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Oppdraget: retningslinje 1

Målstrukturen for Nasjonal transportplan 2010-2019 legges til grunn

Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og fleksibelt 
transportsystem

Samspillet mellom transportformene skal styrkes 

Perspektivanalyse – se fram mot 2040

Tverretatlige utredningstemaer, blant annet 
Effektive knutepunkter for gods- og persontransport
Transportutvikling og konkurranseflater i korridorene
Byområdene
Regional utvikling
Transportsikkerhet
Langsiktige kapasitetsutfordringer i Oslo-området
Universell utforming



Målstruktur – forslag til endringer
Trafikksikkerhet
Etappemål om antall personer som 
blir drept eller hardt skadde i 
vegtrafikken skal reduseres med 
minst xx innen 2024. 
Nytt mål om at sikkerhetsnivået i 
luft-, sjø- og jernbanetransport 
skal opprettholdes eller økes 

Miljø
Etappemål om klimagassutslipp og 
NOx-utslipp slås sammen.
Fortsatt mål om lokal luftforurensning og 
støy. 
Inngrepsmål slås sammen: vernede 
naturområder, kulturminner, viktige 
økologiske funksjoner, kulturmiljø, 
kulturlandskap, dyrket jord,
Nytt mål om håndtering av 
bunnsedimenter som er forurenset

Framkommelighet

Nytt mål for å ivareta eksisterende 
infrastruktur

Universell utforming
Transportetatene vil jobbe med 
etappemål for universell utforming 
tidlig i planfasen



Sterk trafikkvekst
Globalisering - fortsatt vekst i 
internasjonal handel og transport

EU anslår 80% vekst i global handel 
og 55% vekst i det interne markedet 
innen 2040

Økonomisk vekst – forbruket øker
Kjøpekraften per person øker med 
66% innen 2040

Sterk befolkingsvekst 
SSB anslår at befolkningen øker 
med 1,2 mill til 6,1 mill i 2040.
Nesten alt i byregionene



Sterk 
befolkningsvekst i 
byområder gir 
kapasitetsproblemer

Kilde: SSB (2010)Oslo-området får 1,5 millioner flere daglige 
reiser innen 2040 som følge av 
befolkningsøkning 

– fra 4 millioner i 2010 til 5,5 millioner i 2040

I samme periode får Stavanger-området over 
400 000 flere daglige reiser

- fra 1 million i 2010 til 1,4 millioner i 2040



Mange flere eldre
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Levende byer og befolkningsvekst

Mest mulig av veksten må tas kollektivt

Sterk økning av kapasiteten i kollektivtransporten 
Jernbanens Intercity-strategi
Mer statlige midler til kollektivtransport

Mer sykkel og gange

Samhandling og 
forpliktende avtaler!



Mulig å overføre 25% av godstransport til sjø og bane

Følgende tiltak gir størst 
overføring fra veg til sjø og 
bane:

• Effektive godsknutepunkter
• Lengre krysningsspor (lengre tog)
• Reduksjon av statlige avgifter og 

gebyrer i  sjøfarten
• Økte drivstoffavgifter på bil

Bedre tilbud og økt 
pålitelighet for transport på 
sjø og bane
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Økonomisk vekst og befolkningsvekst 
kan være i konflikt med klimamålene

Klimamålene i transportsektoren for 2020 
løses neppe med teknologi alene

Mer satsing på miljøvennlige transportformer 
nødvendig:

• Kollektivtransport
• Sykkel
• Gange

Restriktive virkemidler mot biltrafikk

Insentiver for mer transport på sjø og bane



Universell utforming
Regjeringen har en visjon om at Norge er universelt 
utformet i 2025

Økt antall eldre forsterker behovet

Robust infrastruktur
Må driftes og vedlikeholdes godt
- pålitelighet, tilgjengelighet og sikkerhet

Kritisk å få bort forfallet

Store behov for utvikling av infrastrukturen



Utvikling i antall drepte og hardt skadde og mål for vegen videre
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Kapasitetsutfordringer i Osloområdet

• Arbeidsdeling mellom de kollektive transportsystemene og 
nødvendige tiltak i Oslo-området utredes i samarbeid mellom 
Jernbaneverket, Statens vegvesen, Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune 

• Innenfor rammen til Oslopakke 3 utredes korridorene mot nord,
sør og vest, samt for sentrum

• Begge disse analysene skal være ferdige i november 2011 
for å gi grunnlag for transportetatenes planforslag



Klimatilpassing

Første fase  - mot år 2050?
Et klima slik vi kjenner det, men uvanlig mye nedbør og kortere vintre

Revisjon av standarder
Ny infrastruktur bygges for håndtering av mer ekstremt vær 

Høyt vedlikehold og fjerning av forfall
Dreneringssystemer og fundamenter som tåler store vannmengder

Økt beredskap og varsling
Økt tilsyn, drift av infrastrukturen og håndtering av brudd
Ekstremt vær i dager, uker eller måneder



Konsekvenser for Statens vegvesen

Vi må ta med oss kunnskapen inn i prioriteringsfasen:
• Mer kollektivtransport
• Mer universell utforming
• Enda mer trafikksikkerhet
• Forfallet må rettes opp
• Tilrettelegge for effektive knutepunkter

Annet vi jobber med og som skal med:
• Rutevise riksvegutredninger
• Fordelingsgruppe: (ca 25 temaer, inkl TK, IKT, ITS …)
• Andre SVV-utredninger (inkl sykkelstrategi, gåstrategi, 
skredsikring med mer)
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