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Sammendrag 

 
TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism) er utviklet som et verktøy for å måle 
integrering av miljøhensyn i transportpolitikken i EU. TERM består av en rekke indikatorer som skal 
dekke informasjon om alt fra rene miljøkonsekvenser til virkemidler/ tiltak og drivkrefter. 
 
Statistisk sentralbyrå har fått i oppdrag fra Veg- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet å 
gjennomgå de ulike TERM-indikatorene og framlegge et forslag til hvordan de ulike indikatorene kan 
tallfestes for Norge. Denne forprosjektrapporten beskriver de ulike indikatorene og hvordan de kan 
statistikkføres. 
 
SSB har tatt utgangspunkt i indikatorene slik de var definert ved oppstart av prosjektet. Indikatorene er 
imidlertid under revisjon hos Det europeiske miljøbyrået, EEA, noen indikatorer utgår mens andre blir 
metodisk omdefinert. Vi har knyttet kommentarer til de enkelte indikatorer som er eller bør bli endret.   
 
Arbeidet har bestått i både å vurdere tilgjengelig offisiell statistikk og statistikk utarbeidet til spesielle 
formål, samt å utvikle metoder og produksjonslinjer til indikatorer som ikke har vært omfattet av 
statistikk tidligere. For enkelte indikatorer har det ikke vært mulig å etablere produksjonslinjer, men i 
disse tilfellene er det gitt en beskrivelse av manglene i datagrunnlag eller omforent metodikk. 
 
Av de i alt 38 indikatorene er det i denne rapporten arbeidet med å etablere produksjonslinjer og 
talluttrykk for 13. De 13 indikatorene er: 
  
06 - Fragmentering av habitater og økosystemer av transportinfrastruktur  
07 - Nærhet av infrastruktur til verneområder 
08 - Arealbruk til transportinfrastruktur 
09 - Antall trafikkulykker, drepte og skadde 
12 - Passasjertransport etter transportmåte og formål 
13 - Godstransport etter transportmåte og vareslag 
15 - Regional tilgjengelighet 
16 - Tilgang til transporttjenester 
18 - Infrastrukturkapasitet 
29 - Passasjertransport etter kapasitetsutnytting 
30 - Godstransport etter kapasitetsutnytting 
32 - Størrelse og sammensetning av kjøretøyparken 
33 - Kjøretøyparkens gjennomsnittsalder 
 
Formålet med å tallfeste indikatorene har hittil først og fremst vært å kunne rapportere internasjonalt i 
henhold til "gentlemans agreement", og gjennom det felles rapporteringsregimet få muligheten til å 
kunne vurdere Norge i forhold til andre europeiske land. Hittil er mange av indikatorene tallfestet med 
datagrunnlag som gir presisjon på landsnivå og muligheter for overvåking av utviklingen i et lengre 
tidsperspektiv. Det arbeides imidlertid i EEA og hos underliggende kontraktører med å ta i bruk bl.a. 
mer detaljerte datagrunnlag som vil kunne gi muligheter for høyere frekvens og tall på lavere regionalt 
nivå. Dette vil også øke nytteverdien i nasjonal sammenheng.  
 
Endringene i definisjon av indikatorer og endringer i  metode som er en del av utviklingsarbeidet 
internasjonalt, gjør at dette arbeidet må følges nøye fra norsk side for å kunne gi sammenlignbar 
statistikk også de kommende år. Den desentraliserte organiseringen av metodeutvikling og 
indikatorutvikling i EEA har gjort det vanskelig å få presise definisjoner og metodedokumentasjon. 
Norge bør melde fra til EEA om behov for en samlet enhetlig og helhetlig dokumentasjon av 
indikatorene. Videre er det viktig at indikatorene etter en utprøvingsperiode holdes fast fra år til år 
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uten definisjonsendringer slik at en kan følge utviklingen over tid. Dersom de ulike land følger 
forskjellige metoder, eller har veldig forskjellig datagrunnlag, vil verdien av å sammenligne land bli 
lavere enn om like metoder er brukt. Hvis metodene og definisjonene holdes likt i hvert enkelt land fra 
år til år, selv om det vil være ulikheter nasjonene imellom, vil imidlertid sammenligninger av 
endringer og utvikling over tid likevel kunne være relevant.  
 
EEA har signalisert at det vil bli fokusert på et sett kjerneindikatorer, dvs. et utvalg av alle TERM-
indikatorene som skal få økt fokus og tyngde. En slik i praksis reduksjon av antall indikatorer er 
positivt hovedsakelig fordi det gir muligheter til å fokusere innsatsen om de viktigste utfordringene 
innen samferdsel og miljø, men også fordi et mindre sett indikatorer er enklere å kommunisere så vel 
mot politiske beslutningstakere som mot allmennheten.  
 
Vi foreslår at det etableres en samlet resultatrapportering av alle indikatorene som kan tallfestes under 
TERM og at en slik resultatrapportering gjøres jevnlig (hvert år). En modell for hvordan en slik 
resultatrapportering kan foregå, er utviklet gjennom den årlige rapporten til Landbruksdepartementet 
om "Resultatkontroll jordbruk" (Bye et. al. 2004). En slik årlig resultatrapportering på samferdsel og 
miljø kan ta utgangspunkt i TERM-indikatorene og tilpasse disse etter nasjonale behov. Det er viktig 
at de nasjonale behovene klargjøres og vektlegges i videre arbeid, slik at resultatrapporteringen ikke 
bare blir i forhold til felles europeiske behov, men blir til praktisk nytte i nasjonal politikkutforming. 
 
Tilbakemeldingene fra kontaktgruppa for TERM-arbeidet har antydet at det for enkelte indikatorer er 
behov for bruk av mer detaljerte datagrunnlag og resultater for at det skal kunne utnyttes i nasjonal 
sammenheng.   
     
Drifting av de indikatorene det er utviklet produksjonslinjer/metodikk for, er forsiktig anslått til ca. 6 
ukeverk. Dette forutsetter at definisjoner og metodikk ligger fast. I tillegg kommer tid til innhenting av 
de øvrige indikatorene. Det er innenfor dette prosjektets ikke gitt tidsanslag for innhenting av 
resultater for disse øvrige indikatorene. Dette kan gjøres når en har gått grundig gjennom faktaarkene 
og sett nærmere på definisjonene, men i prinsippet skal disse være dekket av eksisterende statistikk og 
innsamlingsrutiner. Utviklingsarbeidet bør som nevnt fokusere på nasjonale behov, og før tidsanslag 
settes for omfang av dette arbeidet, bør behovene og ønskene om videre utvikling kartlegges mer i 
detalj. Rapportering av indikatorene og redigering av en samlet framstilling som rapport og ev. som 
egen nettversjon vil måtte kreve påregnelige ressurser i tillegg. Dette er ikke beregnet, og bør gjøres i 
samråd med departementet i en prosess som klarlegger omfang og ambisjonsnivå for en rapport som 
skal gi en samlet og relevant beskrivelse av relasjonene mellom samferdsel og miljø. 
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Summary 

TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism) is developed as a tool for measuring the 
integration of environmental aspects in the transport policy of the European Union. TERM consists of 
a range of indicators from information on status and pressure on the environment to political response 
and driving forces.  
 
Statistics Norway has been commissioned by the Ministry of Transport to go through the various 
TERM-indicators and make a proposal on how to obtain figures for Norway. This report describes the 
indicators and how to produce statistics for each one.      
 
Statistics Norway has made proposals for each indicator as they were defined at the beginning of the 
project. The indicators are, however, subject to changes at the European Environment Agency (EEA). 
Some of the indicators are being left out, while others are being methodologically redefined.  
 
The work has been a combination of assessing available official statistics and statistics elaborated for 
specific purposes, as well as developing methodology and production lines for indicators previously 
not covered by statistics. For a few indicators we have not been able to establish production lines due 
to a lack of data sources or adequately defined methodology.  
 
TERM consists of 38 indicators of which this report describes the work with establishing methodology 
and production lines for 13. The 13 indicators are: 
 
06 - Fragmentation of ecosystems and habitats by transport infrastructure  
07 - Proximity of transport infrastructure to designated areas 
08 - Land take by transport infrastructure 
09 - Number of transport accidents, fatalities and injured (land, air and martime) 
12 - Passenger transport demand by mode and purpose 
13 - Freight transport demand by mode and purpose 
15 - Regional accessibility of markets and cohesion 
16 - Access to transport services 
18 - Capacity of transport infrastructure network 
29 - Occupancy rates of passenger vehicle 
30 - Load factors for freight transport 
32 - Size and composition of the vehicle fleet 
33 - Average age of vehicle fleet 
 
The purpose of obtaining figures for the TERM indicators for Norway, are first and foremost to be 
able to assess Norway in relation to other European countries. Up to now, many of the indicators has 
relied on data sources which give precision on country level and possibilities for monitoring changes 
in a long term perspective. However, work are being done at EEA and subcontractors for using more 
detailed data which eventually will yield wider applicability both regarding statistics on lower regional 
level and higher frequency. More detailed data will make the indicators more useful in a national 
context as well.  
 
The changes in definitions and methodology, which are part of the indicator development work carried 
out internationally, must be closely monitored from the Norwegian side in order to produce 
comparable and harmonised statistics. The decentralized organisation of the indicator development 
work in EEA has made it difficult to obtain precise definitions and methodology documentation. 
Norway should report to EEA on the need for a comprehensive collection of documentation both for 
definitions and methodology (a guide for the statistics producer). It is furthermore important, 
(following a development and test phase) to keep the indicator definitions unchanged from one year to 
the next. If the different countries use different methodology or have very different data sources, 
comparisons of status will be of limited value. If the definitions and methodology are kept unchanged 



 4

from one year to the next however, comparisons of changes will be relevant. In the latest fact sheets 
EEA signals higher focus on a selection of core indicators. We see such a de facto reduction of 
indicators as positive, because this will make it easier to focus on the main challenges for transport and 
the environment as well as making it easier to communicate the results to policy makers and the public 
at large.             
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1. Innledning 

 

1.1. Bakgrunn 
TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism) er utviklet som et verktøy for å måle 
integrering av miljøhensyn i transportpolitikken i EU. Det europeiske miljøbyrået (EEA, European 
Environment Agency) er ansvarlig for å utvikle rapporteringssystemet. TERM består av 38 indikatorer 
som skal dekke informasjon om alt fra rene miljøkonsekvenser til virkemidler/tiltak og drivkrefter. 
Målet er at indikatorene skal gi svaret på 7 politiske spørsmål (EEA 2002a).  
 

• Er transportsektorens miljøinnsats forbedret? 
• Har vi blitt bedre til å styre transportetterspørselen og til å velge transportformer? 
• Blir areal- og transportplanlegging bedre koordinert slik at transportbehovet blir tilpasset 

behovet for tilgjengelighet? 
• Blir kapasiteten til eksisterende transport infrastruktur brukt optimalt, og beveger vi oss imot 

en mer balansert fordeling mellom transportmidler?  
• Beveger vi oss mot et mer rettferdig og effektivt prissystem som sikrer at eksterne kostnader 

blir integrert i prisen? 
• Hvor raskt blir renere teknologi  tatt i bruk, og hvor effektivt utnyttes kjøretøy? 
• Hvor effektivt blir miljøstyrings- og overvåkingsverktøy brukt som en støtte for politiske 

bestemmelser? 
 

Dette er spørsmål som også er viktige i den politiske debatten innenlands. Statistisk sentralbyrå har fått 
i oppgave fra veg- og miljøavdelingen i Samferdseldepartementet å gjennomgå de ulike TERM- 
indikatorene og fremlegge et forslag til et utviklingsprosjektet for 2004 som skal ha til hensikt å kunne 
fremskaffe de data som TERM-indikatorene etterspør.  
 

1.2. Formålet med prosjektet 
Effektmål 
De langsiktige virkningene og nytten av dette prosjektet vil være å framskaffe statistikk som kan vise 
sammenhengen mellom utviklingen på samferdselsområdet og konsekvensene for miljøet, som 
grunnlag for tiltak. Som del av dette skal statistikken bidra til:  
 
1)  Å kunne vurdere Norge i forhold til andre europeiske land 
2) Å få et mer helhetlig og harmonisert grep om statistikk som berører transport og miljø   
3) Å kunne bidra til internasjonal harmonisering av statistikk og  
 rapportering av transport og miljødata.  
 
 
Objektmål 
Prosjektets konkrete mål er som følger: 
 
1)  Sammenstille data som allerede finnes i Statistisk sentralbyrå, men som  
 per i dag ikke rapporteres til Eurostat/EEA 
2)  Innehente data der TERM-indikatorene etterspør data  
 som per i dag ikke foreligger i Statistisk sentralbyrå 
3) Lage statistikk på de områder der det i dag ikke foreligger 
 data, men som TERM etterspør 
 
Prosjektet er å betrakte som et forprosjekt i den forstand at det er fokusert på å utvikle datagrunnlag og 
metoder for de TERM-indikatorene som i dag ikke er dekket av statistikk.  
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1.3. Organiseringen av prosjektet 
Prosjektet har vært koordinert av SSB, seksjon for miljøstatistikk med seksjon for samferdsels- og 
reiselivsstatistikk som samarbeidspartner. Det har vært avholdt 4 møter underveis med en 
kontaktgruppe med representanter for Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Jernbaneverket,  
Kystverket, AVINOR og Statens forurensningstilsyn. I møtene har prosjektets framdrift og ulike 
faglige problemstillinger blitt presentert og drøftet. 
 
I møte 19.05.04 ble det vedtatt at  SSB skulle levere et fyldig notat til SD som beskriver resultater og 
metode for arbeidet som er gjort etter fullført prosjekt. Det skal ikke leveres et ferdig datasett ettersom 
rapportering til EEA ikke er aktuelt i denne omgang. 
 
Utgangspunktet for arbeidet med indikatorer har vært "List of TERM fact sheets and indicators", som 
gir en enkel beskrivelse av TERM-indikatoren samt tilhørende faktaark. En del spørsmål omkring 
definisjoner og metoder har blitt besvart via TERM-indikatorenes hjemmeside på CIRCA databasen i 
Eurostat, andre via vår kontaktperson i EEA. For noen indiaktorer er det imidlertid fortsatt usikkerhet 
knyttet til spørsmål omkring avgrensing og definisjoner, dette blir beskrevet for hver enkelt indikator.  
 
Omfanget av statistikken EEA etterspør er ikke alltid tydelig. Vi antar at det er et ønske om 
territorialstatistikk og Norge slik man avgrenser det innenfor Nasjonalregnskapet. Ettersom det også 
vil variere fra land til land hva som kan gis av statistikk, kan det synes som om definisjonen av 
omfanget bevisst er holdt utenfor og forståelsen overlatt til det enkelte land, noe som kan gå på 
bekostning av sammenlignbarheten mellom landene.  
 
Selv om definisjonene som statistikken bygger på fortsatt kan variere noe mellom landene slik at 
nivået ikke alltid er fullt ut sammenlignbart, vil indikatorene likevel ha sin berettigelse, ikke minst 
som grunnlag for overvåking av utviklingen over tid. Fokuseres statistikken på trend, vil dette kunne 
dempe effekten av forskjellig metodikk mellom landene.       
 
Ikke alle indikatorene har kommet like langt mht operasjonalisering og metodeutvikling i EEA. For 
disse indikatorene er det vanskelig å utvikle sammenlignbar statistikk før EEA har kommet lengre i 
sitt arbeid. Vi oppfatter det dit hen at faktaarkene er begynnelsen på en prosess som på sikt er tenkt å 
munne ut i full dekning av samtlige indikatorer.  
 
Oppgaven har blitt løst ved bruk av tre hovedstrategier.  

• Sammenstilling av allerede publisert, offisiell statistikk.  
• Utarbeiding av nye tall med basis i offisiell statistikk, administrative registre samt tall 

innhentet for formålet.  
• Analyser og beregninger basert på tilgjengelige tall. 

 
For enkelte indikatorer har det vært gjort forsøk på innhenting av nye data, men tall lot seg ikke 
framskaffe.  
 
