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Handlingsprogrammet er NAFs interne program for 
aktiviteter som skal bidra til å realisere «NAF Mobilitet 
Samferdselspolitiske Langtidsprogram 2016 – 2020», 
vedtatt av NAF Landsmøte april 2016.
Det er administrasjonen ved politisk avdeling som har 
det overordnete ansvaret for gjennomføringen av for-
bundets vedtatte politikk gjennom målrettet strategisk 
påvirkningsarbeid opp mot politiske beslutningstak-
ere, forvaltning og organisasjoner. NAF sentralt vil på 
enkelte områder måtte henvende seg til lokalapparatet 
for å innhente lokal kunnskap, hjelp, bidrag og invitere 
til samarbeid. 

NAF Landsmøte 2017 vedtok, som en del av strategisk 
retning mot 2024, NAFs visjon: «NAF viser vei inn i 
fremtiden og er trafikantenes hjelper og forkjemper for 
en trygg, effektiv og enkel hverdag.» Videre sier NAFs 
formålsparagraf bl.a. dette: «NAF skal kjempe for med-
lemmene gjennom markant samfunnspåvirkning for å 
sikre trygg, effektiv og miljøvennlig samferdsel».
Derfor må lokalavdelingene ha eller skaffe seg 
kunnskap om de politiske sakene som lokalavdelingen 
skal utføre, for slik å ha et godt grunnlag for påvirkning 
opp mot lokale og/ eller regionale myndigheter. Ofte 
kan et samarbeid mellom lokalavdelinger gi mer tyngde 
i påvirkningsarbeidet, samtidig som belastningen på 
den enkelte avdelingens tillitsvalgte ikke blir for stor.
Handlingsprogrammet for 2019 skal vise hvilke målset-
tinger i gjeldende langtidsprogram som det skal arbei-
des med. Det gis en kort status på hvor sakene står pr. 
2018, og beskriver tiltak og oppgaver som skal utføres 
i 2019 for å oppnå eller nærme oss NAFs politiske mål-
settinger.

Innledning

For 2019 har Hovedstyret vedtatt følgende  
målstyrte oppgave innen temaet politikk:
«Lokalavdelingene skal være aktive og synlige  
i sitt lokalmiljø i forbindelse med kommune- og  
fylkestingsvalget 2019.
På politisk seminar høsten 2018 fikk deltagerne et 
innblikk i ulike prosesser og jobbet med konkrete 
forslag til tiltak, både før, under og etter selve  
valget. Informasjon og inspirasjon omkring  
Valg 2019 vil finnes på www.naf.no/tillitsvalgt.»
NAFs lokalavdelinger bør legge en plan for 
hvordan de kan skape medlemsverdi gjennom 
politisk påvirkning og synlighet i lokalvalgene.

Til hjelp i lokalpolitisk arbeid kan avdelingene hente 
kunnskap og inspirasjon i blant annet disse rapportene:
NAF Samferdselspolitisk Langtidsprogram 2016-2020
Norsk Trafikantbarometer 2017
NAF Bytransporthefte 2017
www.naf.no/tillitsvalgt

I 2019 starter NAF arbeidet med å utforme nytt politisk 
langtidsprogram. Det forventes at lokalavdelingene 
bidrar aktivt til dette arbeidet ved å spille inn synspunkt 
til NAF Politisk komité ved sekretær 
line.lillebo.osfoss@naf.no. Det skal også gjennomføres 
en større politisk medlemsundersøkelse i 2019 som 
skal være en del av grunnlaget for utforming av NAFs 
politiske rammeverk.
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NAF vil at:  
De offentlige bevilgningene til 
infrastruktur økes og gjøres 
uavhengig av årlige bevilgninger 
over statsbudsjettet.
Status: 
Veibevilgningene har økt i kroner. Men det har også 
statsbudsjettets rammer. I 2016 var samferdsels- 
departementet sin andel av statsbudsjett på 7,2 %, 
og veiformål fikk 2,5 %. I 2017 gikk samf.dep. sin 
andel av statsbudsjettet ned til 5,2 %. Bevilgningene  
til veiformål økte til 2,8 % av statsbudsjettet.  
I 2018 var samf.dep. andel av statsbudsjettet på  
4,2 % og bevilgningene til veiformål 2,2 % av total- 
budsjettet.Nasjonal transportplan (NTP) for tolv- 
årsperioden 2018 – 2029 ble vedtatt i Stortinget 
juni 2017.  
Totalrammen for NTP er rekordhøye 933 mrd. 
kroner. Ca. 536 mrd. skal gå til veiformål og 318 
mrd. til jernbaneformål. Det er tenkt å bruke 
ca. 66 mrd. kroner i statlige midler til byområdene. 
Heller ikke denne regjeringen ønsker å frigjøre 
bevilgningene fra de årlige statsbudsjettene. 
Nye Veier AS, statens utbyggingsselskap for vei, 
får frihet til å fordele bevilgningene til prosjektene 
i porteføljen uten politisk detaljstyring.

