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Enklere 
Tryggere 
Reisehverdag

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ett av regjeringens hovedmål - bygge landet, og slik gi folk en bedre reisehverdag samtidig som vi bruker transportsektoren aktivt for å lykkes med det grønne skiftet
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Mindre utslipp
Mindre støy
Mindre energibruk

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klima er et tydelig satsingsområde i regjeringserklæringen. Norge skal være en pådriver internasjonalt og regjeringen vil forsterke klimaforliket.For transportsektoren sier erklæringen at ambisjonene er å halvere klimagassutslippene innen 2030.
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Klimagassutslipp  fra transportsektoren går ned 
fra 2015 til 2016
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klimagassutslipp fra veitrafikk gikk ned med 3.6 pst fra 2015 til 2016. Nedgangen inkluderer både lette og tunge kjøretøy. Reduksjonen skyldes blant annet økt omsetning av biodrivstoff. Tall fra Statens vegvesen viser dessuten at det har vært en marginal nedgang i trafikkarbeid med lette kjøretøy for første gang siden 1990. Utslippene fra innenriks sjøfart og fiske viser derimot en økning i utslippene på 4,5 prosent fra 2015. Utslippene fra innenriks luftfart gikk ned med 4,7 prosent fra 2015 til 2016. Det handler blant annet om at flyene blir mer effektive slik at det blir lavere utslipp per personkilometer. Fornyelse av flyene har ført til at utslippene per passasjerkilometer i Norge er mer enn halvert siden 2001.I kakediagrammet til høyre ser vi hvordan klimagassutslipp fordeler seg på ulike transportformer. Diagrammet viser også klimagassutslippene fra de fylkeskommunale persontransporttjenestene innen veitransport (dvs. buss) og sjøtransport (hurtigbåt og ferge).
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Grønne kjøretøy
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Fossilt drivstoff fortrengt av ny teknologi
– fra 2025 er alt nybilsalg av personbiler nullutslipp

Ill. fra NTP

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Disruptivt bildeTransportplanen kommer i en tid med mange teknologiske nyvinninger og store endringer i transportsektoren. I arbeidet med planen har Samferdselsdepartementet blant annet sett på betydningen av et teknologiskifte der det kun er personbiler og lette varebiler med nullutslipp som selges fra 2025.Personbiler:– 100 pst. av nybilsalget er nullutslipp i 2025– Kjørelengden til konvensjonelle biler halveresfra samme tidspunktVarebiler:– 100 pst. av nybilsalget av lette varebiler er nullutslipp(el/hydrogen) i 2025– 50 pst. av nybilsalget av tunge varebiler er nullutslipp(el/hydrogen) i 2025. Øker til 100 pst. i2030Tyngre kjøretøy:– Utslippsfaktoren reduseres med 25 pst. i 2025og 50 pst. i 2030 (i forhold til 2020)6- Et slikt bilde illustrerer en utvikling som kan bety en halvering av utslippet av klimagasser fra veitrafikken i 2030, sammenlignet med framskrivingene i Perspektivmeldingen. Det viser hvor stort potensial ny teknologi har
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Godstransport
• Godstransporten er et avgjørende premiss for 

vår handel med andre land 

• Redusere transportkostnader

• Overføre mer gods fra vei til bane

• Veien mot et lavutslippssamfunn

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klimagassutslippene fra godstransporten er betydelige.  Vi skal med andre ord frakte varer så effektivt som mulig slik at transportkostnadene blir lavest mulig for næringslivet og for samfunnet All godstransport må bli sikrere, mer miljøvennlig og effektiv, uavhengig av hvordan godset fordeles mellom transportmidlene, for å bidra til å nå nasjonale og globale mål på klima- og miljøområdet.Regjeringens mål for godstransporten: Redusere transportkostnadene, utnytte de ulike transportmidlenes fortrinn og overføre mer gods fra vei til sjø og bane I tillegg har regjeringen et mål om å redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser.
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Uten lastebilen stopper Norge
• Fra bane og sjø til kundene
• Langdistanse der bane og sjø ikke er 

