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Gjør som vikingene - sats på sjøtransport 

I snart 30 år har det vært et politisk mål om å overføre mest mulig transport av gods fra veg til 

sjø og jernbane. Stortinget har også vedtatt at mer av godstransporten skal flyttes fra vei til 

jernbane og sjø. Det har likevel skjedd fint lite.. 
 

Riksrevisjonen har slått fast at målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane er 

ikke nådd. Myndighetene har ikke klart å styrke konkurranseevnen til sjø og jernbanetransport 

sammenlignet med veitransport. 
 

Regjeringen har lagt frem et historisk høyt forslag til samferdselsbudsjett på 75,4 milliarder 

kroner. Det er 80 % mer enn for bare seks år siden. Av dette går over 50 prosent til vei, mens 

kystbudsjettet utgjør bare 3,8 prosent. prosent til vei. De som får mest får mer, de som får 

minst får mindre. For tredje år på rad er miljøvennlig sjøtransport den eneste transportformen 

som blir nedprioritert i statsbudsjettet. 
 

Dette til tross for at sjøtransporten er slipper ut 50 prosent mindre CO2 enn lastebiler, at en 

båt kan erstatte 2-400 lastebiler og at trailere skaper støy, veislitasje og trafikkfare. Vikingene 

så sjøen som den viktigste transport åren. Den ligger der gratis og vedlikeholdsfri. Nå er tiden 

inne for å gjøre som vikingene; å ta sjøen aktivt i bruk. 
 

Maritimt Forum har følgende ni oppfordringer til myndighetene for å flytte mer gods fra vei 

til sjø: 
 

 Ta initiativ til å endre EØS-regelverket slik at det åpnes opp for konkurransevridende 

ordninger for mer grønn transport sjøveien. Det bør opprettes en incentivordning som 

går direkte til vareeier, noe EØS stopper i dag. 

 Gjennomføre en ny vurdering av overføringspotensialet fra land til sjø, som 

innarbeides i rullering av NTP.  

 Etablere et avgifts- og gebyrregime som styrker nærskipsfartens konkurransekraft 

sammenliknet med veitransport.  

 Forenkling av gebyr- og avgifts regime, samt miljødifferensiering av satsene. 

 Løfte sjøtransportens infrastruktur, med å legge til rette for effektive havneoperasjoner 

og havneinfrastruktur, som f.eks. utbygging av landstrøm og hurtiglading i 

havneanlegg. Infrastruktur for hydrogen bør utredes. 

 Legge til rette for fornyelse av nærskipsfartslåten, gjennom bl.a. en 

toppfinansieringsordning og forbedringer i avskrivningssystemet. Offentlige innkjøp 

bør brukes aktivt for å stimulere til norsk grønn teknologiutvikling.  

 Fremme samarbeid om nærskipsfart med EU ved bruk av finansierings mekanismer i 

EØS-avtalen. 

 Etablere en risikolåneordning gjennom Innovasjon Norge. 

 Etablere en kondemneringsordning, også kalt vrakpantordning. 
 

Maritimt Forum stiller seg disponible for å utdype disse forslagene overfor 

Samferdselsdepartementet. 

 


