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Forslag til vedtak 
Hovedstyret vedtar KS samferdselsstrategi for 2015-2017. 
 
Saksfremstilling:  
Hovedstyret behandlet sak om samferdselsstrategi for KS 2015-2017 i sitt møte 19.09, og ga i all 
hovedsak sin tilslutning til utkast til strategi. Hovedstyret ba da om en nærmere vurdering av 
muligheter for et forenklet billetteringssystem, en drøfting av skjevfordelingen som ligger i dagens 
finansiering av kollektivtransport utenom inntektssystemet, samt en  utdyping av momenter knyttet 
til et eventuelt fremtidig kommunalt eierskap til fiskerihavner. 
 
Saken har i løpet av september også vært sendt til behandling i KS` fylkesstyrer. Felles for de innspill 
som er avgitt er først og fremst en tilslutning til hovedlinjene i utkastet til samferdselsstrategi for KS 
2015-2017. Et par av innspillene pekte i tillegg på behovet for å utrede konsekvensene av forslaget 
om å overføre fiskerihavnene fra stat til kommune samt full økonomisk kompensasjon; samt 
skjevfordelingen innen kollektivtransport mellom sentrale deler av Østlandet og et fylke som Sogn og 
Fjordane. 
 
Innspillene knyttet til fiskerihavner er søkt ivaretatt i strategien slik den nå foreligger. Som vedlegg til 
saksfremstillingen følger to korte notat om henholdsvis status for et felles billetteringssystem og 
problemstillinger ved dagens skjevfordeling rundt finansiering av kollektivtransport utenom 
inntektssystemet. 
  
Lasse Hansen           
 

Helge Eide 
Vedlegg 
 
 

SAMFERDSELSSTRATEGI FOR KS 2015-17 
 
Innledning 
Samferdselssektoren har i mange år vært preget av sektortenkning og mangel på helhetlige nasjonale 
løsninger. Et samlet Storting har de de senere årene sett behovet for en forsterket 
samferdselsinnsats. Stortingets erkjennelse og ikke minst en tydeligere økonomisk prioritering, 
skaper både nye muligheter og utfordringer. 
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Regjeringens politiske plattform av 7. oktober 2013 (Sundvollen-erklæringen) varsler en rekke 
reformer som vil få betydning for kommuner og fylkeskommuner i årene som kommer. Det er derfor 
behov for et mer samlet grep om samferdselssatsingen i kommunesektoren. Til nå har mye av 
arbeidet vært konsentrert om fylkeskommunenes oppgaver og ansvar. Med Nasjonal transportplan 
(NTP) 2014-2023 ble også bykommunenes rolle forsterket. Samtidig er det en rekke utfordringer 
knyttet til samferdsel langs kommunale veger og i distriktene som krever nasjonal oppmerksomhet. 
 
På sin veg for å realisere sine samferdselspolitiske mål møter kommuner og fylkeskommuner på en 
rekke politiske mål. Dette skaper målkonflikter som ikke lett lar seg løse. Økt transportvekst på veg 
bidrar til økte klimagassutslipp, utbygging av infrastruktur på veg og bane medfører naturinngrep og 
økt tilgjengelighet for bil og kollektivtransport utfordrer helsegevinsten ved å sykle eller gå - for å 
nevne noen. Virkemidler for å nå ett mål kan påvirke muligheten for å nå et annet mål negativt. Det 
kan også være vanskelig å vite hvilke mål som prioriteres høyest. 
 
Arbeidet med NTP 2018-2027 er i gang. Både statens ambisjoner og kommunesektorens forventinger 
er høye. Kommunesektoren blir nå langt mer systematisk involvert i arbeidet gjennom deltakelse i en 
rekke arbeidsgrupper av det som omhandles som analyse- og strategifasen for NTP 2018-2027. Dette 
krever en samlet innsats for å styrke gjennomføringskraften de kommende årene.  
 
Med dette som bakgrunn tegner det seg et bilde av kommunesektoren som svært sentral når 
nasjonal samferdselspolitikk skal omformes til lokale løsninger. Samferdselspolitikk baserer seg på et 
samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og kommune. Kommunesektoren har en unik mulighet 
til å møte utfordringer på tvers av ulike fag -og politikkområder i motsetning til staten som i større 
grad preges av sterke sektorinteresser.  
 