NAF-arbeid 2019:
NAF sentralt skal gi innspill til statsbudsjettet 
2020, og følger diskusjonene rundt bevilgninger til 
infrastruktur løpende.

NAF vil at:  
Planprosessen effektiviseres og statlig infra-
struktur underlegges statlig planmyndighet.
Status: 
Regjeringen har allerede satt noen prosjekt under statlig 
planlegging og signalene er at dette kan være aktuelt for flere 
prosjekt i framtiden. Prosjektene til Nye Veier AS underlegges  
statlig plan der det er naturlig i forhold til planprosessen 
for det enkelte prosjekt. Aksepten for statlig plan er stadig 
økende. Riksrevisjonen påpekte nylig at statlig plan er det 
mest effektive for å få fortgang på planprosessene.

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt tar med seg denne målsettingen inn i øvrig 
arbeid med infrastrukturutvikling. NAFs lokalavdelinger kan 
signalisere ønske om statlig plan i riksveiprosjekter som 
planlegges i sine områder.

Infra-
struktur

NAF vil at:  
Intelligente transportsystemer (ITS)  
og ny teknologi som gir bedre frem-
kommelighet og økt trafikksikkerhet 
må tas i bruk. Samtidig må hensynet til 
personvern ivaretas.
Status: 
Det er stort fokus på ITS og ny teknologi i visse miljø, 
blant annet i en del kollektivselskap. Også deler av 
det politiske miljøet er interessert i dette, men dette 
gjenspeiles ikke i offentlige budsjetter. Heller ikke i 
Nasjonalt transportplan 2018 – 2029 ble ny teknologi 
tilfredsstillende håndtert i målsettinger og konkrete til-
tak. Ingen av transportetatene har tatt en ledende rolle 
i dette arbeidet, men det foregår nå en omorganisering 
som kan ivareta dette. Det er derimot et økende fokus 
på personvernproblematikk og et uttalt ønske om at 
personvern må ivaretas.

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt skal arbeide for at det teknologiske skiftet 
vektlegges i oppstarten av arbeidet med ny Nasjonal 
transportplan, da teknologi/ITS vil ha en avgjørende 
rolle i vurderingen av fremtidens transport. NAF  
sentralt er også representert i styret i ITS Norge og en 
ekspertgruppe satt ned av Teknologirådet. Mye av  
dette arbeidet ivaretas av NAF sentralt, men NAFs 
lokalavdelinger kan bidra til fokus på mulighetene for 
kollektivselskapene lokalt, for eksempel med lokale 
forsøk med autonome busser eller synliggjøring av det 
nye felles billetteringssystemet entur.no.

NAF vil at:  
Drift og vedlikehold av infrastruktur 
løftes, og forfallet på vei, ferge- 
materiell og banenett elimineres.
Status: 
Stortinget vedtok i mai 2018 at regjeringen skal utar-
beide forslag til en ny belønningsordning i forbindelse 
med ny NTP, hvor fylkene – etter en forpliktene plan 
– kan få støtte til å ta igjen etterslepet. Drift, vedlike-
hold og fornyelse har vært høyt prioritert i de siste års 
statsbudsjett. Det har ført til at vedlikeholdsetterslepet 
på riksveinettet sett under ett har blitt redusert, i flg. 
Samferdselsdepartementet. Men det er knyttet til  
tunneler at forfallet tas igjen, mens veiene for øvrig 
henger etter. Nye Veier A/S får drifts- og vedlikehold-
sansvar for veiene i sin portefølje. Fylkesveinettet har 
stort etterslep, og det er økende i flere fylker. 

