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På rett spor: Mer jernbane for pengene  

God mobilitet og effektiv transport er viktig for den enkelte kunde og for samfunnet som helhet. Dette er 

utgangspunktet for videreutviklingen av transportsystemet i Norge. 

 
Hovedmålene legger premisser for jernbanesektorens videre utvikling: 

• Bedre fremkommelighet for personer og gods i hele landet 
• Å redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen 
• Å redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling til et lavutslippssamfunn 

 

Handlingsprogrammet er en oppfølging og konkretisering av NTP 2018–2029 og skal være styrende for 

hvordan en samlet jernbanesektor skal arbeide for å nå de overordnede målene i transportplanen. Tiltak som 

må til for å nå de forventede effektene, og når disse skal gjennomføres, er beskrevet i handlingsprogrammet.  
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Kunden i sentrum 

 
Brukervennlige løsninger for reiseplanlegging og billettkjøp 

- Lett tilgjengelig informasjon om rutetilbudet, enkel tilgang til billettkjøp, samt god 

sanntidsinformasjon til de reisende 

Samarbeid om ruter, takst og billetter 

- Styrket samarbeid mellom det statlige og fylkeskommunale nivåer 

Utvikling av transportsystemet i byene 

- Transportutfordringer i by skal løses gjennom samarbeid  

- Bymiljøavtaler og byvekstavtaler  
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Rammer for reformert sektor: 
Ny organisering av jernbanesektoren fra 1.1.2017 
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Positiv utvikling av persontransport for jernbanen 
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Overordnede forutsetninger for 

handlingsprogrammet 2018-2029 

• NTP-rammer:  

- Totalt 327,5 mrd. kr. 

- første seksårsperiode 146,7 mrd. kr.  

- Andre seksårsperiode 180,8 mrd. kr. 

• Forutsetning: lineær opptrapping av budsjett i første 

seksårsperiode med vedtatt statsbudsjett for 2018 som 

utgangspunkt 

• Oppfylle målsettingene i NTP 2018-2029  
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Økonomiske rammer - NTP 2018-2029 (i 2018-

kr) 
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Post Betegnelse

Vedtatt 

budsjett
Sum NTP

NTP årlig 

gjennomsnitt

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 -2023 2024 -2029

01 Driftsutgifter 362           385           385           385           385           385           2  286        385                    

21

Spesielle driftsutgifter - planer og 

utredninger
203           205           205           205           205           205           1  226        205                    

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og 

vedlikehold
8 225       8 570       8 914       9 258       9 602       9 946       54  515      10 666              

72/ 73

Kjøp av infrastrukturtjenester - 

planlegging og investeringer
11 030     12 528     14 025     15 522     17 019     18 516     88  640      18 894              

Sum kap. 1352 19  821 21  687 23  528 25  369 27  211 29  052 146  668    30  150        

Sum NTP årlig gjennomsnitt 24  445 24  445 24  445 24  445 24  445 24  445 30  147        

Avvik (lineær opptrapping og årlig 

gjennomsnitt) 4 624-       2 758-       917-           925           2 766       4 607       



Prioriteringer  i handlingsprogrammet  

 
1. Kjøp av persontransporttjenester med tog 

2. Drift og vedlikehold av infrastrukturen 

3. Store igangsatte prosjekter gjennomføres med rasjonell 

framdrift 

4. Nye tog med tilhørende infrastruktur 

5. Satsingsområder for nye anlegg: 

- Ny rutemodell  

- Godssatsing  

- Bysatsing  

- InterCity, inkludert Ringeriksbanen  
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Hovedpostene i handlingsprogrammet 
• Post 01 omfatter drift av Jernbanedirektoratet inkludert Norsk Jernbanemuseum og 

Norsk jernbaneskole 

• Post 21 omfatter utredninger og annen planlegging i tidligfase om utvikling av 

togtilbud og infrastruktur.  

• Post 70 omfatter offentlig kjøp av persontogtjenester 

• Post 71 omfatter drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen 

• Post 72 omfatter planlegging av investeringstiltak 

• Post 73 omfatter gjennomføring av investeringer 

• Post 76 og 77 omfatter tjenester fra Entur og elektronisk billettering 

Drift av Jernbanedirektoratet, drift og vedlikehold av infrastrukturen og bygging av ny infrastruktur 

dekkes av bevilgninger over statsbudsjettet. 