Landsstyret i KS har vedtatt mål og langtidsstrategier for KS i fireårsperioden fra 2012 til 2016. Flere 
av målene og strategiene gjelder samferdselsområdet:  
 
 KS skal arbeide for økte statlige overføringer for bedre kollektivtransport i byområdene, blant 
annet gjennom forpliktende avtaler mellom staten og kommunesektoren.  
 Arbeide for reell full finansiering av fylkeskommunenes ansvar for fylkesveger og få redusert 
etterslepet i vedlikeholdet vesentlig.  
 
Hensikten med en egen strategi om samferdsel er å beskrive de utfordringer kommunesektoren 
møter innenfor samferdselsområdet, og definere mål og konkrete tiltak KS anbefaler å iverksette 
som svar på utfordringene. Strategien vil være kommunesektorens forslag til en offensiv satsing på 
samferdsel som en viktig del av KS` satsingsområde frem til 2018.  
 
Strategien skal:  
- Å avdekke behovet for ny kunnskap og dokumentasjon. 
- Å belyse prioriterte innsatsområder. 
- Å vise konkret hva vi vil gjennomføre i perioden. 
 
 
Kommunesektorens hovedutfordringer på samferdselsområdet 
 
1. Stort og kostbart vedlikeholdsetterslep  
 
Forvaltningsreformen fra 2010 resulterte i at ca. 17 000 km veg ble overført fra staten til 
fylkeskommunene. Samlet består fylkesvegnettet i dag av om lag 44 200 km veg. Videre omfatter 
fylkesvegene ca. 10 700 bruer, 550 tunneler og 310 ferjekaier. Forvaltningsreformen bidro til at 
kommunesektoren samlet i dag er landets største eier av vegnettet som fordeler seg som følger:  
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Fylkeskommunale veger: 47 % (44 000 km).  
Kommunale veger: 42 % (39 000 km).  
Riksveger 11 % (10 000 km.)  
 
Det eksisterer et betydelig vedlikeholdsetterslep på dagens vegnett på nasjonalt både på riks og 
fylkesveg og kommunale veger. Kartlagt etterslep for riksveger er 35-40 milliarder kroner og for 
fylkesveger 45-75 milliarder, ifølge Statens vegvesen (2013). Spennet i kostnadsoverslaget viser 
hvilken usikkerhet det ligger i hva det faktiske vedlikeholdsbehovet er. Forfallet er størst i Nordland 
(om lag 7,8 mrd. kr), Hordaland (6,5 mrd. kr) og Troms (5,8 mrd. kr).  
 
I forbindelse med forvaltningsreformen foreslo regjeringen å øke rammen til fylkeskommunene med 
1 mrd. kr (2010-kroner). Det ble vist til at «forslaget over tid vil gi rom for å innhente etterslepet på 
det vegnettet fylkeskommunene overtar.» 
 
Tall fra fylkeskommunene viser i samme periode at kostnadsveksten for veginvesteringer har vært 
større enn den generelle kostnadsveksten fylkeskommunene blir kompensert for ved statlige 
overføringer. For mange fylkeskommuner har dette ført til at vedtatte prosjekter har tatt en økende 
del av investeringsrammen. Forvaltningsreformen skulle styrke fylkeskommunenes rolle som regional 
utviklingsaktør, men forfallet på fylkesvegnettet begrenser i dag fylkeskommunenes handlingsrom. 
Om lag halvparten av de fylkeskommunale budsjettene går til drift og vedlikehold, mens resterende 
går til investeringer. Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til kostnadsoverslagene, og da særlig 
de mest omfattende oppgraderingstiltakene, som behovene når det gjelder tunneler.  
 
I NTP 2014-2023 ble det lagt til grunn at veksten i forfallet på vegnettet skal stoppes tidlig i 
planperioden, og at forfallet blir redusert i løpet av planperioden. KS er bekymret for at gapet 
mellom riksvegene og fylkesvegene vil øke i årene som kommer, og at vegnettet preges av store 
regionale forskjeller. For fylkeskommunene vil det være interessant å se hvor mye de benytter av 
egne midler (rammetilskudd og lån) til investeringer. Det kan også være av interesse å fremskaffe 
sammenliknbare data som viser andelen bompenger sammen stilt med andelen statlige tilskudd og 
forskudd.  
 
