng i 2015. Jernbaneverket får høyest score på ka-
tegorien Infrastruktur, i stor grad som følge av
kundenes enighet i påstanden om at «Jernbane-
verket holder stasjonene ryddige».

Kundetilfredsheten blant godstogselskapene
er fortsatt høyere enn blant persontogselskapene,
selv om resultatet i 2015 innebærer en tilbake-
gang på fem poeng blant godstog og en framgang
på seks poeng blant persontog. Det er særlig kun-
denes opplevelser av Jernbaneverkets kundeori-
entering og deres generelle holdning til etaten
som trekker ned resultatet blant godstogselska-
pene. 

Jernbaneverket har satt i verk flere tiltak for å
møte togselskapenes innvendinger, bl.a. en tettere
kommunikasjon med hvert togselskap. Tiltakene
vurderes som vellykket, spesielt overfor person-
togselskapene.

Sikkerhet

Det er trygt å kjøre tog i Norge. Sikkerhetsnivået
på det norske jernbanenettet er blant de beste i
Europa. Ulykkesrisikoen er på et stabilt lavt nivå,

selv om trafikken øker. Personer som oppholder
seg i sporet, planoverganger og ras/skred utgjør
den største risikoen for jernbaneulykker. Å opp-
rettholde og forbedre sikkerheten på jernbanen
er et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid.
Identifisering og håndtering av nye risikoforhold,
f.eks. knyttet til klimapåvirkning, er en viktig del
av dette.

I 2015 omkom tre personer i forbindelse med
togframføringen. Én av ulykkene etterforskes fort-
satt av politiet. De siste fem årene har 14 personer
omkommet i forbindelse med togframføring, som
er 6 færre enn i 2014. Fire personer ble hardt
skadd i 2015. De siste fem årene har 18 personer
blitt hardt skadd i forbindelse med togframførin-
gen, som er én person mindre enn i 2014. I 2015
var det 20 jernbaneulykker på det nasjonale jern-
banenettet. De siste fem årene har det til sammen
vært 132 jernbaneulykker, som er det samme som
i 2014. 

Statens jernbanetilsyn fører kontroll og tilsyn
med i underkant av 40 jernbanevirksomheter.
Jernbanetilsynet mener at virksomhetene i store
trekk har tilfredsstillende sikkerhetsstyring. Jern-
baneverket som infrastrukturforvalter er en viktig
premissgiver for sikkerheten i togtrafikken på det
nasjonale jernbanenettet. Tilsynet har derfor stor
oppmerksomhet på Jernbaneverkets arbeid med
sikkerhet og beredskap.

Jernbaneverket arbeider for å redusere risi-
koen for uønskede hendelser så mye som mulig.
Sikkerheten i togframføringen ivaretas bl.a. gjen-

Figur 5.7 Punktlighet og kundetilfredshet 

Kilde: Jernbaneverket og kundeundersøkelser utført av NSB AS
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nom å opprettholde kompetanse på, innhold i og
etterlevelse av regelverk og rutiner. I det løpende
vedlikeholdet av infrastrukturen er kravene til sik-
kerhet første prioritet. Jernbaneverket gjennomfø-
rer også investeringstiltak særskilt rettet mot sik-
kerhet gjennom programområdet «Sikkerhet og
miljø», som inkluderer tiltak for rassikring og sik-
ring/sanering av planoverganger.

Miljø og klima

Jernbaneverket arbeider med å beregne og redu-
sere klimagassutslipp og utvikler metoder for å
tallfeste og rapportere utslipp i et livsløpsperspek-
tiv. Jernbanens viktigste bidrag til å redusere kli-
magassutslippene er å overføre person- og god-
stransport fra veg og fly til elektrisk jernbane.
Transportetatene samarbeider om å dokumentere
slike overføringseffekter.

I dag er om lag 2 500 km av det statlige jernba-
nenettet elektrifisert, og omtrent 80 pst. av togtra-
fikken i Norge skjer med elektrisk tog. I 2015 ble
persontogene på Bratsbergbanen mellom Pors-
grunn og Notodden som tidligere gikk på diesel,
erstattet med elektriske tog.

På ikke-elektrifiserte strekninger bruker to-
gene diesel som drivstoff. De direkte utslippene
fra dieseltog i 2015 var om lag 0,046 mill. tonn
CO2-ekvivalenter, og Jernbaneverket anslår at de
indirekte utslippene fra diesel utgjør om lag 15–20
pst. av de direkte utslippene. Indirekte utslipp fra
innkjøpt elektrisitet til togframføring var om lag
0,055 mill. tonn CO2-ekvivalenter. I tillegg til tog-
framføring har Jernbaneverket også utslipp i for-
bindelse med drift og vedlikehold av infrastruktur.
Totale klimautslipp fra jernbanen i 2015 var i over-
kant av 0,12 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Jernbane-
verket kjøper opprinnelsesgarantier for hele tog-
sektorens elektrisitetsforbruk.

Med økt i togtrafikk vil også sektorens totale
utslipp, alt annet likt, øke. For å hindre eller redu-
sere utslippsvekst er det derfor viktig å satse på
energieffektivisering. Jernbaneverket legger til
rette for en mer energieffektiv togframføring gjen-
nom bruk av energiavregningssystemet Erex.
Jernbaneverket prioriterer også arbeidet med
energieffektivisering av etatens egen drift, og
samarbeider med Enova om energieffektivisering
av infrastrukturen. Etaten har som målsetning å
redusere energiforbruket med 8,7 GWh i løpet av
perioden 2014–2017.

Det samlede energiforbruket til det nasjonale
jernbanenettet var 905 GWh i 2015, hvorav 772
GWh gikk til togframføring og 133 GWh til drift av
infrastruktur. 600 GWh av energiforbruket til tog-

framføring ble levert av elektrisitet, hvorav 92
GWh eller 15,4 pst. er effekttap i Jernbaneverkets
kontaktlednings-, omformer- og distribusjonsan-
legg. De gjenstående 172 GWh ble levert av die-
sel. Energiforbruket for drift av infrastruktur er
fordelt på 100 GWh elektrisitet og 33 GWh andre
energikilder som bensin, diesel og fyringsolje.

Jernbaneverket arbeider med å redusere støy-
plager gjennom avbøtende tiltak. Jernbanen har
nådd det nasjonale målet for støy, og etaten har få
overskridelser av forskriftskrav. Av totalt seks bo-
liger utsatt for utendørs døgnekvivalent støy over
tiltaksgrensen i forurensningsforskriften, et akus-
tisk støynivå under 42 dB, ble det i 2015 satt i gang
tiltak for fem boliger. Disse var ferdige i februar
2016. Eier av den sjette boligen ønsker ikke tiltak.
Skinnesliping er et tiltak som i utgangspunktet
prioriteres av hensyn til vedlikehold, men som
også bidrar til at støynivået reduseres. Dette er
særlig viktig i tett befolkede områder. I 2015 ble
skinnesliping utført på om lag 480 km spor.

Dyrepåkjørsler er et problem for bl. a. dyrevel-
ferd, reindrift og landbruksnæring, så vel som for
togtrafikken. I 2015 ble det registrert 1 916 på-
kjørte dyr. Dette var flere enn i 2014, men er på
nivå med gjennomsnittet for de siste ti årene. Risi-
koen for dyrepåkjørsler påvirkes av en rekke fak-
torer, bl.a. vær- og snøforhold, bestandstetthet og
vinterlengde. Jernbaneverket jobber med å finne
gode løsninger for å redusere dyrepåkjørsler, og
vurderer løpende tiltak i samråd med næringen.
Det ble i 2015 gjennomført en rekke forebyggende
tiltak i henhold til handlingsplan mot dyrepåkjørs-
ler for 2014–2017.

Vegetasjonsrydding har god effekt for å redu-
sere antallet påkjørsler av elg, som utgjør over 30
pst. av påkjørslene. I tillegg blir det gitt tilskudd til
fôring av dyr og til bygging og vedlikehold av gjer-
der. Jernbaneverket deltar i et samarbeidsforum
med reinbeitedistriktene, og det er etablert en ru-
tine for erstatning til dyreeiere. Det er også lokalt
samarbeid om tiltak. 

Jernbaneverket fortsatte i 2015 arbeidet med å
bevare naturmangfold og vannmiljø gjennom og
kontrollere og redusere den negative påvirknin-
gen fra utbygging, drift og vedlikehold av jern-
bane. De største konfliktene mellom naturmang-
fold og jernbanen er primært knyttet til bruk av
plantevernmidler. Jernbaneverket arbeidet med å
løse disse konfliktene gjennom bruk av miljøtil-
passede vedlikeholdsplaner for vegetasjonskon-
troll i terrenget langs sporet.

I 2015 arbeidet Jernbaneverket også med å be-
kjempe utvalgte fremmede, skadelige arter, i ho-
vedsak langs strekninger på Østlandet og Ber-
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gensbanen. Dette skjedde i samarbeid med kom-
muner og regionale samarbeidspartnere.

Opprydding av forurenset grunn og farlig av-
fall som kan gi konsekvenser for vann- og natur-
miljø er et viktig innsatsområde for Jernbanever-
ket. Det er satt mål for kartlegging og oppryd-
ding. I 2015 ble det gjennomført flere miljøtek-
niske grunnundersøkelser og disse kartleggin-
gene har fortsatt i 2016.

I 2015 valgte Jernbaneverket ut tre mulige pi-
lotprosjekter for kompensasjon for ødeleggelser av
naturområder. I tillegg er Jernbaneverket i gang
med to mulige pilotprosjekter for kompensasjon av
dyrket jord. For bygging av dobbeltspor Trond-
heim-Stjørdal pågår konsekvensutredning, der
kompensasjon for dyrket jord kan være aktuelt.
For Ringeriksbanen har det vært en egen prosess
for å etablere et omforent beslutningsgrunnlag an-
gående bl.a. landbruksinteresser, og det arbeides
med å identifisere mulige kompenserende tiltak
for landbruksverdier som kan bli berørt i området.

Ingen kulturmiljø, kulturminner eller kultur-
landskap fikk redusert verdien vesentlig som
følge av nyanlegg i 2015. 

Jernbaneverket yter økonomisk og praktisk
støtte til museumsjernbaner omfattet av etatens
landsverneplan. Riksantikvaren fredet Flekke-
fjordbanen i 2015. Prosess for å frede Gamle Vos-
sebanen ble startet i 2014, og fredningsforskrift er
ventet ferdigstilt i 2016. Begge banene er omfattet
av Jernbaneverkets landsverneplan. Det pågår en
dialog med Riksantikvaren om omfanget av tiltak
på den fredede Tinnosbanen, herunder sikring av
det gjenværende kontaktledningsnettet. 

Universell utforming 

Prinsippet om universell utforming legges til
grunn ved bygging av nye jernbanestasjoner og
ved vesentlige endringer av eksisterende stasjo-
ner. For eksisterende stasjoner, der det ikke plan-
legges vesentlige endringer eller bygging av ny
stasjon, er strategien å oppgradere for å bedre til-
gjengeligheten. Ved tiltak på eksisterende stasjo-
ner er det ofte praktiske hindringer for universell
utforming på grunn av beliggenhet, tilgrensende
bygninger og anlegg, topografi mv. 

Jernbaneverket bruker to nivåer i arbeidet
med universell utforming av jernbanestasjoner;
«Universell utforming» og «Tilgjengelig». «Uni-
versell utforming» oppfyller kravene i det nasjo-
nale regelverket, der det bl.a. må etableres et lede-
linjesystem og trinnfri påstigning. «Tilgjengelig»
er et delmål på vegen mot universell utforming,
med reduserte krav der det stilles krav til minst

én adkomst til plattform som er fri for hindre, og
at det kan brukes rullestolheis eller rampe fra
plattform og inn i toget. Arbeidet med universell
utforming av stasjoner er todelt; den fysiske utfor-
mingen av jernbanestasjonen og utformingen av
publikumsinformasjonssystemene.

Med byggingen av nye Tverrlandet holdeplass
på Nordlandsbanen er det nå 336 jernbanestasjo-
ner på det nasjonale jernbanenettet. I 2015 ble ni
stasjoner klassifisert som fysisk universelt utfor-
met, slik at det ved utgangen av 2015 var 13 stasjo-
ner med fysisk universell utforming. Det ble gjen-
nomført tiltak for bedre tilgjengelighet på 33 sta-
sjoner, slik at totalt 179 jernbanestasjoner nå har
forbedret tilgjengelighet. 

Ved utgangen av første tertial 2016 var til
sammen 14 togstasjoner fysisk universelt utfor-
met, og 103 togstasjoner er tilgjengelig. Med fer-
digstilling av nye Holmestrand stasjon og mindre
oppgraderinger av ytterligere 11 stasjoner legger
Jernbaneverket opp til at ytterligere 12 stasjoner
blir universelt utformet og 91 blir klassifisert som
tilgjengelige ved utgangen av 2016. 

Jernbaneverket har over flere år arbeidet med
å utvikle et universelt utformet publikumsinforma-
sjonssystem. I 2016 oppfyller informasjonssys-
temet minstekrav til universell utforming, med in-
formasjon om avganger og trafikkavvik, både i lyd
og bilder. Dette informasjonssystemet blir tatt i
bruk på hele jernbanenettet. 

Nærmere om budsjettforslaget

Ny budsjettstruktur som følge av jernbanereformen

Som konsekvens av gjennomføringen av jernbane-
reformen foreslås det i 2017 en ny inndeling av be-
vilgningene til jernbaneformål. Bevilgningene på
kap. 1350 Jernbaneverket og kap. 1351 Person-
transport med tog foreslås fra 2017 bevilget på
nytt kap. 1352 Jernbanedirektoratet, mens en min-
dre del av inntektene på kap. 4350 bevilges på nytt
kap. 4352 Jernbanedirektoratet. Mesteparten av
dagens inntekter på kap. 4350 vil komme til fra-
trekk for bevilgningene til Jernbanedirektoratets
kjøp av infrastrukturtjenester på kap. 1352, post
71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedli-
kehold. Dette innebærer at utgiftene på denne
posten blir nettobudsjettert. Bane NOR SF, Jern-
banedirektoratet og Samferdselsdepartementet
utvikler nå rammeverket for avtaler mellom direk-
toratet og foretaket.

Tabell 5.26 og 5.27 viser foreslåtte utgifter og
inntekter til jernbaneinfrastruktur og kjøp av per-
sontransport med tog i 2017 ut fra ny budsjett-
struktur fra og med 2017 og gjeldende struktur.
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Tabell 5.26 Ny budsjettstruktur for programkategori 21.50 fra 2017 – utgifter

Før reform 01.01.2017
Etter reform 01.01.2017 

Kap. 1352 Jernbanedirektoratet

Post 01 Post 21 Post 70 Post 71 Post 72 Post 73 Post 75 Post 76

Drifts-
utgifter

Spesielle
drifts-

utgifter –
planer og

utred-
ninger

Kjøp av
person-

transport
med tog

Kjøp av
infrastruk-

turtjenester
– drift og

vedlikehold

Kjøp av
infrastruk-

turtjenester
– plan-

legging

Kjøp av
infrastruk-

turtjenester
– investe-

ringer

Tilskudd
til komp.

for økt
AGA.

MVA på
kjøp av

infrastruk-
turtjenester SUM

Kap. 1350 Jernbane-
verket

Post 23 Drift og 
vedlikehold 354,1 200,0 7 164,2 7 718,3

Post 25 Drift og 
vedlikehold av GMB 131,0 131,0

Post 30 Investeringer 
i linjen 1 473,0 3 888,0 5 361,0

Post 31 Nytt dobbelt-
spor Oslo-Ski 4 875,3 4 875,3

Post 34 Komp. for 
økt AGA. 66,6 66,6

Sum kap 1350 354,1 200,0 7 295,2 1 473,0 8 763,3 66,6 18 152,2

Kap. 1351 Person-
transport med tog

Post 70 Kjøp av person-
transport med tog 3 164,5 3 164,5

Sum Brutto «gamle» 
utgifter 354,1 200,0 3 164,5 7 295,2 1 473,0 8 763,3 66,6 21 316,7

Nye utgifter:

Pensjonspremie 18,0 255,0 273,0

Forsikring 100,0 100,0

Merverdiavgift 4 240,3 4 240,3

Sum Nye utgifter 18,0 355,0 4 240,3 4 613,3

Sum Brutto utgifter 372,1 200,0 3 164,5 7 650,2 1 473,0 8 763,3 66,6 4 240,3 25 930,0

Inntekter som 
nettobudsjetteres:

Fra kap. 4350 -675,9 -675,9

Ny kjørevegsavgift 120,0 -150,0 -30,0

Sum nettobudsjetterte 
inntekter 120,0 -825,9 -705,9

Sum Kap. 1352 372,1 200,0 3 284,5 6 824,3 1 473,0 8 763,3 66,6 4 240,3 25 224,1
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Dagens bevilgning til kap. 1350 Jernbaneverket,
post 23 Drift og vedlikehold foreslås fordelt på tre
nye poster på kap. 1352 Jernbanedirektoratet: 
– post 01 Driftsutgifter, som omfatter utgifter til

drift av Jernbanedirektoratet, lønnsutgifter og
kjøp av varer og tjenester, herunder drift av
Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemu-
seum på Hamar.

– post 21 Spesielle driftsutgifter – planer og
utredninger, som omfatter Jernbanedirektora-
tets utgifter til overordnet planlegging og
utredning i tidlig fase, dvs. kommunedelplaner,
konsekvensutredninger og konseptvalgutred-
ninger mv.

– post 71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og
vedlikehold, som omfatter Jernbanedirektora-
tets kjøp av drift og vedlikehold av det nasjo-
nale jernbanenettet.

Post 71 inkluderer og erstatter også bevilgnin-
gene på dagens kap. 1350 Jernbaneverket, post 25
Drift og vedlikehold av Gardermobanen. 

Dagens bevilgninger til jernbaneinvesteringer
på kap. 1350, post 30 Investeringer i linjen og post
31 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, foreslås slått sammen
og fordelt på to nye poster på kap. 1352: 
– post 72 Kjøp av infrastrukturtjenester – plan-

legging av investeringer, som omfatter bevilg-
ninger til planlegging i regi av Bane NOR SF, i
hovedsak etter kommunedelplan/hovedplan
og fram til byggestart av konkrete investe-
ringsprosjekter i senere fase. Posten inklude-
rer hele planleggingen av InterCity og dekker
alle plannivåer. 

– post 73 Kjøp av infrastrukturtjenester – inves-
teringer, som omfatter bevilgninger til alle in-

vesteringsprosjekter som er under utførelse/
bygging, herunder bevilgningene til kap. 1350
Jernbaneverket, post 31 Nytt dobbeltspor Oslo-
Ski. 

Dessuten opprettes post 74 Tilskudd til eksterne.
Posten gjelder utbetalinger til tilskuddsord-
ningene for sidespor og ERTMS-ombordutstyr.
Det er ikke budsjettert med utbetalinger til disse
tilskuddsordningene i 2017. Det er knyttet til-
sagnsfullmakt til posten og bevilgningene til post-
ene 71 og 73 kan nyttes til utbetalinger på post 74,
jf. stikkord.

Bevilgningene til kap. 1350 Jernbaneverket
post 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift
foreslås videreført på kap. 1352 Jernbanedirekto-
ratet, post 75 Kompensasjon for økt arbeidsgiver-
avgift, bl.a. fordi bevilgningen ikke inngår i oppføl-
gingen av Nasjonal transportplan og er tidsbe-
grenset.

Ansvaret for kjøp av persontransport med tog
overføres fra Samferdselsdepartementet til Jern-
banedirektoratet. Bevilgingene til kap. 1351 Per-
sontransport med tog, post 70 Kjøp av person-
transport med tog, videreføres fra 2017 på kap.
1352 Jernbanedirektoratet, ny post 70 Kjøp av per-
sontransport med tog.

Jernbanedirektoratet får som nevnt ansvaret
for Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemu-
seum. Inntektene som skolen og museet har i dag
har vært budsjettert på kap. 4350, post 02 Salg av
utstyr og tjenester mv., men blir fra 2017 budsjet-
tert på kap. 4352, post 01 Innbetalinger til Norsk
jernbaneskole og Norsk jernbanemuseum. Øvrige
inntekter på kap. 4350, post 02, og på øvrige pos-
ter på kap. 4350 som alle er knyttet til drift og ved-

Tabell 5.27 Ny budsjettstruktur for programkategori 21.50 fra 2017 – inntekter

Før reform 01.01.2017 Etter reform 01.01.2017

Kap. 4350 Jernbaneverket
Kap. 4352

Jernbanedirektoratet
Kap. 1352

Jernbanedirektoratet

Post 01
Innbetalinger

til Norsk jernbaneskole

Post 71
Kjøp av infrastrukturtjenester

– drift og vedlikehold Sum

Post 01 Kjørevegsavgift 45,2 45,2

Post 02 Salg av utstyr og tjenester mv. 31 248,5 279,5

Post 03 Betaling for bruk av godsterminaler 11,4 11,4

Post 06 Videresalg av elektrisitet til togdrift 239,7 239,7

Post 07 Betaling for bruk av Gardermobanen 131,0 131,0

Sum 31,0 675,9 706,9
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likehold av infrastruktur (kjørevegsavgift, beta-
ling for bruk av godsterminaler, videresalg av
elektrisitet til togdrift, betaling for bruk av Garder-
mobanen), tilfaller Bane NOR SF og bevilges ikke
lengre over statsbudsjettet. Inntektene vil komme
til fratrekk for bruttoutgifter på kap. 1352, post 71
Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlike-
hold. Infrastrukturforetakets inntekter er imidler-
tid et premiss for bevilgningsbehovet til drift og

vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen og omta-
les under kap. 1352, post 71. 

Overgangen fra gammel til ny budsjettstruktur
er nærmere omtalt under de enkelte postene un-
der kap. 1352 Jernbanedirektoratet. 

Tabell 5.28 viser hvordan forslaget til bevilg-
ninger til jernbaneinfrastrukturformål i 2017 ville
ha sett ut uten jernbanereformen, dvs. dersom
Jernbaneverket ble videreført uendret i 2017.

Forslag til bevilgninger i 2017 for den virksomhe-
ten som i dag er Jernbaneverket, er om lag en no-
minell videreføring av saldert budsjett 2016. 

Det lavere bevilgningsnivået til drift og vedli-
kehold i 2017 sammenliknet med saldert budsjett
2016, henger sammen med bortfallet av sysselset-
tingstiltak som i 2016 ble gitt en engangsbevilg-
ning på 480 mill. kr. Endringen i bevilgningene på
investeringspostene skyldes en betydelig økning
til det nye dobbeltsporet Oslo-Ski (Follobanen),
samtidig som det er lavere behov for bevilgninger
til de store investeringsprosjektene på post 30. 

Effektiviseringsprogrammet, oppfølging etter 
jernbanereformen

Jernbaneverket har i oppfølgingen av Nasjonal
transportplan 2014–2023 utarbeidet og satt i gang
et program for effektivisering av etaten. Målet
med programmet har vært at etaten innen 2023
skal redusere kostnadene som etaten selv kan på-
virke med 10–15 pst., sammenliknet med ventet
kostnadsutvikling uten programmet. Effektivise-
ringsprogrammet har en samlet plan for årlig
bruttogevinst på 0,5 mrd. kr ved utgangen av 2017

og 1,1 mrd. kr ved utgangen av 2023. Det er lagt
stor vekt på at ressursene som frigjøres skal om-
disponeres til arbeid med fornying av infrastruk-
turen. 

Jernbaneverket har arbeidet med effektivise-
ringsprogrammet gjennom fire delprogrammer:
«Effektiv planlegging og bygging», «Effektiv drift
og vedlikehold», «Effektiv trafikkstyring» og «Ef-
fektiv støtte». Målet for tiltakene som har blitt
gjennomført siden oppstart av programmet, er en
akkumulert estimert effektiviseringsgevinst på
457 mill. kr ved utgangen av 2016. I tillegg til de
verdsatte effektiviseringsgevinstene legger pro-
grammet til rette for høyere kvalitet i forvaltning,
drift, vedlikehold, planlegging og utbygging av
jernbaneinfrastrukturen, samt for en totalt sett
bedre utnyttelse av disponible ressurser. 

Samferdselsdepartementet legger opp til at
Jernbaneverkets effektiviseringsprogram blir vi-
dereført av Bane NOR SF. Departementet arbei-
der nå med en gevinstrealiseringsplan for jernba-
nereformen. Denne planen må avstemmes med
en videreføring av effektiviseringsprogrammet i
2017 og den videre oppfølgingen av effektivise-
ring som følger av Nasjonal transportplan 2018–

Tabell 5.28 Bevilgningsforslag 2017 etter gammel budsjettstruktur for kap. 1350 Jernbaneverket

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

Endr.
2016–2017

i kr

Endr.
2016–2017

i pst.

23 Drift og vedlikehold 8 093 094 7 718 300 -374 794 -4,6 %

25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen 140 050 131 000 -9 050 -6,5 %

30 Investeringer i linjen 5 824 600 5 361 000 -463 600 -8,0 %

31 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski 4 113 300 4 875 300 762 000 18,5 %

34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 31 000 66 600 35 600 114,8 %

Sum kap. 1350 Jernbaneverket 18 202 044 18 152 200 -49 844 -0,3 %

Sum Drift og vedlikehold (post 23 + post 25) 8 233 144 7 849 300 -383 844 -4,7 %

Sum Investeringer (post 30 + post 31) 9 937 900 10 236 300 298 400 3,0 %
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2029. Departementet vil på egnet måte orientere
Stortinget om gevinstrealiseringsplanen. 

Det vises til nærmere omtale av effektivise-
ringsprogrammet i del III.

Kap. 1352 Jernbanedirektoratet

Det foreslås bevilget 25 224,1 mill. kr til Jernbane-
direktoratet i 2017. Av dette er økte utgifter med
om lag 4 613 mill. kr og nettoføring av inntekter
med om lag 706 mill. kr, som gir en netto økning
av utgiftene med om lag 3 907 mill. kr på grunn av
budsjettekniske justeringer, nettoføring av inntek-
ter og merutgifter som en konsekvens av jern-
banereformen. Utenom disse endringene er for-
slaget en reduksjon på 135,3 mill. kr eller 0,6 pst.
sammenliknet med saldert budsjett 2016 samlet
for kapitlene 1350 Jernbaneverket og 1351 Per-
sontransport med tog, som var på 21 451,9 mill. kr.

Jernbanedirektoratet er et ordinært forvalt-
ningsorgan underlagt Samferdselsdepartemen-
tet, og er planlagt å være i operativ drift fra 1. ja-
nuar 2017. Direktoratet skal forvalte bevilgnin-
gene til kjøp av persontransport med tog og infra-
strukturtjenester, innenfor rammene fastsatt av
Stortinget og Samferdselsdepartementet. Direkto-

ratets virksomhet blir i sin helhet finansiert med
bevilgninger over statsbudsjettet. 

Til post 01 Driftsutgifter foreslås det bevilget
372,1 mill. kr i 2017. Dette omfatter utgifter til di-
rektoratets drift, herunder drift av Norsk jernba-
neskole og Norsk jernbanemuseum. 

Til post 21 Spesielle driftsutgifter – planer og
utredninger foreslås det bevilget 200 mill. kr i
2017. Dette omfatter utgifter til overordnet plan-
legging og utredning i tidlig fase av nye prosjek-
ter, kommunedelplaner, konsekvensutredninger
og konseptvalgutredninger mv.

Til post 70 Kjøp av persontransport med tog
foreslås det bevilget 3 284,5 mill. kr. Forslaget
dekker de forpliktelsene som Samferdselsdepar-
tementet har i inngåtte trafikkavtaler om person-
transport med tog.

Til post 71 Kjøp av infrastrukturtjenester –
drift og vedlikehold, inkludert drift og vedlikehold

av Gardermobanen, foreslås det bevilget 6 824,3 mill. kr i 2017. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Driftsutgifter 372 100

21 Spesielle driftsutgifter – planer og utredninger, 
kan overføres, kan nyttes under post 72 200 000

70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres 3 284 500

71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og 
vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, 
post 73 og post 74 6 824 300

72 Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av 
investeringer, kan overføres, kan nyttes under 
post 71 og post 73 1 473 000

73 Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, 
kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og 
post 74 8 763 300

75 Tilskudd til kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, 
kan overføres 66 600

76 Merverdiavgift på kjøp av infrastrukturtjenester,  
kan overføres, kan nyttes under post, 71, post 72, 
post 73 og post 75 4 240 300

Sum kap. 1352 25 224 100
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Bevilgningene til drift og vedlikehold av jern-
baneinfrastrukturen er redusert med om lag 480
mill. kr fra saldert budsjett 2016 fordi regjerin-
gens tiltakspakke for økt sysselsetting ble bevilget
som engangstiltak i 2016. Bortsett fra sysselset-
tingstiltakene videreføres aktivitetsnivået for drift
og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur fra 2016.
Forslaget er tilstrekkelig til å gjennomføre nød-
vendig vedlikehold av infrastrukturen, gir rasjo-
nell framdrift i ERTMS-prosjektet og standarden
på dagens jernbanenett opprettholdes i 2017.

Til post 72 Kjøp av infrastrukturtjenester –
planlegging av investeringer foreslås det bevilget
1 473 mill. kr i 2017. Posten omfatter kjøp av tje-
nester innen planlegging av nye jernbaneprosjek-
ter fra Bane NOR SF. I 2017 prioriteres videre
planlegging av de første InterCity (IC)-prosjek-
tene Venjar-Eidsvoll-Langset, Kleverud-Sørli, Sand-
bukta-Moss-Såstad og Ringeriksbanen. Videre
prioriteres videre planlegging av elektrifisering av
Trønder- og Meråkerbanen, dobbeltspor Dram-
men-Hokksund, og planlegging av nødvendige
programområdetiltak for å ta imot nye tog som
Samferdselsdepartementet har gitt restverdisik-
ring for. 

Til post 73 Kjøp av infrastrukturtjenester – in-
vesteringer foreslås det bevilget 8 763,3 mill. kr i
2017. Posten omfatter kjøp av tjenester innen ut-
bygging av ny jernbane fra Bane NOR SF, her-
under nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Forslaget dekker
rasjonell gjennomføring av alle pågående investe-
ringsprosjekter. Det gjennomføres videre en rekke
små og mellomstore tiltak på programområdene
for sikkerhet og miljø, kapasitet, samt stasjoner og
knutepunktutvikling.

Til post 75 Tilskudd til kompensasjon for økt
arbeidsgiveravgift foreslås det bevilget 66 mill. kr
i 2017. Forslaget gir rasjonell videreføring av ar-
beidene med Oteråga kryssingsspor og Reitan
holdeplass. 

Oppfølging av Nasjonal transportplan 

For å sikre konsistens med tidligere år er rappor-
teringen for oppfølgingen av Nasjonal transport-
plan 2014–2023 dette siste året av fireårsperioden
2014–2017, satt opp etter gammel budsjettstruk-
tur. Det vises til tabell 5.26 samt tilhørende omtale
over for beskrivelse av fordelingen av disse pos-
tene og tilhørende forslag til bevilgning i 2017 på
kap. 1352 Jernbanedirektoratet. 

Budsjettforslaget for 2017 er til sammen 860 mill.
kr høyere enn det årlige gjennomsnittet i Nasjonal
transportplan for perioden 2014–2017. Samlet for
årene 2014–2017 er bevilgningen til dette formålet
på nesten 73 mrd. kr, eller 4,6 mrd. kr høyere enn
planrammen for perioden, med en samlet oppføl-
gingsgrad på 106,7 pst. Oppfølgingsgraden for fi-
reårsperioden for bevilgninger til drift og vedlike-
hold (post 23) er på 108,0 pst., og for samlet be-
vilgning til investeringer (postene 30 og 31) på
105,9 pst. Dette innebærer at det til drift og vedli-

kehold blir bevilget nær 2,3 mrd. kr mer enn plan-
rammen for fireårsperioden, og bevilgningene til
investeringer i ny jernbaneinfrastruktur blir også
vel 2,3 mrd. kr høyere enn planrammen. At jern-
banebevilgningene ligger betydelig over den øko-
nomiske rammen i Nasjonal transportplan skyldes
i stor grad det høye aktivitetsnivået for vedlikehol-
det av jernbanenettet, for å holde rasjonell fram-
drift i planleggingen og utbyggingen av InterCity
og andre store prosjekter i 2014 og 2015, samt en
betydelig satsing på programområdene, særlig ka-

Tabell 5.29 Oppfølging av Nasjonal transportplan i perioden 2014–2017

(i mill. 2017-kr)

Kap. Post Betegnelse

NTP
2014–2017
årlig snitt

Bevilget
2014

Bevilget
2015

Bevilget
2016

Forslag
2017

Oppf.
grad
i pst.

1350 Jernbaneverket

23 Drift og vedlikehold 7 107,0 6 916,8 7 640,2 8 416,8 7 718,3 108,0

30 Investeringer i linjen 6 616,4 9 095,3 8 303,1 6 003,0 5 361,0 108,7

31 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski 3 370,9 1 461,2 2 984,5 4 216,1 4 875,3 100,4

Sum kap. 1350 17 094,2 17 473,4 18 927,7 18 636,0 17 954,6 106,7

Sum postene 30+31 9 987,2 10 556,6 11 287,6 10 219,1 10 236,3 105,9
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pasitetsøkende tiltak. Oppfølgingsgraden for post
30 blir 108,7 pst. for perioden 2014–2017.

Mål og prioriteringer 2017

Prioriteringene i budsjettforslaget for 2017 er ba-
sert på hovedmål og prioriteringer som er fastlagt
ved behandlingen av Meld. St. 26 (2012–2013)
Nasjonal transportplan 2014–2023 og Innst. 450 S
(2012–2013). 

Målene for bevilgningene til post 71 Kjøp av in-
frastrukturtjenester – drift og vedlikehold, er å
opprettholde og videreutvikle en sikker og drifts-
stabil jernbane, samt ivareta realverdiene i infra-

strukturen. Bevilgningene til kjøp av tjenester
innen investering i ny infrastruktur, postene 72 og
73, skal bidra til å opprettholde og forbedre den
høye sikkerheten på jernbanen, samt gi økt kapa-
sitet, redusert framføringstid og mer fleksibel
drift for togtrafikken.

Samferdselsdepartementet prioriterer fram-
driften i pågående prosjekter, jf. tabell 5.30. Alle
prosjektene inngår i bevilgningene på post 73
Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer,
utenom ERTMS-prosjektet som inngår i bevilg-
ningen på post 71 Kjøp av infrastrukturtjenester –
drift og vedlikehold. 

1 Viser til første gang prosjektet ble omtalt for Stortinget med godkjent kostnadsramme 

Tabell 5.30 Pågående store jernbaneprosjekter 

(i mill. 2017-kr)

Strekning
Prosjekt

Først 
behandlet1

Opprinnelig
kostnadsramme Oppstart

Planlagt
bruksklar/

ferdig
Gjeldende

kostnadsramme

Jærbanen

Sandnes-Stavanger St.prp. nr. 1 
(2005–2006) 1 700 2006 2017 2 690

Ganddal godsterminal St.prp. nr. 1 
(2005–2006) 769 2005 2017 769

Vestfoldbanen

Holm-Holmestrand-Nykirke Prop. 1 S 
(2009–2010) 6 600 2010 2016 6 627

Farriseidet-Porsgrunn Prop. 1 S 
(2011–2012) 7 237 2012 2018 7 237

Dovrebanen

Langset-Kleverud Prop. 13 S 
(2011–2012) 5 335 2012 2015/2018 5 335

Vossebanen: Arna-Bergen

Ulriken tunnel Prop. 1 S 
(2013–2014) 3 344 2014 2020/2021 3 344

Trønder-/Meråkerbanen

Hell-Værnes Prop. 1 S 
(2014–2015) 713 2014 2016/2017 746

Follobanen

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski Prop. 97 S 
(2013–2014) 27 720 2014 2021 27 720

ERTMS-prosjektet (post 71) Prop. 126 S 
(2015–2016) 27 343 2016 2032 27 343
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Det er også satt av midler til å videreføre inves-
teringstiltak innenfor programområdene «Sikker-
het og miljø», «Kapasitetsøkende tiltak» samt
«Stasjoner og knutepunkter».

Som for Jernbaneverket er mål- og resultatsty-
ring det grunnleggende prinsippet i styringen av
Jernbanedirektoratet. De operative målene som

ble satt for Jernbaneverket i Nasjonal transport-
plan 2014–2023, foreslås videreført for Jernbane-
direktoratet. Det er tallfestet mål for områdene
sikkerhet, punktlighet og kundetilfredshet. Tabell
5.31 viser fastsatte mål for driften av det nasjonale
jernbanenettet for perioden 2014–2023. 

Jernbanedirektoratets vurdering er at det er svært
høy risiko for at målene for oppetid og regularitet
ikke nås i 2017. Som nevnt under rapporteringen
på framkommelighetsmålene under «Resultatrap-
port 2015», krever regularitetsmålet i 2017 bl.a. at
antallet innstillinger reduseres med to tredjedeler
i forhold til dagens nivå. Dette blir svært kre-
vende, spesielt tatt i betraktning anleggenes gene-
relle tilstand, planlagte saktekjøringer i forbin-
delse med gjennomføringen av investeringspro-
sjekter, og risiko for driftsbrudd som følge av ek-
streme eller ustabile værforhold. Erfaringer fra
senere år viser at selv et fåtall driftsbrudd kan gi
store utslag i resultatene for driftsstabiliteten.
Forebygging og rask retting av feil ved slike drifts-
brudd blir derfor viktig for et best mulig resultat.

Det er et etterslep i vedlikeholdet av jernbanein-
frastrukturen. Etterslepet innen fornying av infra-
strukturen er estimert til 17,7 mrd. 2016-kr ved
inngangen til 2016, jf. Prop. 19 S (2015–2016)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdsels-
departementet. I 2016 reduseres etterslepet med
nær 0,6 mrd. kr, til om lag 17,1 mrd. 2016-kr. Om-
regnet til 2017-priser tilsvarer dette 17,6 mrd. kr
ved inngangen til 2017. Jernbaneverket har anslått
likevektsnivået for fornyingen til om lag 2 mrd. kr.

Dette er det omtrentlige årlige aktivitetsnivået i
fornyingen av jernbaneinfrastrukturen som er
nødvendig for å opprettholde dagens standard, og
som innebærer at etterslepet i fornyingen samlet
sett blir uforandret i løpet av året. Innenfor post 71
Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlike-
hold, foreslås om lag 2 mrd. kr til fornying. Etter-
slepet holder seg dermed uforandret i løpet av
2017.

ERTMS-prosjektet, som inngår i post 71, er
holdt utenom beregningene av etterslepet i forny-
ingen av infrastrukturen. Dette bl.a. på grunn av
omfanget av prosjektet som har en kostnads-
ramme på 27 343 mill. 2017-kr, og fordi det inne-
bærer langt mer enn «ordinær» fornying.
ERTMS-prosjektet omfatter bl.a. overgang til helt
ny teknologi og innføring av helt nye grensesnitt
mellom tog og infrastruktur. 

Jernbaneverket har som en del av grunnlags-
materialet til Nasjonal transportplan for perioden
2018–2029 arbeidet med å oppdatere grunnlaget
for beregningene av likevektsnivået til fornying
og etterslepet. Samferdselsdepartementet kom-
mer tilbake til dette i Nasjonal transportplan
2018–2029. 

Tabell 5.31 Jernbanedirektoratet – mål 2017

Parameter Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2023

Sikkerhet

Antall drepte siste 5 år 22 21 20 15

Antall personskader (hardt skadd) siste 5 år 18 16 16 12

Antall alvorlige hendelser – «Jernbaneulykker» 110 106 102 77

Punktlighet

Oppetid i pst. 99,0 99,1 99,3 99,3

Regularitet i pst. 98,0 98,5 99,2 99,3

Kundetilfredshet

Jernbaneverkets resultat i NSBs kundeundersøkelse 72 74 75 75

Brukerundersøkelse blant togselskapene 70 62 65 70
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Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 372,1 mill. kr i 2017. I bevilg-
ningen inngår 18 mill. kr i kompensasjon for
premiebetaling til Statens pensjonskasse, jf. om-
tale i del I. 

Posten omfatter utgifter til drift av Jernbanedi-
rektoratet, herunder drift av Norsk jernbaneskole
og Norsk jernbanemuseum. 

Direktoratet skal bidra til at jernbanesektoren
drives effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste
for samfunnet, passasjerene og vareeiere. Foruten
driften av Norsk jernbaneskole og Norsk jernba-
nemuseum omfatter driftsutgiftene direktoratets
arbeid med:
– Overordnet langsiktig utvikling av togtilbudet

og konkurranseutsetting av togtrafikk.
– Inngå og følge opp avtaler om kjøp av person-

transporttjenester med tog.
– Inngå og følge opp avtaler om kjøp av infra-

strukturtjenester for drift og vedlikehold og in-
vesteringer i jernbanenettet.

– Overordnet samordning og koordinering av
sikkerhet og beredskap på jernbanen som en del
av det samlede transportsystemet. 

Jernbanedirektoratets organisasjon er under opp-
bygning og er anslått å utgjøre om lag 246–251 år-
sverk når det er i full operativ drift, inkludert 59
årsverk i Norsk jernbaneskole og 22 årsverk i
Norsk jernbanemuseum.

Norsk jernbaneskole 

Det foreslås 100 mill. kr til drift av Norsk jernba-
neskole i 2017. Dette omfatter hovedsakelig drif-
ten av lokomotivførerutdanningen, som er en of-
fentlig godkjent fagutdanning.

Norsk jernbaneskole utdanner lokomotivfø-
rere, trafikkstyrere og togledere, og den tilbyr
kurs og sertifiseringer innen de ulike jernbanefa-
gene. Skolen er viktig for å utvikle den jernbane-
faglige kompetansen i Norge, og for å sikre nød-
vendig kontinuitet og kapasitet innenfor jernbane-
fagene. 

Skolens avdeling for jernbanefag er en bran-
sjenøytral kurs- og kompetanseleverandør, som
tilbyr kurs og sertifiseringer innen de ulike jern-
banefagene for hele jernbanesektoren. Undervis-
ningen av jernbanefag finansieres gjennom kur-
savgifter, hvor om lag 25 pst. av kursdeltakerne
kommer fra eksterne firmaer. Kursvirksomheten
innen jernbanefagene er brukerfinansiert, jf. kap.
4352 Jernbanedirektoratet. 

Norsk jernbanemuseum 

Det foreslås 25 mill. kr til drift av Norsk jernbane-
museum i 2017. Dette omfatter utgifter til drift av
museet på Hamar, publikumsutstillinger, doku-
mentasjon og restaureringsvirksomhet. 

Norsk Jernbanemuseum har siden 1896 hatt
som oppgave å dokumentere jernbanens historie i
Norge og dens rolle for utviklingen av det norske
samfunnet. Museet tar vare på gjenstander som
har vært kjennetegnende for norsk jernbane i for-
skjellige tidsepoker. Innenfor jernbanemuseets
budsjett settes det av om lag 1 mill. kr til ordnin-
gen med prosjektstøtte til historiske jernbane-
formål. Prosjektstøtten bygger opp om frivillig
innsats for å bevare kulturminner i jernbanen og
ytes til museumsrelaterte enkeltprosjekter/tiltak,
bevaring, restaurering mv. 

Utstillinger og arrangementer ved Norsk Jern-
banemuseum har årlig i underkant av 30 000 besø-
kende. Jernbanemuseets inntekter føres på kap.
4352 Jernbanedirektoratet. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter – planer og 
utredninger

Det foreslås bevilget 200 mill. kr i 2017. 
Posten omfatter Jernbanedirektoratets utgifter

til planlegging og utredning av nye jernbanepro-
sjekter i tidlig innledende fase, dvs. fram til og
med kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) før
regjeringsbeslutning om ev. oppstart av et forpro-
sjekt. Det omfatter også oppfølging av Nasjonal
transportplan 2014–2023, og eventuelt oppføl-
gingsarbeid med Nasjonal transportplan for 2018–
2029. Posten dekker også kjøp av tjenester fra
Bane NOR for hovedplaner og kommunedelpla-
ner for mindre prosjekter, samt jernbanefaglig bi-
stand fra foretaket til direktoratets eget arbeid. Ut-
gifter til reguleringsplaner, detaljplaner og bygge-
planer for vedtatte prosjekter, bl.a. utrednings- og
planarbeid for InterCity-prosjekter, inkl. Ringe-
riksbanen, budsjetteres på post 72 Kjøp av infra-
strukturtjenester – planlegging av investeringer.

De største planleggings- og utredningsarbei-
dene under post 21 i 2017 er:
– Oppfølging av terminalstrukturen for Øst-

landsområdet og videre utredning av Alnabru
godsterminal

– Videre oppfølging og planlegging for økt trans-
portkapasitet inn mot og gjennom Oslo i hen-
hold til resultatet av konseptvalgutredning og
KS1 for Oslo-navet
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– Videre planlegging av logistikk-knutepunkt i
Trondheims- og Bergensregionen, samt planleg-
ging av oppgradering av eksisterende terminaler

– Videreutvikling av godsstrategien og planleg-
ging av konkrete tiltak for økt godstrafikk 

– Planlegging av tiltak for å ta imot nye person-
tog, bl.a. forlengelse av plattformer og økt hen-
settingskapasitet.

Post 70 Kjøp av persontransport med tog

Det foreslås bevilget 3 284,5 mill. kr i 2017. Dette
er om lag samme nivå som i saldert budsjett 2016,
jf. kap. 1351, post 70. Forslaget følger av avtalt år-
lig vederlag i Samferdselsdepartementets trafikk-
avtale med NSB AS for perioden 2012–2017, her-
under innfasing av nytt togmateriell i 2017, og øv-
rige trafikkavtaler. Bevilgningen inkluderer 120
mill. kr i kompensasjon som følge av ny generell
kjørevegsavgift i 2017, samt 2 mill. kr i kompensa-
sjon for økt CO2-avgift på mineralolje. 

I jernbanereformen er det lagt opp til at ansva-
ret for offentlig kjøp av persontransport med tog
blir overført fra Samferdselsdepartementet til
Jernbanedirektoratet. Bevilgningen foreslås flyt-
tet fra tidligere kap. 1351 Persontransport med
tog til kap. 1352 Jernbanedirektoratet. Departe-
mentet legger opp til at overføringen av dette an-
svaret kan skje så raskt Jernbanedirektoratet er
oppbemannet. Etter overføringen får direktoratet
ansvaret for å følge opp trafikkavtalene som depar-
tementet har inngått med ulike togoperatører om
å utføre både nasjonale og grenseoverskridende
persontogtjenester.

Forpliktelser under gjeldende trafikkavtaler

Bevilgningen for 2017 skal dekke vederlag for de
persontogtilbudene som staten ved Samferdsels-
departementet kjøper fra NSB AS (om lag 3 050
mill. kr) og NSB Gjøvikbanen AS (om lag 100 mill.
kr), samt grensekryssende trafikk på streknin-
gene Narvik-Kiruna-Stockholm på Ofotbanen (om
lag 6 mill. kr) og Oslo-Karlstad-Stockholm på
Kongsvingerbanen (om lag 4 mill. kr). All person-
transport som NSB AS tilbyr innenlands inngår i
trafikkavtalen mellom Samferdselsdepartementet
og NSB, unntatt NSBs dagtog på Bergensbanen
og Dovrebanen, sommertrafikken på Flåmsba-
nen og «cruisetrafikken» på Raumabanen. Det er
knyttet noe usikkerhet til størrelsen på vederlaget
i de ulike avtalene på grunn av ulike prisregulerin-
ger og bonusordninger, samt vederlag knyttet til
alternativ transport i trafikkavtalen med NSB AS.

Trafikkavtalen med NSB AS gjelder for perio-
den 2012–2017. Avtalen har en samlet ramme på
15,4 mrd. 2012-kr, jf. Prop. 1 S (2011–2012). Avta-
len er en nettokontrakt der staten betaler et veder-
lag basert på en prognose for differansen mellom
selskapets inntekter og utgifter. Dette innebærer
at NSB har risikoen for utviklingen i trafikkinntek-
ter og kostnader, og må selv dekke den faktiske
differansen mellom inntekter (trafikkinntekter og
vederlag) og kostnader. Kontraktsformen gir sel-
skapet incentiver til både å holde på sine eksis-
terende kunder og tiltrekke seg nye. 

I 2015 reiste 63 mill. passasjerer med tog som
inngår i statens kjøp av persontransporttjenester
fra NSB AS. Dette er en økning på 5,8 pst. fra
2014. Antall personkilometer økte med 3,0 pst. 

I henhold til avtalen med NSB skal vederlaget
for 2016 og 2017 justeres dersom trafikkinntekter
for hele 2015 på strekningene på Østlandet, nær-
trafikk Oslo og InterCity-trafikk, som omfattes av
avtalen, avviker med mer enn 20 mill. kr fra tra-
fikkinntektsprognosene i avtalen. I 2015 var disse
trafikkinntektene 83,5 mill. kr høyere enn avtalt,
og vederlaget for 2016 reduseres med 88,2 mill.
kr. Vederlaget for 2017 blir tilsvarende redusert
med 90,8 mill. kr. NSB AS har en samarbeidsav-
tale med Ruter AS, som innebærer at Ruter beta-
ler takstdifferanse til NSB. Oppgjøret mellom
NSB og Ruter for 2015 er ikke ferdig og kan på-
virke NSBs trafikkinntekter for 2015 noe. Depar-
tementets vederlag til NSB for 2016 blir justert til-
svarende dersom oppgjøret med NSB og Ruter en-
drer selskapets trafikkinntekter for 2015. 

NSB har det operative ansvaret med krav om
en effektiv drift og klare krav til kvalitet i produk-
sjonen. I 2015 oppfylte NSB disse kravene i avta-
len. I trafikkavtalen er det bl.a. krav til operatørav-
hengig regularitet på 99,1 pst. NSB oppnådde en
regularitet i 2015 på 99,84 pst. Videre er det i avta-
len krav om at operatøravhengige forsinkelsesti-
mer ikke skal overstige 2 900. I 2015 hadde NSB
1 946 slike forsinkelsestimer. 

Trafikkavtalen med NSB Gjøvikbanen AS gjel-
der for perioden juni 2006-desember 2017, etter at
Samferdselsdepartementet har utløst opsjon på å
forlenge den. Avtalen gir NSB Gjøvikbanen ene-
rett til å drive rutegående persontransport med
tog på Gjøvikbanen. Avtalen er en nettokontrakt.
Den inneholder en bonusordning der selskapet
kan opptjene bonus dersom antall passasjerer på
to utvalgte tellepunkter er høyere enn det avtalte
referansenivået. Avtalen inneholder også en malu-
sordning der selskapet blir ilagt bøter for antall
innstilte avganger innenfor selskapet kontroll.
Netto bonus til selskapet for 2015 var på 6,7 mill.
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kr. I 2015 oppnådde NSB Gjøvikbanen en opera-
tøravhengig regularitet på 99,7 pst. og en opera-
tøravhengig punktlighet på 99,0 pst., og nådde
dermed kravene i avtalen. NSB Gjøvikbanen
hadde 1,4 mill. passasjerer i 2015, som er en øk-
ning på 4,4 pst. fra 2014, og kjørte 68,2 mill. passa-
sjerkm., som er en økning i transportarbeidet på
3,4 pst. fra 2014.

Trafikkavtalen med Flytoget AS innebærer en
formalisering av selskapets rettigheter og plikter
knyttet til tilbringertransporten til Oslo lufthavn
på Gardermoen i perioden 2013–2028. Det er ikke
knyttet noe økonomisk vederlag til avtalen. Avta-
len sikrer Flytoget en fortrinnsrett til jevn 10- og
20 minutter frekvens til/fra Oslo lufthavn til hen-
holdsvis Oslo S og Asker. Flytoget hadde i 2015
om lag 6,6 mill. passasjerer og kjørte 361,3 mill.
passasjerkm., som er en reduksjon på 3,2 pst. fra
2014. Reduksjonen kan ses i sammenheng med at
NSB i desember 2014 satte inn tre tog i timen mel-
lom Oslo S og Oslo lufthavn, Gardermoen.

Trafikkavtalen med SJ AB om togtilbudet mel-
lom Oslo S og Karlstad-Stockholm C gjelder fra de-
sember 2012 til desember 2017, og er inngått i
samarbeid med Trafikverket i Sverige. Samferd-
selsdepartementet må i løpet av 2016 ta stilling til
om opsjonen på å forlenge avtalen for en periode
på 3+2 år skal utløses. Togtilbudet ble forsterket i
august 2015 ved at daglige avganger på hverdager
økte fra to til tre i hver retning. Den totale reiseti-
den ble i tillegg redusert fra rundt seks timer til
om lag 4,5–5 timer. Redusert reisetid var et resultat
av at det brukes nyere materiell, færre stopp un-
derveis og forbedret ruteplan. Antall reisende økte
med 14 pst. i månedene september–desember
2015, sammenliknet med samme periode i 2014. 

Trafikkavtalen med SJ Norrlandståg AB om
persontransport på Ofotbanen gjelder fra juni
2013 til desember 2018, og er inngått i samarbeid
med Trafikverket i Sverige. Samferdselsdeparte-
mentet må i løpet av 2016 ta stilling til om opsjo-
nen på å forlenge avtalen for en periode på 1+1 år
skal utløses. Kontrakten ble tildelt gjennom kon-
kurranse. Det er to daglige avganger hver veg
mellom Narvik via Kiruna til Stockholm. 

Nye direktekjøpsavtaler 

Samferdselsdepartementets trafikkavtale med
NSB AS utløper 31. desember 2017. For å gradvis
kunne innføre konkurranse på det norske jernba-
nenettet, må det inngås en ny direktekjøpsavtale
med NSB. Avtalen skal gjelde for de ulike strek-
ningene NSB trafikkerer i dag, inntil disse blir
konkurranseutsatt, jf. omtale nedenfor. 

Trafikkavtalen med NSB Gjøvikbanen AS utlø-
per ved ruteterminskiftet i desember 2017. For å
sikre at togtilbudet på Gjøvikbanen sees i sam-
menheng med det øvrige togtilbudet og konkur-
ranseutsettingen av persontogtrafikken, må det
også inngås en direktekjøpsavtale med NSB Gjø-
vikbanen som sikrer at trafikken på strekningen
opprettholdes inntil den igjen blir konkurranseut-
satt som en del av en trafikkpakke. Arbeidet med
disse avtalene startet i 2016.

Gjennomføring av konkurranse 

Samferdselsdepartementet legger opp til at det
gradvis gjennomføres konkurranse om utføringen
av alle statlig kjøpte persontransporttjenester med
tog. I 2016 gjennomfører departementet en felles
prekvalifiseringsprosess for de to første trafikk-
pakkene. «Trafikkpakke 1 Sør» omfatter togtra-
fikk på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsba-
nen. «Trafikkpakke 2 Nord» omfatter togtrafikk
på strekningene Trondheim-Bodø, Bodø-Rognan,
Melhus-Trondheim-Steinkjer, Dombås-Åndalsnes,
Hamar-Røros, Røros-Trondheim, Trondheim-Stor-
lien og Oslo-Trondheim. 

Selve konkurransen om disse pakkene plan-
legges gjennomført i første halvår 2017, og depar-
tementet tar sikte på at Jernbanedirektoratet inn-
går avtaler om «Trafikkpakke 1 Sør» i august 2017
og «Trafikkpakke 2 Nord» i desember 2017. For
begge trafikkpakkene legger departementet opp
til trafikkstart i desember 2018. 

Samferdselsdepartementet legger opp til at
Jernbanedirektoratet utarbeider grunnlaget for
konkurranseutsetting av nye trafikkpakker for
persontogtrafikken på resten av jernbanenettet og
konkurranseutsetter disse suksessivt. 

Nye tog 

Fra 2008 og fram til i dag har NSB AS bestilt til
sammen 125 Flirt-tog, hvorav 81 skal være levert
og satt i trafikk ved utgangen av 2016. De
resterende 44 persontogene blir levert i perioden
2017–2020. I 2017 skal det etter planen leveres 10
nye togsett, deretter 14 i 2018, 17 i 2019 og 3 i
2020. Togene er planlagt brukt til kapasitetsøknin-
ger og materiellfornying på Østlandet inkl. Gjøvik-
banen, materiellfornying på Vossebanen, materi-
ellreserver i forbindelse med ombygging av per-
sontogmateriell for å få ERTMS-utstyr om bord,
samt testing av bimodale persontogsett, som kan
kjøre både på diesel og kjørestrøm i Trondheims-
regionen. Innfasingen av det nye togmateriellet
må avstemmes mot gjennomføringen av nødven-
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dige tiltak i infrastrukturen (hensettingskapasitet,
plattformforlengelser og forsterking av strømfor-
syning), særlig på Gjøvikbanen og Vossebanen.

Bedre togtilbud i Østlandsområdet 

I desember 2012 ble første del av ny grunnrute-
modell innført på Østlandet, og den ble fullført i
desember 2014. Omleggingen har bl.a. gitt et mer
oversiktlig togtilbud og flere togavganger som er
jevnere fordelt utover «timen», samt med bedre
overgangsmuligheter til annen kollektivtrans-
port. Etterspørselen etter persontransport med
tog er i stor grad tilbudsdrevet. Dette er tydelig
særlig i Østlandsområdet der antall passasjerer
økte med om lag 29 pst. i perioden 2011–2015,
som følge av et forbedret togtilbud og nye tog. Om
lag 85 pst. av alle togreiser skjer i dag på Østlan-
det.

I 2017 blir 10 nye persontog satt i trafikk på
Østlandet. De skal øke kapasiteten i lokaltog, og
fornye persontogparken på Gjøvikbanen. Dette er
viktige tiltak, da NSBs setekapasitet i lokaltog på
Østlandet i stor grad er fullt utnyttet i rushtidstra-
fikken. Videre har persontogmateriellet som tra-
fikkerer Gjøvikbanen nådd sin tekniske levealder.
Samlet bidrar de nye persontogene til en mer mo-
derne materiellpark og bedre driftsstabilitet på
Østlandet.

Fullmakt til restverdisikring

Samferdselsdepartementet har i 2016 fullmakt til
å gi restverdisikring for togmateriell som inngår i
statens kjøp av persontransport med tog, jf. Prop.
122 S (2015–2016) Tilleggsbevilgninger og omprio-

riteringer i statsbudsjettet 2016 og Innst. 400 S
(2015–2016). Departementet har i 2016 gitt rest-
verdisikringen til NSB AS for det togmateriellet
som inngår i departementets trafikkavtale med
selskapet. NSBs persontogmateriell overføres i lø-
pet av våren 2017 til Togmateriell AS som er eid av
staten ved Samferdselsdepartementet. Departe-
mentet legger opp til at restverdigarantien følger
det persontogmateriellet som det er gitt restverdi-
sikring for. For 2017 legges det opp til at departe-
mentet kan gi restverdigaranti for det persontog-
materiellet som inngår i statens trafikkavtale med
NSB for 2012–2017, på inntil 6 200 mill. kr for ek-
sisterende materiell, og 2 025 mill. kr for oppgra-
deringer og nyinvesteringer, jf. forslag til romer-
tallsvedtak. Jernbanedirektoratet skal utarbeide et
garantibrev som nærmere angir vilkårene for ga-
rantien og statens forpliktelser utover budsjett-
året.

Samferdselsdepartementet foreslår at fullmak-
ten om restverdisikring for nyinvesteringer ikke
knyttes opp til de konkrete togstrekningene, slik
som fullmakten for 2016. Dette for å forenkle opp-
følgingen av fullmakten og disponeringen av tog-
materiellet, dersom det blir nødvendig å gjøre jus-
teringer i den planlagte innfasingen av persontog-
materiellet. 

Post 71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift 
og vedlikehold

Tabell 5.32 viser sammensetningen av ny Post 71
Kjøp av infrastrukturtjenester – Drift og vedlike-
hold, sammenliknet med dagens budsjettstruktur
for Jernbaneverket. 
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Det foreslås bevilget 6 824,3 mill. kr til post 71
Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlike-
hold i 2017. Tjenestene skal kjøpes inn i henhold
til avtaler mellom Jernbanedirektoratet og infra-
strukturforetaket Bane NOR SF. Budsjettforslaget
omfatter 255 mill. kr til pensjonsutgifter, samt 100
mill. kr til lovpålagte forsikringsordninger og an-
dre permanente økninger i foretakets utgifter i
2017. Sammenliknet med saldert budsjett 2016 er
forslaget redusert med 675,9 mill. kr, som er fore-
takets andel av Jernbaneverkets inntekter og som
nettoføres på posten i 2017. 

Budsjettforslaget omfatter videre 131 mill. kr
til drift- og vedlikehold av Gardermobanen og til-
svarende inntekter for betaling for bruk av Gar-
dermobanen, som er en reduksjon på 9,3 mill. kr

eller 6,5 pst. fra saldert budsjett 2016. Til vedlike-
hold på det øvrige jernbanenettet settes det av to-
talt 4 300 mill. kr, som er en reduksjon på om lag
491,6 mill. kr, eller 10,3 pst. fra saldert budsjett
2016. Reduksjonen skyldes at det i saldert bud-
sjett 2016 ble bevilget 480 mill. kr til éngangstiltak
innen vedlikehold, fornying, på kap. 1350, post 23,
som del av regjeringens tiltakspakke for økt sys-
selsetting. 

Tabell 5.33 viser fordelingen av forslaget til be-
vilgning på post 71 til drift og de enkelte kategori-
ene av vedlikehold. Gardermobanen er her holdt
utenom siden brutto utgifter og inntekter er like
store på 131 mill. kr, og dermed utligner hver-
andre i netto-budsjettet. 

Tabell 5.32 Bevilgninger til drift og vedlikehold på kap. 1352 sammenliknet med kap. 1350

Post 71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold (mill. kr)

Kap. 1350 Jernbaneverket 

Post 23 Drift og vedlikehold 7 718,3

Andel til kap. 1352, post 01 Driftsutgifter - 354,1

Andel til kap. 1352, post 21 Spesielle driftsutgifter – planer og utredninger - 200,0

Kap. 1350, post 23 Drift og vedlikehold, andel til kap. 1352, post 71 7 164,2

Post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen + 131,0

Sum fra kap. 1350 7 295,2

Nye utgifter 

Pensjonspremie + 255,0

Forsikring + 100,0

Sum Nye utgifter + 355,0

Sum Brutto utgifter 7 650,2

Nettobudsjetterte inntekter 

Fra kap. 4350 Jernbaneverket

Post 01 Kjørevegsavgift - 45,2

Post 02 Salg av utstyr og tjenester mv. (andel) - 248,5

Post 03 Betaling for bruk av godsterminaler - 11,4

Post 06 Videresalg av elektrisitet til togdrift - 239,7

Post 07 Betaling for bruk av Gardermobanen - 131,0

Sum fra kap. 4350 - 675,9

Ny kjørevegsavgift - 150,0

Sum nettoførte inntekter - 825,9

Sum netto utgifter post 71 forslag 2017 6 824,3
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1 Tall for «Regnskap 2015» og «Saldert budsjett 2016» gjelder kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold. Disse er
ikke oppgitt for drift da det kun er vedlikehold som er sammenliknbar med tilsvarende på kap. 1352, post 71.

Drift

Det foreslås 2 524,3 mill. kr til drift av jernbane-
nettet i 2017. Underposten er ikke direkte sam-
menliknbar med tilsvarende under kap. 1350, post
23 i saldert budsjett 2016. Sistnevnte inkluderte
aktiviteter som fra og med 2017 budsjetteres på
postene 01 og 21. 

Driftsbudsjettet på post 71 omfatter utgifter til
kjøp av driftstjenester som tidligere ble utført av
Jernbaneverket og budsjettert over kap. 1350,
post 23; dvs. drift av infrastruktur, trafikkstyring,
kundeinformasjon og -service, samt teknisk og ad-
ministrativ støtte. I tillegg omfatter det nye utgif-
ter til pensjonskostnader med 255 mill. kr med
motpost i reduserte inntekter på kap. 612, post 01,
og 100 mill. kr til Bane NOR SF til blant annet å
dekke lovpålagte forsikringer og andre vedva-
rende økte utgifter som følge av overgangen fra
etat til statsforetak. 

For å sikre en god trafikkavvikling og bedre
service til brukerne av jernbanen har Jernbane-
verket de siste årene styrket vinterdriften med en
rekke tiltak, spesielt i Oslo-området. Tiltakene
omfatter bl.a. økt beredskap, nye snøryddings-
maskiner og oppgradering av sporvekselvarme.
Dette har resultert i en bedre trafikkavvikling de
siste vintrene. Jernbanedirektoratet skal sørge for
at beredskapsnivået fra 2016 videreføres i 2017.

Det er også behov for å videreføre arbeidet
med å modernisere driften av infrastrukturen.
Jernbanedirektoratet skal følge opp arbeidet med
å effektivisere driften igjennom avtalene med
Bane NOR SF, med sikte på å få mer jernbane
igjen for bevilgningene og for å frigjøre ressurser

som kan omdisponeres til nødvendig fornying av
jernbanenettet. 

Innenfor driftsbudsjettet 2017 foreslår Jernba-
nedirektoratet å prioritere områdene som er om-
talt nedenfor.

Drift av infrastruktur

Til drift av infrastruktur foreslås 1 535 mill. kr i
2017, som er på nivå med saldert budsjett 2016.
Dette omfatter vinterdrift og rydding/renhold. I
tillegg kommer strømforsyning, drift av stasjoner
og stasjonsarealer, publikumsarealer, adkomster,
og parkeringsplasser, samt drift og konkurran-
seutsetting av godsterminaler. Utgifter til å ut-
bedre skader i infrastrukturen etter natur- og tra-
fikkhendelser som flom, ras, brann, avsporinger
m.m. inngår også, mens utbedring av feil i infra-
strukturen som skyldes normal aldring og slitasje
inngår i korrektivt vedlikehold. 

Økt antall reisende med tog medfører behov
for hyppigere rydding/renhold for å opprettholde
standarden på stasjonene. I tillegg er kvaliteten og
beredskapsnivået for vinterdriften viktig for å bi-
dra til punktlighet og derigjennom fornøyde kun-
der. 

Økt kompleksitet, omfang og standard på in-
frastrukturen og på togstasjonene medfører også
økte kostnader til både drift og vedlikehold. I de-
sember 2015 ble det nye dobbeltsporet mellom
Langset og Kleverud på Dovrebanen tatt i bruk,
og i desember 2016 tas etter planen nytt dobbelt-
spor mellom Holm og Nykirke på Vestfoldbanen i
bruk. Begge disse dobbeltsporparsellene er kon-
struert for høyhastighet inntil 250 km/t, og er ut-

Tabell 5.33 Fordeling av utgifter på post 71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold

(mill. kr)

Betegnelse
Regnskap

20151

Saldert
budsjett

20161
Forslag

2017

Endring
2016–2017

i pst.

Drift 2 524,3

Vedlikehold 4 159,8 4 791,6 4 300,0 - 10,3

– Korrektivt 482,6 450,0 463,0 2,9

– Forebyggende 1 139,9 1 283,0 1 319,0 2,8

– Fornying 2 371,3 2 514,6 2 056,0 - 18,2

– ERTMS 166,0 544,0 462,0 - 15,1

Sum post 71 6 824,3
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rustet med signal- og sikringsanlegg av typen
Thales. Drift og vedlikehold av dobbeltspor er
mer arbeidskrevende enn tilsvarende arbeid på
enkeltspor. Flere komponenter og en mer mo-
derne/robust jernbane medfører flere deler som
skal ha periodisk kontroll og hyppigere kontroller.
I etterkant av typiske innkjøringsproblemer for-
ventes det imidlertid langt færre feil med nye an-
legg i forhold til eksisterende eldre anlegg. 

Mange togstasjoner har fått lengre plattformer
som er tilpasset nye, lengre tog. Dette medfører
økte driftskostnader til daglig drift (renhold og
snøbrøyting). Økt omfang av tekniske installasjo-
ner, heiser og rulletrapper, flere parkeringsplas-
ser (for både biler og sykler) og egne sykkelhotel-
ler gir et økt behov til drift av infrastrukturen. 

Som konsekvens av jernbanereformen tar
Bane NOR SF over Jernbaneverkets ansvar med å
forvalte i overkant av 1 000 bygg og store grunna-
realer. Jernbaneverket holder på med å kartlegge
disse og har satt i gang en brannteknisk gjennom-
gang av samtlige bygg.

Bane NOR overtar også driftsansvaret for jern-
banegodsterminalene. Terminaltjenester er en
svært viktig faktor i logistikk-kjeden og utgjør en
stor andel av kostnadene for transportkjøperne. I
juni 2016 ble driften av terminalene Ganddal i Sand-
nes og Brattøra i Trondheim konkurranseutsatt. Et
nytt terminaloperatørsystem er blir tatt i bruk på de
første terminalene i 2016. Systemet bidrar til en
mer effektiv og konkurransenøytral kapasitetsfor-
deling og utnyttelse av godsterminalene. 

Trafikkstyring

Til trafikkstyring, som omfatter kapasitetsforde-
ling, ruteplanlegging, togledelse og togekspedi-
sjon, foreslås 600 mill. kr i 2017, som er en reduk-
sjon på 48 mill. kr fra saldert budsjett 2016. 

De siste årene har togtrafikken (togbevegel-
ser/avganger) økt med om lag 20 pst. Med økt
trafikk og økt aktivitet innen investeringer og for-
nying øker også aktiviteten innen ruteplanlegging
og trafikkstyring. Flere togledere og trafikksty-
rere deltar i planleggingen av prosjekter for å
sikre at trafikkstyringen på nye anlegg kan drives
på en sikker og hensiktsmessig måte. Koordine-
ringen og planleggingen av sportilgangen er
svært krevende, særlig på overbelastet infrastruk-
tur. Det brukes også mye ressurser til opplæring
og vedlikehold av trafikkstyringskompetanse.
Samtidig medfører nyinvesteringer og fornying
kostnadsbesparelser, herunder nye verktøy for
bestilling av sportilgang med integrering mot
systemer for ruteplanlegging, samt innføring av

nye systemer for å distribuere rute-/trafikkinfor-
masjon til togpersonalet. Bl.a. har innføring av
fjernstyring på Østfoldbanens østre linje og nytt
informasjonssystem for togframføring og arbeid i
spor gitt en besparelse på 12 mill. kr. 

Kundeinformasjon og kundeservice

Til drift av kundeinformasjon og -service foreslås
40 mill. kr i 2017, som er på nivå med saldert bud-
sjett 2016. Dette omfatter bl.a. informasjon til kun-
dene på stasjoner og håndtering av kundehenven-
delser ved avvik. Kundeundersøkelser gjennom-
ført i 2015 viser en positiv utvikling i kundenes
opplevelser av kvaliteten på informasjon ved avvik
i togtrafikken, men det er fortsatt behov for å for-
bedre den. I løpet av 2016 skal det innføres et nytt
kunde- og trafikkinformasjonssystem, som skal gi
automatiserte og mer effektive arbeidsprosesser,
samt riktig og oppdatert informasjon spesielt ved
avvikssituasjoner. 

Vedlikehold

Det foreslås 4 300,0 mill. kr til vedlikehold av jern-
banenettet i 2017. Dette er en reduksjon på 491,6
mill. kr. eller 10,3 pst. fra saldert budsjett 2016. Re-
duksjonen skyldes at det i saldert budsjett 2016
ble bevilget 480 mill. kr til éngangstiltak innen
vedlikehold, fornying, som del av regjeringens til-
takspakke for økt sysselsetting. Vedlikeholdsinn-
satsen i 2017 fordeles med 463 mill. kr til korrek-
tivt vedlikehold, 1 319 mill. kr til forebyggende
vedlikehold, 2 056 mill. kr til fornying og 462 mill.
kr til ERTMS-prosjektet, jf. også tabell 5.33. 

Vedlikehold er avgjørende for å opprettholde
og videreutvikle sikkerhetsnivået og kvaliteten i
det eksisterende jernbanenettet og i trafikkavvik-
lingen. Vedlikeholdet er viktig for å nå målene for
driftsstabilitet – høy oppetid, punktlighet og regu-
laritet. Nye anlegg har et lavere behov for akutt
feilretting. Samtidig øker anleggsmasse og tra-
fikkmengden, noe som igjen øker ressursbehovet
for å opprettholde forventet kvalitet og standard.

Store deler av jernbaneinfrastrukturen i Oslo-
området er fornyet de siste årene. Resultatet er
mer driftsstabile tekniske anlegg og bedre pålite-
lighet i togtrafikken, som har ført til en positiv
trend for punktligheten. God driftsstabilitet i
togtrafikken i dette området gir også en bedre tra-
fikkavvikling på det øvrige jernbanenettet. Denne
satsingen på vedlikehold og fornying av infra-
strukturen, og økt satsing i tiden framover, bidrar
til at de fastsatte målene for punktlighet og regula-
ritet i togtrafikken kan nås. 
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Det er et stort etterslep i vedlikeholdet av jern-
baneinfrastrukturen, bygd opp gjennom mange
år. I statsbudsjettet for 2014 ble budsjettet til for-
nying økt, slik at veksten i etterslepet stanset.
Også i 2015 og 2016 ble budsjettene til fornying
økt, og etterslepet ble for første gang på tiår redu-
sert. Med regjeringens forslag til fornying i 2017
holdes det nåværende vedlikeholdsetterslepet
uendret gjennom året.

Jernbaneverket har arbeidet med flere tiltak
for å bedre effektiviteten og ressursutnyttelsen
ved drift og vedlikehold, og dette arbeidet videre-
føres i Jernbanedirektoratets kjøp av infrastruk-
turtjenester fra Bane NOR SF. Tiltakene omfatter:
– Sluttføring av pågående endringer i stasjone-

ringsmønsteret for personell, innrettet mot å
sikre effektiv feilretting, mindre ressursbruk
og bedre oppetid 

– Mer tverrfaglighet i arbeid med beredskap og
feilretting

– Innføring av nytt logistikksystem som skal gi
bedre styring av varelager

– Fjernovervåkning av komponenter, sporveks-
ler o.l.