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt skal sikre fortsatt høy satsing på 
riksveinettet slik at forfallet reduseres ytterligere. NAF 
sentralt skal følge opp at den nye belønningsordningen 
kommer på plass. NAFs lokalavdelinger bør følge opp 
sine respektive fylker for å øke fokuset på vedlikehold  
av fylkesveinettet, og at fylkene lager en plan for 
hvordan etterslepet skal tas igjen, ref. arbeidet med 
ny belønningsordning.

NAF vil at:  
Veinormalene gjøres bindende og  
fungere som minstekrav for veinettet
Status: 
Som følge av regionreformen, skal all administrasjon av fylkes- 
veiene overføres til de nye regionene. Regjeringen vil i den 
forbindelse utrede forskrifter som gir nasjonale føringer for 
riks- og fylkesveinettet, og forslag til lovendringer som utvider 
Vegtilsynets myndighet til å omfatte fylkesveiene.

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt skal følge utredningen av forskrifter, samt være 
høringsinstans for dette. NAF sentralt skal fortsette å være  
representert i Vegdirektoratets rådgivende utvalg for veinormaler.
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NAF vil at:  
Veieier skal ha objektivt ansvar for 
skader som skyldes mangelfullt 
vedlikehold.

Status: 
Her er det ingen prosess på gang hverken fra 
fagetatene eller myndighetene.
 
NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt følger med og passer på å reagere når det 
åpner seg en mulighet for å løfte problemstillingen.

NAF vil at:  
Trafikkopplæringen styrkes for alle 
aldersgrupper.

Status: 
En revidert føreropplæring ble iverksatt i 2017. Studiet 
«Trafikkopplæring i grunnskolen» for lærere er etablert 
på HIOA med ca. 20 plasser. I Nasjonal Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på vei 2018 – 2021 har NAF tatt på seg 
konkrete oppgaver å utføre. Se under.
 
NAF-arbeid 2019: 
NAF vil fortsette distribusjon av NAFFENS trafikkboks 
til storbarnsavdelingene i landets barnehager. NAF 
vil, i faglig samarbeid med Syklistenes Landsforening, 
videreføre Sikker på sykkel. Trygg Trafikk, NAF, Norges 
Cykleforbund og Syklistenes Landsforening vil etablere  
et samhandlingsforum for å sikre god samordning 
og klare ansvarsforhold mellom sykkelopplæring og 
ferdighetstrening på sykkel i skolen. Samarbeidet skal 
resultere i etableringen av nettportalen Sykkeldyktig.no 
i løpet av 2019. NAF vil videreføre tilbudet om opp- 
friskningskurs for seniorbilisten.
NAF sentralt v/ Trafikktrening følger opp dette og  
NAFs lokalavdelinger må bidra i gjennomføringen.

NAF vil at:  
I områder med blandete trafikantgrup-
per skal det tas spesielt hensyn til 
myke trafikanter ved utformingen av 
veimiljøet.

Status:
Enkelte byer har fokus på syklistenes forhold i trafikken, 
og enkelte kommuner satser aktivt på trygge skoleveier. 
Det er likevel et stykke å gå for å få redusert konflikt-
punktene mellom gående, syklende og bilistene. Det 
er en berettiget bekymring hos Vegvesenet for flere 
ulykker med gående og syklende i forlengelsen av 
«nullvekstmålet» i byene, hvor flere skal gå, sykle og 
bruke kollektiv fremfor bilen. Det er en økning i ulykker 
med syklister.

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt skal følge opp nasjonale trafikksikkerhet-
splaner. NAFs lokalavdelinger bør følge opp sine res-
pektive kommuners trafikksikkerhetsplaner og arbeide 
aktivt med å trygge forholdene ved å skille de ulike 
trafikantgruppene fra hverandre.

NAF vil at:  
Gang- og sykkelveinettet utbedres og 
forlenges, og drift- og vedlikeholdskrav 
skal oppfylles.

Status:
Det er konkrete målsettinger både i NTP og i mange 
kommuners trafikksikkerhetsplaner om dette. Forhold-
ene for gående og syklende er sentralt i eksisteren-
de belønningsavtaler, og vil være det i de fremtidige 
byvekstavtalene. Det finnes også egne støtteordninger 
som kommunene kan søke penger fra. Mye større fokus 
på dette, spesielt i byområdene, men fremdeles er viljen 
større enn både bevilgninger og gjennomføringsevne.

