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FORORD
Foran hvert valg siden 1986 har "Centraal Plan Bureau" ( CPB) i Nederland gjennomført
grundige analyser av hvordan de ulike partienes valgprogram vil påvirke landets økonomi.
Mens det i andre land krangler om faktagrunnlaget, er det i Nederland enighet om
at CPBs analyse er en god og objektiv veiledning til velgerne.
Med CPB som forbilde har Rådgivende Ingeniørers Forening ønsket å få utarbeidet en
tilsvarende analyse for norske velgere når det gjelder Norges ryggrad: offentlige sykehus og
veier, jernbane, skoler og andre kommunale bygg samt avløpsnettet. Ikke bare fordi dette
representerer noen av de største landbaserte verdiene (3800 milliarder), men også fordi deres
dårlige tilstand vil påvirke helsen og sikkerheten til Norges befolkning. Med klimaendringer og
ny teknologi blir både utfordringene og mulighetsrommet større, men uten politisk innsats, vil
Norges ryggrad rett og slett smuldre opp.
Denne rapporten er ikke ment som en karakterbok, men som en objektiv analyse av de ulike
partiprogrammenes omtale av de kritiske områdene. Analysen, som er utarbeidet av Rambøll
Management Consulting AS på oppdrag for Rådgivende Ingeniørers Forening er en tjeneste vi
ønsker å gi de norske velgerne, så er det opp til den enkelte å velge selv.
Godt valg!
Rådgivende Ingeniørers Forening

Administrerende direktør
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1. Innledende om formål og metode
1.1 Bakgrunn
I 2010 ga Rådgivende Ingeniører Forening (RIF) den første «State of the Nation»-rapporten. I
2015 gikk RIFs eksperter igjen gjennom Norges tilstand. Hensikten med rapporten «Norges
tilstand 2015 – State of the Nation» heretter «State of the Nation 2015» var å gi en lett
forståelig oversikt over tilstanden, synliggjøre behov og mangler samt peke på løsninger for å
sikre Norge en sterk rygg. Offentlig bygg og infrastruktur er Norges ryggrad og helt avgjørende
for at vi skal ha et velfungerende samfunn. RIFs funn viste at selv om deler av Norges rygg er
sterk, står også store deler i fare for å brekke og andre deler smuldrer bokstavelig talt bort. Det
ble beregnet et totalt vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på 2600 milliarder, som nesten
tilsvarer et halvt oljefond.
I «State of the Nation 2015» ble det satt en tilstandskarakter for hvert av de ulike områdene.
Karakterskalaen gikk fra en til fem, der en er angitt som den dårligste tilstanden og fem angir en
tilstand «som ny». Fremtidssikringen på området ble også vurdert. Den viste en vurdering av
sektorens evne til å tilpasse seg den fremtidige utviklingen og de krav og behov som stilles i
fremtiden.
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«State of the Nation 2015» slo fast at det var mest kritisk for jernbane, avløpsanlegg, fylkesveier
og fengsler. Her er funksjonaliteten og påliteligheten truet. Det er også avdekket store behov
innen kommunale bygg der to tredjedeler av byggene er vurdert som utilfredsstillende. Dessuten
ble utskiftingstakten for vannforsyningsanlegg så lav at den gir økt risiko for knapphet på vann
for norske husholdninger og forurenset drikkevann.
I forbindelse med Stortingsvalget 2017 ønsket RIF å vurdere Stortingspartienes politikk innen
offentlig infrastruktur og bygg i lys av konklusjonene fra konklusjonene i «State of the Nation
2015», og engasjerte Rambøll Management Consulting til å gjøre dette.

1.2 Formålet med rapporten – Analyse av partiprogrammene
Formålet med oppdraget har vært å gjennomføre en analyse av partiprogrammene til partiene
på Stortinget, for å vurdere hvorvidt og i hvilken grad de omtaler og følger opp behovene som er
beskrevet i rapporten «State of the Nation 2015».
Rapporten inneholder altså en sammenlikning av de ulike partienes omtale av offentlige bygg og
infrastruktur fordelt på de ulike områdene kommunale bygg, helsebygg, jernbane, riks-, fylkesog kommunale veier, og avløpsanlegg. Kategoriene som er benyttet her hentet fra rapporten
«State of the Nation 2015».

1.3 Metodisk gjennomføring
Stortingspartiene er valgt ut som enheter for denne undersøkelsen. Rekkefølgen partiene
presenteres og omtales i denne rapporten er basert på den tradisjonelle høyre-venstredimensjonen i norsk politikk. Basert på denne, kan partiene fremstilles i følgende rekkefølge
(forkortelser av partinavnene i parentes)
Sosialistisk Venstreparti (SV), Arbeiderpartiet (AP), Senterpartiet (SP), Miljøpartiet De Grønne
(MDG), Venstre (V), Kristelig Folkeparti (KrF), Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).
Materialet som ligger til grunn for denne undersøkelsen er partiprogrammene for de åtte
stortingspartiene per juni 2017. Disse er gjennomgått for å finne steder der områdene
kommunale bygg, helsebygg, jernbane, vei og avløpsanlegg er eksplisitt omtalt.
På bakgrunn av denne gjennomgangen er det utarbeidet sammenfatninger av partiprogrammene
for hvert av områdene. Disse sammenfatningene er sendt til stortingspartiene for kommentarer
og merknader. Dette er gjort for å sikre at sammenfatningene som er gjort gir et godt bilde av
partienes prioriteringer av de ulike områdene.
Et mål for denne undersøkelsen er å vurdere omtalen av de ulike temaene i partienes program.
Vurderingene tar utgangspunkt i omfanget av omtale og i hvilken grad det presenteres konkrete
tiltak eller prioriteringer innenfor det aktuelle området. Rangeringen av partiene er gjort etter en
skjønnsmessig vurdering av disse elementene. Det må i den sammenheng bemerkes at en slik
vurdering aldri vil kunne bli fullstendig objektiv, selv om vi mener at de presenterte rangeringene
gir et godt inntrykk av partienes omtale, prioriteringer og tiltak innenfor hovedområdene. For å
kunne vurdere partienes omtale, prioriteringer og satsninger innenfor de ulike områdene, er det
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benyttet en skala fra en til fem, der en er dårligste vurdering og fem er best. Vurderingene
innenfor områdene har også tilstrebet å rangere partiene relativt til hverandre.
Flere av områdene som er undersøkt i denne rapporten er forholdsvis komplekse. Dette gjelder
spesielt for kommunale bygg, jernbane og vei, som er omfattende og brede tema. Det er derfor
gjort mer detaljerte gjennomganger av disse områdene ved bruk av underkategorier. Disse
kategoriene er utformet med utgangspunkt i områdene i rapporten «State of the Nation 2015».
Partiprogrammer vil kun gi et delvis bilde av partienes prioriteringer og virkemiddelbruk rettet
mot offentlig bygg og infrastruktur. For å få et mer komplett bilde av dette innenfor de ulike
områdene, kan det være relevant å se på andre kilder der det fremkommer klare økonomiske
prioriteringer. Eksempler på slike kilder kan være Nasjonal Transportplan (NTP) med merknader
og kommentarer fra opposisjonspartiene, statsbudsjettet og opposisjonens alternative
budsjettforslag, og faktiske voteringer i saker som faller inn under temaet. Dette ligger imidlertid
utenfor mandatet for denne undersøkelsen, og vi mener at partiprogrammene bør kunne
benyttes til å forstå, tolke og vurdere partienes satsninger på viktige samfunnsområder.
1.3.1 Kommunal økonomi og rammebetingelser
Det kommunale forvaltningsnivået har relativt stor grad av formell autonomi når det kommer til
prioriteringer av investering og vedlikehold av kommunale bygg og infrastruktur. Slike
vurderinger er imidlertid påvirket av kommunenes økonomi og forholdet mellom inntekter og
overføringer fra staten, samt utgifter til kommunale oppgaver og tjenestetilbud. På denne måten
vil partienes prioriteringer av kommunal økonomi og rammebetingelser være med på å påvirke
innvesteringer og vedlikehold av kommunale bygg, samt kommunale veier.
I denne rapporten er det lagt vekt på eksplisitt omtale av kommunale bygg og -veier. Det er
imidlertid også lagt til enkelte utsagn fra partienes programmer som omhandler kommunal
økonomi og rammevilkår. Vi mener at dette vil kunne bidra til å gi et mer nyansert bilde av
partienes prioriteringer av kommunale bygg og infrastruktur. Det må samtidig bemerkes at
omtale av kommunale rammebetingelser ikke nødvendigvis trenger å innebære at partiet ønsker
en økt satsning på investeringer og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg i seg selv.
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2. Executive summary
Programmene for partiene på Stortinget er analysert for å vurdere hvorvidt og i hvilken grad de
omtaler og følger opp behovene som er avdekket i rapporten «Norges tilstand 2015 – State of
the Nation» på områdene kommunale bygg, helsebygg, jernbane, vei, avløpsanlegg. For å kunne
vurdere partienes omtale, prioriteringer og satsninger innenfor de ulike temaene, er det benyttet
en skala fra én til fem, der én er dårligste vurdering og fem er best.