I likhet med det fylkeskommunale vegnettet er det kommunale vegnettet i varierende forfatning. På 
oppdrag for KS kartla Multiconsult i 2009 vedlikeholdsetterslepet på kommunale veger. Samlet sett 
avdekket kartleggingen at i overkant 10% av det kommunale vegnettet den gang var i en så dårlig 
forfatning at det var et akutt behov for utbedring gjennom et ekstraordinært vedlikehold. 30% av 
vegnettet var ble vurdert som utilfredsstillende som også ville ha behov for et løft av vedlikeholdet. 
Multiconsult konkluderte at kostandene ved å ta igjen vedlikeholdsetterslepet lå i størrelsesorden 
12-24 milliarder kr i 2012-kroner å ta igjen. KS ønsker å benytte en dokumentasjon av det 
kommunale vegnettets tilstand i sitt interessepolitiske arbeid. 
 
Hva skjer med trafikksikkerheten når bevilgninger til fylkesvegene ikke er tilstrekkelige til å ta igjen 
kartlagt vedlikeholdsetterslep? KS er bekymret for at trafikksikkerhetsgapet mellom riksvegene og 
fylkesvegene vil øke ytterligere. Et økende gap i hvordan forfallet møtes på riks -og fylkesveg vil 
påvirke trafikantenes sikkerhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål: 
• Kommunesektoren som vegeier prioriteres tydeligere i NTP 2018-2027 gjennom bedre 

sammenheng mellom riksveinett og øvrig veinett. 
• Reell fullfinansiering av fylkeskommunenes og kommunenes ansvar som vegeiere.  
• Forutsigbar utbedring av vedlikeholdsetterslepet  
• Halvere antall skadde og drepte i biltrafikken innen 2024. 
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Mulige tiltak fra KS som oppfølging av strategi: 
 Gi konkrete innspill til NTP 2018-2027 om kommunesektoren som vegeier og sammenheng 

mellom riksveinett og øvrig veinett.  
 Utarbeide oppdatert oversikt over kartlagt vedlikeholdsetterslep på kommunale veger 
 Kartlegge vedlikeholdsetterslepet på kommunale veger. 
 Synliggjøre beste praksis av fylkeskommunale trafikksikkerhetstiltak. 
 
2. Klimaendringer krever tilpasning 

Klimaet er i endring, med mer ekstremvær til følge. Først og fremst må vi regne med økt og mer 
intens nedbør med store lokale variasjoner. Temperaturøkning, hyppigere temperaturendringer og 
mer vind er også sannsynlig. Det nye klimaet stiller kommunesektoren overfor nye og tøffe 
utfordringer som krever nye svar og løsninger.  
 
Kommunene står i første linje i arbeidet med å tilpasse seg klimaendringene. Dette stiller store krav 
til kunnskap om lokale endringer og til kompetanse og kapasitet for nye tiltak. Samtidig må det 
tilføres nye ressurser til tilpasningsarbeidet. I dag er kostnadsdekningen for skader relatert til flom, 
skred og storm utilstrekkelig.  
 
Større og mer intense nedbørsmengder setter også store krav til kommunene. Veiene må kunne tåle 
større belastninger enn hva de har måttet tåle så langt pga værendringer. Da er det ikke tilstrekkelig 
at veiene tilbakeføre til opprinnelig standard nårutbedringer etter flom og ras skjer. I byene vil 
overvannshåndtering skape utfordringer på grunn av mange tette flater på veier og plasser. Godt 
vedlikehold av kommunale veier og gater kan redusere negative konsekvenser av endringer i klimaet. 
Byutvikling i havneområder og fortetting gir også utfordringer.  
 