Korrektivt vedlikehold

Det foreslås 463 mill. kr til korrektivt vedlikehold i
2017, som omfatter beredskap og retting av feil i
infrastrukturen. Forslaget opprettholder bered-
skap og responstiden for utbedring av feil fra
2016. Beredskapen og responstidene for utbe-
dring av punktlighetsforstyrrende feil er avgjø-
rende for å nå de ambisiøse målene for 2017 for
oppetid og regularitet. Av hensyn til togframførin-
gen prioriteres korrektivt vedlikehold for å rette
vesentlige feil i infrastrukturen, dvs. feil som ven-
tes å påvirke punktligheten. Andre feil blir regis-
trert og utbedret på et senere tidspunkt som del
av forebyggende vedlikehold eller fornying.

Lav standard på store deler av infrastrukturen
fører til økt feilfrekvens og flere driftsavbrudd et-
ter ras og flom. Kombinasjonen av målene for
oppetid og regularitet, økt anleggsmengde (ny in-
frastruktur) og økt togtrafikk gjør det nødvendig
med et økt aktivitetsnivå innenfor korrektivt vedli-
kehold. Beredskapen er avgjørende for hvor raskt
feil i infrastrukturen blir rettet for å få trafikken i
gang igjen. 

I 2017 videreføres det pågående arbeidet med
endringer i stasjoneringsmønsteret for jernbane-
personell, rettet mot å sikre nivået på beredskap
og responstider.

Forebyggende vedlikehold

Det foreslås 1 319 mill. kr til forebyggende vedlike-
hold i 2017. Forebyggende vedlikehold omfatter
periodisk vedlikehold for å opprettholde levetiden
på eksisterende infrastruktur, tilstandskontroller
av infrastrukturen og utbedring av feil som opp-
dages under disse, samt utbedring av mindre feil
registrert utenom slike kontroller og som ikke på-
virker punktligheten (utsatt korrektivt vedlikehold,
jf. over). En stor del av det forebyggende vedlikehol-
det gjennomføres av sikkerhetsmessige årsaker.

Tilstandskontrollene er avgjørende for å ha
oppdatert kunnskap om tilstand og utvikling i in-
frastrukturen, og for å kunne prioritere og sette i
verk nødvendig vedlikehold på kort og lang sikt.
Utbedring av avdekte forhold gjennomføres enten
som forebyggende vedlikeholdsarbeider eller
som fornying. I tillegg omfatter forebyggende
vedlikehold maskinelt sporvedlikehold, sporjuste-
ring, skinnesliping, ballastsupplering m.m. Fore-
byggende vedlikehold av bruer er også prioritert.

Det pågår et omfattende arbeid i Jernbanever-
ket med å kartlegge, sortere og oppdatere/for-
bedre den tekniske dokumentasjonen av eksis-
terende infrastruktur. Som del av arbeidet etable-
res det også verktøy for å gjøre dokumentasjonen
elektronisk tilgjengelig ute i sporet. Arbeidet blir
videreført av Bane NOR SF og planlegges ferdig-
stilt innen utløpet av 2017. Oppdatert/forbedret
teknisk dokumentasjon, som er nødvendig for å
oppfylle forskriftskrav knyttet til dokumentasjon
av infrastrukturen, bidrar til et mer effektivt vedli-
kehold og dermed besparelser, og er et viktig
grunnlag ved konkurranseutsetting av vedlike-
holdsarbeid.

Fornying

Det foreslås 2 056 mill. kr til fornying av jernbane-
infrastruktur i 2017. Dette er en reduksjon på om
lag 459 mill. kr eller 18,2 pst. fra saldert budsjett
2016, som skyldes at det i saldert budsjett 2016
ble gitt en éngangsbevilgning på 480 mill. kr til
fornying som del av regjeringens tiltakspakke for
økt sysselsetting. Budsjettet til fornying må sees i
sammenheng med ERTMS-prosjektet, som på
grunn av dets omfang og særegne karakter i for-
hold til dagens anlegg er holdt atskilt fra mer ordi-
nær fornying av jernbaneanlegg. Medregnet for-
slaget til budsjett for ERTMS-prosjektet på 462,0
mill. kr, jf. egen omtale av ERTMS nedenfor, fore-
slås det 2 518 mill. kr til fornying av jernbaneinfra-
strukturen og innføring av en ny teknologistan-
dard for signal- og sikringsanlegg i 2017. 
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Fornying av jernbaneinfrastrukturen bidrar til
å opprettholde og utvikle realverdiene og standar-
den i eksisterende jernbaneinfrastruktur, og er av-
gjørende for å kunne nå/opprettholde de langsik-
tige målene for driftsstabilitet, særlig oppetid. 

Anlegg bør fornyes når feilratene på grunn av
alder og slitasje øker, og det ikke lenger er lønn-
somt å kontrollere og utbedre anleggsdeler eller
skifte ut komponenter. Fornying omfatter større
systematiske tiltak for å ivareta den langsiktige
funksjonaliteten og standarden i anleggene, samt
mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil
mer omfattende tiltak kan settes i verk. Forebyg-
gende vedlikehold og kunnskap om anleggenes
tilstand er viktig for riktig prioritering av fornyin-
gen. 

Sikkerhet ligger grunn for prioritering av inn-
satsen. Fornying er også et viktig virkemiddel for
å oppnå høy driftsstabilitet på lengre sikt. Dagens
infrastruktur preges av store variasjoner i alder og
tilstand, noe som medfører utfordringer mot
driftsstabiliteten i anleggene. 

Tre hovedkategorier av tiltak prioriteres sær-
lig i fornyingen av jernbaneinfrastruktur
– Overbygningstiltak: Overbygningen omfatter

skinner, sporveksler, sviller og ballast. Et viktig
tiltak er ballastrensning, som bl.a. reduserer ri-
sikoen for sporfeil og solslyng, og gir økt kom-
fort for de reisende. I den forbindelse er det
nødvendig å gjennomføre forberedende arbei-
der, som bl.a. rydding i og langs spor samt leg-
ging av kabler og føringsveger. 

– Underbygningstiltak: Underbygningen omfatter
masse av grus og steinmateriale som skal sikre
at ballast, sviller, skinner og sporveksler ligger
stabilt og rolig. Tiltak inkluderer utbedring av
grøfter, drenering, skjæringer, fyllinger, samt
utbedring av bruer, tunneler og snøoverbygg.
Tiltakene er viktige for å gjøre anleggene
bedre rustet mot flom og ekstremvær.

– Fornying av kontaktledningsanlegg: Eldre kon-
taktlednings-/strømforsyningsanlegg øker risi-
koen for omfattende feil som det tar lang tid å
reparere. En stor andel av disse anleggene på
det norske jernbanenettet er fra 1950-tallet.
Fornying er derfor prioritert og er viktig for å
sikre bedre driftsstabilitet med lavere feilfre-
kvens og høyere oppetid, punktlighet og regu-
laritet. Nye anlegg er i tillegg mer energieffek-
tive.

I tillegg til disse tre hovedkategoriene av tiltak
planlegges det gjennomført fornying på stasjoner
og publikumsområder og i forbindelse med jern-
banens radio- og telenett (GSM-R). Nedenfor om-

tales de viktigste prioriteringene av fornying pr.
banestrekning og større tiltak (banens lengde i
parentes) og områder i 2017.

Strekningsvis fordeling av fornying i 2017

Bergensbanen/Flåmsbanen (391 km): Det settes
av om lag 100 mill. kr til større fornyingsarbeider.
Oppetiden på banen i første halvår 2016 var 99,1
pst. som er likt med målet for 2016. Banen er imid-
lertid rasutsatt. Derfor prioriteres underbygnings-
tiltak, for å gjøre banen bedre rustet mot klima-
endringer og ekstremvær. I tillegg gjennomføres
forberedelser for ballastrensing.

Sørlandsbanen/Jærbanen (569 km): Det settes
av om lag 250 mill. kr til større fornyingsarbeider.
Oppetiden på banen i første halvår 2016 var 98,8
pst. som er 0,3 pst.-poeng under målet for 2016. 

Det pågår et omfattende arbeid med å fornye
kontaktledningsanleggene, som for store deler av
banen er fra 1950-tallet. Arbeidet med anleggene
på strekningen Egersund-Stavanger ferdigstilles i
2016. Tidligere er anleggene fornyet fra øst fram
til Neslandsvatn i Telemark. I 2017 settes det av
om lag 150 mill. kr til fornying på parsellen Eger-
sund-Sira. Arbeidet på denne strekningen er an-
slått å koste totalt 365 mill. kr. På strekningen
Sira-Krossen er kontaktledningen fornyet, men
her blir anleggene oppgradert til et Autotransfor-
mator-system. Dette gjennomføres som et investe-
ringsprosjekt og budsjetteres under programom-
rådet «Kapasitetsøkende tiltak» på post 73 Kjøp av
infrastrukturtjenester – investeringer. I tillegg
gjennomføres det sporfornying og forberedelser
til ballastrensing på Sørlandsbanen/Jærbanen.

Dovrebanen (505 km): Det settes av om lag
160 mill. kr til større fornyingsarbeider. Oppeti-
den på banen i første halvår 2016 var 98,9 pst. som
er 0,2 pst.-poeng under målet for 2016. Dovre-
banen er utsatt for flom og ras/utvasking på grunn
av intensiv nedbør. Derfor prioriteres arbeid med
å gjøre utsatte strekninger bedre rustet mot ek-
stremvær og flom, herunder dimensjonering og
utbedring av dreneringsanlegg og stikkrenner.
Det pågår arbeider med å forebygge og redusere
omfanget av solslyng, og dette videreføres i 2017.
Det planlegges forberedelser til ballastrens samt
gjennomføring av ballastrensing på deler av strek-
ningen Hamar-Fåberg. 

Østfoldbanen (302 km): Det settes av om lag
130 mill. kr til større fornyingsarbeider. Oppe-
tiden på Østfoldbanens vestre linje (Oslo-Ski-
Moss-Sarpsborg-Kornsjø) i første halvår 2016 var
99,4 pst. som er 0,3 pst.-poeng bedre enn målet for
2016, og på østre linje (Ski-Mysen-Sarpsborg) er
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den 99,2 pst. som er 0,1 pst.-poeng bedre enn må-
let for 2016. I 2017 utføres hovedsakelig forbere-
delser til og gjennomføring av ballastrensing.

Rørosbanen (385 km): Det settes av om lag 40
mill. kr til større fornyingsarbeider. Oppetiden på
banen i første halvår 2016 var 99,5 pst. som er 0,4
pst.-poeng bedre enn målet for 2016. Rørosbanen
preges av gamle sviller, og pågående arbeider
med å fornye disse videreføres i 2017. Utskift-
ingen av sviller planlegges fullført i 2020 til en an-
slått totalkostnad på 260 mill. kr.

Nordlandsbanen (732 km): Det settes av om lag
100 mill. kr til større fornyingsarbeider. Oppe-
tiden på banen i første halvår 2016 var 99,5 pst.
som er 0,4 pst.-poeng bedre enn målet for 2016.
Banen er utsatt for ras og andre konsekvenser av
kraftig nedbør. Banestrekningen har en del be-
tongsviller som må holdes under oppsyn, da de
kan forringes fortere enn forutsatt som følge av
kjemiske reaksjoner i betongen. I tillegg til slike
og andre underbygningstiltak prioriteres forbere-
delser til ballastrens i 2017. 

Ofotbanen (43 km): Det settes av 60 mill. kr til
større fornyingsarbeider. Oppetiden på banen i
første halvår 2016 var 97,9 pst. Ofotbanen trafikke-
res av tunge malmtog, som medfører høy belast-
ning på infrastrukturen. Dette krever en kontinu-
erlig høy innsats med fornying for å opprettholde
driftsstabilitet og funksjonalitet i infrastrukturen. I
2017 prioriteres underbygningstiltak og forbere-
delser til ballastrens. I tillegg planlegges det for-
nying av kontaktledningsanlegg.

Oslo-området (222 km): Det settes av om lag 80
mill. kr til større fornyingsarbeider i Oslo-områ-
det, som omfatter Oslo S og strekningene fra Oslo
S til Ski, Drammen/Gulskogen og Lillestrøm
(utenom Romeriksporten på Gardermobanen),
samt Asker-Spikkestad. Oppetiden i området i før-
ste halvår 2016 var 99,0 pst. som er 0,1 pst.-poeng
under målet for 2016. Oslo-området preges av tett
togtrafikk, mange togbevegelser, og høy utnyt-
telse av infrastrukturen, og det er dermed begren-
set tilgang til sporene for gjennomføring av vedli-
kehold. For å sikre en punktlig avvikling av rush-
tidstrafikken prioriteres tiltak som skal redusere
antall feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg
og sporveksler i 2017. I tillegg startes arbeid med
fornying av Lieråsen tunnel på Drammenbanen.

Videre prioriteres det om lag 1 136 mill. kr til
fornying utenom/på tvers av hovedkategoriene av
tiltak eller nevnte banestrekninger og områder.
Dette omfatter bl.a.:

– 100 mill. kr til større tiltak på godsterminaler,
hvorav tiltak på Alnabru godsterminal priorite-
res med 75 mill. kr

– 90 mill. kr til fornying av stasjoner/publi-
kumsarealer, eiendommer og tekniske bygg

– 130 mill. kr til fornying av tele- og ener-
gisystemer 

– 160 mill. kr til fornying av arbeidsmaskiner til
beredskap, feilretting og snørydding

– 655 mill. kr til mindre fornyinger for hele jern-
banenettet.

Nærmere om klimaendringer og behov for fornying 

En stor del av jernbanenettet i Norge følger de
store dalførene langs store elveløp. Jernbanetra-
séen krysser ofte sidevassdragene og er svært ut-
satt for flom i disse. De siste årene har det vært en
tendens til mer intenst regnvær på begrensede
områder. Dette har økt vannføringen i mindre og
mellomstore sidevassdrag raskt. Økt vannføring
kan også føre til at elveløp skifter leie. Vann uten-
for faste løp, samt jord- og snøras skaper stadig
større problemer for infrastrukturen. 

Jernbanenettet er i dag ikke robust nok til å ta-
kle utfordringene knyttet til store vannmengder.
Dreneringsanleggene, gamle stikkrenner og bruer
er ikke dimensjonert for den nye situasjonen.
Byggeaktivitet i nærheten av spor kan påvirke
hvordan vann ledes og ha negativ virkning for
jernbanen. Bane NOR SF skal videreføre Jern-
baneverkets samarbeid med Statens vegvesen,
Norges vassdrags- og energidirektorat, kommu-
ner og grunneiere om kartlegging og vurdering
av skadepotensiale, dreneringsveger og stikkren-
ner på hele dreneringsfelt. Nye anlegg planlegges
dimensjonert for «200-års flom», og det blir lø-
pende vurdert om samme dimensjonering skal
legges til grunn ved oppgradering av eksisterende
anlegg. 

Når jernbanespor settes under vann, mister
gamle fyllinger av leire og sand en betydelig del
av bæreevnen. Trafikken må da innstilles inntil
vannet har trukket seg tilbake og fyllingene har
tørket opp. Der det fornyes, økes dimensjonerin-
gen av stikkrenner og kulverter for å redusere
konsekvenser av flom og ras. 

Bane NOR skal videreføre Jernbaneverkets lø-
pende arbeid med å kartlegge potensielt rasut-
satte områder og sette i verk tiltak for å redusere
faren for slike hendelser. Typiske tiltak er drene-
ring langs spor og i terrenget langs sporet, rensk
og sikring av fjellskjæringer og tunneler, samt for-
sterking og plastring av fyllinger. Det blir også
gjennomført noen større investeringstiltak for ras-
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sikring i form av større voller, overbygg og fang-
konstruksjoner, jf. programområdet «Sikkerhet
og miljø» under omtalen av post 73 nedenfor.

En betydelig del av klimainnsatsen er rettet
mot beredskap, kontroll og overvåking, for å
unngå hendelser og ulykker. Til dette bruker
Jernbaneverket værvarsler og prognoser som Me-
teorologisk institutt utarbeider spesielt for jernba-
nen. På bakgrunn av disse, lokal strekningskunn-
skap og lokale observasjoner, iverksettes et gra-
dert beredskapssystem som innebærer økt kon-
troll og inspeksjon, og ved behov begrensninger
eller stans i trafikkavviklingen. 

ERTMS 

Det foreslås 462 mill. kr til rasjonell videreføring
av ERTMS-prosjektet (European Rail Traffic Ma-
nagement System).

Ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet
ble avsluttet våren 2016, og Stortinget vedtok
kostnadsramme for prosjektet ved behandlingen
av Prop. 126 S (2015–2016). Kostnadsrammen er
på 27,3 mrd. 2017-kr, og styringsrammen og prog-
nosen for sluttkostnad er 24,0 mrd. 2017-kr. 

Den europeiske standarden ERTMS skal er-
statte dagens signalanlegg på det norske jernba-
nenettet, som nå er så gamle at det er vanskelig å
få tak i nødvendige reservedeler og støtte-
tjenester. ERTMS skal også gjøre det enklere for
togtrafikk på tvers av landegrenser. Jernbanever-
ket har utarbeidet en nasjonal utrullingsplan fram
til 2031, hvor Oslo-området er planlagt fornyet i
2026. Dette tidspunktet henger sammen med at
togene må bygges om før infrastruktur kan en-
dres. Siden Oslo er navet i norsk jernbane, må
flesteparten av de 550 togene som må bygges om
være ombygd før ERTMS kan tas i bruk i Oslo-
området. Ombyggingen av tog er krevende logis-
tikk, da togene må tas ut av rute/trafikk.

ERTMS-prosjektet er delt inn i tre hoveddeler
med tilhørende tekniske kontrakter; Infrastruktur,
Trafikkstyringssystem og Ombordutstyr:

ERTMS – Infrastruktur omfatter utskiftingen
av selve signal- og sikringsanleggene. Moderne
anlegg basert på datamaskiner samlet i sentraler,
erstatter dagens foreldete anlegg basert på relé-
teknologi utplassert på stasjonene. Infrastruktu-
ren forenkles ved at lokomotivføreren får kjøretil-
latelse på en skjerm om bord i toget, i stedet for
fra lyssignaler langs sporet. Infrastrukturen kom-
muniserer med togene via GSM-R-togradio, som
allerede er bygd ut i Norge. Siden ERTMS blir
den nye standarden for signalanlegg i Norge, tas
det sikte på å ha én leverandør, med én løsning.

Den første viktige milepælen etter kontraktinngå-
else, som er planlagt innen utgangen av 2017, blir
å utvikle en norsk programvareversjon for
ERTMS og sikringsanlegg, som kan rulles ut på
alle strekningene. Erfaringsmessig tar det om lag
tre år å gjøre de nødvendige tilpasninger av den
generelle programvareversjonen til en nasjonalt
tilpasset versjon. En norsk versjon er derfor plan-
lagt å foreligge i 2021. Ofotbanen, Nordlandsba-
nen og Bergensbanen, utenom Arna-Bergen, er
etter utrullingsplanen de første linjene hvor
ERTMS skal innføres. Etter planen skal ERTMS
settes i drift på disse linjene i perioden 2021 til
2023. 

ERTMS – Ombordutstyr består av datamaski-
ner og utstyr som bygges inn i toget. Det betyr at
alle tog må bygges om før de kan trafikkere en
ERTMS strekning. Dette er en betydelig kostnad
for operatørene/eierne av togene. Samferdselsde-
partementet og Jernbaneverket har derfor som en
overgangsordning utarbeidet en støtteordning for
50 pst. av kostnadene for ombygging. Ordningen
er godkjent av EFTAS overvåkingsorgan (ESA).
Den gjelder både person- og godstransport. Mål-
setningen er å finne en leverandør med en løs-
ning. Ombygging av tog har vist seg å være kre-
vende i andre land. Dette henger delvis sammen
med det er stor variasjon i togtyper/-varianter, al-
der og dokumentasjon. I tillegg er det mange ak-
tører som skal involveres og koordineres.

ERTMS – Trafikkstyringssystem omfatter innfø-
ring av et nytt standard trafikkstyringssystem for
hele det nasjonale jernbanenettet, til erstatning
for de åtte ulike systemene som Jernbaneverket i
dag bruker. Det nye systemet skal legge til rette
for mer automatisering og gi bedre funksjonalitet
og kapasitet til å håndtere avvik i trafikkavviklin-
gen. Det nye systemet skal også fungere med
dagens sikringsanlegg, i tillegg til nye ERTMS-an-
legg. Første versjon av trafikkstyringssystemet er
planlagt satt i drift i 2020. Investering i nytt tra-
fikkstyringssystem henger sammen med plan-
lagte tiltak i Jernbaneverkets effektiviseringspro-
gram. 

Jernbaneverket har fullført prekvalifisering av
leverandører til de tre tekniske kontraktene, og til-
budsforespørsler er sendt ut til de prekvalifiserte
leverandørene. Prosjektet videreføres av Bane
NOR SF. Kontrakter planlegges inngått innen ut-
gangen av 2017. I 2017 planlegges det også gjen-
nomført noe forberedende arbeider på de første
banene som skal utrustes med ERTMS. Dette om-
fatter arbeid med kabelkanaler og annet praktisk
forarbeid utført av lokale entreprenører.
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Nærmere om støtteordningen

Når ERTMS innføres på det nasjonale jernbane-
nettet, må alt eksisterende togmateriell som fort-
satt skal gå på nettet, utrustes med ERTMS-om-
bordutstyr til erstatning for eksisterende ATC-ut-
styr. Det er opprettet en støtteordning for
ERTMS-ombordutstyr i tog, jf. Prop. 126 S (2015–
2016). Hensikten med ordningen er å avlaste eiere
av tog for merkostnader som de får når ERTMS
innføres på jernbanenettet. Videre skal støtteord-
ningen gi insentiv til at togeierne utruster sine tog
med ERTMS-ombordutstyr tidsnok i henhold til
utrullingsplanen for ERTMS på det nasjonale jern-
banenettet. Støtteordningen skal også bidra til å
sikre overordnet prosjektkoordinering og bidra til
optimal utnyttelse av verkstedkapasitet og leve-
randørressurser. Samferdselsdepartementet leg-
ger derfor opp til at støtteordningen blir forvaltet
av Bane NOR SF og ERTMS-prosjektet.

For å kunne motta støtte må eier av togmateri-
ellet som opererer på det norske jernbanenettet,
signere samarbeidsavtale med Jernbaneverket/
Bane NOR SF og inngå kontrakt med leverandør
av ERTMS ombordsystem. I hovedsak gjelder
ordningen kun for togmateriell som trafikkerer
det nasjonale jernbanenettet i 2016. Togmateriell
som opererer både i Norge og Sverige (ev. også
andre land) kan motta støtte etter en konkret vur-
dering av omfanget av togeierens trafikk i Norge i
2016. Nytt togmateriell kan også bli støtteberetti-
get dersom det nye materiellet erstatter gammelt
støtteberettiget materiell som er i trafikk på det
nasjonale jernbanenettet i 2016. 

Støtteordningen legger opp til at togeier bru-
ker den leverandøren av ombordutstyr som
ERTMS-prosjektet inngår kontrakt med. Det åp-
nes likevel for at togeiere som selv velger å kjøpe
nytt ombordutstyr fra en annen leverandør, kan få
støtte etter en nærmere vurdering. Det kan for ek-
sempel være i forbindelse med anskaffelse av nytt
materiell til erstatning for eksisterende materiell
der leverandøren av det nye togmateriellet instal-
lerer ERTMS-ombordutstyr fra fabrikk. I de tilfel-
ler der togeier kjøper ombordutstyr fra en annen
leverandør, har togeieren ansvaret for at utstyret
fungerer sammen med det ERTMS-systemet som
bygges ut i Norge. 

Jernbaneverket utlyste anbudskonkurranse
for prekvalifiserte leverandører i juli 2016. Kon-
traktsinngåelse er planlagt i fjerde kvartal 2017.
Utvikling av en generisk løsning for nytt om-
bordsystem forventes påbegynt relativt raskt etter
dette. Det vil ta om lag to år før arbeidet med til-
pasning og installasjon i de ulike togene kan

starte. Kontrakt for utvikling av nytt generisk om-
bordsystem signeres mellom leverandøren og
Jernbaneverket, mens kontrakt for ombygging av
de respektive tog inngås mellom leverandøren og
hver enkelt togeier. 

Samarbeidet mellom prosjektet og togeierne
baseres i stor grad på en egen samarbeidsavtale
som inngås mellom partene. Denne skal sikre
klare ansvarsforhold mellom partene og bidra til
at togeierne bygger om sine tog i tråd med utrul-
lingsplanen for ERTMS i infrastrukturen. Det er
avgjørende for overgangen til ERTMS på en jern-
banestrekning at alle togene som skal kjøre der
har ny ombordutrustning.

Etter at støtteordningen er kunngjort, høsten
2016, kan hver enkelt togeier utarbeide en forelø-
pig søknad om støtte. Prosjektet skal så behandle
søknaden og treffe en foreløpig beslutning basert
på støttekriteriene. Endelig søknad sendes og be-
handles etter at togeier har inngått kontrakt med
leverandøren av ombordutstyr. 

Drift og vedlikehold av Gardermobanen

Drift og vedlikehold av Gardermobanen er finansi-
ert med gebyrer for bruk av banestrekningen. Det
foreslås 131 mill. kr til drift og vedlikehold av Gar-
dermobanen i 2017. Dette er en reduksjon på 6,9
pst. sammenliknet med saldert budsjett 2016, kap.
1350, post 25, og henger sammen med ferdigstil-
ling av pågående større tiltak med fornying av ba-
nen i løpet av 2016, bl.a. oppgradering av transmi-
sjons- og aksessnett og fornying av infiltrasjonsan-
legg på Gardermoen stasjon. Om lag 122 mill. kr
av budsjettet foreslås til ordinær drift og vedlike-
hold, mens resterende 9 mill. kr foreslås til større
forebyggende vedlikeholdstiltak.

Drift og vedlikehold av Gardermobanen finan-
sieres gjennom en brukerfinansiert kjørevegsav-
gift, hvor avgiften faktureres i henhold til plan-
lagte togavganger og antall stopp pr. stasjon, jf. av-
snittet over om «Betaling for bruk av Gardermo-
banen».

Bane NOR SFs inntekter 

Jernbaneverket har hatt inntekter fra kjørevegsav-
gift (for godstransport med tillatt aksellast over 25
tonn), salg av utstyr og tjenester mv., betaling for
bruk av godsterminaler, videresalg av elektrisitet
til togdrift og betaling for bruk av Gardermoba-
nen. Disse inntektene har vært bruttobudsjettert
på kap. 4350 Jernbaneverket. I forbindelse med
jernbanereformen tilfaller om lag 676 mill. kr av
disse inntektene til jernbaneinfrastrukturforeta-
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ket, Bane NOR SF. Disse inntektene blir etter jern-
banereformen ikke lengre bevilget i statsbudsjet-
tet, men kommer fradrag for brutto utgifter over
kap. 1352, post 71 Kjøp av infrastrukturtjenester –
drift og vedlikehold. Inntekten er dermed et pre-
miss for netto utgifter og bevilgningen på 1352,
post 71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og
vedlikehold. Denne forskjellen i budsjetterings-
prinsipp må tas høyde for ved sammenligninger
av bevilgninger til drift og vedlikehold av jernbane
før og etter jernbanereformen. 

I 2017 foreslås det to nye kjørevegsavgifter
med budsjetterte inntekter på 150 mill. kr, og inn-
føring av en ytelsesordning knyttet til driftsstabili-
tet. I arbeidet med budsjettet for 2018 vil Samferd-
selsdepartementet også gå igjennom og vurdere
muligheten for økt og mer konsistent betaling fra
togselskapene for tilleggstjenester, bruk av sta-
sjoner, terminaler, skifteområder, hensettings-
anlegg mv. 

Kjørevegsavgift for godstransport med tillatt 
aksellast over 25 tonn

Det foreslås å budsjettere med 45 mill. kr i inntek-
ter fra kjørevegsavgiften for godstog med tillatt
aksellast over 25 tonn i 2017. Inntektene er tidli-
gere bevilget på Jernbaneverkets kap. 4350, post
01 Kjørevegsavgift. Basert på de beregninger som
Jernbaneverket har gjennomført de siste årene, er
det faglig grunnlag for å anta at marginalkostna-
dene for tunge tog på Ofotbanen ligger mellom 10
og 20 øre pr. brutto tonnkm, og at den er stigende
med økt transportvolum. I 2016 ble avgiften satt til
4,50 øre. Jernbanedirektoratet foreslår en gradvis
opptrapping av kjørevegsavgiften til om lag 15 øre
i 2023, dvs. en prosentvis økning av avgiften på om
lag 18,8 pst. p.a.

Samferdselsdepartementet foreslår på denne
bakgrunn at avgiftssatsen for 2017 settes til 5,35
øre pr. brutto tonnkm. 

LKAB har klaget på innretningen av kjøre-
vegsavgiften til Markedsovervåkingsorganet i Sta-
tens jernbanetilsyn. Klagen kan ventes behandlet i
løpet av høsten 2016, og Samferdselsdepartemen-
tet vil på egnet måte orientere Stortinget om til sa-
ken etter at den er ferdig behandlet. 

To nye kjørevegsavgifter fra 2017

Det foreslås å budsjettere med inntekter på 150
mill. kr i 2017 fra to nye kjørevegsavgifter, som

kommer til fratrekk for statens utgifter til kjøp av
jernbaneinfrastrukturtjenester innen drift og ved-
likehold. Avgiften bidrar samlet til at det blir lav
avgift for å bruke infrastruktur med ledig kapasi-
tet, og høyere avgift for å benytte infrastruktur der
kapasiteten er høyt utnyttet, spesielt i rushtiden.

Det foreslås en ny generell kjørevegsavgift pr.
kjørte togkm, og en ny «kapasitetsavgift» pr. kjørte
tog. «Kapasitetsavgiften» gjelder for infrastruktu-
ren rundt Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim.
De to nye kjørevegsavgiftene bidrar til å synlig-
gjøre at togselskapenes etterspørsel og bruk av in-
frastruktur har en kostnad. Kapasitetsavgiften ut-
gjør 120 mill. kr og kjørevegsavgiften pr. togkm ut-
gjør 30 mill. kr av de budsjetterte inntektene. De
nye kjørevegsavgiftene økter utgiftene til statens
kjøp av persontransport med tog på kap. 1352,
post 70, og bevilgningene på posten er derfor økt
med 120 mill. kr. Dette innebærer at «kommersi-
elle» tog (person og gods) får en økt kostnad ved
bruk av infrastrukturen i 2017 på om lag 30 mill.
kr.

Disse to nye ordningene utfyller de to eksis-
terende kjørevegsavgiftsordingene for henholds-
vis tunge godstog og for brukerbetaling på Gar-
dermobanen, og de omfatter dermed ikke tunge
godstog eller trafikken på Gardermobanen. I til-
knytning til de to nye ordningene foreslås det
også en ytelsesordning for å motivere alle aktører
til å unngå forsinkelser, slik at de(n) aktøren(e)
som skaper forsinkelser må betale en økonomisk
kompensasjon til de andre aktørene som rammes.

Kjørevegsavgift (pr. kjørte togkm): Den fore-
slåtte avgiften gjelder for alle tog på hele jernbane-
nettet, unntatt på Gardermobanen og unntatt
tunge godstog med tillatt aksellast over 25 tonn.
Denne avgiften er et uttrykk for kostnader fra
togtrafikkens slitasje på infrastrukturen. Det fore-
slås at avgiftsatsen settes til 0,625 kr pr. kjørte
togkm i 2017.

Kapasitetsavgift (pr. kjørte tog): Formålet med
avgiften er å sette en pris på knapp kapasitet i jern-
baneinfrastrukturen. Tabell 5.34 nedenfor viser de
avgiftsbelagte områdene/strekningene som om-
fattes av ordningen, med tilhørende rabattsatser i
og utenfor rushtid i 2017. Kapasitetsavgiften for
2017 foreslås satt til 675,- kr pr. kjørte tog på av-
giftsbelagte strekninger.
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1 Linjene L1, L2, L3, L21, L22, R10, R12, F1, F1x og F2.
2 Rushtid er hverdager mellom kl. 07:00–09:00 og kl. 15:00–18:00.

Salg av utstyr og tjenester: 

I 2017 foreslås det budsjettert med 249 mill. kr i
inntekter fra salg av utstyr og tjenester. Dette om-
fatter bl.a. leieinntekter, utleie av personell, avhen-
ding av materiell m.v. Inntektene er tidligere bud-
sjettert på Jernbaneverkets kap. 4350, post 02 Salg
av utstyr og tjenester. 

Betaling for bruk av godsterminaler: 

I 2017 foreslås å budsjettere med 11 mill. kr i inn-
tekter fra tjenester på godsterminalene. Dette om-
fatter husleieinntekter og brukernes betaling for
terminaloperasjonssystem, samt for brøyting av
arealer som brukerne disponerer inne på termina-
lene. Inntektene er tidligere bevilget på Jernbane-
verkets kap. 4350, post 03 Betaling for bruk av
godsterminaler.

Videresalg av elektrisitet til togdrift: 

Det foreslås å budsjettere med 240 mill. kr i inn-
tekter fra videresalg av elektrisitet til togfram-

føring i 2017. Disse innbetalingene er avhengig av
trafikkvolumet og prisen på elektrisk kraft. Inntek-
tene er tidligere budsjettert på Jernbaneverkets
kap. 4350, post 06 Videresalg av elektrisitet til tog-
drift.

Betaling for bruk av Gardermobanen: 

Det foreslås å budsjettere med 131 mill. kr i inn-
tekter fra betaling for bruk av Gardermobanen.
Det vises til nærmere omtale av drift og vedlike-
hold av Gardermobanen ovenfor. Inntektene er
tidligere budsjettert på Jernbaneverkets kap.
4350, post 07 Betaling for bruk av Gardermoba-
nen. Med bakgrunn i forslaget om redusert aktivi-
tetsnivå til drift og vedlikehold av Gardermoba-
nen, foreslås det en tilsvarende reduksjon av inn-
tekten og avgifter for bruk av Gardermobanen
med 6,9 pst. fra 2016 til 2017. Det legges til grunn
avgiftssatser som vist i tabell 5.35.

Tabell 5.34 Kapasitetsavgift – Rabattordning og avgiftsområde i 2017

Avgiftsbelagt område/strekning Rabatt i rushtid (pst.)2 Rabatt utenom rushtid (pst.)

Oslo (Eidsvoll-Ski-Jaren-Asker)1 0 50

Bergen (Bergen-Arna-Voss) 25 90

Trondheim (Melhus-Trondheim-Steinkjer) 25 90

Stavanger (Egersund-Stavanger) 25 90

Godstog Same som over 100

Tabell 5.35 Brukeravgifter for Gardermobanen i 2017

Avgiftssats
i 2016

Avgiftssats
i 2017

Kjørevegsavgift for Gardermobanen 21,80 20,30 kr pr. togkm.

Avgift for prioriterte stasjonstjenester:

Oslo S Flytogterminalen 144,9 134,80 kr pr. togbevegelse

Lillestrøm 24,50 22,80 kr pr. togbevegelse

Gardermoen 96,8 90,00 kr pr. togbevegelse



2016–2017 Prop. 1 S 171
Samferdselsdepartementet
Jernbaneinvesteringer

Det foreslås bevilget 10 236,3 mill. kr til kjøp av
jernbaneinvesteringer på kap. 1352 i 2017, fordelt
med 1 473 mill. kr til planlegging på post 72 og
8 763,3 mill. kr til utbygging på post 73. Dette er
en økning med om lag 298,4 mill. kr eller 3,0 pst.
fra saldert budsjett 2016 på kap. 1350 Jernbane-
verket, postene 30 og 31. I tillegg foreslås det be-
vilget 66,6 mill. kr på kap. 1352, post 75 Tilskudd
til kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, som
benyttes til kryssingsspor og holdeplass ved
Oteråga/Reitan på Nordlandsbanen.

Post 72 Kjøp av infrastrukturtjenester – 
planlegging av investeringer

Det foreslås bevilget 1 473 mill. kr til post 72 Kjøp
av infrastrukturtjenester – planlegging i 2017. Vi-
dere planlegging av InterCity-utbyggingen, her-
under Ringeriksbanen, elektrifisering av Trønder-
/Meråkerbanen og utvikling av Alnabru godster-
minal prioriteres. Det planlegges også for mindre
infrastrukturtiltak som er nødvendig for å kunne
ta imot flere nye tog i Østlandsområdet og på Vos-
sebanen.

Tabell 5.36 oppsummerer prioriteringene innen-
for planlegging av nye investeringer i 2017.

InterCity-planlegging 

Det foreslås totalt 1 349 mill. kr til videre planleg-
ging av InterCity-strekningene (IC) i 2017, inklu-
dert Ringeriksbanen. Dette er fordelt med 776
mill. kr til de første IC-prosjektene Venjar-Eidsvoll-
Langset og Kleverud-Sørli på Dovrebanen, og pro-
sjektet Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen,
202 mill. kr til videre planlegging av Ringeriks-
banen, og 371 mill. kr til øvrig IC-planlegging, her-
under planlegging av felles tekniske løsninger,
stasjoner/knutepunkter og hensettingsområder.

I Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transport-
plan 2014–2023 er det et mål å oppnå redusert
reisetid, bedret driftsstabilitet og noen flere av-
ganger gjennom å bygge ut IC-strekningene med
dobbeltspor til Tønsberg, Seut/Fredrikstad og
Hamar innen utgangen av 2024. Videre er det et
mål å oppnå halvtimesavganger til/fra Skien og
Sarpsborg, samt mer godskapasitet på Dovre- og
Østfoldbanen. 

Planleggingen av IC-strekningene ble sist om-
talt i Prop. 1 S (2015–2016). Utviklingen av togtil-

budet på IC-strekningene ble omtalt i Prop. 1 S
(2014–2015) og Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal
transportplan 2014–2023, der de fem overord-
nede prinsippene for utviklingen er nærmere de-
taljert og konkretisert: 1) effektiv planlegging og
utbygging, 2) koordinering, 3) framdrift, 4) hel-
hetlig tilnærming og 5) totalkostnader. Planleg-
gingen av IC-porteføljen er samlet sett mer omfat-
tende enn det som var lagt til grunn i prioriter-
ingen av planrammene i inneværende Nasjonal
transportplan 2014–2023. Ambisjonene om ferdig-
stilling for de neste prosjektene er derfor noe re-
dusert. I grunnlaget til ny Nasjonal transportplan
2018–2029 har Jernbaneverket meldt inn økte
kostnader for flere IC-prosjekter. Samferdsels-
departementet kommer nærmere tilbake til priori-
teringen av IC-utbyggingen i ny Nasjonal tran-
sportplan 2018–2029 og i de årlige budsjettpropo-
sisjonene.

IC-prosjektet omfatter planlegging av dobbelt-
spor med tilhørende knutepunkter og henset-
tingsområder på strekningene mellom Oslo og
Halden, Skien, Lillehammer og Hønefoss. Planleg-

Tabell 5.36 Planlegging av jernbaneinvesteringer

i mill. 2017-kr

Post 72 – Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging Forslag 2017

IC – prosjektene Venjar-Eidsvoll-Langset og Kleverud-Sørli på Dovrebanen, 
Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen 776

IC – Ringeriksbanen 202

IC – Øvrig, herunder stasjoner og knutepunkter og hensetting 371

Sum InterCity-planlegging 1 349

Elektrifisering av Trønder-/Meråkerbanen 50

Øvrig planlegging og grunnerverv 74

Sum post 72 1 473
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gingen omfatter om lag 230 km jernbane, med sta-
sjoner i 22 byer og tettsteder. Ringeriksbanen
(Sandvika-Hønefoss) ble inkludert i IC-prosjektet
etter at Stortinget behandlet Nasjonal transport-
plan 2014–2023. IC-strekningene dimensjoneres
(kurvatur/linjeføring/trasé, tunneltverrsnitt og
jernbaneteknikk o.l.) hovedsakelig for hastighet
inntil 250 km/t, der dette ikke medfører store
merkostnader. 

I 2017 legges det opp til å videreføre planleg-
gingen på alle plannivåer; fra kommunedelplan
med teknisk hovedplan, til reguleringsplan med
teknisk detaljplan, grunnerverv, ekstern kvalitets-
sikring (KS2) og forberedende anleggsarbeid. Det
planlegges for å ivareta felles tekniske løsninger
og funksjonelle knutepunkter, og hensettingsan-
legg (parkeringsanlegg for tog) for IC-streknin-
gene. 

Det foreslås satt av 776 mill. kr til videre plan-
legging av de tre første IC-prosjektene. Dette er
prosjektene Venjar-Eidsvoll-Langset og Kleverud-
Sørli på Dovrebanen, og prosjektet Sandbukta-
Moss-Såstad på Østfoldbanen. Samferdselsdepar-
tementet legger opp til mulig oppstart av ekstern
kvalitetssikring (KS2) for hvert av disse prosjek-
tene i løpet av høsten 2016 eller begynnelsen av
2017.

Dovrebanen – Kleverud-Sørli: Prosjektet omfat-
ter 16 km nytt dobbeltspor på strekningen og er
en videreføring av dobbeltsporet Langset-Kleve-
rud, som åpnet i desember 2015. Det omfatter
også ny stasjon ved Tangen vest for eksisterende
stasjon. Reguleringsplan for delstrekningen Espa-
Sørli ble lagt ut for offentlig planbehandling våren
2016 og vedtatt i juni 2016. For delstrekningen
Kleverud-Espa foreligger det reguleringsplan fra
2010.

Dovrebanen – Venjar-Eidsvoll-Langset: Prosjek-
tet omfatter utvidelse fra ett til to spor på Garder-
mobanen mellom Venjar og Eidsvoll, tilpasninger
på Eidsvoll stasjon og nytt dobbeltspor fra Eids-
voll til Langset. Strekningen er på totalt 13 km og
knytter dobbeltsporet Langset-Kleverud sammen
med Gardermobanen. Reguleringsplan ble lagt ut
for offentlig planbehandling våren 2016, og vedtak
ventes i fjerde kvartal 2016.

Østfoldbanen – Sandbukta-Moss-Såstad: Pro-
sjektet omfatter 10 km nytt dobbeltspor med mes-
teparten i tunnel, ny stasjon i Moss, anlegg for
vending av tog, samt tilrettelegging for og tilkob-
ling til, nytt havnespor. Nye Moss Stasjon skal
ligge i dagen sør for dagens stasjon og dimensjo-
neres for ni tog i timen (lokal-, region-, og gods-
tog). I kombinasjon med Follobanen reduseres
raskeste reisetid mellom Moss og Oslo fra om lag

40 minutter til om lag 30 minutter. Reguleringspla-
nene ble lagt ut for offentlig planbehandling våren
2016, og det ventes planvedtak i løpet av 2016.

Ringeriksbanen – Sandvika-Hønefoss: Det er
satt av 202 mill. kr til videre planlegging av Ringe-
riksbanen i 2017. Prosjektet ble sist omtalt i Prop.
1 S (2015–2016). Jernbaneverket og Statens veg-
vesen gjennomfører reguleringsplanarbeidet for
Ringeriksbanen og ny E16 som et felles prosjekt.
Fellesprosjektet består av hele Ringeriksbanen fra
Sandvika til Hønefoss og E16 på strekningen Høg-
kastet-Hønefoss. Prosjektet gjennomføres som
statlig plan, og etatene har avtalt at fellesprosjek-
tet gjennomføres under Jernbaneverkets ledelse.
Samferdselsdepartementet vurderer nærmere
hvordan fellesprosjektet bør forvaltes og organi-
seres etter jernbanereformen. Bevilgningen til
Ringeriksbanen inkluderer hele fellesprosjektets
planaktivitet. 

Jernbanestrekningen utgjør totalt om lag 40
km med dobbeltspor. Den nye banen går i tunnel
fra Sandvika til Sundvollen, med om lag 13 km fel-
les trasé for veg og bane over Kroksund og videre
mot Hønefoss. Prosjektet planlegges med veg og
jernbanetunneler på om lag 26 km, veg- og jernba-
nebruer over Kroksund og togstasjon ved Sund-
vollen. Prosjektet vurderer ulike alternativer for
Hønefoss stasjon, herunder ny stasjon ved Tol-
pindrud eller en mer omfattende ombygging av
dagens stasjon. Ringeriksbanen gir redusert kjø-
retid mellom Sandvika og Hønefoss til om lag 20
minutter og gir vesentlig reduksjon i kjøretiden på
strekningen Oslo-Hønefoss-Bergen. 

Kostnadsoverslaget fra utredningsfasen med
tilhørende ekstern kvalitetssikring er førende for
den videre planleggingen av prosjektet. Kost-
nadsanslaget for både veg og jernbane er på om
lag 26 mrd. 2014-kr, som tilsvarer om lag 27,8
mrd. 2017-kr. Det er knyttet usikkerhet til dette
estimatet. 

Planlegging av resterende IC-prosjekter m.m:
Det foreslås til sammen 371 mill. kr til resterende
IC-prosjekter, fordelt med 226 mill. kr til videre
planlegging av «Indre IC», og 145 mill. kr til plan-
legging av «ytre IC» samt felles planlegging av sta-
sjoner og knutepunkter og hensettingsområder.
«Indre IC» omfatter strekningene: Dovrebanen:
Sørli-Åkersvika-Hamar-Brumunddal, Vestfoldbanen:
Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker,
Østfoldbanen: Haug-(Råde)-Seut og Seut-Fredrik-
stad-Sarpsborg, samt Ringeriksbanen: Sandvika-
Hønefoss. «Ytre IC» omfatter planlegging av strek-
ninger der målet om ferdigstilling i henhold til Na-
sjonal transportplan 2014–2023 er innen 2030.
Dette er strekningene: Dovrebanen: Åkersvika-
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Hamar-Brumunddal-Lillehammer, Vestfoldbanen:
Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien, Østfoldbanen:
Sarpsborg-Halden. De resterende IC-prosjektene
får noe lavere planframdrift enn forutsatt i Nasjonal
transportplan 2014–2023, der ferdigstilling er mål-
satt til 2024, 2026 og 2030. Målsetningene må vur-
deres ved rulleringen av Nasjonal transportplan. 

Dovrebanen – Sørli-Åkersvika-Hamar-Brumund-
dal: Prosjektet omfatter den 30 km lange strek-
ningen fra Sørli via Stange og Hamar stasjoner til
Brumunddal. I henhold til planprogram fastsatt i
Hamar, Stange og Ringsaker kommuner, er det
utredet én trasekorridor gjennom Stange og
Ringsaker og fire alternativer i tre ulike trasékorri-
dorer gjennom Hamar. I 2017 planlegges det opp-
start av regulerings- og detaljplan. En frekvensøk-
ning til Hamar forutsetter sammenhengende dob-
beltspor til Åkersvika i Stange kommune. En de-
ling av prosjektet ved Åkersvika kan bli avklart
gjennom planarbeidet i 2017. Med sammenheng-
ende dobbeltspor gjennom Hamar til Brumunddal
kan reisetiden mellom Oslo og Hamar bli en halv
time kortere enn dagens reisetid. 

Vestfoldbanen – Drammen-Kobbervikdalen og
Drammen-Gulskogen: Prosjektet omfatter 9 km
dobbeltspor på strekningen, hvorav 6,5 km i tun-
nel, og reduserer reisetiden på Vestfoldbanen
med 3-4 minutter ved henholdsvis åpning av strek-
ningen og når hastigheten på eksisterende dob-
beltspor forbi Skoger blir økt. Tiltaket gjør det
også mulig å øke frekvensen til Tønsberg. På
strekningen Drammen-Gulskogen bygges 2 km
dobbeltspor, og Gulskogen stasjon bygges om slik
at den får fire lange spor til plattform. Drammen
stasjon planlegges bygd ut slik at den får kapasitet
til prognosene for langsiktig trafikkvekst. Av hen-
syn til framtidig kapasitetsbehov og avvikling av
togtrafikken i byggefasen samordnes planlegging
og bygging på Drammen stasjon, Drammen-Kob-
bervikdalen og Drammen-Gulskogen. Kommune-
delplanen for Drammen-Kobbervikdalen og Dram-
men-Gulskogen ventes vedtatt i slutten av 2016. 

Vestfoldbanen – Nykirke-Barkåker: Prosjektet
omfatter 14 km nytt dobbeltspor og 7 km av dette i
tunneler, og ny Horten stasjon ved Skoppum vest.
Dette prosjektet sammen med Drammen-Kobber-
vikdalen kan gi kapasitet til avganger hvert kvar-
ter og med kjøretid på under én time mellom Oslo
og Tønsberg. Kommunedelplan for strekningen
forutsettes vedtatt i Re, Horten og Tønsberg kom-
muner i 2016. I 2017 er det lagt opp til videre ar-
beid med detalj- og reguleringsplan. 

Østfoldbanen – Haug-(Råde)-Seut: Prosjektet
omfatter 16 km dobbeltspor på strekningen og ny
stasjon ved Råde, der stasjonen må flyttes for å

rette ut traseen. Det er allerede dobbeltspor på
strekningen Såstad-Rygge-Haug. Dobbeltspor vi-
dere til Seut gir tilstrekkelig kapasitet for frekven-
søkning til Fredrikstad. Planarbeidet for streknin-
gen bases på kommunedelplaner for dobbeltspor-
strekningen Haug-Seut gjennom Råde kommune
fra 1996 og Fredrikstad kommune fra 1997, samt
forstudie for strekningen Haug-Riksgrensen utar-
beidet i 2016. Planprogram for reguleringsplan
med konsekvensutredning sendes på høring høs-
ten 2016. I 2017 legges det opp til arbeid med re-
gulerings- og detaljplan, med sikte på behandling
av reguleringsplanene i 2018. 

Østfoldbanen – Seut-Fredrikstad-Sarpsborg: Det
pågår arbeid med kommunedelplan med konse-
kvensutredning og teknisk hovedplan for 18 km
nytt dobbeltspor fra Seut via ny Fredrikstad sta-
sjon på Grønli til Sarpsborg. 

Felles løsninger, knutepunkter og hensettingsan-
legg: Pågående arbeid med framtidig knutepunkt-
utvikling, i tråd med bl.a. føringene i Nasjonal
transportplan 2014–2023 om samarbeid med an-
dre aktører og i Prop. 1 S (2014–2015) om at Inter-
City-satsingen skal gi høyest mulig samfunns-
nytte, videreføres i 2017. Det samme gjør arbeidet
med å ivareta felles funksjonelle, gjennomgående
tekniske løsninger. I forbindelse med de nye tog-
tilbudene som IC-utbyggingen legger til rette for,
planlegges det for økt kapasitet og mer optimali-
sert hensetting av togmateriellet. Konkret plan-
legges det nye hensettingsanlegg for Moss, Fred-
rikstad/Sarpsborg, Hamarområdet og Vestfold-
banen sør for Tønsberg. 

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Det foreslås 50 mill. kr til videre planlegging av
prosjektet i 2017. 

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2015–
2016). Det gjelder elektrifisering av dagens trasé
fra Trondheim til Hell, og videre fra Hell til hen-
holdsvis Storlien (Meråkerbanen) og Steinkjer
(Trønderbanen), foruten Stavne-Leangen-banen;
til sammen om lag 200 km. Prosjektet gir sam-
menhengende elektrisk jernbane rundt Trond-
heim, til/fra utlandet over Storlien i Sverige, og er
tilkoblet eksisterende elektrisk jernbane sør for
Trondheim. Prosjektet legger til rette for mer ef-
fektiv framføring av person- og godstog, og mer
effektiv og fleksibel togproduksjon hos trafikk-
operatørene. Elektriske tog støyer mindre enn
dieseltog og har ikke direkte utslipp av partikler
og klimagasser.

Prosjektet omfatter banestrømforsyning (mas-
ter og fundamenter, kjøreledning, transformato-



174 Prop. 1 S 2016–2017
Samferdselsdepartementet
rer, og høyspentlinjer), to nye omformerstasjoner,
som planlegges bygd ved Steinkjer og Stjørdal/Ei-
dum, samt mindre tilpassinger i eksisterende sik-
ringsanlegg (sporfelt/togdeteksjon). Videre om-
fatter prosjektet utvidelse av tverrprofilet i tunne-
ler og under bruer som krysser jernbanen. Anleg-
gene får kapasitet tilpasset anslått trafikkutvikling
fram mot 2040. Alle tekniske løsninger dimensjo-
neres for hastigheter opptil 160 km/t. Det er satt i
gang ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet,
og Samferdselsdepartementet vil komme tilbake
til Stortinget etter at denne er gjennomført. 

Øvrig planlegging og grunnerverv

Det foreslås totalt om lag 74 mill. kr til øvrig plan-
legging og grunnerverv i 2017. Dette omfatter
bl.a. planlegging av videreutviklingen av Alnabru
godsterminal (fase 2), dobbeltspor Drammen-
Hokksund og tiltak under programområdene «Ka-
pasitetsøkende tiltak» og «Stasjoner og knute-
punkter». 

Alnabru godsterminal – fase 2

Utvikling av Alnabru godsterminal ble først omtalt
i Nasjonal transportplan 2006–2015 og senest i
Prop. 1 S (2015–2016). Alnabru er navet for god-
stransport på jernbane i Norge. Driftsstabilitet og
kapasitet på Alnabru er avgjørende for godstrans-
porten i Norge og til/fra utlandet. Behovet for ut-
viklingen av Alnabru og terminalens rolle og stør-
relse inngår i pågående KVU-prosjekt om termi-
nalstruktur i Østlandsområdet og langs Oslofjor-
den. 

Utviklingen av Alnabru godsterminal planleg-
ges og gjennomføres i to faser. Fase 1 omfatter til-
tak på kort sikt for å bedre driftsstabiliteten på ter-
minalen. Gjennomføring av fase 1 er nå i gang, jf.
egen omtale under programområdet «Kapasitetsø-
kende tiltak». I 2017 videreføres planleggingen av
fase 2, som omfatter utvikling av framtidig kon-
sept for utviklingen av terminalen. Dersom drifts-
stabiliteten på Alnabru skal forbedres, er det be-
hov for å intensivere arbeidet med fornying og ut-
skifting av deler av anlegget. 

Dobbeltspor Drammen-Hokksund 

I 2016 startet arbeidene med teknisk hovedplan
og kommunedelplan for dobbeltspor på strek-
ningen (Drammen)-Gulskogen-Hokksund, der
Drammen-Gulskogen inngår i IC-prosjektet
Drammen Kobbervikdalen. Planarbeidet på Gul-
skogen-Hokksund videreføres og ferdigstilles i

2017, og omfatter ombygging av Hokksund sta-
sjon, samt konsekvensutredning av to steder for
hensetting i området. Muligheten for trinnvis byg-
ging blir vurdert nærmere. Det er dialog med be-
rørte kommuner (Drammen, Nedre Eiker og
Øvre Eiker) i tillegg til planforum Buskerud.
Kommunedelplan ferdigstilles tidlig i 2017 for po-
litisk behandling og forventes vedtatt vår/som-
mer 2017. Den største utfordringen i denne fasen
av prosjektet er konflikter med landbruksinteres-
sene i området. 

Planlegging av «Kapasitetsøkende tiltak»

Oslo omformerstasjon planlegges bygd ved Åsland
og erstatter eksisterende omformerstasjoner på
Alnabru og Holmlia. Den nye omformeren forster-
ker strømforsyningen til den sør-østlige delen av
jernbanen i Oslo-området, og skal ha tilstrekkelig
kapasitet til planlagt togtrafikk på Follobanen. An-
slått prosjektkostnad er 450–500 mill. kr.

Narvik omformerstasjon planlegges bygd ved
Narvik eller Sildvik til erstatning for den eksis-
terende omformerstasjonen på Rombak. Den nye
omformeren forsterker strømforsyningen til Ofot-
banen, og skal ha tilstrekkelig kapasitet til fram-
tidig godstrafikk på banen. Anslått prosjektkost-
nad er 250–280 mill. kr.

Planlegging av tiltak på «Stasjoner og knutepunkter»

Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen planlegges
oppgradert med nye spor, nye større sporveksler
og en universelt utformet personundergang. I
2017 legges det opp til å fullføre detaljplanarbei-
det, med sikte på mulig oppstart i 2018. Foreløpig
kostnadsanslag for Skarnes stasjon er om lag 240–
260 mill. kr. Det planlegges ny stasjon ved Rånås-
foss, som også omfatter forlenging av det eksis-
terende kryssingssporet. I 2017 legges det opp til
å starte arbeidet med detaljplan.

I 2016 fullføres hovedplanarbeid for å oppgra-
dere Nittedal stasjon på Gjøvikbanen, og i 2017 vi-
dereføres arbeider med detalj-/reguleringsplan.
Prosjektet omfatter oppgradering av plattformer
og adkomst. Det vurderes også om det er mulig å
forlenge og øke kapasiteten på kryssingssporet på
Nittedal stasjon. Prosjektet planlegges bygd i peri-
oden 2019–2023.

På Leangen stasjon planlegges det ny mellom-
plattform med adkomst fra ny vegbru over Trøn-
derbanen. Det planlegges to spor til plattform og
et tredje kryssingsspor. Arbeidet med detaljplan
startet i 2015, og i 2017 er det planlagt å ferdigs-
tille detalj- og byggeplan.
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På Myrdal stasjon på Bergensbanen planlegges
det bygging av ny plattform og overgang fra Ral-
larvegen. Tiltakene skal bedre sikkerheten for
passasjerene og legger til rette for økt kapasitet. I
2017 legges det opp til å ferdigstille arbeidet med
detaljplan, som startet i 2016. Foreløpig kost-
nadsanslag for ombyggingen av Myrdal stasjon er
om lag 180–200 mill. kr.

Post 73 Kjøp av infrastrukturtjenester – 
investeringer

Det foreslås bevilget 8 763,3 mill. kr til post 73 i
2017. 

Posten omfatter kjøp av utbyggingstjenester
for store investeringsprosjekter, inkludert Follo-
banen, samt mindre og mellomstore programom-
rådetiltak fra Bane NOR SF. Bevilgningen på pos-
ten omfatter tidligere kap. 1350, post 30 Investe-
ringer i linjen, utenom «Planlegging og grunner-
verv», og post 31 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski. For-

slaget er om lag en nominell videreføring av
tilsvarende aktiviteter i saldert budsjett 2016. 

Budsjettforslaget gir rasjonell gjennomføring
av alle pågående store investeringsprosjekter i
2017, bl.a. nytt dobbeltspor på Follobanen (Oslo-
Ski), strekningene Holm-Holmestrand-Nykirke
(planlagt fullført i 2017) og Farriseidet-Porsgrunn
på Vestfoldbanen, Hell-Værnes på Trønder-/
Meråkerbanen og Bergen-Arna på Vossebanen.
Det blir i tillegg gjennomført en rekke små og
mellomstore tiltak på programområdene for å iva-
reta sikkerhet og miljø, øke kapasiteten, utvikle
stasjoner og knutepunkter, samt legge til rette for
å ta i bruk flere nye tog og utvikle et bedre togtil-
bud. 

Den videre omtalen av investeringsforslaget er
delt inn i «Store prosjekter» og programområdene
«Bedre togtilbud i Østlandsområdet», «Kapasitets-
økende tiltak», «Stasjoner og knutepunkter» og
«Sikkerhet og miljø». Tabell 5.37 oppsummerer
investeringsbudsjettet i 2017.
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1 «Kostnadsramme» og «Prognose sluttkostnad» omfatter kun delprosjektet Arna-Fløen (Ulriken tunnel), og prognosen er satt lik
gjeldende styringsramme for Ulriken tunnel. Se prosjektomtalen.

2 «Anslag 2018» er for de store prosjektene basert på behov for rasjonell framdrift iht. definerte mål for ferdigstilling (jf. nærmere
omtale av prosjektene nedenfor). For programområdene er anslaget for 2018 satt lik gjennomsnittlig årlig planramme for perio-
den 2018–2023 i Nasjonal transportplan 2014–2023, omregnet til 2017-kr. 

Levering av nye signal- og sikringsanlegg

For flere av de store investeringsprosjektene er
det fortsatt risiko knyttet til utvikling og godkjen-
ning av nye signal- og sikringsanlegg, som sist ble
omtalt i Prop. 1 S (2015–2016). Risikoen er imid-
lertid redusert, etter som de første anleggene ble
satt i drift høsten 2015. 

Jernbaneverket inngikk rammeavtale for nye
signal- og sikringsanlegg med Thales Norway AS
i september 2012, og har gjort avrop for levering
av slike anlegg til prosjektene Sandnes-Stavanger,
Ganddal godsterminal, Høvik stasjon, Holm-Hol-

mestrand-Nykirke, Langset-Kleverud og Folloba-
nen. Anleggene på Høvik stasjon og Langset-Kle-
verud ble satt i drift høsten 2015, mens det på
Holm-Holmestrand-Nykirke er planlagt satt i drift
høsten 2016. For Follobanen er det behov for å til-
passe Thales til grensesnittene mot eksisterende
sikringsanlegg, bl.a. Bombardier-anlegget på Øst-
foldbanens Østre linje. Utviklingen av ny versjon
2.0 av Thales pågår for å møte tidsplanen til Follo-
banen. Anleggstypen skal benyttes for flere nye
prosjekter og strekninger de kommende år, fram
til ERTMS-prosjektet har kommet langt nok på
den aktuelle strekningen.

Tabell 5.37 Jernbaneinvesteringer

i mill. 2017-kr

Post 73 Kjøp av infrastrukturtjenester – investering

Kost-
nads-

ramme

Prog-
nose
slutt-

kostnad

Forbruk
t.o.m.
2016

Forslag
2017

Anslag
20182

Rest
etter
2018

Store prosjekter

Jærbanen – Sandnes-Stavanger 2 690 2 675 2 579 18 58 20

Jærbanen – Ganddal godsterminal 769 735 667 8 25 35

Vestfoldbanen – Holm-Holmestrand-Nykirke 6 627 6 343 5 901 359 83

Vestfoldbanen – Farriseidet-Porsgrunn 7 237 7 215 5 935 564 557 159

Dovrebanen – Langset-Kleverud 5 335 4 200 3 893 174 133

Trønder-/Meråkerbanen – Hell-Værnes 746 600 479 88 33

Vossebanen – Arna-Bergen1 3 344 3 178 1 335 749

Follobanen – Nytt dobbeltspor Oslo-Ski 27 720 25 680 9 158 4 875 4 203 7 444

Sum Store prosjekter 54 468 52 246 29 947 6 835 5 092 7 658

Programområder

Bedre togtilbud i Østlandsområdet – 
ny grunnrutemodell 123

Kapasitetsøkende tiltak 1 260 1 496

Stasjoner og knutepunkter 212 492

Sikkerhet og miljø 333 379

Sum programområder 1 928 2 367

Sum post 73 54 468 50 626 29 947 8 763 7 459 6 658
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Store prosjekter

Jærbanen – Sandnes-Stavanger og Ganddal 
godsterminal 

Det foreslås samlet 26 mill. kr til disse prosjektene
i 2017, fordelt med 18 mill. kr til Sandnes-Stavan-
ger og 8 mill. kr til Ganddal godsterminal. Forsla-
get vil dekke utgiftene til nytt signal- og sikrings-
anlegg av typen Thales for de to prosjektene, som
gjennomføres parallelt. Nye sikringsanlegg plan-
legges tatt i bruk i 2018. Prosjektene er sist omtalt
i Prop. 1 S (2014–2015).

Prosjektet Sandnes-Stavanger har en kostnads-
ramme på 2 690 mill. kr og en styringsramme på
2 650 mill. kr. Prognosen for sluttkostnad er 2 675
mill. kr. Dobbeltsporet på strekningen ble tatt i
bruk i 2009, med et midlertidig signal- og sik-
ringsanlegg av typen NSI-63. Jernbaneverket har
dispensasjon fra Statens jernbanetilsyn til å bruke
det midlertidige anlegget ut desember 2016. Nytt
signal- og sikringsanlegg på Sandnes-Stavanger
var tidligere planlagt ferdig sommeren 2014, men
på grunn av forsinkelser hos leverandøren Thales
ble nytt anlegg på Høvik stasjon prioritert foran
Sandnes-Stavanger, der nytt signalanlegg ble ut-
satt til juli 2015. For å få ferdig anlegget på Lang-
set-Kleverud til åpningen i desember 2015, ble fer-
digstilling av nytt signalanlegg på Sandnes-Stavan-
ger utsatt til 2016. Ved testing av signalsystemet
våren 2016 ble det oppdaget nye mangler som må
utbedres. For ikke å risikere komplikasjoner ved
den planlagte åpningen av Holm-Holmestrand-Ny-
kirke i desember 2016 er det besluttet at arbeidet
med signalanlegget på Sandnes-Stavanger utset-
tes ytterligere. Jernbaneverket har søkt Statens
jernbanetilsyn om forlengelse av midlertidig god-
kjenning. 

For å sikre en mer effektiv terminaldrift vil
Ganddal godsterminal inngå som en del av signal-
og sikringsanlegget på Sandnes-Stavanger. Pro-
sjektet har en kostnadsramme på 769 mill. kr og
en styringsramme på 700 mill. kr. Prognosen for
sluttkostnad er 735 mill. kr. Den nye godstermina-
len på Ganddal ble åpnet for drift med manuell
togstyring uten signalanlegg i januar 2008. Det
nye signalanlegget gjør at terminalen kan driftes
mer effektivt og fjernstyres sammen med resten
av strekningen Sandnes-Stavanger.

Vestfoldbanen – Holm-Holmestrand-Nykirke 

Det foreslås 359 mill. kr til ferdigstilling av pro-
sjektet i 2017. 

Prosjektet er sist omtalt Prop. 1 S (2015–2016).
Prosjektet ble først omtalt i Prop. 1 S (2009–2010)

og hadde anleggsstart i 2010. I Prop. 127 S (2009–
2010) ble prosjektet lagt fram med kvalitetssikret
kostnadsramme på 6 600 mill. kr og styrings-
ramme på 5 619 mill. kr. I Prop. 1 S (2013–2014)
ble det orientert om at omfanget av prosjektet ble
utvidet med bygging av heis i fjellet fra Holme-
strandplatået og ned til nye Holmestrand stasjon.
Kostnadsrammen ble økt til 6 627 mill. kr for å
dekke Jernbaneverkets andel av kostnadene. I
Prop. 1 S (2015–2016) orienterte departementet
om at det var besluttet å endre løsningen for vann-
og frostsikring i tunnelen, samt omfanget og ut-
viklingen av tekniske og bygningsmessige løsnin-
ger i stasjonshallen for å ivareta dimensjonering
for hastighet inntil 250 km/t. Prognosen for slutt-
kostnad er etter dette 6 343 mill. kr. 

Prosjektet omfatter 14,1 km dobbeltspor mel-
lom Holm og Nykirke hvorav 12,3 km i tunnel.
Holmestrand stasjon bygges i fjellet med heis opp
til Holmestrandplatået. Stasjonen får to spor til
plattform og to gjennomgående spor som er di-
mensjonert for hastighet inntil 250 km/t. Prosjek-
tet inngår som del av InterCity (IC)-utbyggingen
fram til Tønsberg, hvor målet er en reisetid på én
time mellom Oslo og Tønsberg ved ferdig utbygd
dobbeltspor. 

Dobbeltsporet planlegges satt i drift i forbin-
delse med ruteomleggingen i desember 2016. Et-
ter åpningen og ruteomleggingen reduseres rei-
setiden mellom Tønsberg og Oslo med inntil 8-9
minutter. Ruteomleggingen gir i tillegg to nye
ekspressavganger morgen/ettermiddag direkte
mellom Tønsberg-Oslo/Oslo-Tønsberg. Disse di-
rekteavgangene får en kjøretid på om lag 64 mi-
nutter, som er 15-18 minutter raskere enn dagens
rute. Som en midlertidig løsning blir det i 2017 en
døgnbemannet vaktsentral på Holmestrand sta-
sjon, for å sikre rask feilretting på anleggene i fjel-
let, bl.a. heiser og branndører.

Anleggsarbeidet for Holm-Holmestrand-Ny-
kirke startet i juli 2010. Jernbanetekniske arbei-
der og innredning av stasjonen startet i 2014, og
disse arbeidene gjennomføres i 2016 sammen
med de deler av arbeidene med kollektivtermina-
len som må ferdigstilles før nytt dobbeltspor kan
tas i bruk fra desember 2016. I 2017 planlegges de
avsluttende arbeidene med kollektivterminalen,
samt arbeid med tilbakeføring av nedlagt bane i
tråd med reguleringsbestemmelsene. Alle kon-
trakter i prosjektet er inngått, unntatt kontrakter
for fjerning av jernbanetekniske installasjoner og
tilbakeføring av den gamle traseen. 

Gjenstående kostnadsrisiko er knyttet til slut-
tavregning og endringsarbeider i stasjonshallen,
samt øvrige jernbanetekniske entrepriser. Det er
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fortsatt noe risiko knyttet til å få strekningen klar
til bruk i desember 2016, knyttet mot sluttføring
av testing av alle tekniske anlegg i stasjonshallen
og signalanlegg. 

Vestfoldbanen – Farriseidet-Porsgrunn

Det foreslås 564 mill. kr til prosjektet i 2017. 
Prosjektet ble først omtalt med oppstarts-

bevilgning i Prop. 1 S (2011–2012), med en kvali-
tetssikret kostnadsramme på 7 237 mill. kr og sty-
ringsramme på 6 649 mill. kr. Det ble sist omtalt i
Prop. 1 S (2015–2016), der departementet orien-
terte om endret løsning for vann- og frostsikring i
tunnelene og at omfanget på signalarbeidene er
utvidet til å inkludere nytt signalanlegg på Pors-
grunn stasjon. Utvidelsen har medført en kost-
nadsøkning på om lag 514 mill. kr, slik at progno-
sen for sluttkostnad nå er 7 215 mill. kr. De største
kontraktene for prosjektet er inngått. Det gjenstår
å inngå kontrakt for avrop på rammeavtale for sig-
nalanlegg (planlagt høsten 2016), entreprise for
kompletterende grunnarbeider og kontrakt for å
fjerne gamle jernbanetekniske installasjoner og
tilbakeføring av eksisterende trasé. Jernbanever-
ket har i samarbeid med Porsgrunn og Larvik
kommuner startet arbeidet med å avklare og re-
gulere etterbruken av dagens trasé. 

Prosjektet Farriseidet-Porsgrunn omfatter en
trasé på 22,8 km som går langs eksisterende E18,
med sju tunneler på til sammen 14,5 km og 10
bruer, samt nytt signal- og sikringsanlegg på Pors-
grunn stasjon. Når prosjektet er ferdig, reduseres
reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn fra 34 mi-
nutter til 12–16 minutter. Den nye banen er dimen-
sjonert for 250 km/t og inngår som del av den
framtidige IC-strekningen mellom Drammen og
Porsgrunn/Skien. Den nye strekningen erstatter
den gamle, nedslitte, rasutsatte og kurverike ba-
nen mellom Farriseidet og Porsgrunn. 

Arbeidene på strekningen er fordelt på fire en-
trepriser. Anleggsarbeidene på den første entre-
prisen startet i august 2012. Så langt i 2016 er tun-
nelarbeidene ferdigstilt, samtidig som kontrakter
er inngått og arbeidene er påbegynt for de jernba-
netekniske entreprisene. Kontrakt for Thales sig-
nalanlegg planlegges inngått høsten 2016. I 2017
legges det opp til full anleggsdrift på de jernbane-
tekniske entreprisene, med sikte på at det nye
dobbeltsporet kan tas i bruk fra september 2018
og ferdigstilling av hele prosjektet i 2019.

Gjenstående risiko er særlig knyttet til slutt-
kostnad. Prognostisert sluttkostnad er nær kost-
nadsrammen, og det er omtvistede krav på dag-
og tunnelentrepriser. Det er også noe generell ri-

siko i gjenstående konkurransegrunnlag og avvik
som må håndteres. Videre er det framdriftsrisiko
knyttet til ferdigstilling av signal- og sikringsan-
legg, som skjer samtidig som nytt signalanlegg på
Ski stasjon. 

Dovrebanen – Langset-Kleverud 
(Fellesprosjektet E6-Dovrebanen)

Det foreslås 174 mill. kr til avsluttende prosjektak-
tiviteter i 2017. 

Prosjektet ble først omtalt i Prop. 1 S (2009–
2010), og sist i Prop. 1 S (2015–2016). Utbyggin-
gen er samordnet med Statens vegvesen i Felles-
prosjektet E6-Dovrebanen. I Prop. 13 S (2011–
2012) ble det lagt fram kvalitetssikret kostnads-
ramme for fellesprosjektet. Kostnadsrammen for
dobbeltsporet Langset-Kleverud er 5 335 mill. kr
og styringsrammen på 4 516 mill. kr. Prognosen
for sluttkostnad er om lag 4 200 mill. kr, som er
om lag 300 mill. kr lavere enn styringsrammen.
Det er risiko knyttet til omtvistet sluttoppgjør. 

Jernbanedelen av prosjektet omfatter om lag
17 km nytt dobbeltspor og er første del av nytt
dobbeltspor på strekningen Eidsvoll-Hamar, som
inngår i IC-utbyggingen. Dobbeltsporet ble tatt i
bruk i desember 2015. Det har gitt økt kapasitet
for kryssing samt en mer driftsstabil trafikkavvik-
ling – også i trafikkavviklingen mellom ulike tog-
typer ved økt hastighetsstandard. I kombinasjon
med ny ruteplan fra desember 2016 reduseres kjø-
retiden med inntil 9 minutter, avhengig av togty-
pen, stoppmønster og stasjonsopphold. 

