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Status for dagens langtidsprogram - infrastruktur



NAF vil at…

– De offentlige bevilgningene til infrastruktur 

økes og gjøres uavhengig av årlige 

bevilgninger over statsbudsjettet.

Status

– Samferdselsdepartementet har variert sin andel av 
statsbudsjettet fra en økning til 7.2% til 2016, 
nedgang i 2017 på 5.2% og videre til 4.2% i 2018.

– Andelen til veiformål av statsbudsjettet har en 
økning fra 2.5% i 2016, til 2.8% i 2017 og ned 
igjen til 2.2% i 2018.

– I kroner har likevel Samferdselsdepartementets 
budsjett økt betydelig, og til veiformål bevilges det 
i 2019 drøyt 37 milliarder kroner

– Ny NTP ble vedtatt i 2018 med rekordhøy ramme 
på 933 milliarder kroner. 536 milliarder av dette 
skal gå til veiformål og 66 milliarder til 
byområdene.

– Bevilgningene er ikke uavhengig av de årlige 
statsbudsjettene

– Nye Veier AS har noe friere handlingsrom ved at 
de styrer ‘sine’ bevilgninger innenfor rammen som 
er gitt gjennom statsbudsjettene



NAF vil at…

– Planprosessen effektiviseres og statlig 

infrastruktur underlegges statlig 

planmyndighet

Status

– Enkeltprosjekt er satt under statlig 

planlegging

– Nye Veier AS sin portefølje underlegges 

statlig plan

– Regjeringen vektlegger effektivisering av 

planprosess og økt bruk av statlig plan

– Aksepten for statlig plan er høy, og 

Riksrevisjonen har påpekt at statlig plan 

er mest effektivt.



NAF vil at…

– Drift og vedlikehold av infrastruktur løftes, 

og forfallet på vei, fergemateriell og 

banenettet elimineres

Status

– Vedlikehold er blitt tydelig prioritert på 

riksvei.

– Etterslepet reduseres på riksvei, men i stor 

grad er reduksjonen knyttet til tunnel og 

bærende konstruksjoner – i mindre grad til 

selve veikroppen

– Nye Veier AS får nå også drifts- og 

vedlikeholdsansvar for veiene i sin portefølje

– Forfallet øker på de fleste fylkesveier, selv 

om det er noen unntak

– Stortinget har vedtatt at det skal opprettes 

en belønningsordning for å redusere 

forfallet på fylkesveiene

– Forfallet på jernbane holdes på samme nivå



NAF vil at…

– Veinormalene gjøres bindende og skal 

fungere som minstekrav for veinettet

Status

– Regjeringen skal utrede forskrifter som 

skal gi nasjonale føringer for riks- og 

fylkesveinettet. Ennå uvisst hva dette 

eventuelt vil si i praksis.



NAF vil at…

– Intelligente transportsystemer (ITS) og ny 

teknologi som gir bedre fremkommelighet 

og økt trafikksikkerhet må tas i bruk. 

Samtidig må hensynet til personvern 

ivaretas.

Status

– Det er økende politisk oppmerksomhet for 

mulighetene ITS og ny teknologi gir

– Interessen for feltet er svært varierende

– Ingen vet helt hvordan ny teknologi skal 

implementeres på best mulig måte, stor 

usikkerhet

– Det pågår en omorganisering som skal 

ivareta at transportetatene blir bedre rustet 

til å ta en ledende rolle innen teknologi

– En del kollektivselskap er gode og 

fremoverlente

– Utviklingen løper fortere enn politikken og 

jussen

– Det er økt oppmerksomhet på 

personvernproblematikken



Oppsummering

– Det satses på samferdsel

– Det satses på vedlikehold, men gjenstår 

mye arbeid her

– Effektiv planlegging og effektiv 

ressursbruk er høyt på agendaen

– Det samme er ny teknologi og bruken av 

den



Hva mener medlemmene og folket
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Trafikantbarometeret 2019



Trafikantbarometeret 2019



Erfaring fra «Hjertet i halsen» og 

rundturer

– Folk ber ikke om mer enn det som er 

strengt tatt nødvendig

– Mange relativt enkle tiltak, som redusert 

hastighet og flytting av busskur



Oppsummering

- Transportinfrastruktur er et viktig 

område som skal prioriteres

- Kollektivtransport skal prioriteres

- Vedlikehold av veiene våre er viktig

… og viktigere enn å bygge nye veier, 

ifølge Ola og Kari Nordmann



Glasskula

Bilde lånt av Niels Buus Kristensen, TØI



Situasjonen i dag

▪ Lavere 

oljeinntekter

▪ Eldre 

befolkning 

▪ Færre 

skattebetalere



Bruke mindre og få mer for pengene



Fra… til…



Handlingsrommet i trangere tider



…redusere porteføljekostnaden



…vurdere alternativer



…bygge for fremtiden



…prioritere

Total

Total Storby By Distrikt

Satsing på kollektivtransport 63 % 74 % 59 % 59 %

Vedlikehold av eksisterende veier 45 % 36 % 45 % 52 %

Mer satsing på jernbane  37 % 37 % 38 % 37 %

Bedre tilrettelegging for sykling 35 % 41 % 34 % 32 %

Utbygging av nye veier 28 % 23 % 26 % 32 %

Tilrettelegge for miljøvennlige biler 21 % 22 % 20 % 20 %

Bedre tilrettelegging for fotgjengere 16 % 20 % 16 % 13 %

Utbygging av ferjetilbudet 4 % 3 % 4 % 4 %

Vet ikke 3 % 2 % 5 % 3 %

Av de følgende 

ulike tiltakene, hva 

mener du 

er viktigst at 

politikere 

prioriterer?

By/distrikt

Fra trafikantbarometeret 2019



Oppsummering

– Vi kan ikke vente oss romslige 

samferdselsbudsjetter framover

– Det er ikke hvor mye penger vi bruker, 

men hvordan vi bruker dem, som er viktig

– Ny teknologi, riktige prioriteringer og 

smartere investeringer kan gjøre at vi får 

mer ut av mindre

– Prioriteringer må uansett til

Bilde hentet fra rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet»



Takk for 
oppmerksomheten!