Partiprogrammene har med få unntak svært lite fokus på behovet for å oppgradere og
vedlikeholde avløpsanlegg. Området synes å være en politisk blindsone med en
gjennomsnittsskår på 1,4. Dette er svært alvorlig sett i lys av tilstandskarakteren på 2 og
etterslepet på 110 mrd. kroner. «State of the Nation 2015» viser at kun halvparten av
kommunene i Norge overholder rensekrav, noe som indikerer at det er lav standard på dagens
løsninger. Dagens avløpsledninger er vurdert til å være av for dårlig tilstand og kapasitet til å
ivareta økt vannføring som følge av klimaforandringene.
For helsebygg er den gjennomsnittlige skåren 2,8. SV, V, H og FrP får laveste skår (2), mens det er
kun SP som får høyeste skår (5). Dette vurderes som svakt gitt at de statlige helsebyggene har
hatt et forfall over lang tid, og at tilstanden til helsebygg forventes å forverres sammenliknet
med i dag.
Vurderingen av omtale, tiltak og satsning på veier får en gjennomsnittlig skår på 3, og vurderes
som mangelfull når det dreier seg om å ta vare på verdier for 1600 mrd. kroner med et etterslep i
størrelsesorden 800-1000 kroner mrd. på riksveier, 500-600 mrd. kroner på fylkesveier og 250300 mrd. kroner på kommunale veier. Det er stor forskjell mellom partiene. FrP får høyeste skår
(5), mens SV, MDG og V får laveste skår (2). Videre er det verdt å merke seg at partiene ser ulikt
på «Nye Veier AS» som virkemiddel.
Jernbane er det mest omtalte området i partiprogrammene med en gjennomsnittsskår på 4,4.
SV, MDG og Venstre har toppskår (5), mens de øvrige partiene har skårene 3 og 4 på dette
området. Økt satsning på jernbane viser en positiv tendens og hvis rammene i NTP videreføres vil
det være tilstrekkelig for å ivareta fremtidssikring.
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For kommunale bygg er den gjennomsnittlige skåren 3,3 hvor MDG og Høyre er partiene som har
minst omtale av kommunale bygg. Skåren er for lav gitt at den kommunale bygningsmassen har
hatt et forfall over lang tid og det er fortsatt et stort etterslep i vedlikeholdet. I tillegg er det
behov for funksjonelle ombygginger samt nybygg som følge av demografisk utvikling.
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3. Vurdering av de enkelte partienes politikk
3.1 Sosialistisk Venstreparti
Dette er positivt
 SV har en av de mest omfattende satsningene på vedlikehold og utbygging av jernbane
 SV vil ha en større satsning på sykehjem, kommunale boliger, kulturbygg og idrettsanlegg
 SV vil styrke kommunenes økonomi, noe som kan gi økt investering i bygg og infrastruktur
Dette er negativt





SV nevner ingen tiltak rettet mot vedlikehold av skolebygg
SV nevner ikke avløpsanlegg i partiprogrammet
SV nevner få eller ingen tiltak rettet mot helsebygg
SV har relativt lite fokus på veier i partiprogrammet, selv om partiet vil ha vedlikehold av
veiene og to kjørefelt i hele riksveinettet
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3.2 Arbeiderpartiet
Dette er positivt
 AP ønsker en opprusting av sykehjem, omsorgsboliger og idrettsanlegg, samtidig som det
presenteres konkrete tiltak for hvordan dette skal gjøres
 AP ønsker å øke kommunesektorens inntekter, noe som kan gi økt investering i bygg og
infrastruktur
 AP vil redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen, og på riks- og fylkesveiene
 AP vil investere i den digitale infrastrukturen hos sykehusene
Dette er negativt
 AP presenterer få konkrete tiltak og virkemidler innenfor de ulike temaene, unntaket her
er sykehjem, omsorgsboliger og jernbane
 AP nevner ikke skolebygg, kirker eller kulturbygg i partiprogrammet
 AP nevner ikke kommunale veier i programmet
 AP nevner ikke avløpsanlegg i partiprogrammet
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3.3 Senterpartiet
Dette er positivt
 SP presenterer konkrete tiltak og prioriteringer innenfor de fleste temaene
 SP omtaler behovet for økte investeringer i sykehusbygg og utstyr
 SP ønsker en satsning på både jernbane og vei
 SP presenterer tiltak rettet mot riks-, fylkes- og kommunale veier
Dette er negativt
 SP omtaler ikke avløpsanlegg i partiprogrammet
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3.4 MDG
Dette er positivt
 MDG har en av de mest omfattende satsningene på vedlikehold og utbygging av jernbane
 MDG omtaler oppgradering og vedlikehold av avløpsanlegg
 MDG vil øke antall sengeplasser i somatiske og psykiatriske sykehus
Dette er negativt
 MDG omtaler i liten grad kommunale bygg
 MDG omtaler i liten grad tiltak og virkemidler rettet mot riks-, fylkes- og kommunale veier
ut over vedlikehold
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3.5 Venstre
Dette er positivt
 Venstre har en av de mest omfattende satsningene på vedlikehold og utbygging av
jernbane
 Venstre ønsker økt statlig støtte til kommuner og fylkeskommuner for å sikre
rehabilitering og nybygg av skoler
 Venstre vil utarbeide en handlingsplan for å redusere vedlikeholdsetterslepet innen
museer og arkiv
Dette er negativt
 Venstre omtaler i liten grad tiltak rettet mot riks-, fylkes- og kommunale veier ut over
vedlikehold
 Venstre presenterer ingen konkrete tiltak rettet mot helsebygg
 Venstre presenterer ingen konkrete tiltak rettet mot avløpsanlegg, selv om dette er
omtalt i partiprogrammet
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3.6 KrF
Dette er positivt
 KrF presenterer i stor grad konkrete tiltak innenfor de temaene som er omtalt i
partiprogrammet
 KrF presenterer en omfattende satsning på både jernbane og vei
 KrF vil ha en nasjonal helse- og sykehusplan vedtatt av Stortinget
 KrF ønsker å styrke kommunenes økonomi, noe som kan gi økt investering i bygg og
infrastruktur
Dette er negativt
 KrF presenterer ingen konkrete tiltak eller prioriteringer av helsebygg
 KrF omtaler ikke avløpsanlegg i partiprogrammet
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3.7 Høyre
Dette er positivt
 Høyre vil ruste opp jernbanen til fullgod standard og styrke vedlikeholdet
 Høyre vil fjerne vedlikeholdsetterslepet på riksveier og vil gjøre fylkene bedre i stand til å
utbedre fylkesveiene
Dette er negativt
 Høyre omtaler ingen tiltak rettet mot kommunale bygg som skoler, kulturbygg og
idrettsanlegg
 Høyre omtaler ingen tiltak rettet mot vedlikehold og investeringer i helsebygg
 Høyre omtaler ikke utbygging av InterCity og krysningsspor for godstrafikk
 Høyre nevner ikke avløpsanlegg i partiprogrammet
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3.8 FrP
Dette er positivt
 FrP omtaler de fleste kategoriene av kommunale bygg og presenterer tiltak rettet mot
disse
 FrP presenterer en forholdsvis omfattende satsning på jernbane
 FrP vil ha en nasjonal motorveiplan og ønsker økt utbygging og vedlikehold av veier
Dette er negativt
 FrP omtaler i liten grad helsebygg
 FrP nevner ikke avløpsanlegg i partiprogrammet
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Foto: Fred Harald Nilssen

4. Analyse av partienes omtale av kommunale bygg
4.1 Vurdering av partienes omtale av kommunale bygg
Denne kategorien omfatter partiprogrammenes omtale og tiltak rettet mot kommunale og
fylkeskommunale bygg. Med dette menes blant annet kommunale og fylkeskommunale skoler,
barnehager, boliger, kulturbygg, kirker og andre bygg i kommunalt eie. Sykehjem og
omsorgsboliger er også med i denne kategorien.
4.1.1 Tilstandsvurdering i State of the Nation
I «State of the Nation» ble det tekniske oppgraderingsbehovet estimert til om lag 128 milliarder
kroner (2013). I tillegg til dette ble det estimert et behov for kirkene på 12 milliarder kroner for å
komme opp på et akseptabelt nivå. Rapporten peker også på behov for økt vedlikeholdsinnsats
for å unngå ytterligere økning i etterslepet. I rapporten heter det at:
«Den kommunale bygningsmassen har hatt et forfall over lang tid og det er fortsatt et stort
etterslep i vedlikeholdet. I tillegg er det behov for funksjonelle ombygginger samt nybygg som
følge av demografisk utvikling. Dagens investeringsnivå ligger ni prosent under det nødvendige
nivået. RIF anbefaler at det utformes en strategisk nasjonal oppgraderingsplan som forankres
politisk på alle nivå. En slik plan bør sikre de økonomiske rammebetingelsene og skape
forutsigbarhet. Det bør etableres oversikter som grunnlag for benchmarking/benchlearning,
kompetanseheving og ressursutnyttelse innen bygg og eiendomsforvaltning. Uten en slik plan vil
de negative tendensene fortsette.»1

1

Rapporten «Norges tilstand 2015 – State of the Nation», side 13
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4.1.2 Samlet vurdering for kommunale bygg
Kommunale tjenester som eldreomsorg, utdanning og kultur er tema som er bredt dekket i de
fleste partiprogrammene. Det må imidlertid bemerkes at programmene i hovedsak omhandler
innholdet og kvaliteten på tjenestene som tilbys innenfor disse områdene og rammebetingelser
for slike tjenester. Sammenliknet med denne typen omtale, inneholder partiprogrammene få
eksplisitte prioriteringer og tiltak rettet mot investeringer og vedlikehold av selve
bygningsmassen på disse områdene.
Basert på gjennomgangen over kan det gis følgende vurdering av stortingspartiene på temaet
kommunale bygg.

Vurderingen av omtale, tiltak og satsning på kommunal bygg får en gjennomsnittlig skår på 3,3.
Det er for dårlig når tilstanden forventes å forverres sammenliknet med i dag, fordi det er det er
store hindringer som begrenser sektorens/områdets mulighet til å oppfylle krav og behov i 2024
og fordi det dreier seg om å ta vare på verdier for 1060 mrd kroner2.