Jernbaneverket og Statens vegvesen har sam-
arbeidet om både detaljprosjektering og utbyg-
ging, og gjennomføringen er koordinert gjennom
den felles prosjektorganisasjonen. Selve utbyg-
gingsarbeidet startet sommeren 2012. I 2016 på-
går arbeider med fylkes- og lokalveger samt avbø-
tende tiltak i strandsonen langs Mjøsa, herunder
en 18 km gang-/sykkelveg på nedlagt jernbane
(«Mjøstråkk»). I 2017 videreføres disse avslut-
tende aktivitetene.

Trønder-/Meråkerbanen – Hell-Værnes

Det foreslås 88 mill. kr til ferdigstilling av prosjek-
tet i 2017. 

Prosjektet ble først omtalt i Prop. 1 S (2014–
2015), og sist i Prop. 1 S (2015–2016). Det har en
kostnadsramme på 746 mill. kr og en styrings-
ramme på 663 mill. kr. Prognosen for sluttkostnad
er 600 mill. kr. Prosjektet skal etter planen tas i
bruk høsten 2016, mens alle arbeider planlegges
ferdige innen høsten 2017.
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Prosjektet Hell-Værnes omfatter ny sporplan
på Hell stasjon med dobbeltspor på ny bru over
Stjørdalselva. Det gir økt kapasitet og bidrar til re-
dusert kjøretid på strekningen Trondheim-Stein-
kjer. 

Prosjektet startet opp med forberedende ar-
beider sommeren 2014. I 2016 ferdigstilles arbei-
dene med ny jernbanebru over Stjørdalselva samt
underbygnings- og sporarbeider for nye spor Hell-
Værnes. I 2017 rives gammelt anlegg og området
ryddes opp. Det er besluttet å likevel ikke bygge
nytt signal- og sikringsanlegg type Thales som
opprinnelig planlagt, jf. Prop. 1 S (2015–2016),
men heller beholde dagens anlegg i påvente av
innføring av ERTMS på strekningen. Også deler
av de planlagte endringene i sporplanen på Hell
stasjon utsettes til innføringen av ERTMS. Disse
endringene har medført både besparelser i entre-
prenør- og byggherrekostnader, samt kortet ned
gjennomføringstiden i prosjektet med nær ett år.

Vossebanen – Arna-Bergen

Det foreslås 749 mill. kr til prosjektet i 2017, for-
delt med 426 mill. kr til å videreføre anleggsarbei-
dene på delprosjektet Arna-Fløen (Ulriken tunnel)
og 323 mill. kr til videre planlegging av anleggs-
arbeidene på delprosjektet Bergen stasjon-Fløen. 

Prosjektet ble sist omtalt i Prop. 1 S (2015–
2016). Det er lagt opp til at de to delprosjektene
organiseres og gjennomføres i sammenheng, jf.
Prop. 1 S (2014–2015). Bakgrunnen er bl.a. at økt
kapasitet for person- og godstog først oppnås når
begge delprosjektene er gjennomført. Det er også
behov for å bygge ny omformerstasjon på Arna for
å kunne ta i bruk jernbaneanlegget. Dette gjen-
nomføres som et eget prosjekt under programom-
rådet «Kapasitetsøkende tiltak» (se egen omtale).

Prosjektet Arna-Bergen fjerner en flaskehals i
togtrafikken på Bergens-/Vossebanen, og gir be-
tydelig økt kapasitet og mer fleksibel trafikkavvik-
ling for person- og godstog inn og ut av Bergen
stasjon og godsterminalen på Nygårdstangen.
Den nye infrastrukturen skal gi et langt mer sta-
bilt og driftssikkert anlegg enn dagens, som er
både utslitt og utdatert, og legger til rette for av-
ganger hvert 15. minutt på strekningen. Det tas
sikte på at nye Ulriken tunnel, søndre del av Arna
stasjon og Bergen stasjon-Fløen skal være klar til
bruk i slutten av 2020, mens hele strekningen
Arna-Bergen planlegges å være klar til bruk som-
meren 2022. 

Jernbaneverket har gjennomført en ny usik-
kerhetsanalyse og gjennomgått kostnadene og
omfanget i prosjektet, jf. Prop. 1 S (2015–2016).

Basert på oppdaterte erfaringstall fra andre jern-
baneprosjekter mener etaten at plangrunnlaget
som ble kvalitetssikret har undervurdert omfan-
get og risikoen i prosjektet. Videre mener Jernba-
neverket at særlig basiskalkylene og risiko knyttet
til prosjektering, ny tunnel, ombygging av Arna
stasjon og jernbaneteknikk, var undervurdert.
Samferdselsdepartementet har derfor satt i gang
en ny ekstern kvalitetssikring (KS2) av begge del-
prosjektene, der det også blir vurdert å fastsette
en felles styring- og kostnadsramme for Arna-Ber-
gen. Samferdselsdepartementet vil komme til-
bake til Stortinget etter at kvalitetssikringen
(KS2) er gjennomført. I mellomtiden gjennomfø-
res delprosjektet Arna-Fløen (Ulriken tunnel)
innenfor gjeldende kostnadsramme.

Arna-Fløen (Ulriken tunnel)

Det foreslås 426 mill. kr i 2017 til å videreføre an-
leggsarbeidene på delprosjektet.

Delprosjektet ble først omtalt med oppstartbe-
vilgning i Prop.1 S (2013–2014), og sist i Prop. 1 S
(2015–2016). Kvalitetssikret kostnadsramme er
3 344 mill. kr, mens styringsrammen er 3 178 mill.
kr. Prognostisert sluttkostnad overstiger gjel-
dende kostnadsramme. Kvalitetssikringen (KS2)
resulterte i et lavt usikkerhetsspenn for kostna-
dene i prosjektet, da det ble lagt vekt på at geo-
logien i fjellet er godt dokumentert med den ek-
sisterende tunnelen.

Prosjektet Arna-Fløen omfatter et nytt enkelt
tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av spor og
stasjonen på Arna, samt en kulvert under stasjons-
området rustet mot 200-års flom i Storelva. Det
omfatter videre nye broer ved Fløen og oppgrade-
ring av eksisterende Ulriken tunnel for å tilfreds-
stille krav til rømming og brannsikkerhet. Ulriken
tunnel (inkludert Arna stasjon) har en total
lengde på 10,6 km hvorav om lag 8 km i den nye
tunnelen.

Kontrakt for Ulriken tunnel ble inngått i mai
2014. Tunnelarbeidene startet med konvensjonell
tunneldriving (de første 800 meter) høsten 2014,
mens hoveddelen av arbeidet, som drives med
tunnelboremaskin (TBM), nå er i gang. 

Bergen stasjon-Fløen 

Det foreslås 323 mill. kr i 2017 til videre planleg-
ging av anleggsarbeidene på delprosjektet. For
delprosjektet kan det ikke inngås nye forpliktelser
som strekker seg ut over 2017, før forslag til ny
kostnadsramme for Arna-Bergen/Bergen-Fløen
er behandlet av Stortinget.



180 Prop. 1 S 2016–2017
Samferdselsdepartementet
Delprosjektet har vært på planleggingsstadiet
i mange år. Dobbeltspor Bergen stasjon-Fløen ble
første gang omtalt i St. prp. nr. 1 (2004–2005). Pro-
sjektet ble midlertidig stanset i 2009/2010 på
grunn av Jernbaneverkets manglende kapasitet
innenfor signalfaget, jf. Prop. 125 S (2009–2010). I
Prop. 1 S (2014–2015) ble det redegjort for mulig
kostnadsøkning og risiko. Basert på tidligere
kostnadsoverslag og det prosjektomfang som var
definert i 2009, hadde prosjektet i 2010 en forelø-
pig kostnadsramme på 575 mill. kr og en foreløpig
styringsramme på 521 mill. kr. Prosjektet ble sist
omtalt i Prop. 1 S (2015–2016). 

Fram til prosjektet ble stoppet, ble det gjen-
nomført enkelte forberedende tiltak (deler av nytt
spor på godsterminalen, nytt teknisk hus for sig-
nal og strømforsyning, og delvis prosjektering av
byggeplan). Planleggingen av prosjektet ble tatt
opp igjen i 2014 i sammenheng med Arna-Fløen
(Ulriken tunnel). 

Prosjektet omfatter bygging av 1,3 km dobbelt-
spor fra Bergen stasjon til Fløen ved tunnelpåhug-
get til Ulriken tunnel, oppgradering av dagens
spor med sporveksler og tilknytninger mot drifts-
banegård, sporavgreninger til godsterminal og
Kronstad, samt nytt signal- og sikringsanleggan-
legg. Nye grunnundersøkelser og kartlegging av
eksisterende infrastruktur har avdekt et omfat-
tende behov for fornying av infrastrukturen, som
er i vesentlig dårligere forfatning enn forutsatt i
det opprinnelige planunderlaget. Gjennomgan-
gen har vesentlige konsekvenser for de tekniske
løsningene og totalkostnadene for strekningen. 

Follobanen – Nytt dobbeltspor Oslo-Ski 

Det foreslås 4 875 mill. kr til prosjektet i 2017, til
gjenstående grunnerverv og hovedarbeider for
innføring til Oslo S, tunnelen, dagstrekningen mot
Ski og Ski stasjon. 

Prosjektet ble først omtalt i Prop. 97 S (2013–
2014) og med oppstartbevilgning i Prop. 1 S
(2014–2015). Kostnadsrammen er 27 720 mill. kr
og styringsrammen på 25 679 mill. kr. Prognosen
for sluttkostnad er 25 680 mill. kr. Det legges opp
til at banen kan tas i bruk fra desember 2021. 

Follobanen er ett av de største prosjekter som
gjennomføres i Norge i perioden 2014–2021 og bi-
drar til et kapasitetssterkt og effektivt kollektivtra-
fikksystem i Oslo-regionen. Med Follobanen full-
føres strategien med fire spor innenfor det sen-
trale Oslo-området på de viktigste delene av de tre
hovedkorridorene inn/ut av Oslo, nord-korrido-
ren/Gardermobanen, vestkorridoren/Askerba-
nen, og sørkorridoren/Follobanen. Prosjektet er

viktig for å utvikle et bedre togtilbud i sørkorrido-
ren – Oslo sør, søndre Akershus og Østfold. Det
er også viktig for å øke godstrafikken på bane fra
Sverige og Europa for øvrig. 

Prosjektet omfatter bygging av 22 km nytt
dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon. Det
omfatter innføring til Oslo S, en 19,5 km lang tun-
nel med to løp og en strekning i dagen på 1,5 km
mellom tunnelen og Ski stasjon. To separate løp i
tunnelen gir bedre sikkerhet, høy driftsstabilitet
og bedre tilgjengelighet for effektivt vedlikehold.
Østfoldbanens trasé mellom tunnelen og Ski sta-
sjon legges om for å redusere det totale arealbe-
slaget gjennom kulturlandskapet nord for stasjo-
nen. Av hensyn til godstrafikken, både i bygge- og
driftsfasen, planlegges en forbindelse mellom Øst-
foldbanen og Follobanen nord for Ski stasjon. I til-
legg inngår en omlegging av Østfoldbanens trasé
mellom Bekkelaget og Oslo S. Ski stasjon bygges
om med seks spor til plattform og ny undergang
med oppgang til alle plattformer, ny vegbru over
jernbanesporene, samt nye tekniske bygg. For å
legge til rette for flere reisende, bygges en ny og
større innfartsparkering. Et nytt utvidet parke-
ringsanlegg for tog er bygd ut som et eget delpro-
sjekt i forkant av Follobanen. Banen bygges for
hastighet på inntil 250 km/t og med Thales signal-
og sikringsanlegg. 

Forberedende arbeider startet i 2013 og ble av-
sluttet i 2015. I 2015 ble kontraktene for hovedar-
beidene med tunneldrivingen, Ski stasjon og un-
derbygningsarbeider for innføring til Oslo S, samt
første avrop på rammeavtale signalanlegg, tildelt.
Gjenstående større kontraktsinngåelser for Follo-
banen omfatter hovedarbeidene med jernbanetek-
nikk for innføring til Oslo S som planlegges tildelt
i desember 2016 og avrop på rammeavtale signa-
lanlegg som planlegges tildelt i 2017/2018. 

Arbeidene med tunnelen og med innføring til
Oslo S er tidskritiske og utgjør den største fram-
driftsrisikoen i Follobaneprosjektet. Den konven-
sjonelle tunneldrivingen i Sydhavna (Oslo) startet
høsten 2015, og tunneldrivingen med tunnelbore-
maskin startes i tredje kvartal 2016. I arbeidet
med innføring til Oslo S har det pågått mindre,
men tidskritiske underbygningsarbeider siden
sommeren 2015, mens hovedarbeidene startet
opp i januar 2016. Usikkerheten for prosjektet i
2017 er hovedsakelig knyttet til framdrift og mile-
pæler i kontraktene for hovedarbeidene, som er
utgangspunktet for utbetalingene til entreprenø-
rene. Dette gjelder spesielt kontrakten for tun-
neldriving med tunnelboremaskin, som har en
verdi på om lag 9 mrd. kr. 
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En vesentlig del av usikkerheten for utgiftene
og kostnadene er valutarisiko, da prosjektet har
inngått flere kontrakter i euro. Valutarisikoen bæ-
res ikke av prosjektet, men skal ivaretas av staten
ved Samferdselsdepartementet og Jernbanedirek-
toratet. Avsetningene og prioriteringene i stats-
budsjettet må ta hensyn til denne valutarisikoen,
slik at det budsjetteres med sannsynlige utbetalin-
ger i norske kroner. I 2017 har prosjektet budsjet-
tert med utbetalinger av 240 mill. euro, og i forsla-
get er det tatt høyde for en eurokurs på 9,32 kr. 

Programområder

Bedre togtilbud i Østlandsområdet – ny 
grunnrutemodell

Det foreslås 123 mill. kr til programområdet i
2017. I Prop. 1 S (2015–2016) ble det lagt opp til
ferdigstilling av prosjektene under programområ-
det i 2016. Det har siden oppstått uforutsette for-
sinkelser og kostnadsøkninger på prosjektene
Høvik vende- og hensettingsanlegg og Holmen
godskapasitet.

Holmen – godskapasitet

Det foreslås 85 mill. kr til kompletterende arbei-
der og sluttoppgjør i 2017. 

Prosjektet ble først omtalt i Prop. 1 S (2013–
2014). Det ble sist omtalt i Prop. 1 S (2015–2016),
hvor det ble lagt opp til at prosjektet skulle være
klart til bruk i desember 2015 med komplette-
rende arbeider i 2016, og til en sluttkostnad på 268
mill. kr. Etter byggestart sommeren 2015 ble det
klart at grunnforholdene på Holmen var langt mer
utfordrende enn antatt i prosjekteringen, og det
ble nødvendig med en mer omfattende og kost-
nadskrevende løsning for å stabilisere grunnen.
Som følge av dette er klargjøring til bruk utsatt til
desember 2016, og prosjektets ventede sluttkost-
nad har økt fra 268 til 390 mill. kr. De komplette-
rende arbeidene og sluttoppgjør er likeledes ut-
satt ett år, til 2017. 

Ved innføring av ny grunnrute i desember
2014 økte persontrafikken over Drammen stasjon.
Dette reduserte tilgjengelig kapasitet for godstra-
fikken til Holmen og Brakerøya. Det gjennomfø-
res derfor tiltak slik at godstogene til og fra Hol-
men bruker kortere tid ut og inn fra hovedspor.
Prosjektet omfatter ny sporvifte med økt kapasitet
og planskilt kryssing av veg. Vegløsningen gjen-
nomføres i samarbeid med Drammen kommune
og Drammen havn. Byggingen startet i 2015. 

Høvik vende- og hensettingsanlegg

Det foreslås 36 mill. kr til å avslutte prosjektet i
2017. 

Prosjektet ble først omtalt i Prop. 1 S (2011–
2012). Rammene for prosjektet ble revidert i Prop.
1 S (2013–2014). Prosjektet har nå en kostnads-
ramme på 691 mill. kr og en styringsramme på
674 mill. kr. 

Prosjektet ble sist omtalt i Prop. 1 S (2015–
2016), der det ble lagt opp til å avslutte prosjektet i
2016. Forsinket levering av nytt signal- og sik-
ringsanlegg fra Thales til Høvik stasjon, har resul-
tert i utsatt ferdigstilling og lengre gjennom-
føringstid for vende- og hensettingsanlegget enn
planlagt. Prosjektet er ferdig og tatt i bruk, og det
er ikke inngått nye forpliktelser. Økte kostnader
som følge av forsinkelsene er innenfor inngåtte
kontrakter og sluttoppgjør. Prognosen for slutt-
kostnad for prosjektet er fortsatt 730 mill. kr.

Nye Høvik stasjon med vende- og hensettings-
anlegg ble tatt i bruk i november 2015. Prosjektet
ble gjennomført for å øke kapasiteten og tilgjenge-
ligheten på stasjonen, og for å sikre tog som har
endepunkt på Lysaker/Stabekk stasjoner nødven-
dig vende- og hensettingskapasitet. 

Kapasitetsøkende tiltak

Det foreslås 1 260 mill. kr til programområdet i
2017. 

Programområdet omfatter små og mellom-
store prosjekter som skal øke kapasiteten på det
eksisterende jernbanenettet både for gods- og per-
sontransport. Dette inkluderer forlenging av ek-
sisterende og bygging av nye kryssingsspor, mo-
dernisering av driftsbanegårder og godstermina-
ler, tiltak for økt kapasitet i signalanlegg, forster-
king og oppgradering av banestrømforsyning,
profilutvidelser (lasteprofiler for godstransport),
tiltak for økt lasteevne/aksellast, samt tekniske til-
tak i telesystemer (GSM-R) og i IKT-systemer for
kjørevegen. Det siste omfatter bl.a. trafikk- og
publikumsinformasjon, trafikkstyring, planleg-
ging av sportilgang og videoovervåkning mv.

I 2017 prioriteres særlig prosjekter/tiltak som
gir økt kapasitet for godstrafikk, hensetting av
tog, strømforsyning og togradio/telenett, samt
ulike tiltak på Ofotbanen og i Oslo-området.

Tiltak for godstrafikk

Det foreslås samlet 436 mill. kr til tiltak særlig ret-
tet mot å bedre vilkårene for godstransport på
jernbanen, ekskl. Ofotbanen, jf. omtale nedenfor. I
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2017 inngår arbeider med å avslutte bygging av
beredskapsterminaler, økt kryssingskapasitet på
Dovrebanen og Bergensbanen, samt terminaltil-
tak på Heggstadmoen, Alnabru, Vestmo og
Fauske. 

Prosjektet med å bygge beredskapsterminaler
på Kvam, Nesbyen, Palmafossen, Steinkjer og Stø-
ren startet opp i 2016, jf. Prop. 1 S (2015–2016).
Det etableres beredskapsterminaler for omlasting
av gods (vekselflak og containere) for å få gods
fram ved lange brudd på deler av jernbanenettet
forårsaket av uønskede hendelser som f.eks.
flom/ras eller ved planlagt vedlikehold. Arbeidene
blir i hovedsak gjennomført i 2016, med komplet-
terende arbeider i 2017. 

Vestmo tømmerterminal på Solørbanen omfat-
ter bygging av nytt hovedsignal for utkjøring.
Dette gjør det mulig for tog å kjøre direkte sør-
over fra tømmerterminalen, som gir en tidsbespa-
relse på om lag 45 minutter for tog i retning
Kongsvinger. Tiltaket planlegges gjennomført i
2017 med et foreløpig kostnadsanslag på om lag
20–25 mill. kr.

På Dovre- og Nordlandsbanen planlegges det
kryssingsspor på Kvam og Ler, samt opprusting
av godsterminalen i Fauske. For kryssingsspo-
rene har Jernbaneverket utarbeidet hovedplan, og
det er satt i gang arbeider med regulerings- og de-
taljplan. Kvam kryssingsspor på Dovrebanen har et
foreløpig kostnadsanslag på 160 mill. kr. Ler krys-
singsspor på Dovrebanen har et foreløpig kost-
nadsanslag på 230 mill. kr. For begge kryssings-
sporene vurderes mulig oppstart i 2017. På gods-
terminalen i Fauske arbeider Jernbaneverket med
opprusting av arealene for å sette terminalen i
stand til å ta imot økt godstrafikk (kombinerte
transporter). Arbeidene på godsterminalen i
Fauske er foreløpig anslått å koste 15 mill. kr.

På Bergensbanen planlegges det kryssings-
spor ved Bolstadøyri som bidrar til å sikre kapasi-
tet og driftsstabilitet til å opprettholde togets høye
markedsandel for godstransport på denne banen.
Det er utarbeidet hovedplan for tiltaket og detalj-
planarbeidet planlegges startet opp høsten 2016.
Planlagt byggestart er høsten 2017 med sikte på
ferdigstilling i desember 2018. Bolstadøyri krys-
singsspor har et foreløpig kostnadsanslag på 200
mill. kr.

Heggstadmoen godsterminal og Heimdal stasjon 

Det foreslås 195 mill. kr til prosjektet i 2017. Pro-
sjektet ble først omtalt i Prop. 1 S (2011–2012) og
sist i Prop. 1 S (2012–2013). 

Prosjektet omfatter ny terminal for container-
håndtering på Heggstadmoen, som supplement til
Trondheim godsterminal, Brattøra, samt tilrette-
legging for å håndtere stykkgods/vognlast på ter-
minalen. I tillegg omfatter prosjektet utbedring av
arealet som i dag benyttes til bilterminal. Tilta-
kene på Heggstadmoen bidrar til økt kapasitet for
gods på bane i Trondheimsregionen. Arbeidet
med bilterminalen startet i 2016. I 2017 planleg-
ges det arbeid på de øvrige tiltakene på termina-
len.

Økt godstrafikk på Heggstadmoen godstermi-
nal gir økt skifteaktivitet og begrensinger på kapa-
siteten på Heimdal stasjon. For å kunne gjennom-
føre skifting uten å legge beslag på hovedsporene
er det behov for å forlenge spor 3 på Heimdal sta-
sjon. Dette gir bedre kapasitet og avgangspunkt-
lighet fra stasjonen. Det gjennomføres forbere-
dende arbeider i 2016, med sikte på å gjennom-
føre anleggsarbeidene i 2017.

Heggstadmoen godsterminal og Heimdal sta-
sjon har et kostnadsanslag på 290 mill. kr.

Alnabru godsterminal 

Det foreslås 114 mill. kr til prosjektet i 2017. 
Prosjektet ble først omtalt i Nasjonal transport-

plan 2006–2015 og sist i Prop. 1 S (2015–2016).
Jernbaneverket har i perioden 2013–2015 utredet
strakstiltak på Alnabru for å bedre både driftssta-
bilitet og -effektivitet. Tiltak er prioritert innenfor
en total ramme på om lag 200 mill. kr. Arbeidene
startet i 2016, med sikte på ferdigstilling i 2018. I
2017 planlegges arbeid med bl.a. utvidelse av
lastegate, etablering av ny sporforbindelse og
endringer i sporplanen på terminalen. Arbeidene
omfatter alle jernbanetekniske fag. 

Kapasitetsøkende tiltak på Ofotbanen

Det foreslås 206 mill. kr til kapasitetsøkende tiltak
på Ofotbanen i 2017. 

Ofotbanen har stor trafikk med lange godstog
over 500 meter. På grunn av økt malmtransport er
det behov for å øke kapasiteten og legge til rette
for kryssing av tog på inntil 750 meter. Dette gjø-
res gjennom å bygge nye kryssingsspor og for-
sterke strømforsyningen. I 2017 prioriteres byg-
gestart på Djupvik kryssingsspor, samt videre
planlegging og oppstart av forberedende arbeider
på Narvik stasjon.
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Djupvik kryssingsspor

Det foreslås 151 mill. kr til prosjektet i 2017.
Prosjektet ble først omtalt i Prop. 1 S (2014–

2015) og sist i Prop. 1 S (2015–2016). For å legge
til rette for kryssing av 750 m lange tog, bygges
enkeltsporet tunnel på innsiden av dagens trasé.
Forberedende arbeider startet i 2015, og det leg-
ges opp til å gjøre kryssingssporet klart til bruk i
2017. Anslått prosjektkostnad er 330–380 mill. kr.

Narvik stasjon

Det foreslås 55 mill. kr til prosjektet i 2017. 
Prosjektet ble omtalt i Prop. 1 S (2015–2016).

For å kunne øke kapasiteten på Ofotbanen må
bl.a. sporkapasiteten på Narvik stasjon økes slik at
den får spor som er lange nok for tog på 750 me-
ter. I tillegg er det behov for å skille malmtrafik-
ken til Luossavaarra-Kiirunavaara AB (LKAB)/
Malmtrafikk AS (MTAS) og godstrafikken til Nar-
vikterminalen. Høsten 2016 planlegger Jernbane-
verket å starte forhandlinger med LKAB om an-
leggsbidrag fra selskapet. Planarbeidene har tatt
noe lengre tid enn det som var lagt til grunn i Prop
1 S (2015–2016), og i 2017 er det lagt opp til ferdig-
stilling av detaljplanarbeidet og forberedende an-
leggsarbeider. Det er utarbeidet revidert hoved-
plan for tiltakene som indikerer en kostnad på om
lag 600 mill. kr. 

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake
til Stortinget med forslag til kostnadsramme før
oppstart av prosjektet.

Kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området

Det foreslås 140 mill. kr til kapasitetsøkende tiltak
rettet mot en mer robust infrastruktur og trafikka-
vvikling i Oslo-området. Tiltakene ble omtalt i
Prop. 1 S (2015–2016).

Økt trafikk i ny grunnrutemodell gjør at Bryns-
bakken inn mot Oslo S blir en kapasitetsbegrens-
ning. For å øke kapasiteten bygges det en overkjø-
ringssløyfe mellom inngående og utgående spor
på hovedbanen, og det gjøres tiltak for optimal
plassering av lyssignaler. Detaljplan for tiltakene
ble ferdigstilt i 2015. Anleggsarbeidene startet i
2016, og planlegges ferdigstilt i 2017. 

Sporarrangementet på Asker stasjon er ikke op-
timalt for den økte trafikken som følger av ny
grunnrutemodell. For å optimalisere kjøremøn-
ster og vedlikehold planlegges det derfor bygging
av flere nye sporforbindelser på stasjonen. I til-
legg er det planlagt ombygging av signal- og sik-
ringsanlegget, og det vurderes løsninger for å inn-

korte tiden mellom påfølgende tog (togfølgetider)
på strekningen Brakerøya-Asker. I 2017 legges
det opp til fullføring av pågående detaljplanarbeid
og forberedende anleggsarbeid, med sikte på fer-
digstilling av prosjektet i 2018.

Flere tiltak for å øke kapasiteten på Oslo S
gjennomføres nå. Tiltakene legger også til rette
for innføring av Follobanen, jf. tidligere omtale.
Byggingen startet i påsken 2016 og planlegges
ferdigstilt i 2017.

Det pågår detaljplanarbeider for å gjøre stasjo-
nene Lillestrøm, Skøyen og Sandvika mer robuste
for den økte trafikken i ny grunnrutemodell. Til-
tak på stasjonene planlegges gjennomført fra
2018. 

Ombygging av Sem stasjon

Det foreslås 2 mill. kr til sluttoppgjør i 2017.
Prosjektet ble sist omtalt i Prop. 1 S (2015–

2016). Det omfatter bytte av sporveksler samt spo-
rarbeider og oppgradering av anlegg på stasjonen.
Hensikten er å kunne håndtere systemkryssing
på Sem stasjon etter åpning av Holm-Holme-
strand-Nykirke (jf. tidligere omtale), noe som bi-
drar til å realisere ruteplangevinster fram til neste
store ruteendring i 2024. Prosjektet planlegges
gjennomført i andre halvår 2016, og kun sluttopp-
gjør gjenstår i 2017. Anslått prosjektkostnad er 30
mill. kr.

Hensettingsanlegg til nye tog (Hove og Skien)

Det foreslås 110 mill. kr til bygging av nye anlegg
for hensetting (parkering) av tog på Hove og i
Skien, for å kunne ta imot flere nye togsett på Øst-
landet.

Det foreslås 10 mill. kr til detaljplanarbeid for
Hove hensettingsanlegg på Lillehammer i 2017.
Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2015–2016),
og omfatter etablering av ny sporplan for henset-
tingsområdet og tilrettelegging for servicefunk-
sjoner. Det foreligger en hovedplan fra 2010. Som
omtalt i Prop. 1 S (2015–2016) var det lagt opp til å
revidere denne hovedplanen i 2015, byggestart i
2016 og ferdigstilling av prosjektet i 2017. Planleg-
gingen av prosjektet har tatt lenger tid enn forut-
satt. Ved revidering av hovedplan er det i tillegg
avdekt muligheter for ytterligere arealutvidelse,
som kan gi økt kapasitet for å møte framtidig be-
hov for hensetting. Utvidelsen innebærer at det
må etableres ny sporplan for hele området. 

Det legges nå opp til at den reviderte hoved-
planen ferdigstilles i løpet av første halvår 2017, og
at prosjektet deles inn i to faser. Detaljplanarbei-
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det for fase 1, som ivaretar de kortsiktige beho-
vene, planlegges startet opp i 2017, med sikte på
at anlegget er klart til bruk i 2019. Framdriftsplan
for fase 2, som dimensjoneres for behovene i den
planlagte ruteplanen R2027, blir utarbeidet gjen-
nom hovedplanarbeidet. Det er etablert en midler-
tidig løsning på Hamar for å ivareta behovet for
hensettingskapasitet på strekningen inntil Hove
kan tas i bruk.

Det foreslås 100 mill. kr til Skien hensetting i
2017. Prosjektet ble først omtalt i Prop. 1 S (2011–
2012), og sist i Prop. 1 S (2015–2016). Det skal
legge til rette for hensetting av flere togsett enn
ved eksisterende hensettingsanlegg på Skien. Ho-
vedplan fra 2013 er revidert for å oppnå kapasitets-
økning og bedret funksjonalitet ut fra det totale
behovet for hensettingskapasitet i Skiensområdet,
herunder behovet knyttet til InterCity-utbyggin-
gen. På grunn av behov for ekstra grunnundersø-
kelser og geologiske vurderinger er planarbeidet
blitt forsinket med et halvt år. Planlagt byggestart
er derfor utsatt fra 2016 til 2017 som opplyst i
Prop. 1 S (2015–2016). Det er planlagt 21 plasser
for hensetting. De to første kan tas i bruk i 2017
og med sikte på ferdigstilling av hele anlegget
høsten 2018. Anslått prosjektkostnad er 340–380
mill. kr. 

Økt strømforsyning til tog

Det foreslås til sammen 269 mill. kr til tiltak for å
øke kapasiteten i strømforsyningen til togframfø-
ring. Økt kapasitet i strømforsyningen er nødven-
dig for å legge til rette for økt togtrafikk og/eller
nytt togmateriell, og omfatter nye omformersta-
sjoner og oppgradering av kontaktledningsanlegg.

Det foreslås 248 mill. kr til å bygge nye omfor-
merstasjoner på Solum, Gjøvik/Raufoss og Arna.
Prosjektene er sist omtalt i Prop. 1 S (2015–2016).

Solum omformerstasjon (mellom Larvik og
Porsgrunn) skal forsterke strømforsyningen på
den sørlige delen av Vestfoldbanen, og gi tilstrek-
kelig kapasitet til den planlagte togtrafikken på
det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Pors-
grunn (planlagt åpnet høsten 2018). I 2017 plan-
legges det å videreføre byggingen av omformer-
stasjonen som startet i 2016, med sikte på at den
skal være klar til bruk i 2018. Anslått prosjektkost-
nad er 300–310 mill. kr.

Gjøvik omformerstasjon på Raufoss skal for-
sterke strømforsyningen til den nordlige delen av
Gjøvikbanen, og gi kapasitet til økt togtrafikk på
hele banen. Bygging av omformerstasjonen gjen-
nomføres i 2017. Anslått prosjektkostnad er 35–50
mill. kr. 

Arna omformerstasjon som planlegges bygd
over Ulriken tunnel skal forsterke strømforsynin-
gen på Bergensbanen generelt, og gi tilstrekkelig
kapasitet til togtrafikk nær Bergen. Stasjonen er
nødvendig for å kunne ta i bruk de nye anleggene
som er under utbygging på strekningen Arna-Ber-
gen, jf. tidligere omtale. I 2017 planlegges det å vi-
dereføre byggingen av omformerstasjonen som
startet i 2016, med sikte på ferdigstilling i 2020.
Anslått prosjektkostnad er 260–270 mill. kr.

Det foreslås 21 mill. kr til oppgradering av kon-
taktledningsanlegg Sira-Krossen i 2017. Prosjektet
er sist omtalt i Prop. 1 S (2015–2016). Det omfatter
oppgradering av kontaktledningsanlegget på
strekningen Sira-Krossen (Sørlandsbanen) til et
nyere såkalt autotransformator (AT)-system.
Dette gir større overføringskapasitet i kontaktled-
ningsanlegget, som er nødvendig for økt togtra-
fikk og nyere mer kraftkrevende tog. Samtidig re-
duseres behovet for antall omformerstasjoner.
Når prosjektet er ferdig, kan først Sira og senere
også Krossen omformerstasjoner legges ned.
Planleggingen av prosjektet startet i 2016. I 2017
legges det opp til byggestart med sikte på ferdigs-
tilling i 2021. Anslått prosjektkostnad er 240–270
mill. kr. 

Oppgradering av GSM-R (togradio) og telenettet

Det foreslås samlet 88 mill. kr til oppgraderinger
av jernbanens mobiltelefon, GSM-R, og datanett-
verk i 2017. Dette omfatter flere delprosjekter
med en rekke tiltak for å oppgradere telenett og
IKT-systemene som brukes ved framføring av tog.
Tiltakene bidrar til å sikre at disse systemene er
tilgjengelige, med tilstrekkelig kapasitet og funk-
sjonalitet, og dermed bedre driftsstabilitet i togtra-
fikken. Tiltakene omfatter:

Investeringer i GSM-R-systemet: Omfatter ut-
skifting av dagens GSM-R-linjer til neste genera-
sjons GSM-R-linjer. I tillegg gjennomføres det
flere mindre tiltak for å sikre at de sentrale GSM-
R-systemene, radionettet og funksjonaliteten i
GSM-R-nettet over tid tilfredsstiller pålagte sikker-
hets- og kvalitetskrav. 

Kjørevegsrelaterte IKT-systemer: Omfatter ulike
systemer som brukes ved framføring av tog, som
bl.a. kunde- og trafikkinformasjonssystemer. Del-
prosjektet startet i 2012 og gjennomføres fram til
2018–2020. Anslått prosjektkostnad er om lag 100
mill. kr. 

Interferenstiltak: Omfatter tiltak for å begrense
forstyrrelser i GSM-R-nettet fra kommersielle mo-
biltelefonnett og dermed sikre funksjonalitet på
utrustning om bord på togene.
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Tekniske rom for tele: Omfatter nye løsninger
for reservestrømforsyning, samt fysisk oppgrade-
ring og sikring av tekniske rom for telenettet. Til-
takene skal gjøre telenettet mindre sårbart for
ytre påvirkninger og driftsavbrudd. Prosjektet
startet opp i 2015 og er planlagt sluttført i 2019
med en anslått prosjektkostnad på 35 mill. kr. 

Transmisjonsnett, fiberutbygging: Omfatter byg-
ging av økt kapasitet i jernbanens telenett (trans-
misjonsnettet). Telenettet er en viktig forutset-
ning for GSM-R og moderne signal- og sikringsan-
legg. Det stilles derfor høye krav til tilgjengelighet
og robusthet. Kravene blir ytterligere skjerpet i
forbindelse med innføring av ERTMS. Telenettet
består av linjer eid av Jernbaneverket og leid kapa-
sitet. Delprosjektet er planlagt ferdig i 2018, til en
anslått prosjektkostnad på 380 mill. kr.

Stasjoner og knutepunkter

Det foreslås 212 mill. kr til programområdet i
2017.

Programområdet omfatter tiltak for å forbedre
publikumsrettede fasiliteter på stasjoner og knute-
punkter, med vekt på sikkerhet, kundeinforma-
sjon, tilgjengelighet/universell utforming, inn-
fartsparkering og samarbeidsprosjekter med
kommuner. 

I 2017 prioriteres pågående prosjekter, hvor
det største enkeltprosjektet er utbygging av jern-
banestasjonen på Oslo lufthavn, Gardermoen i for-
bindelse med utvidelsen av lufthavnen med en ny
terminal. I tillegg prioriteres tiltak på Heggedal
stasjon (Spikkestadbanen).

Ny terminal Oslo lufthavn – jernbanestasjon

Det foreslås 150 mill. kr til prosjektet i 2017. 
Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2015–

2016). I forbindelse med at Oslo lufthavn på Gar-
dermoen utvides med en ny terminal, bygges
også jernbanestasjonen på lufthavnen ut. Dette
omfatter tiltak på plattformområdet for å kunne
håndtere flere passasjerer. Tiltakene utføres i dag
av Jernbaneverket og har en anslått kostnad på
187 mill. kr. I tillegg bygges det nytt stasjonsom-
råde inne på flyplassen i regi av Oslo lufthavn AS,
som i henhold til avtale betales av Jernbanedirek-
toratet når arbeidene ferdigstilles i 2017. 

Heggedal stasjon (Spikkestadbanen)

Det foreslås 62 mill. kr til å gjennomføre prosjek-
tet i 2017. 

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2015–
2016). Det omfatter forlengelse av kryssingsspo-
ret på Heggedal stasjon på Spikkestadbanen, slik
at tog i begge retninger kan kjøre inn på stasjonen
samtidig. Dette krever også at plattformene må
forlenges i retning Spikkestad. I tillegg legges det
ned to planoverganger. Med unntak av samtidig
innkjøring var disse arbeidene opprinnelig plan-
lagt gjennomført i forbindelse med arbeidene på
Heggedal i 2012, men kunne først gjennomføres
etter at Statens vegvesen hadde fullført utbygging
av ny vegbru i 2015. Samtidig innkjøring var opp-
rinnelig planlagt bygd i 2016, men måtte utsettes
til 2017 på grunn av mangel på kritiske signalres-
surser. Det legges opp til å ferdigstille prosjektet i
2017, med en anslått prosjektkostnad på 95-105
mill. kr.

Sikkerhet og miljø

Det foreslås 333 mill. kr til programområdet i
2017.

Programområdet omfatter tiltak for å opprett-
holde eller forbedre sikkerheten og miljøet rundt
eksisterende infrastruktur. Dette omfatter tek-
niske tiltak og barrierer for å sikre mot konse-
kvensene av menneskelige feil, rassikring, sikring
og sanering av planoverganger, tunnelsikkerhet
og miljøtiltak. Alle jernbanestrekninger analyse-
res for å identifisere risikoforhold og prioritere til-
tak. Basert på en samlet vurdering av risikobildet
prioriteres tiltak for å forebygge ulykker på plano-
verganger, forhindre avsporing og sammenstøt
mellom tog, rassikringstiltak mv. Målet er at alle
tiltak skal bidra til å opprettholde eller forbedre
sikkerhetsnivået. 

Teknisk trafikksikkerhet

Det foreslås 111 mill. kr.
Teknisk trafikksikkerhet omfatter i hovedsak

tiltak for å oppfylle sikkerhets- og myndig-
hetskrav, bl.a. i togframføringsforskriften. Jern-
baneverket er gitt dispensasjon fra Statens jern-
banetilsyn for flere tiltak knyttet til signalanleg-
gene. Dette gjelder bl.a. signal- og sikringsanlegg
på Brevikbanen.

I 2017 legges det opp til å videreføre pågående
arbeider med å bygge ut automatisk togkontroll
(ATC). Tiltakene forebygger ulykker med sam-
menstøt mellom tog ved å forhindre utilsiktet pas-
sering av stoppsignaler. 

På strekningen Oslo S-Strømmen-Lillestrøm og
Eidsvoll-Jessheim videreføres arbeidet med om-
bygging av ATC med full overvåkning av hastig-
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het (F-ATC). I tillegg til å forhindre utilsiktet pas-
sering av stoppsignaler, sørger F-ATC for at to-
gene ikke kjører fortere enn skiltet hastighet, og
at de bremser ned tidsnok ved innkjøring til sta-
sjon.

Rassikring

Det foreslås 119 mill. kr til rassikring i 2017. 
Klimaendringer har ført til mer flom og flere

ras (jord, leire, stein og snø). Dette gir økt risiko
for ulykker og for problemer med togtrafikkens
punktlighet og regularitet. Det gjennomføres der-
for rassikring på det eksisterende jernbanenettet.
Tiltak omfatter bl.a. sikring mot steinsprang, flom
og løsmasseskred, drenering, stabilisering av lin-
jen m.m. Klimautviklingen gjør det også nødven-
dig med mer overvåking og befaring, bedre vars-
lingsrutiner og flere værstasjoner. 

Prioriteringene av konkrete tiltak bygger bl.a.
på strekningsanalyser, rasfarekartlegginger, lokal-
kunnskap og muligheter for å koordinere tiltak
med annet arbeid på strekningene.

Sikring og sanering av planoverganger

Det foreslås 44 mill. kr til sikring og sanering av
planoverganger i 2017. 

Det er på usikrede planoverganger det skjer
flest dødsfall i forbindelse med togframføring. An-
tall planoverganger er mer enn halvert de siste 50
årene, enten ved sanering av overganger eller ved
å legge ned banestrekninger. De siste 10 årene er
om lag 800 planoverganger fjernet.

Tiltak på usikrede planoverganger som bru-
kes daglig, prioriteres i 2017, og det blir arbeidet
videre med flere forskjellige tiltak, som f.eks. plan-
skilte kryssinger (kulverter og bruer), sikring/
varsling, vegomlegging/utbedring av veg-geometri,
holdningsskapende arbeid m.m.

For å komme fram til gode løsninger for plano-
verganger der det er aktuelt å kjøre med lange og
tunge tømmerbiler og modulvogntog er det ned-
satt en ekspertgruppe med representanter fra
Jernbaneverket og Statens vegvesen. For de mer
kostbare løsningene har Jernbaneverket søkt
kostnadsdeling med eierne av vegene; dvs. Sta-
tens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner.
Foruten Bane NOR SF sine vurderinger av nytte,
kostnader og planframdrift, legges det vekt på
kostnadsdeling ved prioritering av nye i tiltak i
2017. 

Tunnelsikkerhet 

Det foreslås 32 mill. kr.
Dette omfatter i hovedsak tiltak for selv-evaku-

ering som f.eks. nødlys og skilting, tiltak for assis-
tert evakuering som f.eks. rømmingsutganger,
brannhemmende tiltak og ulykkesforebyggende
tiltak (sikring av kritiske konstruksjoner). Tiltak
prioriteres i hovedsak i henhold til kartlegginger,
risikovurderinger og forskriftskrav. 

Miljøtiltak

Det foreslås 27 mill. kr til miljøtiltak i 2017. Vik-
tige tiltak for å ivareta Bane NORs miljøansvar er
håndtering av forurensning og avfall, samt å
fjerne kilder til forurensning. Andre viktige opp-
gaver er tiltak mot dyrepåkjørsler, arbeid med å
redusere støyplager, energieffektivisering, samt å
minske konflikter mellom jernbanen og naturm-
angfoldet, bl.a. ved å redusere bruken av sprøyte-
midler. 

Post 75 Tilskudd til kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift

Det foreslås 66,6 mill. kr i 2017. Posten er en videre-
føring av kap. 1350, post 34 Kompensasjon for økt
arbeidsgiveravgift.

Bevilgningen dekker videreføring av arbeidet
med å forlenge Oteråga kryssingsspor (fra 290 til
600 meter), som ligger 24 km øst for Bodø på
Nordlandsbanen. Dette gir økt kapasitet for len-
gre godstog og mer effektiv persontransport. Pro-
sjektet omfatter i tillegg bygging av holdeplass
ved Reitan/Oteråga for reisende til/fra forsvars-
anlegget på Reitan. Arbeidet med hovedplan star-
tet høsten 2014. I 2016 har Jernbaneverket ut-
arbeidet detaljplan og påbegynt byggearbeider
med sikte på ferdigstilling av kryssingssporet og
holdeplassen i 2017. Anslått prosjektkostnad er
135–140 mill. kr. 

Post 76 Merverdiavgift på kjøp av 
infrastrukturtjenester

Inntil videre foreslås det bevilget 4 240,3 mill. kr
til merverdiavgift på kjøp av jernbaneinfrastruk-
turtjenester på egen post. Utgifter til merverdiav-
gift på kjøp av infrastrukturtjenester vil ha en mot-
post i tilsvarende merverdiavgiftsinntekter for sta-
ten. Merverdiavgiftsinntektene budsjetteres på
kap. 5521, post 70. På grunn av terminforskyvning
av innbetalingen av merverdiavgift, vil bokførte
inntekter kun øke med 5/6 av utgiftene i 2017.
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I forbindelse med gjennomføringen av jern-
banereformen har Skatt Øst i en veiledende ut-
talelse vurdert at Jernbanedirektoratets kjøp av in-
frastrukturtjenester fra Bane NOR SF til drift og
vedlikehold, planlegging og investeringer i linjen
(jf. postene 71, 72 og 73) må anses som vederlag
for infrastrukturtjenester, og er derfor merverdi-
avgiftspliktig. Samferdselsdepartementet foretar
nå en nærmere vurdering av spørsmålet, her-
under om kjøpet kan innrettes slik at det ikke er

merverdiavgiftspliktig. Departementet vil fore-
legge vurderingen for skattemyndighetene.

Ved å holde merverdiavgiften på en egen post
er de øvrige bevilgningene til jernbaneinfrastruk-
turen også uten merverdiavgift, som den har vært
siden 2005. Det gjør det noe enklere å sammen-
likne bevilgningene over tid. På denne bakgrunn
foreslås det å tilføye stikkordene «kan nyttes un-
der» og «kan overføres» postene 71, 72, 73 og 75.

Kap. 4352 Jernbanedirektoratet

Post 01 Innbetalinger til Norsk 
jernbaneskole og Norsk jernbanemuseum

Det foreslås å budsjettere med 31 mill. kr i inntek-
ter på ny post 01 i 2017. De budsjetterte inntek-

tene omfatter 30 mill. kr i inntekter fra ekstern
kursvirksomhet ved Norsk jernbaneskole, samt
1 mill. kr i billett- og suvenirinntekter ved Norsk
jernbanemuseum, se egne omtaler av virksomhe-
tene under kap. 1352, post 01.

Kap. 1354 Statens jernbanetilsyn

Til sammen foreslås det bevilget 91,5 mill. kr til
Statens jernbanetilsyn i 2017. 

Statens jernbanetilsyn er et forvaltningsorgan
som utøver kontroll- og tilsynsmyndighet med
jernbane, trikk, t-bane, tau- og kabelbaner og for-
nøyelsesinnretninger og med konkurransen på
jernbanemarkedet. Tilsynet er underlagt Samferd-
selsdepartementet. Med virkning fra 17. juni 2016
overtok Samferdselsdepartementet ansvaret for å
følge opp fornøyelsesinnretninger fra Kommunal-
og moderniseringsdepartementet. 

Tilsyn med jernbane, trikk og t-bane finansi-
eres med bevilgninger over statsbudsjettet, mens
tilsynet med tau- og kabelbaner og fornøyelse-
sinnretninger finansieres for en stor del med ge-
byrer betalt av bransjen. 

Tilsynets hovedoppgaver var for inntil få år si-
den sikkerhet og samtrafikkevne på jernbane. I lø-
pet av de senere år er Statens jernbanetilsyn sta-
dig tillagt nye oppgaver som markedsovervåking,
ansvaret for å håndheve passasjerrettigheter på
jernbane, tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøy-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og 
Norsk jernbanemuseum 31 000

Sum kap. 4352 31 000

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Driftsutgifter 61 839 61 976 71 700

21 Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og 
kabelbaner og fornøyelsesinnretninger 17 769 16 466 19 800

Sum kap. 1354 79 608 78 442 91 500
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elsesinnretninger, og senest tilsynsansvar knyttet
til sikring på jernbane. Gjennom nye EU-regule-
ringer vektlegges tydelig behovet for et sterkt og
uavhengig markedsovervåkingsorgan, noe som
gir funksjonen stadig mer synlighet. Nye opp-
gaver og ansvarsområder har medført store
endringer i Statens jernbanetilsyn som organisa-
sjon, med vekst i antall ansatte, nye og endrede
målsettinger, og endringer i arbeidsmetodikk og
kompetansebehov. 

Statens jernbanetilsyn fører kontroll og tilsyn
med i underkant av 40 jernbanevirksomheter, om
lag 900 fornøyelsesinnretninger og i overkant av
800 taubaneanlegg. På jernbanesiden er det rela-
tivt få men store aktører, mens bildet er mer sam-
mensatt for de to andre tilsynsområdene. Statens
jernbanetilsyn har kontorer i Oslo og Trondheim. 

Forenklingsarbeider, effektivisering og tidstyver 

Tilsynet jobber løpende med effektivisering, og
tilrettelegger for økt bruk av elektroniske skje-
maer i samarbeid med virksomhetene. En vesent-
lig forenkling er at antall forskrifter om taubaner
går fra 11 til 1 når ny taubanelov trer i kraft, og an-
tall forskrifter om fornøyelsesinnretninger går fra
4 til 1 når ny lov om fornøyelsesinnretninger trer i
kraft, tentativt 1. januar 2017 for begge.

Post 01 Driftsutgifter 

Det foreslås bevilget 71,7 mill. kr til tilsynet med
jernbane, trikk og t-bane. I bevilgningen inngår
5,6 mill. kr i kompensasjon for premiebetaling til
Statens pensjonskasse, jf. omtale i del I. Uten
denne omleggingen er økningen i bevilgningen på
om lag 4,1 mill. kr, eller 6,7 pst. fra saldert budsjett
2016. Økningen går til å styrke tilsynets kapasitet
innen markedsovervåking, tilsyn med sikring/be-
redskap og for å møte behovet for økt kapasitet i
forbindelse med jernbanereformen. 

I tillegg til å føre kontroll og tilsyn med jernba-
nevirksomhetene i Norge skal Statens jernbanetil-
syn, i tråd med målene for transportpolitikken,
være pådriver for en sikker og samfunnsnyttig
jernbane, t-bane og sporveisvirksomhet. Tilsynet
deltar i internasjonalt arbeid innenfor jernbane-
området, og engasjementet retter seg spesielt mot
områder av særlig betydning for sikkerhet og har-
monisering for økt samtrafikkevne. Gjennom ek-
spertgrupper, komiteer og European Railway
Agency (ERA) deltar Statens jernbanetilsyn aktivt
i EUs regelverksprosesser, i tett dialog med Sam-
ferdselsdepartementet. 

Jernbanen er inne i en tid med mange store
strategiske prosesser, både nasjonalt og i EU, sær-
lig som følge av jernbanereformen og fjerde jern-
banepakke. Disse vil påvirke rammevilkår og kon-
kurranseforhold og derigjennom Statens jernba-
netilsyns oppgaver og prioriteringer i årene fram-
over. I 2017 blir sikring integrert som en del av til-
synets virksomhet innenfor områdene oppfølging
av regelverk, tilsyn og veiledning.

Status og resultater 

Det er trygt å kjøre tog i Norge. Sikkerhetsnivået
på norsk jernbane er blant de beste i Europa. Det
var 21 jernbaneulykker i Norge i 2015, mot 28 i
2014. 21 ulykker er omtrent på snittet for antall
ulykker på det nasjonale jernbanenettet de siste ti
årene. Dette indikerer et stabilt sikkerhetsnivå. 

Statens jernbanetilsyn har stor oppmerksom-
het på Jernbaneverkets virksomhet, som er den
største aktøren og en viktig premissgiver på jern-
banen. Beredskap er viet mye oppmerksomhet,
og betydelige framskritt er oppnådd de siste
årene. 

Statens jernbanetilsyns tilsynsaktiviteter be-
krefter at virksomhetene i store trekk har tilfreds-
stillende sikkerhetsstyring. Bransjen har likevel
noen felles utfordringer, som for eksempel: 
– Førerkompetanse er en viktig del av og en sik-

kerhetsbarriere for sikker framføring av tog.
Flere virksomheter har hatt utfordringer med å
godtgjøre at virksomhetens rutiner for opplæ-
ring og prøving av førere gir tilstrekkelig kom-
petanse. 

– Statens jernbanetilsyn har gjennom dokument-
tilsyn hos flere virksomheter konstatert at det
er store variasjoner mht. hvordan jernbane-
virksomhetene oppfyller kravene til leveran-
dørstyring. 

Statens jernbanetilsyn er markedsovervåkingsor-
gan for jernbanesektoren og overvåker konkurran-
sesituasjonen på markedene for jernbanetjenester.
Det hører bl.a. med til oppgavene å føre tilsyn med
Jernbaneverkets fordeling av infrastrukturkapasi-
tet og operatører av serviceanleggs tilbud av jern-
banerelaterte tjenester til jernbaneforetak i Norge.
Tilsynet er klageorgan for aktører som mener seg
utsatt for forskjellsbehandling eller diskriminert av
infrastrukturforvalter og operatører av servicean-
legg. Antall klager fra jernbaneforetak har økt det
siste året. Jernbanereformen legger opp til økende
konkurranse i det nasjonale markedet for person-
transport med jernbane. Tilsynet mener det er
sannsynlig at flere aktører og økt konkurranse kan
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medføre sterkere rivalisering mellom aktører om
tilgang til infrastruktur, serviceanlegg og jernbane-
relaterte tjenester. Dette kan føre til en betydelig
økning i antall klagesaker. Klagesakene reiser ofte
vanskelige prinsipielle spørsmål av økonomisk og
juridisk karakter som det er ressurskrevende for
tilsynet å behandle.

Statens jernbanetilsyn deltar i internasjonalt
arbeid i saker som kan ha vesentlig betydning for
Norge. Viktige tema i 2016 har vært fjerde jernba-
nepakke, framtidens signalanlegg på det euro-
peiske jernbanenettet (ERTMS) og revidering av
taubanedirektivet. Dette arbeidet bidrar til at
Norge tidlig får informasjon om endringer som
kan ha stor betydning for Norge, og hvor Statens
jernbanetilsyn kan ha påvirkningskraft bl.a. via
sine nettverk i medlemslandene. 

En mulig omfordeling av roller og ansvar som
følger av fjerde jernbanepakke kan få betydning
for Statens jernbanetilsyns oppgaver og priorite-
ringer knyttet til sikkerhet, samtrafikk og konkur-
ranseforhold. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, tilsyn med 
tau- og kabelbaner og 
fornøyelsesinnretninger 

Det foreslås bevilget 19,8 mill. kr til tilsynet med
tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger i
2017. I bevilgningen inngår 1,3 mill. kr i kompen-
sasjon for premiebetaling til Statens pensjons-
kasse, jf. omtale i del I. Uten denne omleggingen
er økningen på 2,0 mill. kr eller 12,2 pst. fra sal-
dert budsjett 2016. Økningen går til å styrke admi-
nistrasjon, ledelse, juridisk støtte og IKT. Statens
jernbanetilsyn har de senere årene måttet prioritere
ressurser fra post 01 til å styrke disse områdene.
Den økte bevilgningen er utgifter som i stor grad
ikke gebyrfinansieres. 

Tilsynet skal være pådriver for trygg transport
med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretnin-
ger og utarbeider forskrifter og veiledninger. Til-
synet følger opp ulykker og uhell med person-
skade. 

Tilsynet med tau- og kabelbaner og fornøyel-
sesinnretninger har tidligere i all hovedsak vært
utført som stedlige tilsyn. Modernisering av regel-
verket og tilsynsmetodikken medfører en endring
til systemtilsyn og vektlegging av at virksomhe-
tene har fullt ansvar for sikkerheten, både i tek-
niske innretninger og drift. Endringen blir i stor
grad gjennomført i 2017. 

Status og resultater 

Det var 6 alvorlige hendelser på taubane i 2015.
Barn som faller ut av stolheiser utgjør flesteparten
av disse hendelsene. Det er rapportert 9 alvorlige
hendelser innenfor området fornøyelsesinnretnin-
ger i 2015. De fleste er knyttet til aktiviteter i
høyde- og klatreparker med «ZIP Line» eller vann-
rutsjebaner. Alvorlige hendelser blir fulgt opp di-
rekte med den driftsorganisasjonen det gjelder for
å bidra til å avdekke årsakssammenhenger. 

Statens jernbanetilsyn deltar i internasjonalt
arbeid på flere områder med stor betydning for
Norge. Innen taubaneområdet har tilsynets enga-
sjement hovedsakelig vært i OITAF (International
Organization for Transportation by Rope), og
innen fagområdet fornøyelsesinnretninger har det
vært arbeid i CEN (Comité Européen de Normali-
sation) med ferdigstilling av standard for fornøyel-
sesinnretninger. 

Hovedaktivitetene i 2017 er tilsyn, regelverks-
utvikling og arbeid med driftstillatelser til tau- og
kabelbaner og fornøyelsesinnretninger. 

Kap. 4354 Statens jernbanetilsyn

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og 
fornøyelsesinnretninger 13 298 13 674 14 000

Sum kap. 4354 13 298 13 674 14 000
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Post 01 Gebyrer for tilsyn med tau- og 
kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

I 2017 budsjetteres det med om lag 14 mill. kr i ge-
byrinntekter for tilsynet med tau- og kabelbaner

og fornøyelsesinnretninger. Det er en prisjuste-
ring av inntektsnivået fra 2016.

Kap. 1356 Bane NOR SF

Det foreslås bevilget 300 mill. kr til utgifter på kap.
1356 Bane NOR SF. Forslaget er likt fordelt mel-
lom utgifter til omstilling og en ny ordning for
driftskreditt i statsforetaket.

I Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016) ble Stortinget
orientert om opprettelse av interimsorganisasjo-
ner for Jernbanedirektoratet og Jernbaneinfra-
strukturforetaket. Disse ble etablert i februar
2016 og gjennomfører en rekke forberedende ar-
beider for å legge til rette for den planlagte organi-
sasjonsendringen 1. januar 2017, jf. redegjørelse
for status i arbeidet i Prop. 126 S (2015–2016) No-
kre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak
og jernbane. Foretaket ble gitt navnet Bane NOR
SF i august 2016. Samferdselsdepartementet vil
komme tilbake til avviklingen av Jernbaneverket
og opprettelsen av statsforetaket på egnet måte.

Etter overdragelse av det nasjonale jernbane-
nettet fra Jernbaneverket til statsforetaket, blir
Bane NOR SF infrastrukturforvalter etter jernba-
nelovgivningen. Det er også lagt opp til at foreta-
ket overtar eierskapet til ROM eiendom AS fra
NSB AS. Foretaket skal tilby en sikker, tilgjenge-
lig og velfungerende jernbaneinfrastruktur til tog-
selskapene og togbrukerne. Det får det operative
koordineringsansvaret for arbeidet med bered-
skap, krisehåndtering og sikkerhet i sektoren, og
de øvrige aktørene pålegges å bidra til nødvendig
informasjonsutveksling. Foretaket blir styrt gjen-
nom vedtekter og eierstyring, og gjennom Jernba-
nedirektoratets kjøp av infrastrukturtjenester.
Virksomhetens inntekter kommer i hovedsak fra
Jernbanedirektoratets kjøp av infrastrukturtjenes-
ter, i tillegg til kjørevegsavgifter og inntekter fra

salg av tjenester og inntekter knyttet til eien-
domsvirksomheten. 

Post 71 Tilskudd til omstilling

Det foreslås 150 mill. kr i 2017 som engangstil-
skudd til omstilling.

Ved overføring av hoveddelen av Jernbane-
verkets virksomhet, eiendeler, rettigheter og plik-
ter til foretaket, er det behov for å omstille virk-
somheten for å tilpasse den til nye rammebe-
tingelser. Omstillingen omfatter bl.a.:
– Etablering av pensjonsordning for nyansatte
– Omlegging av modell for økonomi- og virksom-

hetsstyring, samt tilhørende systemer og kom-
petanseoppbygging

– Utvikling av en tjenestekatalog med oversikt
over hvilke tilleggstjenester foretaket tilbyr,
herunder kommersielle tjenester, tjenesteavta-
ler mv.

Omstillingsarbeidet omfatter også arbeid med å
overta eierskapet til Rom Eiendom, relokalisering
av kontorer mv. Foretaket har et anslått behov for
om lag 35 nye faste stillinger i 2017, i hovedsak
innenfor områdene økonomi og kunde/trafikk. 

Post 86 Driftskreditt

Det foreslås 150 mill. kr til en driftskredittordning
til Bane NOR SF. 

Driftskreditten er et kortsiktig lån med løpetid
på inntil 12 måneder. Formålet med driftskredit-
ten er å gi foretaket likviditet til å håndtere lø-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

71 Tilskudd til omstilling 150 000

86 Driftskreditt 150 000

96 Aksjekapital 100

Sum kap. 1356 100 300 000
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pende utbetalinger. Foretaket får en omfattende
virksomhet der tidsforskyvninger i inn- og utbeta-
linger kan gi store variasjoner i likviditeten. Fore-
takets virksomhet og aktivitetsnivå enkelte år må
utarbeides basert på foretaksordinære finansielle
rammer som består av statlige bevilgninger til
Jernbanedirektoratets kjøp av infrastrukturtjenes-
ter på kap 1352, postene 71–76, med tillegg for
foretakets eksterne inntekter. 

Lånemodellen som er benyttet for de regionale
helseforetakene, skal legges til grunn. Drifts-
kreditten settes på en ikke rentebærende konto i
Norges Bank inntil det er bruk for den. Samferd-
selsdepartementet utarbeider nærmere retnings-
linjer for forvaltningen av kreditten, herunder
låneavtaler og låne-/rentevilkår. 

Kap. 5611 Aksjer i NSB AS

NSB-konsernets prognose for årsresultat etter
skatt i 2016 er på 550 mill. kr. Ordinær utbyttepoli-
tikk for NSB AS er 50 pst. utbytte av årsresultatet i
konsernet etter skatt. Det tilsier et utbytte på 275
mill. kr i 2017. I forbindelse med restrukturererin-
gen av NSB AS er det lagt opp til å skille ut virk-
somhet fra NSB AS, med påfølgende restrukture-

ring av selskapets eksterne finansiering. For å
legge til rette for kapitalisering av NSB AS og ut-
skilling av virksomhet foreslås det derfor at det
ikke budsjetteres med utbytte fra NSB AS i 2017.
Endelig utbytte fastsettes av selskapets general-
forsamling.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

85 Utbytte 753 000 595 000

Sum kap. 5611 753 000 595 000
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Programkategori 21.60 Kystforvaltning

Utgifter under programkategori 21.60 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 21.60 fordelt på kapitler

Regjeringen vil legge til rette for utvikling av en
konkurransedyktig, trygg og miljøvennlig sjø-
transport og en effektiv beredskap mot akutt foru-
rensning som hindrer og begrenser miljøskade.
Miljøhensyn skal inkluderes i den løpende kyst-
forvaltningen. Regjeringen vil utvikle de enkelte
transportmidlenes fortrinn og styrke samspillet
mellom dem, slik at det legges til rette for effektiv
ressursutnyttelse. Som en del av dette arbeidet
skal regjeringen legge til rette for at godstranspor-
ten på veg kan overføres både til sjø og bane. 

Samferdselsdepartementets virkemidler
innenfor kystforvaltningen omfatter rettslig regu-
lering, etatsstyring av Kystverket og tilskuddsord-
ninger innen havneområdet. Kystforvaltning om-
fatter sjøtransport og havnepolitikk, forebyg-
gende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt foru-
rensning. I dette ligger bl.a. utbygging, drift og
vedlikehold av maritim infrastruktur og tjenester
og myndighetsutøvelse etter havne- og farvanns-
loven, losloven, forurensningsloven og svalbard-
miljøloven og tilhørende forskrifter. 

Rammene for arbeidet innenfor kystforvaltnin-
gen for øvrig er Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal
transportplan 2014–2023. Meld. St. 35 (2015–
2016) På rett kurs. Forebyggende sjøsikkerhet og be-
redskap mot akutt forurensning som ble lagt fram
for Stortinget i juni 2016, vil legge grunnlaget for å
opprettholde og styrke det høye sikkerhetsnivået
i årene framover.

I forvaltningen av havner og sjøtransport og
for sjøsikkerhet og beredskap har Kystverket an-
svar for å redusere klimagassutslippene og ta mil-
jøhensyn innen egen sektor. 

Til Kystverket foreslås bevilget 2,6 mrd. kr,
mens det foreslås bevilget 47,4 mill. kr til driften
av samfunnet Jan Mayen og avvikling av naviga-
sjonssystemet Loran-C. Det budsjetteres med
789,8 mill. kr i sektoravgifter, jf. omtale av kap.
5577 under programkategori 21.10 Administra-
sjon. 

Regjeringen viderefører innsatsen på vedlike-
hold av navigasjonsinfrastrukturen, og arbeidet
med å redusere vedlikeholdsetterslepet på naviga-

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

1360 Kystverket 2 529 206 2 631 766 2 579 400 -2,0

1361 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C 43 023 61 708 47 400 -23,2

Sum kategori 21.60 2 572 229 2 693 474 2 626 800 -2,5

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

4360 Kystverket 10 081 11 378 11 700 2,8

4361 Samfunnet Jan Mayen og Loran C 7 117 5 490 5 700 3,8

Sum kategori 21.60 17 198 16 868 17 400 3,2
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sjonsinfrastruktur og fyrbygninger vil bli priori-
tert. Utbedring av farleder, med utvidet bredde og
dybde, og oppmerking med navigasjonsinstallasjo-
ner vil gjøre seilasen tryggere, og sjøtransporten
mer konkurransedyktig.

Regjeringen foreslår en treårig forsøksordning
med tilskudd til overføring av gods fra veg til sjø,
mens tilskuddsordningen for havnesamarbeid vi-
dereføres i 2017.

Bygging av Kystverkets fjerde, av i alt seks
planlagte multifunksjonsfartøy for oljevern og
drift og vedlikehold av navigasjonsinfrastruktur,
vil starte i 2017. 

Dagens ordning for den nasjonale slepebåtbe-
redskapen videreføres i 2017. 

Kystverket bygger, utbedrer og vedlikeholder
infrastruktur i tilknytning til fiskerihavnene.

Samferdselsdepartementet har forvaltningsan-
svaret for Samfunnet Jan Mayen, mens driften iva-
retas av Forsvaret. 

Budsjettforslaget til kystområdet vil gi en opp-
følging av de økonomiske rammene på 86,3 pst.
for første fireårsperiode i Nasjonal transportplan
2014–2023. 

Tilstandsvurdering og hovedutfordringer

Sjøtransport er en viktig del av det norske trans-
portsystemet med stor betydning for norsk indus-
tri og norske arbeidsplasser. Den har lave infra-
strukturkostnader og lave eksterne kostnader
knyttet til arealbeslag, kø, støy, ulykker og person-
skader sammenliknet med andre transportformer.
Gitt høy kapasitetsutnyttelse, har godstransport
på sjø over lange avstander relativt lavt energifor-
bruk og lave klimagassutslipp pr. tonnkilometer. 

Utslippet av miljø- og helseskadelige stoffer og
klimagasser fra sjøtransporten vil gradvis reduse-
res ved strengere miljøkrav for nye skip og ved
bruk av ny teknologi. Skipenes lange levetid og
høye kostnader ved ombygging og nybygging
gjør at utslippskutt kan være utfordrende for sjø-
transporten sammenliknet med andre transport-
former. 

Overføring av gods fra veg til sjø er viktig for å
bedre framkommeligheten, øke transportsikker-
heten på vegnettet og redusere transportsekto-
rens samlede klima- og miljøpåvirkning. Effektiv
drift og forvaltning av havnene vil kunne legge til
rette for å overføre gods fra veg til sjø. I Nasjonal
havnestrategi fra 2015 er det presentert flere tiltak
som skal fremme en slik utvikling, bl.a. tilskudds-
ordninger for havnesamarbeid og for godsoverfø-
ring. Dessuten vil en videre utvikling og integre-
ring av havner, godsterminaler og næringsområ-

der være viktige elementer. Tilskuddsordningen
for havnesamarbeid ble innført i 2015, og forsøks-
ordningen for godsoverføring foreslås innført fra
2017.

For å lykkes med godsoverføring må aktører i
hele transportkjeden bidra. De fleste trafikkhav-
nene er kommunale, og staten eier ingen ordi-
nære trafikkhavner. Kommunene har som plan-
myndighet og havneeier derfor en helt sentral
rolle i å tilby og legge til rette for attraktive hav-
netjenester. Men det er markedsaktørene selv
som velger den transportformen som er best til-
passet egne behov.

Som en del av grunnlaget for Nasjonal trans-
portplan 2018–2029 har transportetatene gjen-
nomført prosjektet «Bred samfunnsanalyse av
godstransport». Analysen viser at fem til sju mill.
tonn av dagens godstransport på om lag 270 mill.
tonn på veg potensielt kan overføres til sjø eller
jernbane. Samferdselsdepartementet kommer til-
bake til dette i Nasjonal transportplan 2018–2029. 

Stadig større fartøyer krever større manøvre-
ringsrom og øker behovet for å utdype og utvide
farleder og havneområder. Disse tiltakene kan lo-
kalt gi negative konsekvenser bl.a. for naturmang-
fold og vannkvalitet. 

For å unngå unødig miljøbelastning er det krav
i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrif-
ter, forurensningsloven og forurensningsforskrif-
ten om utredning og skadebegrensende/avbø-
tende tiltak ved farleds- og havnetiltak. Utford-
ringen er å tilpasse omfanget av utredningene til
formålet og finne løsninger som ivaretar miljøhen-
syn innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

For å redusere risiko for alvorlige hendelser,
etablerer og drifter Kystverket forebyggende sjø-
sikkerhetstiltak, som navigasjonsinfrastruktur,
lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenesten. Kyst-
verket har også det operative ansvaret for den
statlige beredskapen mot akutt forurensning,
samt ansvaret for å samordne privat, kommunal
og statlig beredskap i et nasjonalt beredskapssys-
tem. 

Det forventes at sjøtransporten vil øke i årene
framover. Dette kan føre til flere skipsulykker og
akutte forurensningshendelser dersom det ikke
iverksettes nye tiltak som reduserer sannsynlig-
heten for ulykker eller at eksisterende tiltak vide-
reutvikles. Aktuelle tiltak er beskrevet i Meld. St.
35 (2015–2016) På rett kurs. Forebyggende sjøsik-
kerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Med økt maritim aktivitet i nordområdene er
det behov for å utvikle nye metoder for å be-
kjempe oljeforurensning i islagte farvann. Nye
metoder kan medføre økt behov for opplæring og
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gjennomføring av øvelser. Samferdselsdeparte-
mentet har ansvaret for å utrede og utvikle et olje-
vern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen i sam-
arbeid med Olje- og energidepartementet,
Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og
miljødepartementet. Det vises til omtale i 21.10
Administrasjon.

Det ventes at klimaendringer vil øke havnivået
og føre til kraftigere og hyppigere vind og mer in-
tens nedbør. Klimaendringene kan kreve endret
standard på nyanlegg og øke kostnadene til plan-
legging, etablering, vedlikehold og drift av mari-
tim infrastruktur. Dette følges opp i planproses-
sene bl.a. gjennom endrede krav til dimensjone-
ring. 

Kystverkets navigasjonsinfrastruktur består av
om lag 21 000 navigasjonsinnretninger som bl.a.
fyr, lykter, faste og flytende merker og radarsva-
rere. Tilgjengeligheten (oppetid) til navigasjons-
innretningene er høy, og bedre enn anbefalingene
i internasjonale retningslinjer. Kystverket anslår
at vedlikeholdsetterslepet for navigasjonsinnret-
ninger og fyrbygninger er på om lag 1,6 mrd. kr.
Forutsatt samme slitasje på innretningene som
tidligere, vil økt innsats på vedlikehold og forny-
ing bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet. 

Norsk tilstedeværelse på Jan Mayen opprett-
holdes også etter at Loran-C ble lagt ned 1. januar
2016. Jan Mayens beliggenhet gjør øya godt egnet
for referansestasjoner for satellittbaserte naviga-
sjonssystemer, slik som EGNOS og Galileo. Byg-
ningsmassen på øya er av eldre dato, og de senere
årene er det kun utført strengt nødvendig vedlike-
hold.

Resultatrapport 2015

Framkommelighet

Samferdselsdepartement startet i 2014 en gjen-
nomgang av havne- og farvannsloven, og anbefa-
lingen til videre arbeid ble presentert i 2015. På
grunnlag av anbefalingene nedsatte regjeringen
12. august 2016 et lovutvalg som skal foreslå ny
havne- og farvannslov. Regjeringen ønsker med
dette å få på plass et mer brukervennlig og tidsrik-
tig regelverk for å bedre sikkerheten til sjøs og
legge til rette for en mer effektiv og miljøvennlig
sjøtransport.

Eksterne utredninger av godstransportsekto-
ren generelt, og sjøtransport og havnemarkedet
spesielt, har gitt et bedre faglig grunnlag for å ut-
vikle virkemidler og tiltak innen transportsekto-
ren. Transportetatene har gjennomført en Bred
samfunnsanalyse av godstransport. Samferdselsde-
partementet har hatt ansvaret for å bedre data-

grunnlaget for å utvikle mer pålitelig statistikk og
kartlegging av varestrømmer. Gjennom Norges
forskningsråd ble det også tildelt ekstra midler til
forskning og utredning om godstransport på sjø
og kombinerte transportløsninger. Kystverket har
styrket sin kapasitet og kompetanse innen analyse
og utredning. 

Følgende investeringsprosjekter ble avsluttet i
2015:
Fiskerihavner
– Træna i Træna kommune, Nordland – utdy-

ping av havna og ny innseiling, samt bygging
av molo, 

– Vannvåg i Karlsøy kommune, Troms – bygging
av molo. 

