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INNSPILL TIL RETNINGSLINJE 2 FOR TRANSPORTETATENES ARBEID MED 
NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018–2027 
 

Innledning og hovedbudskap 

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre viser til innspill til retningslinje 1 
for transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2027, datert 4. mars 
2014. Vi sender herved våre innspill til retningslinje 2. 
 
Vårt hovedbudskap til retningslinje 2 er følgende: 

 Samferdselsdepartementet må sette et mål for klimakutt i transportsektoren på minst 
40 prosent innen 2030, sett i forhold til 1990 

 Tiltak og virkemidler i kommende NTP må ha langsiktige og globale perspektiver og ikke 
begrense seg til forpliktelsene i Kyoto-protokollen 

 EUs hvitbok for transport må bli førende for norsk samferdselspolitikk 

 Det trengs nye og konkrete klima- og miljømål for transportsektoren, der 10 prosent 
reduksjon av personbilkilometer i 2030 i forhold til 2010 og overføring av 20 prosent av 
godsmengden fra veg til bane samt et stabiliseringsmål for luftfarten framstår som 
viktige 

 Transportetatene må i sitt planforslag synliggjøre målkonfliktene tydelig 

 Det trengs helhetlige utredninger av transportkorridorene mellom landsdelene, som ser 
alle transportformer under ett, basert på firetrinnsmetodikken 

 Fokus på samfunnsøkonomisk lønnsomhet må ikke overstyre behovet for målstyring på 
bl.a. miljøområdet 

 Bindene avtaler mellom stat og kommuner, for å innfri miljø- og klimamål i 
samferdselssektoren, må i større grad tas i bruk 

 

Viktig med tydelige miljø- og klimamål 

Gjennom Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU 

har regjeringen presentert et mål om å kutte norske klimagassutslipp med minst 40 prosent 
innen 2030, sett i forhold til 1990-nivå. Mye tyder på at dette ikke er ambisiøst nok1, og det er 
skapt usikkerhet omkring hvor mye som skal kuttes i Norge. For å oppnå tilstrekkelige kutt 
totalt taler mye for at transportsektoren må få et bindende sektormål som minst tilsvarer det 
nasjonale målet på minst 40 prosent kutt, noe som også vil være viktig for å gi tilstrekkelige 
insentiver for omstilling. Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender 
ber derfor Samferdselsdepartementet sette et mål for utslippskutt i transportsektoren på minst 

40 prosent innen 2030, sett i forhold til 1990. 
 
Og det blir den kommende transportplanen, NTP 2018–2027, som blir avgjørende i arbeidet 
med å omstille transportsektoren til lavutslippssamfunnet. 

                                                        
1
 Klimapolitikken må minst ta utgangspunkt i 2-gradersmålet og dermed forholde seg til karbonbudsjettet på 

1000 GtCO2 globalt fra 2011 (gitt 66 prosents sjanse for at målet skal kunne innfris): Se tabell 2.2 i IPCC Fifth 

Assessment Synthesis Report, november 2014: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar5/syr/SYR_AR5_LONGERREPORT.pdf  

mailto:naturvern@naturvernforbundet.no
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Helheten i miljøutfordringene må adresseres 

Omstillingene i transportsektoren og dermed også NTP 2018–2027 må adressere helheten i 
miljøutfordringene og sørge for en politikk som bidrar til å løse nettopp hele spektret av 
miljøutfordringer. Energibruk og arealbruk er hoved-driverne bak miljøutfordringene, så 
førsteprioritet må derfor være å sikre energi- og arealeffektive løsninger og en betydelig 
reduksjon i totalt energiforbruk.2 Behovet for å ta vare på artsmangfoldet og Norges 
forpliktelser til dette, samt behovet for å ta vare på dyrka jord for å sikre framtidig 
matproduksjon, tilsier at det i svært liten grad kan aksepteres at nye arealer omdisponeres til 
infrastruktur eller til å produsere energi til transportformål. 
 
Tiltak og virkemidler i NTP 2018–2027 må ha et langsiktig og globalt perspektiv og se 
utfordringene i et livsløpsperspektiv. Klimapolitikken kan og bør ikke begrenses til å innfri 
dagens nasjonale forpliktelser i Kyoto-protokollen.  Det betyr at også utslipp fra internasjonal 

luftfart og sjøfart til/fra Norge må adresseres. I tillegg må vi sikre at tiltak som gjøres for å 
kutte klimagassutslipp i Norge, ikke resulterer i vesentlig økte utslipp i andre land (f.eks. 
gjennom import av biodrivstoff eller karbonintensive produkter). 

