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Til transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

STATSBUDSJETTET FOR 2008

Jernbanens investeringsetterslep øker fortsatt
Etterslepet på investeringer sett i forhold til NTP vil med de foreslåtte 2008-midlene 
komme opp i 1104 mill. kr. Etterslepet blir enda større dersom vi måler i forhold til hvilke 
prosjekter som skulle vært realisert.

Gitt de økonomiske rammene er vi enige i at igangsatte prosjekt må prioriteres for å få 
rasjonell utbygging. Når det gjelder nye tiltak for å styrke jernbanen, legger vi vekt på at 
investeringene må:

1. redusere behov for vegutvidelser
2. flytte gods fra veg til bane
3. styrke toget i konkurransen med fly

På kort og mellomlang sikt mener Norges Naturvernforbund at fortsatt tilrettelegging for 
økt godstrafikk inkludert utbygging av Alnabru godsterminal samt utbygging av nytt 
dobbeltspor Oslo–Ski er to store tiltak som må få høy prioritet og sikres finansiering de 
nærmeste åra. Det samme gjelder vedlikehold/fornying.

Vi foreslår at 2008-budsjettet styrkes med 200     mill.     kr   slik:
• 100 mill. kr ekstra, derav ca. 50 mill. kr til kryssingsspor på Sørlandsbanen samt 

eventuell oppstart for bygging av ny godsterminal på Alnabru
• 60 mill. kr ekstra til planlegging, derav 30 mill. kr ekstra til nytt dobbeltspor Oslo–

Ski
• 40 mill. kr ekstra til Bergen–Fløen, for å få fornuftig framdrift på prosjektet

Klimatrusselen tilsier en annen vegpolitikk!
Både klimatrusselen, de mange trafikkulykkene og ønsket om et velfungerende vegnett 
landet over tilsier at vegpengene må brukes annerledes:

• Hold vegene ved like og sats på mindre tiltak inkludert etablering av midtrekkverk
• Bygg ut sykkelveger og gangveger
• Legg til rette for kollektivtransporten

Norges Naturvernforbund ber om at de statlige midlene til bygging av firefeltsveger 
reduseres med 300     mill.     kr  . Aktuelle kuttprosjekt er E 18 Krosby–Knapstad (Østfold), E 6 
Vinterbru–Assurtjern (Akershus) og E 16 Wøyen–Bjørum (Akershus). I tillegg ber vi om 
at firefeltsprosjektet E 39 Stangeland–Sandved – som vil legge til rette for enda mer biler 
– droppes.

Det er bra at bevilgningene til sykkelveger og gangveger øker, men etterslepet er stort i 
forhold til NTP-handlingsprogrammet. I tillegg til mer penger trengs det også økte 
planleggingsressurser for å få bedre planer som prioriterer gående og syklister.

Norges Naturvernforbund ber om at det settes av 200     mill.     kr   ekstra til sykkelveger, 
gangveger, midtrekkverk på eksisterende veger og andre trafikksikkerhetstiltak samt 
kollektivtiltak på riksvegnettet.
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Belønningsordningen må styrkes og utvides til et effektivt miljøredskap
Belønningsordningen er et viktig virkemiddel for å få de større byene til å prioritere 
trafikkreduserende og miljøriktige transportløsninger. Ordningen må utvides kraftig, og 
pengene må også kunne brukes på tiltak som får flere til å gå og sykle. 
Belønningsordningen må premiere kommuner som fører en transportreduserende 
arealpolitikk og satser på trafikkreduserende tiltak som parkeringsbegrensninger og 
vegprising/køfriavgift. Norges Naturvernforbund ber om at belønningsordningen økes 
med 150     mill.     kr   i 2008.

Aktuelle forslag som er oversendt finanskomiteen

Skatt på gratis jobbparkering må praktiseres
Loven om fordelsbeskatning praktiseres ikke når det gjelder gratis parkeringsplasser på 
jobb. Men dersom arbeidsgiver vil gi sine ansatte gratis kollektivtransport, må 
arbeidstakerne fordelsbeskatte av dette. Stortinget må bidra til at miljøriktig atferd ikke 
blir diskriminert, primært gjennom å påpeke at loven om fordelsbeskatning må 
praktiseres også for parkeringsplasser, sekundært gjennom å frita gratis 
kollektivtransport for beskatning.

Innfør samme CO2-avgift på mineralolje som for bilbensin
Dieselbruken øker, og miljøskadene av diesel er større enn for bensin. Likevel er diesel 
billigere enn bensin. Dette er ulogisk og miljøskadelig. Prinsippet om at forurenseren skal 
betale, må gjelde. CO2-avgiften for mineralolje (diesel, flydrivstoff og fyringsolje) må 
økes til samme nivå som for bilbensin, dvs. til 354 kroner per tonn CO2, noe som vil gi en 
provenyeffekt på anslagsvis 1300 mill. kr.

Bra at autodieselavgiften økes, men det er ikke tilstrekkelig
Vi mener også at autodieselavgiften må opp på bensin-nivå. I første omgang bør den 
økes med ytterligere 50 øre, utover forslaget fra regjeringen. Dette vil være et viktig 
grep i arbeidet for gjøre skatte- og avgiftspolitikken grønnere. Vårt forslag vil ha en 
provenyeffekt på anslagsvis 950 mill. kr. Økte avgifter på diesel tilsier at både 
belønningsordningen og overføringene til fylkeskommunene (for kollektivtransport) økes.

Økonomiske konsekvenser av våre transportrelaterte forslag

Inntekter
Endring Kap./post Mill. kr
Engangsavgift, skjerping på biler som 
slipper ut 140 g/km eller mer Kap. 5536, post 71 50
CO2-avgift på mineralolje Kap. 5543, post 70 1300
Autodieselavgift Kap. 5536, post 77 950
Sum økte inntekter 2300

Utgifter
Endring Kap./post Mill. kr
Firefeltsveger Kap. 1320, post 30 -300
Sykkelveger, gangveger, kollektivtransport 
og trafikksikkerhet Kap. 1320, post 30 200
Belønningsordningen Kap. 1330, post 60 150
Investeringer i jernbanenettet Kap. 1350, post 30 200
Sum SDs budsjett 250
Fylkeskommunal kollektivtr. (KRD) Kap. 572 100
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