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt skal følge opp nasjonale trafikksikkerhet-
splaner og følge opp bevilgninger over statsbudsjettet. 
NAFs lokalavdelinger må følge opp sine respektive 
kommuners trafikksikkerhetsplaner og arbeide aktivt 
med å trygge forholdene ved å skille de ulike trafikant-
gruppene fra hverandre.

Trafikk-
sikkerhet
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NAF vil at:  
Arbeidet med etablering av midtrekk-
verk, rydding av sideterreng, bredere 
veiskuldre og å skille ulike trafikant-
grupper økes kraftig.

Status: 
Det åpnes noe møtefri vei hvert år og det er stadig økt 
aksept for tilgivende vei, men behovet for flere møtefrie 
veier er fremdeles betydelig. Bruk av «forsterket midt- 
oppmerking» (dvs. rumlefelt ved gul stripe) øker. Dette 
gir god sikkerhetseffekt for en billigere penge, men vil 
ikke eliminere møteulykker på samme måte som fysiske 
midtrekkverk. Temaet henger sammen med bevilgninger 
under kapittelet infrastruktur.
 
NAF-arbeid 2019: 
Håndbok N101 om rekkverk, sideterreng m.m. 
er under revidering hos Vegdirektoratet. NAF sentralt 
følger dette arbeidet gjennom deltakelse i rådgivende 
utvalg. NAF sentralt skal fortsatt ha fokus på «tilgivende 
vei» i alle fora, også i forbindelse bevilgninger over stats-
budsjettet. NAFs lokalavdelinger må følge 
opp i sine respektive områder.

NAF vil at:  
Tiltak iverksettes for å få ned gjenn-
omsnittsalderen på bilparken i Norge, 
blant annet ved å øke vrakpanten til 
6000 kroner innen 2020.
Status: 
Ingen økning i vrakpanten for personbiler hverken i 
statsbudsjettet for 2017, 2018 eller 2019. Derimot er det 
innført vrakpant for mopeder, motorsykler og camping-
vogner i 2019. Endringer i engangsavgiften stimulerer til 
nyere biler på veiene, men gjennomsnittsalderen på 
bilparken i Norge er fremdeles høyere enn i EU. Den 
raske omstillingen av bilparken har økt bekymringen for 
en bruktbilboble, som spesielt vil ramme distriktene.
 
NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt inkluderer budskapet om økt vrakpant i 
arbeidet med bilavgiftssystemet. I tillegg vurderer NAF 
en «kasseringsbelønning» som avdempende tiltak. 

NAF vil at:  
Arbeidet med ras- og tunnelsikring 
økes kraftig, og nødnettet må fungere. 

Status: 
Tunneler har vært et satsingsområde i de siste års 
statsbudsjett, og forfallet tas gradvis igjen. Tilstanden 
på tunneler vil likevel ikke være i tråd med EU-forskrif-
ten før i 2020/2021. I statsbudsjettet for 2019 så øker 
bevilgningene til rassikring på riksveinettet, mens de 
står uforandret for fylkesveinettet.
 
NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt følger opp tunnel og ras spesielt i arbeidet 
med statsbudsjettet. NAFs lokalavdelinger må ha fokus 
på rassikring opp mot sine respektive kommuner og/ 
eller fylker.

Trafikk-
sikkerhet

NAF vil at:  
Tiltak iverksettes for å redusere antall 
MC- og mopedulykker.
Status: 
I Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018 – 
2021 har NAF tatt på seg konkrete oppgaver å utføre: 
NAF MC har, i samarbeid med Norsk Motorcykel Union 
(NMCU), bygget opp et landsomfattende tilbud om 
lavterskelkurs for motorsyklister, «Sikker på MC». Kurset 
foregår i all hovedsak på veg, og har fokus på gode kjøre-
strategier. Målgruppen omfatter både ferske og erfarne 
MC-førere. NMCU vil bidra til å markedsføre kursene. .
 
NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt v/ Trafikktrening har ansvaret for kursut-
vikling og kursing av veiledere. NAFs lokalavdelinger/
MC må bidra der dette er aktuelt. NAF MC vil utvide 
kurstilbudet «Sikker på MC», med et mål om at 20 av 
klubbene tilsluttet NAF MC skal arrangere kurset i  
perioden 2018-2021.  NAF vil at:  

Kontroller av tungtransport økes.
Status: 
Regjeringen har økt bevilgningene til denne typen kon-
troller og også skjerpet straffereaksjonene. Vegvesenet 
har målrettete aksjoner. Dette begynner å vise resultater 
ved at færre tas med feil..
 
NAF-arbeid 2019: 
Ikke prioritert område. 
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NAF vil at:  
Avgiftssystemet skal bidra til å redusere 
de totale utslippene fra transport- 
sektoren og gi sikrere kjøretøy.

Samlet avgiftsnivå for bil reduseres, 
med vekt på kjøps- og eieavgiftene.

Status: 
Justeringene i engangsavgiften fører til fortsatt nedgang 
i kjøpsavgiftene, omregistreringsavgiften er redusert og 
hk-avgiften ble fjernet i 2017. Statens inntekter fra  
bilsalget er halvert på ti år. Mesteparten skyldes  
avgiftslettelser for bensin- og dieselbiler. Det er stort 
fokus på «det grønne skiftet» innen transportsektoren 
og regjeringen starter nå arbeidet med et «nytt»  
bærekraftig bilavgiftssystem, som ivaretar både statens 
inntekter og en fortsatt omstilling av bilparken. Som en 
del av dette arbeidet, har NAF fått på plass en politisk 
forståelse for at man må utrede veiprising som  
erstatning for andre bruksavgifter. 

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt skal fortsette samarbeidet om bilavgifter 
med aktørene i bransjen der dette er hensiktsmessig,  
og fortsette med påvirkningsarbeidet opp mot myndig- 
hetene for å utrede veiprising, og for å starte arbeidet 
med bærekraftige bilavgifter etter 2025. NAF ønsker 
forutsigbarhet for forbrukerne. Derfor ønsker vi at de 
bruker god tid og vi sikrer at NAF har en hånd på rattet 
enn at bilavgiftene vedtas bak lukkede dører. 

NAF vil at:  
Bruken av bompenger avvikles ved at 
andre finansieringsløsninger fases inn.

Status: 
De siste årene er det brukt rekordmange oljepenger  
samtidig som Frp har styrt både samferdselsdeparte-
mentet og finansdepartementet. Selv om bompenge- 
andelen går ned, er den totale bompengebelastningen på 
vei opp, på grunn av økt byggeaktivitet og innfasing av 
byvekstavtalene og bypakkene. Det betyr at selv med de 
aller fleste forutsetningene på plass for reduserte bom- 
utgifter så har den totale bompengebelastningen økt. 
Bompengereformen er i sluttfasen, som blant annet skal 
føre til lavere administrasjons- og finansieringskostnader  
og et enklere takst- og rabattsystem. NAF har levert 
høring hvor vi har vært kritiske til utskillelse av utsteder-
funksjonen, ellers er vi positive til reformen. Innbetaling 
av bompenger øker fremdeles, selv om enkeltprosjekter 
har fått nedskrevet gjelden sin og noen selskaper kan 
søke om statlige bidrag for å redusere takstene. I 2017 
betalte vi 10,8 mrd. kroner i bompenger. 

Bil-
avgifter

NAF vil at:  
Avgiftsfritaket for nullutslippsbiler  
opprettholdes til disse er konkurranse- 
dyktige på markedet

Status: 
Det vi vet til nå er at nullutslippsbiler skal begynne  
å betale lokale bom-, ferge- og parkeringsavgift, men 
med en nasjonal bestemmelse om maks femti prosent 
av vanlig takst.  Solberg-regjeringen har skrevet i sin 
regjeringserklæring at elbilfordelene ligger fast til 2021. 
Da er det stortingsvalg og et nytt Storting som skal 
vedta nye avgifter. De har også programfestet at de vil 
starte arbeidet med bærekraftige bilavgifter etter 2025. 
Det har vært forsøk på å øke CO2- avgiften for bensin- 
og dieselbiler, blant annet fra Høyre og Zero, men det 
har NAF greid å stoppe.  