Kjøp av transporttjenester dekkes av bevilgninger over statsbudsjettet og dekker indirekte 

kostnader for verksteder og persontogmateriell. 
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Konkurranseutsetting av persontogtjenester 

 

11 

For å få mest mulig ut av statlig 

ressursinnsats og for å innføre større 

dynamikk, nytenkning og kunde-

orientering i persontogmarkedet, innføres 

det konkurranse om å drive 

persontransport på oppdrag fra staten. 

 

Konkurranse deles i 2 faser og  7 

trafikkpakker: 

• Fase 1  Fjerntogstrekningene med 

tilhørende regional- og lokaltrafikk 

• Fase 2 Regional- og lokaltrafikk i det 

sentrale Østlandsområdet 

 

Første kontraktinngåelse (pakke 1 Sør) 

planlegges sommeren 2018. 



Drift og vedlikehold av infrastruktur 
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Post 71 Drift og vedlikehold 

Drift Vedlikehold og fornyelse ERTMS 



Store fornyelsesprosjekter 
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• Større fornyelsestiltak 800 mill. kr. per år på med hovedvekt i det sentrale Østlandsområdet i starten av 

første seksårsperiode 

• Ballastrensing for om lag 200 mill. kr. per år de første tre årene på flere strekninger, deriblant 

Ofotbanen, Østfoldbanen samt deler av Bergens- og Dovrebanen.  

• Fornyelse av kontaktledningsanlegg for om lag 200 mill. kr. per år på Sørlandsbanen (sluttføringsfasen) 

og  Kongsvingerbanen får nytt kontaktledningsanlegg med oppstart høsten 2018 (gjennomføres over tre 

år). 

• Grunnleggende fornyelse av Lieråstunnelen, på strekningen mellom Oslo og Drammen,  

• Fornyelse av togradio (GSM-R) og banestrømforsyning for togframføring 



ERTMS markerer et viktig teknologisk skifte  
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Med ERTMS erstattes de fysiske signalene langs spor med digital informasjon om 

kjøretillatelse og tillatt hastighet som gis i togets førerrom. Kommunikasjonen i systemet 

skjer gjennom jernbanens tele- og datakommunikasjonsnett. ERTMS erstatter dagens 

hastighetsovervåkingssystem, og det må også bygges ombord i togmateriell og 

arbeidsmaskiner som trafikkerer det norske jernbanenettet.  

• For kundene betyr tiltaket en mer 

stabil jernbane med økt 

punktlighet, økt sikkerhet, og på 

sikt mer kapasitet.  

• ERTMS vil bidra til færre tekniske 

feil som påvirker togtrafikken, 

lavere vedlikeholdskostnader 

knyttet til signal- og 

sikringsanlegg, bedre 

informasjon til kundene og 

togoperatører 

• Banestrekninger prioriteres med 

utgangspunkt i behovet for 

fornyelse 

• Bane NOR skal implementere 

ERTMS suksessivt fram til 2034 

 



Utvikling  i flåten av togmateriell 

Kundetilbudet styrer behovet 

- Fornyelse og økt kapasitet 

I første del av planperioden er det behov for transportkapasitet tilsvarende ca. 85 motorvognsett 

hvorav rundt 70 enheter representerer fornyelsesbehov og rundt 15 utgjør vekst.  
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Stabilt internett om bord er viktig for 

kundene 

Innstallering/oppgradering av mobilforsterkerutrustning 

om bord i togene. 

 

Forbedret dekning langs jernbanen. Det innebærer at 

mobiloperatørene må forsterke sine mobilnett i 

kombinasjon med at det etableres  adekvat forsterkning i 

tunnelene. 

 

Jernbanedirektoratet utarbeider sammen med berørte 

aktører plan for utvikling av internett om bord. Den 

oversendes Samferdselsdepartementet våren 2018. 
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Økt sikkerhet og bedre miljø  

Programområdet er delt inn i tiltaksområdene: 

• teknisk trafikksikkerhet 

- for eksempel tekniske barrierer mot sammenstøt 

• flom- og skredsikring 

- antall forsinkelsestimer og skader som følge av ekstremvær reduseres, samt bedrer sikkerheten.  