4.2 Omtale av kommunale bygg i partiprogrammene
Kommunale bygg er det mest komplekse temaet som er vurdert, ettersom det omfatter flere
ulike typer av bygg. Det er derfor gjort en separat gjennomgang av de ulike bygningstypene
sykehjem / omsorgsboliger, kommunale boliger, skoler/ barnehager, kirker, kulturbygg og
idrettsanlegg.
4.2.1 Sykehjem og omsorgsboliger
Temaet eldreomsorg er mye omtalt i partiprogrammene. Det går imidlertid et klart skille mellom
innhold og organisering av tjenestetilbudet i eldreomsorgen, og omtale av sykehjem- og
omsorgsbygg. Investeringer og vedlikehold av denne bygningsmassen er i liten grad omtalt i
partiprogrammene sammenliknet med tjenestetilbud og organisering. Investeringer og
vedlikehold av sykehjem og omsorgsboliger er samtidig omtalt i varierende grad i de ulike
partiprogrammene.
SV omtaler sykehjem i sitt partiprogram. Partiet vil at sykehjemsplasser og omsorgsbygg skal
være tilgjengelige «[…] når det trengs», og at det «[…] må bygges tilstrekkelig»3. Det fremgår
videre at penger til sykehjem også må kunne brukes til nødvendig oppussing og modernisering.
Partiet vil også at det skal bygges varierte boformer for eldre, som for eksempel eldrekollektiv,
demensboliger og omsorgsboliger med en viss døgnbemanning.
Arbeiderpartiet omtaler sykehjem og omsorgsboliger i sitt program, der det heter at partiet vil
ha «en mer målrettet finansiering og et betydelig statlig bidrag for å ruste opp tilbudet til eldre
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over hele landet.»4. Partiet vil «Sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns
omsorgsplasser for de som trenger det» (s. 37), og vil «Videreføre investeringstilskuddet til
bygging/renovering av sykehjem og omsorgsboliger, slik det var før ordningen ble endret i
2016»5.
Senterpartiet omtaler sykehjem og omsorgsboliger i partiprogrammet, og mener at «kapasiteten
i eldreomsorgen må bedres.»6. Partiet vil også «Bygge ut flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger
og andre tilbud rettet mot eldre.»7
MDG nevner ikke sykehjem eller omsorgsboliger eksplisitt i partiprogrammet. I forbindelse med
«Et aktivt seniorliv» nevner imidlertid partiet at de vil «Sikre utbygging av boliger som er
tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne.»8.
Venstre omtaler sykehjem og omsorgsboliger i sitt program. Partiet vil «bygge flere
omsorgsboliger med et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov.»9, og vil også «sørge for
eget rom til sykehjemsbeboere som ønsker det.»10. Ut over dette presenteres det ingen
prioriteringer eller tiltak rettet mot investeringer og vedlikehold av bygningsmassen på
kommunale sykehjem og omsorgsboliger.
KrF omtaler sykehjem og omsorgsboliger i partiprogrammet, og partiet ønsker å bygge enheter
som kan fungere både som sykehjem og omsorgsboliger. Partiet mener at de sykeste eldre må
sikres sykehjemsplass, og vil «[…] harmonisere finansieringsordningene for sykehjemsplasser og
omsorgsboliger.»11. Partiet mener også at kommunene bør «utarbeide planer for en
sammenhengende omsorgstrapp, der det å kunne bo hjemme, motta hjemmesykepleie,
tilbud om dagsenter, dagtilbud i institusjon, omsorgsbolig, bolig med heldøgns omsorg og pleie
og sykehjemsplass utgjør trinnene.»12
Høyre omtaler sykehjem i sitt partiprogram i forbindelse med temaet «helse og alderdom».
Partiet vil «Ta et større nasjonalt ansvar for at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet i
omsorgstjenesten både for dem som bor hjemme, på institusjon eller har andre boformer.», og vil
«Gjøre om tilskuddsordningene i Husbanken for i større grad å legge til rette for kommunal og
privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private
bofellesskap.»13. Partiet vil også satse på bygging av flere demenslandsbyer.
FrP omtaler sykehjem og omsorgsboliger i sitt program, og partiet mener det er «fortsatt behov
for å bygge ut sykehjemskapasiteten i Norge og styrke den lovbestemte retten til sykehjemsplass
4
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for eldre pleietrengende når de har behov for det. Det må opprettes sykehjem med avdelinger
som er spesielt tilrettelagt for ulike brukergrupper.»14. Partiet vil også «[…] opprettholde et
gunstig investeringstilskudd for å sikre bygging av flere nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
I tillegg bør det etableres en egen investeringstilskuddordning for rehabilitering av eksisterende
omsorgsboliger/ sykehjemsplasser.»15.
4.2.2 Kommunale boliger
Boligpolitikk er et tema som er godt dekket i partiprogrammene og omfatter et bredt spekter av
virkemidler, tiltak og prioriteringer. Disse områdene kan ikke nødvendigvis relateres til
kommunale boliger. Sett i sammenheng med dette er investeringer og vedlikehold av
kommunale boliger liten grad omtalt eksplisitt i partiprogrammene.
SV omtaler kommunale boliger i partiprogrammet og vil «Styrke tilskuddsordningen for bygging
av kommunale utleieboliger.»16. Selv om partiet har stor fokus på boligpolitikk i programmet,
presenteres det ingen eksplisitte tiltak og prioriteringer av kommunale boliger ut over dette.
Arbeiderpartiet omtaler kommunale boliger i sitt partiprogram og vil «Arbeide for at
kommunene fremdeles skal få mva.-kompensasjon for kommunale boliger slik at kommunene
kan opprettholde botilbud til vanskeligstilte.»17
Senterpartiet nevner ikke kommunale boliger eksplisitt i sitt program. Partiet vil imidlertid
«Gjennomføre en sosial boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig, eller leie bolig til en
overkommelig pris», og vil «Fortsette å styrke de boligpolitiske virkemidlene i Husbanken, slik at
kommunene blir best mulig i stand til å gjennomføre en aktiv boligpolitikk tilpasset lokale
behov.»18
MDG presenterer ingen eksplisitte tiltak eller prioriteringer av investeringer og vedlikehold av
kommunale boliger i sitt partiprogram.
Venstre omtaler kommunale boliger i sitt partiprogram, og vil «stimulere kommunene til å tilby
flere boliger som er tilpasset ulike behov lage en ordning for hjemkjøp av kommunal
bolig.[sic.]»19. Ut over dette nevnes ingen eksplisitte tiltak eller prioriteringer av kommunale
boliger.
KrF omtaler kommunale boliger i sitt partiprogram. I forbindelse med ruspolitikk mener partiet at
«Staten må øremerke midler til kommunene til å sikre tilstrekkelig bolig- og
rehabiliteringstilbud.»20. Partiet mener også at «Det er behov for at Husbanken får økte midler til
å hjelpe boligbyggelag og kommuner til å bygge flere boliger.»21
14
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Høyre presenterer ingen eksplisitte tiltak eller prioriteringer av investeringer og vedlikehold av
kommunale boliger i sitt partiprogram.
FrP presenterer ingen eksplisitte tiltak eller prioriteringer av investeringer og vedlikehold av
kommunale boliger i sitt partiprogram.
4.2.3 Skoler og barnehager
Skole og utdanning er tema som er hyppig og bredt omtalt i samtlige av partiprogrammene. Det
går imidlertid et klart skille mellom innhold og organisering av undervisningen i skoler og
barnehager, og omtale av skole- og barnehagebygg. Sammenliknet med innhold og organisering
er investeringer og vedlikehold av bygningsmassen i liten grad omtalt i partiprogrammene.
Programmene til SV, Arbeiderpartiet og Høyre inneholder ingen eksplisitt omtale av skole- og
barnehagebygg, mens de øvrige programmene kun inneholder enkelte tiltak eller prioriteringer.
Senterpartiet vil intensivere arbeidet med universell utforming av skolebygg, men nevner ingen
tiltak ut over dette. I tillegg omtales barnehager som «fysiske anlegg». Det er imidlertid om dette
referer til vedlikehold og investeringer i selve bygningsmassen.
MDG nevner skolebygg i programmet, men omtaler ingen eksplisitte tiltak eller prioriteringer
tilknyttet investering og vedlikehold av skoler og barnehager.
Venstre omtaler investeringer og vedlikehold av skoler i partiprogrammet, og mener at «[…]
staten må bidra økonomisk så fylkene og kommunene kan klare å rehabilitere og bygge gode
skolebygg.»22.
Partiet vil videreføre ordningen med rentekompensasjon for oppgradering av offentlige
skolebygg og ønsker å gjennomføre universell utforming av alle offentlige undervisningsbygg i
løpet av ti år.
KrF omtaler investeringer og vedlikehold i forbindelser med skolebygg, der partiet vil «beholde,
og ved behov utvide, ordningen med rentefrie lån til kommunene til vedlikehold av eksisterende
og bygging av nye skolebygg.»23.
FrP omtaler investeringer i skolebygg eksplisitt i partiprogrammet, og partiet mener at det må
«gjøres større investeringer i opprusting av skolebygg.»24
4.2.4 Kirkebygg
Investeringer og vedlikehold av kirkebygg er i varierende grad omtalt i partiprogrammene.
Temaet er ikke omtalt i partiprogrammene for SV, Arbeiderpartiet og Venstre. I den grad
kirkebygg nevnes i de andre partiprogrammene, er det i all hovedsak vedlikehold av kirker som
omtales.
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Senterpartiet omtaler vedlikehold av kirkebygg i sitt partiprogram. Partiet mener at ««Staten må
i sterkere grad hjelpe kommunene og andre kirkeeiere med kirkevedlikeholdet.» og vil «Opprette
et eget fond for statlig medvirkning til vedlikehold av historiske kirkebygg.» 25
MDG omtaler i noen grad kirkebygg i sitt partiprogram. Partiet vil ««Overføre ansvaret for
vedlikehold av middelalderkirker og andre vernede bygg i Den norske kirkes eie til staten.» 26.
Partiet vil også kartlegge kirkebygg og gravplassers kulturminneverdi.
KrF omtaler kirkebygg i sitt partiprogram, og mener at «Forvaltning av en bygningsmasse av
særlig estetisk og arkitektonisk verdi spredt ut over hele landet er også en viktig
samfunnsoppgave.»27. Partiet mener det er «nødvendig med et statlig løft for å sette i stand
fredede og verneverdige kirker.»28.
Høyre vil «sikre vedlikehold av kirkebygg»29. Hvordan dette skal gjøres i praksis, nevnes