Utsagnskraften i forhold til offisiell statistikk, og også i forhold til tidligere upubliserte beregninger er 
kommentert. Videre arbeid er skissert for den enkelte indikator.  
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2. Datagrunnlag 

Kvaliteten på datagrunnlaget er meget avgjørende for statistikkproduktet. Til vårt bruk er det 
hovedsakelig fire sider ved kvaliteten på datagrunnlaget som er viktige:  

• at datasettene er fullstendige: det vil si at data er fylt inn for hele landet og for alle relevante 
egenskaper  

• at dataene er korrekt registrert 
• at dataene blir oppdatert 
• at det finnes historiske data knyttet til datasettet, eller at det kan tilbakeregnes 

 
Bygninger fra GAB 
GAB er Norges offisielle register for grunneiendommer, adresser og bygninger. Systemet er bygget 
opp av tre registre som er innbyrdes forbundet med hverandre. A- og G-delen skal i prinsippet omfatte 
alle adresser og grunneiendommer i Norge. B-delen omfatter alle bygninger over 15 m2. 
 
GAB inneholder informasjon om bl.a. bygningers geografiske koordinater, bygningstype og 
næringsgruppe. Registeret oppdateres kontinuerlig.  
 
Corine Land Cover database (CLC) 
CLC er arealdekkekart med målestokk 1: 1 000 000 som inneholder arealdekkedata som punkt i en 
1x1 kilometer grid. CLC baserer seg på automatiske tolkninger av satellittbilder der arealdekke blir 
klassifisert etter 44 standardklasser. CLC blir oppdatert hvert tidende år og er foreløpig produsert for 
1990 og 2000. CLC 2000s utstrekning dekker EU15, med unntak av Hellas, samt de 10 nye 
medlemslandene. (Lima 2003) 
 
Digitalt markslagskart (DMK) 
Digitalt markslagskart (DMK) er det nasjonale datagrunnlaget for jordbruksareal, skogbruksareal, og 
annet areal. Databasen beskriver geografisk beliggenhet, grenseforløp og størrelse for markslags-, 
bonitets- og arealtilstandsfigurer (NIJOS 1994). 
 
DNs vernebase 
Database over områder vernet etter Naturvernloven er etablert i samarbeid mellom Statens kartverk og 
Direktoratet for naturforvaltning. Databasen oppdateres etter hvert som nye verneområder blir vedtatt, 
samtidig som databasen forbedres.  
 
GISCOs infrastrukturdatabase 
Fra Eurostat GISCOs referansedatabase. Inneholder havner, flyplasser, jernbane og større veier, 
inkludert veier planlagt fram til 2010. Dataene er i vektorformat og i målestokk 1:1 000 000. Vi har 
ikke hatt tilgang til dette datagrunnlaget, men for flere indikatorer er det benyttet av EEA.  
 
Global Land Cover 2000 database (GLC) 
I likhet med CLC er GLC basert på satellittfoto og har i hovedsak samme nomenklatur. GLC er 
produsert  for 19 regioner i verden, vi har her benyttet kartene produsert for nordøstre del av Europa. 
Klassifiseringen er basert på lavoppløselige SPOT satellittbilder tatt mellom mai og september 2000 
og har blitt gjennomført ved å bruke algoritmer som systematisk sammenligner satellittdataene med 
referansedata med mye høyere oppløsning. Der Corine Land Cover har vært tilgjengelige er dette 
brukt som referansedata, for Norge har referansedataene vært N250 rasterdata. (Fritz et.al.2003) 
 
N50 Kartdata 
N50 Kartdata er kartografisk redigerte vektordata tilsvarende kartserien "Norge 1:50 000". I denne 
sammenheng er vann- og kystkontur, infrastruktur, samt administrative grenser for kommuner og 
fylker brukt. Kartdatasettet oppdateres årlig for disse tema. 
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N2000 Kartdata 
Vektordata tilpasset målestokkområdet 1: 1000 000 til 1: 3 000 000. Nøyaktighet er +/- 2000 meter. 
Etablert og oppdatert på grunnlag av N1000 (1:1 000 000). Bygninger og anlegg, samferdsel og 
administrative data blir oppdatert årlig, øvrige temaer blir oppdatert periodevis.  
 
Vbase 
Vbase inneholder geometri og egenskaper for alle kjørbare veier av minst 50 meters lengde i Norge. 
Dette oppdateres årlig av Statens kartverk.  
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3. Indikatorer 

TERM består av 38 indikatorer. En del av disse indikatorene blir allerede rapportert internasjonalt, 
eller blir jevnlig produsert til nasjonal statistikk, mens andre krever nye rutiner for tallfesting. I 
kapittel 3.2 beskrives indikatorene det har vært nødvendig med ny tallfesting eller metodeutvikling, 
mens de øvrige indikatorene er samlet i kapittel 3.3.  

Tabell 1. Indikatorer 

TERM 
nummer 

TERM navn Behandlet i 
denne 
rapporten 

Produseres rutinemessig,  
ikke behandlet 

TERM 01 Sluttforbruk av energi til 
transport 

 Ja, rapporteres til UNFCCC og ECE 

TERM 02 og 
TERM 03 

Utslipp til luft fra transport 
som andel av totale utslipp 

 Ja, rapporteres til UNFCCC, ECE og 
OECD/Eurostat 

TERM 04 Overskridelser av 
luftkvalitetskriterier 

 Ja, SFT har data som rapporteres til 
OECD/Eurostat 

TERM 05 Eksponering av befolkning 
for trafikkstøy 

 Ja, vil rapporteres av  SSB/SFT når 
støy-modellen blir offisiell, 
forhåpentligvis i løpet av 2005. 

TERM 06 Fragmentering av habitater 
og økosystemer av 
transportinfrastruktur 

Ja  

TERM 07 Nærhet av infrastruktur til 
verneområder 

Ja  

TERM 081 Arealbruk til 
transportinfrastruktur 

Ja  

TERM 09 Antall trafikkulykker, drepte 
og skadde 

Ja  

TERM 10 Uhell oljeutslipp og ulovlige 
oljeutslipp til sjøs fra marine 
fartøy 

 Ja, finnes I database hos kystverket 

TERM 11 Spillolje og dekk fra kjøretøy  Ja, Data foreligger i dag i SFT og noe i 
SSB.  

TERM 12 Passasjertransport etter 
transportmåte og formål 

Ja  

TERM 13 Godstransport etter 
transportmåte og vareslag 

Ja  

TERM 14 Gjennomsnittlig reiselengde, 
tidsbruk, formål og område 

 Ja, Har data fra 
reisevanesundersøkelsen (TØI) som 
skal rapporteres til Eurostat. 

TERM 15 Regional tilgjengelighet Ja  
TERM 161 Tilgang til transporttjenester Ja  
TERM 18 Infrastrukturkapasitet Ja  
TERM 19 Investeringer i 

transportinfrastruktur per 
type. 

 Ja, SSB har tilgjengelig data.  
 

TERM 20 Priser på passasjer- og 
godstransport per type 

 Ja, SSB har tilgjengelige data. Noe 
rapporteres allerede til Eurostat.  

TERM 21 Drivstoffpriser og avgifter  Ja, har data, ingen internasjonal 
rapportering 

TERM 22 Transport avgifter og gebyrer  Ja, SSB har tilgjengelige data.  
TERM 23 Subsidier  Ja, SSB har tilgjengelige data. 
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TERM 24 Utgifter til transport per 
person fordelt på 
inntektsgruppe. 

 Data kan fremskaffes fra den årlige 
Forbruksundersøkelsen i SSB. 

TERM 25 og 
TERM 26 

Andel av infrastruktur og 
miljø-kostnader som er 
dekket av prisen 

 Data for Norge bør finnes hos TØI. 

TERM 27 Energieffektivitet for person- 
og godstransport per type 

 Ja, SSB har data fra 1998, og mulighet 
for kjøring av nyere årganger. Nye 
beregninger er ressurskrevende (2-3 
månedsverk). 

TERM 28 Utslipp per passasjerkm og 
godskm per type kjøretøy 

 SSB har data, men ikke årlige tall. De 
siste tallene er fra 1998. Nye 
beregninger er ressurskrevende (2-3 
månedsverk). 

TERM 29 Passasjertransport etter 
kapasitetsutnytting 

Ja  

TERM 30 Godstransport etter 
kapasitetsutnytting 

Ja  

TERM 31 Bruk av renere drivstoff og 
antall kjøretøy som bruker 
alternative drivstoff 

 Data finnes trolig i opplysningsrådet 
for vegtrafikken eller hos 
vegdirektoratet. 

TERM 32 Størrelse og sammensetning 
av kjøretøyparken 

Ja  

TERM 33 Kjøretøyparkens 
gjennomsnittsalder 

Ja  

TERM 34 Andel av bilparken som 
innfrir en viss luft- og 
støyutslippstandard 

 Ansvarlig : Vegdirektoratet 

TERM 35 Har Norge implemtentert en 
integrert transportstrategi? 

 Samferdseldepartementet kan 
sannsynlig kunne gi innspill 

TERM 36 Har vi et formalisert 
samarbeid mellom 
departementene? 

 Samferdseldepartementet er ansvarlig. 

TERM 37 Har vi et målesystem for 
transport og miljø? 

 Samferdseldepartementet er ansvarlig. 
 

TERM 38 Gjennomfører sektoren 
strategiske miljøanalyser? 

 Samferdseldepartementet samordner 
transportsektorens innspill 

TERM 39 Offentlig bevissthet og 
handling 

 Samferdseldepartementet er ansvarlig. 

TERM 40 Miljøstyring hos 
transportselskapene 

 Samferdseldepartementet samordner 
transportsektorens innspill 

1) På grunn av manglende datagrunnlag/metodebeskrivelser kan det ikke leveres data for deler av indikatoren 

 

3.1. Om beskrivelsen av indikatorene 
Utgangspunktet for arbeidet med indikatorer har vært "List of TERM fact sheets and indicators". 
Denne gir en summarisk beskrivelse av faktaarket ("fact sheet") og tilhørende TERM-indikator. En 
rekke spørsmål knyttet til avgrensning og definisjoner melder seg. En del spørsmål ble besvart da vi 
fikk tilgang til TERM-indikatorenes hjemmeside på CIRCA databasen i Eurostat. Det er imidlertid 
fortsatt noe usikkerhet knyttet til disse spørsmålene. I disse tilfellene spesifiserer vi heller for detaljert 
i den grad vi har mulighet til det. 
 
For norsk del er det slik at det per 2004 vil være relativt greit å gi data for de norske kjøretøyenes 
produksjon i Norge. Etter hvert som de forskjellige statistikkdirektivene og forordningene på området 
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får full effekt, vil det være mulig å gi en samlet oversikt over transportene på norsk område. Flere land 
vil være i samme situasjon. 
 
Generelt er det slik at omtalen, figurer og tabelloversikter i faktaarkene (Indicator fact sheet) bare 
delvis har det omfanget av indikatorer som er ønsket fra EEA. Vi oppfatter det dit hen at faktarkene er 
begynnelsen på en prosess som på sikt er tenkt å munne ut i full dekning av samtlige indikatorer. EEA 
vil etter hvert fremme ønskemål om ytterligere utvidelse, justering eller innskrenkning av 
indikatorsettet.  
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TERM 06 Fragmentering av økosystemer og habitater av transportinfrastruktur 
 
Indikatorer:  
Gjennomsnittelig størrelse av ufragmenterte landområder. 
Gjennomsnittelig størrelse av ufragmenterte skogsområder. 
Overflateareal av skogsområder. 
 
Det finnes i utgangspunktet ikke tall for denne indikatoren i Norge.1 Det var derfor nødvendig å finne 
relevant datagrunnlag samt utvikle metode og produksjonslinje for statistikk. 
 
Politisk relevans: 
Målet er å bevare biologisk mangfold og overvåke hvorvidt infrastrukturtiltak utgjør en trussel mot 
sammenhengende naturområder.  
 
Fragmentering av land på grunn av vekst i transportnettverk og økende mengde trafikk utgjør en 
trussel mot biologisk mangfold, som følge av direkte forstyrrelser, at habitat blir fragmenterte og 
isolerte og fordi transportnettverkene utgjør barrierer for spredning av dyr og populasjoner. I FNs 
konvensjon om biologisk mangfold blir fragmentering på grunn av arealbruk sett på som en stor 
trussel mot habitater og arter. I Norge er det strategiske målet at tapet av biologisk mangfold skal 
stanses innen 2010, jf. St.prp.nr.1, 2004-2005 fra Miljøverndepartementet. 
 
Operasjonell definisjon: 
Ufragmenterte landområder er landområder som ikke er delt opp av større transportinfrastruktur. 
Landområdene inkluderer ferskvann. 
 
Ufragmenterte skogsområder er skogsområder som ikke er delt opp av større transportinfrastruktur.  
Som større transportinfrastruktur regnes jernbaner og alle veier i N2000.  
 
Datagrunnlag EEA 
Infrastruktur er hentet fra GISCOs infrastrukturdatabase per 1998. Dette omfatter hovedveier (major 
roads down to dual carriageways). Landdata er hentet fra GISCOs administrative data oppdatert i 
1998. Skogsdata er hentet fra Corine Land Cover (CLC) 2000 som har blitt generalisert til 1x1 km 
ruter, (EEA 2002b). Vi har ikke nøyaktig dokumentasjon av hvordan generaliseringen av skogstemaet 
er utført. Alle datasettene benyttet av EEA har målestokk 1: 1 000 000. 
 
Datagrunnlag Norge 
For å få tall som er mest mulig sammenlignbare med EEAs tall har vi valgt å bruke infrastruktur og 
landdata fra N2000. For infrastruktur har vi tatt med alle veier og jernbaner. For eventuell nasjonal 
tilgrensende statistikk kan VBASE ev. supplert med data fra Nasjonal vegdatabank benyttes. Hvis en 
skal forsøke å etablere historisk statistikk bør det undersøkes om deler av grunnlagsdata fra arbeidet 
med inngrepsfrie naturområder i Direktoratet for naturforvaltning kan benyttes. 
 
Som grunnlag for skogsdata har vi benyttet Global Land Cover (GLC), da Corine Land Cover ikke er 
produsert for Norge. GLC er basert på satellittbilder og N250. GLC har samme oppløsning som den 
generaliserte utgaven av CLC som er benyttet av EEA for denne indikatoren (1x1 km ruter), og har i 
hovedsak samme nomenklatur. For eventuell nasjonal tilgrensende statistikk kan N50 benyttes.  
 
Metode EEA 
Fragmentering av land er basert på at NUTS og infrastrukturdata blir satt sammen til et datasett. På 
grunnlag av dette datasettet avledes informasjon om antall og størrelse av de enkelte arealfigurer som 

                                                      
1
 Det finnes imidlertid tilgrensende statistikk. Bl.a. Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) som avgrenses av Direktoratet 

for naturforvaltning med jevne mellomrom. Hvis en velger å utvikle mer detaljerte nasjonale indikatorer bør datagrunnlag 

fra dette arbeidet også vurderes nærmere. 
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infrastrukturen deler landet opp i. Fragmentering av skog blir utført på samme måte, men da med 
CLC-data for skogsområder generalisert til 1x1 km ruter. (EEA 2002b). 
 
Metode Norge 
- Gjennomsnittelig størrelse av ufragmenterte landområder. 
Landdata og infrastrukturdata blir satt sammen til et GIS-datasett (figur 1). Det blir laget statistikk 
over gjennomsnittstørrelse og antall fragment i ulike størrelsesgrupper.  
 
- Gjennomsnittelig størrelse av ufragmenterte skogsområder. 
For skogsdata er informasjonen i GLC overført fra punkt til polygon ved bruk av 
interpolasjonsmetoden Thiessen polygon. Polygonene får tildelt samme arealdekkeklasse som det 
opprinnelige punktet, og grensene mellom polygon med arealtype skog blir oppløst for å få 
sammenhengende skogspolygon. Resultatet er vist i figur 4. I EEAs statistikk er CLC generalisert til 
1x1 km ruter. For å få samme effekt på vårt flatetema blir områder mindre enn 0,5 km2 tatt ut. 
Skogsdata og infrastrukturdata blir deretter satt sammen til et datasett. Det blir laget statistikk over 
gjennomsnittstørrelse og antall fragment i ulike størrelsesgrupper.  
 

Figur 1. Metodefigur. Sammensetting av Infrastruktur og land-/skogdata for beregning av 
fragmentering.   

 
 
Resultater: 
Status 
Gjennomsnittelig størrelse av ufragmentert landområde er  195,4 km2 , mens gjennomsnittelig 
størrelse av ufragmentert skogsområde er  8,9 km2. Samlet overflateareal av skogsområder i Norge er  
124 000 km2. Disse resultatene må sees i sammenheng med datagrunnlaget og ønsket om 
sammenlignbarhet til de øvrige Europeiske land. Fragmentstørrelsen ville vært langt mindre med bruk 
av mer detaljerte infrastrukturdata. En slik detaljert nasjonal statistikk kan evt utvikles i samarbeid 
med brukere av statistikken.   
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Figur 2. Størrelsesfordeling av ufragmenterte landområder, Norge 2004. 

