
Kort Utdrag fra den kommende Høyre- og FrP regjeringens ”Politisk plattform” offentliggjort 07. Oktober 2013: 

Kapittel: 15 – Samferdsel 

Regjeringen vil bygge landet. God infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn, og regjeringen vil gjøre dette til en 

konkurransefordel for nasjonen. Regjeringen vil at Norge skal få et topp moderne samferdselsnett på nivå med 

sammenlignbare land. Derfor vil regjeringen legge til rette for at en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond 

utland investeres i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur. Regjeringen vil sørge for økt trafikksikkerhet, og 

kortere og mer forutsigbar reisetid, for næringslivet og innbyggerne. Det må bygges mer helhetlig, og mindre stykkevis og 

delt. Stortinget bør i fremtiden vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, slik at fagetatene kan overta 

ansvaret for detaljer og gjennomføring. Satsing på utbygging av vei og kollektivtransport økes utover vedtatt Nasjonal 

transportplan 2014-2023, og bompengeandelen i nye prosjekter reduseres.  

Regjeringen vil: 

- Etablere et infrastrukturfond på 100 mrd. kroner som bygges opp over inntil 5 år. Avkastningen øremerkes i 

statsbudsjettet til vei-, jernbane- og kollektivnettet samt bredbånd og IKT-infrastruktur, med forutsigbar og varig 

finansiering av infrastruktur-investeringene som overordnet mål.  

- Starte arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur. 

- Bidra til at analysene knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet forbedres. I planleggingsprosesser må realistiske 

trafikkprognoser legges til grunn, slik at infrastrukturen dimensjoneres i tråd med reelt behov.  

- Bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden. Målsettingen vil være en halvering av tiden. 

- Organisere større vei- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid (OPS) brukes 

som gjennomføringsstrategi. 

- Øke bruken av statlig regulering for prosjekter av nasjonal betydning. 

- Investere en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland i veier, jernbane og annen 

samferdselsinfrastruktur.  

Jernbane 

Jernbanen skal være et konkurransedyktig alternativ for både passasjerer og gods. Kvalitet, tilgjengelighet og punktlighet 

må forbedres. Regjeringen vil øke jernbaneinvesteringene og øke konkurransen på sporet. Regjeringen vil planlegge for full 

utbygging av InterCity-strekningene i Østlandsområdet og ny jernbanetunnel under Oslo. Regjeringen vil prioritere 

krysningsspor på viktige godstraseer og skinnegående persontransport i og rundt storbyene.  

Kollektiv: 

Veksten i de største byene krever en storstilt bygging av boliger, næringsbygg og infrastruktur. Regjeringen vil derfor jobbe 

for et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Regjeringen vil 

forsterke satsingen på kollektivtransport i storbyene, jf samarbeidsavtalen. Regjeringen vil: 

- Sørge for en forpliktende finansiering av viktige kollektivtransportløsninger i de største byene, fortrinnsvis 

gjennom å gi statlige investeringstilskudd som dekker 50 % av kostnadene. 

- Åpne for forpliktende avtaler mellom stat og kommune om boligbygging og bygging av infrastruktur som en del av 

bypakkene. 

- Vurdere å overføre ansvar for kollektivtransport fra fylkene til kommunene i forbindelse med en 

kommunereform.  

- Sikre at dagens belønningsordning for kollektivtransport i de største byene baseres på objektive kriterier og 

dokumenterbare resultater. 

- Utrede bedre tilrettelegging og koordinering for ekspressbusser i hver enkelt transportkorridor. 

- Stimulere til bygging av parkeringsplasser for innfartsparkering.  