Farleder
– Innseiling Florø i Flora kommune, Sogn og

Fjordane
– Innseiling Bergen/Askøy i Askøy kommune,

Hordaland
– Innseiling Ålesund i Ålesund kommune, Møre

og Romsdal
– Gjennomseiling Husøy/Melandsflua i Karmøy

og Haugesund kommuner, Rogaland.

Stad skipstunnel er omtalt i Meld. St. 26 (2012–
2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Kystver-
ket har utarbeidet en konseptvalgutredning
(KVU) med to alternativer for dimensjonering av
en tunnel gjennom Stadlandet. Det ble varslet opp-
start av reguleringsplanarbeid og høring av plan-
program for Stad skipstunnel i 2015. Arbeidet inn-
går som en del av forprosjekt som tar utgangs-
punkt i det største tunnelalternativet. Endelig rap-
port vil foreligge i 2017. 

Longyearbyen havn er omtalt i Nasjonal trans-
portplan 2014–2023. Kystverket fikk i desember
2015 i oppdrag å gjennomføre en utredning for å
vurdere ulike konsepter for ny havneinfrastruktur
i Longyearbyen, jf. Prop. 1 S (2015–2016). Endelig
rapport med anbefaling av videre framdrift vil bli
lagt fram høsten 2016.

Sjøsikkerhet

Vedlikeholdet av navigasjonsinnretninger ble i
2015 i hovedsak gjennomført etter plan. Økte be-
vilgninger de siste tre årene har redusert vedlike-
holdsetterslepet. Av hensyn til sjøsikkerheten er
vedlikehold av innretninger med direkte betyd-
ning for sikker navigasjon prioritert framfor byg-
ninger. For å opprettholde sikkerhetsnivået ble
det i 2015 også prioritert å utbedre stormskader
på innretningene.
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Tabell 5.38 viser tilgjengelighet (oppetid) for
Kystverkets navigasjonsinnretninger med lys,
dvs. fyr, lykter, lanterner og lysbøyer, samt radar-
svarere (RACON). Tilgjengeligheten var 99,7 pst.
i 2015, det samme som i 2014. 

Den høye tilgjengeligheten er medvirkende til
at det i 2015 ikke var ulykker som følge av svikt i
Kystverkets navigasjonsinnretninger. 

Kilde: Kystverket

Automatisk Identifikasjon System (AIS) er et sen-
tralt hjelpemiddel i sjøtrafikkovervåkingen. Sjøtra-
fikksentralene benytter informasjon både fra de
landbaserte AIS-basestasjonene og AIS-satellit-
tene. Gjennomsnittlig tilgjengelighet (oppetid) for
de 50 AIS-basestasjonene som opereres av Kyst-
verket, var 99,7 pst. I 2015 ble det gjennomført for-
nying av AIS-basestasjonene langs norskekysten.
Det ble også etablert en bakkestasjon i Vardø for
nedlesing av data fra AIS-satellittene. En ny AIS-
satellitt, AISSat-3, er anskaffet, og det tas sikte på
å sette den i drift i løpet av 2016.

Kystverkets sjøtrafikksentraler gir informa-
sjon til fartøyer om bl.a. værforhold og skipstra-
fikk, assisterer fartøyer med navigeringen ved be-
hov og organiserer trafikken i sine tjenesteområ-
der for å unngå farlige situasjoner. Sjøtrafikksen-
tralene ga i overkant av 368 000 seilingsklarerin-
ger i 2015, som er en økning med 2,1 pst. fra 2014,
jf. tabell 5.39. Økningen gjelder primært Horten
sjøtrafikksentral, som fikk utvidet sitt tjenesteom-
råde fra 1. oktober 2015 til å dekke indre del av
Oslofjorden, inkludert Oslo havn. 

Fra 2009 til 2015 har antallet seilingsklarerin-
ger økt med over 41 pst.

Kilde: Statistisk sentralbyrå/Kystverket – StatRes

Tabell 5.38 Tilgjengelighet (oppetid) for Kystverkets navigasjonsinnretninger

2014 2015
Endring i pst.

2014–2015

Antall anlegg 5 979 6 094 1,9

Antall slukninger 956 992 3,8

Antall slukkedøgn 6 242 6 731 7,8

Tilgjengelighet i pst. 99,7 99,7 0,0

Tabell 5.39 Antall seilingsklareringer fordelt på sjøtrafikksentral

2014 2015
Endring pst.

2014–2015

Fedje 93 251 93 466 0,2

Kvitsøy 155 438 151 796 -2,3

Horten 103 580 114 268 10,2

Brevik 8 608 9 063 5,3

Alle seilingsklareringer 360 877 368 593 2,1
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Kilde: Kystverket

Det ble registrert tre ulykker med skip i sjøtra-
fikksentralenes tjenesteområder i 2015. Ingen av
disse skyldtes svikt i sjøtrafikksentraltjenesten.

Lospliktig trafikk omfatter både fartøy med los
om bord og fartøy hvor føreren har farledsbevis.
Den registrerte lospliktige trafikken i 2015 var 1,4
pst. høyere enn i 2014 (1 581 flere seilaser). Antall
registrerte seilaser på farledsbevis har økt med
4 897 seilaser eller 7,1 pst. fra 2014 til 2015. Samti-
dig gikk antall seilaser med los om bord ned med
2 481 eller 5,5 pst. Dette indikerer at endringene i
lospliktregelverket som ble innført i 2015, allerede
har medført økt bruk av farledsbevis framfor sei-
las med los. Det er ventet at denne endringen vil
fortsette etter hvert som skipsfartsnæringen til-
passer seg de nye reglene. 

Det ble i 2015 registrert 14 ulykker med
lospliktige fartøyer, hvorav sju ulykker med los
ombord. Det skjedde ingen ulykker med fartøyer
som hadde dispensasjon fra losplikten. Antallet
ulykker er noe lavere enn i 2014, til tross for økt
trafikk. 

Konkurranseutsetting av tilbringertjenesten,
det vil si transporten av los til og fra skip, ble slutt-
ført i 2015. Avtalen ble gjennomført gradvis våren
2016.

Kystverkets nettbaserte meldingsportal Safe-
SeaNet Norway er videreutviklet til en nasjonal
meldingsportal for skipsfarten i tråd med EUs rap-
porteringsdirektiv for skip. Dette innebærer at det
er lagt til rette for at skipsfarten kan oppfylle sin
rapporteringsplikt til Kystverket, Tollvesenet, Sjø-
fartsdirektoratet, Forsvaret, Politiet og havnene
gjennom én elektronisk melding i SafeSeaNet
Norway. For næringen gir dette en betydelig for-
enklings- og effektiviseringsgevinst. Systemet bi-
drar også til effektiv behandling av informasjonen
hos mottakerne. Fra 1. juni 2015 er skipsfarten på-
lagt å sende meldinger til norske havner digitalt
gjennom SafeSeaNet Norway. I 2015 var tjenesten
tilgjengelig for brukerne i 99,8 pst. av tiden. 

Kystverket har siden 2015 samarbeidet med
Statistisk sentralbyrå om å øke omfanget av rap-
porteringen via SafeSeaNet slik at den også omfat-

ter rapportering av godsmengder og destinasjon.
Fra 1. januar 2016 er denne rapporteringen for-
skriftsfestet.

E-navigasjon er et globalt konsept under utvik-
ling i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å
legge til rette for digital, automatisk og sømløs ut-
veksling av informasjon mellom skip og mellom
skip og myndigheter og havner. I 2015 startet
Kystverket et samarbeid med norsk industri og
forskningsmiljøer for å prøve ut enkelte e-naviga-
sjonsløsninger langs norskekysten. Kystverket
har i tillegg e-navigasjonssamarbeid med Sin-
gapore og Brasil om uttesting av automatisk skips-
rapportering. Resultatene skal bidra i arbeidet
med å endre eksisterende IMO-retningslinjer for
skipsrapportering. 

Innen havnesikringsområdet har Kystverket
oppdatert rutiner og varslingssystemer for å få en
raskere situasjonsvurdering og mer effektiv be-
slutning om endring av sikringsnivået i havnene.
Både IMOs og EUs regelverk krever at det gjen-
nomføres sårbarhetsvurderinger og sikringspla-
ner for alle havner og havneanlegg som er omfat-
tet av dette sikringsregelverket. Alle havneanlegg
som er omfattet av regelverket, om lag 630, var
godkjent ved utgangen av 2015.

For å følge opp EUs bestemmelser om havne-
sikring gjennomførte Kystverket i 2015 et stort
antall revisjoner og andre oppfølgingstilsyn av
havneanlegg i henhold til havnesikringsforskrif-
ten. Ved avvik fra regelverket utsteder Kystverket
pålegg om å lukke avvikene og at opprettingen
skal dokumenteres.

BarentsWatch er et helhetlig overvåkings- og
informasjonssystem som skal gi tilgang til kvali-
tetssikret informasjon om de nordlige hav- og
kystområder. I 2015 fortsatte utviklingen av føl-
gende åpne tjenester: 
– Navigasjonsassistanse – bl.a. spesialvarsel for

bølger og polare lavtrykk 
– FiskInfo – informasjon fra det offentlige – også

rett på fiskerens kartplotter 
– Fiskehelse – i første omgang for Mattilsynet 
– Havbase – utviklingstrekk ved skipstrafikken 

Tabell 5.40 Antall og andel inngrep fra sjøtrafikksentralene for å avklare trafikksituasjonen

2014 2015
Endring pst.

2014–2015

Antall inngrep 7 225 7 403 0,02

Andel inngrep av alle seilaser 2,0 2,0 0,0
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– Arealverktøy – demonstrator og målbilde. Skal
effektivisere arbeidet med etatenes forvalt-
ningsplaner for havområdene. 

I 2015 er det utviklet et teknisk rammeverk for na-
sjonalt Felles ressursregister som effektiviserer den
operasjonelle innsatsen for etater med ansvar for
søk, redning, akutt forurensning osv. Testing av
tjenesten pågår ved Hovedredningssentralen. Tje-
nesten Sporing og samhandling hadde ved utløpet
av 2015 over 100 brukere i seks operative etater.
Denne tjenesten benyttes også ved tverretatlig
analyseenhet i Vardø. Det har også vært jobbet
med infrastruktur for sikker samhandling og del-
takelse i EU-prosjektet prosjektet Common Infor-
mation Sharing Environment (CISE), som har lik-
hetstrekk med BarentsWatch. Antall brukere av
BarentsWatch økte med 85 pst. fra 2014 til 2015 og
antall unike sidevisninger med 75 pst. Andel bru-
kere på mobil og nettbrett økte fra 26 til 43 pst. 

Signalene fra de norske Loran-C-stasjonene
Jan Mayen, Værlandet, Bø og Berlevåg var tilgjen-
gelige tilnærmet 100 pst. av tiden. Det ble bare ut-
ført strengt nødvendig vedlikehold av stasjonen
på Jan Mayen for å kunne opprettholde operativ
evne fram til nedleggelsen 1. januar 2016. 

Miljø

Ifølge Statistisk sentralbyrå var klimagassutslip-
pene fra innenriks sjøfart og fiske på 2,9 mill. tonn
CO2-ekvivalenter i 2014, eller 5,5 pst. av de nasjo-
nale klimagassutslippene. Dette er en reduksjon i
sektorens andel av de samlede utslippene på 0,7
prosentpoeng sammenliknet med 2013, og er det
laveste klimagassutslippet som er registrert for
sektoren i perioden fra 1990. Nedgangen i klima-
gassutslipp skyldes dels energieffektivisering og
dels noe redusert aktivitet. 

Innenriks sjøfart og fiske slapp ut 23 800 tonn
nitrogenoksider (NOX) i 2014. Dette er 16,8 pst.
av de samlede NOX-utslippene i Norge, og sekto-
rens andel ble redusert med 4,9 prosentpoeng
sammenliknet med 2013. Reduksjon i utslippene
skyldes både rensetiltak finansiert av NOX-fondet
og noe redusert aktivitet. 

Av miljøtiltak har Kystverket videreført arbei-
det for å fjerne kvikksølvrotasjon fra fyrstasjoner.
Videre er det gjennomført tiltak for å redusere/
forhindre negative konsekvenser av utbyggings-
prosjektene, for eksempel miljømudring og skån-
som sprengning.

Kystverket arbeider for å redusere klimagass-
utslipp og energibruk i egen virksomhet gjennom
å kontrahere lav- og nullutslippsfartøy (OV Bøk-

fjord) og ved overgang til LED, solcelle og strøm-
tilkobling av navigasjonsinnretninger.

I prosjektet Ren Harstad havn har Kystverket i
samarbeid med andre gjennomført opprydding av
forurensede masser i havnebassenget i Harstad.
Videre har Kystverket gjennomført avbøtende til-
tak for å unngå skade ved utbyggingsprosjekter
bl.a. ved å hindre spredning av forurensede sedi-
menter.

Beredskap mot akutt forurensning

Staten sørger for beredskap mot større tilfeller av
akutt forurensning som ikke er dekt av kommunal
eller privat beredskap. Kystverket er nasjonal for-
urensningsmyndighet ved akutt forurensning el-
ler fare for akutt forurensning, og ivaretar statens
beredskap mot akutt forurensning gjennom å ha
personell og materiell i beredskap. 

Formålet med beredskapen er å forhindre og
begrense miljøskade ved akutt forurensning eller
fare for akutt forurensning. Statens beredskap er
innrettet mot tilfeller av større utslipp fra skips-
farten. I motsetning til større bedrifter og petrole-
umsvirksomheten har skipsfarten ingen krav om
egen beredskap for å håndtere en akutt forurens-
ningshendelse. Ved større forurensningshendel-
ser kan Kystverket helt eller delvis overta håndte-
ringen av den akutte hendelsen.

Dimensjoneringen av den statlige beredska-
pen mot akutt forurensning bygger på kunnskap
om miljørisiko og analyser av beredskapen. Anbe-
falingene i Kystverkets miljørisiko- og bered-
skapsanalyse for kysten av fastlandet fra 2011 og
for Svalbard og Jan Mayen fra 2014 legges til
grunn for arbeidet med å styrke den statlig bered-
skapen mot akutt forurensning. Anbefalingene ble
i 2015 og 2016 fulgt opp bl.a. ved at det ble anskaf-
fet oljevernutstyr til Sysselmannens fartøy Polar-
syssel, gitt oljevernsertifikat til lokale fartøyer på
Svalbard og utplassert hurtig responsutstyr i
Longyearbyen. Det er videre anskaffet utstyr for å
fjerne olje ved strandpåslag (strandrenseutstyr)
og høyhastighetslenser til fem indre kystvaktfar-
tøyer og de fire fartøyene i nasjonal slepebered-
skap.

Det var ingen statlige aksjoner for å begrense
eller unngå forurensning i forbindelse med skips-
ulykker i 2015. Kystverket har ført tilsyn og gitt
pålegg om å iverksette tiltak i de tilfellene av uøn-
skede hendelser som kunne ha ført til betydelig
akutt forurensning. 

Kystverket arbeider med å legge til rette for og
å fremme utvikling av nye og bedre metoder og
utstyr for å bekjempe akutt forurensning. Etter
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oppgradering av Kystverkets senter for testing av
oljevernutstyr er det gjennomført en rekke aktivi-
teter i anlegget. Testanlegget er bl.a. aktivt brukt
av programmet Oljevern 2015, som er et teknolo-
giutviklingsprogram som Norsk oljevernforening
for operatørselskapene gjennomfører i samarbeid
med Kystverket.

Etter andre verdenskrig ble fartøyer lastet
med kjemiske stridsmidler senket i Skagerrak.
Med bistand fra Forsvarets Forskningsinstitutt
kartlegger Kystverket dette dumpefeltet. Kartleg-
gingen og forslag til ev. videre arbeid vil bli ferdig
høsten 2016. Kystverket har i samarbeid med
Norsk institutt for vannforskning kartlagt om det
er noen påvirkning av miljøet rundt de dumpede
stridsmidlene. Endelig rapport vil foreligge høs-
ten 2016.

Innen beredskap mot akutt forurensning har
Kystverket et omfattende program for kurs og
øvelser. I 2015 er det gjennomført interne øvelser,
øvelser med kommuner og andre samarbeidspart-
nere i Norge, samt øvelser med andre stater i hen-
hold til internasjonale avtaler om varsling og assis-
tanse. 

Norges delegasjon i arbeidsgruppen Emer-
gency Prevention Preparedness and Response
(EPPR) i Arktisk råd ledes av Kystverket. I 2015

ble arbeidsgruppens mandat utvidet til også å om-
fatte søk og redning, i tillegg til forebygging, be-
redskap og aksjonering ved akutt forurensning,
radioaktive utslipp og naturkatastrofer.

Kystverket har forprosjektert to alternative
miljøtiltak mot kvikksølvforurensning ved
ubåtvraket U-864 utenfor Fedje i Hordaland; til-
dekking av vraket med last og den forurensede
havbunnen, og heving av last med etterfølgende
tildekking av vrak og havbunn. I begge alternati-
vene er det nødvendig først å etablere en støttefyl-
ling for å sikre den ustabile skråningen under og
nedenfor vrakets baugseksjon mot utrasing og yt-
terligere spredning av til dels ekstremt foruren-
sede sedimenter. Støttefyllingen ble detaljprosjek-
tert 2015. Kontrakt for arbeidet ble inngått desem-
ber 2015, og støttefyllingen ble etablert i mai og
juni 2016. Støttefyllingen må sette seg i halvannet
år før ytterligere tiltak kan iverksettes. 

I 2015 ble den statlige slepeberedskapen i regi
av Kystverket ivaretatt av fire fartøyer, to i Nord-
Norge, ett på Vestlandet og ett på Sørlandet.
Denne beredskapen må ses i sammenheng med
Kystvaktens og Redningsselskapets ressurser,
samt andre private og offentlige fartøyer med sle-
pekapasitet. 

Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1360 Kystverket

1 Ved behandlingen av Prop. 112 S (2015–2016) og Innst. 400 S (2015–2016) ble kap. 1360, postene 01, 30 og 45 økt med hhv. 2, 25
og 15 mill. kr, mens post 21 ble redusert med 15 mill. kr. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

20161
Forslag

2017

01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 1 693 237 1 709 430 1 711 400

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 21 400 51 736 52 900

30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres 539 539 553 200 408 800

34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, 
kan overføres 33 997 49 300 88 500

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres, kan nyttes under post 01 184 909 197 300 217 000

60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres 53 796 60 500 60 500

71 Tilskudd til havnesamarbeid 2 328 10 300 10 300

72 Tilskudd for overføring av gods fra veg til sjø, 
kan overføres 30 000

Sum kap. 1360 2 529 206 2 631 766 2 579 400
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Til Kystverket foreslås det bevilget 2,6 mrd. kr i
2017. 

Det foreslås 1,7 mrd. kr til post 01 Driftsutgif-
ter. På post 30 Nyanlegg og større vedlikehold, og
post 45 Større utstyrsanskaffelser, foreslås det be-
vilget henholdsvis 408,8 mill. kr og 217 mill. kr.
Midlene vil bl.a. nyttes til oppstart av nye farleds-
prosjekter og bygging av nytt fartøy for Kystver-
ket. Videre foreslås det bevilget 30 mill. kr til en

midlertidig forsøksordning med tilskudd til over-
føring av gods fra veg til sjø. 

Forslaget til bevilgning til virksomhetsområ-
dene i Kystverket som inngår i Meld. St. 26 (2012–
2013) Nasjonal transportplan 2014–23 innebærer
at 86,3 pst. av den økonomiske rammen vil være
oppfylt for første fireårsperiode av perioden 2014–
2023.

1 Gjennomsnittlig planramme for første periode i Nasjonal transportplan, 2014–2017, forutsatt jevn oppfølging i perioden
2 Inkludert BarentsWatch
3 Viser bare statlige utgifter til drift av sjøtrafikksentralen i Vardø og statlige investeringer ved sentralene

Tabell 5.41 omfatter kun de delene av Kystverkets
virksomhet som inngår i den økonomiske ram-
men for Nasjonal transportplan. Beløpene er av
den grunn ikke direkte sammenliknbare med be-
vilgningstallene under kap. 1360. Foruten til-
skuddsordningen for havnesamarbeid og forsøks-
ordningen for godsoverføring inngår også deler
av utrednings- og forskningsmidlene under kap.
1300, samt avgiftsreduksjon i virksomhetsområ-
det «Virkemidler for godsoverføring». Transport-
planlegging, kystforvaltning og administrasjon i
tabellen inkluderer også midler under kap. 1300
til å bedre utredningskapasiteten og å utvikle mo-
dellverktøy.

Mål og prioriteringer 2017

For å stimulere til mer godstransport på sjø vide-
reføres tilskuddsordningen for å stimulere til
bedre samarbeid mellom havnene. Også utbed-
ring av farleder og reduksjon i losberedskapsav-

giftene er viktige tiltak for å bidra til mer god-
stransport på sjø. En forsøksordning med tilskudd
til overføring av gods fra veg til sjø foreslås som
ledd i arbeidet med å styrke sjøtransportens kon-
kurransekraft. 

Prosjektet Bred samfunnsanalyse av godstrans-
port ga ny kunnskap bl.a. om nasjonale og grense-
overskridende varestrømmer, terminalstruktur,
mulige tiltak og virkemidler rettet mot de ulike
transportmidlene. Som en del av plangrunnlaget
for Nasjonal transportplan 2018–2029 er dette ar-
beidet fulgt opp med en tverretatlig godsstrategi.
Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til
dette i Nasjonale transportplan 2018–2029.

For BarentsWatch vil det i 2017 prioriteres å
utvikle tjenester som bidrar til felles situasjonsfor-
ståelse, sikker samhandling og effektiv innsats for
etater med operativt ansvar i hav- og kystområ-
dene. Prosjektene Felles Ressursregister og Sporing
og samhandling prioriteres. I tillegg er målet å ta
sikkert samhandlingssystem i bruk i Felles res-

Tabell 5.41 Oppfølging av Nasjonal transportplan 2014–2017

Virksomhetsområder som inngår 
i planrammen for NTP

NTP
2014–
20171

Saldert
budsjett

2014

Saldert
budsjett

2015

Saldert
budsjett

2016

Budsjett-
forslag

2017

NTP-opp-
følging

2014–2017

Navigasjonsinfrastruktur2 464,3 485,4 482,2 529,9 470,0 103,4

VTS (sjøtrafikksentraler, som inngår 
i NTP)3 55,2 52,6 51,7 51,6 51,8 91,7

Transportplanlegging, kystforvaltning 
og administrasjon 189,9 174,6 180,2 190,1 192,3 94,7

Virkemidler for godsoverføring 235,7 27,1 28,4 125 154,8 34,6

Fiskerihavner og tilskudd til 
kommunale fiskerihavneanlegg 284,5 308,4 436,8 201,5 173,5 96,0

Farleder 302,2 177,3 153,2 367,8 246,4 76,2

Fartøy 63,1 83,8 83,8 83,8 83,8 129,6

Sum 1 594,9 1 277,5 1 381,6 1 465,4 1 372,7 86,3
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sursregister i operative situasjoner, og på sikt gene-
relt i samhandling mellom etater.

For åpne tjenester vil hovedsatsingsområdet
være utvikling av e-navigasjonstjenester som byg-
ger på de eksisterende tjenestene Fiskinfo og Na-
vigasjonsassistanse. Prosjektene Arealverktøy for
forvaltningsplanene og Fiskehelse planlegges av-
sluttet ved utgangen av 2017. 

I 2017 vil fiskerihavnprosjektet Mehamn star-
tes opp, mens prosjektet Båtsfjord videreføres.
Farledsprosjektene i innseilingene til Tromsø og
Oslo ferdigstilles, mens prosjektene innseiling
Grenland, Bodø og Grøtøyleden videreføres i
2017. I tillegg vil arbeidet med forprosjektet for
Stad skipstunnel ferdigstilles i 2017.

Kystverket og Statistisk sentralbyrå har i 2016
arbeidet med å utvikle en ny transportstatistikk
som baserer seg på gods- og lastemengder som
rapporteres inn gjennom Kystverkets nettbaserte
meldingsportal SafeSeaNet Norway (SSN). Dette
utviklingsarbeidet vil gi en positiv gevinst i form
av økt datakvalitet og redusert omfang av rappor-
teringen for skipsfartsnæringen. Målsettingen er
at ny anløpsstatistikk basert på SSN kan publise-
res fra første kvartal 2017.

For losordningen vil hovedprioriteringene i
2017 være kostnadseffektivisering, forskriftsar-
beid under ny loslov og å føre tilsyn med farleds-
bevisordningen og etterlevelsen av losplikt. Kon-
kurranseutsetting av tilbringertjenester for los ble
gjennomført i 2016 og er ventet å gi en kostnadsef-
fektivisering på 15 mill. kr i 2017. På sikt er kon-
kurranseutsettingen anslått å gi en årlig bespa-
relse på 25 mill. kr. Avgiftsreduksjonen på 86 mill.
kr fra 2016 videreføres. I tillegg reduseres avgift-
ene med 15 mill. kr i 2017 som følge av kostnads-
effektivisering etter konkurranseutsettingen av
tilbringertjenesten.

Navigasjonsinfrastrukturen må ha høy kvalitet
og levere stabil informasjon til brukerne. Arbeidet
med å redusere vedlikeholdsetterslepet fortsetter
i 2017. Vedlikehold og fornying av navigasjonsinn-
retninger og modernisering av navigasjonsinfra-
strukturen vil prioriteres på basis av bl.a. trafikk-
og risikovurderinger. For å sikre en framtidig ro-
bust tjeneste, vil også funnene fra SOROS (Strate-
gisk overordnet risiko og sårbarhetsanalyse) bli
lagt til grunn ved prioritering av tiltak. 

Det er igangsatt flere prosjekter sammen med
norsk industri og forskningsmiljøer for å prøve ut
enkelte e-navigasjonsløsninger. Arbeidet viderefø-
res i 2017.

De fem sjøtrafikksentralene fornyes og opp-
graderes for å sikre nødvendig ytelse. I 2017 prio-
riteres fornying av teknisk utstyr. Arbeidet med å

utvide dekningsområdet til sjøtrafikksentralene på
Vestlandet vil også bli igangsatt. For å opprett-
holde kapasiteten til å overvåke skipstrafikken i
norske havområder, tas det sikte på å sette nye
AIS-satellitter i drift i løpet av 2017 i samarbeid
med Norsk Romsenter. Kystverket vil starte eta-
blering av AIS-basestasjoner på Svalbard med
sikte på å styrke den maritime trafikkovervåkin-
gen og gi sjøtrafikksentralen i Vardø og andre eta-
ter et kontinuerlig oppdatert maritimt trafikk-
bilde.

Kystverket vil utrede tiltak for å styrke sikker-
heten for fritidsfartøyer, herunder merke egne
seilingsleder, legge til rette navigasjonsrelevant
informasjon og styrke kunnskapsgrunnlaget knyt-
tet til årsaksforhold ved fritidsbåtulykker. Det er
også foreslått å styrke undersøkelseskapasiteten i
Havarikommisjonen for transport, bl.a. knyttet til
ulykker med fritidsbåter. 

Innenfor havnesikring og terrorberedskap i
havner videreføres arbeidet med å påse at norske
havneanlegg er sikret i henhold til gjeldende hav-
nesikringsregelverk, samt føre tilsyn med havner
og havneanlegg som er godkjent i henhold til re-
gelverket. Kystverket vil opprettholde sin døgn-
kontinuerlige vaktordning for maritime sikrings-
hendelser.

Gjennom planmedvirkning og planlegging av
egne farledstiltak vil Kystverket bidra til en hel-
hetlig regional- og nasjonal infrastruktur. 

Sjøtransporten skal være en effektiv, trygg og
miljøvennlig transportform. Kystverket har et an-
svar for å følge opp nasjonale mål for klima og
miljø innen egen sektor og gjennom egen virk-
somhet, bl.a. ved forvaltning av havner og sjø-
transport og ansvaret for sjøsikkerhet og bered-
skap. Klima- og miljøansvaret blir fulgt opp gjen-
nom Kystverkets klima- og miljøstrategi 2016–
2018. 

En viktig forutsetning for å redusere utslippet
av klimagasser i transportsektoren er tilgang på
fornybare energibærere og mer klimavennlig
drivstoff. Bedre tilgang til landstrøm og tankings-
fasiliteter for LNG kan være viktige bidrag, og
Kystverket vil øke sin kompetanse på dette områ-
det.

Kystverket vil sammen med andre myndig-
heter ta et faglig ansvar for å vurdere tiltak og eg-
nede virkemidler for å stimulere til økt bruk av la-
vutslippsteknologi i nærskipsfartsflåten. Etaten vil
også bidra til økt kunnskap om utslipp fra sjøtrans-
port bl.a. gjennom Havbase hvor utslipp kan be-
regnes ved å koble AIS-data med skipsspesifikk
informasjon om utslippsprofil.
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For å få en bærekraftig kystforvaltning skal
hensynet til naturmangfold og vannkvalitet ivare-
tas. Sårbare områder må beskyttes mot påvirk-
ning fra sjøtransport. Videre må sannsynligheten
for uønskede hendelser reduseres. Det vil derfor
bli tatt hensyn til risiko for tap av naturmangfold
ved disponering av areal i farvannet og ved innfø-
ring av sjøsikkerhetstiltak.

Ved planlegging, utbygging, drift og vedlike-
hold av maritim infrastruktur skal miljøhensyn
ivaretas. Kystverket vil fortsette samarbeidet med
kommuner og statlige myndigheter ved oppryd-
ding av forurensede sedimenter i forbindelse med
egne havne- og farledstiltak. Kystverket bidrar til
vurdering av miljøpåvirkning fra fysiske inngrep i
sjø innenfor vannforvaltningen og følger opp på-
virkningen fra egne tiltak på vannkvaliteten.

Bevilgningen til beredskap mot akutt foru-
rensning vil benyttes til å gjennomføre tiltak som
er anbefalt i Kystverkets miljørisiko- og bered-
skapsanalyser. I 2017 prioriteres forskning og ut-
vikling innen håndtering av akutt forurensning og
utstyr i islagte farvann. Kystverket vil bygge opp
kapasitet til å simulere forurensning i islagte far-
vann ved nasjonalt senter for testing av oljevern-
utstyr.

Kystverket er i dialog med virksomheten som
er ansvarlig for oljeomlastingsaktiviteten i Sør-Va-
ranger og Interkommunalt Utvalg mot Akutt foru-
rensing (IAU) Øst-Finnmark om mulighet for å
inngå en samarbeidsavtale om bistand ved oljeut-
slipp. En eventuell avtale vil bli inngått i 2017. 

Slepeberedskapen vil i 2017 videreføres med
to fartøyer i Nord-Norge, ett på Vestlandet og ett
utenfor kysten av Sørlandet. 

Samarbeidet mellom Kystverket og Norsk Ol-
jevernforening For Operatørselskap om oppføl-
ging av teknologiutviklingsprogrammet Oljevern
2015 vil videreføres i 2017. Kystverket deltar bl.a.
ved å stille nasjonalt senter for testing av oljevern-
utstyr til disposisjon.

Kystverket vil følge opp beredskapsanalysen
for verstefallshendelser gjennom å klarlegge til-
gang på statlige forsterkningsressurser gjennom
dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap og Forsvaret.

Det ble i 2016 gjennomført en større øvelse for
arktisk oljevern på Svalbard. Erfaringer fra øvel-
sen legges til grunn for oppfølgingsarbeidet i
2017. 

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 1 711,4 mill. kr. I bevilgnin-
gen inngår 51 mill. til premiebetaling til Statens
pensjonskasse, jf. omtale i del I. 

Kystverkets oppgaver omfatter overordnet le-
delse og strategisk planlegging, bl.a. transport-
planlegging i forbindelse med Nasjonal transport-
plan, handlingsprogram og budsjett, sektoroppga-
ver, ledelses- og styringsoppgaver, kommunika-
sjon og deltakelse i internasjonale organisasjoner.
En sentral oppgave i sjøsikkerhetsarbeidet er å
forebygge ulykker og begrense skadeeffektene
ved akutt forurensning.

En stor del av Kystverkets oppgaver er knyttet
til investeringer og tjenesteproduksjon, som los-
ordningen, sjøtrafikksentraler og utbygging og ut-
bedring av farleder og fiskerihavner. Kystverkets
forvaltningsoppgaver er nedfelt i bl.a. havne- og
farvannsloven, losloven, forurensningsloven og
svalbardmiljøloven. Dessuten ivaretas etatens an-
svarsområder i ulike planprosesser etter annet
lovverk. 

Kystverket har også ansvaret for arbeidet med
kystkultur. Det settes i tillegg av midler til Short
Sea Promotion Centre, som skal bidra til å
fremme sjøtransporten.

Navigasjonsinfrastruktur

Det foreslås 331,4 mill. kr til drift og vedlikehold
av navigasjonsinfrastruktur, som vil bidra til å re-
dusere vedlikeholdsetterslepet. Drift og vedlike-
hold av installasjoner som har direkte betydning
for navigasjonssikkerheten prioriteres. Av dette
vil 17,4 mill. kr gå til drift og videreutvikling av Ba-
rentsWatch. Til drift av elektroniske meldings- og
navigasjonstjenester foreslås 20,8 mill. kr.

Sjøtrafikksentraler 

Det foreslås 103,8 mill. kr til drift av sjøtrafikksen-
tralene. Driften av de fire sjøtrafikksentralene i
Sør-Norge er avgiftsfinansiert, jf. omtalen under
kap. 5577, post 74. Utgiftene til driften av sjøtra-
fikksentralen i Vardø dekkes i sin helhet over
statsbudsjettet.

Transportplanlegging, kystforvaltning og 
administrasjon

Det foreslås 180,1 mill. kr til transportplanlegging,
kystforvaltning, havnesikkerhet og administra-
sjon. 
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I tillegg til planlegging av farledsprosjekter
skal midlene gå til å øke Kystverkets kompetanse
på godstransport og intermodale transportløsnin-
ger, slik at etaten styrkes som transportetat. 

Losordningen

Losordningen omfatter lostjenesten, lospliktsys-
temet og farledsbevisordningen. 

Det foreslås 724,4 mill. kr til drift av losordnin-
gen inkludert kjøp av tilbringertjenester. Losord-
ningen er i hovedsak avgiftsfinansiert, men 86
mill. kr finansieres gjennom statlig bevilgninger.
Avgiftene er redusert tilsvarende, jf. omtalen un-
der kap. 5577, post 74. 

Beredskap mot akutt forurensning

Det foreslås 310,6 mill. kr til drift og utvikling av
beredskapen mot akutt forurensning. Dette om-
fatter bl.a. utgifter til flyovervåking og satellittje-
nester, lagring og vedlikehold av utstyr, samt gjen-
nomføring av kurs og øvelser for å sikre raske og
effektive aksjoner mot akutt forurensning. Videre
vil bevilgningen bli benyttet til slepebåtberedskap,
oppfølging av samarbeids- og beredskapsavtaler
med private aktører, forskning, teknologiutvikling
og oppfølging av internasjonale forpliktelser og
samarbeid. 

Kystkultur

Mange av etatens kulturminner er helt eller delvis
fortsatt i bruk, enten av Kystverket selv eller leie-
takere. Kystverket skal arbeide for å forbedre for-
valtning og alternativ bruk av fyrstasjonene. Ar-
beidet med forvaltningsplaner for og formidlings-
tiltak på fyrstasjoner skal videreføres i samarbeid
med Kystverkmusea. 

Kystverkmusea er organisert som et nett-
verkssamarbeid mellom Lindesnes Fyrmuseum,
Jærmuseet, Sunnmøre Museum, Museum Nord
og Musene for kystkultur og gjenreising i Finn-
mark. Kystverkmusea skal dokumentere og for-
midle etatens historie. Det foreslås 10,1 mill. kr til
kystkultur i 2017. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det foreslås bevilget 52,9 mill. kr. Bevilgningen lø-
pet dekker utgifter til tiltak for å bekjempe akutt
forurensning og redusere faren for akutt foru-
rensning. 40 mill. kr av bevilgningen foreslås be-
nyttet til videre arbeider med miljøtiltak for U-864
utenfor Fedje. 

I tilfeller av akutt forurensning kan det raskt
være behov for midler til aksjoner som staten set-
ter i gang, eller garantier til kommuner som star-
ter aksjoner med vesentlige driftsutgifter, og som
selv ikke er i stand til å dekke utgiftene før erstat-
ningsbeløpet er innbetalt. Det foreslås derfor at
Samferdselsdepartementet får fullmakt til å ut-
giftsføre inntil 70 mill. kr pr. aksjon utover bevilg-
ningen, dersom det er nødvendig for å iverksette
tiltak uten opphold, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 30 Nyanlegg og større vedlikehold

Det foreslås bevilget 408,8 mill. kr på posten i
2017. I bevilgningen inngår 3 mill. kr i premiebeta-
ling til Statens pensjonskasse, jf. omtale i del I.

Bevilgningen omfatter investeringer i naviga-
sjonsinfrastruktur, fiskerihavner og farleder. 

Navigasjonsinfrastruktur 

Det foreslås 53,1 mill. kr til å fornye eller sette opp
nye navigasjonsinnretninger. Fornying av innret-
ninger er en del av arbeidet med å redusere vedli-
keholdsetterslepet og er basert på en nytte-/kost-
nadsvurdering av vedlikehold sammenliknet med
fornying. Nye innretninger etableres basert på
bl.a. trafikk- og risikovurderinger, særlig i farleder
for hurtigbåter og ro-ro passasjerferger.

Fiskerihavner

Kystverket foretar utdyping av innseiling til fiske-
rihavner og bygging/vedlikehold av moloer i
disse havnene. Etaten skal søke å avhende ikke-
næringsaktive fiskerihavner. 

For 2017 foreslås 110,6 mill. kr til å gjennom-
føre fiskerihavneprosjekter. Av dette foreslås 20,6
mill. kr til større vedlikehold. 

90 mill. kr går til å gjennomføre tiltak i føl-
gende fiskerihavner:
– Mehamn fiskerihavn, Gamvik kommune, Finn-

mark – oppstart i 2017
– Båtsfjord fiskerihavn, Båtsfjord kommune,

Finnmark – videreføres i 2017.

Farleder

Det foreslås 242,1 mill. kr for å gjennomføre far-
ledsutbedringer. Tiltakene skal bidra til at farleder
får dybde, bredde, og navigasjonsinfrastruktur
som gir god sikkerhet og framkommelighet. Det
gjennomføres følgende farledsutbedringer i 2017:
– Innseiling Tromsø, Tromsø kommune, Troms

–ferdigstilles i 2017
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– Innseiling Oslo, Oslo kommune, Oslo – ferdig-
stilles i 2017

– Innseiling Grenland, Porsgrunn/Bamble kom-
mune, Telemark – videreføres i 2017 

– Grøtøyleden, Steigen kommune, Nordland –
videreføres i 2017

– Innseiling Bodø, Bodø kommune, Nordland –
videreføres i 2017.

Post 34 Kompensasjon for bortfall av 
differensiert arbeidsgiveravgift

Det foreslås bevilget 88,5 mill. kr til tiltak innenfor
kystforvaltningen i de tre nordligste fylkene for å
kompensere for økt arbeidsgiveravgift fra 1. juli
2014. Tiltakene skal bidra til å redusere transport-
kostnader for næringsvirksomhet som bruker
skip. 

Hele bevilgningen på posten vil nyttes til å
bedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet
innerst i Leirpollen i Tana kommune. Tiltaket om-
fatter breddeutvidelse og utdyping ned til -9 me-
ter. Kostnadsrammen på prosjektet er totalt på 124
mill. kr, og prosjektet ferdigstilles i 2017. 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold 

Det foreslås bevilget 217 mill. kr i 2017 
Bevilgningen omfatter anskaffelser av produk-

sjons- og anleggsmidler til navigasjonsinfrastruk-
tur, sjøtrafikksentraler, transportplanlegging,
kystforvaltning, administrasjon, Kystverkets re-
deri, losordningen og beredskap mot akutt foru-
rensning.

Til tyngre anleggsmidler for vedlikehold og ut-
bedring av navigasjonsinfrastruktur, samt til for-
nying av AIS og DGPS, (Differensiell GPS, for
nøyaktig posisjonering) foreslås 36,4 mill. kr.

Det foreslås 30,2 mill. kr til investering i tek-
nisk utstyr til BarentsWatch.

Til fornying av det tekniske utstyret i sjøtra-
fikksentralene foreslås 29,5 mill. kr. Om lag 2 mill.
kr er avgiftsfinansiert, jf. kap. 5577, post 74. Den
tekniske fornyingen av sjøtrafikksentralene bidrar
til økt sjøsikkerhet gjennom å bedre driftssikker-
heten og overvåkingsevnen til sentralene. Videre
vil det bli lettere for sjøtrafikksentralene å identifi-
sere fartøyer eller situasjoner som innebærer po-
tensielt høy risiko for uhell og ulykker. Fornyin-
gen vil også bidra til å redusere det framtidige
vedlikeholdsbehovet og således gjøre driften av
sjøtrafikksentralene mer kostnadseffektiv.

Det foreslås 15,3 mill. kr innenfor losordnin-
gen. Midlene skal benyttes til investeringer i IKT-
verktøy.

Det foreslås 83,9 mill. kr til byggingen av et
fjerde multifunksjonsfartøy til Kystverket i 2017.
Byggingen går over to år, og fartøyet vil med dette
være fullfinansiert. Det nye fartøyet vil ytterligere
bedre effektiviteten i vedlikeholdsarbeidet og for-
bedre kapasiteten ved framtidige oljevernaksjo-
ner. I anbudskonkurransen som gjennomføres i
2016 er det bl.a. lagt vekt på motorløsninger som
gir mindre drivstofforbruk. 

Innen området beredskap mot akutt foruren-
sing foreslås 17,6 mill. kr til å følge opp den ordi-
nære utskiftingsplanen for oljevernmateriell og
oppfølging av miljø- og beredskapsanalysen.

Det foreslås 4,1 mill. kr til investeringer på om-
rådet transportplanlegging, kystforvaltning og ad-
ministrasjon. Midlene vil bli benyttet til teknisk ut-
styr og infrastruktur.

Post 60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg

Bevilgningen går til å delfinansiere kommunale
fiskerihavneanlegg etter søknad. Hensikten med
posten er å stimulere til lokal og regional nærings-
utvikling. Det kan gis inntil 50 pst. samlet statlig
tilskudd. Tilskuddsordningen administreres av
Kystverket.

Det foreslås bevilget 60,5 mill. kr i 2017. 

Post 71 Tilskudd til havnesamarbeid

Tilskuddsordningen ble opprettet i 2015. Flere
kommuner er eiere av havner med gods- og per-
sontrafikk. Ordningen skal stimulere havnene til
bedre utnyttelse av infrastruktur som igjen kan gi
lavere enhetskostnader for godstransport til sjøs.
Det gis tilskudd bl.a. til tiltak som legger til rette
for fellesfunksjoner og havnesammenslåing. Støt-
ten må gis innenfor rammen av EUs statsstøtte- og
konkurranseregelverk. Midlene vil lyses ut på
vanlig måte og prosjektene vil velges ut basert på
fastsatte kriterier. Tilskuddsordningen admini-
streres av Kystverket. 

Det foreslås bevilget 10,3 mill. kr til ordningen
i 2017.

Post 72 Tilskudd til overføring av gods fra 
veg til sjø

Det foreslås å etablere en midlertidig forsøksord-
ning i tre år med tilskudd til overføring av gods fra
veg til sjø. Tilbydere av sjøtransporttjenester som
innretter tjenesten slik at den blir konkurranse-
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dyktig mot vegtransport kan motta støtte i maksi-
malt tre år til forbindelser mellom EØS-havner.
Aktuelle støttemottakere må utvikle nye trans-
portkonsept som gjør sjøtransport mer attraktivt
enn vegtransport på visse strekninger. Dette kan
innebære å opprette nye ruter, eller å oppgradere
tilbudet på en eksisterende rute. Det er opp til
markedsaktørene å definere konsept, strekninger
og ruter. Det er en forutsetning at valg av ruter er
basert på en markedsvurdering av framtidig god-
stransport, slik at ruten er lønnsom også etter
støtteperioden. 

Tilskuddsordningen innrettes som en midler-
tidig støtte til reder, eventuelt i samarbeid med an-

dre aktører. Ordningen er utformet slik at den kan
bidra til overføring av eksisterende godstransport
fra vei til sjø, samt bidra til at veksten i godstrans-
port i størst mulig grad tas på sjø. Støtten kan
dekke opp til 30 pst. av driftskostnadene eller opp
til 10 pst. av investeringskostnadene.

Notifikasjon av ordningen er sendt ESA, og en-
delig godkjennelse forventes å foreligge innen ut-
gangen av 2016. Tilskuddsordningen skal forval-
tes av Kystverket.

Det foreslås bevilget 30 mill. kr til ordningen i
2017. Videre foreslås en tilsagnsfullmakt, jf. for-
slag til romertallsvedtak. 

Kap. 4360 Kystverket

Post 02 Andre inntekter

Posten omfatter refusjoner og inntekter fra ek-
sterne og inntekter knyttet til statens beredskap

mot akutt forurensning. Det budsjetteres med
11,7 mill. kr på posten i 2017.

Det er knyttet en merinntektsfullmakt til pos-
ten, jf. forslag til romertallsvedtak.

Kap. 1361 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

Til driften av Samfunnet Jan Mayen og utgifter i
forbindelse med avviklingen av navigasjonssys-
temet Loran-C foreslås bevilget 47,4 mill. kr i
2017. 

Det norske Loran-C systemet med stasjonene
Bø, Berlevåg, Værlandet og Jan Mayen ble lagt
ned fra 1. januar 2016, men norsk tilstedeværelse
på Jan Mayen opprettholdes.

Samferdselsdepartementet koordinerer drif-
ten av og har budsjettansvaret for Samfunnet Jan

Mayen, men den daglige driften utføres av Forsva-
ret. Samfunnet Jan Mayen omfatter all felles infra-
struktur på øya og personellet som driver denne.
Samfunnet yter i dag tjenester til Meteorologisk
institutt, bakkestasjonene for EGNOS og Galileo,
Telenors Maritim Radio og seismiske stasjoner.
Samferdselsdepartementet har avtaler med de in-
stitusjonene som har ansvaret for disse tjenes-
tene. Avtalene omfatter bl.a. inndekning av felles-
kostnader.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

02 Andre inntekter 10 081 11 378 11 700

Sum kap. 4360 10 081 11 378 11 700

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Driftsutgifter 43 023 61 708 47 400

Sum kap. 1361 43 023 61 708 47 400
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Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten dekker kostnadene til
drift av fellesfunksjonene på Jan Mayen. Det fore-
slås å bevilge 47,4 mill. kr på posten i 2017. Av
dette er 5,5 mill. kr knyttet til utbedring av infra-
struktur på Jan Mayen som bl.a. omfatter utbe-
dring av det elektriske anlegget og anskaffelse av

brannvogn for å sikre forsvarlig drift av flyplassen
på øya.

Om lag 2 mill. kr av bevilgningen er knyttet til
avviklingen av Loran-C systemet. Det vil påløpe ut-
gifter til nedbygging av stasjonene, bl.a. til å rive/
avhende bygninger og master, samt lønnskostna-
der. 

Kap. 4361 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

Post 07 Refusjoner og andre inntekter

Posten omfatter refusjoner for deler av felleskost-
nadene knyttet til Samfunnet Jan Mayen. De som
betaler er Meteorologisk Institutt, Kongsberg Sa-
tellite Services AS (KSAT), Telenor Maritim Ra-

dio og andre som kjøper tjenester på Jan Mayen.
Også inntekter fra kioskdriften på Jan Mayen fø-
res på denne posten. Det budsjetteres med 5,7
mill. kr på posten i 2017. 

Det er knyttet merinntektsfullmakt til posten,
jf. forslag til romertallsvedtak.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

07 Refusjoner og andre inntekter 7 117 5 490 5 700

Sum kap. 4361 7 117 5 490 5 700
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Programområde 22 Post og telekommunikasjoner

Programkategori 22.10 Post og telekommunikasjoner

Utgifter under programkategori 22.10 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 22.10 fordelt på kapitler

Regjeringen vil legge til rette for et likeverdig til-
bud av grunnleggende posttjenester og elektro-
niske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og
til rimelige priser over hele landet. 

Samferdselsdepartementets virkemidler på
post- og ekomområdet omfatter rettslig regule-
ring, etatsstyring av Nasjonal kommunikasjons-
myndighet, eierstyring av Posten Norge AS, kjøp
av post- og banktjenester, tilskudd til telesikkerhet
og beredskap og til bredbåndsbygging. 

Samlet foreslås det å bevilge 656,0 mill. kr til
post og telekommunikasjoner. 

Til kjøp av post- og banktjenester foreslås
272,2 mill. kr, mens det til Nasjonal kommunika-
sjonsmyndighet foreslås bevilget i alt 383,8 mill.
kr. Til driften av etaten foreslås 209,9 mill. kr og til
de to ordningene tilskudd til telesikkerhet og-be-
redskap og tilskudd til bredbåndsutbygging hen-
holdsvis 80,2 og 93,7 mill. kr. 

Det er foreslått å budsjettere med et utbytte
fra Posten Norge AS på 120 mill. kr.

Inntektene budsjetteres fra 2017 som gebyrer
på kap. 4380, post 01 og som sektoravgifter på
kap. 5577, post 75. Det er budsjettert med i alt
196,8 mill. kr i inntekter. 

Hovedutfordringer og tilstandsvurdering

Det legges til rette for et likeverdig tilbud av
grunnleggende og trygge posttjenester og elek-
troniske kommunikasjonstjenester over hele lan-
det, bl.a. gjennom lover, forskrifter, avtaler og på-
legg om leveringspliktige post- og ekomtjenester.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ivaretar vik-
tige tilsynsfunksjoner i markedene for post og
elektronisk kommunikasjon. Tilsynsoppgavene
omfatter bl.a. å kontrollere kvaliteten på tjenes-
tene, sikkerheten i nett og tjenester og å legge til

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

1370 Posttjenester 418 000 403 000 272 200 -32,5

1380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 354 101 383 776 383 800 0,0

Sum kategori 22.10 772 101 786 776 656 000 -16,6

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

16/17

4380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 183 065 177 876 600 -99,7

5618 Aksjer i Posten Norge AS 300 000 320 000 120 000 -62,5

Sum kategori 22.10 483 065 497 876 120 600 -75,8
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rette for gode og framtidsrettede tjenester gjen-
nom regulering av post- og ekomtilbyderne.

Posttjenestene er en viktig del av infrastruktu-
ren for å sikre bosetting og næringsliv over hele
landet. Det overordnede målet på postområdet er
å sikre et landsdekkende formidlingstilbud av le-
veringspliktige posttjenester til overkommelig
pris og med høy kvalitet. Målet følges i hovedsak
opp gjennom regulering av sektoren, krav i konse-
sjonen til Posten Norge AS og statlig kjøp av
ulønnsomme leveringspliktige post- og banktje-
nester.

Den nye postloven trådte i kraft 1. januar 2016,
jf. Prop. 109 L (2014–2015) Lov om posttjenester
(postloven) og Innst. 314 L (2014–2015). Å sikre et
godt og likeverdig posttilbud over hele landet
gjennom leveringsplikt for grunnleggende posttje-
nester er en del av den nye postreguleringen.
Postloven åpner for konkurranse i hele postsekto-
ren. Det er innført et krav om postomdeling fem
dager i uken, mot tidligere seks dager i uken. I
områder av landet som ikke har alternative leve-
ringsmuligheter, skal det fortsatt omdeles aviser
seks dager i uken. Posten Norge AS vil gjøre dette
fram til november 2016. Fra første lørdag i novem-
ber 2016 skal aviser i abonnement på steder uten
ordinært avisbudnett distribueres av Kvikkas AS, i
samarbeid med Norpost. 

Etter at Stortinget har behandlet Meld. St. 31
(2015–2016) Postsektoren i endring vil Posten Nor-
ges konsesjonsforpliktelser erstattes av en avtale
mellom staten og selskapet om å utføre leverings-
pliktige posttjenester. I meldingen foreslår regje-
ringen bl.a. endringer i servicenivået for de leve-
ringspliktige posttjenestene. 

Flere aktører har etablert seg i markedsseg-
mentet som tidligere var underlagt Posten Norges
enerettsområde. Nasjonal kommunikasjonsmyn-
dighet fører tilsyn med markedet, og nytt lovverk
øker behovet for tilsyn og kontroll. 

Eierskapet til Posten har tradisjonelt vært an-
sett som et viktig virkemiddel for staten for å
oppnå sektorpolitiske mål. Posten driver i dag sin
virksomhet i et fullt konkurranseutsatt marked.
Regjeringen mener derfor at staten bør avstå fra å
legge føringer på virksomheten gjennom eierska-
pet som potensielt er konkurransevridende. Pos-
ten skal drive sin virksomhet på forretningsmes-
sig grunnlag og må søke effektive løsninger. Re-
gjeringen mener at den nye postloven vil bidra til
å legge til rette for utviklingen av gode posttjenes-
ter i et konkurranseutsatt marked. 

Posten er et nordisk post- og logistikkonsern
som utvikler og leverer helhetlige løsninger
innenfor post, kommunikasjon og logistikk. Mar-

kedene for konsernets tjenester er i kraftig utvik-
ling, drevet av globalisering og teknologiske
endringer som skaper endret kundeatferd og økt
konkurranse. Posten har som følge av fallende
brevvolum gjennomført betydelige omstillinger
innenfor postvirksomheten. Samtidig har konser-
net vokst kraftig innenfor logistikkvirksomheten,
hovedsakelig gjennom oppkjøp. Logistikkvirk-
somheten består av pakker, stykk- og partigods,
termotransport og ekspress- og lagerservice. 

Markedet for elektronisk kommunikasjon er
fortsatt i rask utvikling og sterkt preget av tekno-
logiske og markedsmessige endringer. Sikre og
robuste elektroniske kommunikasjonstjenester av
høy kvalitet er nødvendige og forventes i dagens
samfunn. I deler av markedet er det fortsatt behov
for regulering for å legge til rette for bærekraftig
konkurranse og for å fremme sikre, gode, rime-
lige og framtidsrettede tjenester.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet følger
opp konkurransereguleringen i sektoren gjennom
analyser og vedtak i de relevante markedene og
med en effektiv og hensiktsmessig forvaltning av
frekvensressursene. Hovedutfordringen er å
legge forholdene til rette for videre nettutbygging
og tilbud av ekomtjenester over hele landet. Utfor-
dringen er bl.a. knyttet til at kostnadene for å
bygge ut et tilbud til områder med få brukere og
lav inntjening er svært mye høyere pr. bruker enn
utbyggingskostnadene i områder med flere bru-
kere.

Ordningen med tilskudd til bredbåndsutbyg-
ging videreføres. Departementet har sendt på hø-
ring utkast til lov om tilrettelegging for utbygging
av høyhastighetsnett for elektronisk kommunika-
sjon (bredbåndsutbyggingsloven).

Samfunnet blir stadig mer avhengig av elektro-
nisk kommunikasjon og IKT-systemer. Endringer
i teknologi og bruksmønstre har skapt et behov
for økt sikkerhet og beredskap knyttet til nett og
tjenester. Bortfall av ekomtjenester bl.a. som følge
av ekstremvær og teknisk eller menneskelig svikt,
kan derfor få store negative konsekvenser for
samfunnet. Ordningen med tilskudd til telesikker-
het og -beredskap videreføres.

Utviklingen i teknologi og tjenester i ekomsek-
toren skaper utfordringer for personvern, integri-
tet og konfidensialitet. Disse må håndteres på en
tilfredsstillende måte for brukerne, bl.a. i forbin-
delse med forvaltningen av fritak fra tilbydernes
taushetsplikt. Elektronisk kommunikasjon sendes
i transitt (rutes) og lagres i økende grad på tvers
av landegrenser og de ulike landenes jurisdik-
sjonsområder. For å gi brukerne mulighet til å
foreta mer informerte valg knyttet til personvern,
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setter lov om elektronisk kommunikasjon (ekom-
loven) med forskrifter krav til at tilbyderne skal
opplyse brukerne dersom intern norsk kommuni-
kasjon sendes via utlandet. 

Resultatrapport 2015

Det ble bevilget 418 mill. kr i 2015 til statlig kjøp
av ulønnsomme posttjenester fra Posten Norge AS
(Posten), dvs. tjenester Posten ikke ville levert ut
fra forretningsmessige hensyn. 

Posten er et nordisk konsern. Logistikk er i
dag konsernets største segment. Det sto for 62
pst. av omsetningen i 2015, mens postsegmentet
sto for resten av omsetningen. 

Markedene for konsernets tjenester er i stor
grad internasjonale og preget av sterk konkur-
ranse samt kraftige strukturelle og teknologiske
endringer. Postens ambisjon er å videreutvikle po-
sisjonen som markedsleder i Norge, samt utvikle
lønnsomme posisjoner i Norden innen utvalgte
tjenesteområder. 

Konsernet har over flere år realisert betyde-
lige kostnadseffekter fra effektiviseringsprogram-
mer innenfor både post- og logistikksegmentet.
Det er vanskelig å kompensere fullt ut for fallende
brevvolumer.

Lavere aktivitet i oljeindustrien påvirket logis-
tikkvirksomheten i Norge betydelig, både direkte
innenfor forretningsområdet Offshore & Energy
og med ringvirkninger til andre forretningsområ-
der. Brevvolumene falt i 2015 med 6,4 pst., og ned-
gangen tiltok mot slutten av året og inn i 2016. Ar-
beidet med ny samlokalisert terminalstruktur for
post, pakker og gods og investeringer i nye termi-
naler er godt i gang og vil bl.a. bidra til å effektivi-
sere driften og styrke konkurransekraften. 

I tråd med de eierpolitiske rammene for sel-
skapets virksomhet, jf. Meld. St. 18 (2011–2012)
Virksomheten til Posten Norge AS, er omleggingen
fra postkontorer til Post i Butikk (PiB) nå i all ho-

vedsak sluttført. Postens ekspedisjonsnett besto
ved utgangen av 2015 av 38 postkontorer, 1 362
PiB og i underkant av 1 500 landpostruter. Erfarin-
gene viser at det enkelte steder har vært vanske-
lig å finne noen til å drive fullskala ekspedisjons-
steder. Men samlet sett har omstillingen vært i
samsvar med Postens planer. 

I konsesjonen for Posten Norge AS er det stilt
krav om at minst 85 pst. av prioritert brevpost
innenlands skal være framme dagen etter innleve-
ring, og 97 pst. etter tre dager. I 2015 kom 85,4
pst. av slik brevpost fram over natten, mens 99,5
pst. var kommet fram etter tre dager.

For det norske ekommarkedet var totalomset-
ningen om lag 34,3 mrd. kr i 2015, en økning på
om lag 800 mill. kr fra 2014. 

Brukerne kjøper nå pakker der data prises og
andre tjenester som mobiltelefoni og meldingstje-
nester (SMS, MMS) stort sett inngår. Dedikerte
dataabonnementer gjelder i dag stort sett maskin-
til-maskin-kommunikasjon (hytteovner, alarm-
systemer og lignende). Det ventes at antall mo-
bilabonnementer totalt vil gå ned ettersom tilby-
derne leverer bedre samleløsninger til brukerne,
en trend som startet i 2015 med en nedgang på
over 20 000 abonnement.

I 2015 var om lag 84 pst. av den totale taletra-
fikken i norske nett fra mobiltelefon, mot 81 pst. i
2014. Mobilnettene brukes også i svært stor grad
til oppkobling mot internett, og trafikkøkningen
er svært stor. Den totale datatrafikken i mobilnett
økte med 62 pst. fra 2014 til 2015, dvs. fra 64 til 103
millioner gigabyte. 

I Norge er det gitt tillatelser for etablering og
drift av flere systemer for offentlig mobilkommu-
nikasjon og mobilt bredbånd. De vanligste tekno-
logiene er GSM, UMTS og LTE. Kringkasterne i
Norge er i full gang med overgangen fra analog
(FM) til digital radio (DAB/DAB+). Dekningsgra-
den for de ulike nettene går fram av tabell 5.42.
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Dekningen for 4G inkluderer 450 MHz-båndet. Flatedekningen uten bidraget fra 450-båndet er på 87,2.
Tallene for flatedekning og befolkningsdekning for 2G og 3G er hentet fra teoretiske beregninger foretatt av Nasjonal kommunika-
sjonsmyndighet. Tallene for befolkningsdekning for 4G og bredbåndsdekning er hentet fra rapporten Bredbåndsdekning 2016, la-
get av Nexia. Opplevd dekning vil kunne være noe lavere og varierer også sterkt med hvilket brukerutstyr en har.
For mer informasjon om bredbåndsdekning i Norge, se rapporten Bredbåndsdekning 2016, på regjeringen.no

Konkurransen i markedet og etterspørselen etter
mobiltjenester har bidratt til en utbygging som
langt overgår utbyggingskravene som ble fastsatt
ved nettetablering og i forbindelse med tildeling
av enkelte frekvensressurser

I dag har Telenor ASA, Telia Norge AS og ICE
Norge AS tillatelser til å bygge ut mobilnett, og
det tilbys avanserte mobile bredbåndstjenester
basert på disse selskapenes nett. Disse oppgrade-
res stadig for å tilby nye tjenester, høyere da-
taoverføringshastigheter og bedre dekning.

En forsert utbygging av høyhastighets mobilt
bredbånd basert på LTE-teknologi har gitt et slikt
tilbud til store deler av landet i løpet av svært kort
tid. Telia kjøpte eksempelvis den såkalte dek-
ningsblokken i 800 MHz-båndet i en stor spek-
trumsauksjon i desember 2013 og forpliktet seg til
å tilby mobilt bredbånd til 98 pst. av befolkningen
senest innen utgangen av 2018. I juni 2016 infor-
merte Telia om at kravet er innfridd.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet startet i
2014 arbeidet med å lage harmoniserte retningslin-
jer for hvordan mobiloperatørene oppgir og infor-
merer om sin dekning til forbrukerne. En samar-
beidsavtale om harmonisering av dekningskart for
mobile tjenester ble signert av Nasjonal kommuni-
kasjonsmyndighet og mobiloperatørene i juni 2016.

I dag har nesten alle et bredbåndstilbud der de
bor. Utbyggingen av bredbånd med høy kapasitet
pågår for fullt, men det er fortsatt store geo-
grafiske forskjeller i tilbudet av bredbånd med de
høyeste kapasitetene. Videre er kapasitetsbehovet
hos bredbåndsbrukere stadig økende. Samtidig
har de fleste husholdninger og virksomheter til-
bud om bredbånd med langt høyere kapasitet enn
de faktisk abonnerer på. Gjennomsnittlig hastig-
het for private bredbåndsabonnement var ved ut-
gangen av 2015 om lag 35 Mbit/s (nedlastning)
mens det var om lag 20 Mbit/s for bedrifter.

Ved utgangen av 2015 var det i overkant av 2
mill. faste bredbåndsabonnementer for bedrifter
og i privatmarkedet, en økning på om lag 60 000
fra 2014. Privatmarkedet står for 93 pst. av abon-
nementene. Ved utgangen av 2015 fordelte abon-
nementene i privatmarkedet seg med om lag 31
pst. på telefonlinjer (kobbernettet), om lag 33 pst.
på kabel-TV-tilknytninger og om lag 33 pst. på fi-
bertilknytninger. I tillegg benyttet om lag 2 pst.
andre teknologier (i hovedsak såkalt fast radiofor-
bindelse). 

Utbyggingen av et bakkebasert digitalradio-
nett med DAB/DAB+ teknologien har pågått over
flere år. I rapport av 17. februar 2015 sammenfat-
tet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet dek-
ningsberegninger og målinger. Hovedkonklusjo-
nene var at Stortingets dekningskrav knyttet til
slukkevilkår for FM-nettet var oppfylt innen 1. ja-
nuar 2015. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
har så langt tildelt tre landsdekkende frekvens-
blokker for digital radio; Regionblokka (NRK),
Riksblokk 1 og Riksblokk 2. Videre har etaten i
2016 tildelt en rekke tillatelser i Lokalradioblokka
for digital lydkringkasting i om lag 30 lokalregio-
ner.

Regjeringen besluttet i 2015 at 700 MHz-bån-
det (694–790 MHz) i framtida skal bli tildelt til mo-
bile tjenester. Det er videre igangsatt aktiviteter
for å vurdere grunnlag for tildeling av frekvens-
området 470–694 MHz til digital bakkenettvirk-
somhet for fjernsyn for en ny periode.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet arbei-
der med sikkerhet og beredskap i de norske
ekomnettene gjennom tilsyn, systematisk kartleg-
ging av infrastruktur, risiko- og sårbarhetsanaly-
ser, hendelsesrapportering og øvelser. Formålet
er at myndighetene skal være oppdatert på sikker-
hetstilstanden i nettene, gjennomføre nødvendige

Tabell 5.42 Dekningsgrad etter type nett pr. september 2016 

Nett
Dekning der folk bor
i pst. av husstandene

Flatedekning
i pst. av landarealet

Mobil 2G (GSM) 99,8 86,2

3G (UMTS) 99,6 82,3

4G (LTE) 99,6 91,3

Bredbånd over 4 Mbit/s / 30 Mbit/s / 100 Mbit/s 99,9 / 82,0 / 78,0
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tiltak og foreslå kostnadseffektive tiltak dersom
det er nødvendig.

I 2015 har Nasjonal kommunikasjonsmyndig-
het arbeidet videre med tiltak som følge av ulike
hendelser som uvær, flom, tekniske utfall,
menneskelige feil mv. De prioriterte tiltakene i
2014 rettet mot mobilnett og -tjenester var bl.a. å
innføre krav om minimum reservestrømkapasitet
i mobilnettene, følge opp forskrift om prioritet i
mobilnett, styrke beredskapslager, sikre sam-
handling og informasjonsutveksling mellom sik-
kerhetsmyndighetene og ekomtilbydere, og følge
opp krav om konfidensialitetsbeskyttelse i GSM-
nettene. Disse tiltakene har blitt fulgt opp i 2015. 

De konkrete påleggene fra Nasjonal kommuni-
kasjonsmyndighet knyttet til GSM-sikkerhet i
2013 har styrket sikkerheten i disse nettene bety-
delig. Norske nett rangeres nå på topp globalt når
det gjelder sikkerhet. I 2015 ble det generelle ar-
beidet med å styrke hendelseshåndteringen i sek-
toren prioritert. For Nasjonal kommunikasjons-
myndighets daglige håndtering av sikkerhetssitu-
asjonen i ekom-Norge var opprettelsen i 2015 av
responsmiljøet Nkom CSIRT (Computer Security
Incident Response Team) viktig. CSIRT skal ha et
grunnleggende operativt aktivitetsnivå i forbin-
delse med koordinering og håndtering av cyber-
hendelser. Miljøet ble tilgjengelig for bransjen fra
sommeren 2016. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har styr-
ket tilsynsvirksomheten. Det ble i 2015 ført både
stedlig og dokumentbasert tilsyn med ekomtilby-
dere. Flere av tilsynene har avdekt avvik som sel-
skapene ble pålagt å rette. Stedlige tilsyn så særlig
på adgangskontroll, personkontroll, fysisk sikring
og kraftforsyning. De dokumentbaserte tilsynene
har skjedd i etterkant av hendelser og utfall i
ekomnett og –tjenester. I juni 2015 ble elleve tilby-
dere bedt om å dokumentere egne rutiner for å in-
formere abonnentene om ruting av nasjonal elek-
tronisk kommunikasjon utenlands. 

For å styrke den generelle sambandsinfra-
strukturen ga Nasjonal kommunikasjonsmyndig-
het også i 2015 tilskudd til innkjøp av reservema-
teriell til tilbydernes beredskapslagre. 

Tilskuddsmidler ble også benyttet til program
for forsterket ekom. I samarbeid med Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap og fylkes-
mennene ble det i 2014 utpekt ett område i hver av
landets kommuner som er særlig viktig for lokal
krisehåndtering. Nasjonal kommunikasjonsmyn-
dighet driver, i samarbeid med ekomtilbyderne og
Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap, programmet Forsterket ekom for basestasjo-
ner som betjener de utvalgte områdene. Basesta-

sjonene vil bli forsterket både med utvidet reser-
vestrømkapasitet (tre døgn) og alternative trans-
misjonsløsninger for å sikre vedvarende tilgjenge-
lighet til mobile ekomtjenester ved langvarig
strømutfall. De mest sårbare kommunene priorite-
res for utbygging. Pr. april 2016 var forsterket
ekom på det nærmeste ferdig i sju pilotkommuner
fordelt på fire fylker, og det er under planlegging
og etablering i ytterligere 15 kommuner fordelt på
sju fylker. Videre etableres det en ny fiberkabel
mellom Bodø og Røst. 

Tilskuddsordningen til utbygging av bredbånd
ble videreført i 2015. Nasjonal kommunikasjons-
myndighet tildelte midlene etter at fylkeskommu-
nene hadde vurdert og rangert søknader fra sitt
eget fylke. I 2015 fikk 32 prosjekter fra 15 fylker
tilskudd på til sammen 110 mill. kr.

Mål og prioriteringer

Den nye postloven som trådte i kraft 1. januar
2016 har som mål å legge til rette for at brukere
over hele landet skal få tilgang til gode og fram-
tidsrettede posttjenester og et likeverdig tilbud av
leveringspliktige tjenester til overkommelig pris,
gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser, jf.
Prop. 109 L (2014–2015) og Innst. 314 L (2014–
2015). Postens enerett på formidling av brevpost
under 50 gram falt bort da den nye loven trådte i
kraft. Staten vil fortsatt sikre tilgang til grunnleg-
gende posttjenester i hele landet gjennom leve-
ringsplikten. For å sikre at alle får levert aviser på
lørdager, har staten inngått en avtale med Kvikkas
AS som skal utføre distribusjon av aviser i abonne-
ment på lørdager på steder uten et ordinært avis-
budnett. Etter at Stortinget har behandlet Meld.
St. 31 (2015–2016) Postsektoren i endring vil staten
inngå en avtale med Posten Norge AS om å utføre
øvrige leveringspliktige posttjenester. Avtalen vil
erstatte dagens konsesjon og følge opp Stortin-
gets behandling av meldingen. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal fort-
satt føre tilsyn med postsektoren og følge opp at
Posten etterlever kravene til leveringspliktige
posttjenester. Det nye postregelverket har ført til
at det er behov for økte ressurser i Nasjonal kom-
munikasjonsmyndighet til regulatoriske avklarin-
ger, tilsyn og kontroll, og det opprettes tre nye stil-
linger i etaten til dette. 

Det er en løpende oppgave for Nasjonal kom-
munikasjonsmyndighet å legge til rette for videre
utvikling av tjenester og konkurranse i markedet
for elektronisk kommunikasjon. Etaten skal i 2017
fortsatt følge opp markedsreguleringen gjennom
analyser og vedtak i de ulike markedene. Nasjonal
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kommunikasjonsmyndighet analyserer i dag seks
forhåndsdefinerte markeder og avgjør hvilke til-
bydere som har sterk markedsstilling, og påleg-
ger deretter virkemidler for å hindre at den sterke
markedsstillingen misbrukes. Arbeidet er en kon-
tinuerlig prosess. Nasjonal kommunikasjonsmyn-
dighet deltar i EUs arbeid med å harmonisere re-
guleringen i Europa. I 2016 la kommisjonen fram
forslag til et revidert ekomregelverk som norske
myndigheter vil søke å påvirke i tråd med norske
interesser. 

Regjeringen vil videreføre en markedsbasert,
teknologinøytral bredbåndpolitikk og arbeide for
mest mulig kostnadseffektive føringsveger slik at
det blir lønnsomt å bygge ut bredbånd. Det skal
legges til rette for bærekraftig konkurranse i
bredbåndsmarkedene. Regjeringen vil arbeide vi-
dere med å legge til rette for å implementere EUs
direktiv om kostnadsreduserende tiltak for utbyg-
ging av høyhastighetsnett i norsk rett. 

Departementet vil i 2017 fortsatt prioritere til-
tak som bidrar til størst mulig grad av markedsba-
sert utbygging av bredbånd med tilstrekkelig god
kapasitet. I områder uten et grunnleggende godt
bredbåndstilbud vil staten fortsatt bidra med til-
skudd til utbygging av bredbånd. 

Datasentre er en ny næring som er i sterk
vekst på verdensbasis. Behovet for datalagring og
prosessering øker raskt i omfang og utbredelse.
Norge har et godt utgangspunkt for å etablere da-
tasentre fordi vi har et effektivt kraftmarked, god
forsyningssikkerhet, kjølig klima og politisk stabi-
litet. God fiberinfrastruktur mot utlandet er også
viktig for datasentre. Departementet vil i 2017 vur-
dere hvordan det kan legges til rette for samfunns-
økonomisk lønnsom etablering av fiberkabler til
utlandet for å styrke grunnlaget for datasentre og
annen databasert næringsvirksomhet i Norge.
Som underlag for arbeidet har departementet
bedt om en rapport fra Nasjonal kommunikasjons-
myndighet om markedet for mørk fiber. Denne
skal leveres mot slutten av 2016.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i sitt
arbeid med frekvensforvaltningen, bl.a. ved tilde-
ling av frekvensressurser til tilbydere av elektro-
niske kommunikasjonstjenester, legge vekt på en
teknologinøytral og fleksibel forvaltning for å imø-
tekomme markedsaktørenes behov for ressurser,
og gjennom det legge til rette for å utvikle nye,
framtidsrettede tjenester til nytte for befolkningen
i hele landet. Særlig viktig blir planlegging og til-
rettelegging av nye frekvensressurser til mobil
bredbåndskommunikasjon, herunder 700 MHz-
båndet og andre frekvensbånd som planlegges
harmonisert internasjonalt til dette formålet. I til-

legg vil Nasjonal kommunikasjonsmyndighet prio-
ritere tilsynet med at dekningskravene for bruk av
800 MHz-båndet etterleves. 

