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Da regjeringen la fram forslag til Nasjonal Transportplan 
våren 2021 var forventningene høye. I forkant slo Klima-
meldingen fast at utslippene fra transportsektoren skal halv-
eres innen 2030. Nasjonal Transportplan ble den første testen 
på om regjeringen ville følge opp sine egne målsetninger i 
praksis gjennom en nødvendig omlegging av samferdselspoli-
tikken. Slik ble det ikke.

Miljøpartiet De Grønnes alternative transportplan viser hvor-
dan norsk samferdsel kunne sett ut om vi tok klimakrisa inn 
over oss. Vi har tatt utgangspunkt i regjeringens NTP for 
2022 til 2033, men prioriterer jernbane til alle deler av landet, 
barnevennlige byer og tettsteder, og raskere omstilling til 
utslippsfri transport på land, i vann og i lufta. Med vår «Grøn-
NTP» viser vi i praksis hva det vil si å ta de tøffe grepene som 
må til for å kutte klimagassutslipp, ta vare på naturen  
og prioriterer mennesker før biler. Vi bringer mål over fra  
ord til handling.

FRA ORD TIL 
HANDLING

DE GRØNNES NASJONALE TRANSPORTPLAN
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HOVEDSATSINGER
Vi snur regjeringens prioriteringer på hodet, som innebærer at hovedvekten av investeringene 
flyttes fra økt veikapasitet til mer kollektiv, sykkel og gange. Vi bruker totalt ca 1158 mrd. kr. 
på samferdsel fram mot 2033, mot regjeringens forslag på 1200 mrd. kr. Vi halverer bom- 
pengene som følge av at 36 store og kostbare veiprosjekter skrinlegges eller nedskaleres.  
Det gir en realistisk pengebruk, samtidig som vi gjør tøffe omprioriteringer.

Samletabell alle formål
Regjeringens forslag  

(tusen mill)

De Grønnes forslag

 (tusen mill)

Differanse 

(tusen mill)

Riksveier 509 952 317 722 −192 230

Fylkesveier 52 440 63 440 11 000

Byer og tettsteder 80 064 120 822 40 758

Jernbane 393 000 566 880 173 880

Kystforvaltning 32 880 40 973 8093

Lufthavner 4656 3006 −1650

Satsinger på tvers av 

transportsektorene
3024 3224 200

Sum statlige midler NTP 1 076 016 1 096 086 20 070

Annen finansiering 

(bompenger)
123 600 41 509 −82 091

Bompenger til jernbane 0 19 980 19 980

Sum stat og bompenger 

NTP
1 199 616 1 157 575 −42 041

Våre viktigste satsinger er

Billigere og bedre kollek-

tivtransport

• Vi kutter prisen på kollektivtransport med 20 %

• Dobling i tilskuddet til byvekstavtaler og tilskudd til mellom-

store byer, og utvider ordningen til Moss og Mjøsregionen

• 80 % statlig finansiering av store kollektivprosjekter i byene

Raskere jernbane til hele 

landet og til utlandet

• En nordisk jernbaneplan for å knytte tog-Norge bedre til de 

nordiske storbyene og til Europa

• Minst 1,5 t raskere tog Oslo- Bergen/Trondheim/Stavanger

• Satsing på InterCity, “Genistreken” og ny Oslotunnel

• Vi setter av 30 milliarder til å bygge Nord Norgebanen 

• Vi elektrifiserer Nordlandsbanen og gjør alle jernbane- 

strekninger utslippsfri

• Statlig støtte til nye høyhastighetsbaner Oslo-Stockholm  

og Oslo-Gøteborg

• Et løft for å flytte gods fra vei til bane

• “Bom-for-tog” for å finansiere jernbane mellom storbyene og 

styrke konkurranseforholdet mot vei
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Sykkelsatsing i byer og 