 
For at kommunene skal kunne utføre oppgavene sine på en måte som sikrer robuste og bærekraftige 
lokalsamfunn i framtida, er det nødvendig at hensynet til et endret klima blir en integrert del av de 
kommunale ansvarsområdene. I dag er kunnskapen om hvilke klimatilpasningstiltak som kan og bør 
gjennomføres i kommunesektoren utilstrekkelig ut fra dagens klimaframskrivinger. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Mulige tiltak fra KS som oppfølging av strategi: 
 Kartlegge risiko- og sårbarhet av vegnettet med hensyn til klima. 
 Bidra til at NTP 2018-2027 speiler kostnader knyttet til klimatilpasset infrastruktur. 
 Utvikle kurs -og kompetanse om klimaendringers konsekvenser for samferdselsstrukturen.  

 
3. Utfordringer for de største byområdene - kampen om arealene 

Det ventes en betydelig befolkningsvekst i de største byområdene i årene framover, og 
etterspørselen etter transport vil øke. De byområdene med størst vekst er i dag Stavanger-regionen, 
Osloregionen (inkl. Drammen), Bergensregionen, Trondheimsregionen og Kristiansandsregionen.  
 

Mål:  
• Økt kompetanse i kommunesektoren om hvordan samferdselsinfrastruktur kan tilpasses et 

endret klima. 
• Kartlagt vedlikeholdsetteslep tar høyde for endret klima og behov for bedre standard.   
• NTP 2018-2027 speiler kostnader knyttet til klimatilpasset infrastruktur. 
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Omfanget av de trafikale utfordringene varierer. De fire største byområdene har i dag store 
kapasitets- og miljøutfordringer. Også i middels store byområder er det utfordringer knyttet til 
miljøforhold og framkommelighet som må løses. Videre er det viktig å vurdere hvilke trafikale 
løsninger som er gunstige for den langsiktige byutviklingen i mindre byområder. Til tross for mål om å 
redusere klimagassutslippene, har det vært en kraftig økning av CO2-utslippene de senere årene. 
Utslipp fra vegtrafikken øker mest. Strengere utslippskrav til fra privatbilene har bidratt positivt på 
energieffektiviteten, men ikke lykkes å veie opp for veksten i transportomfanget så langt. Behovet for 
å endre dagens trafikkutfordringer må ses i sammenheng med målet om å bli et lavutslippssamfunn 
innen 2050. Her spiller samferdselspolitikken en viktig rolle.    
 
Fagrådet for bærekraftig bypolitikk beskriver situasjonen for byområdene som følger i sin 
sluttrapport til Kommunal- og moderniseringsministeren:  
 
«Bypolitikk gir rammer og retning for løsninger av byens overordnede utfordringer og har høy 
livskvalitet for størst mulig andel av befolkningen som mål. I norsk sammenheng er en 
hovedutfordring å sørge for at bypolitikken i større grad samordner sektorinteresser, framfor at disse 
styrer byenes utvikling.  
 
I konkret forstand er bypolitikkens store oppgave å sørge for at det å bo og leve bymessig er et gode, 
og ikke et problem. Når en by vokser og områder transformeres, bør det resultere i økte kvaliteter for 
alle innbyggerne i en by, og ikke som belastninger.» 
 
Konturene av bypolitikk som et synlig og høyere prioritert politikkområde, ble presentert i 
forbindelse med NTP 2014-2018. Som følge av dette blir et sentralt spørsmål som i årene som blir 
hvordan man nasjonalt, regionalt og lokal sammen skal nå Stortingets målet om å ta 
personbilveksten med kollektivtransport, sykkel og gange i storbyene.  
 
 
For kommunesektoren blir mer målrettet arealplanlegging som bidrar til bedre framkommelighet for 
kollektivtransporten og restriksjoner på bilbruk, vårt viktigste bidrag til å nå dette såkalte 
nullvekstmålet. Det krever at kommunene legger restriksjoner på bilbruk der hvor den skaper størst 
problemer og hvor kollektivtransporten er mest konkurransedyktig. 
 
Kravet om en samordnet areal -og transportplanlegging stilles i første omgang til de byområdene 
som omfattes av ordningen med bymiljøavtaler. Mer kompakt arealbruk og fortetting ved 
knutepunkter for kollektivtrafikken er avgjørende for å lykkes. Allerede nå vil mindre kommuner som 
evner å planlegge for en mer samordnet arealbruk være nødt til å forberede seg på en 
omstillingsperiode. Dette forutsetter en økt forståelse og kompetanse om forholdet mellom 
transportplanlegging og arealplanlegging.  
 