et alternativ

Foto: Andreas Carlsson/Stena Recycling

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nå er det ikke et mål i seg selv at mest mulig av gods skal over på sjø og bane.Det er markedsaktørene som velger den transportformen som er best tilpasset egne behov. Å påvirke transportstrømmene innebærer at vi må påvirke de beslutningene som hver enkelt transportaktør, den enkelte vareeier og transportør, tar.Mange transportbrukere vil ikke klare seg uten et godt lastebiltransporttilbud, det gjelder også på lange transportstrekninger der det er nærhet til havn eller jernbaneterminal 
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Framtid = mange valg
• Mye spennende som skjer
• For tidlig å velge ett 

satsningsområde
• Bransjen er med
• Viktig å se hele bildet
• Infrastruktur

Foto: Sara Svanemyr/
Norges delegasjon til EU

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er mye spennende som skjer i arbeidet med å få utslipp fra veitransport ned. Har besøkt bedrifter både i USA og i Europa og sett hvordan det sitter 1000-vis av ingeniører og kun jobber med framtidens (klimanøytrale) transport. Samtidig må vi se på hele bilde fra lastebil til buss og bil. Det er viktig at vi ikke lager løsninger som stenger enkelte ute av veien.Innholdet i rapporten krever mye nybygging av infrastruktur og dermed må vi være sikre på at det er den beste løsningen.
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Ambisjoner og virkemidler

• Måltall og teknologi
• Biodrivstoff
• Nullvektsmål, offentlige anbud
• Skatter og avgifter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi jobber nå ut fra en rekke politiske ambisjoner og mål som framgår av NTP, Klimameldingen og Jeløyaplattformen.  De høye ambisjoner skal i stor grad skal bygges opp under av eksisterende virkemidler.Det er i dag innført  en rekke virkemidler for å redusere klimagassutslipp, blant annet engangsavgift for personbiler med en progressiv CO2-komponent, avgiftsfordeler for el- og hydrogenbiler, CO2-avgift, støtteordninger gjennom Enova, krav i offentlig anskaffelser, bymiljøavtaler mv. Det er også nye initiativer under utredning som CO2-fond
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Teknologi og digitalisering 
Nye muligheter 
Andre løsninger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tilbake til hovedtemaet i dag – ny teknologi og hvordan den kan tas i bruk for å nå viktige mål i transportpolitikkenStore endringer kommer – Derfor en fremtidsskuende NTP!En ny tankegang, mer fremtidsrettet, med større tro på muligheterEn teknologioptimistisk transportplan. En transportplan som vi håper kan være en game changer – en transportplan som oppmuntrer til å tenke nytt og som peker på store innovasjonsmuligheter i samferdselssektoren.Smartere transport i Norge er stort tema i NTPDigitalisering treffer bransjen, big data og personvern, automatisering,. Vår strategi: Tilrettelegge for forsøk via lovverk, legger til rette for teknologibruk som bidrar til at de beste valgene også er de mest klimavennlige. Ny teknologi og valgfrihet går hånd i hånd – og valgfrihet skaper positive muligheter og engasjement for det grønne skiftetFremtiden kan ikke vedtas - den skapes. Det er en erkjenning som vi i FrP selvsagt tok med oss inn i regjering. Men en stortingsmelding kan likevel pushe ting i riktig retning, og fjerne hindre for den utviklingen vi ønsker for samfunnet vårt.Stortingsmeldinger pleier ofte å være litt forsiktige i formen, og tidligere transportplaner har kanskje ikke vært så fremtidsskuende. Dette er en NTP som mener alvor, og som viser frem en grønnere transportfremtid, med enklere reisehverdager for folk flest og en mer effektiv godstransport.
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Resultatene er på vei