tettsteder

• Totalt 23 milliarder kr mer til sykkel

• 1 milliarder i egen elsykkelpakke

• 4 milliarder til supersykkelveier inn til byene

• Øremerket 10 mrd gjennom byvekstavtalene til sykkeltiltak

• 500 mill. kr til nasjonale turistsykkelveier

Et løft for tryggere veier, 

økt vedlikehold og bedre 

ladenett i hele landet

• 10 000 hurtigladere langs veiene i hele landet innen 2025

• 11 milliarder ekstra til tryggere fylkesveier

• Mer penger til ras- og skredsikring

• Kraftig satsing på trygge skoleveier i byer og tettsteder, 

dobling av midler til Barnas transportplan

• Ombygging av motorveier i storbyene til boulevarder

• Naturnøytral og fossilfri utbygging av nye veier

Utslippsfri transport på 

vannveiene

• 4 milliarder til satsing på utslippsfrie ferjer og hurtigbåter

• Økt tilskudd til miljøvennlige havner og raskere omlegging til 

utslippsfri sjøtransport

• Satsing på bybåter i byer og tettsteder

• Mye mer gods fra vei til sjø

JERNBANEN TIL ALLE DELER AV LANDET
Satsingen på jernbane har blitt redusert kraftig i regjeringens forslag til NTP. Det skyldes 
delvis at mange jernbaneprosjekter har blitt vesentlig dyrere de siste årene, men den viktigste 
årsaken er manglende vilje til å satse på miljøvennlig transport. Vi bygger ut jernbanen til 
hele landet og gjør det raskere og enklere å reise med toget. Det skal alltid lønne seg å reise 
med tog fremfor fly eller bil. Derfor bruker vi omtrent halvparten av pengene i Nasjonal  
Transportplan til å bygge raskere og bedre jernbane over hele landet.

Våre satsinger på tog inkluderer blant annet:

• 174 mrd kr mer til jernbanen, totalt 567 mrd - det er halve NTP til tog!
• Intercity: 20 mrd. kr til ny togtunnel under Oslo og 53,4 mrd. kr til dobbeltspor til 

Fredrikstad, Hamar og Porsgrunn, flere avganger og bedre punktlighet til ytre InterCity
• 41 mrd. kr til nye dobbeltspor framfor mer motorvei inn til Stavanger, Bergen og Trond-

heim: på Jærbanen, Vossebanen og Trønderbanen
• 7 milliarder i statlig støtte til nye høyhastighetstog til Stockholm og Gøteborg fra Oslo
• Vi bygger Nord Norge-banen! Det settes av 30 milliarder for å komme i gang nå. 
• Vi kutter reisetiden med minst 1,5 time mellom Oslo-Bergen/Trondheim//Stavanger
• Elektrifisering og nullutslipp på alle jernbanestrekninger, og mye mer gods på bane
• Vi setter av 18 mrd til å koble sammen Sørlandsbanen med Vestfoldbanen
• Mye bedre nettdekning - vi setter av pengene til det beste alternativet som er utredet

I tillegg vil vi ha ti strakstiltak som raskt kan løfte jernbanens konkurranseevne uten å være  

avhengig av større utbygginger: 

1. Kutte prisen på all kollektivtransport, inkludert tog, med 20 %
2. Gjøre det billigere for barn, ungdom og familier å reise med tog ved at flere barn får reise 

gratis og ved at rabatten for ungdom opp til 16 år økes
3. Gratis å ta med sykkel på toget, og innkjøp av vogner tilpasset sykkel
4. Innføre nattog og korresponderende dagtog til København og videre til Europa, samt en 

betydelig forenkling av ruteinformasjon og billettkjøp på tvers av landegrensene. 
5. Flere nattog og flere avganger på dagtid mellom de store byene i Sør-Norge
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6. Opprette en innenlands interrail-billett for rimelige togferier i Norge
7. Avvikle taxfreeordningen på flyplassene og flytte salget til grensekryssende tog 
8. Innføre klimaavgift på flyreiser som reflekterer den faktiske skaden på klima og natur
9. Delfinansiere utbygging av jernbanen ved å innføre bompenger på hovedveiene mellom 