 
EUs hvitbok for transport bør bli førende 

Et annet element i regjeringens klimapolitikk er samarbeid med EU. Vi mener dette bør få som 
konsekvens at EUs hvitbok for transport må legge føringer for norsk politikk. EUs hvitbok3 

inneholder bl.a. følgende mål: 

 «30% of road freight over 300 km should shift to other modes such as rail or 
waterborne transport by 2030, and more than 50% by 2050, facilitated by efficient and 
green freight corridors. To meet this goal will also require appropriate infrastructure to 
be developed» 

 «By 2050 the majority of medium-distance passenger transport should go by rail» 

 

Nødvendig med supplerende mål 

Behovet for å løse helheten i miljøutfordringene forsterker behovet for at det settes mål om 
transportoverføring (som i EUs hvitbok) og reduksjon i transportomfanget. Klare og ambisiøse 
mål, med tilhørende økonomiske rammer, er nødvendig for at transportetatene blir i stand til å 
utarbeide et slagkraftig forslag til ny NTP, som gjør at transport- og klimapolitiske mål for 
2030 kan innfris. 

 
Organisasjonene bak dette brevet mener det har vært helt nødvendig med nullvekstmålet for 
personbiltrafikken i storbyområdene. Men siden 70 prosent av klimaeffekten fra nordmenns 
reiser skyldes reiser som er mer enn 100 km lange4, mener vi det må på plass mål som gjelder 
vegtrafikken også utenom storbyene og for flytrafikken. Dette for å hindre at trafikkveksten 
spiser opp forbedringer som oppstår gjennom kjøretøyteknologiske forbedringer og økt bruk av 
alternativ energi. 

 
For vegtrafikken mener vi Miljødirektoratets ferske klimautredning5 er et godt utgangspunkt 
for diskusjonen. Utredningens tiltakspakke 3, som sørger for 42 prosent utslippskutt i 
transportsektoren, inneholder flere viktige tiltak. Vi vil vektlegge følgende to, som vi mener må 
legges til grunn i det videre planarbeidet: 

 10 prosent reduksjon av personbilkilometer i 2030 i forhold til 2010 (som gir reduserte 
klimagassutslipp tilsvarende 2,1 mill. tonn CO2-ekv. årlig) 

 Overføring av 20 prosent av godsmengden fra veg til bane (som gir reduserte 
klimagassutslipp tilsvarende 0,5 mill. tonn CO2-ekv. årlig) 

                                                        
2 Fersk rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat om klimaeffekten av bl.a. biodrivstoff fra skog: 

http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Nyheter/Bioenergi-fra-skog-reduserer-ikke-klimagassutslippene/ 
3 EUs hvitbok for transport, side 9: http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm 
4 Artikkelen «Å reise er å leve»: http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=10120 
5 Kunnskapsgrunnlaget for lavutslippsutvikling: Miljødirektoratet, 2014: 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Oktober-2014/Kunnskapsgrunnlag-for-

lavutslippsutvikling/ 

http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Nyheter/Bioenergi-fra-skog-reduserer-ikke-klimagassutslippene/
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm
http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=10120
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Oktober-2014/Kunnskapsgrunnlag-for-lavutslippsutvikling/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Oktober-2014/Kunnskapsgrunnlag-for-lavutslippsutvikling/
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52 prosent av klimaeffekten fra nordmenns reiser skyldes flytrafikk, som også er en 
medvirkende årsak til at reiser på over 100 km utgjør en så stor andel av den totale 
klimaeffekten.4 Vi finner det derfor helt nødvendig at NTP også får et mål for maksimalt 
transportomfang for flytrafikken. Vi betrakter nullvekst i flytrafikken som høyst nødvendig, 
både innenlands og utenlands, for at vi skal kunne oppnå signifikante kutt i klimagassutslipp 
og andre miljøutfordringer fra denne sektoren, i tråd med det som trengs for at 2-

gradersmålet kan innfris. Vi vil advare mot videre utbygging av de store flyplassene, som vil 
låse samfunnet til et høy energiforbruk med tilhørende klimagassutslipp, som det blir 
vanskelige å gjøre noe med seinere, særlig når mange milliarder investeres i en infrastruktur 
som også må nedbetales. 
 
Avinors avhengighet av høy trafikk for å dekke sine kostnader gjør oss også usikre på om 
dagens finansieringsform kan forene både miljøhensyn, distriktshensyn og andre 

samfunnshensyn i luftfarten. 
 

Synliggjøre målkonflikter 

I dokumentet Utfordringer for framtidens transportsystem – Hovedrapport fra analyse- og 
strategifasen som transportetatene la fram 25. februar 2015, presenteres tre strategiske 
hovedsatsinger: 

 Miljøvennlige, sikre og tilgjengelige byområder 

 Robuste regioner og effektive korridorer 

 Sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport 

 Vedlikehold av infrastruktur for pålitelighet og sikkerhet 
 
I tillegg ligger klimahensyn til grunn for transportetatenes mål og prioriteringer. 
 