• sikring og sanering av planoverganger 

- Mange uønskede hendelser og ulykker er knyttet til planoverganger, 

både sikrede og ikke sikrede. Tiltak utføres etter en samlet plan 

• Tunnelsikkerhet 

- tiltak knyttet til beredskapssituasjoner som kan oppstå i tunneler,  

som følge av driftsstans eller ulykker 

• Miljø 

- Tiltak mot dyrepåkjørsler og støy og oppryddingstiltak 

• Økt samfunnssikkerhet og beredskap 
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Gode og tilrettelagte stasjoner og 

knutepunkt 

 
Målsetning:  

44 prosent av alle på- og avstigninger skal gjennomføres til og fra en universelt utformet stasjon (7 prosent i dag) 

 

Stasjoner blir prioritert i ulike sammenhenger i NTP: 

• Stasjoner som bygges som en del av store prosjekter (for eksempel Drammen, Ski, Fredrikstad, Sarpsborg, 

Hønefoss) 

• Stasjoner som har behov for tiltak for å øke transportkapasiteten til stasjonen (antall tog og lengre tog) på 

grunn av ruteendringer eller innfasing av nye tog (for eksempel Leangen, Skarnes, Sørumsand, Kolbotn, 

Narvik, Nittedal, Sandvika, Bryn, stasjoner på Trønderbanen, Vossebanen og Gjøvikbanen, langs L2 og L1 

(lokaltog i Osloområdet). Dette er hovedsakelig annet plattformtiltak og adkomst til plattformer. 

• Stasjoner som prioriteres for å sikre universell utforming og bedre sikkerhet for de reisende. Dette er tiltak som 

prioriteres innenfor programområde stasjoner og knutepunkt (neste foil) 

 

 

 



Programområde stasjoner og knutepunkt 

Prioriteringer: 

• Mer velfungerende stasjoner med økt kapasitet der det er mange på- og avstigninger 

• Bedre sikkerhet for de reisende 

• Universell utformet stasjon eller stasjon tilgjengelig for alle   

• Bedre publikumsrettede fasiliteter 

 

Innenfor programområdet stasjoner og knutepunkt prioriteres følgende stasjoner: 

• Oslo lufthavn Gardermoen – sikre bedre tilgjengelighet og bedre kapasitet 

• Lillestrøm – sikre bedre tilgjengelighet, bedre kapasitet og økt sikkerhet 

• Oslo S – sikre bedre tilgjengelighet og bedre kapasitet, tilrettelegges for universell utforming 

• Myrdal – bedre sikkerhet og tilrettelegging for økt kapasitet 

• Nationaltheatret, Skøyen, Asker – bedre tilgjengelighet og bedre kapasitet, universell utforming 

• Grorud – sikre bedre tilgjengelighet og bedre kapasitet 
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Byvekstavtaler og stasjoner og knutepunkt 
Innenfor byområder som inngår i byvekstavtaler er det ønskelig å prioritere:  

• Trondheim stasjon byggetrinn 2 – bedre kapasitet og tilgjengelighet til plattformene 

• Sandnes sentrum – utbedringstiltak for å få stasjonen opp til universelt utformet nivå og integrert i 

kollektivsystemet 

• Skeiane (i Sandnes) – sikrere stasjon og bedre integrert i byområde  

• Mjøndalen – utbedringstiltak for å få stasjonen opp til universelt utformet nivå 

• Jessheim stasjon – utbedringstiltak for å få stasjonen opp til universelt utformet nivå 

• Ås stasjon – utbedringstiltak for å få stasjonen opp til universelt utformet nivå 

 

Endelig prioritering vil inngå i forhandlinger om byvekstavtale i byene. 

 

20 



Forbedringer i togtilbudet  
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Hovedtrekk i tilbudsutviklingen i første seksårsperiode 2018-

2023: 

• Betydelig reisetidsreduksjon på Vestfoldbanen og Østfoldbanen etter åpning av nytt dobbeltspor 

mellom henholdsvis Larvik–Porsgrunn og Oslo–Ski.      

• Nytt lokal- og regiontogmateriell på Gjøvik-, Vosse-, Trønder- og Meråkerbanen bedrer 

kapasiteten og komforten om bord på togene. 

• Økt grunnrutefrekvens og stive ruter fra Oslo til Hakadal og Jaren på dagtid. 

• Fra totimers- til timesintervall på regiontog mellom Oslo og Gjøvik. 