Videre skal Nasjonal kommunikasjonsmyndig-
het føre tilsyn med frekvensbruk, samt arbeide
med å avdekke kilder som skaper problemer for
elektronisk kommunikasjon. Forstyrrelser av
elektronisk kommunikasjon vil i mange tilfeller
være kritisk, og det er derfor viktig å være forbe-
redt gjennom kompetansebygging og innkjøp av
avansert utstyr. 

Funnene fra sårbarhetsanalyse av mobilnet-
tene og kost-/nyttevurdering av tiltak i sambands-
infrastrukturen har vært viktige for innrettingen
av etatens tiltak de senere årene. Dette følges opp
videre gjennom tiltak for å forebygge utfall og
brudd i kommunikasjonen. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal føre
tilsyn med og følge opp klassifisering og sikring
av anlegg, sikkerhet/beredskap/varslingsrutiner
hos tilbyderne, nettkonfidensialitet og integritet,
utfallshendelser, samt personvern og datalagring. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal fort-
sette arbeidet med å tydeliggjøre og skjerpe kra-
vene til robusthet i ekomnettene. Årlige nasjonale
risiko- og sårbarhetsanalyser, med løpende oppda-
tering av nett- og tjenestetopologi, vil styrke evnen
til tidlig identifisering og kost-/nytteanalyse av ak-
tuelle tiltak. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet CSIRT
ble etablert våren 2016 og skal være fullt operativ i
juli 2017. Departementet prioriterer 7,5 mill. kr til
CSIRT. Når alvorlige hendelser inntreffer, vil
CSIRT ta rollen med å sammenfatte situasjonsbil-
det og bidra til riktig informasjonsflyt til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighets ledelse og fagmiljø,
Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NorCert og an-
dre relevante aktører. Ekomtilbyderne vil ved be-
hov få bistand i hendelseshåndteringen enten fra
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet eller andre
samarbeidspartnere. 

Ekomtilbydernes evne til å samarbeide seg
imellom og med myndighetene for å håndtere kri-
tiske situasjoner bedres gjennom øvelser og eta-
blering av rutiner. Erfaringer fra øvelsen Cyber
2015 vil bli benyttet til å styrke hendelseshåndte-
ringen i tilfelle cyberangrep. Nasjonal kommuni-
kasjonsmyndighet arbeider med tiltak for å kunne
gi ekomtilbydernes representanter i fylkesbered-
skapsrådene bedre støtte og styrke arbeidet med
felles beredskapsutfordringer for sektoren. Etaten
styrker egen evne til hendelseshåndtering gjen-
nom bl.a. kompetanseoppbygging for håndtering
av cyberhendelser. 
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Arbeidet med å ivareta konfidensialitet, inte-
gritet og kommunikasjonsvern i ekomnett er i
større grad aktualisert de senere årene. For å lyk-
kes i arbeidet med digitale sikkerhetsutfordringer
er det nødvendig å ha et godt samarbeid mellom
statlige aktører som EOS-tjenestene og ekomtilby-
derne. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet leg-
ger til rette for møteplasser og prosesser mellom
aktuelle sikkerhetstjenester og ekomtilbydere. Vi-
dere har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
styrket arbeidet med regelverksveiledning for til-
byderne på sikkerhets- og beredskapsområdet.
Arbeidet har hatt god effekt og prioriteres også i
2017. I tillegg vil Nasjonal kommunikasjonsmyn-
dighet vurdere nye krav til konfidensialitet- og in-
tegritetsbeskyttelse relatert til aktuelle sårbarhe-
ter i elektroniske kommunikasjonssystemer. 

Det videre arbeidet med Forsterket ekom vur-
deres som særskilt viktig for å understøtte en
bedre lokal og regional krisehåndteringsevne
med mobile kommunikasjonsløsninger i krisesitu-
asjoner, og vil bli prioritert. Utbyggingen vil fort-
sette i nye kommuner i 2017. Den langsiktige mål-
settingen med programmet er å etablere ett om-
råde i alle landets kommuner med forsterket
ekom, slik at lokal kriseledelse og den øvrige be-
folkningen skal ha ett sted i nærområdet for å gi

og motta beskjeder, selv ved bortfall av strøm over
lengre tid. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet får hele
tilsynsansvaret etter foreslått nytt regelverk for sa-
tellittjordstasjoner på Svalbard og i Antarktis, og
regjeringen prioriterer ressurser til dette. 

For å sikre at internett forblir en åpen og de-
mokratisk plattform som stimulerer til fortsatt
økonomisk utvikling og innovasjon er det viktig at
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fortsetter
også i 2017 sitt arbeid i internasjonale fora der den
videre utviklingen formes. Det er behov for stadig
mer internasjonal koordinering for å bidra til god
internettforvaltning, samt for å ivareta internett-
sikkerhet og -stabilitet, herunder sikring av dome-
nenavnshierarkiet og tildeling av IP-adresser. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet deltar
bl.a. i den internasjonale domenenavnsforvalteren
ICANNs arbeid. Norge er som en av to nasjoner
særlig utvalgt til å delta i den pågående prosessen
med å etablere nye rutiner og mekanismer for an-
svarliggjøring av ICANN. Videre deltar også
Norge i OECDs og FNs arbeid med internettfor-
valtning. Det legges opp til å videreføre det aktive
engasjementet Norge i dag har i slike internasjo-
nale fora og arbeidsgrupper. 

Kap. 1370 Posttjenester

Post 70 Kjøp av post- og banktjenester

Det foreslås å bevilge 272,2 mill. kr. Bevilgningen
omfatter 95,2 mill. kr til distribusjon av aviser i

abonnement på lørdager på steder uten ordinært
avisbudsnett og 177 mill. kr til Posten Norge AS.
Behovet for statlig kjøp fra Posten går fram av ta-
bell 5.43. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

70 Kjøp av post- og banktjenester 418 000 403 000 272 200

Sum kap. 1370 418 000 403 000 272 200
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I et stadig mer konkurranseutsatt postmarked blir
statlig kjøp av posttjenester brukt for å sikre post-
tjenester som leveringspliktig tilbyder, på nåvæ-
rende tidspunkt Posten Norge AS, ikke ville levert
basert på forretningsmessige hensyn. 

Statlig kjøp vil i 2017 sikre at alle får post levert
fem dager i uken, avisomdeling på lørdager, gratis

framsending av blindeskriftsendinger og grunn-
leggende banktjenester i landpostnettet. 

Ordinær postomdeling på lørdager er avviklet
etter at Stortinget vedtok ny postlov som trådte i
kraft fra 1. januar 2016, og behovet for statlig kjøp
til dette har falt bort.

Kap. 5618 Aksjer i Posten Norge AS

Post 85 Utbytte

Gjeldende utbyttepolitikk for Posten Norge AS
innebærer et forventet utbytte på 50 pst. av kon-

sernoverskuddet etter skatt. I tråd med gjeldende
utbyttepolitikk foreslås det budsjettert med et ut-
bytte fra Posten på 120 mill. kr i 2017. 

Kap. 1380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Tabell 5.43 Beregning av behov for statlig kjøp fra Posten

Mill. kr

3 omdelingsdager for 5 pst. av husstandene 135

Gratis framsending av blindeskriftsendinger 13

Sum merkostnader ulønnsomme posttjenester 148

Merkostnader grunnleggende banktjenester i landpostnettet 29

Sum merkostnader ulønnsomme tjenester 177

Sum statlig kjøp fra Posten 177

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

85 Utbytte 300 000 320 000 120 000

Sum kap. 5618 300 000 320 000 120 000

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Driftsutgifter 169 596 168 576 194 900

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 7 312 10 700 15 000

70 Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, 
kan overføres 67 988 78 000 80 200

71 Tilskudd til bredbåndsutbygging, kan overføres 109 205 126 500 93 700

Sum kap. 1380 354 101 383 776 383 800
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Post 01 Driftsutgifter

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets hovedopp-
gaver er å føre tilsyn med markedene for post og
elektronisk kommunikasjon og føre kontroll med
at regelverket på området etterleves. Etaten bistår
Samferdselsdepartementet med å utarbeide lov-
og forskriftsutkast på post- og ekomområdet, tref-
fer enkeltvedtak om markedsregulering og forval-
ter radiofrekvens-, navn- og nummerressurser. Vi-
dere har etaten ansvar for markedskontroll av ra-
dio- og terminalutstyr og utfører løpende opp-
gaver i forbindelse med sikkerhet og beredskap
på ekommarkedet. Etaten representerer også nor-
ske interesser internasjonalt på post- og ekomom-
rådet. 

Det foreslås bevilget 194,9 mill. kr. Økningen
på 26,4 mill. kr gjelder bl.a.:
– 13,0 mill. kr i premiebetaling til Statens pen-

sjonskasse, jf. omtale i del I
– 3,0 mill. kr til tre nye stillinger for å utføre opp-

gaver etter ny postlov
– 3,5 mill. kr til Nkom CSIRT (Computer Se-

curity Response Team), et operativt miljø for
håndtering av cyberhendelser i ekomsektoren

– 0,9 mill. kr til en stilling knyttet til nytt regel-
verk for jordsatellittstasjoner

– 0,9 mill. kr til å administrere ordningen med til-
skuddet til bredbåndsutbygging.

Den nye postloven øker behovet for tilsyn og kon-
troll. Bl.a. krever den nye konkurransesituasjonen
avklaringer, presiseringer og praktiske ordninger
knyttet til adgang til postkasser, adresseregistre
og oppretting av en ny brukerklagenemnd. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets utgif-
ter til å administrere tilskuddet til bredbåndsut-
bygging har vært postert på kap. 1380, post 71.
Slike utgifter skal ikke posteres på tilskuddspos-
ter og inngår fra 2017 på kap. 1380, post 01. 

Ved utgangen av 2015 hadde Nasjonal kommu-
nikasjonsmyndighet 157 ansatte fordelt på 141 års-
verk.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold

Det foreslås bevilget 15,0 mill. kr.
Bevilgningen skal dekke nødvendig videreut-

vikling av IT-baserte fagsystemer, innkjøp av ut-
styr til frekvenskontrollen og revisjon av kost-
nadsmodell LRIC-fastnett og -mobilnett. Økningen
på 4,0 mill. kr gjelder investeringer knyttet til
Nkom CSIRT.

Post 70 Tilskudd til telesikkerhet og 
beredskap

Det foreslås bevilget 80,2 mill. kr i 2017 til å styrke
robustheten og beredskapsevnen i ekomnettene.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet inngår
avtaler om sikkerhet og beredskap med tilbydere
av ekomnett og tjenester om tiltak utover hva som
kan pålegges tilbyderne med hjemmel i ekomlo-
ven uten kompensasjon fra staten.

I henhold til avtalene skal tildelte midler benyt-
tes til administrative og organisatoriske bered-
skapstiltak, lagring og vedlikehold av transporta-
belt beredskapsutstyr, samt til investeringer i eko-
minfrastruktur og beredskapsmateriell. Tiltakene
skal bidra til en mer robust infrastruktur, alterna-
tive framføringsveger og bedre håndtering av
bortfall av elektronisk kommunikasjon. I tillegg
dekkes tilbydernes merkostnader til særskilte lov-
pålagte oppgaver.

Mer ekstremvær, og ikke minst økt avhengig-
het av elektronisk kommunikasjon, gjør at det er
behov for å styrke beredskapsevnen og øke ro-
bustheten i ekomnettene. Midlene skal bl.a. bru-
kes til å sikre viktige elementer i det nasjonale
transportnettet for elektronisk kommunikasjon,
forsterke basestasjoner for mobiltelefoni (reserve-
strømforsyning og transmisjon) utvalgt i samråd
med berørte fylkesmenn og utplassere bered-
skapsmateriell og mobilt transmisjonsutstyr på be-
redskapslagre over hele landet. 

En andel av bevilgningen vil benyttes til pro-
grammet Forsterket ekom. Programmet er statens
viktigste bidrag til å styrke beredskapsevnen og
øke robustheten i ekomnettene, herunder styring
av lokal krisehåndteringsevne. I 2017 vil utbyggin-
gen fortsette i nye kommuner.

Tilgang til mobildata og mobilsamtale er viktig
i mange situasjoner og sammenhenger. Samferd-
selsdepartementet legger derfor opp til at Nasjo-
nal kommunikasjonsmyndighet også vil kunne
vurdere støtte til mobilutbygging på utfartssteder,
vegstrekninger eller lignende der de kommersi-
elle utbyggerne finner det for kostbart å bygge ut,
men som likevel har stor betydning for nærings-
drift, varsling av hendelser, turisme eller annen
samfunnsmessig betydning.

Bevilgningen inngår ikke i Nasjonal kommuni-
kasjonsmyndighets ordning for selvfinansiering.

Post 71 Tilskudd til bredbåndsutbygging

Det foreslås bevilget 93,7 mill. kr i 2017. Tilskud-
det skal bidra til utbygging av bredbånd i geo-
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grafiske områder der det ennå ikke er kommersi-
elt grunnlag for investeringer. 

Formålet med ordningen er å sikre alle hus-
stander et tilbud om bredbånd med grunnleg-
gende god kvalitet. I tillegg kan midlene brukes til
å øke kapasiteten på bredbåndet i områder der
markedet ikke leverer tilfredsstillende kapasitet.

Tilskuddsordningen administreres av Nasjo-
nal kommunikasjonsmyndighet i samarbeid med
fylkeskommunene.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om
midler til bredbåndsprosjekter. Førstnevnte må
søke gjennom fylkeskommunene. Nasjonal kom-
munikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fyl-
keskommunene vurdere søknadene og tildele
midler til det enkelte prosjekt etter nærmere fast-
satte kriterier.

Bevilgningen inngår ikke i Nasjonal kommuni-
kasjonsmyndighets ordning for selvfinansiering.

Kap. 4380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Post 01 Diverse gebyrer

Det er foretatt en gjennomgang av Nasjonal kom-
munikasjonsmyndighets gebyrer. I ny forskrift om
sektoravgifter og gebyrer til Nasjonal kommuni-
kasjonsmyndighet som har vært på høring og som
etter planen skal tre i kraft 1. januar 2017, foreslås
det å omgjøre de fleste av Nasjonal kommunika-
sjonsmyndighets gebyrer til sektoravgifter.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets utgifter
på kap. 1380, postene 01 og 45 er fortsatt i hoved-
sak forutsatt dekt ved inntekter fra sektoravgifter
og gebyrer. I selvfinansieringsordningen inngår
ikke:
– 10,0 mill. kr i refusjon til drift av Radiostøykon-

trollen 
– 13,0 til premiebetaling til Statens pensjons-

kasse 
– 0,9 mill. kr. til å administrere tilskudd til bred-

båndsutbygging. 

I tillegg til å dekke Nasjonal kommunikasjons-
myndighets utgifter over kap. 1380, postene 01 og

45, skal inntektene fra sektoravgifter og gebyrer
også dekke merverdiavgift som fra 2015 belastes
sentralt på kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt
merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter.

Det er budsjettert med 0,6 mill. kr i gebyrinn-
tekter og med 196,2 mill. kr i inntekter fra sektor-
avgifter, ført på kap. 5577, post 75. Sektoravgiftene
er omtalt under programkategori 21.10 Adminis-
trasjon. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets regule-
ringsfond er et hjelpemiddel for å kompensere for
tilfeldige inntekts- og utgiftsvariasjoner. Samferd-
selsdepartementet har i 2016 fullmakt til å over-
føre inntil 10 mill. kr til eller fra reguleringsfondet.
Fullmakten foreslås videreført, men vil fra 2017
være knyttet til inntekter på kap. 4380, post 01 og
kap. 5577, post 75, jf. forslag til romertallsvedtak. 

Størrelsen på reguleringsfondet er nå på et
slikt nivå at det ikke budsjetteres med å belaste
fondet.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2015

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017

01 Diverse gebyrer 174 365 177 876 600

51 Fra reguleringsfondet 8 700

Sum kap. 4380 183 065 177 876 600
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Programkategori 13.70 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

I Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen
2015 ble det lagt fram en ny kostnadsnøkkel for
fylkeskommunene. For ferjer legges antall sam-
band til grunn som kriterium i kostnadsnøkkelen.
Kriteriet innebærer at det fordeles et likt beløp pr.
ferjesamband gjennom utgiftsutjevningen (dvs.
utjevne variasjoner i kommunenes og fylkeskom-
munenes beregnede utgiftsbehov). 

Fylkesfaktoren for båter er beregnet ut fra fyl-
keskommunenes netto driftsutgifter til båter de
tre siste årene. Kriteriet innebærer at fylkeskom-
munene gjennom kostnadsnøkkelen i prinsippet
får tilbake beløpet de i gjennomsnitt har rappor-
tert å ha brukt på hurtigbåter de siste årene. 

I Prop. 123 S (2015–2016) Kommuneproposisjo-
nen 2017 framgår det at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet har foretatt analyser ba-
sert på data for perioden 2013–2015. De oppda-
terte analysene viser at antall ferjesamband fort-
satt er det kriteriet som samsvarer best med fak-
tiske utgifter. Det ble derfor foreslått å beholde
«antall ferjesamband» som kriterium for fordeling
av midler til ferjer i utgiftsutjevningen. 

Det går også fram av kommuneproposisjonen
for 2017 at Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet har foretatt nye analyser på oppdaterte
tall for fylkeskommunenes utgifter til båter. Analy-
sene viser en sammenheng mellom netto driftsut-
gifter til båter (fylkesfaktor båter) og utseilt dis-
tanse og lengden på kystlinjen. Det er likevel bety-
delige avvik mellom faktiske kostnader og en
kostnadsnøkkel med utseilt distanse og kystlinje
som kriterier. Det ble derfor ikke foreslått
endringer i båtkriteriet. Fordeling av midler tar
som tidligere utgangspunkt i fylkeskommunenes
netto driftsutgifter til båtruter de tre siste årene. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
har engasjert ekstern konsulent til å vurdere ut-
forming av nye kostnadsnøkler for båt og ferje.
Det tas sikte på å presentere resultater fra dette
arbeidet i kommuneproposisjonen for 2018. 

I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010
fikk fylkeskommunene overført ansvaret for en
stor del av riksvegnettet med tilhørende ferjefor-
bindelser, inkludert fire ferdigstilte statlige ferje-
avløsningsprosjekter og fire påbegynte statlige
ferjeavløsningsprosjekter. I 2010 ble det lagt inn

midler i tabell C i inntektssystemet til disse pro-
sjektene. Dette innebærer at midlene blir gitt med
en særskilt fordeling, og at de ikke omfordeles
mellom fylkeskommunene etter kostnadsnøkke-
len. Med innføringen av det nye inntektssystemet
for fylkeskommunene i 2015 ble disse midlene
lagt inn i innbyggertilskuddet og fordelt etter
kostnadsnøkkelen sammen med øvrige ferje- og
vegmidler fra forvaltningsreformen. Fra 2016 er
midler på nytt lagt til særskilt fordeling i inntekts-
systemet (tabell C) for de gjenstående årene av 15
års-perioden. For nærmere omtale vises det til
Prop. 121 S (2014–2015) Kommuneproposisjonen
2016. 

Ferjeavløsningsmidlene utgjør 98 mill. kr for
2017. Det vises til Beregningsteknisk dokumenta-
sjon til Prop. 1 S (2016–2017) Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementet (Grønt hefte).

I kommuneproposisjonen for 2016 ble det fore-
slått en ferjeavløsningsordning for fylkesvegferjer.
Det ble lagt opp til at ferjeavløsningsmidler utbeta-
les i inntil 30 år, som for gjeldende ferjeavløsnings-
ordning for riksvegferjer. Ved behandlingen av
proposisjonen vedtok Stortinget anmodningsved-
tak nr. 692 (2014–2015) om å legge til grunn inntil
40 år med ferjeavløsning for fylkesvegferjene, jf.
Innst. 375 S (2014–2015). Regjeringen følger opp
vedtaket og legger til grunn inntil 40 år med ferje-
avløsning i inntektssystemet for fylkeskommu-
nene. Selv om ordningen kan gjelde for inntil 40
år, skal det likevel ikke kompenseres for mer enn
totalkostnaden for prosjektet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
og Samferdselsdepartementet har utarbeidet ret-
ningslinjer for ferjeavløsningsordningen. Ret-
ningslinjene er bl.a. presentert i kommunepropo-
sisjonen for 2017, vedlegg 9, jf. Prop. 123 S (2015–
2016). Av retningslinjene går det bl.a. fram at den
enkelte fylkeskommune vedtar utbygging, utar-
beider finansieringsplan og søker om prosjektet
kommer inn under ordningen. Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementet fastsetter størrelsen
på ferjeavløsningsmidlene. Denne beregnes på
bakgrunn av tap i inntektssystemet når et ferje-
samband blir avløst av bru eller tunnel, men be-
regnet innsparing justeres for økt kompensasjon i
inntektssystemet til den nye brua eller tunnelen.
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I tråd med vanlig praksis for midler med sær-
skilt fordeling (tabell C) vil ferjeavløsningsmid-
lene prisjusteres.

Flere tilskuddsordninger over Samferdselsde-
partementets budsjett er rettet mot fylkeskommu-
nene. For omtale av rentekompensasjonsordnin-
gen for transporttiltak i fylkene, tilskudd til skred-
sikring på fylkesveger og tilskudd til gang- og syk-
kelveger vises det til programkategori 21.30 Veg-
formål.

For omtale av nasjonal reiseplanlegger og
elektronisk billettering og utvidet ordning med
forbedret TT-tilbud til brukere med særlige behov
vises det til programkategori 21.40 Særskilte
transporttiltak. 

Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften på mi-
neralolje fra 1. januar 2017, jf. Prop. 1 LS (2016–
2017) Skatter, avgifter og toll 2017. Autodiesel er
holdt utenfor økningen. Dette medfører en økning
i fylkeskommunenes utgifter i tilknytning til inn-
gåtte avtaler om lokale båtruter og fylkesvegferje-
samband. Fylkeskommunene foreslås kompen-
sert med 33 mill. kr over rammetilskuddet. Forde-
lingen vil skje ved at midlene legges inn i kost-
nadsnøkkelen for fylkeskommunene, men at nøk-
kelen justeres slik at kriteriet fylkesfaktor båter
og kriteriet ferjesamband får økt sine vekter. Det
vises til Beregningsteknisk dokumentasjon til
Prop. 1 S (2016–2017) Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet (Grønt hefte). 

I statsbudsjettet for 2014 ble rammetilskuddet
til fylkeskommunene styrket med 780 mill. kr,
som kunne nyttes til å fornye og ruste opp fylkes-
vegnettet. Ordningen er senere videreført og økt
slik at kompensasjonen for 2017 foreslås til 1 420
mill. kr. Midlene fordeles mellom fylkeskommu-
nene ut fra kartlagt forfall på fylkesvegnettet i den
enkelte fylkeskommune. Det vises til Beregnings-
teknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2016–2017)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
(Grønt hefte).

Fylkeskommunene påføres merutgifter når
forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse
vegtunneler for fylkesveg og kommunal veg i Oslo
(tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.)
iverksettes. Nasjonale føringer som fører til mer-
utgifter vil bli kompensert. Kompensasjonen for
2016 er på 279 mill. kr, og den foreslås videreført
med 286 mill. kr i 2017. Merutgiftene for å opp-
fylle kravene i forskriften vil variere fra fylke til
fylke både på grunn av variasjon i antall tunneler
og fordi noen tunneler allerede oppfyller kravene.
Det er derfor foretatt en fylkesfordeling av kom-
pensasjon for merutgiftene fordelt på samlet

lengde tunnelløp i aktuelle fylker som krever sik-
kerhetstiltak etter forskriften. Det vises til Bereg-
ningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2016–
2017) Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tet (Grønt hefte). 

Ordningen med felles vegadministrasjon etter
forvaltningsreformen innebærer at staten og fyl-
keskommunene bruker den samme vegadminis-
trasjonen på regionalt nivå til å utføre riks- og fyl-
kesvegoppgaver etter vegloven. Oslo kan ikke
nytte felles vegadministrasjon, men må nytte egen
administrasjon. I 2014 og 2015 mottok Oslo
skjønnsmidler til vegadministrasjon. I 2016 er om
lag 8,5 mill. kr lagt inn i tabell C og foreslås videre-
ført med om lag 8,7 mill. kr i 2017. Det vises til Be-
regningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S
(2016–2017) Kommunal- og moderniseringsde-
partementet (Grønt hefte).

Stortinget vedtok å øke CO2-avgiften på LPG
og naturgass med 0,15 kr pr. m3 til nivået for ben-
sin fra 1. juli 2015. Det vises til Prop. 119 S (2014–
2015) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i
statsbudsjettet 2015, jf. Innst. 360 S (2014–2015).
Kompensasjonen til berørte fylkeskommuner er i
2016 om lag 2 mill. kr og foreslås videreført med
om lag 2,1 mill. kr i 2017. Fordelingen av kompen-
sasjonen til fylkeskommunene for økningen i CO2-
avgift skjer etter en særskilt fordeling, og ikke et-
ter fordelingsnøkkelen for fylkeskommunene. Det
vises til Beregningsteknisk dokumentasjon til
Prop. 1 S (2016–2017) Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet (Grønt hefte).

Med virkning fra 1. juli 2014 ble ordningen
med differensiert arbeidsgiveravgift endret, og
det ble vedtatt kompenserende tiltak, jf. Prop. 118
S (2013–2014) Endringer i statsbudsjettet 2014
(endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften
og kompenserende tiltak) og Innst. 311 S (2013–
2014). Kompenserende tiltak for veg, jernbane og
kyst er omtalt under programkategoriene 21.30
Vegformål, 21.50 Jernbaneformål og 21.60 Kyst-
forvaltning.

Der det er inngått avtaler med det offentlige
om kjøp av transporttjenester, vil merkostnader
for transportselskapene som følge av endringer i
ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift
kunne veltes over i økte kostnader for stat og fyl-
keskommuner. Kompensasjonen til fylkeskommu-
nene i 2015 på 139 mill. kr ble nominelt videreført
til 2016, og foreslås nominelt videreført til 2017.
Kompensasjonen til fylkeskommunene kompen-
seres gjennom skjønnstilskuddet som inngår i de
frie inntektene.
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Lokal kollektivtransport og fylkesveger

Tabell 5.44 gir en oversikt over fylkeskommune-
nes netto driftsutgifter for rutedrift og fylkesveger
i 2015. I tillegg gis det en oversikt over fylkeskom-
munenes brutto investeringsutgifter til fylkesve-
ger. Brutto investeringsutgifter inkluderer som re-
gel bruk av bompenger.

Fylkeskommunene har ansvaret for drift av lo-
kal kollektivtransport utenom jernbane. De fylkes-
kommunale utgiftene til rutedrift utgjorde om lag
12,4 mrd. kr i 2015. Utgiftene til fylkesveger var
om lag 15,8 mrd. kr. Til sammenlikning utgjorde
utgiftene til rutedrift om lag 9,9 mrd. kr og utgif-
tene til fylkesveger om lag 11,4 mrd. kr i 2010.

Opplysningene bygger på regnskapstall fra
rapporteringssystemet KOSTRA.

1 Omfatter netto driftsutgifter for funksjonene 730 Bilruter, 731 Fylkesvegferjer, 732 Båtruter, 733 Transport for funksjonshem-
mede og 734 Sporveger og forstadsbaner.

2 Omfatter netto driftsutgifter for funksjonen 722 Fylkesveger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak.
3 Omfatter brutto investeringsutgifter for funksjonen 722 Fylkesveger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak.

Tabell 5.44 Fylkeskommunenes utgifter i 2015 innen samferdselsformål

(i 1000 kr)

Fylkeskommune Rutedrift1
Fylkesveg

driftsutgifter2
Fylkesveg

investeringsutgifter3 Sum

Østfold 307 773 273 065 167 244 748 082

Akershus 976 515 578 700 801 156 2 356 371

Oslo 1 922 041 269 018 281 648 2 472 707

Hedmark 328 186 328 454 201 548 858 188

Oppland 355 677 353 450 317 382 1 026 509

Buskerud 376 621 400 569 363 695 1 140 885

Vestfold 270 878 256 088 195 269 722 235

Telemark 261 412 273 697 151 310 686 419

Aust-Agder 170 862 170 600 119 775 461 237

Vest-Agder 335 819 233 608 264 180 833 607

Rogaland 894 284 570 206 577 884 2 042 374

Hordaland 1 502 196 739 804  1 708 929 3 950 929

Sogn og Fjordane 492 764 490 675 152 920 1 136 359

Møre og Romsdal 936 417 580 904 689 527 2 206 848

Sør-Trøndelag 769 436 407 737 837 286 2 014 459

Nord-Trøndelag 330 757 371 591 341 704 1 044 052

Nordland 1 287 418 610 871 413 385 2 311 674

Troms 532320 589 006 339 134 1 460 460

Finnmark 335 519 254 774 165 403 755 696

Sum 12 386 895 7 752 817 8 089 379 28 229 091
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Ifølge KOSTRA var det i 2015 om lag 101 000 bru-
kere av den fylkeskommunalt administrerte tran-
sportordningen for funksjonshemmede.

Fylkesvegnettet økte fra om lag 27 000 km til
om lag 44 000 km i 2010 (ekskl. gang- sykkelve-

ger) som følge av forvaltningsreformen. Vegleng-
dene for 2016 i tabell 5.45 omfatter imidlertid
2 457 km gang- sykkelveger. Ved beregning av an-
del av det offentlige vegnettet og andel med fast
dekke for 2016 inngår gang- og sykkelveger.

1 Oslo har ikke fylkesveger. Ved tilskuddsberegningen i inntektssystemet legges det for 2017 til grunn et normert fylkesvegnett
på 313 km. 

De fleste fylkeskommunene hadde alt før forvalt-
ningsreformen fast dekke på hele eller store deler
av vegnettet. For enkelte fylkeskommuner har an-

delen fast dekke likevel økt betydelig etter forvalt-
ningsreformen. Også andelen av fylkesvegnettet
med tillatt 10 tonn aksellast har økt betydelig.

Tabell 5.45 Sentrale data på fylkesvegnettet

Fylkesveger 
km

Andel av det off. 
vegnett i pst.

Andel fast dekke 
i pst.

Andel tillatt 10 t 
aksellast i pst.

Fylkeskommune 31.12.09 2016 31.12.09 2016 31.12.09 2016 31.12.09 2016

Østfold 1 003 1 847 27 44 78 89 57 80

Akershus 1 127 2 069 24 36 91 96 65 78

Oslo1 0 0

Hedmark 2 534 3 956 38 56 64 80 51 72

Oppland 2 074 3 147 37 51 83 89 59 72

Buskerud 1 182 1 943 29 41 98 99 79 90

Vestfold 699 1 438 26 46 100 100 74 93

Telemark 1 099 1 984 27 44 89 95 44 69

Aust-Agder 990 1 657 33 51 85 92 80 88

Vest-Agder 1 311 2 187 33 50 66 80 62 75

Rogaland 1 823 2 720 30 38 97 100 76 84

Hordaland 1 750 3 164 26 43 100 100 68 80

Sogn og Fjordane 1 443 2 632 27 48 100 100 74 87

Møre og Romsdal 1 762 3 275 28 46 93 100 41 78

Sør-Trøndelag 1 784 3 156 34 55 68 84 57 73

Nord-Trøndelag 1 769 3 139 33 56 47 82 59 84

Nordland 2 569 4 213 29 45 79 93 71 81

Troms 1 728 2 995 32 54 78 90 41 59

Finnmark 626 1 500 15 34 100 99 93 95

Sum 27 273 47 021 29 46 82 92 62 79
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Del III
Omtale av viktige oppfølgingsområde
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6  Oppfølging av Nasjonal transportplan 2014–2023

6.1 Oppfølging av økonomisk ramme 
for perioden 2014–2017

Med budsjettforslaget er dei økonomiske plan-
rammene i Nasjonal transportplan 2014–2023
overoppfylt med nærmare 9 mrd. kr i første fireårs-
periode. Dette tilsvarar ei oppfyllingsgrad på 104,5
pst. etter fire år. Tala inkluderer løyvingar til Nye
Veier AS og den nye ordninga med tilskot for re-
duserte bompengetakstar utanfor byområda. Opp-
følginga må også sjåast i samanheng med at ambi-
sjonsnivået for Statens vegvesen, Jernbaneverket
og Kystverket samla for perioden 2014–2017 er
over 50 mrd. kr høgare enn for perioden 2010–
2013 i Nasjonal transportplan 2010–2019. 

Dei økonomiske planrammene for Jernbane-
verket, fylkesvegar og belønningsordninga er
med regjeringas forslag overoppfylt i planperio-
den. Det same gjeld drift og vedlikehald for både
Statens vegvesen og jernbane. Det er foreslått 400
mill. kr i eingongstiltak til dekkelegging og inves-
teringar i veginfrastrukturen, som ein del av regje-
ringas tiltakspakke mot arbeidsløyse i 2017. Riks-
vegsinvesteringar ligg samla sett 3,4 mrd. kr over
gjennomsnittleg planramme. Ein ser då Statens
vegvesen og Nye Veier AS samla. Tilskot til fylkes-
veg ligg monaleg over føresett ramme (177 pst.).
Oppfølginga av Nasjonal transportplan for Kyst-

verket ligg under planramma etter fire år, i hovud-
sak på grunn av at oppfølginga av området verke-
middel for godsoverføring har blitt mindre enn
det var lagt opp til i planperioden. Den økono-
miske ramma for navigasjonsinfrastruktur og far-
tøy er på den andre sida overoppfylt etter fire år.

Når nokre innsatsområde er tildelt meir res-
sursar enn opphavleg planlagt, vil det ofte vere ein
kombinasjon av at nokre tiltak har blitt dyrare enn
rekna, og at det har vore nødvendig å gjere meir
av andre tiltak enn først tenkt. Regjeringa har for-
sert arbeidet med å snu trenden med stadig au-
kande vedlikehaldsetterslep. Flaum, skred og na-
turskadar har ført til at det har vore nødvendig å
bruke meir ressursar på vedlikehald. I vegsektoren
har det vore nødvendig å bruke meir ressursar på
m.a. tunneltryggleik, dekkelegging, grøfting og
drenering. Fylka har blitt kompenserte for å
kunne implementere tunneltryggleiksforskrifta.
Jernbaneinfrastrukturen er gamal og krev ved-
likehald. Arbeidet er særleg forsert i dei trafikk-
sterke områda rundt Oslo og elles på Austlandet. 

Tabell 6.1 viser oppfølginga av Nasjonal trans-
portplan 2014–2023 i perioden 2014–2017, fordelt
på sektorar, løyvingar så langt i perioden og bud-
sjettforslaget for 2017. Oppfølginga av den økono-
miske ramma i prosent etter fire år er vist i kolon-
nen til høgre.
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1 Rammene for Vegtilsynet, jernbane og belønningsordninga er ført opp ut frå tidlegare kapittel for å sikre konsistens i perioden
2014–2017. Tekniske endringar i 2017, som føring av pensjonspremie for Samferdselsdepartementets verksemder, er òg haldne
utanfor.

6.2 Oppfølging av hovudmåla

Regjeringa følgjer opp måla i Nasjonal transport-
plan 2014–2023. Den politiske plattforma er sty-
rande for vektlegginga og prioriteringane innanfor
dei økonomiske rammene. 

Hovudmåla er: 
– betre framkome og reduserte avstandskostna-

der for å styrkje konkurransekrafta i næringsli-
vet og for å bidra til å oppretthalde hovudtrekka
i busettingsmønsteret

– ein visjon om at det ikkje skal skje ulykker med
drepne eller hardt skadde i transportsektoren

– avgrense klimagassutslepp, redusere miljøska-
delege verknader av transport og bidra til å
oppfylle nasjonale mål og dei internasjonale
pliktene Noreg har på helse- og miljøområdet

– eit transportsystem som er universelt utforma.

Hovudmåla er langsiktige og konkretiserte gjen-
nom etappemål som blir følgde opp i planperioden.

For å få betre fram kva regjeringa vil oppnå
med politikken og eit betre grunnlag for å avvege
mellom politiske mål, blei det i stortingsmeldinga
om Nasjonal transportplan 2014–2023 presentert
eit sett indikatorar som reflekterer etappemåla.
Nedanfor gir departementet ei oversikt over effek-
tane av dei føreslåtte tiltaka i 2017 på indikatorane.
Det blir òg vurdert kort kor langt ein har kome i å
nå måla i den første fireårsperioden. Eit avgrensa
sett av indikatorar kan ikkje gi eit fullstendig bi-
lete av utviklinga av transportsystemet, men er eit
utdrag av viktige og målbare einingar. 

Det kan ta tid å oppnå resultat av transportpoli-
tikken. Med forslaget for 2017 er det t.d. lagt opp
til å halde god framdrift på jernbane- og riksveg-
prosjekta som allereie er sette i gang, samstundes
som nye vegprosjekt blir starta opp. Dette gir eit
høgt aktivitetsnivå, men det vil likevel ta tid å sjå
framkomegevinstar av alle dei store investerin-
gane fordi desse først kjem når prosjekta opnar
for trafikk. 

Tabell 6.1 Oppfølging Nasjonal transportplan i perioden 2014–2017

(mill. 2017-kr)

Kap. Nemning

Gj.snitt pr.
år NTP

2014–2017
Løyving

 2014
Løyving

2015
Løyving

2016
Forslag

20171

Oppfølging
NTP etter

fire år i pst.

Veg (inkl. fylkesveger) 30 008,9 27 056,3 29 408,5 32 549,9 34 343,7 102,8

1320 Statens vegvesen 29 233,5 26 207,3 28 061,7 29 661,7 29 516,7 97,0

1321 Nye Veier AS 0,0 0,0 0,0 1 336,4 3 075,2 -

572 Fornying, opprusting 
fylkesvegar 775,5 849,0 1 346,9 1 551,9 1 751,9 177,3

1350 Jernbaneverket 17 094,2 17 473,4 18 927,7 18 636,0 17 954,6 106,7

Særskilte transporttiltak – 
kollektivtransport 1 031,5 1 102,4 1 401,5 1 613,2 1 339,5 132,3

1330 Belønningsordninga for 
betre kollektivtransport 
mv./Belønningsmidlar 
til bymiljøavtale 1 031,5 1 102,4 1 375,1 1 418,0 1 109,7 121,3

1330 Særskilt tilskot til store 
kollektivprosjekt 0,0 0,0 26,4 195,2 229,8 -

1330 Tilskot for reduserte 
bompengetakstar utanfor 
byområda 0,0 0,0 0,0 102,80 502,8 -

1360 Kystverket 1 635,6 1 309,3 1 416,2 1 549,7 1 372,7 86,3

Sum 49 770,2 46 941,3 51 154,0 54 451,6 55 513,3 104,5
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Oppsummering av fireårsperioden 2014–2017

Samla for fireårsperioden vil det vere gjennomført
ei rekkje tiltak som reduserer reisetida på riksveg-
nettet. Reisetidsgevinsten blir størst mellom Oslo
og Trondheim/Ålesund. Rushtidsforseinkingar
for kollektivtransport på veg held seg i det store
biletet stabilt. Det går fortare mellom haldeplas-
sane, men veksten i talet på passasjerar er med på
å auke opphaldstida på haldeplassane. I perioden
er det bygd 15,1 km med kollektivfelt på riksveg,
og i alt 185 km er lagt til rette for gåande og sy-
klande. 

Talet på drepne og hardt skadde i trafikken er
redusert dei siste åra. Medan talet på omkomne i
vegtrafikken har gått ned til et relativt sett lågt
nivå, har ikkje utviklinga i talet på hardt skadde
vore like positiv. 

Det er eit mål å bidra til å oppfylle dei nasjo-
nale måla for rein luft og støy. Reduserte utslepp
frå biltrafikken betrar den lokale luftkvaliteten. Ta-
let på elbilar og hybridbilar har auka sterkt. Meir
energieffektive lette køyretøy og innblanding av
biodrivstoff gir lågare klimagassutslepp pr. kilo-
meter. Dette blir motverka av auka trafikk. Ved ut-
gangen av perioden 2014–2017 vil klimagassut-
sleppa frå vegtrafikken venteleg vere om lag som
ved starten av perioden.

Om lag 190 haldeplassar og 12 viktige kollek-
tivknutepunkt på riksvegnettet blir utbetra til uni-
versell utforming i perioden 2014–2017. Ved inn-
gangen til perioden var to stasjonar på jernbane-
nettet klassifisert som universelt utforma. Ingen
stasjonar hadde universelt uforma informasjons-
system. Prognosen for utgangen av 2017 er at 28
stasjonar vil vere klassifisert som universelt ut-
forma, og informasjonssystemet på alle stasjonar
vil oppfylle minstekrav til universell utforming. 

Om lag 35 vegprosjekt har blitt starta opp i fi-
reårsperioden. Med budsjettforslaget for 2017 vil
om lag 13 prosjekt ikkje bli starta opp i fireårsperi-
oden slik det var lagt opp til. Det blir arbeidd med
å sikre tilstrekkelege avklaringar for fleire pro-
sjekt som er føresett delvis bompengefinansiert,
og det kan bli aktuelt å leggje fram bompengepro-
posisjonar for to store vegprosjekt, E39 Rogfast og
E16 Bjørum–Skaret i 2017. I tillegg manglar det
tilstrekkelege avklaringar for fleire prosjekt som
opphavleg var føresett starta opp i perioden 2014–
2017. Desse prosjekta vil bli vurderte i samband
med arbeidet med Nasjonal transportplan 2018–
2029. 

I planperioden var det lagt opp til oppstart av
jernbaneprosjekta Oslo-Ski/Follobanen Sand-
bukta–Moss–Såstad. Bergen-Fløen-Ulriken-Arna,

Alnabru godsterminal og modernisering av Trøn-
der- og Meråkerbanen. Follobanen, Ulriken tun-
nel og Hell-Værnes starta opp i 2014, medan Alna-
bru godsterminal fase ein starta opp i 2015/2016.
Innafor budsjettforslaget 2017 blir det i samsvar
med planramma for perioden 2014–2017 sett av
om lag 370 mill. kr til Sandbukta–Moss–Såstad.

Det var innanfor ramma av Nasjonal transport-
plan 2014–2023 lagt opp til å starte eller sluttføre i
alt 32 farlei- og fiskerihamneprosjekt i første del av
planperioden. Av desse er 22 sette i gang/gjen-
nomført i perioden. I tillegg er fire farleiprosjekt
med planlagt start i andre del av planperioden alt
gjennomførte eller sette i gang som følge av om-
prioritering. Seks av prosjekta som ikkje er sette i
gang, er fiskerihamneprosjekt med foreslått start-
løyving på 10 mill. kr eller mindre i siste år av
fireårsperioden.

Regjeringa har prioritert å ta igjen etterslepet
på vedlikehald. Med forslaget for 2017 vil etter-
slepet i vedlikehald på riksveg bli redusert med
om lag 3,7 mrd. kr og på jernbane med om lag 765
mill. kr i perioden 2014–2017.

6.2.1 Framkome

Eitt av dei fire hovudmåla for regjeringa sin trans-
portpolitikk er å betre framkometilhøva og redu-
sere avstandskostnadene i transportsystemet.
Budsjettforslaget for 2017 vil bidra positivt til å
oppnå etappemåla for dette hovudmålet.

Etappemål: Reisetider i og mellom landsdelar skal 
reduserast 

I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det sett
som mål for planperioden at reisetidene i og mel-
lom landsdelane skal reduserast. 

Spart reisetid utgjer ofte en vesentleg del av
den samfunnsøkonomiske nytten ved investe-
ringsprosjekt i transportsektoren. Reisetid mel-
lom bustad og arbeidsstad er også vesentleg for
storleiken på arbeidsmarknadene og dermed for
regional utvikling. Ny infrastruktur kan ha stor ef-
fekt på mobiliteten i ein arbeidsmarknad. I byane
kan det dreie seg om små reisetidsinnsparingar
for mange menneske, medan store innkortingar
og ferjefrie samband utanfor byområda kan gi
store innsparingar i reisetid. 

Fleire vegprosjekt som opnar for trafikk i 2017
vil redusere reisetida. Den største reduksjonen
kjem når E6 Tromsø–Alta og E6 Storsandnes–
Langnesbukt i Finnmark opnar for trafikk. 

I første fireårsperiode er reisetida for dei fleste
strekningane redusert som føresett i Statens veg-
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vesens handlingsprogram for 2014–2017. På nokre
strekningar er reisetida redusert meir enn føre-
sett, medan på andre blir ikkje reisetida redusert
like mykje som føresett. Dette gjeld i hovudsak ut-
bygginga av E6 nord for Trondheim (E6/rv80/E8
Trondheim-Bodø, E6 Bodø-Tromsø og E6
Tromsø-Alta) og E136 Oslo–Haugesund. Årsaka

er m.a. forseinka opning av strekningar som spa-
rar mykje reisetid. T.d. vil E6 Hålogalandsbrua,
med ei rekna innsparing i reisetida på 15–20 mi-
nutt, opne først i 2018.

Tabell 6.2 viser redusert reisetid fordelt på dei
nasjonale transportkorridorane, slik desse er inn-
delt i Nasjonal transportplan 2014–2023.

Dobbeltsporet Langset–Kleverud på strekninga
Oslo–Lillehammer blei ferdigstilt hausten 2015.
Parsellen gir 17 km nytt dobbeltspor. Endringa har
gitt betre regularitet og tilbakestillingsevne, slik at
det tar kortare tid å få trafikken tilbake til normal
rute etter forstyrringar i togtrafikken. Frå rute-
endringa i desember 2016 blir reisetida redusert
med inntil 9 minutt. I perioden fram til 2024 er det i
Nasjonal transportplan 2014–2023 foreslått å byg-
gje parsellane Venjar–Langset og Kleverud–Sørli,
som gir samanhengande dobbeltspor frå Oslo S til
Sørli. Saman med dobbeltspor Sørli–Hamar, som
er planlagd ferdig innan 2026, kan reisetida mel-
lom Oslo og Hamar reduserast frå 1 time og 25 mi-
nutt i dag til 55 minutt. 

På strekninga Oslo–Skien blei Barkåker–Tøns-
berg ferdigstilt i 2011. Dobbeltsporparsellen
Holm–Holmestrand–Nykirke er planlagt ferdig-
stilt og teken i bruk hausten 2016. Denne parsel-
len reduserer reisetida på strekninga med om lag
sju minutt. Når parsellen Farriseidet–Porsgrunn
blir teken i bruk (planlagt hausten 2018), blir reise-

tida redusert med ytterlegare inntil 30 minutt for
heile strekninga Oslo–Skien. 

Reisetidene ved utløpet av perioden 2014–2017
vil bli noko justert i høve til reisetidene etter rute-
endringa i desember 2012. Langset–Kleverud,
som blei fullført i 2015, og Holm–Holmestrand–
Nykirke som er planlagt fullført i 2016, påverkar
framføringstida på region- og intercitytoga.

Etappemål: Avstandskostnader

Reduserte avstandskostnader mellom regionane
er viktig for konkurransekrafta i næringslivet og
for å utvikle robuste regionar. 

Kostnader for tungtrafikken mellom dei store
byane endrar seg som følgje av tiltak på riksveg-
nettet, endring i bompengar og tilbod i ferjedrifta. 

Tabell 6.3 viser status for indikatoren ved inn-
gangen til perioden 2014–2023 og verknaden etter
fire år. Verknadene er viste som endringar i kost-
nader for ein tungbil på utvalde strekningar. Nega-
tive tal er innsparingar for transportane. Døme på

Tabell 6.2 Total reisetidsreduksjon på riksvegnettet pr. korridor

Korridor

Redusert
reisetid

i 2017
(minutt)

Redusert
reisetid

etter 4 år
(minutt)

Redusert
reisetid

pr. 1.1.2024
(minutt)

Korridor 1 Oslo–Svinesund/Kornsjø 00:30 01:24 01:25

Korridor 2 Oslo–Ørje/Magnor 00:54 09:12 16:20

Korridor 3 Oslo–Grenland–Kristiansand–Stavanger 03:12 05:42 38:20

Korridor 4 Stavanger–Bergen–Ålesund–Trondheim 02:00 10:36 44:10

Korridor 5 Oslo–Bergen/Haugesund med arm via 
Sogn til Florø 02:42 25:18 76:10

Korridor 6 Oslo–Trondheim med armer til Måløy, 
Ålesund og Kristiansund 03:30 32:24 51:00

Korridor 7 Trondheim–Bodø med armer til svenskegren-
sen 0 0 14:05

Korridor 8 Bodø–Narvik–Tromsø –Kirkenes med arm til 
Lofoten og armer til grensene mot Sverige, Finland 
og Russland 04:18 12:48 68:00
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tiltak som reduserer avstandskostnadene, er veg-
utbetringar som gir kortare køyrelengd og høgare
vegstandard, som gir jamnare køyring og tillèt
større fart. Andre tiltak vil kunne auke transport-
kostnadene, t.d. bompengar. Dette gjer at trans-
portkostnadene på ei strekning vil kunne både
auke og minske i perioden 2014–2023. 

Opninga av E6 Storsandnes–Langnesbukt i
Finnmark er det prosjektet som gir størst reduk-
sjon i transportkostnader i 2017. Men òg opninga
av prosjekta E6 Sørkjosfjellet i Troms og E16
Varpe bru–Otrøosen–Smedalsosen i Oppland og
Sogn og Fjordane vil redusere transportkostnader
i 2017.

Regjeringa har redusert kostnadene for sjøtran-
sport ved at losberedskapsavgifta gjekk ned frå
om lag 300 mill. kr til om lag 215 mill. kr i 2016.
Innretninga på avgiftsreduksjonen omfattar store
delar av nærskipsfarten samtidig som det frem-
mer miljøvenleg skipsfart.

Etappemål: Pålitelegheit i transportsystemet skal 
betrast

Betre pålitelegheit i transportsystemet gir betre
framkome. Både for veg og jernbane er det utfor-
dringar ved at strekningar heilt eller delvis må
stengje grunna vêrtilhøva på fjellovergangane, el-
ler ved flaum og ras. Eit langsiktig arbeid må til
for å utvikle infrastrukturen slik at han kan motstå
store og intense nedbørsmengder.

For jernbane vil underbygningstiltak, fornying
av kontaktleidningsanlegg, byte av sporvekslar,
ballastreinsing, brufornying og utskifting, maskin-
fornying, utskifting av skinner og sviller og utskif-
ting av signalanlegg (til ERMTS) vidareførast. 

For å betre avrenninga langs vegen har Sta-
tens vegvesen innført strengare krav til kummar
og stikkrenner. Det blir kontinuerleg arbeidd for å
betre dreneringa som gjer at vegen betre vil tole
store mengder nedbør. 

Det er innført strengare krav til vegbygging i den
nye vegnormalen. Vegar bygd etter denne normalen
vil vere meir motstandsdyktige mot ekstremvær. 

Vêrtilhøve gjer at fjellovergangane blir
stengde. Tabell 6.4 viser kor mange timar dei vik-
tigaste fjellovergangane var stengde vinteren
2015/2016. Planlagde stengingar som følgje av ve-
garbeid er ikkje inkludert i oversikten. 

Tabell 6.3 Transportkostnader for ein gjennomsnittleg tungtransport på utvalde strekningar på 
riksvegnettet

Rute Frå–til
Status

pr. 1.1.2014 i kr
Endring

2014–2023 i kr
Endring

etter fire år

Hovudstrekningar

E18 Ørje–Kristiansand 3 940 98 9

E39 Kristiansand–Trondheim 18 750 -1 122 -80

E6/rv 3/E6 Svinesund–Trondheim 7 080 200 0

E6 Trondheim–Kirkenes 22 770 -575 -183

E16 Oslo–Bergen 5 960 46 -52

E134 Drammen–Haugesund 4 800 -196 0

Andre strekningar

E16/rv 7/rv 52/E16 Oslo–Bergen 5 660 -210 0

E16/rv 7/rv 52/rv 5 Oslo–Florø 6 370 -192 0

E6/E136 Oslo–Ålesund 6 380 133 0

E6/rv 70 Oslo–Kristiansund 7 680 32 0

E10 Å–Riksgrensa 4 200 105 0
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Jernbane

Tabell 6.5 viser punktlegskap og regularitet for gods-
og persontog. Regularitet viser kor mange person-
tog som faktisk køyrer i høve til fastlagd ruteplan. 

Flytoget er meir punktleg enn måla som er sett for
2017 og 2023. Nedgangen frå 2014 til første halvår
2016 kjem av fleire feil på sikringsanlegg og meir
trafikk.

Vedlikehald og fornyingsarbeid har gjort at
persontoga er blitt meir punktlege. Dei tekniske
anlegga har blitt meir driftsstabile og togtrafikken
meir påliteleg. For alle persontog sett under eit
har punktlegskapen vore betre enn målet på 90
pst. sidan 2012 og jamt aukande sidan 2013.

Godstoga blei noko mindre punktlege frå 2014
til første halvår i 2016 i hovudsak fordi januar 2016

var ein svært kald månad med mange driftsavbrot.
Dei viktigaste årsakene til den låge punktlegska-
pen for godstog er at dei er seine ut frå Alnabru
godsterminal, og at dei er forseinka når dei kjem
over grensa frå Sverige.

Målet for regularitet for persontransport i 2017
på 99,0 pst. er svært ambisiøst. For å oppnå målet
krev det at talet på innstilte tog blir redusert med
to tredjedelar frå dagens nivå. Med den generelle
tilstanden på jernbaneanlegga, tett togtrafikk
(særleg på det sentrale austlandet), planlagde
saktekjøringar i samband med gjennomføring av

Tabell 6.4 Tal på timar dei viktigaste vegrutene for godstransport er stengde

Strekning Fjellovergang Timar stengt vinteren 2015/2016

Hovudruter

E6 Trondheim–Kirkenes E6 Saltfjellet 65

E6 Kvænangsfjellet 118

E6 Sennalandet 98

E6 Hatter 56

E16 Oslo–Bergen E16 Filefjell 6

Andre ruter

E16/rv 7/rv 52 Oslo–Bergen rv 52 Hemsedalsfjellet 23

rv 7 Hardangervidda 390

E10 Å–Riksgrensen E10 Bjørnfjell 118

E6/rv 70 Oslo–Kristiansund E6 Dovrefjell 47

E16/rv 7/rv 52/rv 5 Oslo–Florø rv 52 Hemsedalsfjellet 23

E134 Drammen–Haugesund E134 Haukelifjell 53

Tabell 6.5 Punktlegskap og regularitet for gods- og persontransport

2013 2014 2015
Første

halvår 2016 Mål 2017 Mål 2023

Punktlegskap Flytoget 96,1 97,2 96,6 96,2 95 95

Punktlegskap for persontog 90,6 91,1 91,5 91,7 90 90

Punktlegskap for godstog 79,0 78,6 79,4 78,3 90 90

Oppetid 98,6 98,8 99,0 99,1 99,3 99,3

Regularitet for persontog 97,9 97,7 97,7 97,4 99,0 99,2
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investeringar i 2017 og risiko for driftsavbrot på
grunn av ekstremt/ustabilt vêr, er risikoen høg
for at målet ikkje vil bli nådd i 2017. 

Sjøtransport

Lostenesta har som mål å ha høg servicegrad ved
at skip får los ved behov med minst mogleg vente-
tid, og at kandidatar til farleisbevis kan få sensor til
å halde prøve på kort varsel. Det har vore ei posi-
tiv utvikling dei seinare åra. Talet på losoppdrag
med ventetid over ein time har gått ned sidan
2010. Registrert ventetid for los på over 1 time har
i 2014–2015 vore på 1,4–1,5 pst. Basert på normal
trafikkutvikling er ventetida venta å bli på same
nivå i 2017 som dei siste åra, der under 1,5 pst. av
oppdraga har ventetid på over 1 time. 

Oppetida i maritim infrastruktur er gjennom-
gåande god. Dei navigasjonsinnretningane som er
vurdert å vere avgjerande viktig, har krav om
oppetid på 99,8 pst. For lysbøyer er kravet til oppe-
tid 99 pst. Kravet om ei oppetid 99,8 pst. er ikkje
fullt ut oppfylt og har i 2014 og 2015 vore 99,7 pst.
Kystverket vil halde fram med tiltak som skal be-
tre oppetida m.a. ved overgang til meir driftssikre
objekt, t.d. LED-lys. Vidare blir driftsressursar til
akutt korrektivt arbeid og vedlikehald prioritert
også i 2017.

Luftfart

Punktlegheita og regulariteten i luftfarten er stabil
og på eit høgt nivå; høvesvis 88 pst. og 98,5 pst. i
første halvdel av 2016. Trass i store utbyggings-
prosjekt på Oslo lufthavn, Gardermoen og Bergen
lufthavn, Flesland møter passasjerane eit stabilt
og føreseieleg flytilbod. I 2017 vil dei to store pro-
sjekta takast i bruk, og drifta er venta å halde fram
med same høge kvalitet.

Etappemål: Betre transporttilbodet

Om lag 85 pst. av alle togreiser skjer på Austlan-
det. Den nye grunnrutemodellen på Austlandsom-
rådet i 2012/2014 innebar ei omlegging til eit meir
oversiktleg togtilbod, med auka og jamn frekvens
og betre overgangsmoglegheiter til annan kollek-
tivtransport. Rutetilbodet inneber fleire avgangar
som er jamnare fordelte utover timen. Talet på rei-
sande i Austlandsområdet auka med 21 pst. i peri-
oden 2012–2015. 

NSB AS skal ved utgangen av 2016 ha motteke
81 av i alt 125 nye persontogsett som blir leverte i
perioden 2008–2020. I 2017 er det planlagd levert
ytterlegare 10 nye tog, og dei siste 34 togsetta blir

leverte i perioden 2018–20. Toga som blir leverte frå
2017, er m.a. planlagd brukt til å skifte ut eksiste-
rande togmateriell på Gjøvikbanen og Vossebanen.
Vidare er dei nye toga planlagd brukt til auka kapa-
siteten på Austlandet og til auka materiellreserve til
m.a. ombygging av tog til ERTMS-ombordutstyr.
Vidare er det lagt opp til å teste bimodale tog (tog
som kan køyre både på diesel og på køyrestraum
frå kontaktleidninga) i Trondheimsregionen. 

For å sikre eit tilbod på flyrutene som det ikkje
er bedriftsøkonomisk lønnsamt å drive, kjøper sta-
ten flytransport etter ein konkurranse. Samferd-
selsdepartementet set krav til drifta av desse fly-
rutene og gir flyselskapet som vinn konkurransen
einerett til drift av ei rute, eller fleire ruteområde,
for eit tidsrom. Ny kontraktperiode for flyrute-
kjøpet i Nord-Noreg, som inkluderer dei fire nord-
legaste fylka, gjeld frå 1. april 2017. Statleg kjøp
blir vidareført på alle rutene som i dag er omfatta
av ordninga med statleg kjøp, bortsett frå ruta
Narvik (Framnes)–Bodø v.v., fordi Narvik luft-
hamn blir lagt ned seinast innan 31. mars 2017. I
dei nye kontraktane er det gjort justeringar for å
leggje tilbodet betre til rette for lokale reisevanar.

Etappemål: Rushtidsforseinkingar i dei fire største 
byområda skal reduserast

Det er eit mål i Nasjonal transportplan 2014–2023
at veksten i persontransporten i storbyområda
skal takast gjennom meir bruk av kollektivtrans-
port, sykkel og gange. 

Redusert reisetid er ein av dei viktigaste fakto-
rane for å gjere kollektivtrafikken meir konkur-
ransedyktig samanlikna med personbilar. Det er
derfor eit mål å redusere rushtidsforseinkingane
for kollektivtrafikken i dei fire største byområda.
Kollektivfelt, effektive terminalar/haldeplassar og
prioritering i kryss er sentrale verkemiddel, i til-
legg til gode billetterings- og informasjonssystem.
For jernbane er dei planlagde forbetringane av in-
frastrukturen og nytt materiell viktig.

Statens vegvesen måler farten på stamlinjenet-
tet for kollektivtrafikken i dei fire største byane.
Indikatoren gir eit bilete av framkomsten for kol-
lektivtransporten på vegnettet. Stamlinjene omfat-
tar riksvegar, fylkesvegar og kommunale vegar.
Tiltak for å halde vegane framkommelege er der-
for eit ansvar som er delt mellom fleire vegeigarar.

Tabell 6.6 viser hastigheita for kollektivtrans-
port på veg for 2013–2015. I Trondheim har has-
tigheita auka noko i perioden, medan Oslo og
Stavanger generelt ligg stabilt. Samanlikna med
2013 har hastigheita i Bergen gått noko ned.
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Ulike målemetodar og måling på ulike typar
strekningar/ruter gjer at tala ikkje kan saman-
liknast mellom byane. Ved etablering av sanntids-
system vil ein kunne få betre samanliknings-
grunnlag for køyretidsmålingar i åra framover.
Generelt stig talet på reisande med kollektivtra-
fikk, noko som gjer at opphaldstida på haldeplass
aukar. 

Måltal for hastigheit utan haldeplasstid gir ut-
trykk for forseinkingar på strekning og viser best
verknaden av investeringar som kollektivfelt og
kollektivprioritering. I 2017 er det planlagt å byg-
gje 3 km med kollektivfelt på riksvegnettet. Tiltak
byane gjennomfører som ein del av belønnings-
ordninga og bymiljøavtalane, vil òg kunne med-
verke til å forbetre hastigheita.

1 Haldeplasstida blei rekna for korte i 2014. Fart på kollektivtransport er derfor rekna for høgt det året.
2 Målingane er utført av AtB, som har endra ruteoppsettet slik at køyretid no blir registrert eksklusiv haldeplasstid (tidlegare total

reisetid). Samanliknbare køyretider mot 2013/2014 er 27,9/29,0 km/t.

Jernbane

Tabell 6.7 viser punktlegskap for lokaltog i rush-
tida frå 2013. Tog i rushtid rundt Oslo, Bergen,
Trondheim og Stavanger er lokaltog. Desse blir
målte mot sentrum om morgonen, og frå sentrum
om ettermiddagen måndag til fredag. 

I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt
opp til at punktlegskapen og regulariteten for lo-
kaltoga i rushtida vil auke i perioden på grunn av
den store innsatsen i vedlikehaldet av infrastruk-
turen og bygging av nye dobbeltspor. Særleg i
Oslo-området blir det gjort mykje for å betre kapa-
siteten og driftsstabiliteten i togtrafikken. 

Forseinkingane i rushtida er stort sett mellom fire
og ti minutt. 

I Oslo-området er det venta at utskifting og
opprusting av sporvekslar gir meir punktlege tog i
rushtida. Budsjettforslaget inneber at innsatsen
innan korrektivt og førebuande vedlikehald i 2017
blir halden på nivået med 2016, og det er venta at

dette vil føre til betre driftsstabilitet i rushtidstra-
fikken. Både i Bergens- og Stavangerområdet vil
det vere utfordringar på grunn av pågåande investe-
ringar. Nokre aktivitetar gjer at tog må innstillast
på delstrekningar, noko som kan medføre at færre
tog er punktlege. 

Tabell 6.6 Hastigheit for kollektivtransport på veg i rushtida (km/t)

2013 2014 2015

Oslo

(utan haldeplasstid) 24,2 24,1 23,9

(med haldeplasstid) 19,3 19,2 19,2

Bergen 24,1 27,01 22,7

Stavanger 24,0 Ikkje målt 24,3

Trondheim

(utan haldeplasstid)1 27,9 29,0 28,82

(med haldeplasstid) 22,0 22,9 -

Tabell 6.7 Punktlegskap for lokaltog i rushtida

2013 2014 2015
Første

halvår 2016

Oslo 84,4 85,0 87,1 84,6

Bergen (Arna) 97,9 96,4 95,1 97,9

Trondheim (Trønderbanen) 88,6 86,4 89,6 89,5

Stavanger (Jærbanen) 91,7 90,8 85,0 86,8
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Etappemål: Betre framkomsthøve for gåande og 
syklande

Det er sett som mål i Nasjonal transportplan
2014–2023 at sykkeldelen skal aukast til 8 pst. i
perioden. For at det skal vere mogleg å nå målet
bør sykkeldelen i byane vere mellom 10–20 pst.
Siste nasjonale reisevaneundersøking frå 2013/
2014 viser at sykkeldelen er på 4,5 pst. på lands-
basis. I Oslo er den på 5,4 pst., Bergen 3,1 pst.,
Trondheim 8,6 pst., Stavanger 8,1 pst. og Kristi-
ansand 10 pst.

I 2017 er det lagt opp til å byggje om lag 34 km
gang- og sykkelanlegg langs riksvegane. Av dette
er om lag 19 km i byar og tettstader. Ved inngan-
gen til planperioden 2014–2023 var det om lag
2 100 km gang- og sykkelanlegg langs riksvegane.
Etter dei første fire åra i planperioden er talet auka
til 2 285 km. Talet omfattar gang- og sykkelvegar,
sykkelvegar med fortau, sykkelfelt og fortau. 

I tillegg til løyvingar til gang- og sykkelanlegg
langs riksvegar blei det i 2014 etablert ei tilskots-
ordning for tiltak langs fylkeskommunale og kom-
munale vegar. Ordninga legg til rette for ein reell
auka innsats for å betre framkomsten og trygglei-
ken for gåande og syklande på kommunalt og fyl-
keskommunalt vegnett. 

6.2.2 Transporttryggleik

Regjeringa har ein visjon om at det ikkje skal skje
ulykker med drepne eller hardt skadde i trans-
portsektoren. Nullvisjonen er utgangspunktet for

trafikktryggleiksarbeidet i alle transportsektorane
og for alle aktørane. 

Dei ulike tilsynsetatane på transportområdet
har ei viktig rolle i arbeidet for betre trafikk-
tryggleik. Statens havarikommisjon for transport
har òg ei viktig rolle gjennom arbeidet med under-
søkingar av ulykker og hendingar i transportsek-
toren. 

Etappemål: Halvere talet på drepne og hardt skadde 
i vegtrafikken innan 2024

I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det sett
som mål å halvere talet på drepne og hardt skadde
i vegtrafikken innan 2024 samanlikna med gjen-
nomsnittet for perioden 2008–2011. Det inneber at
det i 2024 maksimalt skal vere 500 drepne og
hardt skadde i vegtrafikken.

I 2015 blei 810 drepne eller hardt skadde i
vegtrafikken. Av desse omkom 117. Det er 30
færre enn i 2014, og det lågaste talet på drepne i
vegtrafikken sidan 1947. Noreg var i 2015 det lan-
det i Europa som hadde færrast drepne i trafikken
samanlikna med folketalet. Utviklinga har ikkje
vore like positiv for hardt skadde, og summen av
drepne og hardt skadde i 2015 er så vidt høgare
enn det målkurven i Nasjonal transportplan 2014–
2023 viser er nødvendig progresjon for å kunne nå
etappemålet for 2024. 

Det er i dag eit godt samarbeid mellom dei
ulike aktørane i trafikktryggleiksarbeidet. Sam-
ferdselsdepartementet ser like fullt at det er rom
for ytterlegare samordning og samarbeid. Dette
er derfor hovudretninga i Meld. St. 40 (2015–

Figur 6.1 Registrerte tal på drepne og hardt skadde for 2000–2015 og målkurve fram til 2024
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2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og
organisering som blei lagt fram i september 2016.

Statens vegvesen har rekna at gjennomførte
investeringar i 2014 og 2015 saman med priorite-
ringar for 2016 og 2017 gir ein reduksjon med til
saman 25 drepne og hardt skadde i året frå 2018. I
tillegg kjem bidrag frå den trafikant- og køyretøy-
retta verksemda til Statens vegvesen, som kam-
panjar, tilsyn, kontrollar og tiltak i tilknyting til før-
aropplæringa, og frå trafikktryggingstiltak i regi
av andre aktørar. 

Midlane til programområdet trafikktryggleik
blir i 2017 i hovudsak nytta til tiltak for å hindre
dei alvorlegaste ulykkene på riksvegnettet, som
møteulykker, utforkøyringsulykker og ulykker
med gåande og syklande.

Det er i 2017 planlagt å opne om lag 17 km fire-
felts veg og 6,2 km to- og trefelts veg med midt-
rekkverk. Prosjekt opna for trafikk i 2014 og 2015,
planlagt opna i 2016 og budsjettforslaget for 2017,
gir til saman 98,4 km firefelts veg og 101 km to- og
trefelts veg med midtrekkverk i perioden 2014–
2017. 

Forsterka midtoppmerking er eit godt alterna-
tiv til midtrekkverk, der dette av ulike årsaker
ikkje er aktuelt. Det er i 2017 lagt opp til å etablere
forsterka midtoppmerking på om lag 120 km riks-
veg. For perioden 2014–2017 gir tal frå 2014 og
2015, prognose for 2016 og budsjettforslaget for
2017 om lag 690 km med forsterka midtoppmer-
king på riksveg.

Statens vegvesens tiltak retta mot trafikantar
og køyretøy blir ført vidare. 

Statens havarikommisjon for transport under-
søker utvalde ulykker på vegområdet, m.a. ulyk-
ker i tunnel og ulykker som involverer buss eller
tungtransport. Undersøkingane skal avdekkje til-
høve som påverkar tryggleiken på veg. 

Sjå elles omtale i del II under programkategori
21.30 Vegformål.

Etappemål: Oppretthalde eller styrkje det høge 
tryggleiksnivået i jernbanetransport, sjøtransport 
og luftfarten

Det er i Nasjonal transportplan 2014–2023 eit mål
om å oppretthalde og ytterlegare betre den høge
tryggleiken på jernbane, i sjøtransport og i luftfar-
ten. 

Statens havarikommisjon for transport under-
søker ulykker og alvorlege hendingar innan jern-
bane, sjøtransport og luftfart, for å avdekke til-
høve som påverkar tryggleiken. Rapportane frå
undersøkingane blir nytta av dei ulike aktørane
innan transportsektorane for å betre tryggleiken.

Jernbanetransport

Det blir arbeidd systematisk med å vidareutvikle
og betre transporttryggleiken på jernbanen. Risi-
kotilhøva er i hovudsak knytt til planovergangar,
personar som oppheld seg i eller ved sporet, av-
sporingar og ras. Derfor blir førebygging av
denne typen ulykker prioritert. 

I perioden 2011–2015 omkom det i alt 14 per-
sonar i ulykker knytt til jernbanen i Noreg, medan
18 personar blei hardt skadde. 

Ved utgangen av 2015 var det 3 610 planover-
gangar på Jernbaneverket sitt nett. Totalt blei det i
2015 gjennomført 109 planovergangstiltak der 30
planovergangar blei nedlagde.

Dei viktigaste verkemidla for å oppretthalde
det høge tryggleiksnivået er å sørgje for tilstrek-
kelege ressursar til drift, vedlikehald og investe-
ringar i tryggare infrastruktur. Løyvingane i perio-
den 2014–2017 har vore tilstrekkelege til både å
oppretthalde standarden på det eksisterande jern-
banenettet, ta igjen noko av etterslepet innan for-
nying og halde rasjonell framdrift i utbygginga av
nye jernbaneprosjekt. 

Konkrete tiltak omfattar tiltak for å hindre sa-
manstøyt mellom tog, tunnelsikring, rassikring,
flaumtiltak som m.a. auka kapasitet i drenering og
stikkrenner, og tiltak for å førebyggje ulykker på
planovergangar. I tillegg blir det gjennomført ved-
likehald av stasjonar og stasjonsområde, og Jern-
baneverket legg vekt på å halde plattformer ryd-
dige for å sikre trygg ferdsel. Også ordinære in-
vesteringar betrar ofte tryggleiken. 

Sjå elles omtale i del II under programkategori
21.50 Jernbaneføremål. 

Sjøtransport

Tryggleiken i sjøtransporten er høg. Risikoen for
skipsulykker i sjøtransporten er knytt til hendin-
gar med skip og last som m.a. kollisjon, grunn-
støyting, kontaktskade, brann, eksplosjon, struk-
turskade på skrog, maskinhavari osv. Større ulyk-
ker skjer sjeldan, men dei kan ha alvorlege konse-
kvensar.

Ansvaret for tryggleik til sjøs er delt mellom
fleire departement og etatar. Samferdselsdeparte-
mentet har ansvar for å leggje til rette for sikker
sjøtransport i norske farvatn. Dei førebyggjande
tiltaka omfattar infrastruktur, t.d. fyr, merker og
utdjupa farleier, og maritime tenester, t.d. los og
sjøtrafikksentraltenester. Tiltaka skal motverke
navigasjonsulykker som grunnstøytingar, kollisjo-
nar og kontaktskader.
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Meld. St. 35 (2015–2016) som blei lagt fram for
Stortinget i juni i år, gir eit breitt bilete av ut-
viklinga i sjøtransporten, skipsulykker, risiko for
liv og helse og miljørisiko dei siste åra og fram-
over mot 2040. Meldinga viser at talet på ulykker
med alvorleg skade på fartøy har gått ned, medan
trafikken har auka. Samstundes har talet på hen-
dingar med mindre skadar auka.

Tal frå Sjøfartsdirektoratet viser at det var 231
skipsulykker med næringsfartøy i norske farvatn i
2015, ein auke frå 227 i 2014. Talet på personulyk-
ker utan skade på skipet, t.d. arbeidsulykker som
fall, var 171 i 2014 og 183 i 2015. Samla tal på om-
komne på næringsfartøy var 6 i 2015, samanlikna
med 8 i 2014. Sjøfartsdirektoratet registrerte 37
dødsfall etter ulykker med fritidsfartøy i 2015, ein
auke frå 28 omkomne i 2014. 

Sjå elles omtale i del II under programkategori
21.60 Kystforvaltning.