de store byene i Sør-Norge og på grensen til Sverige
10. Integrere Flytoget i det ordinære jernbanetilbudet i Oslo-området, slik at kapasiteten kan 

utnyttes bedre

MDG vil innføre bom-for-tog: bompenger på veistrekninger mellom storbyene i Norge der 
det går tog, for å finansiere deler av togsatsingen. Dette vil være en stabil inntektskilde som 
forplikter staten til å utbedre jernbanen på de aktuelle strekningene. Det vil i tillegg bidra 
til at det blir billigere å reise med tog framfor bil, og dermed styrke konkurransekraften for 
persontransport og gods på bane.

BARNEVENNLIGE BYER OG TETTSTEDER
MDG vil la barna komme først i utviklingen av byene og tettstedene våre. Det betyr mer 
plass til lek, opphold, trygge skoleveier og grøntområder. Sykkel, buss og bane skal være det 
enkleste og rimeligste alternativet for de fleste reiser. Når biltrafikken og plassen vi bruker på 
den reduseres, øker livskvaliteten med mindre støy og luftforurensing, og tryggere og trivelig-
ere byrom.

Våre satsinger på byer og tettsteder inkluderer blant annet:

• Vi øker satsingen på byvekstavtaler kraftig fra 28,5 til 48,3 milliarder for å skru opp 
tempoet på utbyggingen av kollektiv, sykkel og gange og for å sikre midler til bilfrie by-
sentrum, trygge skoleveier, hjertesoner og andre større og mindre tiltak som trygger barns 
oppvekstmiljø, blant annet i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. 

• Vi øker statens andel til store kollektivprosjekter fra dagens 58 %1 til 80 %. Det frigir 
bompenger til kollektivtransport, og flere gang- og sykkeltiltak. Vi inkluderer også flere 
prosjekter i ordningen. Prosjekter som sikres 80 % statlig finansiering med De Grønnes 
satsing er: Fornebubanen, Majorstua stasjon og ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo, 
Bybanen til Fyllingsdalen og til Åsane i Bergen, utvidelsen av Metrobussen i Trondheim 
og Bussveien i Stavanger

• Vi vil sikre flere avganger på T-banen ved å medfinansiere nytt signalsystem i Oslo og 
Viken med 50 % statlig andel, tilsvarende 2,7 milliarder kroner. Vi setter av 500 mill. kr. 
til oppstart av T-bane til Lørenskog og tverrforbindelse Groruddalen og 500 mill. kr. til 
oppstart av kollektivprosjekter i Hovinbyen og Oslos Ring 2.

• Regjeringen har satt av 600 mill. kroner til et nytt tilskudd til kollektivtransport, sykling 
og gange i mindre byområder. Vi utvider tilskuddet til å omfatte Moss og Mjøs- 
regionen og dobler satsingen til nesten 1,7 milliarder kroner. Tilskuddet, som også 
omfatter Bodø, Ålesund, Haugesund, Vestfoldbyen, Arendal/Grimstad, går til regionbyer 
med mye av de samme trafikkprobleme som byer med byvekstavtaler.

• MDG vil ta suksessen med bymiljøavtaler og byvekstavtaler til bygda. Vi lanserer  
derfor bygdemiljøpakker og setter av 4,8 milliarder kroner til mindre lokalsamfunn 
som ønsker å utvikle bærekraftige og levende bygder. Bygdemiljøpakker vil ha en annen 
innretning enn bypakkene, og som regel ikke finansiering gjennom bompenger. Målet er 
å gjøre det enklere og tryggere å ta seg fram uten bil. Pakken kommer i tillegg til en egen 
satsing på kollektivtransport i distriktene på 1 milliard kroner.

• Vi dobler satsingen på Barnas transportplan til 1 milliard kroner til flere hjertesoner og 
trafikksikkerhetstiltak langs skoleveier og ved barnehager.