MF " Gloppenfjord".
Foto: Fjord1

"MS Spitsbergen" til 
kai i Bergen. 
Foto: Andrea Bærland

ASKOs helelektriske lastebil 
Foto: Erik Norrud

Elbusser i Drammen 
Illustrasjon Brakar

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et eksempel på at offentlige anbudskrav i ferjesektoren har effekt:Onsdag 24. januar ble MF Gloppenfjord satt i drift på sambandet Anda-Lote, det første sambandet i verden med krav om nullutslipp. Søsterferga MF Eidsfjord blir satt i drift i sambandet så raskt som mulig etter ankomst til Norge. Begge ferjene er bygde som hybridferjer, men vil i praksis gå på batteri, og bare på biodiesel dersom det er nødvendig.Landstrøm, eksempel på at offentlige anbudskrav og støtteordning Bergen er første havn i Norge som tilbyr landstrøm til Hurtigruten, men andre byer kommer etter. Enova står for 83 prosent av finansieringen, resten er finansiert av Bergen havn.Hurtigruten har med støtte fra Nox-fondet klargjort flere av sine skip for landstrøm. I anbudet på kystruten Krikenes-Bergen er det stilt krav om tilkoblingsmulighet for landstrømNOx-fondet har hittil støttet over 70 nye ferger og tiltak på over 180 eksisterende ferger.Enovas Transporttilsagn 2015 – 2017Q3- 1,8 milliarder kroner og 270 prosjekter. Samlet bevilgning til Enova er på om lag 2,7 milliarder kroner i 2018 budsjettet.Askos el-lastebiler er støttet av Enova. De kan gi støtte til alle kjøretøy i nyttetransport som bruker elektrisitet og/eller hydrogen, med unntak av elektriske personbiler og hybridkjøretøyDrammen/Brakar: Enova støtter innkjøp av 4-6 elektriske busser og utbygging av ladeinfrastruktur med 9,6 millioner kroner. Allerede under uttesting
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Flybransjen
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Fremtidens smarte transport
• Mer kunnskap om alternativ
• Mer effektiv transport
• Mindre utslipp

• Ambisiøs teknologistrategi i NTP
– sikker og rask elektronisk kommunikasjon
– moderne transportinfrastruktur
– lover og regler som åpner for sikker utprøving
– første del av teknologimilliarden rulles ut i 2018

Bilde: Yara/Kongsberg Maritime Bilde: Kystverket

Bilde: Rama, wikimedia commons CC BY-SA 2.0 FR

Bilde: Tesla

Bilde: Entur AS

Bilde: Samferdselsdepartementet
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Digitalisering, høykapasitets ekom og eldrift skaper en ny transportfremtidKanskje er det unødvendig å minne om hvordan ny teknologi vil revolusjonere by-transporten.The internet of thingsConnected carsIndividuell kollektivtransportBehov og muligheter møtes – digitalt og i sanntidStore systemer kan optimaliseres – slik at dyr infrastruktur kan gi best mulig avkastning, i form av løsninger og tilbud som møter individuelle behov og individuell etterspørselDet er mye frihet i en bil – men i en storby kan den også skape betydelig ufrihet for eieren; kø og jakt på parkeringsplass er ikke frihet – det er ufrihetFrihet kan være en trikk fra Ruter, en førerløs minibuss eller en el-sykkel som du via appen både finner og reserverer.Og om noen lurte: Ja, jeg er fremdeles Norges bilminister, og nei; jeg har ikke tenkt å selge min Cadillac Seville 85På fremtidens veier kjører fremtidens biler; tettere, smartere og grønnere – digitalisering betyr smartere transport og bedre utnyttelse av infrastrukturen. Mange steder i Norge vil bilen i all overskuelig fremtid være garantist for nødvendig mobilitet. Fremtidens personbiler vil vi også se i byene, men der vil de få konkurranse fra bedre alternativer



Samferdselsdepartementet

   

Foto: Sara Svanemyr/Norges delegasjon til EU

Takk for oppmerksomheten!

@ketilso
@samferdselsdep

solvikolsen
samferdselsdepartementet
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