Luftfart

Tryggleiksnivået er høgt i norsk luftfart. Ingen
personar omkom eller blei alvorleg skadde i rute-
flyging og offshore helikopter i 2015. I 2015 om-
kom tre personar innan privatflyging. I tillegg blei
to personar alvorleg skadde i samband med innan-
lands helikopterflyging. 

Luftfartstilsynet har hovudansvaret for tilsynet
med tryggleiken i norsk sivil luftfart og følgjer fre-
kvensen av ulykker i dei ulike segmenta av luftfar-
ten i tillegg til indikatorar for ulike tryggleiks-
tema. På bakgrunn av ulykkesbiletet har tilsynet i
fleire år arbeidd særleg med å betre tryggleiken
for helikopterflygingar innanlands. I 2015 fekk til-
synet 8 700 rapportar om 7 100 hendingar. Talet
på rapportar og hendingar aukar med 10–15 pst.
kvart år. Auken heng saman med at flygeaktivite-
ten aukar, i tillegg til at stadig fleire blir flinkare til
å rapportere luftfartshendingar. Sakene blir vur-
derte og følgde opp i den grad det er nødvendig
med tanke på flytryggleiken, uavhengig av om det
er ei ulykke, ei alvorleg hending eller ei ikkje-al-
vorleg hending.

Avinor AS er ein aktør med stor innverknad på
og ansvar for tryggleiken i luftfarten. Arbeidet
med flytryggleik er ein integrert del av kvalitets-
styringa i selskapet. 

Sjå elles omtale i del II under programkategori
21.20 Luftfartsformål.

6.2.3 Miljø 

Eit av hovudmåla i Nasjonal transportplan 2014–
2023 er at transportpolitikken skal medverke til å

avgrense klimagassutsleppa, redusere miljøskade-
lege verknader av transport, og til å oppfylle nasjo-
nale mål og dei internasjonale pliktene Noreg har
på helse- og miljøområdet. 

For jernbanen vil det overordna ansvaret for at
jernbanesektoren følgjer opp klima- og miljømål
liggje hos Jernbanedirektoratet når reforma er
gjennomført, medan det operative ansvaret vil liggje
hos Bane NOR SF. Nærmare ansvarsfordeling vil
avklarast i løpet av hausten 2016. 

Etappemål: Bidra til å redusere Noregs 
klimagassutslepp i tråd med Noregs klimamål 

Sektorovergripande økonomiske verkemiddel er
sentrale i norsk klimapolitikk. CO2-avgifter og
kvotar er dei viktigaste klimaverkemidla ved at dei
bidreg til ei kostnadseffektiv fordeling av ut-
sleppsreduksjonane mellom sektorane og fører til
overgang til meir gunstige transportformer.

Auka transportarbeid gjer at klimagassut-
sleppa frå luftfart og vegtrafikk har auka frå 1990
til 2014 med høvesvis 43 og 31 pst. For same peri-
ode har klimagassutsleppa frå jernbanesektoren
og frå innanriks sjøtransport og fiske gått ned
med høvesvis 3 og 9 pst. Det vil variere kor raskt
ulike tiltak reduserer klimagassutsleppa. Regje-
ringa vil arbeide vidare med tiltak som har effekt
på kort og lang sikt, t.d. ved å stimulere til bruk av
meir energieffektive køyretøy. 

Noreg har meldt til FN at vi vil ta på oss ei vil-
kårsbunden forplikting om minst 40 pst. utslepps-
reduksjon i 2030 samanlikna med 1990, jf. Meld.
St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030
– en felles løsning med EU. Noreg er i dialog med
EU om å inngå ein avtale om felles oppfylling av
klimaforpliktinga. Ved ei felles oppfylling med EU
vil Noreg få eit nasjonalt 2030-mål for utslepps-
reduksjonar i ikkje-kvotepliktig sektor og ei bane
for samla utslepp i ikkje-kvotepliktig sektor gjen-
nom perioden 2021–2030. Forpliktinga vil etter alt
å døme nåast med ein kombinasjon av utslepps-
reduksjonar nasjonalt og utnytting av fleksibilite-
ten for samarbeid med andre europeiske land om
utsleppsreduksjonar. I Noreg utgjer utsleppa frå
transport den største delen av utsleppa i ikkje-kvote-
pliktig sektor. Da er det teke omsyn til at meste-
parten av utsleppa frå luftfart er omfatta av EUs
kvotesystem og ikkje er ein del av ikkje-kvoteplik-
tig sektor.

EU-kommisjonen la i juli 2016 fram eit forslag
til bindande innsatsfordeling for årleg reduksjon
av klimagassar i ikkje-kvotepliktig sektor i
perioden 2021–2030. Kommisjonen har foreslått
eit eige mål for utslepp frå ikkje-kvotepliktig sek-
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tor for kvart EU-land i spennet 0 til 40 pst. saman-
likna med 2005-nivået. Fordelinga av innsatsen
mellom EU-landa er gjort ut frå BNP pr. innbyg-
gar, der landa med høgast BNP har fått måltal i
den øvre delen av skalaen. For å ta omsyn til kost-
nadseffektivitet har kommisjonen gjort ein inn-
byrdes omfordeling av måla til dei rikaste landa. I
innleiinga til forslaget omtaler kommisjonen også
Noregs intensjon om felles oppfylling. Her går det
fram at Noreg med utgangspunkt i BNP pr. inn-
byggar ville fått eit mål på 40 pst. Endeleg avgjerd
må vente til ein avtale mellom Noreg og EU er fer-
digforhandla. Regjeringa vil kome til Stortinget
når innsatsfordelinga er klar.

For å redusere klimagassutsleppa frå vegtrafik-
ken foreslår regjeringa i budsjettet for 2017 tiltak
som gir lågare utslepp frå kvart køyretøy, betre
kollektivtransporttilbod, legg til rette for gange og
sykling i storbyområda og som stimulerer til over-
gang av godstransport frå veg til sjø. Regjeringa
foreslår andre klimatiltak, m.a. som oppfølging av
Grønn skattekommisjon, jf. omtale i Meld. St. 1
(2016–2017) Nasjonalbudsjettet og Prop. 1 LS
(2016–2017) Skatter, avgifter og toll i 2017.

Meir energieffektive lette køyretøy og innblan-
ding av biodrivstoff gir lågare klimagassutslepp
pr. kilometer. Gjennomsnittleg utslepp frå nye per-
sonbilar er redusert frå 177 g CO2 pr. km i 2006 til
100 g/km i 2015, og 94 g/km første halvår 2016.
Frå 1. oktober 2015 auka omsetningskravet for bi-
odrivstoff til vegtrafikk frå 3,5 pst. til 5,5 pst. Det
er krav om 35 pst. klimaeffekt i berekraftskriteria
for biodrivstoff. Frå 1. januar 2017 foreslår regje-
ringa å auke det generelle omsetningskravet til 7
pst. med eit delkrav for avansert biodrivstoff på
1,5 pst. I begge krava tel 1 liter avansert biodriv-
stoff som 2 liter.

Utsleppauken frå vegtrafikken i 2015 var på 0,8
pst., medan trafikkveksten var 2 pst. I 2015 var kli-
magassutsleppa frå vegtrafikken 10,3 mill. tonn
CO2-ekvivalentar, som utgjer 19,1 pst. av dei nasjo-
nale klimagassutsleppa. Ved utgangen av perioden
2014–2017 vil klimagassutsleppa frå vegtrafikken
venteleg vere om lag som ved starten av perioden.
Vegprosjekta som opnar i 2017 vil redusere klima-
gassutsleppa frå trafikken med 7 700 tonn i året. 

Ved utgangen av første halvår 2016 var det
85 054 el-personbilar i Noreg mot 53 628 på same
tid i 2015. Det blir bygd stadig fleire ladestasjonar
for elbilar. Den nye parkeringsforskrifta som tek
til å gjelde 1. januar 2017 set som vilkår at alle vil-
kårsparkeringsplassar må innehalde et visst tal la-
destasjonar frå og med 1. januar 2018. Ved utgan-
gen av første halvår 2016 var det 26 hydro-
gendrivne personbilar i Noreg.

Førebelse tal frå Vegdirektoratet viser at tapte
bompengeinntekter på grunn av elbilfritaket ut-
gjorde om lag 370 mill. kr i 2015. Det er vidare
gjort overslag for eit inntektstap som følgje av el-
bilfritak på 500–600 mill. kr i 2016 og 600–900 mill.
kr i 2017. Tapet av ferjeinntekter som følgje av at
elbil betaler redusert takst er rekna til 12 mill. kr i
2015 og 15 mill. kr i 2016. 

Riksvegferjene slapp i 2015 ut 0,26 mill. tonn
CO2. Batteriferja Ampere på sambandet E39 La-
vik–Oppedal har redusert utsleppa med 1 800
tonn CO2 pr. år. Nye inngåtte kontraktar er venta å
redusere utsleppa med 14 400 tonn CO2 i året. Det
vil lysast ut kontraktar for ferjedrift med krav om
null- og lågutsleppsferjer der det ligg til rette for
det.

Klimagassutsleppa frå både diesel og materia-
lar i byggefasen var under planlegginga av vegpro-
sjekta rekna til 44 000 tonn. Statens vegvesen har
starta arbeidet med å redusere klimagassutslepp
frå anleggsarbeid og drift/vedlikehald gjennom å
finne gode måtar å stille krav til material, mas-
kinar og arbeidsmetodar. 

Jernbaneverket vil halde fram med å berekne
utsleppa av klimagassar av utbyggingsprosjekt og
stille miljøkrav til leverandører. Jernbaneverket
har som mål å utvide verktøyet for berekningar av
byggeutslepp til å omfatte meir enn sjølve byg-
ginga av jernbanetrasear og plattformar. Jernba-
neverkets handlingsplan for energieffektivisering
for 2014–2017 er gjennomført som planlagt. I 2017
vil Jernbaneverket revidere handlingsplanen og
inkludere fleire klimatiltak. 

For å stimulere til miljøvennlege og utslippsre-
duserande løysingar på skip har Kystverket frå og
med 2015 innført ei miljørabattordning for losbe-
redskapsavgifta. Fleire hamner har dei siste åra
innført liknande miljørabattar for anløpsavgifta og
for nokre hamnevederlag. Kystverket vil i 2017 ar-
beide med å betre kunnskapen om klimagassut-
slepp frå skipsfarten gjennom Havbase.no og his-
toriske AIS-data. Gjennom deltaking i FNs inter-
nasjonale maritime organisasjon (IMO) er Noreg
ein pådrivar for å utvikle eit godt internasjonalt
rammeverk for klima- og miljøvennleg skipsfart.
Sjøfartsdirektoratet har ansvaret for den norske
deltakinga.

Som eit av få land i verda har Noreg innført
CO2-avgift på innanriks flygingar. Flyselskapa må i
tillegg svare kvotar for utsleppa frå flygingar i
EU/EØS-området. I tillegg har Noreg teke aktivt
del i miljøarbeidet gjennom International Civil
Aviation Organization (ICAO) der ein m.a. tek
sikte på å etablere ein global marknadsmeka-
nisme for kjøp av utslepp frå andre sektorar.
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På kort sikt er dei viktigaste utsleppsreduse-
rande tiltaka å skifte ut flyflåten og å effektivisere
bruken av luftrommet. Forbetra navigasjonstekno-
logi gir høve til meir nøyaktige og fleksible inn- og
utflygingsprosedyrar. På noko lengre sikt kan også
innfasing av biodrivstoff vere relevant. Å blande
inn syntetisk biodrivstoff i konvensjonelt jetdriv-
stoff er sertifisert til bruk i sivile kommersielle fly-
gingar. Avinor AS har sett av inntil 100 mill. kr over
10 år for tiltak og prosjekt som kan hjelpe til å fase
inn biodrivstoff i norsk luftfart. I januar 2016
kunne Oslo lufthavn, Gardermoen, som første in-
ternasjonale lufthamn i verda, tilby drivstoff inn-
blandet med jetbiodrivstoff til alle flyselskap som
fyller drivstoff på lufthamna.

Etappemål: Medverke til å oppfylle nasjonale mål for 
rein luft og støy 

Lokal luftforureining

Dårleg luftkvalitet fører til alvorlige helseplager
for befolkninga. Norge er blant dei landa i Europa
med lågast risiko for tidleg død som følgje av lokal
luftforureining. 

I 2015 blei krava i forureiningsforskrifta inn-
fridd i alle byar, med unntak av Oslo, der kravet til
årsmiddel for NO2 blei overskride. Den viktigaste
kjelda til NO2 er vegtrafikk.

Ei framskriving for Oslo som Transportøkono-
misk institutt og Norsk institutt for luftforsking
har gjort, gav grunn til å tru at NO2-utsleppa ville
auke fram til og med 2015, for deretter å bli redu-
sert etter som bilparken blir skifta ut. Krava i for-
skrifta til lokal luftkvalitet for NO2 kan ved ugun-
stig vêr bli brote fram til mellom 2020 og 2025 om
det ikkje blir sett i verk nye tiltak. Det har derfor
vore arbeidd med grunnlag for lågutsleppssoner,
miljødifferensierte bompengesatsar og tidsdiffer-
ensierte bompengesatsar. Stortingets lovvedtak i
mai 2016 gir heimel til at ein kommune, med sam-
tykke frå departementet, kan få innføre lågut-
sleppssone for å redusere miljøulempene frå
vegtrafikken. Departementet har hatt ein sentral
forskrift med nærmare reglar om slike soner på
offentleg høyring.

Statens vegvesen vil i 2017 halde fram arbeidet
med lokale luftkvalitetsmålingar og prognosar for
å varsle befolkninga om forureininga. Det vil bli
arbeidd vidare med å undersøke utslepp frå bilar i
verkeleg trafikk og ved låge temperaturar. Resul-
tata så langt viser at NOX og NO2-utslepp frå
tunge køyretøy, som bussar og lastebilar, blir kraf-
tig redusert for EURO VI-køyretøy, medan diesel
privatbilar ikkje oppnår like god effekt av innfø-
ring av EURO 6-krava. 

Dei viktigaste kjeldene til svevestøv er eksos-
utslepp, vegslitasje, vedfyring og langtransportert
forureining. I samarbeid med kommunane vil Sta-
tens vegvesen i 2017 halde fram med tiltaka mot
svevestøv i fleire byar. Det er framleis nødvendig
med generelle tiltak som t.d. piggdekkgebyr, setje
ned fartsgrensene om vinteren, bruke saltløysing
og auka reinhald for å dempe at støv kvervlar opp
frå vegbana. Bruk av piggfrie dekk er avgjerande
for å redusere svevestøv. Det er berre Bergen og
Oslo som har vedteke piggdekkgebyr.

Statens vegvesen arbeider med å betre kunn-
skapen om samanheng mellom piggdekk, produk-
sjon av svevestøv og reinhald av vegane, m.a. i eit
felles nordisk forskingsprosjekt. Vegstøv i lufta er
eit produkt av både direkte utslepp når køyringa
skjer og støv i vegbanen og i vegkanten som blir
kvervla opp. Støv som ligg på bakken kan i varie-
rande grad fjernast gjennom reinhald. Reinhaldet
må optimerast ut frå maskintype, fart, kapasitet og
kostnader. Eit forsøk viser at dei maskinane som
gir best reinhald må halde låg fart (2-3 km/t) og
dermed har avgrensa kapasitet pr. maskin. 

For skipsfarten kan landstrøm bidra til redu-
serte lokale utslepp. Det er heimel for å avvise
skip frå hamn, men det føreset at ei rekkje krite-
rium er oppfylte. Som eit tiltak mot akutt luftforu-
reining har Kystverket samarbeidd med Miljø-
direktoratet og Sjøfartsdirektoratet om å vurdere
miljøeffekten og næringskonsekvensane av å av-
vise skip frå sentrumsnære hamner. Rapporten
konkluderer med at avvising av skip frå hamn kan
ha ein viss effekt som eit akuttiltak for å betre luft-
kvaliteten i Bergen og i Stavanger. Ein må likevel
gjere lokale undersøkingar av alle dei viktige kjel-
dene til luftforureining for å avgjere om avvising
av skip frå hamn er eit hensiktsmessig tiltak for å
betre luftkvaliteten. 

Støy

I vegsektoren er det er krevjande å nå dei nasjo-
nale måla for støy. Auka trafikk og bustadbygging
i støyutsette område gjer at folk blir meir ekspo-
nerte for støy, medan særleg redusert fart og
endringar i motorteknologi reduserer støyen. Sta-
tens vegvesen har rekna at om lag 13 000 perso-
nar som bur ved riksveg, har innandørsstøy på
over 38 dBA i bustaden. Nye vegar som blir lagde
utanom tettstader og mindre byar medverkar til at
færre blir utsette for støy.

I 2017 blir det gjort tiltak på om lag 44 busta-
der som har støynivå over 38 dBA innandørs, og
18 bustader får tiltak på grunn av grensa i forurei-
ningsforskrifta på 42 dBA innandørs. I perioden
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2014–2017 blir det gjennomført støytiltak i tråd
med planen. Dei aller fleste støytiltaka kjem som
konsekvens av utbygging av nye vegar. Støykrava
i forureiningsforskrifta vil vere innfridde for til-
nærma alle hus der det var kjent overskriding ved
inngangen til perioden. Det vil fortsatt kunne
dukke opp hus med overskriding som følgje av
nye støyberekningar. 

Forskinga viser at dei mest kostnadseffektive
tiltaka er dei som reduserer støyen ved kjelda,
dvs. tiltak på asfaltdekke og bildekk og fart. Sta-
tens vegvesen hadde eit program for å skaffe meir
erfaring med legging, vedlikehald, brukstid, kost-
nader og støyeffekt med finkorna asfalt. I tillegg
til tiltak som gjeld køyretøy og støysvake veg-
dekke, er det viktig å halde ved like eksisterande
støyskjermar, slik at dei gir den forventa effekten.

Fartsnivået har verknad på støynivået. Det er
blitt utarbeidd eit nytt fartsgrensesystem der
miljø, mennesket si toleevne ved samanstøyt, veg-
geometrien og trafikanten si forståing er grunnpi-
larar. Arbeidet blir vidareført med utarbeiding av
nye kriterier for alle fartsnivå. Etter planen vil dei
blir vedtekne i 2017.

I 2016 starta Jernbaneverket arbeidet med den
femårlege rullerande støykartlegginga, som i
samsvar med forureiningsforskrifta og EU sitt
rammedirektiv for støy skal leverast i 2017. Jern-
baneverket har god kontroll på dei lokale tiltaka.
Framover er det planlagt å greie ut støyreduse-
rande effekt av førebyggande vedlikehald og for-
nying av materiell og infrastruktur. Skinnesliping
er eit døme på eit vedlikehaldstiltak som òg redu-
serer støy. Tiltaket er tidlegare berre gjennomført
i Oslo-området, men kan vurderast som støytiltak
i andre tettbygde område. Sporvekslar med dyna-
miske sporkryss er eit anna effektivt støytiltak
som til no har vore lite brukt. Etter jernbane-
reforma skal Jernbanedirektoratet følgje opp det
vidare arbeidet og arbeide med å skaffe meir
kunnskap om bremseklossar i komposittmateriale
på godstog. 

Det er eigne grenser for støy for hamner i for-
ureiningsforskrifta. Anleggseigar er ansvarleg for
tiltak. Mange hamner har utarbeidd støysonekart
og sett i verk tiltak. Kystverket legg opp til å utar-
beide ei oversikt over støyutfordringar i hamnene.

Avinor arbeider aktivt med problemstillingar
knytt til støy. Selskapet tok initiativ til å opprette
eit nasjonalt helikopterstøyutval i 2012. Også Avi-
nor gjennomfører strategiske støykartleggingar
kvart femte år. Dette inneber kartlegging av støy
ved dei fire største lufthamnene. I 2017 skal Avi-
nor gjere ei ny strategisk støykartlegging. Kart-
legginga blir basert på trafikkgrunnlaget i 2016 og

vil bidra til å vise kor mykje den sivile luftfarten
påverkar SPI (støyplageindeks) og talet på støyut-
sette. Innføring av helikoptertypen Sikorsky S92
til offshoretransport har medført ein vesentleg
auke i flystøybelastninga ved nokre lufthamner.

Vasskvalitet og miljøskadelige kjemikaliar

Noreg har gjennom EØS-avtalen slutta seg til EUs
vassdirektiv. For å sikre gjennomføringa av direk-
tivet i Noreg er det utarbeidd ei forskrift som har
til formål å sikre at vassmiljøet, inkludert kyst-
vatn, blir skjerma og brukt på berekraftig vis.
Kystverket, Jernbaneverket, Statens vegvesen og
Avinor deltek i arbeidet med å følgje opp vassfor-
skrifta. I 2017 vil dei arbeide vidare med å priori-
tere og gjennomføre tiltak i samsvar med tiltaks-
listene som er utarbeidd i samband med forvalt-
ningsplanane for vassområda. 

For vegsektoren er det i størst grad avrenning
frå veger og tunnelar som påverkar vasskvaliteten.
Vegsalting kan påverke jordsmonn, grunnvatn,
overflatevatn og naturmangfald både i vatn og på
land. Dei seinare åra har den samla saltbruken i
vegsektoren auka, trass i at det har vore sett i verk
fleire tiltak for å redusere bruken. I vintersesongen
2015/2016 var det totale forbruket av salt på om
lag 265 000 tonn. Dette er det høgste forbruket
som er registrert, og inneber ein auke på 26 000
tonn frå 2014/2015-sesongen. Noko av auken kan
forklarast med meir strenge krav til friksjon og
godkjente føreforhold om vinteren, og endra
klimatiske forhold med meir hyppige skifte i
vêret. Statens vegvesen har starta eit arbeid for å
auke kunnskapen om andre underliggande årsa-
ker bak utviklinga i saltbruken.

Overvaking av saltpåverking blei gjennomført
i 68 innsjøar i 2016. Resultata frå undersøkingane
tyder på at tilsig av vegsalt held fram å vere ein be-
tydeleg miljøpåverknad i fleire vegnære innsjøar. I
2017 vil noko nær halvparten av innsjøane som
blei undersøkte i 2016 bli følgt opp for å sjå nær-
mare på utviklinga over tid. Samstundes skal det
gjerast biologiske undersøkingar for å få betre
kunnskap om effektar av saltpåverking i innsjø-
ane. I tillegg til salt er forureining av metall og mil-
jøgifter ei utfordring. Prosjektet NORWAT (Nor-
dic Road Water) som blei avslutta i 2016, har auka
kunnskapen om korleis ein kan planleggje, byggje
og drifte vegnettet slik at risikoen for forureining
av metall og miljøgifter kan reduserast. I 2017
held arbeidet fram med å implementere resultata.

Risikoen for negativ påverknad på vassmiljø
frå jernbanesektoren er størst ved bygging av ny
jernbane og ved større byggjeprosjekt ved eksis-
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terande bane. Etter jernbanereforma skal Jernba-
nedirektoratet følgje opp at tiltak for å redusere
påverknaden frå kjende forureiningskjelder, eksi-
sterande verkstader og plantevernmiddel blir sette
i verk. 

Jernbaneverket har sett i gang ei omfattande
og systematisk kartlegging av forureina grunn.
Kartlegginga er ferdig i 2016. Dei høgst priori-
terte tiltaka vil bli gjennomført i 2017. Jernbanedi-
rektoratet vil følgje opp dette arbeidet.

Kystverket skal ta omsyn til vasskvalitet og na-
turpåverknad ved søknad om tiltak etter havne- og
farvannsloven og ved eigne tiltak i hamner og far-
leier. Skipstrafikk inneber risiko for akutt forurei-
ning m.a. etter grunnstøytingar og kollisjonar. Ar-
beidet med sjøtryggleik og beredskap er viktig for
å hindre og å avgrense skadeverknadene av akutt
forureining. 

I 2017 vil Kystverket ha ferdig eit FoU-prosjekt
som vil gi eit betre grunnlag for å vurdere maritim
infrastruktur si påverknad på vasskvaliteten.

Kystverket vil i 2017 føre vidare arbeidet med
å oppdatere det faglege grunnlaget for heil-
skapleg revidering av forvaltningsplanen for Ba-
rentshavet-Lofoten.

Risiko for vatn- og grunnforureining frå drifta
av Avinors lufthamner er i hovudsak knytt til fly-
avising, baneavising, brannøving og risiko for
drivstofflekkasjar. I tillegg er område forureina frå
historisk aktivitet, t.d. frå bruk av fluorhaldige
stoffar i brannskum.

Avinor har utarbeidd ei klassifisering av kor
sårbare lufthamnene er. Lufthamnene med dei
mest sårbare naturområda har dei strengaste si-
kringstiltaka for tekniske anlegg og kan ha ei meir
omfattande miljøovervaking for å dokumentere
miljøtilstand og effekt av eventuelle tiltak. Avinor
vil gjennomføre tiltak der dette er nødvendig. 

Etappemål: Bidra til å redusere tapet av 
naturmangfald

På same måte som det er vanskeleg å reversere
klimapåverknaden, kan det vere vanskeleg å re-
versere negativ påverknad på naturmangfaldet.
Transportetatane arbeider med å auke kunn-
skapen på området. Når transportetatane planlegg
nye samferdselsanlegg, prøver dei å unngå inn-
grep i verna naturområde, tyngre inngrep i større
samanhengande naturområde, sårbare naturty-
par og verdfulle kulturområde. Viss ein ikkje kan
unngå tap av viktige naturverdiar, skal nødven-
dige avbøtande og restaurerande tiltak setjast i
verk. 

Ingen vegprosjekt som opnar i 2017 er vurdert
til å ha svært stor negativ konsekvens for natur-
miljø eller ha inngrep i eller i nærleik til nasjonal-
parkar eller landskapsvernområde. I 2017 vil ein
registrert konflikt mellom veg og naturmangfald
bli utbetra. 

Det vil i perioden 2014–2017 vere løyst 38 kon-
fliktpunkt mellom veg og naturmangfald, medan
målet var 35. Det blei i 2014 løyst nokre fleire kon-
fliktar enn målet, fordi det var kartlagd konfliktar
som ikkje var kjende da måla blei utarbeidde.
Nokre konfliktar er ikkje blitt løyste, da løysinga
vil innebere å flytte vegen. I tråd med måla har det
i perioden ikkje blitt opna vegprosjekt med svært
stor negativ konsekvens for naturmangfald. Om
lag 45 daa i naturreservat vil vere utsette for effek-
tar av inngrep eller nærleik av veg. Målet var 0
daa. Avviket kjem av prosjektet E6 Frya–Sjoa i
Oppland.

Det blei i 2016 gjennomført eit samarbeidspro-
sjekt mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket
for å kome fram til eit sett av standardiserte meto-
dar for å gjennomføre før- og etterundersøkingar i
samferdselsprosjekt. 

Jernbaneverket arbeider med å inkludere om-
syn til naturmangfald i utgreiingane sine, i plan-
leggingsfasen, ved bygging av ny jernbane, og ved
at omsyn til naturmangfold blir følgde opp i etter-
kant. Dette inkluderer m.a. arbeid for å redusere
bruk av plantevernmiddel gjennom miljøtilpassa
vedlikehaldsplaner for vegetasjonskontroll, arbeid
med å kjempe mot framande skadelege arter,
kartlegging og opprydding av forureina grunn og
farleg avfall og pilotprosjekt med kompensasjon
for øydelegging av naturområder (økologisk kom-
pensasjon). 

Ingen av jernbaneprosjekta som etter planen
skal vere ferdigstilte i 2017, har svært stor negativ
konsekvens for naturmiljø. 

Dei fleste konfliktane mellom naturmangfald
og jernbane skriv seg frå bruk av plantevernmid-
del. Desse konfliktane vil langt på veg utbetrast
med det pågåande arbeidet med å integrere om-
syn til verdifull natur i vedlikehaldsplanar for ve-
getasjonsrydding langs sporet. Jernbaneverket ar-
beider med ein plan for å fase ut bruken av plante-
vernmiddel. Jernbanedirektoratet vil følgje opp
dette arbeidet, som òg vil ha kome langt i 2017.
Nokre konfliktar er det ikkje råd å utbetre i kom-
binasjon med togtrafikk, t.d. der jernbanen har ne-
gativ påverknad på fugleliv i naturreservat grunna
støy, eller der hogst og sprøyting langs sporet er
nødvendig.

Fysisk kompensasjon for arealbeslag vil m.a.
bli gjennomført i samband med fellesprosjektet
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E16 – Ringeriksbanen. I 2014 blei tre jernbanepro-
sjekt utpeikte som moglege pilotprosjekt for å vur-
dere fysisk kompensasjon av natur: Dobbeltspor
Sørli–Brumunddal, Ringeriksbanen og dobbelt-
spor Trondheim–Stjørdal. Arbeidet i pilotpro-
sjekta skal vidareførast i 2017.

Ingen av prosjekta som Kystverket opnar i
2017 er vurderte til å ha svært stor negativ konse-
kvens for naturmiljø. Kystverket har som målset-
ting i løpet av 2017 å innføre krav om før- og et-
terundersøkingar i alle prosjekt der det kan vere
risiko for store negative konsekvensar for natur-
mangfaldet. I samband med større enkeltprosjekt
har Kystverket utgreidd og vidareutvikla metodar
for skånsame inngrep og avbøtande tiltak. I sam-
band med eigne hamne- og farleisprosjekt vil
Kystverket føre vidare samarbeidet med kommu-
nar og Miljødirektoratet for å rydde opp i foru-
reina hamnebasseng. 

Fleire av lufthamnene i Noreg har store natur-
verdiar innanfor eller rett i nærleiken av luft-
hamna. Særleg store areal av ugjødsla slåttemark
langs rullebanane kan utgjere viktige erstatnings-
biotopar. Det er ikkje planlagt utbyggingar i 2017
utanfor område som allereie er regulerte til luft-
hamnformål.

Etappemål: Avgrense inngrep i dyrka jord

Dei store veganlegga som opnar i 2017 har kravd
om lag 44 daa dyrka jord. I prosjektet E18 Retvet–
Vinterbro, som er under planlegging, blir det for-
søkt å kompensere for tapet av dyrka jord ved å
etablere nye jordbruksareal. Erfaringane vil leggje
grunnlaget for den eventuelle vidare bruken av
dette verkemiddelet. 

I prosjektet E18 Riksgrensa–Ørje blir det lagt
beslag på om lag 33 daa fulldyrka jord, mens pro-
sjektet rv 509 Sømmevågen vil krevje omdispone-
ring av 24 daa fulldyrka jord til vegformål. 

For inngrep i dyrka jord er det eit avvik på om
lag 200 daa mellom venta verknad i Statens vegve-
sens handlingsprogram for 2014–2017 (2 100 daa)
og resultat etter fire år (2 292 daa). Avvika kjem
m.a. av at det blei lagt beslag på 62 daa i samband
med prosjektet E6 Hage–Gylland i Sør-Trøndelag
(2013), som ikkje var med i det opphavlege tal-
grunnlaget. 

Det er i perioden opna fleire firefeltsvegar
gjennom område med mykje dyrka mark, noko
som er årsak til dei relativt store areala med dyrka
mark som har blitt omdisponert til vegformål. 

Ingen av dei aktuelle jernbaneprosjekta er
melde å gi tap av dyrka jord i 2017.

6.2.4 Universell utforming 

Etappemål: Medverke til at heile reisekjeder blir 
universelt utforma

Universell utforming av transportsystemet er eitt
av hovudmåla i Nasjonal transportplan 2014–2023.
Eit universelt utforma transportsystem er eit vik-
tig verkemiddel for at flest mogleg skal kunne ta
del i arbeidsliv, skule og sosiale aktivitetar. Regje-
ringa vil derfor utvikle og leggje transportsys-
temet til rette slik at flest mogleg blir sikra ein god
mobilitet, og at ein i størst mogeleg grad finn løys-
ingar som alle kan nytte. Der det er nødvendig,
skal det finnast hjelpemiddel eller assistanse. Stra-
tegien er å fjerne eksisterande barrierar og hindre
at nye oppstår.

All ny transportinfrastruktur, som busshalde-
plassar, jernbanestasjonar, kollektivknutepunkt og
lufthamner, blir bygde med universell utforming.
Tiltak som medverkar til samanhengande, univer-
selt utforma reisekjeder der mange har nytte av
dei, blir prioriterte. 

Strekningsvise oversyn viser at det er om lag
250 knutepunkt og 6 500 busshaldeplassar på riks-
vegnettet. Om lag 65 pst. av desse haldeplassane
ligg utanfor by/tettstad (5 000 innbyggjarar eller
fleire). Om lag 1 000 av haldeplassane på riksveg
ligg langs stamrute for kollektivtrafikk. Statens
vegvesen arbeider med å gjere haldeplassane og
knutepunkta meir tilgjengelege. 

I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt
opp til at om lag 900 haldeplassar og om lag 100
knutepunkt langs riksvegane skal utbetrast til uni-
versell utforming i perioden. Om lag 190 halde-
plassar og 12 viktige kollektivknutepunkt blir ut-
betra i perioden 2014–2017. 

I 2017 er det planlagt å utbetre 37 haldeplassar
og 3 viktige knutepunkt på riksvegnettet til å bli
universelt utforma. 

Fornyinga av haldeplassar blir sett i saman-
heng med andre tiltak som blir gjennomførte
langs riksvegane, t.d. utbygging av gang- og syk-
kelanlegg, utbetring av gangfelt, og arbeidet dei
andre forvaltningsnivåa gjer med å betre utfor-
minga av eigne haldeplassar og knutepunkt. I til-
legg kjem tiltak i dei komande bymiljøavtalane.
Lokalt og regionalt samarbeider Statens vegvesen
med kommunar og fylkeskommunar om å utbetre
haldeplassar og knutepunkt. 

Statens vegvesen har eit godt samarbeid med
andre statlege aktørar. Universell utforming er del
av nye rettleiarar om by- og nærmiljøplanlegging,
turvegar mv. Kommunar, fylkeskommunar og
statlege etatar samarbeider i enkeltprosjekt, by-
pakkar og bymiljøavtalar, der vegeigar har ansvar
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for informasjon og medverknad. Fleire kommunar
er i gang med lokale gåstrategiar i tråd med tilrå-
dingane i nasjonal gåstrategi. Kartlegging av gang-
lenker til kollektivtrafikk er starta, og framkome
og trafikktryggleik i sambruksareal blir under-
søkt. 

Fylkeskommunar skal saman med kommunar
og Statens vegvesen peike ut knutepunkt der det
skal vere tilgjengeleg assistanse for personer med
nedsett funksjonsevne. Avinor, Jernbaneverket og
Statens vegvesen har dialog om knutepunktutvik-
ling med universell utforming. 

Ein viktig del av den universelle utforminga er
pålitelege tilhøve for trafikantane heile året. Sta-
tens vegvesen prioriterer betre drift og vedlike-
hald av gangareal, særleg vinterdrift og rutinar for
å sikre universell utforming, med vesentleg
skjerpa krav i nye kontraktar frå 2013. Statens veg-
vesen har fleire FoU-prosjekt om kvalitet og drift
av gang- og sykkelvegar, på tvers av etatar og som
del av reisekjeder med kollektivtransport.

Den nasjonale reiseplanleggaren blir utar-
beidd som ein plattform der reisande på sikt skal
kunne planleggje reisa, kjøpe billett og få relevant
informasjon undervegs. Informasjon om tilgjenge
på stoppestader og på transportmidla blir tilgjen-
geleg. Dette bidreg vesentleg til å byggje ned in-
formasjonsbarrierar og gjer det enklare å reise
kollektivt. 

Krava til universell utforming av riksvegfer-
jene er skjerpa dei siste åra, m.a. til utforming av
og tilkomst til toalett og salong. For å medverke til
å nå målet om heile reisekjeder med universell ut-
forming kartlegg Statens vegvesen status for uni-
versell utforming av kaianlegga. 

Statens vegvesen har utarbeidd eit registre-
ringsopplegg som inkluderer ferjer og stoppesta-
der i sambanda med omsyn til samanhengande
reisekjeder, som blir lagt til grunn for vidare kart-
legging. Så langt viser kartlegginga at mange
ferjekaianlegg manglar samanhengande anlegg
for gåande, slik at ein kan gå mellom busstopp,
venterom og ferja, utan kryssande biltrafikk. Dei
fleste ferjeleia har ikkje eigne oppstillingsfelt for
køyretøy for forflyttingshemma, slik at mannska-
pet kan vinke desse inn på merka plassar på ferja.
Det er heller ikkje alltid at venterom og toalett på
ferjeleiet er tilgjengeleg for alle.

Jernbane

Det er i dag 336 stasjonar med persontogtrafikk
på det norske jernbanenettet. Full universell utfor-
ming krev at både den fysiske utforminga på sta-

sjonen og informasjonssystemet oppfyller krava
for universell utforming.

Ved inngangen til planperioden 2014–2017 var
to stasjonar klassifiserte som universelt utforma
(fysisk utforming) og 101 stasjonar klassifiserte
som tilgjengeleg. Ingen stasjonar hadde universelt
utforma informasjonssystem. Ved utgangen av fi-
reårsperioden er prognosen at 28 stasjonar blir
klassifiserte som universelt utforma (fysisk utfor-
ming) og 95 stasjonar klassifiserte som tilgjenge-
leg. Informasjonssystemet vil oppfylle minstekrav
til universell utforming på alle stasjonar ved at det
formidlar informasjon om avgangar og avvik både
auditivt og visuelt.

Full universell utforming vil omfatte 28 stasjo-
nar. Dette gjeld alle stasjonane på Østfoldbanen,
Østre linje, fire stasjonar på IC Lillehammer–
Skien, tre stasjonar på «Trønderbanen» (Trond-
heim–Steinkjer), tre stasjonar på Gjøvikbanen og
lokalstrekningar rundt Oslo. Strekningane blir
trafikkerte av universelt utforma tog med unntak
av «Trønderbanen» og Gjøvikbanen. I sum vil 54
pst. av dei reisande kunne nytte stasjonar klassifi-
sert som universelt utforma og tilgjengeleg.

I 2017 er det planlagd å oppruste Hell stasjon
til universell utforming. Oppgradering av Oslo
lufthamn, Gardermoen (T2) og bygging av ny sta-
sjon Oteråga på Nordlandsbanen vil gi begge sta-
sjonane vurderinga tilgjengeleg. 

Jernbaneverket legg vekt på å fjerne mindre
hindringar ved t.d. betre kontrastmarkering og
fjerne fysiske hinder i gangsone. Dette er ofte
mindre kostnadskrevjande tiltak. Jernbanedirek-
toratet skal følgje opp dette arbeidet, som er plan-
lagt å vere ferdig i 2017.

Lufthamner

I arbeidet med universelt utforma bygningsmasse
følgjer Avinor AS krava i plan- og bygningsloven
og tilhøyrande byggetekniske forskrifter, og an-
dre relevante føresegner. I praksis blir universell
utforming implementert på lufthamner i samband
med nybygg eller ved ombyggingar. I første rekke
gjeld dette terminalbygg, men også tårn av omsyn
til eigne tilsette. 

I samarbeid med Luftfartstilsynet kartlegg
Avinor lufthamnene, slik at det kan leggjast til
rette for planlagde og koordinerte tiltak. Kartleg-
ginga har føregått sidan 2014, og i løpet av 2016 vil
ytterlegare fem lufthamner kartleggast. I 2016
skal det etablerast ein overordna tiltaksplan. Til-
taksplanen skal sikre at alle avvika bli utbetra. Alle
lufthamnene som Avinor AS disponerer, skal vere
universelt utforma i 2025. For dei store luftham-
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nene er krava om universell utforming i dag til-
fredsstilt med 70–80 pst.

På dei 15 største lufthamnene blir det etablert
informasjonsmonitorar med m.a. større fontar for
svaksynte. Innsjekkings- og informasjonsskrankar
er plasserte etter krava i teknisk forskrift. Det blir
òg arbeidd med IT-løysingar som vil kunne gjere
reiseopplevinga enklare for alle reisande, m.a.
gjeld dette såkalla «beacons» som er Bluetooth-
senderar som sender ut signal som kan fangast
opp av mobiltelefonen, og aktivere eit bestemt til-
bod eller informasjon. 

Avinor har arbeidd med å finne ombordsti-
gingsløysingar som er universelt utforma i tilfelle

der det ikkje er mogleg å bruke bru. Dei har m.a.
hatt eit pilotprosjekt med Aviramp på Molde luft-
hamn. Avinor vurderer òg andre løysingar, før dei
gjer ei større anskaffing. M.a. planlegg selskapet
å kjøpe ein «ny generasjon» trappeklatrarar som
har blitt testa og utprøvd. 

På dei to største lufthamnene, Bergen luft-
havn, Flesland, og Oslo lufthavn, Gardermoen, blir
det no bygd nye terminalbygg. Dei vil ivareta om-
synet til universell utforming både av bygg og inn-
stallasjonar.
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7  Omtale av særlege tema

7.1 Samfunnstryggleik

Samferdselsdepartementet har det overordna an-
svaret for samfunnstryggleik innan sektorane veg,
jernbane, luftfart, post, elektronisk kommunika-
sjon (ekom) og førebyggjande sjøtryggleik, ham-
nesikring og statleg beredskap mot akutt forurei-
ning. Arbeidet med samfunnstryggleik tek ut-
gangspunkt i dei måla, oppgåvene og prioritering-
ane som er gitte i stortingsmeldingane om sam-
funnstryggleik: Meld. St. 29 (2011–2012)
Samfunnssikkerhet, jf. Innst. 426 S (2012–2013) og
Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap: Oppføl-
ging av NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommi-
sjonen, jf. Innst. 425 S (2012–2013). I tillegg kjem
Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan
2014–2023, jf. Innst. 450 S (2012–2013) og Meld.
St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge og
Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren
av 2015.

Ei av oppgåvene til departementet er å sikre
trygge og robuste transport- og kommunikasjons-
nett, og sørge for at dei behova samfunnet har for
transport og kommunikasjon under kriser, i størst
mogleg grad blir dekte. Etatane, tilsyna og sels-
kapa i sektoren har òg eit sjølvstendig ansvar for å
sikre tryggleiken innan sitt eige ansvarsområde
og for å bidra til samfunnstryggleiken generelt.
Ein sentral del av dette er samarbeid på tvers i
samferdselssektoren og med andre styresmakter
og aktørar, både i det førebyggjande arbeidet og
ved handtering av kriser. 

Samferdselssektoren står overfor eit kompli-
sert og samansett risiko-, trussel- og sårbarheits-
bilete. Tryggleiksutfordringane er i stor grad
knytte til klimaendringar, store ulykker og til ter-
rortruslar og -anslag. I tillegg er IKT-tryggleik
blitt stadig viktigare i arbeidet med å sikre trygge
og robuste transport- og kommunikasjonsnett
innan bane,- veg-, kyst- og luftfartssektoren og
innan ekom og post. 

Som følgje av m.a. eit endra risiko- og sårbar-
heitsbilete la Samferdselsdepartementet hausten
2015 fram ein ny strategi for samfunnstryggleik i

samferdselssektoren. Strategien gir dei overordna
føringane for arbeidet, og skal medverke til ei sys-
tematisk og heilskapleg tilnærming i sektoren.

Arbeidet med samfunnstryggleik i samferd-
selssektoren skal ta utgangspunkt i tre overordna
mål: 
– Unngå store uønskte hendingar som skader

personar, miljø eller materiell
– Minske følgjene av slike hendingar om dei like-

vel skulle oppstå
– Sikre framkome i transport- og kommunika-

sjonsnett både i normalsituasjon og under på-
kjenningar.

Den tredelte målformuleringa gjer det tydeleg at
tryggleik skal forståast både som fråvær av skade
og fråvær av driftstans og driftsforstyrringar. For å
nå desse måla krevst det kontinuerleg innsats frå
styresmaktene og verksemdene i sektoren med å
sikre infrastruktur, system og funksjonar, styre og
regulere trafikk og anna aktivitet i transportnett
og transportsystem, og kontinuerleg beredskaps-
planlegging og handtering av uønskte hendingar. 

Departementet har vidare identifisert klimatil-
passing, IKT-tryggleik og sikring av kritiske ob-
jekt og funksjonar, som dei områda verksemdene i
sektoren særleg skal prioritere. På bakgrunn av
den nye overordna strategien skal verksemdene i
2016 utarbeide eigne strategiar og handlings-
planar for arbeidet med samfunnstryggleik. Opp-
følginga av desse skal prioriterast i 2017. 

For å fremje dei overordna måla og dei priori-
terte områda vil departementet, etatane og sels-
kapa halde fram arbeidet med risiko- og sårbar-
heitsanalysar, krise- og beredskapsplanar, øvin-
gar og evalueringar. Erfaringar frå øvingar og re-
elle hendingar skal leggjast til grunn for å forbetre
planverket eller setje i verk andre førebyggjande
tiltak. Verksemdene skal vidare arrangere eigne
krisehandteringsøvingar og vere med på større
fellesøvingar som krev samhandling på tvers av
sektorar og forvaltningsnivå og med aktørar i andre
land. Det blir m.a. gjennomført ei nasjonal IKT-
øving hausten 2016. 
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Topografi, variert klima med store temperaturva-
riasjonar og utfordrande grunntilhøve med t.d.
kvikkleire gjer at Noreg har betydelege utfordrin-
gar knytt til flaum og skred. Flaum- og skredrela-
terte hendingar skader infrastruktur og bygg, og
utgjer ein fare for liv og helse. Manglande drene-
ring og system for å handtere flaum gjer infra-
strukturen særleg utsett ved meir nedbør. Vegar
og jernbane som i utgangspunktet skulle tålt på-
kjenningane frå vatn, sviktar når dei blir utsette
for intens nedbør. Samferdselsetatane arbeider
derfor med å tilpasse infrastrukturen og gjere han
meir robust og med å styrkje evna til å opprett-
halde transport, og kommunikasjon trass i påkjen-
ningar frå uvêr.

Klimaendringane får innverknad på infrastruk-
tur på tvers av sektorar, og samordning er derfor
sentralt. Programmet «Førebygging – naturfare,
infrastruktur, flom og skred» (NIFS) blei gjen-
nomført i perioden 2012–2015. NIFS er ei felles
satsing mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket
og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)
og blei etablert for å sikre meir robust infrastruk-
tur, trygg busetting, trygg samferdsel og god
skred- og flaumfarevarsling. Resultata og tilrådin-
gane frå NIFS har lagt eit godt grunnlag for ein
nasjonal strategi for handtering av flaum og skred.
Samarbeidet mellom aktørane vil førast vidare
gjennom arbeidet med strategien som blir starta
opp i 2016. 

Regjeringa har oppretta eit nettverk kalla Na-
turfareforum som saman med den nasjonale stra-
tegien skal leggje til rette for at etatane kan styr-
kje kunnskapen om, og handteringa av naturfarar,
særleg flaum og skred. Arbeidet vil vere ein sen-
tral del av arbeidet for å setje i verk Noregs nasjo-
nale plikter i det globale rammeverket for
katastrofeførebygging, Sendai Framework for Di-
saster Risk Reduction 2015–2030. Samarbeidet vil
omfatte etatar, infrastruktureigarar, utdanningsin-
stitusjonar, grunneigarar og andre aktørar lokalt
og regionalt.

Naturfareforum vil etablere og gjennomføre
prosjekt der både offentlege og private aktørar er
med. Alle sider av handteringa av naturskaderi-
siko vil bli omfatta av arbeidet, frå å utarbeide
kunnskapsgrunnlaget via å førebyggje ved areal-
planlegging og sikring, til å handtere og følgje opp
etter hendingar.

IKT-tryggleik

Samferdselsdepartementets ansvar og oppgåver
innan IKT-tryggleik kan grovt delast i to. Det eine
er departementets ansvar for tryggleik og bered-
skap i offentlege ekomnett og ekomtenester,
medrekna internett. Det andre er rolla departe-
mentet har som pådrivar for at etatane og selskapa
i samferdselssektoren følgjer opp ansvaret dei har
for IKT-tryggleik i eiga verksemd, m.a. ved å føl-
gje opp krav og tiltak i Nasjonal strategi for infor-
masjonssikkerhet frå 2012 med tilhøyrande hand-
lingsplan frå 2015.

For å fungere godt og kunne levere sine tenes-
ter er nær sagt heile det norske nærings- og sam-
funnsliv i dag avhengig av dei verdiane og funksjo-
nane som ekomnett og -tenester leverer. Det same
gjeld for grunnleggjande samfunnsfunksjonar
som energiforsyning, vassforsyning, helseteneste,
samferdsel, beredskap og pengestell. Ekomnett-
og tenester som har god tryggleik og er robuste
mot utfall og angrep, er derfor avgjerande for eit
velfungerande samfunn og for å møte krava sam-
funnet og folk flest har til trygge og til tilgjenge-
lege tenester. 

Ekomnetta er sikrare enn nokon gong tidle-
gare, og fleire tilbydarar har medført meir robuste
nett. Mange av netta er likevel avhengige av kvar-
andre og av sentrale funksjonar. Det er derfor
framleis behov for tiltak som gjer det mindre
sannsynleg med utfall, gjer netta meir robuste og
reduserer konsekvensane for samfunnet ved ut-
fall. 

Fleire uønskte hendingar dei siste åra, særleg
ekstremvêret Dagmar i romjula 2011, viser kor av-
hengig samfunnet er av fungerande ekomtenes-
ter. Programmet «Forsterket ekom» har sidan
medverka til å styrkje den lokal krisehandterings-
evna, gjennom auka reservestraumkapasitet og
redundans i ekomnetta. Sju kommunar fekk for-
sterka ekom i 2015. Midlar som blei løyvde i 2016
har sørga for at forsterka ekom er under planleg-
ging og etablering i 15 nye kommunar. Midlar frå
programet har òg finansiert legging av fiberkabel
mellom Bodø og Røst. Programmet blir finansiert
med statleg tilskot og held fram i 2017. 

Dei siste åra har òg nye typar tryggleikstruslar
og frå nye aktørar auka. Det har gjort det nødven-
dig å stille strengare krav til tryggleiken og ro-
bustheita i ekomnetta. For å få ein forsvarleg
tryggleik i netta har Samferdselsdepartementet
og Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit pålagt til-
bydarane å gjennomføre fleire tekniske og organi-
satoriske tiltak. Tilbydarane har slutta godt opp
om dette arbeidet. For å følgje opp tilrådinga i Na-
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sjonal strategi for kommunikasjonstryggleik har
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit etablert
NkomCSIRT som er eit operativt miljø for å hand-
tere cyberhendingar og cyberangrep i ekomsekto-
ren. CSIRT er venta å vere fullt operativ frå som-
maren 2017.

Oversikt over risiko- og sårbarheit, kontinuer-
leg arbeid med beredskap og handtering av hen-
dingar er sentralt i arbeidet med å gjere ekomin-
frastrukturen meir robust. I april 2016 publiserte
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit ein over-
ordna risiko- og sårbarheitsanalyse av ekomsekto-
ren som identifiserer dei risikoområda det er
knytt høgst risiko til. Analysen vil gjennomførast
årleg og vil vere med å avgjere kva for tryggleiks-
og beredskapstiltak som skal prioriterast fram-
over.

Digital sårbarheit er omtala fleire stader i
Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge
og i NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert sam-
funn (Lysneutvalet). I sistnemnde er det peika på
fleire viktige faktorar som gjeld tryggleik i ekom-
nett og -tenester, og det er foreslått tiltak for å
styrkje beredskapen og redusere den digitale sår-
barheita innan både ekom- og transportsektoren. 

Transportsystema i samferdselssektoren er i
aukande grad avhengig av komplekse IKT-sys-
tem. Viktige trafikk- og transportstyringssystem
som tidlegare har vore lukka, er no tilkobla inter-
nett, og nye ITS-løysingar blir tekne i bruk i alle
delar av transportsektoren. Den teknologiske ut-
viklinga går òg i retning av fleire sjølvgåande køy-
retøy og køyretøy som er tilkopla internett. Dette
gjer transportsystema meir sårbare både for tek-
nisk svikt og dataangrep. Ikkje minst gjeld dette
for dei delar av transportsektoren der bruk av in-
ternett og ulike IKT-løysingar er saumlaust inte-
grert i dei fleste kritiske infrastrukturar og sam-
funnsviktige funksjonar. 

Lysneutvalet meiner transportsektoren bør vie
eksisterande og kommande digitale sårbarheiter
enda større merksemd, og at innsatsen også må
rettast mot internasjonale samarbeidsfora. Utvalet
rår vidare til å styrkje tilsynsmyndigheitene innan
IKT-tryggleik i transportsektoren, og at sektoren
vurderer beredskapsplanane og kontrollerer dei
opp mot digitale sårbarheiter og reserveløysingar.
Samferdselsdepartementet vil følgje opp tilrådin-
gane frå utvalet i samarbeid med underlagte trans-
portetatar og selskap.

Førebyggjande tiltak må supplerast med tiltak
som gjer verksemdene i stand til å overvake eigen
IKT-infrastruktur. I tillegg til eigne dedikerte IKT-
tryggleiksmiljø er fleire av verksemdene i trans-

portsektoren tilknytt NorCERT og det nasjonale
varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI),
som sikrar kontinuerleg overvaking av datatrafik-
ken og vernar mot angrep. Transportverksem-
dene har vidare etablert eit samarbeidsforum for
å utveksle informasjon og diskutere felles utfor-
dringar i arbeidet med IKT- og informasjons-
tryggleik. 

Sikring av kritiske objekt og funksjonar

Samferdselsdepartementet er ansvarlig for å ha
oversikt over og styrkje robustheita i kritisk infra-
struktur og viktige samfunnsfunksjonar i sekto-
ren. Samfunnskritisk infrastruktur og funksjonar
er anlegg, system og tenester som er nødvendige
for å ivareta tryggleiken og dei grunnleggjande
behova i befolkninga. 

Systemsvikt, ulykker og tilsikta handlingar er
kjende utfordringar for samferdselssektoren og
kan ha store konsekvensar for både liv og helse,
og for transport- og kommunikasjonsevna. Eit en-
dra trusselbilete og nylege hendingar både i inn-
og utland har gjort sikring og beredskap mot ter-
rorhandlingar til eit særleg viktig og prioritert om-
råde innan sektoren.

Ein robust og påliteleg infrastruktur er basert
på gode risiko- og sårbarheitsanalysar. Oversikt
over samfunnskritisk infrastruktur er ein føreset-
nad for eit godt førebyggjande arbeid. Gjennom
prosjektet «Analyse av sårbarhet og risiko innan
samferdsel – kartlegging av kritiske objekt (SAM-
ROS II)» har Samferdselsdepartementet i samar-
beid med underlagte etatar og selskap identifisert
viktige framføringslinjer, strekningar, knutepunkt,
styringssystem og liknande, der bortfall vil gi sær-
leg store konsekvensar, anten for samferdselssek-
toren sjølv eller for samfunnet elles. Samferdsels-
sektoren har også utpeikt skjermingsverdige ob-
jekt etter lov om førebyggjande tryggleik
(tryggleiksloven). Arbeidet med å sikre dei krit-
sike delane av samferdselsinfrastrukturen, held
fram i 2017.

For å kartleggje sårbarheiter og utfordringar
knytt til å handtere terrortruslar mot kollektiv-
transporten gjennomførte departementet i 2014
prosjektet «Sårbarheit og beredskap innan kollek-
tiv persontransport» (SOBPERS). Ut frå funna og
tilrådingane har Jernbaneverket fått i oppdrag å
leie eit arbeid for å samordne planverk og etablere
felles tiltaksnivå for å handtere tilsikta hendingar,
mellom aktørar innan kollektivtransporten. Arbei-
det er førebels avgrensa til aktørar ved større knu-
tepunkt i hovudstadsområdet. 
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Andre saker

Samferdselssektoren omfattar ressursar og infra-
struktur som er viktige for evna til andre sektorar
og samfunnsområde til å oppretthalde funksjonar i
kriser, og er derfor ein viktig del av den nasjonale
beredskapen og totalforsvaret. Departementet har
m.a. det overordna ansvaret for å sikre og leggje
til rette for ein nødvendig sivil transportbered-
skap. Transportberedskapen i Noreg er tufta på
offentleg-privat samarbeid, og i ei krise vil godt
samvirke mellom transportstyresmaktene og pri-
vate transportaktørar vere viktig for å kunne opp-
retthalde tilstrekkeleg transportevne. I 2016 har
departementet derfor starta arbeidet med å revita-
lisere det Rådgivende forum for sivil transportbe-
redskap. Dette arbeidet held fram i 2017.

Departementet vil i 2017 halde fram med dei
halvårlege kontaktmøta med etatane og selskapa.
Deltaking i samfunnstryggleiksaktivitetar med an-
dre nasjonale styresmakter, EU og NATO vil òg
bli vidareført i departementet, etatane og sels-
kapa. 

Utgiftene til oppgåver og tiltak innan samfunn-
stryggleik i samferdselssektoren skal etatane dek-
kje over dei ordinære budsjetta, og dei inngår som
integrerte delar av det daglege arbeidet med å
sørgje for god framkome og eit påliteleg trans-
port- og kommunikasjonsnett.

7.2 Kollektivtransport

I Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan
2014–2023 er det eit mål at veksten i persontran-
sporten i storbyområda skal takast med kollektiv-
transport, sykkel og gange. Det blei i meldinga
også presentert ein kollektivtransportpolitikk for
byområda og ein for distrikta. Departementet la i
september 2014 fram ein handlingsplan for kollek-
tivtransport, jf. omtale nedanfor.

Ansvaret for kollektivtransporten er fordelt på
fleire forvaltningsnivå og fleire statlege etatar. Ei
sentral utfordring for å gjere kollektivtrafikken
konkurransedyktig og attraktiv er å samordne ut-
vikling av tilbodet på tvers av forvaltningsnivåa,
etatane, transportmidla og transportselskapa.

7.2.1 Utviklinga i kollektivtransporten

Utviklinga i kollektivtransporten har dei seinare
åra vore positiv. Statistikken for kollektivtransport
frå Statistisk sentralbyrå viser at det samla sett var
vel 600 mill. passasjerar som reiste med kollektiv-
transport i 2015. Dette er ein auke på om lag 36 pst.
frå 2005 og 4,7 pst. frå 2014. Dei siste åra har auken
vore størst i dei større byområda. Den største vek-
sten har vore for skinnegåande passasjertransport
med ein auke på om lag 57 pst. frå 2005 til 2015.

Om lag 415 mill. passasjerar reiste med lokal
kollektivtransport i byområda (ekskl. jernbane) i
2015, som var ein auke på 5,6 pst. frå 2014. I perio-
den frå 2005 til 2015 har veksten i den lokale kol-
lektivtransporten i byområda vore på om lag 50
pst. Utviklinga er vist i figur 7.1.

Figur 7.1 Kollektivpassasjerar i byområda (1 000 passasjerar)

Kjelde: Statistisk sentralbyrå
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7.2.2 Løyvingar til kollektivtransporten

Statlege løyvingar til kollektivtransportsystemet
går over veg- og jernbanebudsjetta. Staten gir vi-
dare tilskot til kommunale og fylkeskommunale
tiltak. Fylkeskommunane har ansvaret for den lo-
kale kollektivtransporten. Denne blir finansiert av
dei frie inntektene til fylkeskommunane.

For løyvingar som er direkte retta mot kollek-
tivtransport over Samferdselsdepartementets

budsjett, er løyvingane for 2017 redusert med
249,5 mill. kr frå saldert budsjett 2016. I tillegg
kjem løyvingar til tiltak for gåande og syklande og
tilskot til gang- og sykkelvegar i kommunar og fyl-
keskommunar. Reduksjonen i løyvingar gjeld i
hovudsak belønningsordninga for betre kollektiv-
transport mv. i byområda og bymiljøavtalar. M.a.
vil 170 mill. kr frå 2017 inngå i bymiljøavtalen mel-
lom staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune og
Trondheim kommune, jf. kap. 1330, post 64.

7.2.3 Oppfølging av handlingsplanen for 
kollektivtransport

Samferdselsdepartementet la i september 2014
fram ein handlingsplan for kollektivtransport som
blir følgt opp i dei årlege budsjetta. Planen skal bi-
dra til å konkretisere kva som må gjerast for å
styrkje miljøvennlege og arealeffektive transport-
løysingar og samanfattar ulike tiltak på området. 

Bymiljøavtalane skal leggje til rette for at vek-
sten i persontransporten i storbyområda skjer ved
kollektivtransport, sykkel og gange, og skal sti-
mulere til å føre ein areal- og transportpolitikk
som skal gjere det lettare å nytte attraktive alter-
nativ til privatbilar. 

På sikt skal staten inngå bymiljøavtalar med
alle dei ni største byområda. Bymiljøavtalane er
nærmare omtalte i del II under programkategori
21.30 Vegformål. 

Dei byområda som ikkje inngår ein bymiljøav-
tale før avtalen om belønningsmidlar går ut, kan

søkje om å få ny fireårig avtale om belønningsmid-
lar. Det er foreslått å løyve 939,7 mill. kr til beløn-
ningsordninga i 2017. Ordninga er nærmare om-
talt i del II under programkategori 21.40 Sær-
skilde transporttiltak.

Å betre datagrunnlaget er ein del av handlings-
planen for kollektivtransport. I samband med by-
miljøavtalane og vidare oppfølging av nullvekst-
målet er det ein føresetnad at ein på ein god måte
kan måle utviklinga i persontrafikken og i trans-
portmiddelfordelinga. Frå 2016 blir det gjennom-
ført kontinuerlege reisevaneundersøkingar. Tidle-
gare har dei blitt gjennomførte om lag kvart fjerde
år. I dei ni største byområda er trafikkregistre-
ringspunkta betra, slik at ein har eit representativt
utval for å måle utviklinga i biltrafikken. Gjennom
Statens vegvesens FoU-program BEDRE BY for-
søkjer ein å betre transportmodellane og data-
grunnlaget til dei samfunnsøkonomiske analysane
som blir brukte som grunnlagsmateriale i Nasjo-
nal transportplan og konseptvalutgreiingar (KVU).

Tabell 7.1 Løyvingar til kollektivtransport

(i 1 000 kr)

Saldert
budsjett

2016
Forslag

2017
Pst. endr.

2016/2017

Kjøp av persontransport med tog 3 249 900 3 284 500 1,1

Jernbaneinvesteringar, drift og vedlikehald 18 031 000 17 955 200 -0,4

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming, 
riksvegnettet 89 500 97 600 9,1

Bymiljøavtalar 300 000 200 000 -33,3

Belønningsmidlar til bymiljøavtalar 0 170 000

Særskild tilskot til store kollektivprosjekt 100 000 229 800 129,8

Belønningsordninga for betre kollektivtransport mv. 
i byområda 1 380 000 939 700 -31,9

Særskilde tilskot til kollektivtransport 54 200 78 300 44,6

Sum kollektivtiltak over statsbudsjettet 23 204 600 22 955 100 -1,1
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Forskingsprogrammet skal sjå på korleis ein betre
kan modellere og analysere ulike kvalitetar ved
kollektivtransporten, arealbruk, parkering og in-
frastruktur for syklistar.

Statens vegvesen har i samarbeid med Jern-
baneverket og KS starta arbeidet med å utvikle eit
rammeverk for knutepunktutvikling. Godt funge-
rande knutepunkt tilbyr effektive og enkle over-
gangar for dei reisande. I tillegg er byutvikling,
arealutvikling og fortetting rundt knutepunkt vik-
tige element i knutepunktutviklinga. Prosjektet
skal leie til to sluttresultat; ein rettleiar for lokal og
regional knutepunktutvikling felles for alle trafikk-
slag og eit opplegg for ein standard arbeidspro-
sess. Sentrale tema som skal drøftast i prosjektet
er aktørane sitt ansvar, linjenett og lokalisering,
storleik og tilgjenge, innhald og utforming, sam-
funnstryggleik og beredskap, og finansiering og
gjennomføring. 

Innfartsparkering kan gjere kollektivtransporten
lettare tilgjengeleg i område med dårleg tilgang til
kollektivtransport. Desse parkeringsplassane bør
lokaliserast slik at den lengste delen av reisa blir
gjennomført med kollektivtransport, ikkje med
bil. Jernbaneverket og Statens vegvesen skal sti-
mulere til bygging av innfartsparkeringsplassar.
Vidare skal dei to etatane saman med aktuelle fyl-
keskommunar og kommunar vurdere kva stasjo-
nar/haldeplassar som særleg er eigna for for-
tetting/byutvikling og for innfartsparkering.

For å betre konkurranseevna til kollektivtran-
sporten, særleg i rushtida, er farten viktig. Utbyg-
ging av kollektivfelt, effektive terminalar/halde-
plassar og prioritering i kryss har gitt betre fram-
komst for kollektivtransporten dei siste åra. Ut-
viklinga i framkomst for buss blir følgt gjennom
systematiske målingar på stamlinjenettet for kol-
lektivtrafikken. Statens vegvesen gjennomfører to
årlege teljingar av køyretøy i kollektivfelt på måle-
punkt i dei fem største byane. Stadig fleire av tel-
jingane skjer elektronisk. 

Statens vegvesen og Jernbaneverket følgjer
opp hovudmålet i Nasjonal transportplan om uni-
versell utforming av transportsystemet. Sjå omtale
i kap. 6.

Stortinget har bedt regjeringa ta initiativ til å
opprette ei nasjonal ordning med tilbod om elek-
tronisk billett for sømlause kollektivreiser over
heile landet, jf. oppmodingsvedtak nr. 518 frå se-
sjonen 2013–2014. Samferdselsdepartementet har
starta arbeidet med å etablere ein nasjonal, kon-
kurransenøytral reiseplanleggjar for kollektivtra-
fikken og legge til rette for elektronisk billette-
ring. Det er foreslått å løyve 33,1 mill. kr til desse

tiltaka i 2017. Sjå elles omtale i del II under pro-
gramkategori 21.40 Særskilde transporttiltak.

For å utvikle gode transportløysingar og for å
sikre at innsatsen blir retta mot dei mest effektive
tiltaka er det viktig å ha både breie fagmiljø med
rett kompetanse og godt samarbeid mellom aktør-
ane som er involverte i planlegging og tilretteleg-
ging. Statens vegvesen har fått eit særskilt ansvar
for å utvikle kompetanse om kollektivtransport. I
samarbeid med Lunds Tekniska Högskola blir
mastergradkurs i kollektivtransport arrangert på
NTNU for tredje gong hausten 2016. Fagbok i kol-
lektivtransport blir oppdatert og skal vere ferdig i
både norsk og svensk versjon innan utgangen av
2016. 

Gjennom dialog med ekspressbussnæringa ar-
beider Statens vegvesen vidare med å sikre betre
haldeplassar for ekspressbussar langs riksvegnet-
tet. 

7.3 Nordområda 

Regjeringa vil styrkje transportsystemet i nord i
tråd med føringane i Nasjonal transportplan 2014–
2023 og den forsterka innsatsen som Solberg-re-
gjeringa har lagt opp til. Formålet er å sikre fram-
kome og styrkje konkurransekrafta til næringsli-
vet gjennom auka innsats for å betre infrastruktu-
ren. Det er ei positiv økonomisk utvikling i dei tre
nordlegaste fylka, og dette fører til meir transport.
Transportsystemet i nord er tett vevd saman med
nabolanda, og det er derfor viktig med eit tett
samarbeid om å utvikle dei grensekryssande sam-
banda. Samarbeidet er dels langsiktig og strate-
gisk, og dels handlar det om konkrete prosjekt og
operative spørsmål.

Ein viktig arena for samarbeid i nordområda
er Barentssamarbeidet. Russland har for tida leiar-
skapen og har arbeidd med å revidere og oppda-
tere felles transportplan for Barentsområdet frå
2013 og rapporten om vegsystemet i Barentsom-
rådet frå 2015. Det er venta at dokumentet er fer-
dig i 2017. Ein oppdatert felles transportplan for
Barentsområdet vil m.a. fastsetje eit nettverk med
transportkorridorar mellom dei fire nabolanda i
nord og vere eit grunnlag for framtidige nasjonale
transportplanar. Transportnettverket omfattar alle
transportformene, men vegsystemet er naturleg
nok det mest omfattande. Sverige vil etter planen
ta over leiarskapen hausten 2017.

Samferdselsdepartementet vil i 2017 prioritere
statlege midlar til å vidareføre utbygginga av E6
vest for Alta i Finnmark. Prosjektet E6 Halselv–
Møllnes blir opna for trafikk i desember 2016,
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men nokre restarbeid blir gjennomførte i 2017. I
tillegg blir utbygging av E6 på strekninga
Storsandnes–Langnesbukt vidareført med sikte
på trafikkopning i desember 2017. Anleggsarbeida
på prosjektet E6 Tana bru startar i oktober 2016,
og prosjektet er planlagt opna for trafikk i 2019.

E105 Storskog–Hesseng i Finnmark er det ei-
naste vegsambandet mellom Noreg og Russland.
Arbeidet på strekninga starta i 2011. I 2017 blir
det prioritert midlar til å vidareføre prosjektet
E105 Elvenes–Hesseng. Strekninga er planlagt
opna for trafikk i september 2017. 

I Troms blir utbygginga av prosjektet E6 Sør-
kjosfjellet vidareført. Prosjektet er planlagt opna
for trafikk i 2017. I tillegg blir skredsikringspro-
sjektet E6 Indre Nordnes–Skardalen vidareført.
Dette prosjektet er venta opna for trafikk mot slut-
ten av 2018. 

I Nordland er det sett av midlar til å vidareføre
utbygginga av E6 Helgeland. Prosjektet E6 Helge-
land nord omfattar utbetring og utbygging av om
lag 62 km veg, fordelt på 10 delstrekningar. Heile
utbygginga inngår i ein vegutviklingskontrakt. An-
leggsarbeida starta i september 2015. Prosjektet
E6 Helgeland sør omfattar utbetring og utbygging
av om lag 80 km veg, fordelt på 9 delstrekningar,
der 7 av dei inngår i ein vegutviklingskontrakt.
Kontraktsforma inneber at same entreprenør skal
ha ansvaret både for utbetringsarbeidet og det
meste av drifta og vedlikehaldet. Arbeida som inn-
går i vegutviklingskontrakten, er planlagt starta
tidleg i 2017. Det er òg sett av midlar til å vidare-
føre utbetringsarbeid i fleire av tunnelane på E6
mellom Korgfjellet og Fauske. Prosjektet E6 Hålo-
galandsbrua blir vidareført i 2017. Skredsikrings-
prosjektet Trældal–Leirvik på E10, som er ein del
av prosjektet, blei opna for trafikk i september
2015. Hålogalandsbrua vil etter planen bli opna for
trafikk sommaren 2018. 

E10/rv 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Lang-
vassbukt i Nordland og Troms skal planleggjast
for gjennomføring som eit OPS-prosjekt. For å
sikre raskare gjennomføring er det vedteke at sta-
ten skal overta den vidare planlegginga av strek-
ninga. I tillegg er det lagt opp til å gå rett på arbei-
det med reguleringsplan, og reguleringsplanleg-
ging pågår.

Vidare er det sett av midlar til utbetringstiltak
på eksisterande vegar i Nord-Noreg, som breidd-
utvidingar, fjerne flaskehalsar og utbetre særleg
trafikkfarlege punkt. 

Tiltak på vegnettet er nærmare omtalt i del II
under Vegformål.

Den differensierte arbeidsgivaravgifta blei en-
dra i 2014. Verksemder i transportsektoren er

ikkje lenger omfatta av denne. Som kompensasjon
er det løyvd midlar til m.a. infrastrukturtiltak i
Nord-Noreg for veg, jernbane og kyst. Tiltaka er
omtalte i del II.

Målt i tonn går i dag om lag 2/3 av godstrans-
porten på jernbane i Noreg på Ofotbanen. I tillegg
til malmtransporten frå Nord-Sverige er banen
viktig for godstransporten mellom Sør- og Nord-
Noreg. I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det
sett av 1,1 mrd. 2013-kr til investeringstiltak på
Ofotbanen i perioden 2014–2017. Med forslaga i
budsjettet for 2017 er dette innfridd og tiltaka i
hovudsak gjennomførte. Tiltaka omfattar auka
kryssingskapasitet, straumforsyning og terminal-
og stasjonstiltak. Bjørnfjell kryssingsspor blei
teke i bruk i 2014, medan Rombak kryssingsspor
blei teke i bruk i 2015. Tiltak for forsterka straum-
forsyning på Ofotbanen blir sluttførte i 2016. Ar-
beidet med auka sporkapasitet ved Narvik stasjon
er planlagt å starte opp i 2017, medan arbeidet
med nytt kryssingsspor ved Djupvik starta opp
sommaren 2016, og det er planlagt å ta det i bruk i
2017. Det er òg planlagt å byggje ein ny omfor-
marstasjon i Narvik eller ved Sildvik, som erstat-
tar eksisterande omformar ved Rombak. Den nye
omformaren skal gi kapasitet til meir godstrafikk
på Ofotbanen. 

På Nordlandsbanen held ein fram arbeidet
med å forlengje kryssingsporet på Oteråga og å
etablere ein haldeplass på Reitan. I 2017 er det sett
av 66,6 mill. kr til vidare arbeid og ferdigstilling av
tiltaka. Det et planlagt å ruste opp godsterminalen
i Fauske i 2017, slik at han får auka kapasitet til å
ta i mot meir godstrafikk og kombinerte trans-
portar. 

Samferdselsdepartementet har lyst ut nytt an-
bod på regionale ruteflygingar i dei fire nordle-
gaste fylka. Fristen var opphavleg 8. august 2016,
men blei utsett til 22. august 2016. Nye kontraktar
vil gjelde frå 1. april 2017. 

Avinor AS har sendt søknad til Luftfartstilsy-
net om konsesjon for ny stor lufthamn i Mo i Rana
som erstatning for dagens lufthamner i Mo i Rana
og Mosjøen. Samferdselsdepartementet har gjort
ei ekstern utgreiing av konsekvensane av ein en-
dra lufthamnstruktur på Helgeland. 