1. I bompengeforliket i 2019 tilbydde regjeringen kommunene med byvekstavtaler å øke det statlige bidraget til 66 
% i 50/50-prosjektene. For kommunene som takket ja, ville halvparten av det økte tilskuddet øremerkes reduserte 
bompenger og halvparten øremerkes kollektiv - altså var den reelle økning til store kollektivprosjekter på 8 %.
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MDG vil ha en nasjonal sykkelstrategi med sikte på å doble andelen som sykler innen 2025, 
og legger derfor opp til en dramatisk økning i satsing på sykkel. Dette inkluderer:

TA BEDRE VARE PÅ VEIENE VI HAR
By og distrikt har helt ulike forutsetninger for et godt transporttilbud. Der hvor det ikke 
er grunnlag for hyppige bussavganger må det finnes alternativer med rimelige og fleksible 
busser, og et godt utbygd ladenett for de som er avhengig av bilen. Vi sier nei til nye, store 
kapasitetsøkende motorveier, særlig inn mot de store byene. Men sier ja til et stort løft for 
fylkesveiene, flere gang- og sykkelveier, mer ras- og skredsikring og trygge skoleveier.

Våre satsinger på bedre veier inkluderer blant annet:

• Vi bruker 423 milliarder kroner på å ta bedre vare på veiene, inkludert 11 mrd. kr mer til 
fylkesveiene

• Vi kutter eller nedskalere til sammen 36 store veiprosjekter, herunder Ferjefri E39 og de 
store motorveiutbyggingene rundt Oslo, Bergen, Trondheim og mellom Kristiansand og 
Stavanger. Det gjør at 170 milliarder kroner kan omprioriteres til miljøvennlig transport

• Fordi vi reduserer antall store veiprosjekter, kuttes også bompengene med til sammen 62 
mrd. kr, det er en halvering ift. regjeringen

• Det øremerkes 2 milliarder kroner til innføring av klimavennlig og naturnøytral utbygg- 
ing for alle transportprosjekter. Det innebærer at naturinngrep som følge av nye veier og 
jernbaner må kompenseres ved at det restaureres eller reetableres natur et annet sted. 
I tillegg skal det legges fram klimabudsjett som del av beslutningsgrunnlaget for alle 
prosjekter, og strengere krav til utslipp fra bygging, materialbruk og drift gjennom hele 
livsløpet.  Alle anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025 og utslippsfri innen 2030

• Vi øker bevilgningene til fornying av riksveiene med 50 % første seks år, og øremerker 
totalt 11,6 mrd. kr mer enn regjeringen på rassikring, vedlikehold og trafikksikkerhet 
langs riks- og fylkesveier

• Vi har satt av 4 mrd. kr til ombygging av motorveier i  storbyene til byboulevarder
• Vi øremerker 2 mrd. kr utover regjeringens forslag til å redusere støy og forurensing 

langs riksveiene
• De Grønne vil ha på en plass en Nasjonal Elektrisk Transportplan (NeTP) som sikrer 

planer for og penger til innfasing av utslippsfri næringstransport og 10 000 hurtigladere 
langs langs riks- og fylkesveiene i hele landet innen 2025

• Vi fjerner momsen på kollektivtransport og bruker i tillegg 1 milliard på busspakke til 
distriktene for flere ekspressbusser og mer fleksible bussløsninger

Nasjonalt sykkelløft
Vårt forslag 

(tusen mill)
Kommentar

Nasjonal støtteordning 

til elsykkel
1000

Fordeles over første seksårsperiode med 500 mill. kr fra 

staten, og tilsvarende fra kommunene/fylkene

Byvekstavtaler og 

tilskudd til byene
10 000

Vi dobler potten til byvekstavtaler og tilskudd til mindre 

byområder, og øremerker ca halvparten av økningen til 

sykkeltiltak

Riksveier 8000
Vi setter av 8 milliarder ekstra til gang- og sykkeltiltak 

og øremerker halvparten til sykkelekspressveier 

Fylkeskommunale 

veier
4000

Vi øremerker 4 milliarder i økt tilskudd til gang- og 

sykkelveier langs fylkeskommunale veier

Nasjonale turistveger 500 Vi øremerket 500 millioner kroner til sykkel-turistveier