imidlertid ikke.
FrP vil «[…] fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn. Det opprettes en egen tilskuddsordning
for å ivareta og vedlikeholde kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt lovpålagte oppgaver.» 30.
Partiet vil også «arbeide for at midler fra opplysningsvesenets fond i større grad kanaliseres til
kommunens kirker»31
4.2.5 Kulturbygg og kulturminner
Investeringer og vedlikehold av kulturbygg er i varierende grad omtalt i partiprogrammene, og
temaet er ikke omtalt hos Arbeiderpartiet og Høyre. Samtidig er det verdt å merke seg at
omtalen av slike bygg i de øvrige programmene ofte er begrenset til enkelte prosjekter og bygg,
heller enn generelle tiltak og prioriteringer rettet mot kulturbygg.
SV omtaler investeringer og vedlikehold av kulturbygg og kulturminner i sitt partiprogram.
Partiet vil «Sikre arbeidsbetingelsene for Det samiske nasjonalteatret Beaivvas blant annet ved å
reise et nytt teaterbygg.»32, og vil «Bevare kulturminner og kunstverk i offentlig eie for ettertiden.
SV ønsker et kulturminneløft, etter mønster av Kulturløftet. Etterslepet på vedlikehold skal tas
igjen innen 2025.»33.
Senterpartiet omtaler kulturbygg i sitt partiprogram, og vil ««Bedre tilskuddsordningene for
kulturbygg (inkludert regionale kulturbygg)[…]»34. Partiet vil også sikre utbyggingen av det
sørsamiske kultursenteret på Snåsa.
25
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MDG omtaler enkelte prosjekter innenfor kulturbygg i sitt program. Partiet vil ««Sørge for
tilstrekkelig finansiering til etablering av Skogfinsk Museum»35, og vil støtte et kulturhus for å
ivareta romfolkets kultur.
Venstre omtaler investeringer og vedlikehold i forbindelse med muséer og arkiv, der partiet vil
«utarbeide handlingsplan for å redusere vedlikeholdsetterslepet»36. Partiet vil også bygge et
selvstendig signalbygg til Det samiske nasjonalteateret.
KrF omtaler kulturhus i partiprogrammet. I programmet heter det imidlertid at «Mange
kommuner har fått sitt kulturhus. Nå må oppmerksomheten i større grad rettes mot innholdet i
denne infrastrukturen. Trykket i kulturpolitikken må ligge på kulturproduksjon, kvalitet og
publikum.»37
FrP omtaler kulturbygg i sitt partiprogram, og partiet vil «opprettholde støtte til vedlikehold og
investeringer for enkelte nasjonale og regionale kulturinstitusjoner.»38. Hvilke kulturinstitusjoner
det her er snakk om presiseres imidlertid ikke. Partiet mener at det trengs «[…] ordninger som
sikrer finansiering av de bygg og steder det offentlige betrakter som kulturminner.»39
4.2.6 Idrettsanlegg
Idrett og friluftsliv er omtalt i de fleste partiprogrammene. Denne omtalen omfatter i relativt
liten grad investeringer og vedlikehold av idrettsbygg og -anlegg. Tiltak og prioriteringer på dette
området er samtidig omtalt i varierende grad i de ulike partiprogrammene. Prioriteringer og
omtale av fordeling av spillemidler fra Norsk Tipping er ikke omtalt her.
SV omtaler idrettsanlegg i sitt program, og partiet vil «Ruste opp anlegg for alle.»40
Arbeiderpartiet omtaler idrettsanlegg i sitt program, og vil «Ruste opp og bygge flere
idrettsanlegg, spesielt i områder med lav anleggsdekning»41
Senterpartiet omtaler idrettsanlegg i sitt partiprogram. I programmet heter det at «Mangelen på
idrettsanlegg er en sterkt begrensende faktor for å få realisert målet om økt fysisk aktivitet i
befolkningen og imøtekomme idrettens behov for å tilby aktivitet. Listen over idrettsanlegg, som
er godkjente og klare til bygging, er lang og omfatter prosjekter over hele landet.» 42. Partiet
omtaler også «utbygging av turløyper, ballbinger, og andre nærmiljøanlegg»43 i sitt
partiprogram. Det er imidlertid usikkert om dette innebærer økt investering og vedlikehold av
kommunale idrettsanlegg.
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MDG omtaler idrettsanlegg i sitt partiprogram. Partiet vil «Prioritere investeringer i anlegg for
breddeidrett, og ta vare på eksisterende anlegg fremfor å bygge nye.»44
Venstre omtaler idrettsanlegg i sitt partiprogram. Partiet vil «legge til rette for flere
breddeidrettsanlegg.», og vil «bygge flere nasjonalanlegg for idretter som mangler dette.»45.
Partiet vil også øke andelen av anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg og breddeidrett og vil
gjøre alle vesentlige anleggstyper berettiget til statlige tilskudd, uavhengig av idrett.
KrF omtaler idrettsanlegg i sitt partiprogram. Partiet vil «ha et anleggsløft der
anleggskapasiteten er lavest.», og vil «satse aktivt på utbygging av lokale idrettsanlegg, og lette
tilgangen til bruk av kommunale og fylkeskommunale anlegg.»46. Partiet vil også innføre fult
momsfritak for bygging av idrettsanlegg, og vil «arbeide for at det avsettes midler på
statsbudsjettene til rentefrie lån for bygging av nye svømmeanlegg og opprustning av
eksisterende anlegg.»47
Høyre omtaler idrettens rammevilkår i partiprogrammet, men presenterer ingen tiltak eller
prioriteringer av idrettsanlegg.
FrP omtaler også rammebetingelser for idretten, og nevner i den sammenheng at «Vi har over
mange år registrert et stort behov for rehabilitering og nyetablering av idrettsanlegg.» 48 Det
presenteres imidlertid ingen eksplisitte tiltak eller prioriteringer i forbindelse med investering og
vedlikehold av idrettsanlegg.
4.2.7 Kommunal økonomi og rammebetingelser
Gjennomgangen som er gjort for dette temaet har undersøkt i hvilken grad ulike kommunale
bygg er nevnt eksplisitt i partienes programmer. Det må imidlertid bemerkes kommunene har
relativt stor frihet når det kommer til prioritering og gjennomføring av investeringer og
vedlikehold av kommunal bygningsmasse. For å få et mer komplett bilde av partienes
prioriteringer av kommunale bygg og infrastruktur vil man måtte undersøke partienes
prioriteringer i forbindelse med statlige overføringer til kommunene og økonomiske
rammebetingelser. Mer konkrete økonomiske prioriteringer vil for eksempel kunne finnes i
statsbudsjettet og opposisjonspartienes alternative budsjetter. En slik undersøkelse ligger
imidlertid utenfor mandatet for denne rapporten. Det vil imidlertid være relevant å se hvordan
partiene omtaler kommunenes økonomi i sine programmer.
SV vil «Styrke kommuneøkonomien betydelig. Dette er nødvendig for å sikre gode velferdstilbud i
hele landet.»49.
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Arbeiderpartiet vil «Øke kommunesektorens inntekter for å sikre bedre kommunale tjenester»,
og vil også «Ha en gjennomgang av det kommunale og fylkeskommunale inntektssystemet for å
sikre et likeverdig tjenestetilbud i hele landet»50
Senterpartiet vil «Sikre kommuner og fylkeskommuner en sterk økonomi som står i forhold til de
oppgavene sektoren har.». Partiet vil også «Ha større inntektsutjamning mellom landets
kommuner.»51
MDG mener at «Kommunenes frie inntekter må holde tritt med oppgavene, slik at lokale
prioriteringer faktisk kan bestemmes lokalt»52. Partiet vil også «Øke kommunenes økonomiske
handlingsrom […]»53
Venstre mener at «Nye oppgaver som pålegges kommunene av staten, må finansieres gjennom
økte overføringer.»54. Partiet vil også «redusere finansiell detaljstyring av kommunene og gi
kommunene anledning til å få større del av statlig finansiering som frie midler.» 55
KrF vil «styrke kommunenes økonomiske handlingsrom, slik at de kan gi innbyggerne et godt
tjenestetilbud.», partiet vil også «at statlige reformer og pålegg må følges opp med tilstrekkelige
frie midler.», samt «justere inntektssystemet for fylkene/regionene slik at dette sikrer at disse
settes i stand til å tilby likeverdige og gode tjenester.»56
Høyre omtaler i liten grad kommuneøkonomi eksplisitt i sitt partiprogram. Partiet vil «Sikre
kommunene en inntektsordning basert på effektiv drift og gode velferdsløsninger, der en andel av
verdiskapingen fra lokalt næringsliv kan tilfalle kommunene.»57
FrP vil at «[…] kommunene skal gis større økonomisk ansvar ved at den statlige økonomiske
utjevningen mellom kommunene reduseres, og at de statlige overføringene baseres på et
objektivt differensiert innbyggertilskudd, fritt skattøre og kommunalt eierskap til en større andel
av verdiskapningen i kommunen. I tillegg vil vi sikre 100 prosent finansiering av
primæroppgavene gjennom statlig stykkpris.»58
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5. Analyse av partienes omtale av helsebygg
5.1 Vurdering av partienes omtale av helsebygg
Denne kategorien omfatter somatiske- og psykiatriske sykehus, inkludert rus- og rehabilitering
som ligger innenfor disse sykehusbygningene. Med tanke på sykehjem, er disse tatt med i
kategorien kommunale bygg.
5.1.1 Tilstandsvurdering i State of the Nation
I «State of the Nation» ble det tekniske og bygningsmessige oppgraderingsbehovet estimert til
35-45 milliarder kroner. I rapporten heter det at:
«De statlig eide helsebyggene har hatt et forfall over lang tid, som har medført et stort etterslep i
vedlikehold. Endringer i demografi skaper behov for nybygg og funksjonelle ombygginger. Dagens
investeringsnivå ligger ca. 20 prosent under det nødvendige nivået. Vi anbefaler å utvikle en
strategisk nasjonal oppgraderingsplan. Det bør lages en plan for porteføljestyring som bedrer de
økonomiske rammebetingelsene og gir forutsigbarhet. Det er behov for kompetanseheving,
utvikling av systemressurser, mer effektiv ressursutnyttelse samt innovasjon i alle
investeringsprosjekter. Uten slike vedtak vil negative tendenser fortsette.»59
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5.1.2 Samlet vurdering for helsebygg
Helse er et tema som er bredt dekket i de fleste partiprogrammene. Det må imidlertid bemerkes
at programmene i hovedsak omhandler innholdet og kvaliteten på tjenestene som tilbys av
helsevesenet, samt organisering av helseforetak og rammebetingelser for disse. Basert på
analysen kan det gis følgende vurdering av stortingspartiene på temaet helsebygg.