• Økt kapasitet ombord på regiontogene i Oslo-området med doble togsett. 

• Bedre kapasitet og komfort om bord på lokaltogene inn mot Oslo med nytt lokaltogmateriell  

• Trønder og Meråkerbanen elektrifiseres, hvilket reduserer togenes støy- og klimagassutslipp. Et 

forbedret tilbud på Trønderbanen vil bidra til en sterkere integrering i Trøndelag. 
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Trønder-, Røros-,Meråker- og Dovrebanen – 

tilbudsforbedring 

25 

Effekt for kunde og næringsliv Tiltak Forventes tatt i bruk 

Økt ombordkapasitet, bedre komfort og regularitet i tog 

Lundamo/Melhus–Trondheim–Steinkjer.  

Nye, bimodale togsett. 

Plattformforlengelser.  

Hensetting 

2020–2021 

2021 

2021 

Økt ombordkapasitet, bedre komfort  i tog Trondheim–

Storlien, samt enkelte avganger Trondheim–Røros–Hamar 

Nye, bimodale togsett 

   

2021 

Reduserte klimagassutslipp. Redusert reisetid Trondheim–

Stjørdal og flere avganger  

Utvikling av Trønderbanen: 

Elektrifisering Trønderbanen Leangen stasjon 

Ny rutemodell Trønderbanen, blant annet kryssingsspor 

Første og andre seksårsperiode 

Reduserte klimagassutslipp. 

Legge til rette for økt godstrafikk mellom Trøndelag og 

Sverige. 

Elektrifisering av Meråkerbanen Første seksårsperiode 

Økt sikkerhet og kapasitet for person- og godstrafikk, samt 

reduserte kostnader for trafikkstyring 

  

ERTMS gir fjernstyring 

Rørosbanen 

Meråkerbanen 

  

2024 

2027 

Økt kapasitet for kombitrafikken Oslo–Trondheim Ny godsterminal på Heggstadmoen og Heimdal stasjon spor 3 2018 

Økt toglengde på godstog til og fra Trondheim Forlengelse av to spor på Trondheim stasjon ved hjelp av 

signaltiltak. 

Første seksårsårsperiode 

Økt kapasitet for lengre godstog Oslo–Trondheim Forlengelse av Ler og Kvam kryssingsspor 

Ytterligere to kryssingsspor forlenges og ett nytt bygges. 

Første seksårsperiode  

Første og andre seksårsperiode 



Nordlandsbanen og Ofotbanen – 

tilbudsforbedring 
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Effekt for kunde og næringsliv Tiltak Forventes tatt i bruk 

Økt sikkerhet og kapasitet for person- og godstrafikk, 

samt reduserte kostnader for trafikkstyring 

ERTMS gir fjernstyring på Nordlandsbanen 2022 

Økt kapasitet for lengre godstog på Trondheim–Bodø  ERTMS med fjernstyring gir effekt av forlengede 

kryssingsspor på Røkland og Bodø. 

Mindre sportiltak på Mo i Rana og Dunderland stasjon. 

Nye kryssingsspor, deriblant Sukkertoppen  

2022 

  

2022 

 

Første og andre seksårsperiode 

Økt kapasitet på Fauske godsterminal Utbedring av dagens terminal  Første seksårsperiode 

Økt kapasitet og mer rasjonell godshåndtering på 

kombi- og malmterminalen på Ofotbanen 

Mindre tiltak Narvik stasjon. 

Utbygging av Narvik stasjon. 

Narvik omformerstasjon. 

Utbedring av Narvikterminalen. 

2019 

2022 

2022 

Første seksårsperiode 
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Større investeringer første 

seksårsperiode på Østlandet 

Dovrebanen – 10,6 MRD  

Follo/Østfoldbanen – 23,8 MRD  

Vestfoldbanen – 15,4 

MRD  

Ringeriksbanen – 7,9 MRD  

I tillegg planlegges godstiltak, stasjonstiltak, hensettingsanlegg, ERTMS, fornyelse, med mer.  



