
Hurdalsplattformen 2021-2025 
 

Et utdrag av relevante punkter for NHO Transports medlemsbedrifter i regjeringsplattformen fra 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 
 

 
Transport: Grønne veivalg som binder hele landet sammen 
 
Regjeringen vil øke bruken av klimavennlig teknologi i nærtransporten, satse videre på 
nullutslippsbiler og utvikling av klimavennlig infrastruktur, som ladestasjoner, i hele landet. I 
byområdene vil utbygging av infrastruktur for trikk, bane og buss vare avgjørende for å gi et godt 
reisetilbud og følge opp klima- og miljømål. Regjeringen vil ha et godt utbygd kollektivnett i hele 
landet. Det skal vare enkelt og rimelig bade a reise til og fra jobb og skole og a reise raskt og 
klimasmart mellom landsdelene, de store byene og til utlandet. (side 40) 
 
Regjeringen vil: (side 40-42) 

• Utvikle storbyområdene med boliger og arbeidsplasser slik at økningen i persontransporten 

kan gjennomføres til fots, på sykkel eller med kollektivtrafikk (side 35) 

• Intensivere arbeidet for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.  

• Fortsette arbeidet med en nullvisjon med mål om at det ikke skal forekomme ulykker 

med drepte og hardt skadde i veitrafikken. 

• Tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 70 prosent i prosjektene som i dag 

finansieres 66/34 av utbyggingskostnadene i store kollektivprosjekter i og rundt de store 

byene.  

• Legge til rette for at ekspressbusser skal spille en viktig rolle i kollektivtilbudet. 

• Utrede et nasjonalt ungdomskort for kollektivtrafikk. 

• Stimulere til økt bruk av biodrivstoff og skjerpe kravene til innblanding av andre-

generasjons biodrivstoff for alle relevante transportformer, blant annet gjennom lavere 

avgifter.  

• Stille krav om at all bynær busstrafikk skal gå på fossilfire løsninger. 

• Utvikle nye og forbedrede modeller for kollektivtilbud i områder med spredd bosetting. 

• Iverksette arbeidet med bygdevekstavtaler på utvalgte steder i landet. (side 34) 

• Utvikle regionvekstavtaler mellom staten, kommuner og regioner, som skal sikre 

utvikling og vekst i hele landet og langsiktige rammer for næringsliv, transport, bosetting, 

utdanning og velferd. (side 34) 

• Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på 

fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene. 

• Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på 

riksveiene. 

• Ta initiativ til at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en nasjonal 

gjennomføringsplan for ras- og skredsikring av alle riksveier og fylkesveier med høy og 

middels skredfaktor. 

• Halvere prisene på riksveisferger og fylkesveisferger i løpet av fireårsperioden. (…) 

• Stoppe videre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen. 
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Drosje: (side 44) 

Regjeringen vil sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og der 
sjåførene kan leve av jobben sin. Regjeringen vil ha trygg pasient- og skoletransport og godt 
drosjetilbud også i distriktene, og vil derfor stanse frislippet i drosjepolitikken. 
 
Regjeringen vil: 
 

• Stoppe frislippet i drosjenæringen. 
• Gjennomgå sammen med drosjenæringen hvilken rolle drosjenæringen skal ha som en 

del av det nasjonale kollektivtilbudet. 
• Fremme tiltak sammen med næringen og fagbevegelsen for a bekjempe sosial dumping 

og styrke de seriøse aktorene i drosjenæringen. 
• Gjeninnføre ordningen med fylkeskommunal antallsregulering. 
• Sørge for et godt drosjetilbud over hele landet. 
• Videreføre kontroll- og innrapporteringssystemer med samme eller tilsvarende 

funksjonalitet som dagens taksameter for aktorer i drosjenæringen. 
• Sørge for tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt. 

 
Arbeidsplasser og arbeidsvilkår (side 45) 
Transportbransjen er arbeidsplass for tusenvis av ansatte over hele landet. Ansatte innen 
transportsektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår som er i 
tråd med norske standarder og verdier i arbeidslivet. Regjeringen mener det viktigste tiltaket for 
å motvirke den negative utviklingen vi ser i transportnæringen, er en bedre håndheving av 
dagens regelverk. 

 
• Regjeringen vil forsterke arbeidet mot sosial dumping i transportsektoren, blant annet 

ved å ta initiativ til at det utarbeides en handlingsplan mot sosial dumping i sektoren. 
 

Klima- og avgiftspolitikk:  

Regjeringen vil sørge for at avgiftssystemet bidrar til en klimaomstilling som er bade effektiv og 
sosialt og geografisk rettferdig. CO2-avgiften skal gradvis økes til om lag 2000 kr frem mot 2030. 
Det skal utarbeides partnerskap med næringslivet, kompensasjonsordninger eller 
avgiftsreduksjoner for særskilt berørte grupper og næringer, og tas hensyn til næringers 
konkurransekraft. Miljø- og klimaavgifter skal innrettes sosialt rettferdig og differensieres 
geografisk der det er mulig og hensiktsmessig. (side 28) 
 

Regjeringen vil:  

• Redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, og bidra til at vi når våre 
internasjonale klimaforpliktelser. (side 42) 

• Sørge for at avgiftssystemet bidrar til en klimaomstilling som er effektiv, og bade sosialt 
og geografisk rettferdig. CO2-avgiften skal gradvis økes til om lag 2000 kroner frem mot 
2030. Det skal utarbeides partnerskap med næringslivet, kompensasjonsordninger eller 
avgiftsreduksjoner for særskilt berørte grupper og næringer og tas hensyn til næringenes 
konkurransekraft. (side 7) 



• Redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter, 
herunder differensiert veibruksavgift. Avgiftsnivået på biodrivstoff skal reduseres. (side 
8) 

• Utvikle effektive ordninger for omlegging av næringstransporten, for eksempel en ny 
fondsløsning. (side 28) 

• Vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 pst i offentlige anskaffelser og høyere der 
det er relevant. (side 31) 

• Sikre betydelig økt utbygging av infrastruktur for klimavennlig tungtransport og skip 
innen 2025, med lade- og fylleinfrastruktur for fornybart drivstoff langs kysten. Vi vil 
stimulere til at klimavennlige energibærere som hydrogen, og ammoniakk og biodrivstoff 
utvikles for tungtransport og store skip. (side 42) 
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