0

100

200

300

400

500

600

< 1 1-9,9 10-99,9 100-999,9 > 1000

Kvadratkilometer

Antall områder

 
 
 
Utvikling 
For gjennomsnittelig størrelse av ufragmentert land-/skogsområde kan tall ikke produseres bakover i 
tid før veidatabasene inneholder opplysninger om byggeår for de enkelte veiene. Framover i tid kan 
tall produseres ettersom vi mottar nye årganger av infrastrukturdata.  
 
Internasjonal sammenligning 

Figur 3. Gjennomsnittlig størrelse på ufragmenterte landområder (1) og størrelsesfordeling av 
ufragmenterte landområder (2). Norge 2004 og EU15 1998. 
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Figur 4. Gjennomsnittlig størrelse på ufragmenterte skogsområder (1) og størrelsesfordeling av 
ufragmenterte skogsområder (2). Norge 2004 og EU15 1998. 
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Evaluering av sammenlignbarhet og kvalitet 
 
- Gjennomsnittelig størrelse av ufragmenterte landområder. 
 
Vi har valgt å benytte grunnlagsdata i målestokk 1 : 2 000 000 fordi dette gir best sammenlignbarhet 
med europeisk statistikk. Imidlertid har vi også testet ut mer nøyaktig datagrunnlag i 1:50 000. Vi har 
også testet ut hvordan fragmenteringen blir dersom vi bare forholder oss til fragmentering av 
fastlands-Norge, og regner øyer som naturlige fragment som ikke skal regnes med i denne indikatoren.  
Resultat med ulike målestokker, med og uten øyer blir svært forskjellige, tabell 2. Dersom 
sammenlignbarhet er viktig, er det behov for å bruke samme datagrunnlag som EEA. Et annet moment 
som kan nevnes ved sammenligning til Europa for øvrig, er at en relativt stor del av de største, 
ufragmenterte områdene i Norge er over tregrensen. I forhold til biologisk mangfold bidrar disse 
høyereliggende områdene imidlertid langt mindre enn produktive og artsrike lavlandsområder. (Pers. 
komm. Bjørn Juell 2004.) 2 

Tabell 2. Gjennomsnittlig størrelse av sammenhengende landområder, km2. Ulike 
kartgrunnlag 

 N2000 med øyer N2000 uten øyer N50 uten øyer 
Fragmentert av infrastruktur 195,4 281,8 46,9
 
- Gjennomsnittelig størrelse av ufragmenterte skogsområder. 
Når vi benytter en generalisering av GLC som skogsdata får vi en samlet skogsoverflate med GLC ca. 
152 000 km2 , i motsetning til offisiell statistikk der ca. 124 000 km2 i er Norge skogdekt.  
 
Vi har gjort en fylkesvis sammenligning av generalisert skogstema fra GLC med skogstemaet fra N50. 
N50 har 120 000 km2 skog, og kan anses som en bra bakkesannhet. Vi ser da at Østfold, Hedmark og 
Akershus er de fylkene der avviket er minst, mens Rogaland og Finnmark har svært store avvik. Vi 
antar derfor at tolkingen av satellittbilde er en mulig feilkilde for skogstemaet fra GLC. Tolkningen 
skiller bra mellom dyrket mark og skog som dominerer østlandsfylkene, mens myr har en tendens til å 
                                                      
2
 Vi har imidlertid i dette prosjektet forsøkt å tallfeste fastlagte indikatorer gitt av EEA og ikke forsøkt å omdefinere 

indikatorene etter norske forhold.  
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mistolkes som f.eks. åpen skog. Generelt er beiter og våtmarker underrepresentert i GLC 2000 for 
Skandinavia (Fritz et al. 2003). Det kan se ut som disse arealklassene er tolket som skog. Elvestrenger 
ser ikke ut til å være identifisert i GLC 2000. Smale elvestrenger vil, når de legges sammen, kunne 
beslaglegge et påregnelig stort areal. Det er imidlertid ikke vanlig å arealberegne elver; det er stor 
måleusikkerhet for disse forekomstene. 

Figur 5. Skog i et område i Østfold. Generalisert fra GLC (1) og hentet fra N50 (2)  
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Også for skogsområder har vi gjort forsøk med ulike målestokker og med og uten øyer. Her blir 
resultatene mer like. Dette gir en indikasjon på at det ikke er infrastruktur som fragmenterer skog i 
Norge, men at landet har svært mange små skogsteiger av andre årsaker.  

Tabell 3. Gjennomsnittlig størrelse av sammenhengende skogsområder, km2. Ulike 
kartgrunnlag 

 N2000 med øyer N50 uten øyer
Fragmentert av infrastruktur 8,9 8,3
  
 
Det er European topic center terrestrial (ETC/TE) som gjennomfører det tekniske arbeidet med denne 
indikatoren, indikatoren går da under navnet TELC 02. Metoden er under videre utvikling, men er i 
hovedsak den samme som for TERM 06. I 2003 ble beregningene også utført for Norge. Resultatet er 
vist i figur 4. Norge har her omtrent samme fragmentstørrelse som Sverige.  
 
Hos ETC/TE blir det arbeidet med å forbedre datagrunnlaget til denne indikatoren. Man ønsker å gå 
over til mer nøyaktige data for infrastruktur, og diskuterer TeleAtlas som ny dataleverandør. Dette 
selskapet kan lever infrastrukturdata med nøyaktighet på 10 meter innen bebygde områder og 25 meter 
utenfor, datagrunnlaget vil da bli sammenlignbart med N50 data.  
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Figur 6. Fragmentering beregnet av ETC/TE i 2003.  
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Anbefaling 
Dersom ETC/TE fortsetter å produsere sammenlignbare tall for Norge i sine beregninger for resten av 
Europa, anser vi det som unødvendig å arbeide videre med å produsere tall basert på veldig grove 
kartdata (N2000). I stedet kan metodene som er utviklet i dette arbeidet brukes på mer nøyaktig 
kartgrunnlag. Dersom vi benytter N50-data både for infrastruktur og skog, vil vi få langt mindre 
fragmentstørrelser enn de som TERM 06 rapporterer nå, men vi vil få bedre og hyppigere oppdatert 
datagrunnlag, og kan på grunnlag av dette produsere bedre tidsserier framover i tid. Dersom ETC/TE 
går over til mer nøyaktig datagrunnlag kan det også bli sammenlignbart med europeisk statistikk.  
 
Årlig drift TERM 06 
Norge må sikre seg at EEA jevnlig lager tall også for Norge. Hvis EEA går over til mer detaljerte 
datagrunnlag, kan det være nødvendig at Norge foretar egen tallfesting med N50 / VBASE som 
grunnlag og utvikler produksjonslinjer etter ny metodikk.  
 
Drifting med dagens metodikk og N50/ VBASE vil ta 1 ukeverk.  
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TERM 07 Nærhet av infrastruktur til verneområder 
 
Indikator  
1. Andel RAMSAR-områder innen 5 km fra infrastruktur. 
2. Andel SPA-områder (iht. EUs Fugledirektiv) innen 5 km fra infrastruktur. 
 
RAMSAR-områder er områder vernet i henhold til RAMSAR-konvensjonen. Special Protection Areas 
er områder vernet i henhold til EU-direktivene om fugl og habitat. Indikatoren omfatter kun SPA-
områder vernet i henhold til Fugledirektivet. 
 
Virkningen av transportinfrastruktur på biologisk mangfold er avhengig av type, intensitet, 
beliggenhet og utforming av infrastrukturelementene (EEA 2004). Virkningene kan være direkte 
(nedbygging av landareal) eller indirekte (utslipp til luft, avrenning fra vei, støy, trafikklys etc.). 
 
Generelt anses forekomst av transportinfrastruktur innen verneområder som negativt. Denne 
indikatoren er et forsøk på å måle og illustrere de potensielle negative effektene og press forårsaket av 
transportinfrastruktur inne i og i nærheten av verneområder (EEA 2004). 
  
Det finnes i utgangspunktet ikke tall for denne indikatoren i Norge. Det var derfor nødvendig å finne 
relevant datagrunnlag samt utvikle metode og produksjonslinje for statistikk.   
 
Politisk relevans 
Formålet er å bevare biologisk mangfold og beskytte naturvernområder. 
 
Opprettelse av naturvernområder er et av de eldste og mest brukte virkemidlene for bevaring av 
biologisk mangfold.  
 
Flere nasjonale og internasjonale avtaler har blitt inngått om biologisk mangfold, som f.eks. EUs 
fugledirektiv og habitatdirektiv. Disse to direktivene går inn for å beskytte 10 prosent av EUs areal 
innen 2010 (disse er imidlertid ikke gjort gjeldende for Norge).  
 
Infrastrukturs påvirkning på biologisk mangfold er avhengig av type, intensitet, plassering og 
utforming av infrastrukturelementer. Denne indikatoren tar i hovedsak for seg vei- og 
jernbaneinfrastruktur, siden disse gir de største problemene knyttet til nærhet til naturområder (EEA 
2002b).  
 
Operasjonell definisjon 
Andel RAMSAR-områder med senterpunkt innen 5 km fra infrastruktur. 
Andel SPA-områder med senterpunkt innen 5 km fra infrastruktur. 
 
Den operasjonelle definisjonen er gitt av EEA. Grunnen til at senterpunkt er valgt og ikke den reelle 
utstrekningen til områdene, er at EEA kun hadde data over områdenes senterpunkt. Denne 
begrensningen hefter ikke ved våre data, men vi har valgt å benytte samme operasjonalisering for å få 
sammenlignbare tall. 
 
Datagrunnlag EEA 
RAMSAR områdedata er hentet fra RAMSAR-databasen ved Det europeiske temasenteret for 
naturbeskyttelse og biodiversitet (EEA-ETC/NPB). Infrastrukturdata er hentet fra GISCOs 
infrastrukturdatabase. 
  
Datagrunnlag Norge 
Veier fra VBASE. Europa- og riksveier. 
Jernbane fra N50. Linjer med trafikk i 1999. Tunneler er ikke med. 
Flyplasser fra N50.  
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Havner (kai fra N50). Alle kaier med minste lengde 500 meter3. 
 
EEA har kun benyttet hovedveier i sine beregninger (major roads down to dual carriageways), vi har 
tolket dette som Europa- og riksveier i vårt datagrunnlag, men ideelt sett burde vi benyttet GISCOS 
infrastrukturdatabase for full sammenlignbarhet. Til ev. utdypende nasjonal statistikk kan man vurdere 
å inkludere flere veier og kanskje la utvalget være knyttet til årsdøgntrafikk i stedet for type vei. 
  
Vi benyttet i utgangspunktet kai med minst 500 m lengde fra Statens kartverks N50 som uttrykk for 
større havner, en gjennomgang og vurdering sammen med Kystverket viser imidlertid at dette bør 
revideres (dette er nærmere beskrevet under videre arbeid). 
  
Vernet areal fra Direktoratet for naturforvaltnings vernebase: 
- RAMSAR områder (int_stat = 8). Totalt 60 områder i Norge.  
- Special bird areas (SPA iht. Fugledirektivet) er av oss definert som vernetype = 6 (Fugleliv) og 15 
(Sjøfugl). Totalt 590 områder i Norge.4 
  
EUs Fugledirektiv er, som nevnt, ikke gjort gjeldende for Norge, men vi har benyttet vernetypene 
Fugleliv og Sjøfugl som de mest relevante i forhold til denne indikatoren for Norge. 
 
Metode EEA 
For hvert verneområde blir antall infrastrukturelementer innen 5 kilometer fra sentrum av området 
beregnet ved nærhetsfunksjoner i GIS. 
 
Metode Norge 
Vi følger samme beregningsmetode som EEA.  
Følgende prosedyre er gjennomført for å finne senterpunkt for hvert "område": 
 
1. Arealer av riktig type er trukket ut i eget lag. 
2. Indre grenser oppløses, hvis flere arealer ligger i kontakt med hverandre 
3. Det lages et punkt som er sentrert i tyngdepunktet av arealfiguren (inne i arealet) 
 
Avstand er beregnet i luftlinje.  
 
Resultater 
Det er beregnet resultater for Norge med bakgrunn i nevnte metodikk gjeldende per 2004. 82 prosent 
av RAMSAR-områdene og 57 prosent av SPA-områdene har senterpunkt innen 5 kilometer fra 
infrastruktur. Veier er den dominerende infrastrukturtypen innen 5 kilometer (figur 7).     

                                                      
3
 Minste lengde er skjønnsmessig valgt av SSB. 

4 Det skal imidlertid nevnes at SPA-områdene er knyttet til Habitatdirektivet og Fugledirektivet som ikke er gjort gjeldende 

for Norge (pers. komm. Bjørn Luell 2004). Indikatoren er kun knyttet til SPA-områder omfattet av Fugledirektivet, også 

kalt special bird areas. 
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Figur 7. Andel av RAMSAR- og SPA-områder med senterpunktet innen 5 kilometer fra 
infrastruktur etter nærmeste infrastrukturtype. Norge. 2004  
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Figur 8 viser resultatene for Norge (RAMSAR-områder) sammenstilt med resultatene for EU. Norge 
har stort landareal i forhold til innbyggertallet. Bosetning og infrastruktur er imidlertid lokalisert til en 
relativt liten del av landarealet, nær kysten og langs fjorder og daler. RAMSAR-områder er i stor grad 
også lokalisert til disse delene av landet. Dette gir høy andel av områdene innen 5 kilometer fra 
infrastruktur. Det er likevel noe overraskende at Norge avviker så mye fra Sverige.     

Figur 8. Andel av RAMSAR-områder (antall i parentes) med senterpunktet innen 5 
kilometer fra infrastruktur. EU 2001 og Norge 2004  
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Evaluering av sammenlignbarhet og kvalitet 
Resultatene for Norge vil ikke være beheftet med metodiske forskjeller sammenlignet med Europa for 
øvrig. Imidlertid er det forskjeller mht. datagrunnlag for infrastruktur. Forskjeller i generalisering kan 
gi opphav til forskjeller i resultat. En bør anskaffe GISCOs infrastrukturdatabase for å få eksakt likt 
grunnlag. I dag benyttes senterpunkt av verneområde for beregning av indikatoren. Dette er en 
overforenkling av virkeligheten og en bør for nasjonale tall beregne med utgangspunkt i de faktiske 
verneområdegrensene. Manglende data er grunnen til at dette ikke er gjort av EEA. Vedrørende SPA-
områdene som sorterer under direktiver som ikke er gjort gjeldende for Norge, bør det i samråd med 
Direktoratet for naturforvaltning vurderes nærmere om en skal benytte andre vernetyper enn de som i 
dag benyttes. 
 
EEA har foreslått å døpe om indikatoren til: TELC01a - Nærhet av transportinfrastruktur til spesielle 
områder. I tillegg foreslår de å måle nærhet som 1 og 5 kilometer samt benytte arealavgrensningen til 
områdene i stedet for senterpunkt. I fremtiden kommer sannsynligvis mer detaljerte data enn GISCOs 
infrastrukturdatabase til å bli benyttet. EEA vurderer å bygge opp en felles database over 
verneområder med data levert fra de enkelte land. Dette kan, slik vi forstår det, også medføre en 
utvidelse av typer verneområder som skal inkluderes. (Relevante fagmiljøer i Norge kan komme med 
innspill til EEA om hvilke verneområder som skal prioriteres ved en eventuell utvidelse av områder 
som skal inkluderes i indikatoren.) En prøveutgave av felles vernedatabase for noen land er opprettet 
til TELC01a (EEA 2004). EEA planlegger å tallfeste indikatoren hvert år.  
 
Det vil kreve liten ressursinnsats for å utvikle indikatoren til å utnytte den reelle utstrekningen til 
verneområdene. For at indikatoren skal være sammenlignbar med Europa for øvrig, må vi justere 
datagrunnlaget etter eventuelle justeringer som gjøres av EEA. En vurdering av datagrunnlaget vi har 
benyttet for havner (gjort i samarbeid med Kystverket) viser at grunnlaget bør forbedres. Vi bør ta 
utgangspunkt i Kystverkets liste over offentlige havner og i samarbeid med Kystverket stedfeste disse 
havnene ut fra lokalkunnskap i distriktskontorene. En slik punktfesting av de offentlige havnene vil 
medføre anslagsvis ett ukeverk for SSBs del.     
 