      Dovrebanen – tilbudsforbedring 
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Effekt for kunde og næringsliv Tiltak Forventes tatt i bruk 

Tilrettelegging for flere avganger og reduserte 

driftskostnader og Lillehammer–Drammen   

Hove hensetting ved Lillehammer  

  

2020–2021 

Økt punktlighet og robusthet, samt noe 

reisetidsreduksjon mellom Oslo–Hamar 

Intercity Dovrebanen: Dobbeltsporparsell 

Venjar–Eidsvoll–Langset 

2023 

Fra timesintervall til to tog i timen Oslo–Hamar i 

grunnrute 

14 minutter kortere reisetid for regiontog Oslo–

Hamar, og kortere reisetid for fjerntog til/fra 

Trondheim 

Intercity Dovrebanen: Sammenhengende 

dobbeltspor Venjar–Åkersvika  

2026 



Mer markedsorientert godstransport 
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Mer markedsorientert godstransport 

Målsetting:  

Overføring av gods fra veg til jernbane og sjø vil bidra til det grønne skiftet, økt sikkerhet og mindre 

trengsel på veg.   

 

Forutsetning:  

Toget må være konkurransedyktig på enhetskostnader, pålitelighet og leveringstider. 

 

I NTP 2018-2029 er det lagt til grunn en godspakke på ca. 18 mrd. kr. for hele planperioden, 

hvorav ca. 5,7 mrd. i første seksårsperiode.  

 

Strakstiltak for gods på bane, som inkluderer forlengelse av kryssingsspor og mindre terminaltiltak 

er under gjennomføring.  

 

Satsingen vil reduserte utslipp fra veg med 123 000 tonn CO2-ekvivalenter per år, og bidrar til god 

sikkerhet og mindre trengsel på vegene.  
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Godsstrategiens mål 
I forbindelse med utarbeidelsen av Godsstrategi for jernbanen 2016-2029 ble følgende fire 

hovedmål definert: 

 

• Vekstmål: 75 prosent vekst i volum (tonn) for kombitransport 

• Pålitelighetsmål: 90 prosent ankomstpunktlighet i forhold til ruteplan 

• Effektivitetsmål: 40 prosent økning i faktisk kjørt toglengde målt i snitt for alle godstog 

• Terminal- og håndteringskostnader: 25 prosent reduksjon målt i kr per tonn for alle 

kombiterminaler 
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Godstiltakenes innretning 

Tiltakene kan grupperes syv ulike pakker, med utgangspunkt i hvilken del av godsnæringen som 

primært får effekt av den enkelte pakke : 

• Tiltak for tømmernæringen: Nye terminaler, elektrifisering og banekoblinger. 

• Internasjonal godstransport Alnabru–Magnor og Alnabru–Kornsjø: som også gir effekter 

kombitrafikk til Narvik 

• Kombitransport Alnabru–Trondheim: forlengelse av kryssingsspor og terminaltiltak. 

• Kombitransport Alnabru–Kristiansand – Stavanger: forlengelse av kryssingsspor. 

• Kombitransport Alnabru–Bergen: Forlengelse av kryssingsspor og terminaltiltak.  

• Kombitransport Trondheim–Bodø: Forlengelse av kryssingsspor og terminaltiltak.  

• Kombitransport Alnabru–Narvik og industrigods/malmtransport Sverige–Narvik: Terminaltiltak og 

stasjonstiltak. 
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Godstiltak Nord- og Midt-Norge 

38 

Effekt for kunde og næringsliv Tiltak Forventes tatt i bruk 

Økt sikkerhet og kapasitet for person- og godstrafikk, samt 

reduserte kostnader for trafikkstyring 

ERTMS gir fjernstyring på Nordlandsbanen 2022 

Økt kapasitet for lengre godstog på Trondheim–Bodø  ERTMS med fjernstyring gir effekt av forlengede kryssingsspor på 

Røkland og Bodø. 

Mindre sportiltak på Mo i Rana og Dunderland stasjon. 

Nye kryssingsspor, deriblant Sukkertoppen  

2022 

  

2022 

 

Første og andre 

seksårsperiode 

Økt kapasitet på Fauske godsterminal Utbedring av dagens terminal  Første seksårsperiode 

Økt kapasitet og mer rasjonell godshåndtering på kombi- og 

malmterminalen på Ofotbanen 

Mindre tiltak Narvik stasjon. 

Utbygging av Narvik stasjon. 

Narvik omformerstasjon. 

Utbedring av Narvikterminalen. 

2019 

2022 

2022 

Første seksårsperiode 

Reduserte klimagassutslipp. 

Legge til rette for økt godstrafikk mellom Trøndelag og Sverige. 