Det blir gjennomført ein analyse av vêrtilhøva
for ny stor lufthamn på Gimsøy i Vågan kommune
i Lofoten. Analysen vil vere ferdig innan utgangen
av 2016. Når resultata er klare, vil den vidare pro-
sessen om ei ny lufthamn som erstattar luftham-
nene i Svolvær og Leknes, bli vurdert. 

I Hammerfest er det også undersøkingar av
nye område for ei eventuell ny lufthamn. Vêrmå-
lingane i Fuglenesdalen blir avslutta våren 2017. I
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2017 blir det gjort ei totalvurdering av korleis vêr-
tilhøva påverkar forholda på Grøtnes og Fuglenes-
dalen. 

Avinor tok over ansvaret for drifta av Bodø luft-
hamn frå Forsvaret 1. august 2016, jf. omtale i del
II under Luftfartsformål.

Narvik lufthamn, Framnes blir stengd 31.
mars 2017. Bygginga av den nye Hålogalandsbrua
på E6 kortar ned reisetida til Evenes lufthamn
med om lag 20 minutt når brua opnar for trafikk
sommaren 2018. 

Avinor planlegg eit nytt senter i Bodø som skal
fjernstyre tårn ved mindre lufthamner. Senteret
skal etter planen drifte om lag 15 tårn. Overfø-
ringa vil skje i perioden 2018–2020. 

Norsk nærvær på Jan Mayen blir oppretthalde
også etter at Loran-C-stasjonen på øya blei lagt
ned frå 1. januar 2016. Den geografiske plasse-
ringa gjer at øya er godt eigna for referansestasjo-
nar for satellittbaserte navigasjonssystem.

Regjeringa vil sikre beredskapen mot akutt
forureining og den førebyggjande sjøtryggleiken i
nord, og ivareta norske kyststatsinteresser inter-
nasjonalt når det skal utviklast regelverk. Barents-
Watch er eit overvakings- og informasjonssystem
som til ei kvar tid skal gi ei samla og heilskapleg
oversikt over aktiviteten i norske hav- og kystom-
råde, også i nordområda. Om lag 25 etatar og for-
skingsinstitusjonar er med i arbeidet. Barents-
Watch er organisatorisk ein del av Kystverket. 

For å sikre at AIS-overvakinga av fartøy i hav-
områda er driftssikker og kostnadseffektiv, vil det
i 2017 bli sett i drift fleire norske AIS-satellittar. Vå-
ren 2015 blei ein jordstasjon for å laste ned tra-
fikkovervakingsdata frå satellittane sett i drift i
Vardø.

Kystverket utarbeidde i 2015 ein miljørisiko-
og beredskapsanalyse for Svalbard og Jan Mayen.
Analysen gir eit betre grunnlag for å dimensjo-
nere beredskapen mot akutt forureining ved Sval-
bard og på Jan Mayen. Som oppfølging av analy-
sen er det m.a. kjøpt inn oljevernutstyr til Syssel-
mannen sitt fartøy Polarsyssel, gitt oljevernsertifi-
kat til lokale fartøy på Svalbard og utplassert hur-
tig responsutstyr i Longyearbyen.

Longyearbyen hamn er omtalt i Nasjonal trans-
portplan 2014–2023. Kystverket fekk i desember
2015 i oppdrag å gjennomføre ei utgreiing for å
vurdere ulike konsept for ny hamnestruktur i
Longyearbyen, jf. Prop. 1 S (2015–2016). Endeleg
rapport med tilråding om vidare framdrift skal le-
verast hausten 2016.

Det blei i 2015 etablert ei analyseeining ved
Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø. Her er det
tilsett personell frå Kystverket og Fiskeridirekto-

ratet. Oppgåvene er m.a. å avdekkje ulovleg fiske
og ureglementert transport av gods. Eininga kan
òg få fram informasjon som er interessant for an-
dre offentlege etatar som tollvesen og politi.

Samferdselsdepartementet har ansvaret for å
greie ut eit oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vest-
erålen i samarbeid med Olje- og energideparte-
mentet, Nærings- og fiskeridepartementet og
Klima- og miljødepartementet. Eit førebels sekre-
tariat med arbeidsstad i Kystverkets lokale i Ka-
belvåg, skal greie ut og utvikle eit konsept med
forslag til lokalisering, arbeidsoppgåver, organise-
ring og finansiering av oljevern- og miljøsenteret.
Sekretariatet la sommaren 2016 fram ein midt-
vegsrapport om utgreiingsarbeidet. I sluttrapport
som skal vere ferdig 15. februar 2017, blir det ut-
arbeidd forslag til endeleg formål og delmål for
senteret.

7.4 Forenklingsarbeid, modernisering 
og betre gjennomføringskraft

7.4.1 Reform av transportsektoren

Som det m.a. blei gjort greie for i Prop. 1 S (2014–
2015) har Samferdselsdepartementet starta eit
omfattande reformarbeid. Formålet er auka sam-
funnsøkonomisk lønnsemd samla sett i transport-
sektoren, med ei finansiering innanfor dei ram-
mene som handlingsregelen set. I arbeidet er det
lagt opp til heilskaplege løysingar for transport-
sektoren. 

Reformer i vegsektoren

Utbyggingsselskap for veg

Eit samla opplegg med styring, finansiering, opp-
startsportefølje og andre oppgåver for utbyg-
gingsselskapet blei presentert i Meld. St. 25
(2014–2015) På rett vei. Reformer i veisektoren, jf.
Innst. 362 S (2014–2015). Regjeringa legg opp til
at selskapet skal byggje ut hovudvegnettet meir
heilskapleg og raskare enn utbygging i tradisjo-
nell forstand. Dette vil raskare styrkje konkurran-
seevna til næringslivet, gi ein meir effektiv, føres-
eieleg og tryggare vegtransport og meir veg for
pengane. For å nå desse måla legg selskapet opp
til utbygging over lengre og meir samanhengande
strekningar og prioriterer dei strekningane med
høgast samfunnsøkonomisk lønnsemd. Vidare
legg selskapet opp til å ta entreprenørane sin kom-
petanse tidleg inn i prosjekta, og det har varsla
meir standardisering og industrialisering av ulike
løysingar i utbyggingsprosjekta. 



2016–2017 Prop. 1 S 249
Samferdselsdepartementet
I samsvar med avtalen mellom staten og Nye
Veier AS skal selskapet rapportere om effektivite-
ten i vegutbygginga samanlikna med om desse
oppgåvene hadde blitt løyst på vanleg måte. Sel-
skapet skal t.d. jamleg rapportere om framdrifta,
kvaliteten og økonomien for inngåtte vegutbyg-
gingsavtalar og om administrasjonskostnader
målt mot samanliknbare verksemder. 

Nye Veier AS var fullt operativt frå 1. januar
2016. Det er i 2016 løyvd 1,3 mrd. kr til selskapet.
Løyvinga skal trappast opp til eit løyvingsnivå på 5
mrd. 2016-kr frå og med budsjettet for 2018. Re-
gjeringa foreslår å løyve 3,1 mrd. kr til selskapet i
2017.

Bompengereform

I Meld. St. 25 (2014–2015), jf. Innst. 362 S (2014–
2015), var det ein omtale av arbeidet med dei ulike
elementa i bompengereforma. Vegdirektoratet
har fått hovudansvaret for å gjennomføre dei de-
lane av reforma som gjeld regionale bompengesel-
skap og utferdarrolla. Ei nærmare omtale er gitt i
del II under Vegformål. 

Regjeringa foreslår ei tilskotsordning for å re-
dusere bompengetakstane utanfor dei store by-
områda. Ei nærmare omtale av ordninga er gitt i
del II under Særskilte transporttiltak. 

Offentleg-privat-samarbeid (OPS)

I Meld. St. 25 (2014–2015) blei det òg gjort greie
for eit rammeverk for offentleg-privat-samarbeid
(OPS) i transportsektoren. Som det gikk fram av
meldinga, vil Samferdselsdepartementet fram mot
neste nasjonale transportplan foreta nærmare vur-
deringar og prioriteringar av nye vegprosjekt for
gjennomføring med OPS. Ved å sjå utbygging og
vedlikehald i samanheng og med same ansvarlege
utbyggar, vil dette kunne utløyse både innovasjon
i utføringa med nye tekniske løysingar og meto-
dar for utbygging som er meir kostnadseffektive i
eit langt tidsperspektiv. Det kan dermed gi meir
veg og eit betre vegvedlikehald for pengane. Re-
gjeringa meiner det også er ein styrke ved OPS at
ein kan kontraktfeste at kvaliteten på vegen er fast
gjennom heile kontraktperioden. 

Reform av jernbanesektoren 

Regjeringa la i Meld. St. 27 (2014–2015) På rett
spor. Reform av jernbanesektoren fram forslag til ei
heilskapleg reform av jernbanesektoren, jf. også
Innst. 386 S (2014–2015). 

NSB AS blir vidareført som eit transport-
selskap, og størstedelen av Jernbaneverket blir
omorganisert til statsføretak. Styrande funksjo-
nar blir lagde til eit jernbanedirektorat. Det er lagt
opp til at dei to einingane skal vere operative frå
1. januar 2017. I 2016 er det stifta tre selskap –
Togmateriell AS, Reiseplan og billett AS og Tog-
vedlikehold AS. Selskapa skal ta over Materiellsel-
skapet AS, Salg og Billettering AS og Mantena AS,
som er dotterselskap i NSB-konsernet. Dei tre sel-
skapa blir underlagt Samferdselsdepartementet. I
tillegg vil Rom Eiendom AS bli skilt ut frå NSB-
konsernet og overført til Bane NOR SF. 

Samferdselsdepartementet varsla i februar
2016 konkurranseutsetting av to trafikkpakker.
Avtaleinngåing for første pakke er venta i august
2017. For begge pakkene legg departementet opp
til trafikkstart frå desember 2018.

Departementet arbeider med å få fram gevin-
stane i jernbanereforma og vil utvikle og forankre
kvantifiserte og målbare gevinstmål, forankre ei-
garskap og vurdere korleis gevinstane kan realise-
rast. Samferdselsdepartementet tek sikte på å
kome tilbake til realisering av gevinstar av jernba-
nereforma i samband med budsjettet for 2018. 

Anna arbeid

Samla vurdering av direktoratsfunksjonar

Som det går fram av Meld. St. 27 (2014–2015) På
rett spor. Reform av jernbanesektoren, vil Samferd-
selsdepartementet sjå på oppgåvene i Statens veg-
vesen og Jernbaneverket/Jernbanedirektoratet og
vurdere ulike modellar for eit eventuelt sektor-
overgripande direktorat for veg og jernbane.
Målet med eit slikt arbeid vil m.a. vere å sjå om an-
dre modellar kan gi høgare effektivitet, lågare res-
sursbruk og betre samordning.

Difi ble tidleg i 2016 engasjert for å kartleggje
direktoratsoppgåver innanfor veg- og jernbane-
sektoren. Målet var å få fram likskaper og skilna-
der i oppgåver og organisering, jf. Difi-rapport
2016:3 Nytt veg- og jernbanedirektorat? Om direkto-
ratsoppgaver i veg- og jernbaneforvaltningen.

Nye Veier AS er oppretta, og nytt infrastruk-
turføretak for jernbane og jernbanedirektorat vil
vere operative frå januar 2017. Difi viser til at erfa-
ringar frå andre land tyder på at eit felles tran-
sportdirektorat som omfattar veg og jernbane,
eventuelt også sjø og/eller lufttransport har fleire
fordelar. Spørsmålet om eit felles direktorat bør
derfor vurderast på ny når det er gjort erfaringar
med ny organisering av jernbanesektoren og i lys
av regionreformen som vil få verknad for sams veg-
administrasjon i Statens vegvesen. Stortinget har i
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samband med behandlinga av Meld. St. 22 (2015–
2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og
oppgaver vedteke at administrasjonen av fylkes-
vegnettet (delar av sams vegadministrasjon) blir
underlagt dei nye folkevalde regionane, jf. Innst.
377 S (2015–2016). 

Difi foreslår i rapporten også eit nærmare
samarbeid og utvikling av fellestenester mellom
Statens vegvesen og Jernbaneverket, slik at dei i
større grad kan samarbeide om planlegging av ut-
byggingsprosjekt, kjøp, utveksling av kompe-
tanse, fellestenester for IKT og utnytting av spiss-
kompetanse på overlappande fagområde. Vidare
meiner Difi det er aktuelt å vurdere felles organi-
sering på myndigheits- og tilsynsområdet før det
eventuelt blir vurdert eit felles direktorat for infra-
struktur. 

Samferdselsdepartementet vil kome tilbake til
nokre av desse elementa, m.a. i meldinga om
Nasjonal transportplan 2018–2029.

Ny nasjonal transportplan

Transportinfrastrukturen utgjer ein sentral del av
samfunnets infrastruktur og er derfor også viktig
for produktivitetsveksten i landet. Produktivitets-
kommisjonen peiker på at det vil vere mogleg å
auke avkastinga av samferdselsinvesteringane
viss ein ved val av prosjekt legg større vekt på
samfunnsøkonomisk lønnsemd. 

I mai 2015 fekk Statens vegvesen, Jernbane-
verket, Kystverket og Avinor AS i oppdrag å lage
eit grunnlagsdokument for det vidare arbeidet
med Nasjonal transportplan 2018–2029. Samferd-
selsdepartementet fekk dette dokumentet våren
2016. Planperioden blir no utvida frå 10 til 12 år,
med perspektiv mot 2050. Regjeringa vil leggje
stor vekt på at prioriteringane i Nasjonal tran-
sportplan 2018–2029 skal vere samfunnsøkono-
misk lønnsame samla sett. Vidare vil det bli lagt
vekt på at prioriteringane legg til rette for eit
transportsystem som er sikkert, fremmer verdi-
skaping og bidreg til omstillinga til lågutslepps-
samfunnet.

Regjeringa tek sikte på å leggje fram meldinga
om Nasjonal transportplan 2018–2029 våren 2017.

7.4.2 Program for effektivisering av Statens 
vegvesen og Jernbaneverket

Statens vegvesen

Statens vegvesen har utarbeidd eit program for
effektivisering som omfattar heile verksemda.
Programmet starta opp i 2014. Det langsiktige må-

let er at etaten innan 2023 skal redusere kostna-
dene som etaten sjølv kan påverke, med 10–15 pst.
samanlikna med forventa utvikling utan effektivi-
sering. Det er sett konkrete årlege mål for effekti-
visering fram til 2017. Effektiviseringa skal takast
ut ved at ein større del av totalramma i Statens
vegvesen m.a. blir brukt til drift og vedlikehald på
vegnettet. Dette er ein føresetnad for at måla i Na-
sjonal transportplan 2014–2023 blir nådde. 

I 2014 og 2015 blei innsparingane som følgje
av effektivisering 150 mill. kr. I 2016 er målet 300
mill. kr. I 2017 legg Statens vegvesen opp til ei yt-
terlegare innsparing på om lag 140 mill. kr. Samla
total innsparing i perioden frå 2014 til 2017 er der-
for venta å vere i underkant av 600 mill. kr. Dette
er noko lågare enn målet som blei sett ved starten
av programmet. Det har teke lengre tid å realisere
gevinstar enn først rekna med, spesielt innanfor
byggherre og trafikant- og køyretøyfunksjonar.
Statens vegvesen ventar derfor at ein større del av
innsparingane blir tekne ut etter første fireårsperi-
ode av programmet.

Lønn og kjøp av tenester utgjer størsteparten
av dei kostnadene etaten sjølv kan påverke. God
kontroll over desse kostnadene er derfor viktig
for å nå måla for effektivisering. Statens vegvesen
etablerte i 2016 eit system for styring av desse. Er-
faringane er at sterkare styring av bemanning og
kjøp av tenester har gitt positive effektar og er eit
godt verkemiddel i arbeidet med effektivisering.
Dette vil bli vidareført i 2017 i heile etaten. Det er
sett eit mål om lågare vekst i talet på tilsette. Vi-
dare er det eit mål om at nivået på kjøp av tenester
går ned. 

Effektivisering innanfor Statens vegvesen ret-
tar seg mot etaten si verksemd innanfor byggher-
refunksjonen, planlegging, forvaltning av riks- og
fylkesvegar, trafikant og køyretøy og interne støt-
tefunksjonar. Innanfor dei ulike områda av verk-
semda er effektivisering i 2017 planlagt realisert
slik:
– Byggherre, planlegging og forvaltning: Statens

vegvesen har oppretta ei mellombels organisa-
sjonseining for å bidra til betre prosessar og ef-
fektivisering på vegområdet («Smart Samhand-
ling»). Programmet har prioritert effektivisering
innanfor prosessane utarbeide konkurranse-
grunnlag for entreprisar, reguleringsplan og tun-
nelforvaltning. I tillegg held arbeidet med å ef-
fektivisere og profesjonalisere kjøp av tenester
fram. I 2017 er målet å effektivisere 80 mill. kr
innanfor byggherre, planlegging og forvaltning,
fordelt med 50 mill. kr på byggherre, 20 mill. kr
på planlegging og 10 mill. kr på forvaltning av
riks- og fylkesvegar. 



2016–2017 Prop. 1 S 251
Samferdselsdepartementet
– Trafikant- og køyretøyfunksjonar: På dette områ-
det held arbeidet med digitalisering og erstat-
ning av manuell saksbehandling med nettba-
serte løysingar fram. Vidare vil det bli arbeidd
med sjølvbetente løysingar og andre digitale
verktøy som både vil effektivisere arbeidet in-
ternt i Statens vegvesen og kome brukaren til
gode. Statens vegvesen arbeider m.a. med å ut-
vikle sjølvbetente løysingar for å melde tap av
førarkort med høve til utskrift av mellombels
køyreløyve, varsel om utløp av førarkort/førar-
rett, søkje om fartsskrivarkort (sjåførkort) for
digital fartsskrivar og søkje om transportløyve.
I 2017 er målet å effektivisere 20 mill. kr innan-
for trafikant- og kjøretøyområdet.

– Interne støttefunksjonar: Statens vegvesen ar-
beider målretta for å effektivisere og forenkle
arbeidsprosessar innanfor alle støttefunksjonar
i 2017, m.a. innanfor IKT, eigedom, innkjøp og
lønns- og økonomifunksjonane. Dei økono-
miske gevinstane er estimerte til å vere om lag
40 mill. kr i 2017.

Jernbaneverket

Jernbaneverket har etablert eit effektiviserings-
program som omfattar alle kjerneområder, inklu-
dert drift og vedlikehald, administrasjon og støtte-
prosessar, trafikkstyring og anleggsmarknaden.
Formålet med effektiviseringstiltaka både innan-
for kjernefunksjonane og støttefunksjonane er å
omdisponere midlar til fornying og å produsere
meir kostnadseffektivt, slik at Jernbaneverket inn-
anfor eit samla budsjett kan oppretthalde tilfreds-
stillande nivå på vedlikehald og fornying. Effekti-
viseringsprogrammet har i tråd med Nasjonal
transportplan 2014–2023 ein samla plan for å ef-
fektivisere på 500 mill. kr ved utgangen av 2017,
og ein plan for å effektivisere på om lag 1,1 mrd.
kr ved utgangen av 2023.

Effektiviseringsprogrammet er delt inn fire
delprogram: 
– Effektiv trafikkstyring: Delprogrammet inne-

held tiltak for å effektivisere trafikkstyringa,
med hovudvekt på å innføre ny teknologi og til-
passingar i samband med fjernstyring. Dei ak-
kumulerte økonomiske gevinstane er esti-
merte til å vere om lag 18 mill. kr ved utgangen
av 2016.

– Effektiv drift og vedlikehald: Delprogrammet
omfattar tiltak for å disponere ressursar meir
effektivt på tvers av geografi og fag. Dette vil
m.a. skje gjennom tiltak knytt til stasjonerings-
mønster for beredskap, auka tverrfagleg ar-
beid, fornying og standardisering av maskin-

parken, betring av teknisk dokumentasjon og
vidareutvikling av tilstandsmåling for ytterle-
gare å optimalisere ressursane til vedlikehald.
Dei akkumulerte økonomiske gevinstane er
estimerte til å vere om lag 125 mill. kr ved ut-
gangen av 2016. 

– Effektiv planlegging og bygging: Formålet er å ef-
fektivisere prosjektgjennomføringa i planleg-
gings- og prosjekteringsfasen, gi raskare pro-
sjektgjennomføring, gi meir effektiv innkjøps-
prosess, effektivisere eigen organisasjon,
reindyrke byggherrerolla, redusere kostnader
til byggherrefunksjonane og redusere entre-
prise- og rådgivingskostnader. Tiltaka som blir
sette i gang, vil gi både kvalitative og økono-
miske gevinstar. Dei akkumulerte økonomiske
gevinstane er estimerte til å vere om lag 148
mill. kr ved utgangen av 2016. 

– Effektiv støtte: Delprogrammet inneheld tiltak
for å eliminere unødige arbeidsoppgåver, for-
enkle arbeidsprosessar gjennom å standardi-
sere og automatisere, og forbetre systemstøtte
innanfor IKT, økonomi, eigedom, dokumenta-
sjon, tryggleik, innkjøp, lager og logistikk og
HR. Dei akkumulerte økonomiske gevinstane
er estimerte til å vere om lag 166 mill. kr ved ut-
gangen av 2016. 

For å følgje opp utviklinga i delprogrammane i ef-
fektiviseringsprogrammet og måle effekten av dei
ulike tiltaka har Jernbaneverket utvikla indikato-
rar. Jernbaneverket rapporterer på dei overordna
indikatorane i årsrapporten og følgjer opp meir
detaljerte indikatorar internt. 

Jernbaneverkets effektiviseringsprogram blir
ført vidare av Bane NOR SF.

7.4.3 Andre effektiviseringstiltak

Kyst 

Kystverket har gjennomført fleire effektivi-
seringstiltak og tiltak for auka konkurranse. Kon-
kurranseutsettinga av tilbringartenesta vil føre til
at lostenesta blir meir effektiv. Ny organisering av
lostenesta og enklare farleisbevisordning trekkjer
i same retning. Vidare vil Kystverket effektivisere
gjennom ulike tiltak som t.d. reduksjon i beman-
ninga, betre innkjøpsavtalar og innkjøpsforvalt-
ning, mindre reising og bruk av konsulentar.

For dei som nyttar Kystverket sine tenester er
det den digitale rapporteringsløysinga SafeSeaNet
som dei siste åra har vore det viktigaste effektivi-
seringstiltaket. Løysinga sparar i dag næringa for
om lag 250 000 papirskjema i året.



252 Prop. 1 S 2016–2017
Samferdselsdepartementet
Luftfart 

Der det er hensiktsmessig vil regjeringa bidra til
færre, større og meir konkurransedyktige luft-
hamner. Regjeringa vil òg opne for konkurranse
m.a. innan utvikling, drift og vedlikehald av luft-
hamner. Som ein del av forarbeidet til Nasjonal
transportplan 2018–2029 har Avinor AS gjennom-
gått lufthamnkapasiteten og lufthamnstrukturen. 

Flytrafikken aukar, noko som gir behov for
større kapasitet på dei største lufthamnene. Ter-
minalkapasiteten ved lufthamnene i Oslo og Ber-
gen blir utvida i 2017, medan det vil bli vurdert å
utvide kapasiteten ved lufthamnene i Stavanger og
Trondheim. Det blir vurdert ein tredje rullebane
på Oslo Lufthavn, Gardermoen og ein rullebane to
på Bergen lufthavn, Flesland. Avinor har òg ana-
lysert lufthamnstrukturen for dei mindre luftham-
nene. Analysane peiker på at kostnadene ved dei
lokale lufthamnene må reduserast. Det blir vur-
dert nye lufthamner i Mo i Rana, Lofoten, og Ham-
merfest. Narvik lufthamn blir lagt ned 1. april
2017. Drifta av Fagernes lufthamn vil bli overført
til lokale aktørar 1. januar 2019. Hausten 2015
starta prøvedrift av forenkla overgang (transfer)
på Oslo Lufthavn, Gardermoen, som inneber at
flypassasjerar som kjem frå utlandet ikkje må
sjekke inn bagasjen på nytt når dei reiser vidare
innanriks. 

Regjeringa vil opne for konkurranse om flysi-
kringstenester. Det er opna for konkurranse om
levering av tårntenester til lufthamner utanfor Avi-
nor. Konkurranseutsetting av flysikringstenester
for Avinors lufthamner blir etter planen behandla i
ein komande stortingsmelding om verksemda til
Avinor. Avinor arbeider òg med å leggje til rette
for fjernstyrte tårn frå eit tårnsenter som skal op-
nast i Bodø i 2017. 

Post

Ei ny postlov tok til å gjelde 1. januar 2016. Loven
opnar for full konkurranse i hele postmarknaden.
Arbeidet med å reformere postsektoren held
fram. Samferdselsdepartementet la i mai 2016
fram Meld. St. 31 (2015–2016) Postsektoren i end-
ring. Her er organiseringa av dei leveringspliktige
tenestene tema, m.a. går ein over frå to til éin post-
strøm på grunn av sterkt fallande etterspørsel. Et-
ter konkurranse er det inngått en tenestekonse-
sjonskontrakt om avisdistribusjon på laurdagar i
område utan avisbodnett.

7.5 Oppmodingsvedtak

7.5.1 Oppmodingsvedtak i sesjonen 2015–
2016

Departementet gjer nedanfor greie for oppføl-
ginga av dei oppmodingsvedtaka som Stortinget
vedtok i sesjonen 2015–2016.

Vedtak nr. 52, 1. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan
utviklingen av ny teknologi for reduksjon av
CO2-utslipp i fergesektoren kan akselereres, og
ber regjeringen rapportere om dette arbeidet i
revidert nasjonalbudsjett.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Else-May Bot-
ten, Eirin Sund og Magne Rommetveit om bruk av
nullutslippsteknologi og bruk av ny teknologi i
nærskipsfarten, jf. Dokument 8:126 S (2014–2015)
og Innst. 78 S (2015–2016).

Anmodningsvedtaket er fulgt opp i Prop. 126 S
(2015–2016). 

Vedtak nr. 53, 1. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen vurdere om det vil
være behov for å standardisere fergekontrakter,
og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget
med vurderingen i revidert nasjonalbudsjett.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Else-May Bot-
ten, Eirin Sund og Magne Rommetveit om bruk av
nullutslippsteknologi og bruk av ny teknologi i
nærskipsfarten, jf. Dokument 8:126 S (2014–2015)
og Innst. 78 S (2015–2016).

Anmodningsvedtaket er fulgt opp i Prop. 126 S
(2015–2016).

Vedtak nr. 54, 1. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen vurdere om det er
nødvendig å innføre egne tilskuddsordninger ret-
tet mot fylkeskommunene eller ytterligere styrke
eksisterende ordninger for bruk av ny teknologi i
offentlige anbud, og ber regjeringen komme til-
bake til Stortinget med vurderingen i revidert
nasjonalbudsjett.» 
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Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Else-May Bot-
ten, Eirin Sund og Magne Rommetveit om bruk av
nullutslippsteknologi og bruk av ny teknologi i
nærskipsfarten, jf. Dokument 8:126 S (2014–2015)
og Innst. 78 S (2015–2016).

Anmodningsvedtaket er fulgt opp i Prop. 126 S
(2015–2016).

Vedtak nr. 55, 1. desember 2015

»Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles
strenge krav til støy og NOX- og partikkelutslipp
i anbudsprosessene.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Else-May Bot-
ten, Eirin Sund og Magne Rommetveit om bruk av
nullutslippsteknologi og bruk av ny teknologi i
nærskipsfarten, jf. Dokument 8:126 S (2014–2015)
og Innst. 78 S (2015–2016).

Ved kjøp av ferjetjenester på riksvegferjesam-
band legges kravene i retningslinjer for behand-
ling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) til
grunn. Kriteriene for industri, havner og termina-
ler skal gjelde både ved terminaler og under over-
fart. Siden støygrensen også gjelder selve overfar-
ten, stilles strengere krav i anbudene enn mini-
mumskravene i retningslinjene.

Norge har sluttet seg til FNs Sjøsikkerhetsor-
ganisasjons (IMO) MARPOL (den internasjonale
konvensjonen til forhindring av marin forurens-
ning fra skip) Annex VI, som trådte i kraft i 2005.
Dette er internasjonale utslippskrav for fartøyer
som trafikkerer i såkalte ECA-områder (Emission
Control Areas). NOX-utslipp er omhandlet i de så-
kalte Tier-kravene. Gjeldende krav er Tier II, og
omfatter alle skip bygd i 2011 og senere. 

Ved kjøp av ferjetjenester på riksvegferjesam-
band stilles det krav om Tier II, uavhengig av fer-
jenes byggeår. Ved utlysning av riksvegferjesam-
bandet Moss-Horten ble det stilt enda strengere
krav til utslipp av NOX (Tier III). Kravet ble stilt
for å unngå lokale og regionale utslipp i et tett be-
folket område.

Ved behandlingen av Meld. St. 1 (2014–2015)
fattet Stortinget 1. desember 2014 anmodnings-
vedtak nr. 50 om at det skal stilles krav til null- og
lavutslipp ved utlysning av nye anbud når teknolo-
gien tilsier det. Krav som medfører en stor grad av
elektrisk drift vil, i tillegg til å redusere klimagass-

utslipp, også bidra til å redusere lokale utslipp fra
ferjedriften. 

Vedtak nr. 58, 1. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at nye
fergeanbud utlyses så tidlig som mulig, uten å
avslutte tidligere inngåtte kontrakter, for å sikre
god tid til nybygging og utbedring av ferger og
rutebåter.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Else-May Bot-
ten, Eirin Sund og Magne Rommetveit om bruk av
nullutslippsteknologi og bruk av ny teknologi i
nærskipsfarten, jf. Dokument 8:126 S (2014–2015)
og Innst. 78 S (2015–2016).

God tid fra utlysning til kontraktoppstart ved
utlysning av ferjeanbud er en viktig forutsetning
for å skape konkurranse i ferjemarkedet. Behov
og muligheter for i større grad å koordinere utlys-
ning av ferjeanbud vil inngå som en del av Vegdi-
rektoratets tiltaksanalyse for utvikling av ferjemar-
kedet på lang sikt. Tiltakene har som mål bl.a. å
sikre at ferjeanbud i framtida i størst mulig grad
blir lyst ut i god nok tid til at det også vil være tid
til å bygge nye ferjer før kontraktsoppstart. Resul-
tatene av tiltaksanalysen vil foreligge høsten 2016
og vil bli fulgt opp i Nasjonal transportplan 2018–
2029. 

Vedtak nr. 59, 1. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som
sikrer at alle fylkeskommunale og kommunale
ferger og hurtigbåter benytter lav- eller nullut-
slippsteknologi ved nye anbud og på ruter i egen-
regi.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Else-May Bot-
ten, Eirin Sund og Magne Rommetveit om bruk av
nullutslippsteknologi og bruk av ny teknologi i
nærskipsfarten, jf. Dokument 8:126 S (2014–2015)
og Innst. 78 S (2015–2016).

Fylkeskommunal ferjedrift blir finansiert av
billettinntekter og fylkeskommunenes frie midler
(rammetilskudd og skatteinntekter). De frie mid-
lene fordeles gjennom inntektssystemet for fyl-
keskommunene. Ett av hovedprinsippene som lig-
ger til grunn for inntektssystemet, er at det ikke
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skal gi insentiv eller føringer for fylkeskommune-
nes prioriteringer. Insentiver og føringer må even-
tuelt gis gjennom andre virkemidler, f.eks. lovkrav
eller øremerkede ordninger. Ved eventuelle en-
drede krav til fylkeskommunene skal de tilføres
eller trekkes midler i rammetilskuddet, tilsva-
rende anslåtte merutgifter eller innsparinger.

Fylkeskommuner og kommuner kan søke om
støtte for bruk av ny teknologi gjennom statlige
støtteordninger. I dag er det Enova som har de
mest relevante støtteordningene for bruk av ny
teknologi i anbud i ferjesektoren. Enova har brede
ordninger rettet mot å redusere klimagassutslipp
fra transportsektoren, herunder kysttrafikk. I
2015 tildelte Enova 133,6 mill. kr i støtte til Horda-
land fylkeskommune for at det skulle kunne stilles
strengere krav til energiforbruk og klimagassut-
slipp i anbudskriteriene. Støtten vil føre til flere
batteriferjer og plugg-inn-hybrid ferjer i Horda-
land og vil kunne resultere i innovasjon og nyttige
erfaringer som framtidige anbudsprosesser kan
utnytte. I 2016 har Enova tildelt til sammen 292
mill. kr til Hordaland, Sør-Trøndelag og Møre og
Romsdal.

I revidert nasjonalbudsjett for 2016 ble det be-
vilget 65 mill. kr til å utviklet og innføre lav- og null-
utslippsteknologi i all skipsfart med innenriks-
operasjoner, inkludert havbruks- og fiskeflåten.
Ordningen er nå etablert, og private aktører, slik
som rederier, verft og utstyrsleverandører kan
søke om støtte til å utvikle og implementere lav-
og nullutslippsløsninger i skipsfarten. Fylkeskom-
muner og kommuner kan søke om støtte til å ta i
bruk lav- og nullutslippsløsninger i ferjesamband.
Formålet er å bidra til reduserte klimagassutslipp,
grønn teknologiutvikling og arbeidsplasser langs
kysten.

Muligheter for i større grad å koordinere opp-
dragsgiversiden (stat, fylkeskommuner og kom-
muner) for å stille mer enhetlige krav, samt å dele
kompetanse og erfaring ved utlysning av ferje-
anbud, vil inngå i Vegdirektoratets tiltaksanalyse
for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt. Resul-
tatene av tiltaksanalysen vil foreligge høsten 2016
og vil bli fulgt opp i Nasjonal transportplan 2018–
2029.

Vedtak nr. 71, 3. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen omdanne rentekom-
pensasjonsordningen for bompengeselskaper for
2016 til en rentetilskuddsordning til de prosjek-
tene som har vært gjennom lokalpolitisk behand-
ling og/eller stortingsbehandling etter Prop. 119

S (2013–2014) om bl.a. overgangsordning for
rentekompensasjonsordningen. Regjeringen bes
snarest mulig og senest i statsbudsjettet for 2017
vurdere andre alternative innretninger for å
oppnå lavere finansierings- og innkrevingskost-
nader i tråd med intensjonen i bompengerefor-
men. Grunnlaget for å redusere beregningstek-
nisk rente og en vurdering av statlige lån til eta-
blerte og nye bompengeprosjekter inngår i
vurderingen. Rentetilskuddsordningen vil for
2016 dermed gjelde for prosjekter som er frem-
lagt for Stortinget fra Prop. 119 S (2013–2014)
til 21. november 2015. Nye bompengeprosjekter
må baseres på vurdering ovenfor.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er bl.a. Innst. 2 S (2015–2016) om nasjonalbudsjet-
tet 2016 og forslaget til statsbudsjett for 2016.

Regjeringen har vurdert ulike innretninger for
å oppnå lavere finansierings- og innkrevingskost-
nader for bompengeselskapene og sett på andre
måter å redusere bilistenes bompengeutgifter.
Det foreslås en ny tilskuddsordning for å redusere
bompengetakstene utenfor byområdene, jf. om-
tale i del II under programkategori 21.40 Sær-
skilte transporttiltak. Videre foreslås det nye ruti-
ner for håndtering av usikkerhet i finansierings-
analyser for bompengeprosjekter, jf. omtale i del II
under programkategori 21.30 Vegformål (Bom-
penger, forskudd og refusjoner).

Vedtak nr. 78, 3. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen gi en reduksjon i lan-
dingsavgiftene på 25 pst. for fly som bruker 25
pst. bærekraftig biodrivstoff. Regjeringen tar
sikte på å erstatte denne ordningen med et omset-
ningskrav for bærekraftig biodrivstoff i flydriv-
stoff fra 1. januar 2018.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er bl.a. Innst. 2 S (2015–2016) om nasjonalbudsjet-
tet 2016 og forslaget til statsbudsjett for 2016.

Lufthavnavgiftene inkluderer start- og passa-
sjeravgiften, avisingsavgiften og sikkerhetsavgiften.
Avgiftene er betaling for tjenester flyselskaper og
passasjerer benytter på Avinor AS’ nett av luft-
havner. Det opereres ikke med en landingsavgift i
bokstavelig forstand i Norge. Departementet leg-
ger til grunn at Stortinget mener at det er startav-
giften som skal reduseres med 25 pst. for fly som
bruker 25 pst. bærekraftig biodrivstoff.

Fra og med 2016 fastsettes start- og passasjer-
avgiften på Avinors lufthavner av Luftfartstilsynet,
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etter forslag fra Avinor og konsultasjon mellom
Avinor og flyselskapene. Samferdselsdepartementet
fastsetter i forkant en ramme for den samlede
inntekten fra start- og passasjeravgiften. I henhold
til forskrift om avgifter på lufthavnene til Avinor
AS skal avgiftsnivået i utgangspunktet være likt
for alle disse lufthavnene, og Avinor plikter å
bruke sine kommersielle inntekter til å subsidiere
avgiftene. Etter Samferdselsdepartementets vur-
dering er det ikke rettslig mulig å gi rabatt i luft-
havnavgiftene til flyselskaper som benytter bio-
drivstoff. En slik rabattordning vil stride mot luft-
havnavgiftenes karakter av å være en kostnads-
basert betaling for tjenester som ytes av Avinor, et
prinsipp som er forankret i den globale Chicago-
konvensjonen. Rabatten som i dag gis til flyselska-
per for passasjervekst eller oppstart av nye ruter,
er rent kommersielt begrunnet og i tråd med kon-
vensjonen. Slike rabatter vil øke Avinors inntekter
på lengre sikt og bidra til å dekke selskapets drifts-
kostnader, slik at det generelle avgiftsnivået kan
holdes lavere enn om en ikke har gitt rabattene.

Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet
om et omsetningskrav for bærekraftig biojetdriv-
stoff i Nasjonal transportplan 2018–2029.

Vedtak nr. 80, 3. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen utarbeide krav om
eller iverksette tiltak som gjør at alle nye offent-
lige kjøretøy og alle nye drosjer, ferjer, rutebåter
og dieseltog benytter lav- og nullutslippsteknologi
når teknologien tilsier dette. Krav og tiltak skal
være på plass innen 1. januar 2017. Regjeringen
orienterer Stortinget om framdrift i forbindelse
med revidert nasjonalbudsjett 2016. Det lages en
egen strategi for Nordlandsbanen.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er bl.a. Innst. 2 S (2015–2016) om nasjonalbudsjet-
tet 2016 og forslaget til statsbudsjett for 2016.

Det vises til omtale i Prop. 126 S (2015–2016).
Regjeringen arbeider løpende med å fremme lav-
og nullutslippsteknologi innen transport. Redegjø-
relsen under er en oppdatert status på dette arbei-
det.

Miljøkrav i offentlig innkjøp av kjøretøy

Forslag til endringer i yrkestransportloven og lov
om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav)
ble lagt fram i Prop. 129 L (2015–2016). Lovforsla-
get gir hjemmel til i forskrift å fastsette krav til ut-
slipp av forurensende stoffer ved offentlige an-

skaffelser av kjøretøy. Formålet med lovend-
ringen er å stimulere markedet for rene og energi-
effektive kjøretøy.

Tiltak innen drosjenæringen

Samferdselsdepartementet fremmet våren 2016
Prop. 140 L (2015–2016) med forslag til lovvedtak
som gir hjemmel for løyvemyndigheten til å
kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslipps-
kjøretøy i drosjenæringen. Proposisjonen er en
oppfølging av anmodningsvedtak nr. 349, jf. Doku-
ment 8:94 S (2013–2014) og Innst. 72 S (2014–
2015).

Tiltak innen rutebåter og ferjer

Staten setter i dag krav til lav- og nullutslippstek-
nologi i anbudene til riksvegferjene. De siste
årene har staten lyst ut flere riksvegferjesamband
med miljøkrav og bruk av miljø som tildelingskri-
terium. Utviklingskontrakten for E39 Lavik–Oppe-
dal resulterte i ferja Ampere som er ei batterielek-
trisk ferje uten klimagassutslipp. Nye ferjer på rv
19 Moss–Horten vil redusere CO2-utslippene med
30 pst. og NOX-utslippene med over 80 pst. På rv 5
Mannheller–Fodnes og rv 55 Hella–Vangsnes–
Dragsvik er det tegnet kontrakter med ferjer som
gir uttesting av andre generasjons biodiesel, mens
ny kontrakt på E39 Anda–Lote vil gi ei hel-
elektrisk ferje og ei plugg-inn hybrid-ferje. På
E39–Mortavika–Arsvågen og E39 Halhjem–Sand-
vikvåg er det satt krav til at det bare kan benyttes
LNG, biodiesel og elektrisitet.

I 2016 og 2017 er det lyst ut eller vil lyses ut 10
nye riksvegferjesamband. I hver av disse utlysnin-
gene vil det bli utarbeidet konkrete krav om lav-
og nullutslippsteknologi. 

Staten har i dag ikke hjemmelsgrunnlag til å
pålegge lav- og nullutslippsteknologikrav i fylkes-
kommunale- og kommunale ferjeanbud eller rute-
båtanbud. Erfaringene fra riksvegferjedriften vil
ha nytte for de fylkeskommunene som kan sette
slike vilkår i ferjeanbudene. Regjeringen vurderer
nå hvordan lav- og nullutslippsteknologi også kan
innfases i fylkeskommunal og kommunal ferje og
rutebåtdrift, jf. svar på anmodningsvedtak nr. 59.

Jernbane

Samferdselsdepartementet kommer tilbake med
omtale av tiltak i Nasjonal transportplan for 2018–
2029.
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Investeringsstøtte til energi- og klimatiltak innen 
transport

Regjeringen har gitt Enova i oppdrag å bidra til re-
duserte klimagassutslipp i transportsektoren. Det
eksisterer en rekke ulike virkemidler på dette om-
rådet, og Enovas innsats fungerer i samspill med
det øvrige virkemiddelapparatet. Enova skal være
en pådriver for teknologiutvikling som bidrar til
reduserte klimagassutslipp også på transportom-
rådet.

Enova har etablert 7 programmer innen trans-
port, der både offentlige og private aktører kan
søke om støtte. I tillegg har Enova etablert et eget
program for støtte til infrastruktur for kommunale
og fylkeskommunale transporttjenester. Det vises
for øvrig til den årlige rapporteringen om Enovas
virksomhet og resultater i Prop. 1 S for Olje- og
energidepartementet.

Vedtak nr. 102, 3. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for
økte bevilgninger til Redningsselskapet i revidert
nasjonalbudsjett 2016.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er bl.a. Innst. 2 S (2015–2016) om nasjonalbudsjet-
tet 2016 og forslaget til statsbudsjett for 2016.

Anmodningsvedtaket er fulgt opp i Prop. 122 S
(2015–2016). 

Vedtak nr. 320, 15. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for
økte bevilgninger til Redningsselskapet i revidert
nasjonalbudsjett for 2016.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Prop. 1 S (2015–2016) og Innst. 13 S (2015–
2016) om statsbudsjettet 2016 for Samferdselsde-
partementet.

Anmodningsvedtaket er fulgt opp i Prop. 122 S
(2015–2016).

Vedtak nr. 321, 15. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen vurdere en samord-
ning av arbeidet med tungbilkontroll etter modell
av andre europeiske land for en styrket innsats
mot transportkriminalitet.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Prop. 1 S (2015–2016) og Innst. 13 S (2015–
2016) om statsbudsjettet 2016 for Samferdsels-
departementet.

Omfanget av regelbrudd innen tungtransporten
synes å være økende. Eksempler er manglende
oppfyllelse av tekniske krav som stilles til kjøretøy
og ulike former for transportkriminalitet som
ulovlig kabotasje, brudd på regelverk om arbeids-
forhold og lønn, manipulering av fartsskrivere,
brudd på kjøre- og hviletidsreglene m.m.

Oppdagelsesrisikoen for slike overtredelser er
relativt lav, og det samme er relativt sett straffeni-
vået. Samtidig innebærer unnlatt overholdelse av
regelverket store muligheter for kostnadsbespa-
relser, og dermed også økt fortjeneste. 

Slik ulovlig aktivitet har ikke bare konsekvenser
for trafikksikkerheten, men også for konkurranse-
vilkår, forbrukerrettigheter, skatter og avgifter, ar-
beidsmiljø m.m. Det er derfor svært viktig å for-
hindre dette i størst mulig grad. Tett samarbeid
mellom alle relevante instanser er da avgjørende. 

Stortinget ber om at en samordning av arbei-
det med tungbilkontrollen blir vurdert. Dette kan
forstås både som økt samarbeid mellom relevante
etater, og som organisatoriske tiltak særlig for
tungbilkontrollen. Under orienteres det om løs-
ninger som er valgt i Tyskland, Sverige, Danmark
og Storbritannia. 

I Tyskland er det etablert et selvstendig organ
– Bundesamt für Güterverkehr (BAG) – innenfor
Departementet for transport og digital infrastruk-
turs område. BAG som har myndighet til både å
ilegge og kreve inn gebyrer, skal forvalte og hånd-
heve en enhetlig forvaltnings- og kontrollpraksis
knyttet til gods- og persontrafikk. BAG er organi-
sert med hovedsete i Köln og 11 utestasjoner (re-
gionale enheter). En av organets 6 avdelinger,
vegkontrollavdelingen, gjennomfører tradisjonell
kontroll av kjøretøy (utekontroll) og bompenge-
kontroll. Utekontrollen foretas av om lag 230 kon-
trollører, hvorav 20 er ADR-kontrollører, og 20 er
spesialister på detaljert teknisk kontroll. Utesta-
sjonene har ansvaret for å utføre veg- og bompen-
gekontroll, og samarbeider tett med lokalt politi. 

Utekontrollen er organisert i 8 avdelingskon-
torer og 16 geografisk spredte kontrollenheter.
Kontrollen reguleres både av EU-regelverk (bl.a.
om kjøre- og hviletid, farlig gods, vekter og dimen-
sjoner) og nasjonalt særregelverk. Brudd på re-
gelverk sanksjoneres administrativt enten med ad-
varsel eller gebyr. Det kan også pålegges hvile
ved brudd på hviletidsbestemmelser. Kontroll av
tunge kjøretøy kan bare foretas av ansatte som
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har kvalifisert seg til dette gjennom en toårig in-
ternopplæring.

I Sverige har Transportstyrelsen (TS) som er
underlagt Näringsdepartementet, det overord-
nede ansvaret for yrkestransporten på veg. TS ut-
steder løyver og kan tilbakekalle disse ved alvor-
lige brudd knyttet til yrkestrafikken. Videre har
TS overtatt bedriftskontrollen for kjøre- og hvile-
tid fra politiet, og tilsyn med arbeidstid i vegtran-
sport fra Arbeidstilsynet. Politiet har ansvaret for
å overvåke og utrede brudd på trafikkatferds-
regler (fart, rus, yrkestrafikkregelverk), samt
kjøre- og hviletid. 

I 2015 fikk politiet og tolletaten samme myn-
dighet til å ilegge sanksjonsavgift ved overtre-
delse av kabotasjeregelverket og å immobilisere
kjøretøy ved bruk av hjullås om avgiften ikke beta-
les eller kjøretøyet har store feil/mangler. Etatene
kan også ilegge sanksjonsavgift eller midlertidig
beslutte å immobilisere kjøretøy der det avdekkes
brudd på reglene om kabotasje, overlast og kjøre-
og hviletid. 

I Danmark har Rigspolitiet det overordnede
ansvar for vegkontrollen for tungbil. Vegkontrol-
len ivaretas av politiet i spesialiserte enheter fra 3
tungbilsentre (med totalt 90 polititjenestemenn).
Den ble etablert i 2014 for å effektivisere innsatsen
på tungbilområdet. Kontrollen omfatter bl.a.
kjøre- og hviletid, utstyr, transport av farlig gods
og avfall, løyve, fart, førerkort, overvekt og rus.
Tjenestemennene som arbeider i vegkontrollen,
er utdannet til å kunne utføre grunnleggende kon-
troll i henhold til regelverket for tunge kjøretøy.

I forbindelse med vegkontrollen samarbeider
tungbilsentrene med flere myndigheter, bl.a. Fø-
devarestyrelsen ved transport av dyr og Miljøsty-
relsen ved kontroll av avfallstransport. 

I Storbritannia har The Driver and Vehicles
Standards Agency (DVSA), et utøvende organ un-
derlagt Transportdepartementet, som hovedopp-
gave å forbedre trafikksikkerheten gjennom å
sette standarder for kjøring og forsikre seg om at
disse følges. DVSA har ansvar for føreropplæring,
kjøretøyregistrering, periodisk kjøretøykontroll
og vegkantkontroll av kjøretøy.

Tungbilkontrollen utføres enten av DVSA eller
politiet. Kontrollen gjøres enten langs vegen eller
ved en av 61 faste kontrollstasjoner. Kontrollene
er i hovedsak regulert gjennom EU-regelverk,
bl.a. regler om kontroll av kjøre- og hviletid, farlig
gods, vekter og dimensjoner og bremser. Politiet
eller DVSA-kontrollørene kan utstede forbud mot
videre kjøring, eller utsatt forbud med en 10-
dagers frist for reparasjon av kjøretøyet. Forbud
kan utstedes ved overlast, tekniske feil, brudd på

regelverket om transport av farlig gods og brudd
på kjøre- og hviletid. Sistnevnte brudd medfører
også normalt ileggelse av bot og/eller tilbakehold
av kjøretøy.

Det er utarbeidet en oversikt over faste bøter
bl.a. for tekniske mangler, samt brudd på vekt- og
dimensjonsregler, kjøre- og hviletidsregler og
ADR-regelverket. Enkelte brudd fører i tillegg til
prikkbelastning. 

Graden av sentralisering/spesialisering av
kontrolloppgaver knyttet til tungtransporten er
med andre ord svært ulik. 

I Norge er Statens vegvesen og politiet de sen-
trale aktørene i denne kontrollvirksomheten. Etat-
ene har begge myndighet på alle områder som
vedrører kontroll av tunge kjøretøy og gjennomfø-
ring av transport. Politiet har i tillegg myndighet
til å kontrollere forhold knyttet til bl.a. trafikantat-
ferd som fart og rus. Statens vegvesen og politiet
har i flere år hatt tett samarbeid innen trafikksik-
kerhetsarbeidet, herunder på kontrollsiden. Dette
har etter regjeringens syn bidratt til de gode resul-
tatene som er oppnådd på dette området. Bl.a. er
omfanget av tungbilkontrollen mangedoblet de
siste årene og virksomheten blir stadig mer mål-
rettet og effektiv. 

Tolletaten har myndighet til å kontrollere
bompengebrikke og vinterutrustning. Arbeidstil-
synet kontrollerer arbeidstid og har siden 1. ja-
nuar 2016 også håndhevet allmenngjøring av ta-
riffavtale for godstransport langs veg. 

Dagens samarbeid mellom Skatteetaten, Toll-
etaten, Arbeidstilsynet og Statens vegvesen er or-
ganisert gjennom samarbeidsavtaler. Hvilke avta-
ler som er inngått, varierer. Der det er etablert et
lokalt operativt samarbeid, fungerer dette godt
ved at flere etater gjennomfører felles kontroller
og at utvelgelse av kontrollobjekter baseres på
kunnskap fra de ulike etatene. 

Tverrsektorielt samarbeid gir synergieffekter.
Et eksempel på dette er opprettelsen av en samar-
beidsgruppe mellom Arbeidstilsynet, Statens veg-
vesen, Tolletaten, Skatteetaten og politiet for å ut-
vikle et mer effektivt, formalisert og forsterket
samarbeid på transportområdet, herunder å utar-
beide en felles koordinert kontrollstrategi. Gjen-
nom samarbeidet har etatene gjennomført felles
aktiviteter der flere forhold kan kontrolleres sam-
tidig. Samarbeidsgruppen utarbeider nå en rap-
port med forslag til tiltak og virkemidler. Rapporten
som vil bidra til økt felles kontrollinnsats rettet
mot tungbiltransporten, er ventet å være ferdig
høsten 2016. 

Regjeringen forventer at dette arbeidet ytterli-
gere vil forbedre og effektivisere kontrollen av
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tunge kjøretøy. Departementet vil avvente resulta-
tet av arbeidet og deretter komme tilbake til Stor-
tinget på egnet måte. 

Vedtak nr. 322, 15. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennom-
gang av de samlede tilskudds- og finansierings-
ordningene til fiskerihavner. På bakgrunn av
dette bes det om en vurdering av grunnlaget for
en ordning med mer målrettet utbygging av fiske-
rihavner der næringens behov er størst og at
regjeringen kommer tilbake til Stortinget med
dette på egnet måte.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Prop. 1 S (2015–2016) og Innst. 13 S (2015–
2016) om statsbudsjettet 2016 for Samferdselsde-
partementet.

Anmodningsvedtaket er fulgt opp i Meld. St.
22 (2015–2016).

Vedtak nr. 447, 12. januar 2016

«Stortinget ber regjeringen vurdere muligheten
for en midlertidig styrket kontrollinnsats knyttet
til rusmiddelmisbruk i luftfarten i påvente av
Luftfartstilsynets utredning.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad,
Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal
om obligatoriske promilletester for piloter og ka-
binpersonale, jf. Dokument 8:35 (2015–2016) og
Innst. 126 S (2015–2016).

Anmodningsvedtak nr. 447-449 ble gitt etter en
hendelse i august 2015 hvor det etter tips ble av-
dekt at besetningsmedlemmer fra et utenlandsk
flyselskap var påvirket av alkohol da de skulle
starte en flyging. 

Luftfartstilsynet har gjennomført en utredning
om rusmidler i norsk luftfart, med gjennomgang
av tilstanden og med forslag til tiltak. Det fins in-
gen spesifikk kartlegging av utbredelse av rus-
middelmisbruk blant personell i norsk luftfart. I
henhold til historiske data, bl.a. kartlegginger i
USA, kan det imidlertid anslås at 0,3 pst. av kom-
mersielle flygere flyr under påvirkning av enten al-
kohol (0,03 pst), illegalt rusmiddel (0,08 pst) eller
sløvende legemiddel (0,19 pst). På verdensbasis
forekommer en ulykke hvert annet eller tredje år,
som kan relateres til påvirkning av rusmidler.

NHO Luftfart har stilt spørsmål ved det kildemate-
rialet som Luftfartstilsynet har benyttet. Rusmid-
delpåvirkning i luftfarten utgjør uansett en risiko
for flysikkerheten. Samferdselsdepartementet
legger til grunn at det må være nulltoleranse, og
at det kreves ytterligere tiltak for å øke sikkerhe-
ten.

På samme måte som for flygende personell må
det være nulltoleranse for påvirkning av rusmidler
for andre personellgrupper innenfor luftfarten,
som for eksempel flygeledere og teknikere, da
disse utfører sikkerhetskritiske oppgaver. Ifølge
Luftfartstilsynet fins det i dag ikke opplysninger
om forekomst av rusmiddelmisbruk hos disse
personellgruppene.

Samferdselsdepartementet vil vurdere behovet
for å sette i gang et utredningsprosjekt for å få
bedre kunnskap om hvilken risiko rusmiddelmis-
bruk utgjør for sivil luftfart i Norge. 

I henhold til luftfartsloven § 6-11 må ingen
«gjøre eller forsøke å gjøre tjeneste om bord når han
eller hun er påvirket av alkohol eller annet beru-
sende eller bedøvende middel, eller når sykdom, le-
gemidler, tretthet eller lignende årsak gjør vedkom-
mende uskikket til å utføre tjenesten på en betryg-
gende måte.» Videre følger det av luftfartsloven §
6-12 et pliktmessig avhold for alkohol eller annet
berusende eller bedøvende middel i 8 timer før
tjenestetiden begynner. Samferdselsdepartementet
er kjent med at enkelte flyselskaper praktiserer 12
timer og vil vurdere om luftfartsloven bør endres
slik at det gjelder et krav om 12 timer. 

I luftfartsloven § 6-13 er det gitt bestemmelser
om at politiet kan ta alkotest eller foreløpig test av
om flygende personell er påvirket av andre beru-
sende eller bedøvende midler både når det fore-
ligger mistanke om rusmiddelpåvirkning og tilfel-
dige kontroller når det ikke foreligger slik mis-
tanke. Det kan i forskrift bestemmes at reglene
om rus i lovens §§ 6-11 til 6-13 skal gjelde også for
teknisk personell med oppgaver av betydning
innen vedlikehold og produksjon av flymateriell.
Det er i dag kun gitt slike regler for flysikringstje-
nesten. Samferdselsdepartementet mener at
denne forskriftshjemmelen må vurderes benyttet
til å gi forskrift om forbud mot rusmiddelmisbruk
også hos bakkepersonell og teknisk personell.

Departementet legger til grunn at norske luft-
fartsselskaper har nulltoleranse for brudd på be-
stemmelsene om rusmiddelmisbruk, og at selska-
pene reagerer umiddelbart på bekymringsmeldin-
ger. Tilsynet med selskapene viser at alle har pro-
sedyrer for å hindre at det utøves tjeneste i ruspå-
virket tilstand, men også at selskapene kan
arbeide mer proaktivt. Det er i dag ingen bestem-
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melser som pålegger luftfartsselskapene å melde
fra til Luftfartstilsynet om eventuelle tilfeller av
rusmiddelmisbruk. Tilsynet ser et behov for å ut-
vikle rutiner for slik varsling. Luftfartstilsynet må
øke sin oppmerksomhet mot forebygging av rus-
middelmisbruk i sine tilsyn av luftfartsvirksomhe-
tene. EASA arbeider med å utvikle krav på dette
området, og Luftfartstilsynet følger dette arbeidet
tett. 

Etter det Samferdselsdepartementet er kjent
med, har politiet etter hendelsen i august 2015 økt
sin kontrollvirksomhet ved Oslo lufthavn, Garder-
moen og i større grad benyttet seg av muligheten
luftfartsloven gir til å foreta tilfeldige kontroller av
besetningsmedlemmer. Fram til mai 2016 er det
gjennomført kontroll av 280 besetningsmedlem-
mer fordelt på 47 flyginger. 

Kontroll av rusmiddelmisbruk må prioriteres.
NHO Luftfart har uttalt at flyselskapene er posi-
tive til at politiet utfører stikkprøvekontroller.
NHO Luftfart mener imidlertid at obligatorisk te-
sting for rusmiddelmisbruk vil være utfordrende
av hensyn til ressurs- og tidsbruk både for politiet
og flyselskapene, samt at slik testing ikke vil være
forholdsmessig sammenliknet med risikoen for
rusmiddelmisbruk. Samferdselsdepartementet
mener at testingen for slikt misbruk kan økes
uten at dette innebærer at omfanget av testingen
blir uforholdsmessig. Den gjeldende lovhjemme-
len for tilfeldig kontroll gir rom for å øke omfanget
av testingen. 

Samferdselsdepartementet legger til grunn at
selskapenes interne forebyggende arbeid er
svært viktig, og at systematisk intern testing av
ansatte for rusmiddelmisbruk vil ha stor preventiv
effekt. Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA
har igangsatt et arbeid med sikte på å innføre krav
til mer standardisert preventivt arbeid i flyselskap-
ene. Alle piloter i kommersiell luftfart og alle
flygeledere har helsekontroll minst én gang i året.
Luftfartstilsynet vil se nærmere på muligheter for
å foreta testing for kronisk rusmiddelmisbruk,
samt tester for nedsatt funksjonsevne som følge
av slikt misbruk.

Vedtak nr. 448, 12. januar 2016

«Stortinget ber regjeringen ta en lederrolle inter-
nasjonalt i arbeidet med å sikre nulltoleranse for
alkoholmisbruk i luftfarten.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-

tene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad,
Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal
om obligatoriske promilletester for piloter og ka-
binpersonale, jf. Dokument 8:35 (2015–2016) og
Innst. 126 S (2015–2016).

Det er igangsatt arbeid i EU knyttet til rusmid-
delmisbruk i luftfarten, og problemstillingen står
også høyt på dagsorden hos EASA. Samferdsels-
departementet mener det både er naturlig og øn-
skelig at det foretas vurderinger rundt dette på eu-
ropeisk nivå, og at arbeidet ledes av EU og EASA.
Videre mener departementet det er svært viktig å
bidra og påvirke inn i dette arbeidet. Luftfartstil-
synet har deltatt i en arbeidsgruppe som har le-
vert utkast til en «Opinion» som er sendt EASAs
Member State Advisory Group. Luftfartstilsynet
deltar også i denne gruppen og vil i samråd med
departementet levere høringsinnspill. 

Vedtak nr. 449, 12. januar 2016

«Stortinget ber regjeringen sørge for promillete-
sting av piloter og kabinpersonale før flyvning
kommer på agendaen i de nordiske land ved å ta
saken opp i Nordisk ministerråd, med formål å
få i stand et felles nordisk regelverk.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad,
Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal
om obligatoriske promilletester for piloter og ka-
binpersonale, jf. Dokument 8:35 (2015–2016) og
Innst. 126 S (2015–2016).

Samferdselsdepartementet mener at et sær-
skilt nordisk samarbeid kan vurderes dersom ar-
beidet i regi av EU og EASA viser seg ikke å gi til-
fredsstillende resultater. Transport er ikke lenger
en del av den formelle ministerrådsstrukturen i
Nordisk Råd, men departementet vil sørge for at
rusmiddelmisbruk blir diskutert med nordiske
myndigheter, både bilateralt og gjennom nordisk-
baltisk ministermøte.

Vedtak nr. 451, 12. januar 2016

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
utarbeidelse av Nasjonal transportplan om å
samle omtalen av løsninger for trafikantgruppen
barn og unge i et eget kapittel i form av en egen
Barnas transportplan for å styrke helheten i
Nasjonal transportplan.» 
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Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Hjem-
dal, Anders Tyvand og Hanne Thürmer om å utar-
beide en egen Barnas transportplan, jf. Dokument
8:4 S (2015–2016) og Innst. 134 S (2015–2016).

Anmodningsvedtaket vil bli fulgt opp i Nasjo-
nal transportplan 2018–2029.

Vedtak nr. 530, 15. mars 2016

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå retnings-
linjer for avvikling av sykkelritt, med det formål
å fremme forslag som bedrer trafikksikkerheten
for deltakere i ritt, publikum og øvrige trafikan-
ter langs traseen.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth, Pål Farstad og
Terje Breivik om bedre trafikksikkerhet for sy-
klende, jf. Dokument 8:18 S (2015–2016) og Innst.
203 S (2015–2016).

Departementet har valgt å behandle anmod-
ningsvedtak nr. 530–532 samlet fordi de i høy grad
henger sammen.

Anmodningsvedtaket er bl.a. fulgt opp i Prop.
138 L (2015–2016 

Samferdselsdepartementet har fastsatt en ny
forskrift om sykkelritt på veg med bl.a. bestem-
melser til utfylling av vegtrafikklovens nye § 7 b.
Forskriften som bygger på et forslag utarbeidet av
en arbeidsgruppe der bl.a. Norges Cykleforbund
deltok, inneholder bl.a. nærmere bestemmelser
om søknadsprosedyrer, om adgang til å unnta fra
trafikk-, skilt- og fartsregler og om adgang til å
bruke private (stasjonære og mobile) vakter. 

Forskriften fastsetter også overordnede krav
til opplæring av vakter. Opplæringen skal være i
henhold til plan godkjent av Vegdirektoratet. For
både stasjonære og mobile vakter skal opplæringen
omfatte trafikkregulering og for sistnevnte gruppe
også tilegnelse av nødvendige kjøreferdigheter.
Etter bestått prøve utstedes mot gebyr et kompe-
tansebevis med 5 års gyldighet. Kursarrangør
skal være godkjent av regionvegkontoret som
også er tilsynsmyndighet, og godkjenning gis for
3 år.

Det må arbeides videre med rammene for opp-
læringsordningen. For å sikre at planlagte sykkel-
ritt kan gjennomføres i 2016 er det i forskriften tatt
inn en bestemmelse om at sykkelritt kan avholdes
i 2016 uten påkrevd opplæring, og at gitt tillatelse
etter dagens forskrift fortsatt er gyldig.

Arbeidet med opplæringsordningen, kompe-
tansebevis og eventuelle endringer ut fra erfarin-
ger sommer/høst 2016, pågår. Arbeidet ventes
fullført innen sykkelrittsesongen starter i 2017.
Sykkelorganisasjoner, bl.a. Norges Cykleforbund,
vil bli involvert i dette arbeidet.

Vedtak nr. 531, 15. mars 2016

«Stortinget ber regjeringen innen utgangen av
2016, i samarbeid med sykkelorganisasjonene,
sørge for et regelverk som gir arrangører av syk-
kelritt muligheten til å benytte mobile vakter til å
bistå i trafikkreguleringen i gjennomføringen av
sykkelritt. Beslutningsmyndighet til å tillate bruk
av slike vakter skal ligge hos den enkelte politi-
mester. Bruk av mobile vakter forutsetter at til-
strekkelig opplæring er gjennomført.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth, Pål Farstad og
Terje Breivik om bedre trafikksikkerhet for sy-
klende, jf. Dokument 8:18 S (2015–2016) og Innst.
203 S (2015–2016).

Det vises til svar på anmodningsvedtak nr. 530.

Vedtak nr. 532, 15. mars 2016

«Stortinget ber regjeringen sørge for midlertidige
bestemmelser som sikrer muligheten til å gjen-
nomføre planlagte sykkelritt i 2016 og lik praksis
i politidistriktene.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth, Pål Farstad og
Terje Breivik om bedre trafikksikkerhet for sy-
klende, jf. Dokument 8:18 S (2015–2016) og Innst.
203 S (2015–2016).

Det vises til svar på anmodningsvedtak nr. 530.

Vedtak nr. 636, 3. mai 2016

«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak for
Stortinget om hvordan det så raskt som mulig
kan etableres flere fiberkabler til utlandet, bl.a.
fra Norge til Storbritannia og Tyskland, for å
styrke grunnlaget for etablering av grønne data-
sentre og annen databasert næringsvirksomhet i
Norge.»
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Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Terje Breivik, Iselin Nybø, Hans Fredrik
Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Torill Eidsheim, In-
gunn Foss, Sivert Bjørnstad, Åse Michaelsen,
Terje Aasland og Odd Omland om strategi for ut-
bygging av fiberkabler og grønne datasentre, jf.
Dokument 8:36 S (2015–2016) og Innst. 238 S
(2015–2016).

I Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for
Norge – IKT for en enklere hverdag og økt pro-
duktivitet, går det fram at regjeringen vil at «ekom-
myndigheten kartlegger etterspørsel etter og til-
gjengelighet til infrastruktur som kan nyttiggjøres
av store datasentre.» Videre vil regjeringen «vur-
dere hvordan det kan legges til rette for samfunn-
søkonomisk lønnsom etablering av fiberkabler til
utlandet for å styrke grunnlaget for store datasen-
tre og annen databasert næringsvirksomhet i
Norge». 

Samferdselsdepartementet har gitt Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet i oppdrag å kartlegge
både tilgjengelighet til og etterspørsel etter infra-
struktur som kan nyttiggjøres av store datasentre,
inkludert etterspørsel etter mørk fiber ut av
Norge og flere føringsveger ut av landet. Videre
skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vur-
dere behovet for flere føringsveger ut av landet
sett fra et sikkerhets- og sårbarhetsperspektiv,
samt hvor disse føringsvegene bør plasseres. Na-
sjonal kommunikasjonsmyndighet skal også ana-
lysere markedet og vurdere mulige tiltak for å
legge til rette for et velfungerende marked, og
vurdere hvordan staten eventuelt kan bidra til å
realisere lønnsomme utbyggingsprosjekter for fi-
ber og nye føringsveger til utlandet. 

Rapporten fra Nasjonal kommunikasjons-
myndighet er ventet mot slutten av 2016. Departe-
mentet vil komme tilbake til Stortinget etter å ha
vurdert Nasjonal kommunikasjonsmyndighets
rapport og basert på eventuelle ytterligere utred-
ninger.

Vedtak nr. 720, 30. mai 2016

«Stortinget ber regjeringen legge fram en nær-
skipsfartsstrategi med tiltak for å styrke nær-
skipsfartens rammevilkår.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Hjem-
dal, Olaug V. Bollestad, Geir Sigbjørn Toskedal og
Rigmor Andersen Eide om en nærskipsfartsstra-

tegi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår, jf.
Dokument 8:45 S (2015–2016) og Innst. 312 S
(2015–2016).

Anmodningsvedtaket vil bli vurdert i arbeidet
med Nasjonal transportplan 2018–2029.

Vedtak nr. 721, 30. mai 2016

«Stortinget ber regjeringen sette mål om at mini-
mum 30 prosent av transportarbeidet på vei, på
strekninger over 300 km, skal flyttes over på sjø
eller bane innen 2030, og at dette målet skal
være 50 prosent innen 2050.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Hjem-
dal, Olaug V. Bollestad, Geir Sigbjørn Toskedal og
Rigmor Andersen Eide om en nærskipsfartsstra-
tegi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår, jf.
Dokument 8:45 S (2015–2016) og Innst. 312 S
(2015–2016).

Anmodningsvedtaket vil bli vurdert i arbeidet
med Nasjonal transportplan 2018–2029.

Vedtak nr. 722, 30. mai 2016

«Stortinget viser til tidligere vedtak om tilskudds-
ordning for å stimulere gods til å velge sjøveien.
Stortinget ber regjeringen i budsjettet for 2017
om å komme med konkrete forslag som vil stimu-
lere flere vareeiere til å velge sjøveien.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Hjem-
dal, Olaug V. Bollestad, Geir Sigbjørn Toskedal og
Rigmor Andersen Eide om en nærskipsfartsstra-
tegi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår, jf.
Dokument 8:45 S (2015–2016) og Innst. 312 S
(2015–2016).

Samferdselsdepartementet foreslår å opprette
en treårig forsøksordning med tilskudd til gods-
overføring fra veg til sjø. Det vises til omtale i del
II under programkategori 21.60 Kystforvaltning.

Vedtak nr. 723, 30. mai 2016

«Stortinget ber regjeringen i Nasjonal transport-
plan ha en helhetlig tilnærming til logistikknute-
punkt, og se investeringer i farled, havn og vei- og
banesystem i sammenheng.»
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Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Hjem-
dal, Olaug V. Bollestad, Geir Sigbjørn Toskedal og
Rigmor Andersen Eide om en nærskipsfartsstra-
tegi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår, jf.
Dokument 8:45 S (2015–2016) og Innst. 312 S
(2015–2016).

Anmodningsvedtaket vil bli fulgt opp i Nasjo-
nal transportplan 2018–2029.

Vedtak nr. 725, 30. mai 2016

«Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem
en nasjonal havneplan, med det formål å styrke
skipsfartens konkurransevilkår.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Hjem-
dal, Olaug V. Bollestad, Geir Sigbjørn Toskedal og
Rigmor Andersen Eide om en nærskipsfartsstra-
tegi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår, jf.
Dokument 8:45 S (2015–2016) og Innst. 312 S
(2015–2016).

Anmodningsvedtaket vil bli vurdert i arbeidet
med Nasjonal transportplan 2018–2029.

Vedtak nr. 726, 30. mai 2016

«Stortinget ber regjeringen om at en slik havne-
plan sørger for at havnene samarbeider på en
bedre måte, bidrar til å gjøre havnene mer ef fek-
tive og mer miljøvennlige, samt at logistikken
inn og ut av havnene blir bedre.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Hjem-
dal, Olaug V. Bollestad, Geir Sigbjørn Toskedal og
Rigmor Andersen Eide om en nærskipsfartsstra-
tegi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår, jf.
Dokument 8:45 S (2015–2016) og Innst. 312 S
(2015–2016).

Anmodningsvedtaket vil bli vurdert i arbeidet
med Nasjonal transportplan 2018–2029.

Vedtak nr. 727, 30. mai 2016

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte innføre
tilskuddsordning for havner, slik at de blir mer
effektive, mer miljøvennlige og mer intermo-
dale.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Hjem-
dal, Olaug V. Bollestad, Geir Sigbjørn Toskedal og
Rigmor Andersen Eide om en nærskipsfartsstra-
tegi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår, jf.
Dokument 8:45 S (2015–2016) og Innst. 312 S
(2015–2016).

Anmodningsvedtaket vil bli vurdert i arbeidet
med Nasjonal transportplan 2018–2029.

Vedtak nr. 730, 30. mai 2016

«Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med Nye
Veier AS og i tråd med vedtak 71 i Innst. 2 S
(2015–2016), vurdere om det kan legges til
grunn en lavere beregningsteknisk rente med en
tilstrekkelig risikoprofil i utbyggingsprosjektet
E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder. Stor-
tinget legger til grunn at det oppnås enighet med
lokale myndigheter om hvordan ekstra midler
som følge av lavere rentesats kan disponeres, her-
under eksempelvis lavere bompengesatser, utvi-
delse av prosjektet, planleggingsmidler eller redu-
sert innkrevingsperiode.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Prop. 86 S (2015–2016) og Innst. 306 S (2015–
2016) om Bompengefinansiering av E18 Tvedes-
trand – Arendal i Aust-Agder.

Samferdselsdepartementet viser til forslag om
endrede rutiner for å håndtere usikkerhet i bom-
pengeproposisjoner, i del II under 21.30 Veg-
formål (Andre saker). I tråd med dette vil departe-
mentet be Statens vegvesen foreta en oppdatert
vurdering av økonomien i prosjektet før innkre-
vingen starter. Dersom det er grunnlag for å jus-
tere takstene, vil Statens vegvesen gjøre dette i
samråd med lokale myndigheter.