Årlig drift for TERM 07 
Anslagsvis 1 ukeverk. 
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TERM 08 Arealbruk til transportinfrastruktur 
 
Indikatorer:  
1. Gjennomsnittlig daglig nedbygging av areal ved bygging av motorveier 
2. Totalt arealdekke av transportinfrastruktur 
3. Arealbeslag ved bygging av veier og jernbane etter opprinnelig arealdekke 
 
Det finnes i utgangspunktet ikke tall for denne indikatoren i Norge. Det var derfor nødvendig å finne 
relevant datagrunnlag samt utvikle metode og produksjonslinje for statistikk. 
 
Politisk relevans: 
Arealressursene i store deler av Europa er relativt presset og det å oppnå en bærekraftig balanse 
mellom ulik bruk av areal er et nøkkeltema i all planleggingspolitikk.  
 
EUs felles transport politikk (CTP) anbefaler at eksisterende infrastruktur utnyttes optimalt før ny 
bygges, delvis for å minimere areal brukt til transportinfrastruktur.  
 
De miljømessige virkningene av infrastruktur er i sterk grad avhengig av hvilken type land som blir 
påvirket. I naturområder kan bruk av areal til infrastruktur gi tap av biologisk mangfold og 
fragmentering. I skog- eller landbruksområder kan det gi negative miljø- og sosioøkonomiske effekter 
(EEA 2002b). Viktige faktorer som avgjør infrastrukturens miljømessige egenskaper er f.eks. den 
visuelle innvirkningen den har på landskapet og i hvilken grad den fungerer som barrierer som hindrer 
folks eller dyrs bevegelsesfrihet.  
 
Datagrunnlag EEA 
Statistikk over lengde av vei og jernbane per 1998. I tillegg Corine Land Cover data per 2000 med  
250 meters ruter og resultater fra Murbandyprosjektet (Murbandyprosjektet).   
 
Datagrunnlag Norge 
Veier fra VBASE/NVDB. Alle offentlige veier samt privatveier.  
Jernbane fra N50. Alle jernbanelinjer.  
 
Det er vanskelig å finne datagrunnlag som kan gi svar på opprinnelig arealdekke før utbygging. Vi 
foreslår likevel å benytte arealtema fra N50 sammen med endring i veier for å få en grov oversikt over 
arealdekke før utbygging. Ev. kan Digitalt markslagskartverk (DMK) benyttes for å se på nedbygging 
av arealer som følge av tettstedsutvidelser rundt de største tettstedene i Norge. Her trengs imidlertid en 
videre dokumentasjon fra EEA vedrørende klasseinndeling av arealbruk mv. før det kan produseres 
sammenlignbare tall. 
 
Metode EEA 
1. og 2. Her benyttes statistikk over lengde veier og jernbaner med standardbredder for direkte og 
             indirekte inngrep (se tabell under).  
3. Ingen presisering eller forslag til metodikk gitt i faktaarkene.  

Tabell 4. Standardbredder etter ulike typer infrastruktur. Meter  

Type infrastruktur Direkte nedbygging Indirekte berørt 
Motorvei 25 75 
Hovedvei, Nasjonale vei 20 60 
Sekundær vei, Regionale vei 15 45 
Andre veier 7 20 
Jernbanelinje 10 30 
Innenlandsk vannvei 50 100 
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I tillegg er det i faktaarkene referert til en undersøkelse (Murbandyprosjektet) som har undersøkt 
tettstedsutvidelse i 25 større europeiske byer fra 1950 til 1990 basert på satellittbilder og avledede kart 
(Corine Land Cover) samt digitale kart i ulike målestokker (hovedsakelig 1: 25 000).  
  
Metode Norge 
Det var ved oppstart av prosjektet ikke noe detaljert spesifikasjon av datagrunnlag eller anbefaling 
vedrørende standardbredder, vi var heller ikke kjent med eksistensen av noe slik. For å utnytte 
nasjonal statistikk og unngå dobbeltarbeid valgte vi å benytte samme grunnlag som benyttes i 
arealdekkestatistikk for Norge. Underveis i arbeidet fikk vi tilgang til faktaark fra EEA som beskriver 
standardbredder for indikatoren. Vi anbefaler at EEAs standardbredder benyttes for indikatoren slik at 
vi sikrer best mulig sammenlignbarhet til andre europeiske land.  
 
Kategoriene for Norge er tilordnet standardbreddene som gitt i tabeller under. 

Tilordning av veitype til EEAs typeinndeling 

Type infrastruktur, EEA Type infrastruktur, Norge 
Motorveier Motorveier 
Hovedveier Nasjonale veier Øvrige Europa- og riksveier 
Sekundærveier, Regionale veier Fylkesveier 
Andre veier Kommunale og private veier
Jernbanelinje Jernbanelinje 
 
I tillegg vil en kunne gi en grovfordeling etter opprinnelig arealdekke (punkt 3) fra N50 der det har 
skjedd utbygging. Selv om endringer i VBASE kan ha sin årsak i geometriske opprettinger, antar vi at 
registeret har oppnådd en slik modenhet at det kan benyttes til endringsstatistikk framover. Vi vil 
imidlertid ikke forsøke noen tilbakeskriving for endringstall basert på VBASE.  
 
Hvis det er interessant ut fra nasjonale hensyn å utarbeide statistikk i analogi med resultatene fra 
Murbandyprosjektet som EEA refererer til, bør Digitalt markslagskartverk (DMK) kunne benyttes som 
kilde for status før utbygging ved tettstedsutvidelse for de største tettstedene. Dette vil imidlertid kreve 
en del utviklingsarbeid. 
 
Resultater 
I gjennomsnitt ble det i 2003 daglig bygget ned 2 397 m2 som følge av motorveibygging, eller 0,875 
km2 i løpet av året. I alt var 1 754 km2 av arealet i Norge bebygd av vei eller jernbane (gitt EEAs 
standardbredder). Av dette utgjorde jernbane 41 km2. 
 
EEA har gitt tall for totalt areal av veier og jernbaner per 1998 for EU-landene samt søkerlandene. 
Videre har EEA gitt tall for tettstedsutvidelser fordelt på arealklassene nedbygd areal og transportareal 
for en håndfull store byer i Europa 1950 - 1990 hentet fra (Murbandy-prosjektet). Vi gjengir totalt 
areal av transportinfrastruktur (vei og jernbane) med standardbredder gitt av EEA fordelt på 
infrastrukturtypene (figur 9) og sammen med resultatene for EU (se figur 10). Norge havner på tredje 
sisteplass hva gjelder andel arealdekke til transportinfrastruktur, før Sverige, men etter bl.a. Finland.  
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Figur 9. Totalt arealdekke av transportinfrastruktur (vei og jernbane). 2004. km2 
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Figur 10. Andel av landarealet med arealdekke transportinfrastruktur. Norge 2004 og EU15 
1998. Prosent 
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Evaluering av sammenlignbarhet og kvalitet  
Vedrørende punktene 1 og 2 er metodikken lik mellom Norge og EEA. Det kan være 
definisjonsmessige forskjeller mellom Norge og EEA når det gjelder eksempelvis inndelingen i 
forskjellige veityper og evt omfang av veier som omfattes av statistikken. Vi har valgt å benytte EEAs 
standardbredder tilordnet vår veitypeinndeling. Vei- og jernbaneinngrepets bredde er avhengig av bl.a. 
terrengforhold, utforming av grøfter/ skråninger, bebyggelsesgrad og ev. plassering av gang- og 
sykkelveier i tillegg til antall felt og skulderbredde. Det er derfor vanskelig å gi gjennomsnittstall som 
dekker alle situasjoner. Det er ikke gitt at gjennomsnittsbreddene som benyttes i Europa beskriver 
situasjonen like godt i Norge, men dette er vurdert å gi den beste sammenligningen for denne 
indikatoren. 
 
Videre har EEA gitt tall for tettstedsutvidelser fordelt på arealklassene nedbygd areal og transportareal 
for 25 store byer i Europa 1950 - 1990 basert på satellittbildetolkning og digitale kart. Vi ser ikke at 
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dette er en del av indikatorene, men heller tilgrensende statistikk. SSB produserer statistikk over 
tettstedsvekst i alle landets tettsteder fra og med 2000 og hvert år framover. I tillegg arbeides det med 
å framskaffe statistikk over tettstedenes arealmessige utvikling i flere tiår bakover i tid. Sammenholdt 
med bl.a. DMK kan dette gi noe av den samme statistikken som EEA gir for en del store byer i 
Europa, men dette vil kreve en del utviklingsarbeid.  
 
Vedrørende punkt 3 er det vanskelig å vurdere eventuell sammenlignbarhet siden EEA ikke har gitt 
verken metodiske anbefalinger eller statistikk for denne indikatoren. Vi kan gi slik statistikk ut fra 
endringer i VBASE og N50 jernbane og med N50 arealtema som opprinnelig arealdekke. Vi har 
imidlertid ikke utviklet produksjonslinjer for dette og vi mener at EEA bør komme med klarere 
metodiske anbefalinger før indikatoren utvikles ytterligere i Norge. Vi kan ev. be om å få delta mer 
aktivt i utviklingen av metodikk for denne indikatoren. TERM 08 er en av de nye kjerneindikatorene, 
nå kalt TELC 03a - Land take by transport infrastructure. 
 
Årlig drifting av TERM 08. 
Anslagsvis 0,2 ukeverk (indikator 1 og 2).  
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TERM 09 Antall transportulykker, drepte og skadde 
 
9.1. Veitrafikkulykker 
 
Indikator 
Antall drepte og skadde i veitrafikkulykker. 
 
Politisk relevans 
Om lag 50 000 mennesker omkommer og 1,9 millioner skades årlig i EU-25 området. Dette 
representerer en stor kostnad for samfunnet. For de tidligere EU-15 landene er den årlige kostnaden 
beregnet til ca. 160 milliarder kroner årlig, dvs. om lag 2 prosent av regionens BNP. I Norge har 
Transportøkonomisk institutt beregnet de årlige kostnadene til 8 milliarder kroner ved personskade. 
Inkluderes velferdstapet (beregnet tap av framtidig arbeidsinntekt om ulykken hadde vært unngått) er 
anslaget på 22 milliarder kroner per år, hvorav 7 milliarder knytter seg til drepte og 15 milliarder til 
skadde.     
 
Operasjonell definisjon 
Drept:   Alle som dør innen 30 dager etter ulykken. Selvmord og illebefinnende tas 
   ikke med i den grad disse kan holdes utenfor. 
Meget alvorlig skadd: Personer med skader av en slik art at pasientenes liv en tid er truet eller har 
   skader som fører til varig og alvorlig mén (30-100 prosent invaliditet). 
Alvorlig skadd:  Personer med større, men ikke livstruende skader (0-30 prosent invaliditet) 
Lettere skadd:  Personer med mindre brudd, skrammer og skader som krever kortvarig  
   behandling og ikke etterlater varige mén.    
  
Datagrunnlag EEA 
Data om veitrafikkulykker er hentet fra CARE databasen. I  "Indicator fact sheet" (EEA 2004) finnes 
tall for Norge for antall drepte i veitrafikkulykker (2002).  Også tall for ulykkesrisiko er spesifisert 
samlet for disse landene etter tansportmåte, men tall for Norge fremgår ikke.   
Antall ulykker fremgår ennå ikke for noe land i faktaarket (EEA 2004). Dette har høyst sannsynlig 
med definisjonsproblemer/avgrensninger å gjøre. 
 
Datagrunnlag Norge 
Dataene samles inn av Politiet og rapporteres elektronisk til SSB den 1. i hver måned. Rapporteringen 
av veitrafikkulykker med personskade er begrenset til ulykker som har skjedd på offentlig vei, gate 
eller plass som er åpen for alminnelig ferdsel. I en ulykke må som regel minst ett kjøretøy ha vært 
innblandet.  
 
Resultat 
Status 
Tabellen nedenfor viser omfanget av veitrafikkulykkene i Norge de seneste to årene. Som det fremgår, 
det er de lettere personskadene som dominerer.    

Tabell 5. Ulykker og type skade 

Ulykker og type skade 2002 2003 
Ulykker i alt 8 724 8 266
Drepte    310    280
Skadde i alt 12 395 11 851
Meget alvorlig skadd     136       96
Alvorlig skadd 1 015     898
Lettere skadd 10 274  9 402
Uoppgitt/ukjent skadegrad1     970  1 455
1 Ukjent skadegrad f.o.m. 2001 
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Utvikling 
Nedenfor er det tatt inn en figur som viser utviklingen i tallet på drepte i veitrafikkulykker fra 1960. 
Etter at restriksjonene på kjøp av personbil ble opphevet i oktober 1960, økte tallet på årlig drepte i 
veitrafikkulykker betydelig i kommende 10-årsperiode. Hele 560 personer omkom i veitrafikken i 
1970. Etter 1970 og fram til i dag er tendensen nedadgående selv om det enkelte perioder har vært til 
dels markant økning i antall drepte. 310 personer omkom i veitrafikkulykker i både 1960 og i 2002 
(280 i 2003). Til sammenligning hadde personbilbestanden økt med om lag 750 prosent i perioden.      
 

Figur 11. Drepte i veitrafikkulykker. 1960- 2003 
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Internasjonal sammenligning 
Figuren nedenfor viser utviklingen i tallet på drepte i perioden 1991 - 2002. Mens Danmark, Sverige, 
Finland og "EU-15" (de nevnte nordiske landene er trukket ut) stort sett kan vise til en nedadgående 
trend i tallet på drepte i veitrafikkulykker i hele denne perioden, er tendensen for Norge i denne 
perioden, mindre positiv. Fra 1996 er det ingen entydig tendens til nedgang i antall drepte for Norge.      
         

Figur 12. Drepte i veitrafikkulykker. Indeks. 1991 = 100  
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Evaluering 
 
Kvalitet og utsagnskraft 
Dette er nok ikke området med best sammenlignbarhet de respektive landene imellom. Det er 
antakelig av denne grunn det ennå ikke er et særskilt statistikkdirektiv/forordning på området, men en 
"legal act". Den er også bindende i den forstand at landene er pålagt å rapportere det de har av 
statistikk.  
 
Når det gjelder data om antall skadde, vil disse tallene nødvendigvis være påvirket av problematikken 
knyttet til mørketall (ulykker med personskade som ikke rapporteres til Politiet), spesielt ettersom 
skadetallene også skal inkludere de lettere skadde. Hvor utbredt underrapporteringen er, vil nok kunne 
variere noe fra land til land. Men som for Norge er det antatt at underrapporteringen først og fremst er 
knyttet til de mindre alvorlige ulykkene. Ikke bare underrapporteringen, men like mye 
skadedefinisjonene er et problem ved sammenligning på tvers av landene.  
 
Heller ikke tall for drepte er alltid direkte sammenlignbare da definisjonen også for denne variabelen 
kan variere. De fleste land følger imidlertid som Norge 30-dagersregelen, men der er fortsatt land som 
blant annet opererer kun med drept på stedet, i løpet av én dag, i løpet av syv dager. For disse er det 
laget internasjonalt godkjente korreksjonsfaktorer.  
 
Om statistikkene (ennå) ikke alltid er fullt ut sammenlignbare når det gjelder nivået, vil utviklingen 
likevel belyses på en tilfredsstillende måte. 
 