Vurderingen av omtale, tiltak og satsning på helsebygg får en gjennomsnittlig skår på 2,8. Det er
for dårlig når tilstanden til Helsebygg forventes å forverres sammenliknet med i dag, fordi det er
det er store hindringer som begrenser sektorens/områdets mulighet til å oppfylle krav og behov i
2024. SV, V, H og FrP får laveste skår (2), mens det er kun SP som får høyeste skår (5).

5.2 Omtale av helsebygg i partiprogrammene
Partiprogrammene inneholder i svært liten grad eksplisitte prioriteringer og tiltak rettet mot
investeringer og vedlikehold av selve bygningsmassen på dette feltet. Det har derfor vært
nødvendig å se på partiprogrammenes omtale av rammevilkår for sykehussektoren i tillegg til
eksplisitt omtale av sykehusbygg.
SV omtaler i noen grad helsebygg eksplisitt i partiprogrammet i forbindelse med psykisk helse,
der partiet vil «[…] styrke de brukerstyrte tilbudene og botilbudene.»60. Det fremgår imidlertid
ikke om dette vil innebære investeringer eller vedlikehold av eksisterende eller ny
bygningsmasse. Med tanke på rammevilkår for sykehusene, vil partiet «Styrke lokalsykehusene
og den akuttkirurgiske beredskapen over hele landet.»61.
Arbeiderpartiet omtaler ikke helsebygg eksplisitt, men omtaler sykehusenes infrastruktur der
partiet vil «Investere betydelig i sykehusenes digitale «grunnmur» og infrastruktur»62.
Programmet omtaler også rammebetingelser for sykehusene, der partiet vil «sikre helsetjenesten
god økonomi og skape ro rundt organisering av sykehusene.» 63. Partiet vil også «Sikre en
grunnfinansiering av den offentlige spesialisthelsetjenesten som gir reell mulighet til å øke
behandlingskapasiteten»64
Senterpartiet omtaler vedlikehold og investeringer i sykehusbygg eksplisitt i forbindelse med
finansiering av spesialisthelsetjenesten. I programmet heter det at «Finansiering av sykehus må
legge til rette for sektorens behov for økte investeringer i bygg og utstyr og sikring av beredskap i
hele landet. Senterpartiet mener at sykehus må finansieres på samme måte som andre
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velferdsområder, som eldreomsorg og skole, altså gjennom rammefinansiering ut fra behov.»65.
Med tanke på rammebetingelser, vil partiet «styrke de offentlige sykehusene og vil motarbeide
sentralisering og privatisering av tilbudet.»66. Partiet vil også at «vesentlige endringer i
sykehusenes oppgaver, virksomhet og tilbud må avgjøres av Stortinget i en nasjonal helse- og
sykehusplan, som fremlegges hvert fjerde år etter modell av Nasjonal Transportplan.» 67
MDG omtaler ikke sykehusbygg eksplisitt i partiprogrammet, men omtaler i noen grad
rammebetingelser. Partiet vil «Sikre et sterkt offentlig finansiert helsevesen», og vil
«Opprettholde gode og fullverdige lokalsykehus med akuttfunksjon[…]»68. Partiet vil også
gjennomføre et nasjonalt løft for å sikre et tilstrekkelig antall sengeplasser i somatiske og
psykiatriske avdelinger.
Venstre omtaler ikke sykehusbygg eller rammebetingelser for sykehusene. I partiprogrammet
heter det at «Lokalsykehusene har en viktig rolle i helsearbeidet og skal sikre god beredskap over
hele landet. Et lokalsykehus skal minimum ha følgende funksjoner: akuttberedskap innen
indremedisin, generell kirurgi og enkel ortopedi, fødetjenester samt anestesi som er tilstrekkelig
for disse. I tillegg må sykehuset ha røntgen- og laboratorietjenester som minimum dekker
behovet for akuttbehandling.»69
KrF omtaler ikke sykehusbygg eksplisitt i sitt partiprogram. Med tanke på rammebetingelser for
sykehusene vil partiet at «Stortinget skal stå for overordnet, langsiktig styring gjennom
en rullerende Nasjonal helse- og sykehusplan, etter mønster av Nasjonal transportplan.»70
Høyre omtaler ikke sykehusbygg eksplisitt i partiprogrammet. Med tanke på rammebetingelser
vil partiet «Sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester for alle, uansett hvor man bor i
landet.»71, men det nevnes ingen prioriteringer ut over dette.
FrP omtaler ikke sykehusbygg eksplisitt i partiprogrammet. Med tanke på rammebetingelser
mener partiet at «sykehusene må få betalt en statlig stykkpris som gir økonomiske incentiver for
pasientbehandling […]»72. Partiet mener videre at «Effektive behandlingskjeder og helhetlige
pasientforløp forutsetter helhetlige pasientfinansieringsforløp uavhengig av hvem som utfører
tjenesten. Samtidig er det nødvendig å sørge for at finansiering av akuttfunksjoner, utdanning for
helsepersonell og forskning gjøres gjennom øremerkede tilskudd.»73
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Foto: Jenny Solem Vikra/Minsk AS

6. Analyse av partienes omtale av jernbane
6.1 Vurdering av partienes omtale av jernbane
Denne kategorien omfatter all jernbaneinfrastruktur i Norge inklusive terminaler, stasjoner og
driftsbanegårder.
6.1.1 Tilstandsvurdering i State of the Nation
I «State of the Nation» oppsummeres tilstanden som følger:
«Tilstanden på dagens jernbanenett er vurdert til å være dårlig. Standarden varierer mellom de
ulike banestrekningene, men generelt er jernbanenettets gjennomsnittsalder høy og
vedlikeholdsetterslepet stort. Teknisk levetid for store deler av anleggene er utløpt, eller i ferd
med å løpe ut de neste årene. Økt satsing på jernbanen gir en positiv tendens, og hvis rammene i
NTP videreføres vil dette være tilstrekkelig for å ivareta en god fremtidssikring. Anbefalte
satsingsområder er full dobbeltsporutbygging i InterCity-området til Halden, Skien og
Lillehammer, økt kapasitet i Oslo-området, tilrettelegging for økt godstrafikk med flere
kryssingsspor og terminalutbygginger, utbygging av nytt signalsystem (ERTMS), samt
stasjonstiltak rundt de større byene med fokus på god tilgjengelighet. Den fremtidige jernbanen
må tåle større belastninger enn hva de har måttet tåle på grunn av værendringer. Det bør
vurderes felles transportkorridorer for vei og bane og slik at miljøpåvirkningene får fokus ved
planlegging av vedlikehold, oppgradering og investeringer.»74
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6.1.2 Samlet vurdering for jernbane
Sett under ett fremstår investering og vedlikehold av jernbane som et prioritert tema i partienes
programmer. Satsningen på jernbane sees ofte i sammenheng med kollektivutbygging,
godstransport og tiltak rettet mot miljø og klima.
Selv om samtlige av partiene har en forholdsvis bred dekning av jernbane innenfor de områdene
som ble tatt opp i «State of the Nation»-rapporten, er det noen partier som presenterer mer
omfattende satsninger enn andre.
Satsningen på jernbane fremstår som mest omfattende i programmene for SV, MDG og Venstre.
Partiprogrammene inneholder en forholdsvis omfattende liste med tiltak, prioriteringer og
virkemidler for norsk jernbane. Deretter følger programmene for Senterpartiet, KrF og FrP, som
presenterer noe færre tiltak, prioriteringer og virkemidler enn SV, MDG og Venstre. Den minst
omfattende omtalen av jernbane finnes i programmene til Høyre og Arbeiderpartiet. Selv om
begge partiene påpeker at de har store ambisjoner for norsk jernbane, presenteres det få
konkrete prioriteringer av enkeltstrekninger og tiltak forbundet med investeringer og
vedlikehold. Dekningen i programmene fremstår imidlertid fremdeles som god.
Basert på gjennomgangene i dette kapitlet kan det gjøres følgende overordnede vurdering av
stortingspartiene på temaet jernbane.

Vurderingen av omtale, tiltak og satsning på jernbane er gjennomgående god for de fleste
partiene med unntak av Høyre og Arbeiderpartiet. Økt til satsning på jernbane gir en positiv
tendens og hvis rammene i NTP videreføres vil det være tilstrekkelig for å ivareta fremtidssikring
(Note State of the nation side 13).