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt vil fortsette samarbeidet med aktørene 
i bransjen om endring i bilavgiftene der dette er hen-
siktsmessig. NAF sentralt utreder løsninger både innen 
eksisterende bilavgiftssystem og et nytt veiprisings- 
system. NAFs lokalavdelinger må selv avgjøre, ut fra 
lokale forhold og behov sett opp mot nasjonale mål- 
settinger, hvordan NAF lokalt i sitt område skal stille 
seg til fordelene som sine lokale myndigheter kan råde 
over, som prising av parkering eller bomsatser.

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt har i løpet av 2018 hatt høyt medietrykk på 
bompenger, og vil fortsette med det i 2019. NAF lokalt 
kan følge opp enkeltsaker i sine områder. NAF sentralt 
skal fortsatt følge det pågående reformarbeidet i  
departementet og ha kontakt med bompengebransjen.  
Så langt ressursene rekker så skal man følge opp  
enkeltsaker av prinsipiell betydning, og her må også 
NAFs lokalavdelinger ta ansvar. NAF sentralt arbeider for 
en utredning av veiprising, hvor blant annet bomringer i 
byene kan inkluderes. NAF sentralt viser fremdeles til vår 
rapport fra 2013 om alternativ finansiering og utfasing av 
bompenger, men denne begynner nå å bli utdatert.
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NAF vil at: 
Det etableres tilstrekkelig med inn-
fartsparkeringsplasser langs hoved-
årene med et godt overgangssystem 
til kollektive transportmidler.

Status:
Byregionene har et visst fokus på dette, og noen har 
handlingsplaner om temaet. I Oslo/Akershus har det blitt 
etablert to nye innfartsparkeringer som forsøksordninger. 
Departementet har tidligere hatt høyt fokus på behovet for 
innfartsparkeringer, men dette oppleves å ha dabbet litt 
av det siste året. Vi har et stykke å gå for å få full aksept 
for NAFs løsninger. Holdningene er ulik fra byområde til 
byområde om nødvendigheten av og aksepten for innfarts-
parkering.

NAF-arbeid 2019: 
Fortsette arbeidet med at innfartsparkering skal  
etableres med de riktige forutsetningene for bruker- 
vennlighet. Inkluderes naturlig i annet arbeid med 
bytransportløsninger.

Det ble i 2017 laget en kunnskapsrapport om problem-
stillinger knyttet til bytransport som NAFs lokalavde-
linger har fått utdelt. Denne rapporten kan brukes som 
hjelp, støtte og inspirasjon når lokalavdelingene skal 
arbeide med NAFs overordnete bytransportpolitikk.
I 2018 ble det satt fart på arbeidet med hvordan de ni 
største byområdene skal oppfylle statens nullvekstmål  
i personbiltrafikken. NAF sentralt har kommet med  
innspill til dette arbeidet, og deltar i flere faggrupper  
om dette temaet.

NAF vil at: 
Kollektivtilbudet gjøres konkurranse- 
dyktig med privatbilen i byområdene.

Status:
Det jobbes kontinuerlig med å forbedre kollektiv- 
tilbudet, men utviklingen er ulik fra by til by.

NAF-arbeid 2019: 
Ivaretas av vårt arbeid knyttet opp til bytransport  
generelt, både av NAF sentralt og NAFs lokalavdelinger.

NAF vil at: 
Staten tar ansvar for finansiering av 
større infrastrukturprosjekter, herunder 
kollektivprosjekter, i byområdene.

Status:
Belønningsordningen videreføres, og i tillegg har ni 
byområder inngått eller er i prosess for å inngå byvekst- 
avtale med staten (Oslo/ Akershus, Buskerudbyen, 
Nedre Glomma, Kristiansand, Trondheim, Stavanger,  
Bergen, Grenland og Tromsø). Regjeringen følger opp 
statlig medfinansiering av større kollektivtiltak i de fire 
største byene. Nivået på statlige bevilgninger er likevel 
ikke høyt nok til at byene får løst sine transportutfordringer, 
spesielt sett opp mot nullvekstmålet.

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt jobber videre med måltall, indikatorsett og 
andre rammebetingelser for byvekstavtaler og belønnings- 
ordninger. De skal også legge vekt på byenes behov i 
arbeidet med statsbudsjetter. NAFs lokalavdelinger  
må følge opp sine respektive byer.

By-
transport
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By-
transport

NAF vil at: 
Det etableres reelle omkjørings- 
muligheter utenom byene for gjennom-
gangstrafikk og godsterminaler må 
lokaliseres utenfor bykjernene.