Behov for videre utvikling 
Selv om det innen CARE pågår et arbeid for å etablere sammenlignbare ulykkesvariabler mellom 
landene ved hjelp av korreksjonsfaktorer,  er et behov for harmonisering av definisjonene knyttet til 
veitrafikkulykker, inklusive definisjon av drepte på et overordnet internasjonalt plan. Det er også 
behov for en samordning av ulykkesbegrepet og harmonisering av definisjonene for drepte og skadde 
på tvers av transportformene.  SSB har i 2003/2004 deltatt i en utredning av disse spørsmålene i regi 
av nasjonal transportplan. Det er utarbeidet en rapport som trykkes i disse dager. Definisjonene er 
oppdatert i tråd med de gjeldene internasjonale retningslinjene på de ulike områdene, og vil bli 
implementert i etatene etter hvert. Rapporten foreslår videre at det skal settes ned en permanent 
gruppe, ledet av SSB, som skal gjennomgå alle ulykker som har grenseflater mot annen transportmåte 
(for eksempel ulykker på jernbaneovergang – er det jernbaneulykke eller veitransportulykke?). Videre 
skal hver etat utarbeide metadata etter mønster fra Om statistikken, og SSB skal årlig publisere 
risikotall for de ulike transportformene samlet som offisiell statistikk. Det er ventet at disse tiltakene 
vil bedre sammenliknbarheten i ulykkestallene mellom transportformer i den norske statistikken. 
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9.2. Jernbane  
 
Indikator 
Antall drepte og skadde i jernbaneulykker 
 
Politisk relevans 
Sammenlignet med veitrafikkulykker er omfanget av ulykker hvor tog er involvert begrenset. God 
(bedre) statistikk på området er likevel ansett som viktig. I den nye jernbaneforordningen av 16. 
desember 2002 er det tatt inn særskilte tabeller med fokus på parametere knyttet til jernbaneulykker. 
Eurostat har dessuten foretatt en grundig gjennomgang og harmonisering av definisjonene for 
jernbaneulykker.    
 
Operasjonell definisjon 
En jernbaneulykke er en hendelse der skinnegående materiell har vært i bevegelse, og hvor person er 
drept eller alvorlig skadd, eller hvor det har oppstått store skader på skinnegående materiell, spor og 
andre installasjoner. Påkjørsler hvor politiet har definert hendelsen til å være selvmord, tas ikke med. 
 
Drept:   Person som avgår med døden på uhellsstedet, eller dør innen 30 dager  
   som følge av påførte skader ved uhellet. 
Alvorlig skadd:  Person som er arbeidsufør i mer enn 14 dager etter hendelsen. 
Store materielle skader: Vanligvis skader for mer enn ca. kroner 90 000. 
 
Datagrunnlag EEA 
Faktaarket (EEA 2004) viser at det ikke er særlig mye tilgjengelig statistikk for området  jernbane. Det 
er oppgitt tall for antall drepte i jernbaneulykker i alt for EU-15 (70 personer i 2001) og et risikotall 
for å bli drept i denne type ulykker (0,2 for EU-15 i 2001). Det fremgår ikke tall for Norge.  
 
Datagrunnlag Norge 
Samtlige trafikkutøvere som driver jernbanevirksomhet i Norge skal hvert år sende inn en oversikt 
over jernbaneulykker. Videre sendes det inn en årsrapport som belyser årsaker osv. Fra og med 2004 
vil data om jernbaneulykker inngå som en del av den nye jernbaneforordningen. Denne delen av 
forordningen vil Statens jernbanetilsyn (SJT) stå ansvarlig for. 
 
Resultat 
 
Status 

Tabell 5.  Jernbaneulykker. 2003 

Ulykker i 
alt 

Drepte i alt Ulykker 
v/togframføring 
i alt 

Drepte 
v/togframføring 
i alt  

Ulykker  
v/togframføring. 
Persontransport 

Drepte 
v/togframføring.
Persontransport

74 5 46 51 30 2
1 Herav tre i planovergangsulykker.   

 
Utvikling 
Figur 13 gir en oversikt over alvorlig skadde og drepte fra 1990. Om en ser bort fra 2000 med 
Åstadulykken på Rørosbanen, kan det synes som om det er etablert et lavere og mer stabilt 
ulykkesnivå etter medio 1990-tallet.    
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Figur 13. Drepte og alvorlig skadde i jernbaneulykker ved togframføring 
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Internasjonal sammenligning 
Tabell 7 viser at tallet på drepte er betydelig redusert i løpet av de siste 30 årene.   

Tabell 6. Personer drept i jernbaneulykker (inklusive planovergangsulykker)  

 Norge Danmark Sverige Finland EU-15 
1970 21 26 40 65 2 044
1980 12 18 49 24 1 395
1990 13 6 19 36    988
1996 2 9 16 12    861
1997 3 12 24 21    846
1998 7 5 25 24    953
1999 5 .. 20 16 ..
2000 31 .. .. 20 ..
   
Evaluering 
 
Kvalitet og utsagnskraft 
Når det gjelder tilbakegående tall, inklusive de drepte, vil det også her, som for veitrafikkulykker, 
være avvikende definisjoner fra 30-dagersregelen. Sammenligning av de absolutte tallene/nivåene 
landene imellom må derfor analyseres og vurderes med noe forsiktighet. Utviklingen over tid må 
derimot kunne legges til grunn for mer inngående studier.  
 
Fra og med 2004 vil den nye jernbaneforordningen av desember 2002 legges til grunn for 
rapporteringen.  
 
Behov for videre utvikling 
SJTs definisjoner er i hovedsak allerede i tråd med EU-forordningen. F.eks. er ulykkesbegrepet 
sammenfallende i den forstand at toget skal ha vært i bevegelse. Definisjonen av drepte er den samme, 
mens det er noe avvik i definisjonen av alvorlig skadd. EU opererer med personer som ble innlagt på 
sykehus og som ble liggende lenger enn 24 timer. Norge vil også korrigere sin definisjon fra og med 
2004 da data også om alvorlig skadde skal rapporteres i henhold til forordningen. Per i dag bruker EU 
og UIC en grense på 10 000 Euro for en jernbaneulykke av materiell art  ("significant damage to stock, 
track"). Dette er i tråd med norsk nivå. Det er imidlertid mulig at denne grensen snart vil bli hevet. 
Norge vil da måtte gjøre tilsvarende.  
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9.3 Sjøtransport 
 
Indikator 
Antall drepte i sjøulykker 
 
Politisk relevans 
Sammenlignet med veitrafikkulykker er omfanget av ulykker hvor skip er involvert  begrenset. Det er 
likevel viktig å arbeide for bedre regelverk, sikrere skip og farleder da konsekvensene kan bli fatale 
ved denne type ulykker. 
 
Operasjonell definisjon 
Omkomne: En person som dør umiddelbart eller innen 30 dager etter ulykken.  
 
Definisjon av skip: Alle fartøyer, uavhengig av størrelse og virksomhet, til bruk i transport av varer og 
tjenester. Fiskefartøyer er inkludert. 
 
Datagrunnlag EEA 
I 2001 ble det drept 306 personer på verdensbasis i samband med maritim godstransport ifølge 
faktaarket (EEA 2004). Ingen omkom under persontransport dette året.   
 
Datagrunnlag Norge 
Reder/kaptein plikter å rapportere alle skipsulykker med skade på mennesker, miljø og materielle 
verdier (samt øvrige hendelser hvor skipet er involvert som grunnstøting og lignende selv om ikke 
skade påføres), til sjøfartsinspektørene på angitt skjema. Skjemaet videresendes til Sjøfartsdirektoratet. 
Begge organer legger inn data i DAMA (databank for sikring av maritime operasjoner). Den primære 
datakilden for statistikken vil være DAMA. 
 
Resultat 
 
Status 

Tabell 7. Skipsulykker. 20031 

 Ulykker  Omkomne  
I alt 209  15
Lastefartøyer>50 bt2 93 8
Mindre lastefartøyer 6 0
Passasjerskip 52 1
Fiskefartøyer 58 6
1   Omfatter alle norskregistrerte skip i alle farvann, samt 13 utenlandsk registrerte skip på norskekysten  der norske interesser 

var berørt i slik grad at norsk sjøfartsinspektør var involvert.  
2   Omfatter også (eventuelle) ulykker hvor flyttbare offshore enheter, rigger, var involvert. 

 
Utvikling 
Figur 14 viser utviklingen i tallet på omkomne i skipsulykker fra 1981. Selv om en ser bort fra 1983 
og 1990, er det en tendens til færre omkomne i denne type ulykker.   
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Figur 14. Skipsulykker. Antall omkomne 
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Også tallet på dødsulykker og omkomne i forbindelse med bruk av fritidsbåter viser en nedadgående 
tendens de seneste drøyt 10 årene. Det fremgår også av figur 15 at menn dominerer blant de omkomne 
i hele perioden. Ikke overraskende er det aldersgruppen 41-60 år som er mest utsatt med en andel på 
43 og 52 prosent av de omkomne i henholdsvis 2003 og 2002.    
 

Figur 15. Dødsulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåter 
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Internasjonal sammenligning 
Grunnet manglende datagrunnlag over tallet på drepte i maritime ulykker, er det nedenfor tatt inn en 
figur som viser omkomne på verdensbasis i tidsrommet 1996 - 2001. Det er vanskelig å trekke noen 
sluttsatser basert på en så kort periode. 
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Figur 16. Sjøulykker. Antall drepte på verdensbasis 
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Behov for videre utvikling 
Det foreligger ingen særskilt modul med harmoniserte definisjoner i statistikkdirektivet for 
sjøtransport som omfatter ulykker til sjøs. Når det gjelder tallet på omkomne, vil vi likevel tro at 
forskjellene i metode ikke er særlig store.      
 

9.4 Luftfart 
 
Indikator 
Antall drepte i luftfartsulykker 
 
Politisk relevans 
Selv om det er et begrenset antall drepte på verdensbasis i et "normalår", er det likevel nødvendig med  
empiri også for luftfartsulykkene. Ikke bare som grunnlag for å følge utviklingen i luftfarten alene, 
men risikoen målt som drepte per passasjerkilometer, gir også bedre mulighet for sammenligninger 
med øvrige transportformer.  
  
Operasjonell definisjon 
Luftfartsulykke: En begivenhet i forbindelse med bruken av et luftfartøy som inntreffer fra det 
tidspunkt en person stiger om bord i luftfartøyet med flyging som formål til det tidspunkt alle 
ombordstegne personer har forlatt fartøyet  
 
Omkomne: En person som blir dødelig skadet som følge av 

• å være om bord i luftfartøyet, eller 
• å være i direkte berøring med en del av luftfartøyet, herunder deler som er løsnet fra det, eller 
• å bli direkte utsatt for eksosstrøm fra motor(er), og /eller luftstrøm fra propell(er) og rotor(er), 

 unntatt når skaden har naturlige årsaker, er selvpåført eller påført av andre eller er påført en 
 blindpassasjer som har gjemt seg på et sted som vanligvis ikke er tilgjengelig for passasjerer 
 og besetning. 
 
Datagrunnlag EEA 
Faktaarket (EEA 2004) viser at det ikke er særlig mye tilgjengelig statistikk for luftfarten vedrørende 
ulykker.  Det er oppgitt tall for antall drepte i flyulykker i alt for EU-15 (150 personer i 2001) og et 
risikotall for å bli drept i denne type ulykker (0,4 for EU-15 i 2001). Det fremgår ikke tall for Norge. 
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Datagrunnlag Norge 
Statistikken omfatter alle luftfartøyer. Det er ikke satt noen begrensning i nedre størrelse. Kilden til  
statistikken vil være Luftfartstilsynet og eventuelt også Avinor i en overgangsperiode.  
 
Resultat 

Status 

Tabell 9. Antall ulykker 2003 

Antall ulykker 2003 Totalt Norske 
luftfartøyer 

Utenlandske 
luftfartøyer 

Totalt 26 22 4 
Ervervsmessig 7 6 1 
Klubb/privat 19 161 32 
1Hvorav 2 dødsulykker.   2Hvorav 1 dødsulykke 

Tabell 10. Antall omkomne 2003 

Antall omkomne 2003 Totalt Norske 
luftfartøyer 

Utenlandske 
luftfartøyer 

Totalt 4 3 1 
Ervervsmessig 0 0 0 
Klubb/privat 4 3 1 
 
Utvikling 
Som det fremgår både av tabellen ovenfor og figuren nedenfor er det få som omkommer i lufttrafikken 
i et "normalår". Følgene kan imidlertid bli fatale når en ulykke først skjer. Dette fremgår av figuren  
som innbefatter ulykken på Svalbard i 1996 da et russisk charterfly traff Operafjellet.      

Figur 17. Omkomne i flyulykker på norsk territorium 
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Internasjonal sammenligning 
Det er ingen internasjonalt omforente retningslinjer for hva slags statistikk som skal produseres, men 
det har utviklet seg en praksis for presentasjon av noen parametre. Tallet på dødsulykker og omkomne 
er blant disse. Definisjonene er generelt hentet fra ICAO. Når det gjelder dødsulykker og omkomne 
skal det være sammenfall på tvers av landene. 
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I mangel på statistikk over drepte etter land/nasjonalitet er det tatt inn en figur som viser drepte i 
luftfartsulykker over EU-15 territorium uansett operatørens nasjonalitet. Tallene avviker noe fra den 
vanlige definisjonen da kun ulykker etter at passasjerene er om bord er inkludert. 
 

Figur 18. Luftfartsulykker. Drepte over EU territorium 
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9.5 Ulykkesrisiko 
 
Indikator 
Drepte per personkilometer 
 
Operasjonell definisjon 
Drepte: Alle som dør innen 30 dager 
Personkilometer (passasjerkm): Tallet på passasjerer på en tur multiplisert med kjørt distanse 
 
Datagrunnlag EEA 
I faktaarket (EEA 2004) er det tatt inn en figur som viser risikoen for å bli drept etter respektive 
transportmåte for EU-15 landene samlet for 2001. Det fremgår ikke tall for Norge. 
 
Datagrunnlag Norge 
Data for drepte er hentet fra Statens Jernbanetilsyn, Luftfartstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og SSB. Tall 
for transportarbeidet målt i personkilometer er hentet fra de årlige beregningene av Innenlandske 
transportytelser.  
 
Resultat 
 
Status 
Tabellen nedenfor viser ulykkesrisikoen etter transportmåte for 2003 målt som drepte per milliard 
personkilometer. Risikoen for å bli drept i en ulykke som passasjer i et kollektivt transportmiddel er 
lav. Det er noe høyere risiko for å bli drept som bilfører eller bilpassasjer, mens risikoen for en 
fører/passasjer av MC/moped er betydelig høyere.     
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Tabell 11. Drepte per milliard personkilometer. 2003 

 Drepte Personkilometer Drepte per milliard 
personkilometer 

Bil1 179 52 482 000 000 3,4
Buss2 2   4 005 000 000 0,5
MC/moped 37   1 260 000 000 29,4
Luft3 0   3 799 000 000 -
Bane 2   2 420 000 000 0,8
Passasjerskip ("shipping")  1      858 000 0004 1,2
1Personkm: Omfatter personbil, drosjer, utleiebiler og beregnet andel av varebilers og kombinerte bilers persontransport. 

Drepte: Omfatter personbil, drosjer, utleiebiler og samtlige varebiler og kombinerte biler.  
2 Personkm: Omfatter ikke turbusser.  Drepte: Omfatter alle busser.   
3Det var tre omkomne i kategorien klubb/privat. Transportytelsene for denne type fly er ikke med i de innenlandske 

transportytelsene og er følgelig holdt utenfor i tabellen ovenfor.  
4Tallet representerer rutefarten og persontransporten på bilfergeruter 

  
Utvikling 
Figur 19 og 20 viser utviklingen i risiko for å bli drept per milliard personkilometer hvor henholdsvis 
bil (jf. note 1 ovenfor), MC/moped og buss er involvert i veitrafikkulykken. Det er en relativt parallell 
utvikling i risiko for både bil og MC fra 1990. Først en nedadgående trend for deretter en økning i 
risiko i 1997 og 1998. Fra og med 1999 er trenden igjen nedadgående. Den eneste slutningen en kan 
trekke basert på risikoutviklingen for buss i denne perioden, er at bortsett fra ulykkesårene 1995, 1996 
og 2000 med henholdsvis 10, 6 og 6 drepte, er risikoen på et relativt konstant og lavt nivå.        

Figur 19. Drepte per milliard personkilometer. bil og MC/moped. Indeks. 1990 = 100. 
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Figur 20. Drepte per milliard personkilometer. Buss. Indeks. 1990 = 100 
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Internasjonal sammenligning 
I figur 21 er drepte i veitrafikkulykker i alt relatert til sum personkilometer for personbil (inklusive 
drosjer, varebiler og kombinerte biler), MC/moped og buss. I perioden 1995 - 2001 er det en tydelig 
nedgang i risikoen for å bli drept for "EU-15" landene (Sverige, Danmark og Finland er holdt utenfor). 
Også i Finland og Danmark er risikoen fallende i denne perioden. Tilsvarende tendens er ikke like 
tydelig for verken Sverige eller Norge.  