6.2 Omtale av jernbane i partiprogrammene
Sett under ett er investering og vedlikehold av jernbane det temaet som er mest omtalt i
partiprogrammene. Denne kategorien omfatter flere ulike aspekter ved jernbane og tilhørende
infrastruktur. Med bakgrunn i «State of the nation»-rapporten er det gjort en separat
gjennomgang for dobbeltspor/ InterCity-utbygging, tunell gjennom Oslo, godstrafikk/
krysningsspor, signalanlegg og vedlikehold av jernbanen.
6.2.1 Dobbeltspor og InterCity-utbygging
Samtlige av partiene omtaler enten dobbeltspor eller InterCity–utbygging i sine programmer. Det
er noen forskjeller mellom de ulike partiene når det kommer til omfanget av dette.
SV sin omtale av jernbanen fremstår som relativt omfattende, og partiet vil «Prioritere å
ferdigstille byggingen av InterCity-triangelet. Nye strekninger må bygges med 300 km/t som
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fartsstandard for å kunne bli del av det nye lyntognettet.»75. Partiet vil også planlegge lyntog
mellom de store byene, fortsette moderniseringen av Bergensbanen på strekningene Bergen Voss og Oslo – Ringerike, samt realisere jernbane til Tromsø og Kirkenes.
Arbeiderpartiet vil «Legge til rette for dobbeltsporkapasitet inn og ut av de store byene»76.
Partiet nevner også InterCity, men presenterer ingen tiltak eller prioriteringer i forbindelse med
dette.
Senterpartiet vil «arbeide for moderne intercity-løsninger rundt og mellom de store byene og vil
styrke jernbanens muligheter også i nærheten av andre byer og tettsteder.»77. Partiet vil også
gjennomføre en utredning om fremtidens jernbanestruktur i og ut av Nord-Norge, og vil at store
utbyggingsprosjekt skal få egen prosjektorganisasjon etter prinsippene for modellen «Særskilt
prioriterte veiprosjekt» fra Nasjonal transportplan.
MDG presenterer en omfattende satsning på jernbane i sitt program, og vil ferdigstille InterCityutbyggingen på Østlandet, og vil bygge dobbeltspor på Trønderbanen, Vossebanen og Jærbanen.
Partiet vil bygge ut høyhastighetsbane mellom de store byene, gjennomføre en KVU for NordNorge-banen inkludert sentrumsregionen rundt Tromsø, og forbedre utlandsforbindelsene med
jernbane.
Venstre presenterer også en omfattende satsning på jernbane i sitt program. Partiet vil «bygge
et jernbanenett med dobbeltspor som er tilrettelagt for høye hastigheter (minst 250 km/t), og
som har en halvtimesfrekvens på togavgangene i Intercity-triangelet (Lillehammer, Halden, Skien)
innen 2032-2034»78 Partiet presenterer tiltak og prioriteringer for et forholdsvis stort antall
jernbanestrekninger i hele landet eksplisitt, og vil i tillegg utrede jernbane i Nord-Norge og på
strekningen Kirkenes – Rovaniemi.
KrF mener at «Intercity-strekningene omkring de store byene må bygges ut raskt. Planene må
også inkludere ytre Intercity.»79. Videre vil partiet bygge ut dobbeltspor på viktige strekninger, og
nye jernbanestrekninger dimensjonert for høye hastigheter slik det er vedtatt i Nasjonal
transportplan. Partiet vil også gjennomføre utredninger som kan danne grunnlaget for videre
utbygging av jernbane i Nord-Norge.
Høyre vil «Bygge ut flere dobbeltspor»80, men nevner ingen konkrete prioriteringer av
jernbanestrekninger eller tiltak ut over dette. InterCity-utbygging er ikke nevnt i
partiprogrammet.
Fremskrittspartiet mener at «utbygging av intercitytrianglet må gjennomføres raskt med
oppgradert standard til dobbeltspor. Det må også legges opp til å bygge ut og ruste opp
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jernbanen rundt de andre store byområdene i Norge.»81. Partiet vil også ha «[…] effektiv,
dobbeltsporet jernbane for persontrafikk rundt byområdene […]»82
6.2.2 Ny jernbanetunnel gjennom Oslo
De fleste av partiene omtaler satsning på jernbane rundt de store byene. SV, MDG og Venstre
nevner i tillegg til dette eksplisitt at de vil øke kapasiteten for jernbane i Oslo-området ved å
bygge en ny tunell gjennom hovedstaden. SV vil «Planlegge og starte byggingen av
jernbanetunnel gjennom Oslo.»83. Miljøpartiet De Grønne vil også «[…] starte byggingen av ny
jernbanetunnel gjennom Oslo».84 Partiet ønsker også å bygge ut høyhastighetsbane mellom de
store byene.
Venstre vil på sin side «styrke lokaltrafikken rundt de store byene ved å oppgradere strekningen
Bergen – Voss, og ved å bygge ny togtunnel under Oslo.»85.
6.2.3 Godstrafikk og krysningsspor
Samtlige av partiene ønsker økt overføring av godstransport fra vei og over på jernbane eller
sjøtransport. Noen virkemidler som nevnes i denne sammenheng er utbygging av flere
krysningsspor og godsterminaler. Det er imidlertid noe variasjon mellom partiene når det
kommer til slik virkemiddelbruk.
SV vil ha en nasjonal strategi for gods på bane, nye og moderniserte godsterminaler og styrking
av regulariteten i jernbanenettet. Krysningsspor er ikke omtalt i programmet.
Arbeiderpartiet vil både «Øke andelen krysningsspor for å øke kapasitet og forutsigbarhet», og
«Utvikle og forbedre godsterminalene for å håndtere overføring av mer gods fra vei til bane
[…]»86.
Senterpartiet vil «[…] legge til rette for å flytte mer av godstransporten fra land til sjø.», og vil
«arbeide for å bygge flere krysningsspor og nye signalsystem.»87
MDG vil «[…] sørge for at satsing på jernbane og teknologiutvikling innen transport raskt kan
bidra til effektiv, miljøvennlig varetransport.»88. Partiet vil følge opp stortingsvedtaket om å
overføre mer gods fra vei til bane, samt «Prioritere utbygging av godsterminaler, godshavner og
effektive omlastingssentraler.»89
Venstre vil «skape grunnlag for stor overføring av godstrafikk fra vei til bane gjennom moderne
dobbeltsporete baner»90. Partiet vil videre «øke kapasiteten for godstransport gjennom effektive
81
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terminaler, krysningsspor og godsterminaler» og «utvide krysningsspor på viktige linjer for
godstrafikk for å tillate godstog på 740 meter i tråd med europeisk standard» 91
KrF vil «legge til rette for at godstransport blir flyttet fra vei til bane og sjø […]»92. Partiet vil også
bygge flere krysningsspor.
Høyre vil at «Mer gods skal gå på skinner», og vil samtidig «effektivisere godsterminalene og
bedre forbindelsene mellom havn og jernbane.»93. Programmet omtaler ikke krysningsspor.
FrP vil «at det legges bedre til rette for godstransport over lange avstander», og mener at «Flere
lange krysningsspor vil bidra til å øke godskapasiteten.»94
6.2.4 Signalanlegg
Når det kommer til omtale av nytt signalanlegg, er det kun Senterpartiet og Venstre som nevner
dette i sine programmer. Senterpartiet vil «arbeide for å bygge flere krysningsspor og nye
signalsystem»95, mens Venstre vil «bygge ut et nytt signalanlegg og styresystem for
togtrafikken.»96 Ut over dette er ikke signalanlegg omtalt i partiprogrammene.
6.2.5 Vedlikehold
Vedlikeholdsetterslepet på jernbane er omtalt i samtlige av partiprogrammene.
SV vil «øke bevilgningene til jernbane kraftig», og vil samtidig bedre vedlikeholdet av jernbanen.
Partiet vil også samle alle selskaper som driver med jernbanedrift og vedlikehold.
Arbeiderpartiet vil «Prioritere å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på jernbanen»97.
Senterpartiet ønsker å ruste opp jernbanestrekningene, men nevner ingen prioriteringer av
vedlikehold ut over dette.
MDG vil «Lukke gapet fra vedlikeholdsetterslepet av infrastruktur i jernbanen.»98
Venstre vil «øke investeringene til jernbanen kraftig fra dagens nivå»99 og vil «vedlikeholde og
fornye det eksisterende jernbanenettet mellom de store byene i Norge, inkludert sammenkobling
av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen»100
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KrF «ønsker en kraftig satsing på jernbanen.»101 og vil ruste opp infrastrukturen på jernbane.
Høre vil at «Jernbanen skal rustes opp til fullgod standard.»102 og vil styrke vedlikeholdet.
FrP vil ha en betraktelig styrking av vedlikeholdsarbeidet på jernbanen.
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Foto: Jenny Solem Vikra/ Minsk AS

7. Analyse av partienes omtale av veier
7.1 Vurdering av partienes omtale av vei
7.1.1 Tilstandsvurdering i State of the Nation for riksveier
Denne kategorien omfatter alle riksveier i Norge. I «State of the Nation» ble
vedlikeholdsetterslepet for riksveinettet beregnet til om lag 33 milliarder kroner, med et
usikkerhetsspenn mellom 28 og 46 milliarder kroner. I rapporten heter det at:
«Det er store utfordringer knyttet til riksveinettet. Det er et stort vedlikeholdsetterslep og store
deler av riksveinettet har en veistandard som ikke tilfredsstiller veinormalenes krav. Likevel anses
tendensen å være positiv. Det brukes mer penger enn noen gang før, både til drift, vedlikehold og
investeringer. Det er viktig å videreføre denne utviklingen i mange år framover, slik at man
oppnår et tjenlig riksveinett for befolkning og næringsliv. RIF anbefaler at drift og vedlikehold
fortsatt prioriteres høyt. Hovedkorridorene bør fortsatt prioriteres, og gjennomføringen
konsentreres på lengre, sammenhengende strekninger. I tillegg er det viktig å vurdere metoder
for mer effektiv gjennomføring og kostnadseffektive løsninger. Gode fagmilø og rekruttering av
fagfolk til sektoren er en utfordring som må prioriteres høyt framover.»103
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7.1.2 Tilstandsvurdering i State of the Nation for fylkesveier
Denne kategorien omfatter denne kategorien alle fylkesveier i Norge. I «State of the Nation» ble
vedlikeholdsetterslepet for fylkesveinettet beregnet til om lag 59 milliarder kroner, med et
usikkerhetsspenn mellom 47 til 79 milliarder kroner. I rapporten heter det at
«Tilstanden på fylkesveinettet vurderes som dårlig og tendensen er negativ. Det er store
variasjoner fra fylke til fylke. Selv om det brukes mer penger på fylkesveinettet enn tidligere, er
det ikke nok til å forhindre ytterligere forfall. Det er behov for økte rammetilskudd slik at
fylkeskommunene er i stand til å forvalte og utvikle veinettet. I tillegg er det viktig at
fylkeskommunene legger stor vekt på å ivareta eksisterende fylkesveinett. RIF anbefaler at
Statens vegvesen tar et ansvar for en samlet utviklingsstrategi for fylkesveinettet, med særlig
vekt på flaskehalser for næringslivet.»104