Hvor godt eier kommuner og fylkeskommuner i vekst dette målet? En samferdselsstrategi som bidrar 
til endret areal -og transportpolitikk byr på flere dilemmaer vi må våge å ta på for å lykke så snu en 
uheldig utvikling.  
 

- Vektlegger vi fortsatt argumenterer for å bygge veg ut av kapasitets- og miljøproblemene 
som trendutvikling vil gi? 

- Planlegger vi vegkapasitet inn mot de største byområdene uten å se det i sammenheng med 
nullvekstmålet? 

- Skal endrede reisevaner skje i andre regioner enn vår egen?  

De mange beslutninger som først og fremst fattes i kommuner og fylkeskommuner i årene som 
kommer vil vise om kommunesektoren i praksis følger opp uttalte ambisjoner om en mer 
miljøvennlig areal- og transportpolitikk. 
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Behov for bedre samarbeid  
For å håndtere trafikkveksten og samtidig følge opp Klimaforliket og NTP 2014-2023, skal veksten i 
persontransporten i storbyområdene dekkes med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette 
innebærer en betydelig utbygging av kollektivtransporten i kombinasjon med tiltak som fortetting, 
parkeringsrestriksjoner, bedre fremkommelighet for kollektivtransporten og økte kostnader for 
bilkjøring for eksempel i form av vegprising eller andre avgifter. Samtidig er det en utfordring at 
kollektivtransporten i storbyområdene allerede i dag sterkt underfinansiert. 
 
For å nå det såkalte «nullvekstmålet» er et partnerskap mellom stat, fylkeskommune og bykommune 
foreslått. Det er særlig innføring av helhetlige bymiljøavtaler og oppfølging av disse som vil bli 
sentralt. Totalt er det foreslått et statlig forhandlingsbidrag til bymiljøavtaler på 26,1 milliarder 
kroner til slike avtaler i NTP-perioden.  
 
Bruk av midlene vil i første omgang være avgrenset til de ni største byområdene uten at dagens 
avgrensning er logisk for de byområdene som faller utenfor ordningen (Haugesund, Ålesund, Bodø, 
Vestfoldbyene, Kristiansund, Moss bl.a.). I tillegg til de største byområdene har flere mellomstore 
byer signalisert interesse for å inngå bymiljøavtalelignende avtaler. For KS er det avgjørende at et 
fremtidig partnerskap ikke avgrenses til noen utvalgte byregioner, men omfatter de byene som 
ønsker å inngå en avtale med staten.   
 
Kollektivtransport koster  
Drift av kollektivtransport utenom jernbane er i dag et fylkeskommunalt ansvar. 
Fylkeskommunene gir tilskudd til regional kollektivtransport og fastsetter billettpriser, omfang og 
kvalitet på rutetilbudet. Utredninger utført på oppdrag for Samferdselssjefskollegiet (Asplan, 2012) 
har vist at fylkeskommunenes kostnader til drift av kollektivtilbudet har økt med 54 prosent siden 
2005, mest på grunn av økt trafikkvolum og økte driftskostnader for kjøretøyene. Skatteinntekter og 
overførte statlige midler har økt med 30 prosent. Billettinntektene har økt med langt mindre. 
I de største byområdene dekker de reisende om lag halvparten av egen reise. Her finansierer 
fylkeskommunene om lag 10 kr per påstigning. I resten av landet betaler fylkeskommunene 
størstedelen av reisen, fra 30 kr per påstigning og oppover. Samtidig mangler fylkeskommunene en 
samlet oversikt over hvilket behov man på sikt vil ha for tilskudd til drift av kollektivtransport i de 
byområdene gitt nullvekstmålet.  
 
Dagens ordning med statlig kjøp av lokale togtjenester hindrer nødvendig samordning mellom 
lokaltog, buss, bane, trikk og ferje. De reisende møter i tillegg ulike billettløsninger, informasjon og 
reisegaranti. Et fremtidig lokalt kollektivtransporttilbud møter forventinger som dagens mange og lite 
brukervennlige tilbud ikke innfrir.  
 