Figur 21. Drepte per milliard personkilometer. Personbil, MC/moped og buss 
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Evaluering 
 
Kvalitet og utsagnskraft 
Beregningene av ulykkesrisiko er basert på forholdet mellom drepte og personkilometer. Som tidligere 
nevnt, også definisjonen av drepte avviker noe mellom landene. Transportarbeidet målt i 
personkilometer er i større eller mindre grad basert på beregninger. Her kan det være betydelige 
variasjoner mellom landene. For norsk del, og trolig også for de øvrige landene, inkluderer tallet for 
ulykker og drepte eventuelle involverte/drepte utlendinger. Anslaget for personkilometer omfatter bare 
norske reisende. Det blir dermed en liten uoverensstemmelse mellom brøkens teller og nevner når 
risikotall skal beregnes. Dette vil ha ubetydelig effekt, spesielt ved beregninger knyttet til drepte.   
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Vi mener at sammenligningene mellom landene er forsvarlig. Noe forsiktighet bør nok ennå utøves 
ved sammenligning av nivåtall, men bildet av utviklingen over tid bør kunne anvendes uten særlige 
reservasjoner.  
 
Behov for utviklingsarbeid 
Dette er et område med betydelig potensial til forbedringer i statistikken. Harmonisering av 
definisjoner er nevnt. EEA ønsker også å basere beregningene av ulykkesrisiko på vognkilometertall 
for de respektive transportformene. Type vei og befolkningstetthet er også faktorer som ønskes trukket 
inn i disse beregningene.  
 
Det skal understrekes at det er de offisielle ulykkestallene som ligger til grunn for statistikken som  
presenteres. Mørketallproblematikken er ikke kommentert i EEAs faktaark (EEA 2004) overhodet og 
skal heller ikke kommenteres ytterligere her (jf. 9.1).  
    
Årlig drift av TERM 9 
Anslagsvis 1,5 ukesverk 
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TERM 12 Passasjertransport. Etterspørsel etter transportmåte og formål.  
  
Indikator 
Passasjerkilometer, og kjørte kilometer/vognkilometer (trafikkarbeide) der det er relevant, 
skal oppgis for følgende transportformer: 

• Vei 
o bil 
o buss 
o MC/moped 

• Jernbane 
• Luftfart 
• Gående 
• Syklende 
• "Inland water" (innenlandske båtruter og innenlandske ferger er tatt med).   

 
Utover dette er det spørsmål om antall utenlandske gjester som ankommer til Norge.   
 
Politisk relevans 
Transportarbeidet inngår som en del av statistikksystemet Innenlandske transportytelser. Dette 
systemet representerer en beskrivelse av transportsektorens tjenesteproduksjon ved å belyse nivå og 
utvikling for de respektive transportmåtene. Det er det komparative aspektet som vekker interesse da 
samleoppstillingene viser hvilke transportformer som taper/vinner markedsandeler over tid (på et 
aggregert nivå). Denne type data er viktig ved vurdering og oppfølging av transportpolitikken.  
 
Operasjonell definisjon 
Transportarbeid (personkilometer): Tallet på passasjerer på en tur multiplisert med kjørt distanse 
Vognkilometer (trafikkarbeidet): Strekningen kjøretøyet har kjørt målt i kilometer 
 
Datagrunnlag EEA 
Som nevnt ovenfor er det også et ønske om fordeling etter formålet med turen. I faktaarket (EEA 
2004) for TERM 12 er det ennå ingen statistikk for noe land etter transportmåte og formål. Det er gitt 
tall for passasjerkilometer for 2001 etter transportmåte for Norge på lik linje med øvrige land. Men for 
Norge (blant flere) mangler imidlertid tall for forstadsbaner/sporveier, gående, syklende og 
mopeder/MC. Tallet for Norge for biler omfatter kun personbil. Selv om det er vanskelig å finne noen 
eksakt definisjon på bil ("car"), bør  også drosjer og utleiebiler inkluderes. Det er ikke spesifisert tall 
for vognkilometer for noe land. I opplistingen av det videre arbeidet ("further work required") under 
faktaarket for TERM 09 som nevnt foran, er vognkilometer nevnt som en variabel det må fokuseres 
sterkere på fremover. 
 
Datagrunnlag Norge 
Faktaarket spesifiserer årlige data (personkilometer) for de tidligere EU-15 landene  også for  
syklende og gående. Slike årlige beregninger gjøres (hittil) ikke i Norge. 
 
Det finnes ennå ingen internasjonal omforent standard for datainnhenting selv om Eurostat har fokus 
på kvalitetsaspektet ved denne statistikken. Det vil være slik at en del data kan benyttes direkte, mens 
øvrige data i større eller mindre grad må beregnes. Datagrunnlaget for statistikken for Norge vil være 
de årlige beregningene av de innenlandske transportytelsene (som TØI og SSB samarbeider om) og 
den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU, senest for 2001/2002). Data om innenlandske 
flykilometer og togkilometer er hentet fra henholdsvis Luftfartstilsynet, Jernbaneverket, Oslo 
Sporveier og Gråkallbanen.  
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Resultat 

Status     

Tabell 12. Etterspørsel etter transportmåte. Persontransport. Millioner personkilometer 

 Transportmåter 2002 2003 
Bil1 51 392 52 482
MC/moped   1 192   1 260
Buss2   4 125   4 005
Jernbane   2 491   2 420
Forstadsbaner og sporveier      498      476
Innenlandske båt- og fergeruter      860      858
Luftfart   4 030   3 799
Gående3   1 181         ..
Syklende3      521         ..
1 Omfatter personbil, drosjer, utleiebiler og beregnet andel av varebilers og kombinerte bilers persontransport   
2 Ekslusive turbuss.    
3 Tallene omfatter andre halvdel av 2001 og første halvdel av 2002. Omfatter ikke barn under 13 år.  

Tabell 13. Etterspørsel etter transportmåte. Persontransport. Millioner "kjøretøykilometer" 
(trafikkarbeide) 

Transportmåter 2002 2003 
Bil1 28 507 29 344
MC/moped   1 010   1 070
Buss2      343      343
Jernbane3  30,85        32,7
Forstadsbaner og sporveier        21,8        23,0
Innenlandske båt- og fergeruter         ..         9,9
Luftfart         70,3       69,9
Gående4    1 181          ..
Syklende4       521          ..
1 Omfatter personbil, drosjer, utleiebiler og beregnet andel av varebilers og kombinerte bilers persontransport.    
2 Ekslusive turbuss.    
3 Delvis beregnet tall for lokal norsk trafikk (transporten på norsk område i samband med samtrafikken med utlandet er holdt 

utenfor). Togkilometer er en del av forordningen og vil kunne gis årlig fra og med 2004.   
4 Tallene omfatter andre halvdel av 2001 og første halvdel av 2002. Omfatter ikke barn under 13 år.  
5 2001-tall  

 
Det viser seg vanskelig å skille antall kilometer fløyet (trafikkarbeidet) på henholdsvis person- og 
godstransport. Verken Avinor eller Luftfartstilsynet kan gi denne fordelingen. Vi har valgt å føre antall 
kilometer fløyet i alt under persontransport. Dette begrunner vi med at den innenlandske flytrafikken 
står for en andel på om lag 6 prosent av de samlede transportytelsene (personkilometer) mens andelen 
målt i tonnkilometer er på bare 0,03 prosent (2003).        
 
 
Formålet med turen 
Når det gjelder spesifiseringen etter formål for de respektive transportmåtene, må RVU 2001/2002 
legges til grunn. Vi vil foreslå, grunnet det manglende datagrunnlaget, å basere denne oversikten på 
relative andeler, jf. tabellen nedenfor. 
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Tabell 14. Etterspørsel etter transportmåte og formål. Personkilometer. RVU 2001/2002. 
Prosent 

 Arbeid Skole I arbeid Handle Omsorg Fritid Besøk Annet I alt 

I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Gange 0,9 3,3 0,3 2,5 1,8 6,6 1,4 1,6 2,4 

Sykkel 1,4 2,1 0,1 0,9 0,8 1,7 0,6 0,5 1,1 

Moped/MC 0,4 0,5 0,1 0,4 0,7 1,8 0,4 0,3 0,7 

Bil 74,4 34,8 63,4 86,6 90,7 72,6 75,7 79,8 75,7 

Buss 7,0 37,7 6,9 6,4 2,3 6,0 7,2 3,7 7,3 

Jernbane 8,6 12,0 3,1 2,1 1,6 3,4 5,2 3,9 5,0 

Fly 5,9 8,5 20,8 0,3 0,4 3,7 8,3 9,4 5,8 

Båt 1,2 0,9 4,2 0,7 1,5 3,8 1,2 0,1 1,8 

Annet 0,1 0,2 1,1 0,2 0,2 0,4 0,1 0,9 0,3 

 
 
Turister som ankommer til Norge 
Fra og med 1998 har TØI på helårsbasis gjennomført løpende undersøkelser av utlendingers besøk i 
Norge. Undersøkelsen dekker både ferie- og yrkesreiser, dagsturister og overnattingsturister uavhengig 
av transportmåte. Reiser til og fra arbeid, foretatt av personer som arbeider i Norge og bor i et annet 
land er imidlertid ikke inkludert i tallene. 

Tabell 15. Antall turister som ankom til Norge i 2003: 

Dagsreiser 1 142 000 
Overnattingsgjester 3 145 000 
Dagsbesøk fra cruiseskip 1 000 000 
 
Tallene er hentet fra TØIs årlige gjesteundersøkelse 
 
Utvikling 
Nedenfor følger to figurer som viser utviklingen i transportarbeidet med henholdsvis personbil og med 
kollektivtransporten fra 1960 og fram til i dag.   
 

Figur 22. Personbil. Millioner personkilometer 
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Opphevelsen av importrestriksjonene på personbil 1. oktober 1960 markerte starten på en sterk vekst  i 
personbilbruken de kommende årene. Det siste 10-året er transportarbeidet flatet noe ut, men det er 
likevel fortsatt årlig vekst. 
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Omfanget av både buss og jernbanetransport har vært relativt konstant etter 1960, spesielt 
sammenlignet med utviklingen i transportarbeidet for lufttrafikken i samme perioden. Flytrafikken 
fikk en nedgang i 2001 som deretter har fortsatt. Også buss og jernbanetransporten har hatt en fallende 
tendens de siste årene. Det skal legges til at tallene for buss er usikre. Mer om dette under 
"Evaluering" nedenfor.        
 

Figur 23. Buss, jernbane (inkl. forstadbaner og sporveier) og luftfart. Milloner 
personkilometer. 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-2003. 
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Internasjonal sammenligning 
Figuren viser at Norge hadde en spesielt sterk vekst i personbilbruken i perioden 1970-1980. Fra 1980 
til 1990 hadde Finland og Norge den sterkeste veksten. Etter 1990 er utviklingen i transportarbeidet 
relativt lik for  Norge, Danmark, Sverige, Finland og EU-15 landene samlet (de forannevnte landene er 
her trukket ut).    
 

Figur 24. Personbil. Personkilometer. Indeks. 1970 = 100. 1970, 1980, 1990, 1995-2001 
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Evaluering 
 
Kvalitet og utsagnskraft 
Svakheten ved å benytte data for personkilometer i stedet for tallet på reiser er at transportarbeidet 
sjelden er basert på direkte observasjoner, men i større eller mindre grad på beregninger. Det er likevel 
slik at transportarbeidet, avledet eller ikke, gir (vanligvis) et bedre bilde av produksjonen og ikke 
minst utviklingen i denne. Etter vår oppfatning er sammenlignbarheten mellom landene 
tilfredsstillende, spesielt ved sammenligning av utviklingen over tid.  



 44

 
Behov for videre utviklingsarbeid 
Det er likevel et behov for å gå grundig gjennom grunnlaget for beregningene av de innenlandske 
transportytelsene for hvert enkelt transportområde (persontransport).  
 
Etter at rutebilstatistikken ble lagt ned i SSB ultimo 1990-tallet, ble statistikkgrunnlaget sterkt 
begrenset. KOSTRA Samferdsel gir riktignok noe data (fra og med 2001), men datagrunnlaget er 
fortsatt mangelfullt. Samferdselsdepartementet ba derfor Transportøkonomisk institutt i 2003 om å 
lage et forslag til opplegg for etablering og drift av en ny og mer markedsrettet statistikk, ikke bare for 
busstransport, men for all kollektivtransport. Dersom prosjektet blir realisert, vil dette sikre et godt 
datatilfang til blant annet de Innenlandske transportytelsene og til TERM-rapporteringen.    
 
TERM-indikatorene er nok ideelt (på sikt) tenkt å omfatte all transporten på territoriet. Også for vår 
egen del må det være viktig å få kartlagt all transporten på norsk område, også kabotasje og 
tredjelandstransporten i tillegg til data SSB og TØI allerede utarbeider for de innenlandske 
transportytelsene med norsksregistrerte kjøretøyer/fartøyer. 
 
1. Kvalitetssikre dagens beregninger av de innenlandske transportytelsene 
2. Utvide beregningene med en egen modul for de utenlandskregistrerte kjøretøyenes transporter på 
norsk område.   
 
Årlig drift av TERM 12 
Se TERM 13 
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TERM 13 Godstransport. Etterspørsel etter transportmåte og vareslag.  
  
Indikator 
Tonnkilometer, tonn og vognkilometer skal oppgis for følgende transportformer: 

• Vei 
• Jernbane 
• Luftfart 
• "Short sea shipping" (gods på ferger og leie- og egentransporten er tatt med) 
• Innenlandske vannveier ("inland waterways") 
• Oljerør 
• Gassrør (det er ennå ikke spurt om slike data, men tall er likevel tatt med her)    

 
Politisk relevans 
Transportarbeidet inngår som en del av statistikksystemet Innenlandske transportytelser. Dette 
systemet representerer en beskrivelse av transportsektorens tjenesteproduksjon ved å belyse nivå og 
utvikling for de respektive transportmåtene. Det er det komparative aspektet som vekker interesse da 
samleoppstillingene viser hvilke transportformer som taper/vinner markedsandeler over tid (på et 
aggregert nivå). Denne type data er viktig ved vurdering og oppfølging av transportpolitikken. 
 
Operasjonell definisjon 
Transportmengde (tonn): Bruttovekten av det gods som er transportert, medregnet emballasje. 
Transportarbeid (tonnkilometer): Transportmengde for én tur multiplisert med kjørt distanse.  
Kjøretøykilometer (trafikkarbeidet): Strekningen kjøretøyet har kjørt målt i kilometer.   
 
Datagrunnlag EEA 
I faktaarket for TERM 13 er tonnkilometertall spesifisert for vei, jernbane og for innenlandske 
vannveier (Norge har ikke definert slike "vannveier" og følger således heller ikke 
statistikkforordningen på området). Statistikken er gitt som et aggregat av alle EØS-landene (EEA 30). 
For de tidligere 15 EU-landene er det dessuten gitt tall for tonnkilometer for oljerør og "short sea 
shipping". Vareslag (8 grupper) er vist for vei, jernbane og "inland shipping" for de 15 tidligere EU-
landene. Vognkilometer er ikke spesifisert for noen transportform for noe land. Det er ikke spurt om, 
eller gitt, tall for "deep-sea shipping". Det slås imidlertid fast at dette skal det ses nærmere på under 
"Further work required".  
 
Datagrunnlag Norge 
Det finnes ennå ingen internasjonal omforent standard for datainnhenting selv om Eurostat har fokus 
på kvalitetsaspektet ved denne statistikken. Det vil være slik at en del data kan benyttes direkte, mens 
øvrige data i større eller mindre grad må beregnes. Datagrunnlaget for statistikken for Norge vil være 
de årlige beregningene av de innenlandske transportytelsene (som TØI og SSB samarbeider om). Data 
om  togkilometer er hentet fra Jernbaneverket.  
 