7.1.3 Tilstandsvurdering i State of the Nation for kommunale veier
Denne kategorien omfatter alle kommunale veier i Norge. I «State of the Nation» oppsummeres
tilstanden som følger:
«Det har vært en positiv utvikling i midler til drift og vedlikehold de siste fire årene, men
tilstanden på det kommunale veinettet vurderes som dårlig og tendensen er negativ.
Kommunesektoren må prioritere betydelig økte midler til dette feltet dersom
vedlikeholdsetterslepet skal reduseres. Klimaendringene med mer ekstremvær skaper ytterligere
utfordringer for veinettet som blant annet må håndtere mer vann. RIF anbefaler å gjennomføre
en systematisk tilstandsanalyse for å få oversikt over situasjonen som grunnlag for prioriteringer.
Kommunene må prioritere å ta vare på eksisterende veinett framfor å bygge nytt. I byområder
bør nyinvesteringer rettes mot miljøvennlige transportformer; tilrettelegge for gang- og
sykkelveier samt kollektivtransport.»105

7.1.4 Samlet vurdering for vei
Sett under ett er vei i varierende grad omtalt i partiprogrammene. I programmene til
Arbeiderpartiet, KrF og Høyre fremstår riksveiene i noen grad som viktige, men det presenteres
få konkrete tiltak og prioriteringer. Riksveiene fremstår i størst grad som viktige for Senterpartiet
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og FrP. I disse programmene nevnes blant annet prioriteringer knyttet til økte bevilgninger til nye
prosjekter og opprusting av eksisterende riksvei. Fylkesveiene er en kategori av veier som i
varierende grad er omtalt i partienes program. Noen av partiprogrammene skiller i liten grad
mellom riks-, fylkes- og kommunalvei, og benytter begrepet «vei» gjennomgående. Dette gjelder
for SV, MDG og Venstre som ikke omtaler fylkesveier i sine partiprogram. Fylkesveier nevnes
eksplisitt hos Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, Høyre og FrP. Kommunale veier er den
kategorien av veier som er minst omtalt i partiprogrammene og kun Senterpartiet, KrF og FrP
omtaler slike veier eksplisitt. Det må imidlertid bemerkes at også hos disse partiene fremstår
kommunale veier som lite prioritert.
På bakgrunn av at det i varierende grad skilles mellom de ulike typene vei gis det en samlet
vurdering av dette området:

Vurderingen av omtale, tiltak og satsning på veier får en gjennomsnittlig skår på 3, og er for
dårlig når det dreier seg om å ta vare på verdier for 1600 mrd kroner106 med et etterslep i
størrelsesorden 800-1000 kroner mrd på riksveier, 500-600 mrd kroner på fylkesveier og 250-300
mrd kroner på kommunale veier. Det er stor forskjell mellom partiene. FrP får høyeste skår (5),
mens SV, MDG og V får laveste skår (2).

7.2 Omtale av riksveier (og Nye Veier AS) i partiprogrammene
Riksveiene er den kategorien av vei som er mest omtalt i partiprogrammene. Det er imidlertid
relativt stor variasjon i prioriteringer og tiltak rettet mot denne kategorien av veier. Med tanke
på tiltak og investeringer rettet mot ras- og flomsikring av vei, er dette behandlet i avsnittet om
klimatilpasning av offentlige bygg og infrastruktur.
SV omtaler i liten grad investeringer og vedlikehold av riksveiene i sitt partiprogram. Partiet vil
«Prioritere trygge veier og bedre fergetilbud i distriktene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet,
to kjørefelt i hele riksveinettet, gang- og sykkelstier langs nasjonale turistveier og bedre
fergetilbud skal prioriteres framfor store prestisjeprosjekter. SV vil avvikle veiselskapet Nye
Veier.»107. Partiet vil videre «[…] si nei til ferjefri E39 og andre kostbare og miljøfiendtlige
motorveiprosjekter […]»108 , dette omfatter fast veiforbindelse over Oslofjorden.
Arbeiderpartiet vil «Redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkes- og riksveier»109. Partiet omtaler
satsningen på riksveiene og nasjonale transportkorridorer som viktig. Partiet «var imot
opprettelsen av selskapet «Nye veier». Vi vil kritisk gjennomgå den nye strukturen med mål om å
unngå unødvendig byråkratisering og sikre politisk styring av beslutninger og prioriteringer av
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veiprosjekter. De veier som er planlagt, satt i gang eller prioritert i Nye Veier AS skal
realiseres.»110 Ut over dette presenteres det ingen eksplisitte prioriteringer eller tiltak rettet mot
investering og vedlikehold av riksveinettet i programmet.
Senterpartiet omtaler riksveiene i relativt stor grad. Partiet vil at «Opprusting av de
gjennomgående
stamveiene nord–sør og øst–vest skal prioriteres høyt», og vil «Satse kraftig på å redusere
vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveger i løpet av NTP-perioden 2018-2029.»111. Partiet vil
også at store utbyggingsprosjekt skal få egen prosjektorganisasjon etter prinsippene for
modellen «Særskilt prioriterte veiprosjekt» fra Nasjonal transportplan. Partiet vil la Nye Veier AS
fullføre planlagte investeringer og deretter evaluere ordningen.
MDG omtaler i liten grad riksveier eksplisitt i partiprogrammet. Partiet vil «[…] prioritere
vedlikehold, trafikksikkerhet, prosjekter som leder trafikk utenom tettbygde strøk og nødvendige
utbedringer av veinettet.», og vil «Gå mot kapasitetsøkende motorveiutbygginger»112. Partiet vil
utbedre eksisterende veier med tanke på trafikksikkerhet fremfor å bygge nye veianlegg mellom
landsdelene. Sett under ett fremstår imidlertid ikke investering og vedlikehold av riksveiene som
et prioritert område for partiet.
Venstre omtaler i liten grad riksveier eksplisitt i partiprogrammet. Partiet vil «bedre vedlikehold
av veinettet, og prioritere de mest trafikkerte områdene samt områder der bane og sjø ikke er
transportalternativer»113. Det eneste stedet riksveier er omtalt eksplisitt er i forbindelse med
tilrettelegging for syklister og gående, der partiet vil «vurdere økte krav til veibredde/veiskulder
på riksveier uten separat gang-sykkelvei»114. Ut over dette er ikke tiltak og prioriteringer for
riksveier omtalt eksplisitt i programmet. Partiet mener at «etableringen av Nye Veier AS var
viktig for å få til en mer effektiv og helhetlig utbygging av veinettet.»115
KrF omtaler investeringer og vedlikehold av riksveiene i noen grad. I programmet heter det at
«Det må være god nok kapasitet på riks- og fylkesveier som fører til de lange
transportkorridorene på vei og bane til Europa.» og at «Reduksjonen i vedlikeholdsetterslepet på
statens veier må fortsette, og innsatsen på fylkesveiene må styrkes kraftig gjennom økte
bevilgninger.»116 Partiet vil videre «øke og styrke Nye Veiers portefølje og økonomiske
rammer.»117, og mener «at båt- og fergesambandet til kommuner uten fastlandsforbindelse må
integreres i riksveinettet.»118 Det presenteres imidlertid få eksplisitte prioriteringer eller tiltak for
riksveiene i partiprogrammet ut over dette.
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Høyre omtaler i noen grad investeringer og vedlikehold av riksveier, og vil ruste opp riksveiene til
fullgod standard. Partiet vil «[…] fjerne forfallet på riksveier […]»119 og vil at staten skal dekke
minst en tredjedel av utbyggingskostnadene på riksveiprosjekter. I tillegg vil partiet
«Omklassifisere enkelte veier fra fylkesveier til riksveier.»120, og vil videreutvikle veiselskapet Nye
Veier AS, samt modernisere Statens vegvesen. Ut over dette presenteres det ingen konkrete
prioriteringer eller tiltak rettet mot enkelte veistrekninger.
FrP er det partiet som i størst grad omtaler investering og vedlikehold av riksveier i sitt program.
I programmet heter det at «Riksveinettet skal ha som formål å være transportkorridorer mellom
byer og landsdeler, og korteste og mest samfunnsnyttige trasévalg skal i hovedsak legges til
grunn. Disse veistrekninger prioriteres som de viktigste i landet […]»121. Partiet vil videre at
«Prosjektering av riksveinettet skal prioritere fergefrie forbindelser, og det må i større grad satses
på firefelts motorveier med fysisk skille mellom kjøreretningene.»122. Partiet ønsker også å
avskaffe fylkesveikategorien ved å fordele slike veier mellom staten og kommunene, samt å
realisere en nasjonal motorveiplan. Selv om programmet ikke omtaler noen konkrete
veistrekninger, fremstår denne kategorien som prioritert for partiet.