Status:
Enkelte byer har planer for omkjøringsveier, mens andre 
ikke har fokus på dette. Det er varierende behov, men 
generelt er det mange hovedfartsårer som går gjennom 
sentrumsområder. Vegdirektoratet har revidert sine 
retningslinjer slik at fremtidige hovedveier ikke legges 
inn i sentrumsområder.

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt fortsetter å arbeide med nødvendige 
endringer i retningslinjene i møter med Vegdirektoratet. 
NAFs lokalavdelinger kan engasjere seg i arealplanarbeid 
og i eventuelle byvekstavtaler.

NAF vil at: 
Eventuell innføring av køprising skal 
følge vegtrafikklovens § 7a med til-
hørende forskrifter, og skal ikke forenes 
med innkreving av bompenger etter 
veglovens § 27.

Status:
Våren 2017 ble det gjort endringer i veglovens § 27 sam-
tidig som vegtrafikklovens § 7a ble fjernet. I praksis betyr 
det at byene nå kan innføre køprising i bomringene uten 
de samme kravene til effektrapportering som tidligere lå 
i vegtrafikkloven. (I tillegg kan byene innføre miljødiffer-
ensiering. I tillegg har de mulighet til beredskapspriser i 
perioder med akutt luftforurensing.) 
Regjeringen har med dette gått bort fra det de tidligere 
har påpekt om at man ikke kan bruke køprising i kombi-
nasjon med vanlig bompengeinnkreving. NAF sentralt 
har hatt høyt trykk i media om bompengesaker i 2018, 
deriblant forholdet mellom finansiering og regulering.

NAF-arbeid 2019: 
Både NAF sentralt og NAFs lokalavdelinger skal fort-
sette å påpeke målkonflikten mellom det å regulere 
biltrafikk og å bruke bompenger som hovedfinansiering-
skilde. Vi ønsker køprising som regulerende virkemiddel, 
men grunnfinansiering må på plass. Denne argumentasjonen 
må også sees i sammenheng med utredning av et nytt 
veiprisingssystem.

NAF vil at: 
Kommuner i byområdene skal inngå  
forpliktende arealbruksplaner som 
sørger for at bilavhengigheten 
reduseres.

Status:
Alle kommuner har arealplaner, og noen har også felles 
plan med omkringliggende kommuner – såkalt inter-
kommunale planer. Det er varierende hvor stort fokus 
kommunene har på transportløsninger. For de ni største 
byområdene har gode arealplaner avgjørende betydning 
for deres mulighet til å inngå byvekstavtale med staten.

NAF-arbeid 2019: 
NAFs lokalavdelinger bør arbeide for at arealplanene ser 
helheten mellom arealbruk og transportbehov, og at 
kommunene følger opp sine egne planer der disse er gode. 
NAF sentralt fortsetter arbeidet med å vektlegge 
betydningen av lokalisering av offentlige arbeidsplasser 
og tjenester.
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NAF vil at: 
Standardiserte ladestasjoner og fylle- 
stasjoner for alternativt drivstoff må 
gjøres tilgjengelig på lik linje med  
fyllestasjoner for fossilt drivstoff.

Status:
Utbyggingen av ladepunkt og ladestasjoner, og spesielt 
hurtigladestasjoner, holder ikke tritt med behovet som 
kommer av det økte elbilsalget. Samtidig er det mange 
som bor i borettslag/ sameier som ikke har lademulighet  
hjemme. Hydrogenstasjoner er så godt som ikke- 
eksisterende.

NAF lanserte i 2018 en sju punkts ladeplan  som vi 
har jobbet opp mot myndighetene med. Her tar vi opp 
behovet for hurtigladepunkter, behovet for en statlig 
støtteordning for kommuner som vil bygge gateladere 
og støtte byggelag med ladepunkter, og offentlig støtte 
til drift av hurtigladere i distriktene. I tillegg ønsker vi at 
privatpersoner skal få momsfritak for hjemmeladere. 

NAF-arbeid 2019: 
NAFs lokalavdelinger kan jobbe målrettet mot sine 
kommuner for å få offentlige ladestasjoner på plass. 
Man kan også jobbe opp mot sine kommuner for å få på 
plass støtteordninger for utbygging av lademuligheter i 
borettslag/ sameier der det er aktuelt. NAF sentralt vil 
fortsette å ha fokus på NAFs ladeplan og presse på for 
en god statlig støtteordning. 