Data om transportert godsmengde bør mer eller mindre kunne hentes direkte fra havnestatistikken 
(egen statistikkforordning). Den største ufordringen blir å etablere avstandsmatriser som grunnlag for 
beregning av transportarbeidet målt i tonnkilometer  
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Resultat 
 
Status     

Tabell 16. Etterspørsel etter transportmåte. Godstransport. Tonn, tonnkilometer og 
kjøretøykilometer/vognkilometer. Millioner. 2003 

 Tonn Tonnkilometer Kjøretøykilometer 
Vei 224,8 13 222 4 200 
Jernbane     4,6 1 557        7 
Luftfart1     0,0 18       "0" 
Leie- og egentransport   30,2 13 229  
Bilferger   48,4      353  
Oljerør   36   3 494  
Gassrør   46 15 178  
1
 Se tekstboks under TERM12, resultat/status 

Tabell 17. Etterspørsel etter transportmåte og vareslag. Millioner tonnkilometer. 2003 

 Vareslag Vei Jernbane 
1 Korn 106,9 7,9
2 Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, frukt  355,3
3 Levende dyr, sukkerroer  105,3
4 Tre og kork  626,8
5 Tekstil, tekstilartikler, kunstfiber, andre råmaterialer 134,8
6 Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefór  3 277,9
7 Oljefrø og oljeholdige frukter og fett  70,4
8 Fast mineralsk brensel  22,5
9 Råolje  
10 Oljeprodukter  1 006 14,4
11 Jernmalm, jern og stålskrot og slagg fra masovner  38,1 576
12 Ikke-jernholdige metaller  0,1
13 Metallprodukter  443,6
14 Sement, kalk, murstein mv. 656,8 8
15 Grus, sand, stein, jord og salt  1 414,3
16 Natur- og kunstgjødsel 108,9
|7 Kullbaserte kjemikalier, tjære 2,9
18 Andre kjemikalier  487,5
19 Papirmasse og returpapir 37,7 199
20 Transportmidler, maskiner, apparater, motorer  476,7
21 Metallvarer 42,7
22 Glass, glassvarer og keramikk 91,5
23 Lær, tekstil, klær og andre bearbeidede varer 1 540,2
24 Øvrige varer 2 571,3 1 821
 
Utvikling 
Figur 25 viser utviklingen i transportarbeidet etter transportmåte målt i tonnkilometer de siste drøye 10 
årene. 
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Figur 25. Godstransport vei, jernbane, sjø, oljerør og gassrør. Millioner tonnkilometer 
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Transportarbeidet for både veitransport og sjø har økt etter 1995, mens tonnkilometerproduksjonen for 
jernbane har vært relativt konstant i hele perioden etter 1990. Oljetransporten i rør økte til og med 
1995 for deretter å avta noe i de kommende årene. I 1997 var produksjonen i gassrør større enn for 
oljerør. De siste årene har gassrørproduksjonen økt betydelig og utgjorde hele 15,2 milliarder 
tonnkilometer i 2003.  
 
Internasjonal sammenligning 
Figuren nedenfor viser veksten i transportarbeidet (tonnkilometer) på vei for henholdsvis Norge og 
hele EØS-området (EEA 30). Veksten var relativt parallell de første årene på 1990-tallet, men i 
perioden 1996 til 1998 var veksten i transportarbeidet sterkere i Norge enn for EØS-området samlet. 
Etter dette er veksten igjen parallell. 
 

Figur 26. Godstransport på vei. Tonnkilometer. Indeks. 1992 = 100 
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Evaluering 
 
Kvalitet og utsagnskraft 
Svakheten ved å benytte data for tonnkilometer i stedet for transportert godsmengde, er at 
transportarbeidet sjelden er basert på direkte observasjoner (lastebil er et unntak), men i større eller 
mindre grad på beregninger. Det er likevel slik at transportarbeidet, avledet eller ikke, gir (vanligvis) 
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et bedre bilde av produksjonen og ikke minst utviklingen i denne. Etter vår oppfatning er 
sammenlignbarheten mellom landene tilfredsstillende, spesielt ved sammenligning av utviklingen over 
tid.  
 
Behov for videre utviklingsarbeid 
Det er likevel et behov for å gå grundig gjennom grunnlaget for beregningene av de innenlandske 
transportytelsene for hvert enkelt transportområde. En del av datagrunnlaget er blitt dårligere de 
seneste årene, ikke minst på området sjøfart. Tall må derfor beregnes i større grad enn tidligere. 
Dessuten har vi for tiden ikke mulighet til å gi transportarbeidet etter vareslag for sjøfart. Dette er noe 
vi vil arbeide med i tiden framover. Det er også områder hvor datagrunnlaget er styrket, f.eks. for 
godstransporten på vei hvor det er gjennomført egne undersøkelser av de mindre godskjøretøyene 
(TØI 2003).  
 
Utover å kvalitetssikre de årlige innenlandske transportytelsene vil det også være behov for å etablere 
god territorialstatistikk som også omfatter de utenlandske operatørenes transporter på norsk område. 
Dette er parallell problemstilling som for persontransporten. 
 
Årlig drift av TERM 12 og 13 
Anslagsvis 1,0 ukesverk 
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TERM 15 Regional tilgjengelighet  
 
Indikatorer 
1. Number of people easily accessed by road from EU regions 
2. GDP per inhabitant in EU regions 
 
Tilgjengelighet blir definert som hvor lett (mhp tid og kostnader) det er å nå økonomisk viktige 
objekt (kunder, arbeidsgivere) ved ulike transportmidler. Her blir to nærhetsindikatorer brukt, 1) 
nærhet til befolkning; antall mennesker lett tilgjengelig ved vei/jernbane fra EUs regioner. 2) nærhet 
til økonomisk aktivitet uttrykt som BNP, indikerer størrelsen av markedet for leverandører av 
forretningstjenester. 
 
Politisk relevans 
Et viktig mål for European spatial development perspective (EU-kommisjonen 1999) er å sikre 
økonomisk og sosial samhørighet og en mer ballansert konkurranse mellom EU-regioner ved å sikre 
tilgjengelighet til regionene og samtidig ta vare på naturressurser og kulturell arv.  
 
Bedre transport bidrar til å redusere kostnadene for industrien og forbedre dens konkurransedyktighet 
på verdensmarkedet, og å redusere ulikhetene mellom regionene ved å forbedre tilgjengeligheten.   
 
Operasjonell definisjon 
EU regions er her tolket som NUTS2-regioner (tilsvarer fylker), jf. faktaark av 2001. Hva som menes 
med "easily accessed by roads" er ikke klart definert. "Easily accessed" kan tolkes som andel av 
befolkning som kan nås med bil. Dvs. andel som ikke bor for langt unna veg av en bestemt standard. 
"Easily accessed" kan også tolkes som målt i reisetid fra sentrale tjenester.  
 
I forbindelse med beregning av bosettingskriteriene i inntektssystemet til kommunene, lages det tall 
for gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret (SSB notat 2002/3). Kommunesenteret er her definert 
som rådhusgrunnkrets. Disse tall kan enkelt aggregeres til NUTS2 eller høyere geografisk nivå. 
Metodikken kan ellers endres til å vise reisetid eller -avstand til andre nærmere bestemte regioner.  
 
Datagrunnlag EEA 
Mangler samlet beskrivelse av datagrunnlag. 
 
Datagrunnlag Norge 
Ved beregning av gjennomsnittlig reisetid til kommunesenter er VBASE fra Statens Vegvesen brukt i 
kombinasjon med stedfestet befolkning på adresse. 
 
I det fylkesfordelte nasjonalregnskapet brukes næringsstatistikk, der denne er tilgjengelig på fylker. 
Andre kilder er Bedrifts- og Foretaksregisteret (BOF), Lønns- og Trekkoppgaveregisteret (LTO), 
Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST), Sentralt Tjenestemannsregister for Skolene (STS) samt 
stats- og kommuneregnskapet. 
 
Metode EEA 
Mangler samlet beskrivelse av metode. 
 
Metode Norge 
Ved beregning av gjennomsnittlig reisetid til kommunesenter brukes fartsbegrensinger i VBASE til å 
beregne reisetid fra folkeregistrert bosted og inn til kommunesenteret. 
 
I det fylkesfordelte nasjonalregnskapet er hovedstørrelser fra det endelige nasjonalregnskapet 
(realregnskapsdelen) fordelt på fylkene vha. et sett av fordelingsnøkler. Som basis for nøklene 
benyttes helst næringsstatistikk, der denne er tilgjengelig på fylker. Andre kilder er BOF, Lønns- og 
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Trekkoppgaveregisteret (LTO), Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST), Sentralt 
Tjenestemannsregister for Skolene (STS) samt stats- og kommuneregnskapet. 
 
Resultat 
Status 

Figur 27. Gjennomsnittlig reisetid langs vei i minutter fra kommunesenter. Kommune. 2004. 
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Figur 28. BNP per innbygger i EU-regioner. NUTS-2. 2000. Hele landet = 100. 
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Utvikling 
Datagrunnlag for beregningene av gjennomsnittlig reisetid til grunnkrets må anses å være meget godt 
og konsistent over tid, sammenlignet med det datagrunnlag EEA har arbeidet ut i fra. Tallene bør 
derfor gi et godt bilde av endringer. 
 
Fylkesfordelt nasjonalregnskap (FNR) har vært laget med ujevne mellomrom siden 1965. Forrige 
regnskap var for året 1995. En bør være varsom med sammenligninger over tid, da det har vært en 
omlegging av flere næringsstatistikker og opprydninger i det sentrale bedrifts- og foretaksregisteret 
(BOF). 
 
Internasjonal sammenligning 
I FNR følges anbefalingene fra Eurostat om regionale regnskap. Hovedprinsippet herfra tilsier at all 
økonomisk aktivitet skal føres til det fylket aktøren hører hjemme i. Når det gjelder virksomheten på 
norsk kontinentalsokkel føres denne til et konstruert fylke: Ekstrafylket. Aktiviteten på Svalbard samt 
ambassader o.l. er også ført hit - i tråd med internasjonale anbefalinger. 
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Figur 29. Endring i gjennomsnittlig reisetid til kommunesenter. 2003-2004. (gult mindre enn 1 
minutt, rødt over 1 minutt). 

 
 
Evaluering 
Tilgang til europeiske markeder varierer sterkt mellom europeiske regioner, det samme gjør BNP, og 
er høyest i Vest-Europa. Dette er knyttet til høy tetthet av infrastruktur i denne regionen . Studier av 
sammenhengen mellom transportinfrastruktur, servicetilbud og regional utvikling gir ikke entydige 
konklusjoner for hvorvidt infrastruktur fører til vekst i økonomisk velferd og sterkere samhørighet 
mellom regioner.  
 
Kvalitet og utsagnskraft. Status 
Fylkesfordelt nasjonalregnskap (FNR) har vært laget med ujevne mellomrom siden 1965. Forrige 
regnskap var for året 1995. En bør være varsom med sammenligninger over tid, da det har vært en 
omlegging av flere næringsstatistikker og opprydninger i det sentrale bedrifts- og foretaksregisteret 
(BOF). 
 
Behov for videre arbeid 
Indikatoren som den er definert her er fra TERM 2001 og er utdatert. I TERM 2003 er indikatoren 
definert som "Accessibility to basic services and markets by transport mode", men ny definisjon er 
ikke fastlagt. EEA har nedsatt en ekspertgruppe til å videreutvikle indikatoren, deres rapport vil bli 
lagt ut til diskusjon på Circa i løpet av høsten 2004. Norge oppfordres til å bli med i diskusjonen om 
hvordan denne indikatoren bør defineres.     
 
Årlig drift TERM 15 
Kan ikke vurderes før ny definisjon er fastlagt. 
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TERM 16 Tilgang til transporttjenester  
 
Indikatorer 
1. Fordeling av mennesker etter gangavstand til buss og bane 
2. Antall holdeplasser for offentlig transport per km2  
3. Kilometer jernbane per 1000 km2 
4. Antall telependlere 
 
Politisk relevans 
Hovedmålet knyttet til tilgang til transport tilbud er å skaffe tilgang til kvalitetstransport for alle 
innbyggere, og å skaffe dette på en måte som skaper så lite transport som mulig, og helst på en 
miljøvennlig måte.  
 
Å forbedre tilgangen til transportinfrastruktur er et felles transportpolitisk mål  (EU kommisjonen 
2001). Dette er en del av TEN programmet som sikter inn på å forbedre tilgangen til transportnettverk 
og å forbedre linkingen mellom ulike transportmåter. Indikatoren er ikke knyttet opp mot et bestemt 
resultatmål. 
 
Operasjonelle definisjoner 
1. Andel bosatte innen 500 m fra holdeplass for buss og bane 
2. Antall jernbanestasjoner per km2 

3. Kilometer jernbane per 1000 km2 
4. Antall arbeidstakere som vanligvis arbeider hjemmefra 
 
Datagrunnlag EEA 
Mangelfull beskrivelse av datagrunnlag. Det benyttes diverse kilder. 
 
Datagrunnlag Norge 
Nasjonalt holdeplassregister opprettes fra neste år. Usikkert hvor fullstendig registeret vil være fra 
starten av. Det er mulig holdeplassregisteret kan kobles mot ruteopplysninger for å finne holdeplasser 
med en viss frekvens i avganger.  
Sentralt Stedsnavnregister (SSR) er et oppslagsverk med lovfestet skrivemåte på stedsnavn i Norge. 
Registeret danner grunnlag for kart- og atlasproduksjoner, forskning, undervisning, oppslagsverk. SSR 
oppdateres kontinuerlig, med innleggelse av vedtak innen 3 uker etter det er vedtatt.  
 
Metode EEA 
For punkt 1 er det ikke utarbeidet resultater annet enn for Danmark, der befolkningen er fordelt etter 
gangavstand til henholdsvis buss- og baneholdeplasser. Inndelingen er under 15 minutter, mellom 15 
og 30 minutter, og over 30 minutter gangavstand. Ingen beskrivelse ut over referanse til egen rapport  
 
For tetthet av jernbane hentes tall fra nasjonal statistikk. Antall jernbanestasjoner per km2 er hentet fra 
statistikk innsamlet spesielt til TERM (Eurostat 2001: Transport and environment - Statistics for the 
transport and environment reporting mechanism (TERM) for the European Union - Data 1980 - 1999, 
November 2000 version, EUROSTAT 2001.)   
 
Metode Norge 
Tall for lengde av jernbane rapporteres fra Jernbaneverket.  
 
Antall telependlere fanges opp av arbeidskraftundersøkelsen som har rapportering til EUROSTAT for 
dette. 
 
Nasjonalt holdeplassregister vil kunne benyttes til antall holdeplasser for offentlig transport når 
registeret er operativt. Forutsatt at det kan kobles til informasjon om trafikktilbudet vil en også kunne 
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benytte dette til indikator 1 andel bosatte innen 500 m fra holdeplass. Hvis ikke vil denne indikatoren 
måtte begrenses til noen store byer med mye arbeid knyttet til datainnsamling og bearbeiding.  
  
Resultater 
Vi har for indikator 1 ikke samlet inn rådata for trafikkfrekvens og lokalisering, men fått data fra en 
tilsvarende undersøkelse foretatt av Oslo kommune. 

Figur 30. Eksempel fra Oslo kommune, bearbeidet av SSB 

 
Oslo kommune har gjort lignende arbeid i forbindelse med europeiske bærekraftindikatorer. Det ble  
brukt holdeplassdata fra 1998. Disse var en sammensetning av data fra ulike kilder, og omfattet 
holdeplasser med en viss avgangsfrekvens fra SL bussruter, Oslo Sporveiers bussruter, trikkeruter og 
T-bane, samt NSB togstopp. Kobling av ruteinformasjon til holdeplasser ble gjort manuelt (pers. 
medd. L. Radoli 2004). Vi har utvidet bufferet til 500 meter og finner da at 94 prosent av Oslos 
befolkning bor innen 500 m fra disse holdeplassene.  
 
Jernbaneverket rapporterer at det er 4 077 kilometer jernbane i Norge. Det totale landarealet er 
323 758 km2, og indikatoren blir dermed 12,6 km jernbanelinje per 1000 km2 landareal. 
 

SSB har ikke publisert tall for antall telependlere, selv om vi i arbeidskraftundersøkelsen har ett enkelt 
spørsmål om arbeid hjemme (etter krav fra Eurostat). Foreløpig har SSB ikke arbeidet videre med 
denne variabelen vedrørende datakvalitet og har derfor heller ikke startet noen publisering. I Eurostats 
publikasjon "European social statistics. Labour force survey results 2002" er  likevel Norge 
representert, uten at de er frigitt på nasjonalt hold. Ifølge Eurostat var det i 2002 6,5 prosent av de 
sysselsatte, dvs. 150 000 personer, i Norge som regelmessig jobbet hjemmefra ("usually work from 
home"). 
 