Forenkling av kollektivreisen  
For å få flere til å reise kollektivt er brukervennlighet avgjørende. I dag slutter ofte den enkelte 
bussrute og enkelte fergeruter ved fylkesgrensene og har altfor kort rutetidshorisont. Mangel på 
harmoniserte takstsystemer, ulike reiseplanleggere og billetteringssystemer gjør det krevende å reise 
på tvers av fylkesgrensene.  
 
Stortinget vedtok allerede i 2006 at det skulle innføres en nasjonal reiseplanlegger uten at dette 
målet så langt er innfridd. På nytt oppdrag fra Stortinget har regjeringen i 2014 fått i oppdrag å 
forsterke innsatsen i arbeidet med utvikling av en nasjonal reiseplanlegger og system for elektronisk 
billettering. En slik nasjonal reiseplanlegger skal også være tilpasset de kravene som kommer for en 
framtidig sammenhengende reiseplanleggingstjeneste i Europa. Løsningen skal inneholde all 
kollektivtransport i landet, og folk skal både kunne planlegge reiser og bestille billetter via 
planleggeren. En viktig forutsetning for å lykkes med elektronisk billettering er imidlertid at 
fylkeskommunenes takstsystem harmoniseres, forenkles og tilpasses elektronisk billettering. 
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Bedre samordning av kollektivtransporten i distriktene 
En annen utfordring utenfor byområdene gjelder bedre samordning av offentlig transport i 
distriktene. I dag betaler staten for syketransport, fylkeskommunene for skoletransport og for 
rutetilbud og bestillingstransport. Utvalgte forsøksfylker søker om å vurdere 
effektiviseringspotensialet i å se ulike transporttjenestene i sammenheng. Utvalgte forsøksfylker 
vurderer effektiviseringspotensialet i områder med tynt befolkningsgrunnlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulige tiltak fra KS som oppfølging av strategi: 
 Gi innspill til arbeidet med lokalt kjøp av lokale jernbanetjenester samordnet med øvrig lokal 

kollektivtransport. 
 Øve påtrykk for at også mellomstore byer kan delta i ordningen med helhetlige 

bymiljøavtaler. 
 Synliggjøre det økonomiske behovet for ordninger for bestillingstransport i distriktene. 
 Utfordre medlemmene til å få frem brukervennlige løsninger for ruteplanlegging og 

billettering. 
 

4. Fremtidens godsløsninger krever helhetlige løsninger 

Det er et uttrykt politisk mål å flytte godstransport fra vei til sjø. I forbindelse med NTP arbeidet er 
det etablert et eget prosjekt som heter «Bred samfunnsanalyse av godstransport». Formålet med 
prosjektet er å kartlegge godsstrømmer og politikkområder som påvirker valg av transportform. 
Målet er å komme frem til virkemidler som bidrar til å flytte transport fra vei til sjø og bane. Denne 
målsettingen stiller krav til havnene som effektive tilbydere av havnetjenester.  
 
I arbeidet med utvikling av effektiv godshåndtering i havnene er det samtidig viktig å ha et 
helhetsbilde på havnenes ulike markedsområder. Godshåndtering er en av flere oppgaver havnene 
har, slik at ny politikk tar hensyn til havnenes helhetlige ansvar overfor sitt lokalsamfunn og som lokal 
og regional tilrettelegger av næringsaktivitet. 
 
Flere bebudede endringer kan få konsekvenser for kommunenes rolle som havneeiere i tiden som 
kommer: Samferdselsdepartementet har stilt spørsmål ved Havne- og farvannslovens bestemmelser 
om havnekassen. Departementet ønsker også å vurdere om fiskerihavnene fortsatt skal være statlige 
eller om de skal overføres til kommunene.  
 