NAF vil at: 
Det tilrettelegges for at klimautslippene 
fra transport går ned på en måte som 
ivaretar vårt behov for mobilitet.

Status:
Regjeringen har et mål om å halvere utslippene fra  
transport: Regjeringen vil «…ha sektorvise ambisjoner 
for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor, 
herunder å halvere utslippene fra transportsektoren innen 
2030». Norge er et stykke unna målsettingene om  
nedgang i utslipp fra transportsektoren totalt sett, tross 
stadig mer energieffektive kjøretøy og stort salg av null- 
utslippskjøretøy. De siste årene har utslipp av klimagasser 
gått noe ned, men det skyldtes i hovedsak innblandingen 
av biodrivstoff. Det er stort politisk og fagmiljøfokus på 
restriktive tiltak i byene for å få bukt med lokal luft- 
forurensing. 
NAF har jobbet med tre tiltak spesielt som vårt bidrag til 
en renere transport: En omstilling av den norske bilparken, 
en bedre ladeinfrastruktur for elbiler (se over), samt  
forslag til en bedre pendlergaranti for de som velger å 
reise med tog.

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt inkluderer denne målsettingen i øvrig  
arbeid med bilavgifter, pendlergaranti og med bytransport. 
NAFs lokalavdelinger må ha denne målsettingen med 
seg i sitt arbeid med bytransport. Det er viktig å påpeke 
at myndighetene finner riktig tiltak for å hensynta både 
nedgang i utslipp og opprettholdelse av mobilitet. 

Miljø
og klima

NAF vil at: 
Bruken av veisalt reduseres, og at det 
utvikles og tas i bruk gode alternative 
metoder til salting.

Status:
Saltforbruket har økt de siste årene, men med årlige 
variasjoner. Funksjonskontraktene mellom entreprenør 
og vegvesenet endres til det bedre etter hvert som  
disse løper ut og inngås på nytt.

NAF-arbeid 2019: 
NAFs lokalavdelinger bør følge opp funksjonskontrakter 
i sine respektive områder der hvor det er kunnskap og 
interesse for det.

NAF vil at: 
Det gis incentiver for å elektrifisere  
ferjer, næringskjøretøy og jernbane- 
linjer, forsyne skip med landstrøm  
og få mer gods over på sjø og bane.

Status:
Det foregår et innovasjonsarbeid med elektrifisering av 
ferjer, og i nye anbud til ferjedrift legges det nå inn krav 
om null- og lavutslipp. Salget av elektriske varebiler 
økte med over 20 pst. i 2017, men utvalget av modeller 
er foreløpig lite. Fokuset på landstrøm er relativt høyt, 
men følges ikke opp med bevilgninger til landstrøm- 
anlegg på kaiene. Det ser også ut til at elektrifisering av 
Trønderbanen blir forsinket.

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt arbeider med at næringskjøretøy må ta sin 
del av ansvaret for å få ned klimautslipp fra transport. 
NAFs lokalavdelinger, spesielt der det er mye cruise-
trafikk, bør holde fokus på landstrøm til skip. 
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Miljø
og klima

NAF vil at: 
Banenettet rustes opp, spesielt rundt, 
mellom og i de største byene.

Status:
Planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet 
går sin gang, dog noe forsinket på enkeltstrekninger, 
med størst fokus på det «indre triangelet» og Ringe- 
riksbanen. Det er stort behov for vedlikeholdsmidler til 
jernbanen, hvor etterslepet ikke tas igjen. T-banenettet 
i Oslo og bybanen i Bergen har høyt fokus i disse byene, 
og regjeringen betaler halvparten av finansieringskost-
nadene på Fornebubanen og bybanen til Fyllingsdalen. 
Ennå er jernbanetiltak fullt statlig finansiert, også i 
byene. NAF lanserte sent i 2018 en ny pendlergaranti- 
ordning for togpendlere. Dersom denne kommer på 
plass, vil behovet for økt driftssikkerhet synliggjøres.

NAF-arbeid 2019: 
NAF sentralt skal jobbe videre med å få på plass en ny 
og bedre pendlergarantiordning. NAFs lokalavdelinger 
må følge opp sine respektive byplaner.