Elektrifisering av Meråkerbanen Første seksårsperiode 

Økt sikkerhet og kapasitet for person- og godstrafikk, samt 

reduserte kostnader for trafikkstyring 

  

ERTMS gir fjernstyring 

Rørosbanen 

Meråkerbanen 

  

2024 

2027 

Økt kapasitet for kombitrafikken Oslo–Trondheim Ny godsterminal på Heggstadmoen og Heimdal stasjon spor 3 

Ny godsterminal Torgård – oppstart andre seksårsperiode 

ferdigstilling utenfor perioden 

2018 

Andre seksårsperiode 

Økt toglengde på godstog til og fra Trondheim Forlengelse av to spor på Trondheim stasjon ved hjelp av 

signaltiltak. 

Første seksårsårsperiode 

Økt kapasitet for lengre godstog Oslo–Trondheim Forlengelse av Ler og Kvam kryssingsspor 

Ytterligere to kryssingsspor forlenges og ett nytt bygges. 

Første seksårsperiode  

Første og andre 

seksårsperiode 



Prosjekt/tiltak Strekning 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum 2018-

2023

Sum 2024-

2029

Driftsutgifter Hele landet              362              385              385              385              385              385          2 286          2 286 

Spesielle driftsutgifter - planer og investeringer Hele landet              203              205              205              205              205              205          1 226          1 226 

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold Hele landet          8 225          8 570          8 914          9 258          9 602 9 946        54 515        63 999 

To tog i timen til Hamar hele dagen Dovrebanen              898          1 089          1 750          1 623          2 304          2 709        10 373          6 024 

To tog i timen til Lillehammer hele dagen Dovrebanen 0 30 170 0 0 0 200 13 622

Kortere reisetid mellom Larvik og Skien Vestfoldbanen 640 763 172 0 0 0 1 575 0

To tog i timen til Tønsberg hele dagen Vestfoldbanen 627 1 125 1 883 2 823 3 780 3 480 13 718 4 444

To tog i timen til Skien hele dagen Vestfoldbanen 67 56 0 0 0 0 123 8 303

To tog i timen  til Fredrikstad / Sarpsborg hele dagen Østfoldbanen          1 072          1 565          1 533          1 718          2 456          2 620        10 964        11 464 

To tog i timen til Halden hele dagen Østfoldbanen                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                373 

Ringeriksbanen: Kortere kjøretid til Hønefoss og Bergen Ringeriksbanen              576              787              632          1 112          1 568          3 253          7 928        13 242 

Follobanen: Redusert reisetid Oslo-Ski Follobanen          4 698          3 633          2 820          1 694                 -                   -          12 845                 -   

Utvikling Vossebanen og kvartersfrekvens Arna-Bergen Bergensbanen 857 613 570 1187 1186 1155          5 568          9 010 

Utvikling av Trønderbanen Nordlandsbanen                82              390              968              704              719              565          3 428              583 

Ny rutemodell Østlandet Østlandsområdet                27              235              398              589          1 001          1 192          3 442          7 254 

Utvikling av Jærbanen Jærbanen 0 0 10 52 10 11 83 123

Grenlandsbanen Vestfoldbanen 0 0 0 0 0 0 0 1 541

Ny Oslotunnel Drammenbanen 0 31 82 92 134 321 660 16 316

Ny infrastruktur for nytt togmateriell Hele landet              336              421              440              906          1 127              663          3 893          2 102 

Kapasitetsøkende tiltak Hele landet              380              626              510              460              219                 -            2 196                 -   

Mer gods på bane Hele landet              121              417              789          1 278          1 274          1 283          5 162        12 597 

Stasjoner og knutepunkter Hele landet                46              202              446              447              446              446          2 033          2 033 

Sikkerhet og miljø Hele landet              350              386              709              709              710              710          3 575          3 574 

Tekniske tiltak Hele landet              140              155              143              127                85              108              758              758 

Ferdigstilling prosjekter Hele landet              113                  4                 -                   -                   -                   -                117                 -   

Kjøp av infrastrukturtjenester - Planlegging og investeringer Hele landet        11 030        12 528        14 025        15 522        17 019        18 517        88 640      113 362 

Sum post 01, 21, 71, 72 og 73 19 820      21 687      23 529      25 369      27 210      29 052      146 668    180 874    
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