Vedtak nr. 732, 30. mai 2016

«Stortinget ber regjeringen foreta en uavhengig
kartlegging av flyplasskapasiteten på det sentrale
Østlandsområdet i et fremtidsperspektiv. I denne
sammenheng må det også ses nærmere på de
ikke-statlige flyplassenes plass i norsk luftfart.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik
Grøvan, Rigmor Andersen Eide, Hans Olav Syver-
sen og Anders Tyvand om en mer miljøvennlig og
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bærekraftig luftfartssektor med god kapasitetsut-
nyttelse, jf. Dokument 8:66 S (2015–2016) og
Innst. 310 S (2015–2016).

Samferdselsdepartementet viser til Grunnlags-
dokument Nasjonal transportplan 2018–2029, der
transportetatene og Avinor tilrår at Stortinget i sin
behandling av Nasjonal transportplan 2018–2029
gir sin tilslutning til at Avinor kan sette i gang byg-
gingen av en tredje rullebane ved Oslo lufthavn
når behovet oppstår. Samferdselsdepartementet
har fått gjennomført en tilleggsutredning til
grunnlagsdokumentet i regi av Copenhagen Eco-
nomics. 

Spørsmålene om bygging av en tredje rulle-
bane ved Oslo lufthavn og de ikke-statlige lufthav-
nenes rolle er saker som Samferdselsdepartemen-
tet vil komme tilbake til i en helhetlig sammen-
heng i den kommende stortingsmeldingen om
Nasjonal transportplan 2018–2029. 

Vedtak nr. 733, 30. mai 2016

«Stortinget ber regjeringen vurdere om virkemid-
lene som i dag finnes for utvikling, produksjon og
bruk av bærekraftig biodrivstoff og andre null- og
lavutslippsløsninger, er tilstrekkelige, og eventu-
elt foreslå nye konkrete tiltak, slik at luftfarten
kan bidra til utslippsreduksjoner som er nødven-
dige for at Norge skal kunne innfri sine utslipps-
forpliktelser om 40 prosent reduksjon innen
2030 i samarbeid med EU, og melde tilbake til
Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av
Nasjonal transportplan 2018–2029.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik
Grøvan, Rigmor Andersen Eide, Hans Olav Syver-
sen og Anders Tyvand om en mer miljøvennlig og
bærekraftig luftfartssektor med god kapasitetsut-
nyttelse, jf. Dokument 8:66 S (2015–2016) og
Innst. 310 S (2015–2016).

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake
til saken i Nasjonal transportplan 2018–2029. Det
kan imidlertid nevnes at på Oslo lufthavn, Garder-
moen har flyselskapene fra januar 2016 kunnet
kjøpe drivstoff som har innblandet biojetdrivstoff.

Vedtak nr. 735, 30. mai 2016

«Stortinget ber regjeringen vurdere forslaget om
et statlig fergeselskap, som ett av flere alternati-
ver, i sin gjennomgang av fremtidig organisering

av fergesektoren, og at oppfølging av dette arbeidet
blir lagt fram for Stortinget i Nasjonal transport-
plan 2018–2029. Det forutsettes at fremtidig
organisering av fergesektoren ivaretar målene
om økt innovasjon, innfasing av miljøvennlig
teknologi og kostnadseffektiv drift.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra Hans Fredrik Grøvan,
Rigmor Andersen Eide, Geir S. Toskedal og Dag
Sele om ny organisering av fergesamband gjen-
nom etablering av statlig selskap, jf. Dokument
8:69 S og Innst. 307 S (2015–2016).

På oppdrag fra Statens vegvesen gjennomføres
en tiltaksanalyse for utvikling av ferjemarkedet på
lang sikt. Analysen skal klargjøre rammene, forut-
setninger, fakta, utfordringer og handlingsrom for
forhold som kan påvirke markedet. Et statlig sel-
skap er et av flere alternativer som vurderes. I til-
legg dekker analysen bl.a. en markedsanalyse,
studie av kontraktstrategi, kravspesifikasjon for
materiell, strategisk og økonomisk bedriftsana-
lyse og organisering av ferjeforvaltningen. 

Resultatene av arbeidet vil inngå i Nasjonal
transportplan 2018–2029.

Vedtak nr. 871, 13. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen i forslaget til Nasjo-
nal transportplan for 2018–2029 fastsette mål-
tall for antall lav- og nullutslippskjørtøy, her-
under personbiler, varebiler, busser og tunge kjø-
retøy i 2025 som følger vedtatte klimamål og det
teknologiske potensialet fra fagetatene.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Meld. St. 25 (205–2016) og Innst. 401 S (2015–
2016) om Kraft til endring – energipolitikken mot
2030.

 Samferdselsdepartementet vil komme tilbake
til dette i Nasjonal transportplan 2018–2029.

Vedtak nr. 873, 13. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen vurdere bruk av
utviklingskontrakter for hydrogenferjer.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Meld. St. 25 (205–2016) og Innst. 401 S (2015–
2016) om Kraft til endring – energipolitikken mot
2030.

Staten har i lang tid brukt riksvegferjedriften
for å fremme utviklingen av miljøvennlige mari-
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time løsninger. Batteriferja Ampere er et resultat
av en statlig utviklingskontrakt og ble satt i drift
på sambandet E39 Lavik–Oppedal i Sogn og Fjor-
dane i 2015. Utviklingen av Ampere har mulig-
gjort kontrahering av flere helelektriske ferjer,
samt økt bruk av maritime batterier i øvrig skips-
fart. I sambandet E39 Anda–Lote, med oppstart
2018, ble det stilt krav til null- og lavutslipp. Det
har resultert i to ferjer som skal gå nesten uteluk-
kende på elektrisitet. Dette vil på sikt gi betyde-
lige reduksjoner av klimagassutslipp.

For å utvikle et nullutslippsalternativ til dagens
fossilbaserte energisystemer i fartøyer, plan-
legger Statens vegvesen å etablere et utviklings-
prosjekt for ei delvis hydrogendrevet ferje med
planlagt driftsoppstart 1. januar 2021. I tillegg til
teknisk utvikling må det også utvikles regelverk
for passasjerskip med hydrogendrift. Det er der-
for nødvendig med et tett samarbeid mellom Sta-
tens vegvesen og Sjøfarsdirektoratet.

Vedtak nr. 874, 13. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
fremleggelsen av Nasjonal transportplan 2018–
2029 redegjøre for mulighetene for å ta i bruk
hydrogen på de jernbanestrekningene som ikke i
dag er elektrifisert.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Meld. St. 25 (2015–2016) og Innst. 401 S (2015–
2016) om Kraft til endring – energipolitikken mot
2030.

Anmodningsvedtaket vil bli fulgt opp i Nasjo-
nal transportplan 2018–2029.

Vedtak nr. 879, 13. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for
utvikling og innføring av fornybart drivstoff
innen innenriks luftfart.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Meld. St. 25 (2015–2016) og Innst. 401 S (2015–
2016) om Kraft til endring – energipolitikken mot
2030.

Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet
om et omsetningskrav for bærekraftig biojetdriv-
stoff i Nasjonal transportplan 2018–2029, jf. svar
på vedtak nr. 78. Her vil også øvrige virkemidler
for utvikling og innføring av fornybart drivstoff for
luftfarten bli vurdert. 

Vedtak nr. 880, 13. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at
supplyfartøyer som opererer på norsk sokkel
utvikler og tar i bruk null- og lavutslippstekno-
logi frem mot 2030, og vurdere ulike måter for å
gjøre dette mulig.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Meld. St. 25 (2015–2016) og Innst. 401 S (2015–
2016) om Kraft til endring – energipolitikken mot
2030.

Enova har programmer innenfor maritim sek-
tor og har tidligere støttet installasjon av batteri-
teknologi i supplyfartøyer. I forbindelse med inn-
gåelsen av ny styringsavtale mellom Olje- og ener-
gidepartementet og Enova som vil gjelde fra 2017
til 2020, vil slike prosjekter faller innenfor Enovas
mandat. Den nye avtalen vil bli omtalt i statsbud-
sjettet for 2017. 

Vedtak nr. 881, 13. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med
havneierne, kartlegge behovet for utbygging og
bruk av landstrømtilbud i alle større norske hav-
ner i forbindelse med Nasjonal transportplan
2018–2029.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Meld. St. 25 (2015–2016) og Innst. 401 S (2015–
2016) om Kraft til endring – energipolitikken mot
2030.

Anmodningsvedtaket vil bli fulgt opp i Nasjo-
nal transportplan 2018–2029.

Vedtak nr. 906, 14. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2017 legge fram en vurdering av hva det vil
kunne bety for det samlede kollektivtilbudet der-
som takstdifferansen mellom NSB og kollektiv-
selskapene – p.t. Ruter, Kolombus og AtB – blir
harmonisert.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Prop. 126 S (2015–2016) og Innst. 406 S (2015–
2016) om Nokre saker om luftfart, veg, særskilde
transporttiltak og jernbane. 

NSB AS hadde passasjerrekord i 2015. Sam-
ferdselsdepartementet er opptatt av å legge til
rette for at toget skal bli et reelt alternativ for enda
flere gjennom bl.a. tilbudsforbedringer. Innenfor
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storbyregioner med mange daglige arbeidsreiser
og koordinert omstigning buss/tog, er det spesi-
elt viktig å se de ulike transportslagene i sammen-
heng for å kunne tilby et attraktivt reisenettverk.
Et kollektivtilbud med høy og jevn frekvens, samt
gjennomgående billett, er viktige faktorer for å re-
alisere et reisenettverk som tiltrekker seg flest
mulig passasjerer. Et godt og integrert kollektivtil-
bud utløser ofte en betalingsvilje som gir mulighet
til en høyere grad av egendekning av driftskostna-
der, noe som legger til rette for tilbudsforbed-
ringer. Høyere egendekning gir relativt sett lavere
behov for offentlige midler.

Samferdselsdepartementet er oppmerksom på
at den økonomiske situasjonen til flere av fylkes-
kommunene NSB har takstsamarbeid med, gjør
det utfordrende å betale takstdifferansen. I tillegg
øker takstdifferansen i flere av takstsamarbeids-
områdene som følge av lokale beslutninger om
større soner og lavere takster. 

Takstsamarbeidsavtalene er ulike både i inn-
retning og omfang. Eksempelvis vil virkningen av
en generell takstreduksjon for persontransport
med jernbane avhenge av hvordan den lokale
takstsamarbeidsavtalen er utformet. F.eks. vil en
reduksjon i togprisene i hovedstadsområdet ikke
redusere takstene til kundene, men redusere
takstdifferansen mellom NSB og Ruter og dermed
frigjøre midler på fylkeskommunens budsjett. Ru-
ter-avtalen står for om lag 80–90 pst. av NSBs
takstdifferanse. I Bergen vil derimot en reduksjon
i togprisene gi reduserte priser til de reisende.
Flere fylkeskommuner mottar statlige midler til
lokal kollektivtrafikk gjennom belønningsord-
ningen. Dersom takstharmoniseringen delvis skal
løses gjennom en generell takstreduksjon for per-
sontransport med jernbane i takstsamarbeidsom-
råder, vil dette i hovedsak innebære at staten bærer
en større del av kostnaden for lokal kollektivtra-
fikk.

Vekst i persontransport i storbyområdene vil
bli tema i arbeidet med Nasjonal transportplan
2018–2029. Samferdselsdepartementet vil legge til
rette for løsninger som gir incitamenter til fortsatt
godt samarbeid mellom stat og fylke.

Vedtak nr. 909, 14. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med Nye
Veier AS, vurdere om det kan legges til grunn en
lavere beregningsteknisk rente med en tilstrekke-
lig risikoprofil i utbyggingsprosjektet E18 Rug-
tvedt–Dørdal i Telemark.

Stortinget legger til grunn at det oppnås enig-
het med lokale myndigheter om hvordan ekstra
midler som følge av lavere rentesats kan dispone-
res, herunder eksempelvis lavere bompengesat-
ser, utvidelse av prosjektet, planleggingsmidler
eller redusert innkrevingsperiode.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Prop. 128 S (2015–2016) og Innst. 404 S (2015–
2016) om Bompengefinansiering av E18 Rugt-
vedt–Dørdal i Telemark.

Samferdselsdepartementet viser til forslag om
endrede rutiner for å håndtere usikkerhet i bom-
pengeproposisjoner. I tråd med dette vil departe-
mentet be Statens vegvesen foreta en oppdatert
vurdering av økonomien i prosjektet før innkre-
vingen starter. Dersom det er grunnlag for å jus-
tere takstene, vil Statens vegvesen gjøre dette i
samråd med lokale myndigheter.

Vedtak nr. 912, 14. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med Nye
Veier AS, vurdere om det kan legges til grunn en
lavere beregningsteknisk rente med en tilstrekke-
lig risikoprofil i utbyggingsprosjektet E6 Kolo-
moen–Moelv i Hedmark.

Stortinget legger til grunn at det oppnås enig-
het med lokale myndigheter om hvordan ekstra
midler som følge av lavere rentesats kan dispone-
res, herunder eksempelvis lavere bompengesat-
ser, utvidelse av prosjektet, planleggingsmidler
eller redusert innkrevingsperiode.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket er
Prop. 131 S (2015–2016) og Innst. 396 S (2015–
2016) om Bompengefinansiering av E6 på strek-
ningen Kolomoen–Moelv i Hedmark.

Samferdselsdepartementet viser til forslag om
endrede rutiner for å håndtere usikkerhet i bom-
pengeproposisjoner. I tråd med dette vil departe-
mentet be Statens vegvesen foreta en oppdatert
vurdering av økonomien i prosjektet før innkre-
vingen starter. Dersom det er grunnlag for å jus-
tere takstene, vil Statens vegvesen gjøre dette i
samråd med lokale myndigheter. 

Vedtak nr. 913, 14. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen gå i dialog med fylkes-
kommunen som er garantist for lånet, for å vur-
dere behovet for bom på sidevei fv. 84 ved Snarud
og Rudshøgda.» 
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Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket er
Prop. 131 S (2015–2016) og Innst. 396 S (2015–
2016) om Bompengefinansiering av E6 på strek-
ningen Kolomoen–Moelv i Hedmark.

Samferdselsdepartementet vil be Nye Veier
AS, i samråd med Hedmark og Akershus fylkes-
kommuner, vurdere behovet for bom på fv 84 på
Snarud og Rudshøgda og at vurderingen blir fore-
tatt i løpet av høsten 2016.

Vedtak nr. 1000, 17. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen følge utviklingen og
endringene i rammebetingelser og muligheter for
flyplassene nøye og gi en grundig vurdering av
situasjonen, spesielt av de ikke-statlige flyplassers
fremtidige rolle i Østlandsområdet, i forbindelse
med budsjettet for 2017.» 

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Prop. 122 S (2015–2016) og Innst. 400 S (2015–
2016) om Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer
i statsbudsjettet 2016.

Det vises til svar på anmodningsvedtak nr. 732.

7.5.2 Oppmodingsvedtak i sesjonen 2014–
2015 

Departementet gjer nedanfor greie for oppføl-
ginga av dei oppmodingsvedtaka som Stortinget
vedtok i sesjonen 2014–2015 og som ikkje blei ut-
kvitterte ved behandlinga i Stortinget av Meld St.
15 (2015–2016) og Innst. 246 S (2015–2016). 

Vedtak nr. 96, 4. desember 2014

«Stortinget ber regjeringen fremme en hand-
lingsplan for økt trafikksikkerhet på vei, og
komme til Stortinget med den på egnet måte.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er Prop. 1 S (2014–2015) og Innst. 13 S (2014–
2015) om statsbudsjettet 2016 på Samferdselsde-
partementets område.

I Meld. St. 15 (2015–2016) gjengis Samferd-
selsdepartementets uttalelse i brev av 18. januar
2016:

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i
Prop. 1 S (2105–2016) for Samferdselsdeparte-
mentet. Det opplyses at departementet har
startet arbeidet med en stortingsmelding om
trafikksikkerhet på veg. I tråd med Stortingets

merknader i Innst. 13 S (2014–2015) vil hoved-
innretningen på meldingen være samordning
på overordnet nivå i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna-
der til departementets redegjørelse.

I forbindelse med arbeidet med stortings-
meldingen er det opprettet en arbeidsgruppe.
Den ledes av Vegdirektoratet og består av re-
presentanter fra Helsedirektoratet, Politidirek-
toratet, Utdanningsdirektoratet, Toll- og av-
giftsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Statens hava-
rikommisjon for transport og Utrykningspoli-
tiet.» 

I Innst. 246 S (2015–2016) uttaler kontroll- og kon-
stitusjonskomiteen at den avventer stortingsmel-
dingen før vedtaket kvitteres ut.

Meld. St. 40 (2015–2015) Trafikksikkerhets-
arbeidet – samordning og organisering ble lagt
fram 30. september 2016. Hovedinnretningen på
meldingen er samordning på overordnet nivå og
tverrsektorielle utfordringer i trafikksikkerhetsar-
beidet. Regjeringen redegjør i meldingen for ut-
fordringer og områder innen trafikksikkerhetsar-
beidet der det er behov for økt samhandling. I
meldingen foreslås en rekke oppfølgingspunkter
og virkemidler for å bidra til en ytterligere økt
samordning og samhandling mellom de ulike ak-
tørene i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Vedtak nr. 459, 17. mars 2015

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å
gi kommunene hjemmel i vegtrafikkloven til å
opprette lavutslippssoner.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, Terje Brei-
vik og Abid Q. Raja, jf. Dokument 8:90 S (2013–
2014) og Innst. 159 S (2014–2015) om å gi kommu-
nene konkrete virkemidler for å redusere luftfor-
urensing og klimagassutslipp.

I Meld. St. 15 (2015–2016) gjengis Samferd-
selsdepartementets uttalelse i brev av 18. januar
2016:

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte-
mentet. Det opplyses at Samferdselsdeparte-
mentet vurderer forslaget i samråd med Vegdi-
rektoratet og Klima- og miljødepartementet.
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Transport- og kommunikasjonskomiteen
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna-
der til departementets redegjørelse.»

I Innst. 246 S (2015–2016) uttaler kontroll- og kon-
stitusjonskomiteen:

«K o m i t e e n  har merket seg at Samferdsels-
departementet vurderer forslaget i samråd
med Vegdirektoratet og Klima- og miljødepar-
tementet. K o m i t e e n  avventer forslaget før
anmodningsvedtaket kvitteres ut.»

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 13 åttende ledd,
§ 31 og § 31a vil det bli fastsatt forskrift for lavut-
slippssoner for biler. Forskriften vil sikre kommu-
ner hjemmel til å opprette lavutslippssoner og trer
i kraft så snart den er vedtatt.

Vedtak nr. 582, 2 juni 2015

«1. Stortinget ber regjeringa sjå til at det igang-
sette arbeidet i Vegdirektoratet om å kartleggje
økonomiske og administrative konsekvensar ved
ei eventuell nasjonal regulering vedkomande al-
kolås, blir koordinert godt med norsk deltaking i
det pågåande grunnlagsarbeidet for eit eventuelt
EU-direktiv knytt til alko-lås. Det vert forventa at
svaret på det igangsette arbeidet i Vegdirektoratet
føreligg innan hausten 2015. 

2. Stortinget ber regjeringa, når svaret på ar-
beidet da føreligg, å fremje forslag om innføring
av alkolås og korleis dette best kan innfasast i
køyretøy på veg som driv persontransport mot
vederlag.

3. Stortinget ber regjeringa også vurdere be-
hovet for overgangsordningar eller statlege insen-
tivordningar for å sikre rask og smidig innfasing
av alkolås i dei køyretøya som vil bli omfatta av
ei regelendring knytt til alkolås.»

Dokumenta som ligg til grunn for vedtaket, er re-
presentantforslag frå stortingsrepresentantane
Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir S.
Toskedal og Kjell Ingolf Ropstad, jf. Dokument
8:87 S (2014–2015) og Innst. 282 S (2014–2015)
om alkolås.

I Meld. St. 15 (2015–2016) er sitert uttale frå
Samferdselsdepartementet i brev av 18. januar
2016:

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i Prop.
1 S (2015–2016) for Samferdselsdepartementet.
Det blir opplyst at departementet vil som i dag

følgje rettsutviklinga i EU på området nøye. Veg-
direktoratet er bedt om å utgreie og utarbeide for-
slag i tråd med vedtaket frå Stortinget, om å inn-
føre alkolås i køyretøy på veg som driv person-
transport mot vederlag. 

I Innst. 13 S (2015–2016) siterer transport-
og kommunikasjonskomiteen oppmodingsvedta-
ket, men kjem ikkje med ytterlegare merknader. 

Utgreiinga frå Vegdirektoratet let seg ikkje
gjennomføre innan hausten 2015 slik Stortinget
har forventa. Arbeidet er omfattande i omfang og
kompleksitet, og har vidtrekkande konsekvensar
særleg for transportbransjen. Samferdselsdepar-
tementet har derfor sette det som nødvendig å gi
Vegdirektoratet utsett frist til august 2016 for å
levere eit samla grunnlagsmateriale til departe-
mentet. Etter at Vegdirektoratet har kome med si
utgreiing vil departementet leggje opp til ein
grundig og open prosess og sende forslaga på høy-
ring. Departementet vil på egna måte kome til-
bake til Stortinget med saken.» 

I Innst. 246 S (2015–2016) uttaler kontroll- og kon-
stitusjonskomiteen:

«Komiteen viser til at Samferdselsdepartementet
opplyser at det vil komme tilbake til Stortinget
med saken. Komiteen avventer dette før ved-
taket kvitteres ut.»

Vegdirektoratet er bedt om å greie ut og utarbeide
forslag i tråd med vedtaket frå Stortinget om å inn-
føre alkolås i køyretøy på veg som driv person-
transport mot vederlag. Arbeidet har vist seg å
vere svært omfattande og har derfor teke meir tid
enn venta. Utgreiinga vil bli ferdig i 2016. Departe-
mentet vil orientere Stortinget på eigna måte.

7.5.3 Oppmodingsvedtak i sesjonen 2013–
2014 

Ved behandlinga av Meld. St. 15 (2015–2016) og
Innst. 246 S (2015–2016) var det eit oppmodings-
vedtak frå sesjonen 2013–2014 som gjeld Samferd-
selsdepartementet, som Stortinget ikkje har ut-
kvittert.

Vedtak nr. 400, 24. april 2014

«Stortinget ber regjeringen legge frem en nasjo-
nal plan for elektronisk kommunikasjon.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket,
er representantforslag fra stortingsrepresentan-
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tene Terje Breivik og Ketil Kjenseth, jf. Dokument
8:19 S (2013–2014) og Innst. 164 S (2013–2014)
om etablering av en nasjonal bredbåndsplan.

I Meld St. 15 (2015–2016) gjengis bl.a. ut-
talelse fra Samferdselsdepartementet i brev av 18.
januar 2016:

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte-
mentet. Det opplyses at planen for elektronisk
kommunikasjon vil inngå i stortingsmeldingen
om digital agenda for Norge som vil gi en hel-
hetlig framstilling av regjeringens IKT-politikk.

Transport- og kommunikasjonskomiteen
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna-
der til departementets redegjørelse.»

I Innst. 246 S (2015–2016) uttaler kontroll- og kon-
stitusjonskomiteen:

«Komiteen avventer stortingsmeldingen om
digital agenda for Norge som vil gi en helhetlig
framstilling av regjeringens IKT-politikk før
vedtaket kvitteres ut.»

Anmodningsvedtaket er fulgt opp i Meld. St. 27
(2015–2016) der Nasjonal plan for elektronisk
kommunikasjon er en egen del av meldingen (del
IV).

7.6 Likestilling i transportsektoren

Arbeidet med å fremme likestilling er viktig på
alle politikkområde. I tillegg til likestilling mellom
kvinner og menn på arbeidsplassen handlar like-
stilling òg om at det skal vere mogleg for alle å
kunne delta i samfunnet. Universell utforming av
transportsystemet er eitt av hovudmåla i Nasjonal
transportplan 2014–2023. Transportsystemet skal
i så stor grad som mogleg kunne nyttast av alle, i
alle aldrar og med ulike føresetnader. Departe-
mentet viser til omtalen av universell utforming i
kap. 6.2.4.

Status for likestilling i Samferdselsdepartementet og 
underliggande etatar

Generelt

Status for likestillinga i departementet og under-
liggande etatar er vist i to tabellar i omtalane un-
der. Den eine viser kjønnsfordelinga etter stil-
lingskategoriar og gjennomsnittleg brutto
månadslønn fordelt på kjønn og stillingskatego-
riar i 2015 og 2014. Der det ikkje er opplyst om
månadslønn er det færre enn fem personar i kate-
gorien. Den andre tabellen viser kjønnsfordelinga
for deltid, mellombels tilsette, foreldrepermisjon
og legemeldt sjukefråvær i 2015 og 2014.

Samferdselssektoren er tradisjonelt mannsdo-
minert, der mange av dei tilsette har teknisk bak-
grunn. Kvinnedelen i Samferdselsdepartementet
er på 51,7 pst. I 2015 var fleirtalet av dei tilsette i
etatane menn. Kvinnedelen var på mellom 17 og
49 pst. 

Med unntak av i Jernbaneverket tente menn i
gjennomsnitt litt meir enn kvinner i 2015. I dei
ulike stillingskategoriane varierer lønnsforskjel-
lane i verksemdene. Det er i mange tilfelle ikkje
vesentlege forskjellar i lønna for menn og kvinner.

Menn sto for størstedelen av overtida i alle
verksemdene i 2015.

Med unntak av i Statens vegvesen og Jernba-
neverket arbeidde få tilsette deltid i 2015 og få var
mellombels tilsette.

Menn sto for all foreldrepermisjonen i 2015 i
Statens havarikommisjon for transport og største-
delen i Jernbaneverket og Kystverket.

Det legemeldte sjukefråværet for departemen-
tet og etatane er gjennomgåande lågt. I 2015 var
det høgare for menn enn for kvinner i Kystverket
og Statens havarikommisjon for transport. For dei
verksemdene som har få tilsette, vil m.a. langtids-
fråvær slå sterkt ut i fråværsprosenten.

Samferdselsdepartementet

Ved utgangen av 2015 hadde Samferdselsdeparte-
mentet 174 fast tilsette. Kvinnedelen var på om lag
52 pst. 
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I dei stillingskategoriane i departementet der
begge kjønn var representerte, var det i 2015 eit
fleirtal av kvinner i kategoriane underdirektør, se-
niorrådgivar mv. og rådgivarar, førstekonsulentar.

I kategoriane mellomleiing, fagdirektørar mv. og
underdirektørar, seniorådgivarar mv. tente kvinner
i snitt litt meir enn menn, medan det var motsett i
dei andre stillingskategoriane. 

Talet på mellombels tilsette auka frå 2014 til 2015
og gjeld i hovudsak tilsette i prosjektet som arbei-
der med reform av jernbanesektoren.

Statens vegvesen

Ved utgangen av 2015 hadde Statens vegvesen
7 585 tilsette. Kvinnedelen var på 38 pst. 

Tabell 7.2 Tilsette i Samferdselsdepartementet fordelt på kjønn, stillingskategoriar og lønn

Kjønnsbalanse
Brutto månadslønn 
i gjennomsnitt (kr)

Kvinner
pst.

Menn
pst.

Tilsette
i alt Kvinner Menn

Tilsette
i alt

I alt i verksemda 2015 51,7 48,3 174 49 832 54 609 52 138

2014 52,8 47,2 178 49 281 53 502 51 249

Toppleiing 
(departementsråd, ekspedisjonssjefar) 2015 28,6 71,4 7 - 96 383 96 226

2014 37,5 62,5 8 - 81 333 83 127

Mellomleiing (avdelingsdirektørar) 2015 31,3 67,7 16 72 960 69 927 70 874

2014 29,5 70,5 17 71 302 68 792 69 530

Fagdirektørar mv. 2015 28,6 71,4 7 - 61 727 61 981

2014 37,5 62,5 8 - 63 681 63 207

Underdirektørar, seniorrådgivarar mv. 2015 51,0 49,0 102 50 820 50 367 50 598

2014 53,5 46,5 99 49 902 50 477 50 175

Rådgivarar, førstekonsulentar 2015 61,8 38,2 34 39 174 39 899 39 399

2014 59,5 40,5 37 39 634 39 980 39 772

Seniorkonsulentar 2015 100 0 8 39 006 - 39 006

2014 100 0 9 37 000 - 37 000

Tabell 7.3 Deltids- og mellombels tilsette, overtid og fråvær i Samferdselsdepartementet

Deltid 
(tal)

Mellombels 
tilsette (tal)

Overtid 
(pst.)

Foreldrepermisjon 
(pst.)

Legemeldt 
sjukefråvær (pst.)

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

2015 7 4 8 7 36,2 63,8 78,3 21,7 3,2 1,2

2014 9 4 2 2 36,8 63,2 82,1 17,9 3,0 2,4
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1 I tabellen inngår ikkje 7 lærlingar og tilsette som ved utgangen av 2015 og 2014 hadde permisjon utan lønn. 

Med unntak av i stillingskategoriane merkantile
saksbehandlarar og reinhald mv. var fleirtalet av
dei tilsette menn. Kvinner tente meir enn menn i
kategoriane leiarar og reinhald mv. I dei fleste ka-

tegoriane der menn tente meir enn kvinner, var
forskjellane små.

Statens vegvesen har særskild merksemd på
kjønn og likelønn. Det er ikkje avdekt store for-
skjellar i lønna mellom kvinner og menn.

Statens vegvesen arbeider systematisk og på
fleire område for å fremme likestilling og hindre
diskriminering. Etaten hadde i 2015 som mål at
minst 5 pst. av dei nytilsette enten skulle ha ned-
sett funksjonsevne eller innvandrarbakgrunn, og
at delen kvinnelege leiarar skulle auke. Delen
kvinner i leiarstillingar har ikkje auka. Åtte pst. av

dei som blei tilsette i Statens vegvesen i 2015 var
personar med nedsett funksjonsevne eller per-
sonar med innvandrarbakgrunn. 

I årsrapporten for 2015 har Statens vegvesen
gjort greie for ulike tiltak som etaten arbeider
med for å fremme likestilling og hindre diskrimi-
nering.

Tabell 7.4 Tilsette i Statens vegvesen fordelt på kjønn, stillingskategoriar og lønn

Kjønnsbalanse
Brutto månadslønn 
i gjennomsnitt (kr)

Kvinner
pst.

Menn
pst.

Tilsette
i alt Kvinner Menn

Tilsette
i alt

I alt i verksemda1 2015 38,3 61,7 7 526 40 631 44 862 43 241

2014 38,3 61,7 7 244 39 531 43 847 42 192

Etatsleiing (regionvegsjefar mv.) 2015 35,7 64,3 14 98 237 100 913 99 957

2014 35,7 64,3 14 97 750 99 803 99 070

Leiarar 
(avdelings- og seksjonsleiarar mv.) 2015 38,0 62,0 426 59 974 59 795 59 863

2014 38,3 61,7 423 58 767 57 741 58 134

Tekniske saksbehandlarar, inkl. pro-
sjektleiarar i store utbyggingsprosjekt 2015 25,3 74,7 4 059 43 961 45 940 45 439

2014 24,4 75,6 3 818 42 849 44 854 44 365

Merkantile saksbehandlarar 2015 65,2 34,8 2 342 36 988 40 998 38 381

2014 65,4 34,6 2 320 36 020 40 538 37 584

Inspektørar 2015 19,9 80,1 584 35 732 36 996 36 745

2014 21,2 78,8 556 35 230 36 192 35 988

Arbeidarstillingar 2015 18,8 81,2 69 33 633 35 227 34 927

2014 18,7 81,3 80 33 689 33 830 33 803

Reinhald mv. 2015 93,7 6,3 32 22 269 - 21 062

2014 90,9 9,1 33 21 864 - 20 213

Tabell 7.5 Deltids- og mellombels tilsette, overtid og fråvær i Statens vegvesen

Deltid 
(tal)

Mellombels 
tilsette (tal)

Overtid 
(pst.)

Foreldrepermisjon 
(pst.)

Legemeldt 
sjukefråvær (pst.)

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

2015 388 184 93 95 20,6 79,4 61,5 38,5 5,1 2,7

2014 386 184 95 89 19,4 80,6 59,7 40,3 5,2 2,5



2016–2017 Prop. 1 S 271
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen vil i 2017 halde fram arbeidet
med mangfald i rekrutteringa og styrke innsatsen
med å levere likeverdige tenester for alle. 

Jernbaneverket

Ved utgangen av 2015 hadde Jernbaneverket
4 273 tilsette. Kvinnedelen var 23,7 pst. 

I stillingskategoriane saksbehandlarar, kontorstil-
lingar og anna var eit stort fleirtal av de tilsette
kvinner, medan i nokre av dei andre kategoriane
var kvinnedelen under 10 pst. Kvinnedelen auka
noko frå 2014 til 2015 i desse kategoriane. Kvinner

tente meir enn menn totalt i verksemda og i stil-
lingskategoriane direktørar/avdelingsdirektørar,
mellomleiarar, anna og lærlingar. Lønnsforskjel-
lane er likevel ikkje særleg store i dei ulike kate-
goriane. 

Tabell 7.6 Tilsette i Jernbaneverket fordelt på kjønn, stillingskategoriar og lønn

Kjønnsbalanse
Brutto månadslønn 
i gjennomsnitt (kr)

Kvinner
pst.

Menn
pst.

Tilsette
i alt Kvinner Menn

Tilsette
i alt

I alt i verksemda 2015 23,7 76,3 4 273 43 428 41 147 41 687

2014 21,9 78,1 4 039 42 717 40 348 40 866

Leiing 
(direktørar og avdelingsdirektørar) 2015 29,4 70,6 50 89 783 83 633 85 442

2014 28,6 71,4 49 86 469 82 281 83 415

Mellomleiarar 2015 23,7 76,3 266 60 028 57 347 57 982

2014 23,4 76,6 256 58 527 55 365 56 106

Rådgivarar, seniorrådgivarar, 
prosjektleiarar 2015 45,1 54,9 634 47 302 49 241 48 366

2014 42,4 57,6 550 46 290 48 642 47 646

Saksbehandlarar og kontorstillingar 2015 81,2 18,8 186 35 500 37 166 35 814

2014 78,6 21,4 168 35 191 36 716 35 518

Ingeniørar og arkitektar 2015 23,7 76,3 969 48 538 49 943 49 609

2014 22,7 77,3 862 48 118 48 824 48 663

Arbeidsleiarar 2015 5,6 94,4 358 36 697 37 656 37 602

2014 5,3 94,7 340 36 449 37 536 37 479

Fagarbeidarar 2015 2,2 97,8 1 003 34 902 34 953 34 952

2014 2,0 98,0 1 029 34 793 34 730 34 731

Togleiarar, trafikkstyrarar og 
toginformatørar 2015 32,3 67,7 604 33 778 35 025 34 622

2014 30,8 69,2 610 33 608 34 951 34 537

Lærlingar og aspirantar 2015 11,9 88,1 194 18 933 16 494 16 783

2014 8,9 91,1 168 18 188 16 203 16 380

Anna 2015 75,0 25,0 8 33 539 - 32 950

2014 85,7 14,3 7 33 471 - 32 630
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Jernbaneverket forsøker på fleire måtar å fremme
likestilling og hindre diskriminering. Etaten har
relativt mange tilsette med innvandrarbakgrunn
og opplever at det ofte er mange godt kvalifiserte
kandidatar med slik bakgrunn. 

Kystverket

Ved utgangen av 2015 hadde Kystverket 1 115
faste tilsette. Kvinnedelen var på 17 pst. 

Det var eit fleirtal av menn i alle stillingskategori-
ane. Kvinner tente meir enn menn i stillingskate-
goriane leiing og trafikkleiarar.

Tabell 7.7 Deltids- og mellombels tilsette, overtid og fråvær i Jernbaneverket

Deltid 
(tal)

Mellombels 
tilsette (tal)

Overtid 
(pst.)

Foreldrepermisjon 
(pst.)

Sjukefråvær 
(pst.)

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

2015 94 61 40 182 9,4 90,6 45,1 54,9 5,4 3,1

2014 88 67 27 177 8,6 91,4 46,8 53,2 5,5 3,5

Tabell 7.8 Tilsette i Kystverket fordelt på kjønn, stillingskategoriar og lønn

Kjønnsbalanse
Brutto månadslønn 
i gjennomsnitt (kr)

Kvinner
pst.

Menn
pst.

Tilsette
i alt Kvinner Menn

Tilsette
i alt

I alt i verksemda 2015 17,0 83,0 1 115 51 029 66 799 64 398

2014 18,0 82,0 1 146 50 968 66 386 64 407

Leiing (direktør og avdelings- og 
regiondirektørar mv.) 2015 17,0 83,0 18 - 74 729 76 224

2014 20,0 80,0 15 - 71 429 72 927

Mellomleiing (seksjonssjefar, sjef- og 
senioringeniørar mv.) 2015 22,0 78,0 37 61 949 74 736 71 813

2014 17,0 83,0 35 65 778 77 597 75 750

Ingeniørar og rådgivarar mv. 2015 39,0 61,0 355 47 348 54 867 52 092

2014 40,0 60,0 359 47 407 53 917 51 716

Konsulentar, losformidlarar mv. 2015 35,0 65,0 37 65 179 79 725 75 634

2014 40,0 60,0 45 60 283 79 239 74 500

Skipsførarar, styrmenn, maskinistar 2015 5,0 95,0 78 - 56 604 56 201

2014 4,0 96,0 71 - 56 330 55 458

Losbåtførarar, statslosar 2015 1,0 99,0 393 - 76 897 76 786

2014 1,0 99,0 410 - 75 862 75 778

Fagarbeidarar mv. 2015 12,0 88,0 129 41 977 43 236 43 141

2014 15,0 85,0 141 44 465 42 995 43 074

Trafikkleiarar 2015 7,0 93,0 68 85 267 80 600 80 892

2014 7,0 93,0 70 74 216 78 325 78 023



2016–2017 Prop. 1 S 273
Samferdselsdepartementet
Nesten all overtida blei utført av menn. Sjukefrå-
været var litt lågare for kvinner enn for menn.

Etaten marknadsfører seg som ein arbeids-
plass for begge kjønn, også for dei sterkt manns-
dominerte yrka som m.a. losyrket. Kystverket har
ein avtale med NAV/Arbeidslivssenteret om å ta
imot personar på praksisplass og har fleire på
dette tiltaket. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

Ved utgangen av 2015 hadde Nasjonal kommuni-
kasjonsmyndigheit 159 tilsette. Kvinnedelen var
37 pst. 

1 Direktøren for Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit inngår ikkje i tabellen.

I stillingskategorien overingeniørar, rådgivarar
mv. var fleirtalet av dei tilsette kvinner. Kvinner

tente litt meir enn menn i kategoriane toppleiing,
mellomleiing og overingeniørar, rådgivarar mv. 

Tabell 7.9 Deltids- og mellombels tilsette, overtid og fråvær i Kystverket

Deltid 
(tal)

Mellombels 
tilsette (tal)

Overtid 
(pst.)

Foreldrepermisjon 
(pst.)

Sjukefråvær 
(pst.)

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

2015 26 17 11 19 5,0 95,0 18,0 82,0 3,3 3,5

2014 12 6 19 23 5,0 95.0 21,0 79,0 4,1 3,5

Tabell 7.10 Tilsette i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit fordelt på kjønn, stillingskategoriar og lønn

Kjønnsbalanse
Brutto månadslønn 
i gjennomsnitt (kr) 

Kvinner
pst.

Menn
pst.

Tilsette
i alt Kvinner Menn

Tilsette
i alt

I alt i verksemda 2015 37,0 63,0 158 44 827 50 620 48 456

2014 38,0 62,0 156 44 332 49 552 47 578

Toppleiing (ass. direktør, 
avdelingsdirektørar)1 2015 40,0 60,0 5 - - 81 933

2014 40,0 60,0 5 - - 82 875

Mellomleiing (seksjonssjefar) 2015 10,0 90,0 10 - 63 769 64 089

2014 10,0 90,0 10 - 62 476 62 912

Underdirektørar, fagsjefar, sjef- og 
senioringeniørar, seniorrådgivarar 2015 32,0 68,0 98 46 878 50 890 49 621

2014 30,0 70,0 99 46 583 49 148 48 371

Overingeniørar, rådgivarar, 
seniorkonsulentar mv. 2015 56,0 44,0 45 38 340 39 210 38 727

2014 62,0 38,0 42 37 905 37 780 37 857
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Luftfartstilsynet

Ved utgangen av 2015 hadde Luftfartstilsynet 183
tilsette. Kvinnedelen var på 37,2 pst.

I stillingskategorien førstekonsulentar mv. var det
i 2015 berre kvinner, medan det i kategoriane kon-
sulentar, sekretærar mv. og rådgivarar var eit fleir-

tal kvinner. I dei stillingskategoriane der begge
kjønn var representerte, tente menn meir enn
kvinner i alle kategoriane utanom konsulentar.

Tabell 7.11 Deltids- og mellombels tilsette, overtid og fråvær i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

Deltid
(tal)

Mellombels
tilsette (tal)

Overtid
(pst.)

Foreldrepermisjon
(pst.)

Legemeldt
sjukefråvær (pst.)

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

2105 2 0 5 4 17,0 83,0 82,0 18,0 1,8 1,0

2014 2 2 4 4 18,0 82,0 67,0 33,0 1,2 1,7

Tabell 7.12 Tilsette i Luftfartstilsynet fordelt på kjønn, stillingskategoriar og lønn

Kjønnsbalanse
Brutto månadslønn 
i gjennomsnitt (kr) 

Kvinner
pst.

Menn
pst.

Tilsette
i alt Kvinner Menn

Tilsette
i alt

I alt i verksemda 2015 37,2 62,8 183 49 124 57 213 53 169

2014 36,6 63,4 191 46 708 54 284 51 765

Toppleiing (direktør og andre leiarar) 2015 44,0 56,0 9 - 86 523 81 297

2014 40,0 60,0 10 - 84 763 79 273

Mellomleiing 2015 15,4 84,6 13 - 67 002 66 970

2014 15,4 84,6 13 - 65 073 63 175

Seniorrådgivarar, sjefs- og 
senioringeniørar 2015 26,3 73,7 114 54 248 57 512 55 880

2014 24,6 75,4 114 52 861 55 148 54 586

Rådgivarar mv. 2015 64,5 35,5 31 41 234 41 629 41 432

2014 57,6 42,4 33 39 730 40 805 40 186

Førstekonsulentar mv. 2015 100 0 7 38 569 - 38 569

2014 100 0 9 37 338 - 37 338

Konsulentar/sekretærar mv., 
lærlingar 2015 66,7 33,3 9 36 358 - 28 858

2014 72,7 27,3 11 33 356 - 32 419

Timelønn 2015 0 100 2 - - -

2014 0 100 1 - - -
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Statens jernbanetilsyn

Ved utgangen av 2015 hadde Statens jernbanetil-
syn 65 tilsette. Kvinnedelen var 49 pst. 

I dei stillingskategoriane der begge kjønn var re-
presenterte, var fleirtalet kvinner i kategoriane
mellomleiing og rådgivarar, førstekonsulentar.

Kvinner tente meir enn menn i stillingskategorien
rådgivarar og førstekonsulentar. 

Tabell 7.13 Deltids- og mellombels tilsette, overtid og fråvær i Luftfartstilsynet

Deltid 
(tal)

Mellombels 
tilsette (tal)

Overtid 
(pst.)

Foreldrepermisjon 
(pst.)

Legemeldt 
sjukefråvær (pst.)

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

2015 2 1 4 0 12,0 88,0 67,7 33,3 2,2 1,9

2014 4 0 4 4 8,8 91,2 79,1 20,9 1,9 1,4

Tabell 7.14 Tilsette i Statens jernbanetilsyn fordelt på kjønn, stillingskategoriar og lønn

Kjønnsbalanse
Brutto månadslønn 
i gjennomsnitt (kr)

Kvinner
pst.

Menn
pst.

Tilsette
i alt Kvinner Menn

Tilsette
i alt

I alt i verksemda 2015 49,0 51,0 65 55 246 62 588 58 917

2014 50,0 50,0 62 51 427 62 894 57 066

Toppleiing 2015 0 100 1 - - -

2014 0 100 1 - - -

Mellomleiing (avdelingsdirektørar) 2015 75,0 25,0 4 - - -

2014 60,0 40,0 5 - - 80 233

Seniorrådgivarar mv. 2015 42,0 58,0 49 57 280 61 913 59 982

2014 37,0 63,0 41 55 015 61 480 59 056

Rådgivarar, førstekonsulentar 2015 75,0 25,0 8 44 538 - 44 478

2014 83,0 17,0 12 41 639 - 42 068

Sekretærar 2015 100 0 3 - - -

2014 100 0 3 - - -

Tabell 7.15 Deltids- og mellombels tilsette, overtid og fråvær i Statens jernbanetilsyn

Deltid 
(tal)

Mellombels 
tilsette (tal)

Overtid 
(pst.)

Foreldrepermisjon 
(pst.)

Legemeldt 
sjukefråvær (pst.)

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

2105 3 1 1 2 33,0 67,0 100,0 0 2,2 0,8

2014 6 0 3 3 18,0 82,0 71,0 19,0 9,0 0,4
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I årsrapporten for 2015 har Statens jernbanetilsyn
gjort greie arbeidet sitt med likestilling. Statens havarikommisjon for transport

Ved utgangen av 2015 hadde Statens havarikom-
misjon for transport 47 tilsette. Kvinnedelen var
36 pst. 

I stillingskategoriar der begge kjønn var represen-
terte, var fleirtalet kvinner i fagstab og administra-

tive stillingar. Kvinner tente meir enn menn i kate-
goriane fagstab og havariinspektørar.

7.7 Tilsettingsvilkåra for leiarar 
i heileigde statlege verksemder

Det blir her gjort greie for tilsettingsvilkåra i 2015
for dagleg leiar i dei heileigde statlege verksem-
dene som ligg under Samferdselsdepartementet.
Med heileigd statleg verksemd forstår ein her sel-
skap eigd av staten ved Samferdselsdepartemen-
tet eller staten ved dei forvaltningsorgana som
ligg under departementet.

Forvaltninga av eigarskapen i Baneservice AS
blei overført til Nærings- og fiskeridepartementet
frå 1. januar 2016.

Avinor AS

Årslønna for konsernsjef Dag Falk-Petersen var
2 546 579 kr. I tillegg fekk han 104 449 kr i andre
godtgjeringar. Pensjonskostnaden utgjorde
728 279 kr.

Tabell 7.16 Tilsette i Statens havarikommisjon for transport fordelt på kjønn, stillingskategoriar og lønn

Kjønnsbalanse
Brutto månadslønn 
i gjennomsnitt (kr)

Kvinner
pst.

Menn
pst.

Tilsette
i alt Kvinner Menn

Tilsette
i alt

I alt i verksemda 2015 36,0 64,0 47 52 163 59 656 56 846

2014 35,0 65,0 46 52 727 59 586 57 200

Toppleiing (direktør) 2015 - 100 1 - - -

2014 - 100 1 - - -

Mellomleiing (avdelingsdirektørar) 2015 20,0 80,0 5 - - 77 853

2014 20,0 80,0 5 - - 77 733

Fagstab 2015 75,0 25,0 4 - - -

2014 75,0 25,0 4 - - -

Havariinspektørar 2015 21,0 79,0 28 56 776 56 020 56 182

2014 19,0 81,0 27 57 782 56 011 56 339

Administrative stillingar 2015 78,0 22,0 9 41 217 - 42 312

2014 78,0 22,0 9 40 955 - 42 118

Tabell 7.17 Deltids- og mellombels tilsette, overtid og fråvær i Statens havarikommisjon for transport

Deltid 
(tal)

Mellombels 
tilsette (tal)

Overtid 
(pst.)

Foreldrepermisjon 
(pst.)

Legemeldt 
sjukefråvær (pst.)

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn

2015 1 0 1 0 24,7 75,3 0 100 1,4 3,2

2014 1 0 0 0 12,7 87,3 47,8 52,2 1,5 0,9
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Pensjonsavsetninga ut over 12 G er avgrensa
til 30 pst. av grunnlaget mellom 12 og 18 G og 25
pst. av grunnlaget over 18 G. Pensjonsalderen er
67 år. Ved oppseiing har han tre månaders lønn i
oppseiingstida. Han kan få 12 månaders etterlønn,
men denne blir rekna mot anna inntekt.

NSB AS

Årslønna for konsernsjef Geir Isaksen var
3 655 000 kr. I tillegg fekk han 186 000 kr i andre
godtgjeringar og 861 000 kr i bonus. Pensjons-
kostnaden utgjorde 774 000 kr.

Pensjonsavsetninga ut over 12 G er avgrensa
til 30 pst. av lønna. Pensjonsalderen er 67 år. Ved
oppseiing har han seks månaders lønn i oppsei-
ingstida. Han kan få seks månaders etterlønn.
Denne blir rekna mot anna inntekt. Bonus er av-
grensa til fire månadslønner. 

Posten Norge AS

Grunnlønna for konsernsjef Dag Mejdell var
4 087 653 kr. Denne inkluderer lønn, billønn, ferie-
pengar og pensjonskompensasjon. I tillegg fekk
han 6 201 kr i andre godtgjeringar. Det blei avsett
495 102 kr i bonus. Pensjonskostnaden utgjorde
3 002 970 kr.

Samla pensjon er lik 66 pst. av lønna. Pensjons-
alderen er 65 år. Ved oppseiing har han seks
månaders lønn i oppseiingstida. Han kan få ni
månaders etterlønn. Denne blir etter tre månader
rekna mot anna inntekt. Bonus er avgrensa til 25
pst. av lønna.

Nye Veier AS

Årslønna for administrerande direktør Ingrid
Dahl Hovland var 2 150 000 kr. I tillegg har ho
krav på 150 000 kr i andre godtgjeringar. Ho har
ikkje krav på bonus. Administrerande direktør
blei tilsett i november 2015. I 2015 fekk ho 320 680
kr i lønn og 29 295 kr i andre godtgjeringar. Pen-
sjonskostnaden utgjorde 28 792 kr.

Pensjonsavsetninga er avgrensa til 12 G. Pen-
sjonsalderen er 67 år. Ved oppseiing har ho seks
månaders etterlønn viss styret tek initiativ til opp-
hør av tilsettingsforholdet. Denne blir rekna mot
anna inntekt. 

Svinesundsforbindelsen AS

Staten ved Statens vegvesen eig Svinesundsfor-
bindelsen AS. Selskapet har ikkje tilsett dagleg
leiar. Leiinga av selskapet blir ivareteke av ein
konsulent som er leigd inn. Avtalen med konsu-
lenten gjeld frå 1. oktober 2013. 
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Samferdselsdepartementet

t i l r å r :

I Prop. 1 S (2016–2017) om statsbudsjettet for år 2017 føres opp de forslag til vedtak som er nevnt i et
fremlagt forslag.
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Forslag
Under Samferdselsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2016–2017) 

statsbudsjettet for budsjettåret 2017 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1300–1380, 4300–4380, 5577, 5618, 5619, 5622 og 5624

I

Utgifter:

Kap. Post Kroner Kroner Kroner

Administrasjon m.m.

1300 Samferdselsdepartementet

01 Driftsutgifter 192 900 000

21 Spesielle driftsutgifter – utredninger, 
modernisering av transportsektoren 12 800 000

30 Miljø-/oljevernbase i Lofoten/
Vesterålen 17 000 000

70 Tilskudd til internasjonale 
organisasjoner 44 000 000

71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål 
mv. 54 900 000

72 Tilskudd til samferdselsberedskap 3 000 000

74 Tilskudd til Redningsselskapet 83 500 000 408 100 000

1301 Forskning og utvikling mv.

21 Utredninger vedrørende miljø, 
trafikksikkerhet mv. 21 100 000

50 Samferdselsforskning, kan overføres 143 200 000 164 300 000

Sum Administrasjon m.m. 572 400 000

Luftfartsformål

1310 Flytransport

70 Kjøp av innenlandske flyruter, 
kan overføres, kan nyttes under 
kap. 1311, post 71 815 400 000 815 400 000

1311 Tilskudd til regionale flyplasser

71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, 
kan overføres, kan nyttes under 
kap. 1310, post 70 29 300 000 29 300 000

1313 Luftfartstilsynet

01 Driftsutgifter 220 400 000 220 400 000
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1314 Statens havarikommisjon for 
transport

01 Driftsutgifter 72 100 000 72 100 000

Sum Luftfartsformål 1 137 200 000

Vegformål

1320 Statens vegvesen

23 Drift og vedlikehold av riksveger, 
trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., 
kan overføres, kan nyttes under 
post 29, post 30, post 31 og post 72 11 539 400 000

29 Vederlag til OPS-prosjekter, 
kan overføres, kan nyttes under 
post 23 og post 30 519 000 000

30 Riksveginvesteringer, kan overføres, 
kan nyttes under post 23, post 29, 
post 31 og post 72 14 581 800 000

31 Skredsikring riksveger, kan over-
føres, kan nyttes under post 30 659 000 000

34 Kompensasjon for økt arbeids-
giveravgift, kan overføres 277 900 000

35 Vegutbygging i Bjørvika, 
kan overføres 10 300 000

36 E16 over Filefjell, kan overføres 508 100 000

37 E6 vest for Alta, kan overføres 328 700 000

61 Rentekompensasjon for transport-
tiltak i fylkene 170 700 000

62 Skredsikring fylkesveger, 
kan overføres 687 800 000

63 Tilskudd til gang- og sykkelveger, 
kan overføres 100 000 000

72 Kjøp av riksvegferjetjenester, 
kan overføres, kan nyttes under 
post 23 og post 30 1 140 900 000 30 523 600 000

1321 Nye Veier AS

70 Tilskudd til Nye Veier AS 2 075 200 000

75 Tilskudd til egenkapital 1 000 000 000 3 075 200 000

1323 Vegtilsyn

01 Driftsutgifter 20 800 000 20 800 000

Sum Vegformål 33 619 600 000

Kap. Post Kroner Kroner Kroner
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Særskilte transporttiltak

1330 Særskilte transporttiltak

60 Særskilt tilskudd til kollektiv-
transport, kan overføres 78 300 000

61 Belønningsordningen for bedre 
kollektivtransport mv. i byområdene, 
kan overføres 939 700 000

63 Særskilt tilskudd til store kollektiv-
prosjekter, kan overføres 229 800 000

64 Belønningsmidler til bymiljøavtaler, 
kan overføres 170 000 000

70 Kjøp av sjøtransporttjenester på 
strekningen Bergen-Kirkenes 681 900 000

75 Tilskudd for reduserte bompenge-
takster utenfor byområdene 502 800 000 2 602 500 000

Sum Særskilte transporttiltak 2 602 500 000

Jernbaneformål

1352 Jernbanedirektoratet

01 Driftsutgifter 372 100 000

21 Spesielle driftsutgifter – planer og 
utredninger, kan overføres, 
kan nyttes under post 72 200 000 000

70 Kjøp av persontransport med tog, 
kan overføres 3 284 500 000

71 Kjøp av infrastrukturtjenester – 
drift og vedlikehold, kan overføres, 
kan nyttes under post 72, post 73 og 
post 74 6 824 300 000

72 Kjøp av infrastrukturtjenester – 
planlegging av investeringer, 
kan overføres, kan nyttes under 
post 71 og post 73 1 473 000 000

73 Kjøp av infrastrukturtjenester – 
investeringer, kan overføres, 
kan nyttes under post 71, post 72 og 
post 74 8 763 300 000

75 Tilskudd til kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift, kan overføres 66 600 000

76 Merverdiavgift på kjøp av infra-
strukturtjenester , kan overføres, 
kan nyttes under post, 71, post 72, 
post 73 og post 75 4 240 300 000 25 224 100 000

Kap. Post Kroner Kroner Kroner
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1354 Statens jernbanetilsyn

01 Driftsutgifter 71 700 000

21 Spesielle driftsutgifter – tilsyn med 
tau- og kabelbaner og fornøyelses-
innretninger 19 800 000 91 500 000

1356 Bane NOR SF

71 Tilskudd til omstilling 150 000 000

86 Driftskreditt 150 000 000 300 000 000

Sum Jernbaneformål 25 615 600 000

Kystforvaltning

1360 Kystverket

01 Driftsutgifter, kan nyttes under 
post 45 1 711 400 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 52 900 000

30 Nyanlegg og større vedlikehold, 
kan overføres 408 800 000

34 Kompensasjon for økt arbeids-
giveravgift, kan overføres 88 500 000

45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres, 
kan nyttes under post 01 217 000 000

60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg, 
kan overføres 60 500 000

71 Tilskudd til havnesamarbeid 10 300 000

72 Tilskudd for overføring av gods fra 
veg til sjø, kan overføres 30 000 000 2 579 400 000

1361 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

01 Driftsutgifter 47 400 000 47 400 000

Sum Kystforvaltning 2 626 800 000

Post og telekommunikasjoner

1370 Posttjenester

70 Kjøp av post- og banktjenester 272 200 000 272 200 000

1380 Nasjonal kommunikasjons-
myndighet

01 Driftsutgifter 194 900 000

45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres 15 000 000

70 Tilskudd til telesikkerhet og 
-beredskap, kan overføres 80 200 000

Kap. Post Kroner Kroner Kroner
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Inntekter:

71 Tilskudd til bredbåndsutbygging, 
kan overføres 93 700 000 383 800 000

Sum Post og telekommunikasjoner 656 000 000

Sum departementets utgifter 66 830 100 000

Kap. Post Kroner Kroner Kroner

Samferdselsdepartementet

4300 Samferdselsdepartementet

01 Refusjon fra Utenriksdepartementet 2 600 000 2 600 000

4312 Avinor AS

90 Avdrag på lån 444 400 000 444 400 000

4313 Luftfartstilsynet

01 Gebyrinntekter 137 200 000 137 200 000

4320 Statens vegvesen

01 Salgsinntekter m.m. 188 400 000

02 Diverse gebyrer 424 200 000

03 Refusjoner fra forsikringsselskaper 105 700 000 718 300 000

4322 Svinesundsforbindelsen AS

90 Avdrag på lån 190 000 000 190 000 000

4331 Infrastrukturfond

85 Avkastning infrastrukturfond 2 053 000 000 2 053 000 000

4352 Jernbanedirektoratet

01 Innbetalinger til Norsk jernbane-
skole og Norsk jernbanemuseum 31 000 000 31 000 000

4354 Statens jernbanetilsyn

01 Gebyrer for tilsyn med tau- og kabel-
baner og fornøyelsesinnretninger 14 000 000 14 000 000

4360 Kystverket

02 Andre inntekter 11 700 000 11 700 000

4361 Samfunnet Jan Mayen og Loran C

07 Refusjoner og andre inntekter 5 700 000 5 700 000

4380 Nasjonal kommunikasjons-
myndighet

01 Diverse gebyrer 600 000 600 000

Kap. Post Kroner Kroner Kroner
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Samferdselsdepartementets alminnelige fullmakter

Fullmakt til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2017 kan:
1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen,
og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordnin-
gen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilg-
ning til neste år.

5577 Sektoravgifter under Samferdsels-
departementet

74 Sektoravgifter Kystverket 789 800 000

75 Sektoravgifter Nasjonal kommunika-
sjonsmyndighet 196 200 000 986 000 000

Sum Samferdselsdepartementet 4 594 500 000

Renter og utbytte mv.

5618 Aksjer i Posten Norge AS

85 Utbytte 120 000 000 120 000 000

5619 Renter av lån til Avinor AS

80 Renter 50 300 000 50 300 000

5622 Aksjer i Avinor AS

85 Utbytte 500 000 000 500 000 000

5624 Renter av 
Svinesundsforbindelsen AS

80 Renter 20 000 000 20 000 000

Sum Renter og utbytte mv. 690 300 000

Sum departementets inntekter 5 284 800 000

Overskride bevilgningen under Mot tilsvarende merinntekt under 

kap. 1313 post 01 kap. 4313 post 02

kap. 1320 postene 23, 30 og 72 kap. 4320 postene 01, 02 og 03

kap. 1352 post 01 kap. 4352 post 01

kap. 1354 post 21 kap. 4354 post 01

kap. 1360 postene 01 og 45 kap. 4360 post 02 og kap. 5577 post 74

kap. 1361 post 01 kap. 4361 post 07

Kap. Post Kroner Kroner Kroner
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2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap.
4360, post 02 til følgende formål under kap. 1360, post 30:
a. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget
b. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner under kap. 1360, post 30.

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2017 kan overskride bevilgningen under kap. 1360
Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 70 mill. kroner pr. aksjon dersom det er nødvendig
å sette i verk tiltak mot akutt forurensing uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Tilsagnsfullmakter

V

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2017 kan inngå avtaler om forskuttering av midler
utover gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

VI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2017 kan:
1.

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1352 Jernbanedirektoratet

74 Tilskudd til eksterne 1 340 mill. kroner

1360 Kystverket

72 Tilskudd for overføring av gods fra veg til sjø 60 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse
Ramme for samlede,

løpende refusjonsforpliktelser

1320 Statens vegvesen

30, 31, 36 og 37 Investeringer, riksveg 3 500 mill. kroner

starte opp disse investeringsprosjektene: innenfor en kostnadsramme på:

E39 Bjørset – Skei 846 mill. kroner

rv 13 Vik – Vangsnes 668 mill. kroner
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Fullmaktene gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for det
enkelte prosjekt. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.
2. pådra forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor det enkelte prosjekts kostnadsramme for

prosjekter som har startet opp før 2016 og er omtalt i Prop. 1 S. Samferdselsdepartementet gis full-
makt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

3. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning for prosjekter som ikke er omtalt med
kostnadsramme overfor Stortinget inntil følgende beløp:

VII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drift- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2017 kan forplikte staten for framtidige budsjettår
ut over gitt bevilgning inntil følgende beløp:

VIII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2017 kan forplikte staten for framtidige budsjettår
utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet
ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 15 900 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som for-
faller hvert år ikke overstiger 2 000 mill. kroner.

IX

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for Nye Veier AS

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2017 kan forplikte staten for framtidige budsjettår
utover gitt bevilgning på kap. 1321 Nye Veier AS, post 70 Tilskudd til Nye Veier AS, likevel slik at samlet
ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 20 000 mill. kroner og årlige forpliktelser ikke over-
stiger 5 000 mill. kroner.

Kap. Post Betegnelse
Samlet ramme for gamle

og nye forpliktelser

1320 Statens vegvesen

30, 31, 34, 36 og 37 Investeringer, riksveg 2 700 mill. kroner

1352 Jernbanedirektoratet

72 Planlegging nye prosjekter 1 250 mill. kroner

73 og 75 Investeringer, jernbane 1 000 mill. kroner

1360 Kystverket

30 Investeringer 225 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse

Samlet ramme
for gamle og nye

forpliktelser

Ramme for
forpliktelser som
forfaller hvert år

1320 Statens vegvesen

23 og 34 Drift og vedlikehold 6 600 mill. kroner 2 700 mill. kroner

1352 Jernbanedirektoratet

71 og 75 Drift og vedlikehold 6 000 mill. kroner 2 400 mill. kroner
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Andre fullmakter

X

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2017 kan selge og bortfeste fast eiendom
inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt til-
felle.

XI

Investeringsramme for transporttiltak 
i fylkene

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2017 kan gi tilsagn om rentekompensa-
sjon tilsvarende en investeringsramme på 3 000
mill. kroner over kap. 1320 Statens vegvesen, post
61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fyl-
kene.

XII

Oslopakke 3

Stortinget samtykker i at Fjellinjen AS får tillatelse
til å øke takstene i Oslopakke 3 med 1 krone i til-
legg til ordinær prisjustering av bompenge-
takstene. Samferdselsdepartementet får fullmakt
til å inngå revidert avtale med Fjellinjen AS om
dette.

XIII

Restverdisikring for eksisterende materiell, 
oppgraderinger av eksisterende materiell og 

investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2017 for det togmateriellet som inngår i
statens kjøp av persontransporttjenester med tog
på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av
persontransport med tog, kan:
1. gi en restverdigaranti for bokførte verdier på

inntil 6 100 mill. kroner

2. gi ytterligere restverdigaranti til oppgraderin-
ger og nyinvesteringer innenfor en ramme på
inntil 2 025 mill. kroner. Det legges til grunn
75 pst. restverdigaranti.

XIV 

Opprettelse av post uten bevilgning

Stortinget samtykker i at kap. 1352 Jernbanedi-
rektoratet, post 74 Tilskudd til eksterne, opprettes
i statsregnskapet for 2017 uten bevilgning

XV

Fullmakt til å aktivere driftskreditt til Bane 
NOR SF i statens kapitalregnskap

Stortinget samtykker i at driftskredittrammen til
Bane NOR SF aktiveres i statens kapitalregnskap. 

XVI

Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2017 kan overføre inntil 10 mill. kroner til
eller fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighets re-
guleringsfond.

XVII

Fastsettelse av bompengetakster

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet kan endre takster og rabatter i bompenge-
prosjekter sammenliknet med det som lå til grunn
i proposisjonene som er behandlet i Stortinget.
Endringen skal være i samsvar med prinsippene
for den nye tilskuddsordningen på kap. 1330 Sær-
skilte transporttiltak, post 75 Tilskudd til redu-
serte bompengetakster utenfor byområdene, og
de nye rutinene for håndtering av usikkerhet i
bompengeproposisjoner.
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Vedlegg 1  

Fullmakter

Oversikta under viser dei fullmakter som departe-
mentet har fått og som gjeld for meir enn eitt bud-
sjettår. Fullmaktene som gjeld veg, er i hovudsak
delegerte til Statens vegvesen. Omorganiseringa

av jernbanesektoren gjer at dei fleste fullmaktene
som gjeld jernbane, ikkje vil vere relevante i 2017
og er derfor ikkje med i oversikta. 

Fullmakter som gjeld vegformål

Heimel Innhald

Prop. 1 S Tillegg 2 
(2015–2016)/Innst. 13 S 
(2015–2016)

Samferdselsdepartementet kan endre takstar or rabattar i bompenge-
prosjekt som er behandla av Stortinget. Endringa skal vere i samsvar 
med prinsippa for rentekompensasjonsordninga og nye retningslinjer for 
takst og rabatt som blei fastlagde gjennom behandlinga av Prop. 1 S 
Tillegg 2. 

Meld. St. 26 (2012–2013)/
Innst. 450 (2012–2013) 
Omtale i proposisjonen

Nasjonal transportplan 2014–2023 – auka terskelverdi for omtale av veg-
prosjekt i Prop. 1 S frå 200 til 500 mill. kr. For prosjekt som ikkje er om-
talt med kostnadsrammer overfor Stortinget, blir det lagt det fram for-
slag om romartalsvedtak for å få Stortingets samtykke til å forplikte 
staten for framtidige budsjettår innanfor ei samla ramme. For prosjekt 
under terskelverdien har Statens vegvesen fleksibilitet når det gjeld opp-
start og gjennomføring av prosjekt.

St.prp. nr. 76 (2000–2001)/
Innst. S. nr. 327 (2000–2001) 
Omtale i proposisjonen

Statens vegvesen har fått delegert desse fullmakter når det gjeld varige 
omdisponeringar mellom riksvegprosjekt:
– Maksimum 30 mill. kr pr. prosjekt og 10 pst. av den totale løyvinga til 

riksvegar i budsjettåret
– Start av prosjekt: prosjekt som er prioriterte innanfor handlings-

programmet for gjeldande fireårsperiode og som er av ein slik storleik 
at det ikkje er aktuelt med omtale i Prop. 1 S

For varige omdisponeringar av bompengar (gjeld berre bompenge-
pakker) gjeld dei same fullmaktene som for statlege midlar, men med 
desse presiseringane:
– Varige omdisponeringar av bompengar i bompengepakker skal 

utgjere maksimum 30 pst. av det totale bidraget frå bompengepakka 
i budsjettåret

– Varige omdisponeringar av bompengar til oppstart av prosjekt skal 
vere behandla av fylkeskommunen. 
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St.prp. nr. 76 (2000–2001)/
Innst. S. nr. 327 (2000–2001) 
Omtale i proposisjonen

Statens vegvesen har fått delegert desse fullmaktene for midlertidige 
omdisponeringar av statlege midlar mellom riksvegprosjekt:
– Maks. 30 mill. kr pr. år pr. prosjekt og 30 pst. av heile løyvinga til store 

prosjekt i budsjettåret.
– Oppstart av prosjekt: prosjekt som er prioriterte innanfor handlings-

programmet for fireårsperioden og som er av ein slik storleik at det 
ikkje er aktuelt med omtale i Prop. 1 S

For midlertidige omdisponeringar av bompengar (gjeld berre bom-
pengepakker) gjeld dei same fullmaktene som for statlege midlar, men 
med desse presiseringane:
– Midlertidige omdisponeringar av bompengar i bompengepakker skal 

utgjere maks. 30 pst. av heile bompengebidraget frå bompengepakka 
i budsjettåret

Midlertidige omdisponeringar av bompengar i bompengepakker til opp-
start av prosjekt skal vere behandla av fylkeskommunen.

St.prp. nr. 76 (2000–2001)/
Innst. S. nr. 327 (2000–2001) 
Omtale i proposisjonen

Statens vegvesen har fått desse fullmakter når det gjeld forskoteringar av 
riksvegar innanfor gjeldande fullmaktsramme
– Det blir ikkje sett noka grense for prosjekt som er teke opp til løyving. 

For prosjekt som ikkje er teke opp til løyving, blir forskoteringsgrensa 
sett til 30 mill. kr. Fullmakta til forskotering blir knytt til det totale 
nivået på løyvingane til riksvegar. Samla beløp til refusjonar skal ikkje 
overskride 20 pst. av løyvinga til Store prosjekt på kap. 1320, post 30, 
i det året forskoteringsavtalen blir underskrive.

– Start av prosjekt: prosjekt som er prioriterte innanfor handlings-
programmet for fireårsperioden og som er av ein slik storleik at det 
ikkje er aktuelt med omtale i Prop. 1 S. Prosjekt med ein prosjektkost-
nad under 30 mill. kr som er foreløpig prioritert i handlingsprogram-
met for den 10-årsperioden og Nasjonal transportplan omfattar. 
Mindre investeringstiltak med ein prosjektkostnad under 15 mill. kr 
uavhengig av om dei er prioriterte i handlingsprogrammet for den 
10-årsperioden som Nasjonal transportplan omfattar eller ikkje.

Alle forskoteringar skal vere behandla av fylkeskommunen. Ved usemje 
mellom fylkeskommunen eller vegkontoret (no regionvegkontoret) eller 
Vegdirektoratet skal saken leggast fram for Samferdselsdepartementet. 
Ved forsering av bompengeprosjekt, der utgiftene til forskotering skal 
belastast trafikantane og der det blir ein auke i belastningane samanlikna 
med det som er lagt til grunn i bompengeproposisjonen, skal saken leg-
gjast fram for departementet. Dette skal gjelde for dei tilfelle der bom-
pengesatsane aukar eller perioden for innkrevjing blir forlengd med 
3 månader eller meir.
Stortinget fastsett i samband med dei årlege budsjetta ei ramme som 
departementet får fullmakt til å inngå forskoteringsavtalar for. Refusjonar 
der det er sett vilkår kjem i tillegg til den ei kvar tid gjeldande ramme for 
forskoteringsavtalar og skal leggjast fram for Stortinget.
Forskoteringar i samband med start av prosjekt der prosjekta er av ein 
slik storleik at dei blir lagt fram i budsjettproposisjonane, skal framleis 
leggjast fram for Stortinget i samband med dei årlege budsjetta eller 
i eigne proposisjonar. Slike forskoteringar er omfatta av den fastsette 
fullmaktsramma.

Heimel Innhald
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Fullmakt som gjeld jernbaneformål

St.prp. nr. 57 (1990–91)/
Innst. S. nr. 151 (1990–91) Jf. 
vedtak II, nr. 2

Innbetalt dagmulkt/konvensjonalbot og erstatning på grunn av mis-
leghalde entreprise i samband med riksveganlegg blir godskrive det 
einskilde anlegg ved at innbetalinga blir postert i statsrekneskapen på 
kap. 1325 Statens veganlegg, post 30 Riksveganlegg (no kap. 1320, post 
30 Riksveginvesteringar)

St.prp. nr. 1 (1990–91) 
Omtale i proposisjonen

Utleie av eigedom kjøpt som ledd i anleggsdrift fram til anlegget startar. 
Leieinntektene blir godskrive den kostnadsstaden som utgiftene ved for-
valtning og vedlikehald av eigedomen blir belasta. Vilkår om at ordninga 
ikkje fører til eigedomskjøp ut over det som er nødvendig for kostnads-
effektiv anleggsdrift

St.prp. nr. 1 (1988–89) 
Omtale i proposisjonen

I samband med anleggsdrift kan Statens vegvesen godskrive inntekter 
frå sal av eigedomar på det aktuelle anlegget uavhengig av når den opp-
havlege utbetalinga ved kjøp av eigedomen blei gjennomført. Det er eit 
vilkår at salet finn stad før endeleg rekneskap for anlegget er gjort opp.

St.prp. nr. 1 (1981–82) 
Omtale i proposisjonen

Samtykke i makeskifte med nettopostering i dei tilfelle departementet 
har fullmakt til sal av fast eigedom. Fullmakta er delegert til Statens veg-
vesen med same beløpsgrense som for sal av fast eigedom (50 mill. kr).

Heimel Innhald

Heimel Innhald

Meld. St. 26 (2012–2013)/
Innst. 450 (2012–2013) 
Omtale i meldinga

Nasjonal transportplan 2014–2023 – auka terskelverdi for omtale av jern-
baneprosjekt i Prop. 1 S frå 50 til 500 mill. kr. For prosjekt som ikkje er 
omtalt med kostnadsrammer overfor Stortinget, blir det lagt det fram for-
slag om romartalsvedtak for å få Stortingets samtykke til å forplikte 
staten for framtidige budsjettår innanfor ei samla ramme. Grensa for 
omtale av prosjekt blir vidareført når jernbaneinfrastrukturføretaket får 
ansvaret for jernbaneprosjekta. 
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