7.3 Omtale av fylkesveier i partiprogrammene
Denne gjennomgangen fokuserer på de tilfellene der tiltak og prioriteringer av fylkesveier nevnes
eksplisitt i partiprogrammet. Med tanke på tiltak og investeringer rettet mot ras- og flomsikring
av vei, er dette behandlet i avsnittet om klimatilpasning av offentlige bygg og infrastruktur.
SV omtaler ikke investeringer og vedlikehold av fylkesveiene eksplisitt i sitt partiprogram. Partiet
bruker imidlertid begrepet «vei» om mer enn riksveiene. Partiet vil «Prioritere trygge veier og
bedre fergetilbud i distriktene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet, to kjørefelt i hele riksveinettet,
gang- og sykkelstier langs nasjonale turistveier og bedre fergetilbud skal prioriteres framfor store
prestisjeprosjekter. SV vil avvikle veiselskapet Nye Veier.»123.
Arbeiderpartiets program omtaler investering og vedlikehold av fylkesveiene, og partiet vil
«Redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkes- og riksveier»124. Partiet mener at
«Fylkeskommunene må settes i stand til å ruste opp fylkesveinettet.». Ut over dette presenteres
det ingen prioriteringer eller tiltak rettet eksplisitt mot fylkesveiene.
Senterpartiet presenterer en forholdsvis omfattende satsning på fylkesveiene i sitt partiprogram.
Partiet vil ««Satse kraftig på å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveger i løpet av
NTP-perioden 2018-2029.» og vil ha et «forpliktende fylkesvegløft, der staten også bidrar med
ekstra midler til store fylkesvegprosjekt.»125. Med tanke på statlige overføringer på
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transportområdet vil partiet «styrke disse bevilgningene kraftig, slik at særlig fylkesveinettet,
men også kommuneveinettet, kan få et økt vedlikehold.»126
MDG omtaler ikke investeringer og vedlikehold av fylkesveiene eksplisitt i sitt partiprogram.
Partiet vil «[…] prioritere vedlikehold, trafikksikkerhet, prosjekter som leder trafikk utenom
tettbygde strøk og nødvendige utbedringer av veinettet.», og vil «Gå mot kapasitetsøkende
motorveiutbygginger»127. Partiet vil utbedre eksisterende veier med tanke på trafikksikkerhet
fremfor å bygge nye veianlegg mellom landsdelene. Sett under ett fremstår imidlertid ikke
investering og vedlikehold av fylkesveiene som et prioritert område for partiet.
Venstre omtaler ikke fylkesveiene eksplisitt i partiprogrammet. Partiet vil «bedre vedlikehold av
veinettet, og prioritere de mest trafikkerte områdene samt områder der bane og sjø ikke er
transportalternativer»128. Ut over dette er ikke tiltak og prioriteringer for fylkesvei omtalt
eksplisitt i programmet.
KrF presenterer en relativt omfattende satsning på fylkesveier, og fylkesveier fremstår som noe
mer prioritert enn riksveiene i programmet. Partiet mener at «[…] innsatsen på fylkesveiene må
styrkes kraftig gjennom økte bevilgninger.», og at «Staten må følge opp med tilstrekkelige
bevilgninger til infrastruktureier på regionalt nivå slik at de er i stand til å ta hånd om
vedlikeholdet på en god måte.»129. Partiet mener også at verdiskapning må gi sterkere uttelling
ved overføringer til fylkesveier, og ønsker å prioritere fergeavløsningsprosjekter på viktige
fylkesveistrekninger.
Høyre omtaler fylkesveiene, og i partiprogrammet heter det at «[…] fylkene må settes bedre i
stand til å utbedre sine veier»130. Samtidig vil partiet omklassifisere enkelte fylkesveier til
riksveier, uten at det nevnes hvilke fylkesveier det er snakk om. Sett under ett fremstår
fylkesveiene i mindre grad som prioritert sammenliknet med riksveiene.
FrP vil «[…] klassifisere veier som stamveier, øvrige riksveier og kommuneveier. Dette betyr at
forvaltningsreformen reverseres slik at veiene fylkene overtok fra staten i 2010 tilbakeføres, og at
de resterende fylkesveiene fordeles mellom staten og kommunene.»131. Ettersom partiet ønsker å
avskaffe ordningen med fylkesveier, er det vanskelig å vurdere partiets omtale, prioriteringer og
tiltak på dette området.

7.4 Omtale av kommunale veier i partiprogrammene
Noen av partiprogrammene skiller i liten grad mellom riks-, fylkes- og kommunalvei, og benytter
begrepet «vei» gjennomgående. Denne gjennomgangen har derfor fokusert på de tilfellene der
tiltak og prioriteringer av kommunale veier nevnes eksplisitt i partiprogrammet.
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SV omtaler ikke investeringer og vedlikehold av kommunale veier eksplisitt i sitt partiprogram.
Partiet bruker imidlertid begrepet «vei» om mer enn riksveiene. Partiet vil «Prioritere trygge
veier og bedre fergetilbud i distriktene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet, to kjørefelt i hele
riksveinettet, gang- og sykkelstier langs nasjonale turistveier og bedre fergetilbud skal prioriteres
framfor store prestisjeprosjekter. SV vil avvikle veiselskapet Nye Veier.»132.
Senterpartiets program omtaler i noen grad investeringer og vedlikehold av kommunale veier,
og partiet vil styrke bevilgningene til vedlikehold av fylkes- og kommuneveinettet. I tillegg vil
partiet fjerne flaskehalser på kommuneveier. Sammenliknet med fylkesveiene fremstår
imidlertid kommunale veier som mindre prioritert.
MDG omtaler ikke investeringer og vedlikehold av kommunale veier eksplisitt i sitt partiprogram.
Partiet vil «[…] prioritere vedlikehold, trafikksikkerhet, prosjekter som leder trafikk utenom
tettbygde strøk og nødvendige utbedringer av veinettet.»133. Partiet vil utbedre eksisterende
veier med tanke på trafikksikkerhet fremfor å bygge nye veianlegg mellom landsdelene. Sett
under ett fremstår imidlertid ikke investering og vedlikehold av kommunale veier som et
prioritert område for partiet.
Venstre omtaler ikke kommunale veier eksplisitt i partiprogrammet. Partiet vil «bedre
vedlikehold av veinettet, og prioritere de mest trafikkerte områdene samt områder der bane og
sjø ikke er transportalternativer»134. Ut over dette er ikke tiltak og prioriteringer for kommunale
veier omtalt eksplisitt i programmet.
KrF sitt program omtaler kommunale veier i forbindelse med skogbruk, der partiet vil «etablere
en statlig tilskuddsordning for å ruste opp for dårlig dimensjonerte punkter/flaskehalser på
fylkesveier og kommunale veier til å tåle 60 tonns vogntog med 24 meter lengde.» 135 Ut over
dette nevnes ingen konkrete prioriteringer eller tiltak rettet mot investering og vedlikehold av
kommunale veier.
FrPs partiprogram omtaler tiltak rettet mot investering og vedlikehold av kommunale veier og vil
at «Kommunale veier skal utbygges og prioriteres både ut fra sikkerhetsmessige hensyn og
fremkommelighetshensyn. Særlig må sikkerheten langs skoleveier og rundt andre samlingssteder
som idrettshaller og lignende være svært høyt prioriterte oppgaver.»136 Partiet vil også gi
kommuner rentefrie lån som er øremerket til opprusting, vedlikehold og nybygging av vei.
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8. Analyse av partienes omtale av avløpsanlegg
Denne kategorien omfatter alle kommunale og private avløpsrenseanlegg og ledningsanlegg med
tilhørende kummer og pumpestasjoner.

8.1 Vurdering av partienes omtale av avløpsanlegg
8.1.1 Tilstandsvurdering i State of the Nation
I «State of the Nation» oppsummeres tilstanden som følger:
«Dagens avløpsledninger har for dårlig tilstand og kapasitet til å ivareta økt vannføring som
følge av klimaforandringene. Når rørsystemet ikke kan ta imot mer, finner vannet en egen vei på
overflaten. Befolkningsvekst og urbanisering medfører økt fortetting og flere tette flater. Dette
forverrer situasjonen og det blir derfor et økende behov for å redusere fremmedvannstilførseler til
ledningsnett og renseanlegg slik at dagens anlegg kan oppgraderes uten behov for å håndtere de
økte avløpsmengdene. Nye metoder for å håndtere regnvann lokalt må tas i bruk i større grad for
å sikre at dette ikke havner i avløpsnettet. For å bedre avløpsanleggene foreslår vi nasjonale
planer og økt rekruttering.»137
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8.1.2 Samlet vurdering av partienes omtale av avløpsanlegg
Sett under ett er avløpsanlegg det temaet som er minst omtalt i partiprogrammene:

Vurderingen av omtale, tiltak og satsning på avløpsanlegg er fraværende for de fleste partiene og
får en gjennomsnittlig skår på 1,4. Med unntak av partiene MDG og til dels Venstre synes dette å
være en politisk blindsone. Dette er svært alvorlig når tilstanden forventes å forverres
sammenliknet med i dag, fordi det er det er store hindringer som begrenser sektorens/områdets
mulighet til å oppfylle krav og behov i 2024, og fordi verdien av anleggene er 590 milliarder
kroner.

8.2 Omtale av avløpsanlegg i partiprogrammene
Avløpsanlegg er kun omtalt hos Venstre og Miljøpartiet de Grønne. Venstre omtaler
avløpsanlegg i forbindelse med klimatilpasning og overvannshåndtering men presenterer ingen
konkrete tiltak eller prioriteringer. MDG vil «Arbeide for å hente inn vedlikeholdsetterslep og
oppgradere infrastruktur i møte med klimaendringene, rettet mot veier, jernbane, offentlige bygg
og avløpsnett.»138.

138

Miljøpartiet De Grønnes partiprogram, side 8.

ANALYSE AV PARTIPROGRAMMENE - 2017

45

9. RIFs løsninger for å sikre Norge en sterk rygg
Med stadig større utfordringer knyttet til klimaendringer, en større og lenger levende befolkning,
økt press på byene og økt risiko for terror, gjør det enda viktigere enn tidligere å ta bedre grep.
Hele løsningen er ikke å bruke mer penger. RIFs råd er å etablere mer effektive prosesser og øke
gjennomføringskraften. RIF ga derfor helt konkrete råd om hva som bør gjøres innenfor hvert
enkelt område, men mye var også felles:
1. Innfør forutsigbar og helhetlig finansiering for alle forvaltningsnivåer. Dette bør gjelde både
planperioden, byggeperioden og driftsperioden

2. Bygg fremtidsrettet. For å unngå ad-hoc kostnader som følge av flom, ras eller sprengt
kapasitet, bør det utvikles mer robuste bygg og infrastruktur. Løsningene må ta høyde for
klimaendringer, befolkningsvekst og endret bruk. Det bør også tas i bruk ny teknologi og
energiløsninger som gir lave livsløpskostnader

3. Innfør mer kostnadseffektive prosesser. Det er behov for endringer i hvordan offentlige
virksomheter anskaffer og styrer sine prosjekter
4. Innføre nasjonale utviklingsstrategier på de områdene som mangler dette og der dagens
tilstand er kritisk. Dette gjelder spesielt vann- og avløpsnettet, fylkesveinettet, kommunale
veier og kommunale bygg.
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