Økte midler til sykkel 23 500
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UTSLIPPSFRI KYSTTRANSPORT
Norge er ledende på miljøvennlig og høyteknologisk sjøfart og MDG vil legge til rette for at 
utviklingen skyter fart og at vi bruker vår unike kompetanse og posisjon til å gjøre Norge til 
verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon. Vi bruker derfor 8,1 milliarder mer enn  
regjeringen på å styrke havnene, raskere utvikling av utslippsfri sjøfart, overføring av gods 
over fra vei til sjø, økt sjøsikkerhet og bedre vedlikehold.

Våre satsinger på kysten inkluderer blant annet:

• Storstilt satsing på utslippsfrie ferjer og hurtigbåter, med 4 milliarder kroner til å  
etablere nødvendig infrastruktur for omlegging til utslippsfrie løsninger

• Vi øker midlene til vedlikehold, beredskap og akutt forurensing med 2 mrd. kr, hvorav 
600 mill. kr til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, 800 mill. kr til sjøsikkerhet og akutt 
forurensing og 600 mill. kr til plastforurensning og oljevernberedskap

• Farledsutbedringer påvirker naturen og medfører arealinngrep i marine miljø. 
Vi øremerker 200 mil. kr til bedre kartlegging og metodeutvikling, marin naturrestaure-
ring og avbøtende tiltak ved utbygging i sjø og havner

• Prioriterer ikke Stad skipstunnel eller tilrettelegging for økt cruisetrafikk i byene og 
fjordene, men økt sjøsikkerhet og bedre vedlikehold

• Vi foreslår 1,2 milliarder kroner ekstra til overføring av gods fra vei til sjø
• Vi utvider tilskuddsordningen til effektive og miljøvennlige havner med 3 mrd. kr for å 

styrke havnenes posisjon og sikre utrulling av landstrøm og hydrogenstasjoner og gjøre 
havnene rustet til å ta i bruk ny teknologi, blant annet autonome skip

KLIMAVENNLIG LUFTFART
Mangel på gode alternativer og en utviklingen med ekstremt lave priser og flere direkteruter, 
gjør at mange velger å fly. Elfly vil bli et godt alternativ på kortbanenettet, men teknologien  
er ikke moden nok til å kutte de store utslippene fra langdistanseflyene på mange år enda. 
Det betyr at vi må jobbe for å redusere flytrafikken og gjøre tog til et billigere og mer 
konkurransedyktig alternativ mellom de store byene og til utlandet.

Våre satsinger på klimavennlig luftfart  inkluderer blant annet:

• For distriktene i nord og vest er kortbanenettet ofte det eneste reelle kollektivtilbudet 
mellom bygd og by. MDG vil opprettholde kortbanenettet og gjøre Norge verdensled- 
ende innen elfly. Vi setter av 3 mrd. kr på satsingen, herunder å etablere et servicesenter 
for elfly på Andøya, ladeinfrastruktur på flyplassene, utvikling av utdanningstilbudet for 
elfly-piloter og -teknikere og insentivordninger, innkjøp og uttesting av elfly i Nord-
Norge og på Vestlandet

• Vi innfører flyseteavgift på 500 kr per sete på strekninger i Norge hvor tog er et alterna-
tiv: mellom Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. For reiser til utlandet 
er avgiften satt til 800 kr per sete

• MDG vil avvikle taxfree på flyplasser og innføre taxfree-ordning på grensekryssende tog
• Vi prioriterer ikke flytting av Bodø lufthavn og sier nei til ny storflyplass i Mo i Rana og 

tredje rullebane på Gardermoen
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