Kommunene eier 57 kommunale trafikkhavner og forvalter derfor viktig infrastruktur av strategisk 
betydning for transportsektoren og for persontransport sjøveien. Mange steder er havnene også 
viktige drivere for lokal næringsutvikling. Forvaltningen av dette ansvaret er derfor viktig. Historisk 
har havnenes økonomi vært selvstendig, og det er mange grunner til det: Havnene er selvfinansiert 
og i all hovedsak kommer inntektene fra brukerne av havnene og fra utleie av eiendom relatert til 
havnevirksomhet. I den nye havne- og farvannsloven som trådte i kraft i 2010 valgte derfor 

Mål:  
• Utarbeide finansieringsmodeller som sikrer reel fullfinansiering av fylkeskommunenes 

oppgaver innen kollektivtransport.   
• Avklart ansvarsfordeling mellom stat, fylkeskommune og kommune for å gjøre 

kollektivtransporten mer konkurransedyktig.  
• Kommunesektorens bidrag til å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken utløser statlige 

virkemidler. 
• Ordningen med helhetlige bymiljøavtaler utvides til også gjelde mellomstore byer utenfor 

dagens ni byområder i Fremtiden byer.  
• Ordning med nasjonal ruteplanlegging og elektronisk billettering er innført. 
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myndighetene å opprettholde ordningen med egen havnekasse fraskilt kommunens økonomi. 
Havnekassen slik den er regulert i dag skaper imidlertid problemer i noen kommuner der det er 
ønskelig å utvikle havneareal til annet formål, f.eks. byutvikling. Å finne en løsning for et nytt 
regelverk knyttet til havnenes økonomi er derfor viktig for kommunene og det vil gi 
utviklingsmuligheter for havnene. 
 
Godstransport i by  
Utfordringer knyttet til urban godstransport faller sammen med økende befolkningstetthet og 
urbanisering. Mange byområder er ikke tilrettelagt for vareleveringer med større kjøretøy. 
Godstransport må være en del av en helhet, hvor behovet for en effektiv og miljøvennlig gods- og 
persontransport løses samtidig som hensynet til byutvikling og bomiljøer ivaretas.  
 
Fiskerihavner 
Regjeringen ønsker også i havnestrategien å vurdere om fiskerihavnene fortsatt skal være statlige 
eller om de skal overføres til kommunene.  
 
I dag er det ca. 700 statlige fiskerihavner og ca. 250 av disse havnene er aktive. Tilstanden til en del 
av fiskerihavnene er dårlig med et stort behov for vedlikehold. Om kommunene skulle overta 
eierskapet til fiskerihavnene bør det i så fall gjennomføres en grundig evaluering av dagens status og 
det må dokumenteres hvilket vedlikeholdsbehov som finnes slik at det følger med tilstrekkelige 
vedlikeholdsmidler fra staten til kommunene for å ta vare på disse havnene. Fordelen med å overta 
eierskapet til fiskerihavnene vil være at det i kommuner med kombinerte fiskerihavn og kommunal 
trafikkhavn vil bli en mer enhetlig drift av havneanleggene. For øvrig er det viktig å opprettholde 
dagens ordning med statlige investeringer i fiskerihavnene siden de er av særlig viktig betydning i 
flere lokalsamfunn.  
 
Det er videre et ønske om å styrke regionale havnesamarbeid. Det kan derfor være nødvendig å 
kartlegge bedre dagens situasjon og om det gir mer effektive havner gjennom større regionale 
samarbeid. Havnene i Oslofjorden er særlig viktig i dette arbeidet. Hvordan eventuelle statlige 
støtteordninger til havneinfrastruktur innrettes, vil få betydning for kommunenes satsing på 
havneutvikling. Dette gjelder både trafikkhavner og fiskerihavner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulige tiltak fra KS som oppfølging av strategi: 
 
 Utrede alternative eierformer som bidrar til å nå kommunenes mål om effektiv havnedrift og 

god arealforvaltning. 
 Gi innspill til revidering av Havne -og farvannsloven som sikrer kommunene som havneeiere. 
 Utrede kommunale flaskehalser for mer effektiv sjøtransport. 
 Kartlegge kommunenes rolle i arbeidet med bylogistikkplaner.  
 Kartlegge fiskerihavnenes tilstand før det tas stilling til om de bør overføres fra staten til 

kommunene. 
 

Vedlegg til sak 

Mål: 
• Delta i NTP-arbeidet med økt overføring av gods fra veg til sjø og bane.  
• En havneinfrastruktur tilpasset mer effektiv sjøtransport. 
• En revisjon av Havne- og farvannsloven sikrer at kommunene som eiere av 

havneinfrastruktur kan rigge havnene for effektiv drift og drive aktiv arealforvaltning.  
• Redusere uønsket utslipp fra godstransport i by. 
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