At klimahensyn ligger til grunn for mål og prioriteringer, bygger opp om vårt budskap. Vi ser 
likevel store potensielle målkonflikter i kulepunktet «Robuste regioner og effektive korridorer», 
når det gjelder både klima, matjord og naturmangfold. Disse bør synliggjøres godt i 
transportetatenes planforslag, slik at det blir enklere å velge løsninger som ikke slår negativt 
ut for miljø og klima. 
 

Helhetlig analyse av transportkorridorer  

Organisasjonene bak dette brevet vil understreke behovet for helhetlige analyser av 
transportkorridorene mellom landsdelene. Vi er imidlertid vitner til at helhetsperspektivet 
reduseres noe. Et eksempel er øst-vest-utredningen, som ikke er en konseptvalgutredning 
basert på firetrinnsmetodikken6, men en utredning som nøyer seg med å analysere ulike 
alternativ for veginfrastrukturutbygging. Avinor gjennomfører heller ikke 
konseptvalgutredninger basert på firetrinnsmetodikken for sine planer om flyplassutbygginger, 
som har potensielt svært store konsekvenser for transportens klimagassutslipp.7 
 

Det er i transportkorridorene mellom landsdelene og mot Sverige at jernbanen er mest 
interessant for godstransporter.  Da vil vi minne om hva som står på side 11 i Utfordringer for 
framtidens transportsystem – Hovedrapport fra analyse- og strategifasen: 
 
«Et stadig bedre vegnett gjør vegtransport til en sterkere konkurrent til både sjø- og 
jernbanetilbudet, også på de lengre transportene.» 
 

Skal vi ta målet om mer gods på bane på alvor, må dette tas med i diskusjonen om utbygging 
av stamvegene. Dette kommer i tillegg til at vegbygging normalt gir økt personbilbruk, både 
direkte og gjennom at det undergraver en god arealbruk i byer og tettsteder. 
 

                                                        
6 Mer om firetrinnsmetodikken: http://www.vegvesen.no/Fag/Veg+og+gate/Planlegging 
7 Klimakonsekvenser av å øke trafikken ved Bergen Lufthavn: 

http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/Rapporter%20og%20faktaark/2011/111221-samferdsel-

Flesland.pdf  

http://www.vegvesen.no/Fag/Veg+og+gate/Planlegging
http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/Rapporter%20og%20faktaark/2011/111221-samferdsel-Flesland.pdf
http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/Rapporter%20og%20faktaark/2011/111221-samferdsel-Flesland.pdf
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Vi ser derfor et stort behov for helhetlige analyser av transportkorridorene mellom 
landsdelene. Der må også jernbanens plass vies grundig oppmerksomhet, sett i lys av bl.a. 
miljø- og klimautfordringene og ønsket om «robuste regioner og effektive korridorer», uten at 
det nødvendigvis må bety mer veg- eller flytransport. 
 

Samfunnsøkonomi versus andre mål 

Retningslinje 1 til transportetatene understreker at samfunnsøkonomiske analyser skal brukes 
mer, og at samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal vektlegges sterkere. 
 
Situasjonen med målkonflikter forsterkes når det samfunnsøkonomiske analyseapparatet 
priser miljøskader lavt og ikke inkluderer kostnadene ved å ikke innfri f.eks. miljømål for 
transportsektoren. Vi legger til grunn at et slikt manglende samsvar ikke vil svekke miljø- og 
klimaambisjonene i NTP, og at måloppnåelse på miljø og klima vil være viktige kriterier ved 
prioritering av økonomiske rammer. 
 

For å øke måloppnåelsen vil avtaler mellom staten og kommuner/fylkeskommuner være et 
viktig virkemiddel, som bør tas i bruk i større grad enn i dag. Med strenge nasjonale mål på 
miljø, klima og transportomfang vil lokal arealbruk og lokal vilje til bruk av restriktive 
virkemidler ha stor effekt. Staten har, gjennom sine betydelige investeringer i nasjonal 
infrastruktur, en stor mulighet til å stille krav til lokale og regionale myndigheter om at deres 

politikk må bidra til å innfri nasjonale miljø- og klimamål. Dette må skje både i byene 
(gjennom bymiljøavtalene) og i forbindelse med strekningsvise utbygginger av f.eks. 
jernbanen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Lars Haltbrekken  Arnstein Vestre  Arild Hermstad 
leder i    leder i    leder i 
Naturvernforbundet  Natur og Ungdom  Framtiden i våre hender 
 