Evaluering av sammenlignbarhet og kvalitet 
Det er problemer knyttet til å framskaffe datagrunnlag for punktene 1 og 2. Vi har ikke lett tilgjengelig 
informasjon om holdeplasser både mht. lokalisering og avgangsfrekvens. Dette vil ventelig bli bedre 
når Nasjonalt holdeplassregister blir operativt. En kan alternativt vurdere stedsnavnregisteret for 
primært jernbanestasjoner. Tall for lengde jernbane og antall telependlere er fullt ut sammenlignbart. 
Sistnevnte inngår i EUROSTAT-spesifisert undersøkelse.  
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Årlig drift TERM 16 
EEA planlegger å kutte ut indikatoren. Deler av TERM 16 vil inngå i andre indikatorer.  
 

TERM 18 Infrastrukturkapasitet 
 
Indikator: 
Lengden på infrastrukturnettet skal oppgis for 

• Motorveier 
• Veier 
• Jernbane 
• Høyhastighets bane 
• Innenlandske vannveier 

 
Politisk relevans 
En god oversikt over infrastrukturen er en nødvendig forutsetning for planlegging på de fleste områder 
knyttet til samferdsel. Vegdirektoratet, Statens kartverk og kommunene arbeider for tiden med å 
kvalitetssikre lengden av kommuneveiene og det private veinettet. Det ble avdekket en del 
problemstillinger knyttet til dette gjennom arbeidet med KOSTRA-Samferdsel.       
 
Operasjonell definisjon 
Offentlig vei: Motorveier, andre riksveier, fylkesveier og kommunale veier 
Motorvei klasse A: Minst fire felts vei med midtdeler, planskilte kryss og ikke avkjørsler (har 
akselerasjons- og retardasjonsfelt, s.k. rampesystem)  
Motorvei klasse B: Motorvei med to eller flere kjørefelt. Den kan bygges med eller uten midtdeler. 
Offentlige veier kan føres inn på eller krysse en motorvei klasse B i samme plan.  
Riksveier: Riksveier (riksveinett) er nummerert som enten Europa- eller Riksveiruter. Europaveiruter 
utvikles for å få til høyt prioriterte veiruter på tvers av landene. Riksveiruter utvikles for på neste nivå 
få til viktige veiruter, mange ganger på tvers av fylkesgrensene. Staten bærer utgiftene til planlegging, 
bygging, utbedring, vedlikehold og drift av riksveier.  
Fylkesvei: Fylkesveier er mer lokale veiruter, men viktige ruter, noen ganger på tvers av 
kommunegrenser. Fylkeskommunen bærer utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold 
og drift av fylkesveier.   
Kommunal vei: Kommunale veier er lokale veier, gater og plasser som holdes ved like av lokal 
kommune. 
Privat vei: Alle andre veier enn offentlige veier er private veier i henhold til vegloven.  
Skogsbilvei: Skogsbilveier er ikke spesielt definert i vegloven, men er definert i forbindelse med 
Statens kartverks V-baseoppdrag for Landbruksdepartementet som private jordbruks- og 
skogbruksveier kjørbare med personbil og der kommunens landbruksforvaltning har ytt/yter støtte til 
planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av. Skogsbilveier av typen traktorvei er ikke 
med i V-base.  
Høyhastighetsbane: Denne type baner finnes ikke i Norge. Til orientering er høyhastighetsbaner 
definert i Rådsdirektiv 96/48/EC av 23. juli 1996 (artikkel 2 og i vedlegg 1) 
 
Datagrunnlag EEA 
Det foreligger (ennå) ikke noe faktaark (Indicator fact sheet) på CIRCA for denne indikatoren. Om 
dette kan forklares med mangel på harmoniserte definisjoner, vites ikke. Uansett, EUs 
referansedatabase New Cronos, gir en del data om veinettet.  
 
Datagrunnlag Norge 
Primærkilden til denne statistikken vil for norsk del være Vegdirektoratets NVDB/Vbase i Statens 
kartverk. 
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Resultat 
I mangel på dokumentasjon spesifiserer vi alle de offentlige veiene etter type. Vi tar også med de 
private veiene og skogsbilveier.   
 
Status 

Tabell 18. Lengden av veinettet i Norge etter vegkategori per 01.01. Kilometer   

Veikategori 2003 2004 
Motorvei klasse A 178 213
Motorvei klasse B 451 451
Øvrige riksveier 26334 26466
Riksveier i alt 26963 27130
Fylkesveier 27162 27041
Kommunale veier 37726 37745
Offentlige veier i alt 91852 91916
Private veier 71 029 71 020
Skogsbilveier1     .. 48 000
1 Eksklusive veier av typen traktorveier 

 
Lengden av jernbanenettet i Norge var i 2003 på 4 077 kilometer. Høyhastighetsbaner eksisterer ikke i 
Norge. Heller ikke Flytoget, som oppnår en maksimal hastighet på 210 km/t, er definert som 
høyhastighetsbane.  
 
Utvikling 
Figur 31 viser utviklingen i lengde offentlig vei fordelt på respektive veikategori. Figuren viser særlig 
store endringer fra 1960 til 1970. Forklaringen til dette er den nye veiloven av 1. januar 1964 som 
medførte en ny inndeling av offentlige veier, hvor også gatenettet i byene ble regnet som en del av det 
offentlige veinettet. Den samlede økningen i kilometer offentlig  vei etter 1970 er stort sett henførbar 
til veksten i kommuneveier (mye grunnet nedklassifisering). 
 

Figur 31. Lengde offentlig vei. Kilometer   
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Internasjonal sammenligning 
Nedenfor er det tatt inn en figur som viser utviklingen i antall kilometer motorvei fra 1989 til 2000. 
Sverige hadde 929 kilometer motorvei ved utgangen av 1989. Danmark oppnådde samme nivå i løpet 
av 2000 med 953 kilometer motorvei ved utgangen av dette året. Finland var i 2000 på dansk 1984-
nivå, mens tallet på kilometer motorvei i Norge per 31.12.2004 var på finsk 1981-nivå.  
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Figur 32. Motorveier. Kilometer 
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Evaluering 
Selv om det for tiden arbeides med å oppdatere de private- og de kommunale veiene i Vbase, er 
kvaliteten på statistikken over infrastrukturen god. Det arbeides dessuten med en gjennomgang av 
definisjonene av hva som skal telles med i en offentlig vei (jf. på- og avkjøringsramper, rundkjøringer 
o.l.). Vi regner med at man i dette arbeidet vil skjele til internasjonale definisjoner i den grad slike 
finnes.  
 
Årlig drift av TERM 18 
Anslagsvis 0,2 ukesverk 
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TERM 29 Passasjertransport. Gjennomsnittlig personbelegg 
 
Indikator 
Passasjerkilometer per kjøretøy-/vognkilometer skal oppgis for 

• Biler 
• Buss 
• Jernbane 
• Luft 

 
Politisk relevans 
Trafikkarbeidet kan bli betydelig redusert dersom utnyttelsesgraden, målt som passasjerbelegg 
(inklusive fører), kan bedres. I så fall vil det være behov for færre kjøretøyer til å transportere samme 
antall passasjerer. Dette vil igjen bidra til færre køer og mindre utslipp til luft. Empiri er derfor viktig 
som et grunnlag for beslutningsfattere, tilskuddsmyndigheter, bransjen, forskningsetater og andre 
interessenter for å danne seg et bilde av hvor effektivt kjøretøyparken blir utnyttet. 
 
Datagrunnlag EEA 
I faktaarket (EEA 2002b) på CIRCA vises utviklingen i personbelegget fra 1990-1999 for åtte EU-
land etter transportmåte (bil kun til og med 1997, jernbane til og med 1998, luft og buss).   
Det vises videre tabeller over passasjerbelegget for EU-15 landene etter transportmåte (en tidsserie for 
personbil (mange EU-land mangler data) og tall for 1999 for de øvrige transportmåtene. Tall for Norge 
fremgår ikke.  
 
Datagrunnlag Norge 
For norsk del vil det være aktuelt å hente data over personkilometer for alle transportformene fra de 
Innenlandske transportytelsene. I forlengelsen av disse beregningene utarbeides det også tall for 
trafikkarbeidet (vogn-/kjøretøykilometer) for noen transportformer. Slike tall for både luftfart og 
jernbanetransport er innhentet særskilt under arbeidet med denne rapporten (fra hhv. Luftfartstilsynet 
og Jernbaneverket). Fra og med statistikkåret 2004 vil f.eks. togkilometer være en del av den nye 
forordningen for jernbanetransport.     
 
Resultat 
 
Status 

Tabell 19. Personbelegg (personkm/kjøretøykm) etter transportmåte. Persontransport. 2003 

 Personkilometer Kjøretøykilometer Personkm/kjøretøykm 
Bil1 52 482 000 000 29 344 000 000 1,79
Buss   4 005 000 000      343 000 000 11,7
Jernbane   2 420 000 000        32 700 000 74,0
Luft2   3 799 000 000        69 902 000 52,8
1 Omfatter personbil, drosjer, utleiebiler og beregnet andel av varebilers og kombinerte bilers persontransport.   
2 Innenlandsk chartertrafikk, innenlandsk ruteflygning og helikoptertrafikken til/fra Nordsjøen. Mhp. kjøretøykilometer (km 

fløyet) se tekstboks under TERM 12.  

 
Utvikling 
Figurene nedenfor viser utviklingen i det gjennomsnittlige personbelegget for bil (jf. note 1 ovenfor) 
og buss. Både figuren som viser utviklingen i det faktiske personbelegget og figuren som er 
indeksbasert viser at personbelegget er nedadgående over tid. 
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Figur 33. Personbelegg. Personbil.  
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Figur 34. Personbelegg. Personbil og buss. 1975, 1980, 1985, 1990-2003. Indeks. 1975 = 100 
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Internasjonal sammenligning 

Figur 35. Personbelegg. Personbil.  
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Selv om personbilenes gjennomsnittlige personbelegg kan synes lavt i Norge, er det høyere enn for de 
fleste land i Europa (det er kun Portugal med et personbelegg på 2,4 i 1998 som har en høyere 
utnyttelsesgrad enn Norge av de landene som er spesifisert i faktaarket. Tall for Hellas, Spania og 
Italia mangler).  
 
Evaluering 
 
Kvalitet og utsagnskraft 
Som tidligere påpekt er både person- og vognkilometer basert på elementer av beregning. I Norge 
(SSB og TØI) legges betydelig vekt på kvaliteten av disse beregningene (selv om dette arbeidet bør 
vektlegges ytterligere, jf. TERM 12). Hvor grundig andre land går til verks, er det vanskelig å ha noen 
sterk formening om. En kan imidlertid mistenke, med utgangspunkt i figuren ovenfor, at dette varierer. 
Det er land hvor slike beregninger mangler helt, og for noen land er det publisert bare periodiske tall. 
Utviklingen for Sverige virker dessuten helle ikke tilforlatelig (men tallene er  spesifisert i EEAs 
faktaark (EEA 2002b). 
 
Behov for utviklingsarbeid  
Det er et helt klart et behov for å fokusere ytterligere på utnyttelsesgraden for alle transportmåter,  
også for norsk vedkommende. EEA påpeker at data for vognkilometer bør vektlegges spesielt og at 
denne type data helst bør innhentes via undersøkelser (ikke beregnes). Man ønsker også en 
nedbrytning etter hovedformålet med turen. Gjennom Eie- og bruk av personbil undersøkelsene, senest 
i 1995/96, kunne SSB gi slike data. EEA ønsker også mer informasjon om "car sharing".  
 
Årlig drift av TERM 29 
Anslagsvis 0,2 ukesverk 
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TERM 30 Godstransport. Gjennomsnittlig godsvekt 
 
Indikator 
Tonnkilometer per vogn-/fartøykilometer skal oppgis for 

• Vei 
• Jernbane 
• Luft 

 
Politisk relevans 
Ved bedre utnyttelse av kjøretøyenes lastekapasitet kan veksten i trafikken og trafikkarbeidet 
(vognkilometer) begrenses og eventuelt reduseres. Mindre tomkjøring vil inngå som en viktig del i en 
slik effektiviseringsprosess. I tillegg til mindre trafikk vil dette også ha positive effekter på miljøet.  
Det er viktig med god statistikk over utviklingen i utnyttelsesgraden over tid. 
 
Datagrunnlag EEA 
I faktaarket (EEA 2002b) på CIRCA vises utviklingen i gjennomsnittlig godsvekt som en indeks 
(figur) etter transportmåte for EU-4 land for perioden 1990-1998. Utover dette er det en tabell over 
den gjennomsnittlige godsvekten for veitransport for EU-15 landene fra 1990 til 1998. Tilsvarende 
tabell for jernbane og lufttransport er bare for året 1998. Tall for Norge fremgår ikke.  
 
Datagrunnlag Norge 
For norsk del vil det være aktuelt å hente data for tonnkilometer fra de Innenlandske transportytelsene. 
I forlengelsen av disse beregningene utarbeides det også tall for trafikkarbeidet (vogn-/ 
kjøretøykilometer) for noen transportformer. Slike tall er for både luftfart og jernbanetransport  
innhentet særskilt under arbeidet med denne rapporten (fra hhv. Luftfartstilsynet og Jernbaneverket). I 
Luftfartstilsynets statistikk over fartøyskilometer er det imidlertid ikke noe skille mellom passasjer- og 
godstransport. Vi har derfor henført samtlige fartøyskilometer til persontransporten. Mer detaljer i 
særskilt tekstboks under resultat/status TERM 12. Fra og med 2004 vil data om togkilometer for 
henholdsvis person- og godstransport inngå som en del av jernbaneforordningen 
 
    
Resultat 
 
Status 

Tabell 20. Gjennomsnittlig godsvekt etter transportmåte. 2003 

 Tonnkilometer Kjøretøykilometer Tonnkm/kjøretøykm 
Vei 13 222 000 000 4 200 000 000 3,15
Jernbane   1 557 000 000        7 000 000 222,4
Luft1        18 000 000  
1 Mhp. kjøretøykilometer (km fløyet) se tekstboks under TERM 12  

 
Utvikling 
Figuren nedenfor viser utviklingen i den gjennomsnittlige godsvekten for godstransport på vei. Fra 
1975 til 1985 økte godsvekten for så å avta fram til og med 1993. De siste ti årene har det stort sett 
vært en økning år om annet til 3,15 tonn i 2003.      
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Figur 36. Veitransport. Gjennomsnittlig godsvekt. Tonnkm/vognkm 
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Internasjonal sammenligning 
Av landene i sammenligningen er det bare veitransporten i Danmark hvor den gjennomsnittlige 
godsvekten er lavere enn for Norge. Nå virker det som om utviklingen  i Norge er positiv,  mens det 
f.eks. er en nedadgående tendens til lavere godsvekt i Sverige.  
 
Det er også oppgitt tall i faktaarket for Nederland og Tyskland for 1997. Den gjennomsnittlige 
godsvekten var henholdsvis 2,3 og 4,6 tonn.  
 

Figur 37. Veitransport. Gjennomsnittlig godsvekt. Tonnkm/vognkm 
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Evaluering 
 
Kvalitet og utsagnskraft 
Som tidligere påpekt er både tonn- og vognkilometer basert på elementer av beregning. I Norge (SSB 
og TØI) legges betydelig vekt på kvaliteten av disse beregningene (selv om dette arbeidet bør 
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vektlegges ytterligere, jf. TERM 13). Hvor grundig andre land går til veie, er vanskelig å ha noen sterk 
oppfatning om, men det påpekes av EEA i faktaarket at en skal utvise forsiktighet ved bruken av 
denne type statistikk ved sammenligning mellom landene.   
 
Behov for videre utviklingsarbeid 
EEA påpeker behovet for bedre grunnlagsdata til å beregne den gjennomsnittlige godsvekten for 
veitransport og jernbanetransport, men spesielt for sjøtransport.  
 
EEA påpeker at det er behov for å etablere bedre indikatorer for kapasitetsutnyttingen som også 
ivaretar det faktum at flere av transportene er 100 prosent utnyttet med hensyn på volum, men ikke på 
nyttelastkapasiteten (volumgods). Noen land, deriblant Norge, utarbeider kapasitetsutnyttingstall for 
lastebiltransporten der volumgods er tatt hensyn til.  
 
Det er også klart at kundenes krav til effektive/raske transporter har resultert i flere mindre 
forsendelser, jf. "Just in time".  Dette bidrar til å trekke kapasitetsutnyttingen ned.   
 
Etter vår oppfatning vil kapasitetsutnyttingsmålet tonnkilometer relatert til nyttelastkilometer være et 
bedre mål på næringens effektivitet enn den gjennomsnittlige godsvekten per tur.  
 
Årlig drift TERM 30 
Anslagsvis 0,2 ukesverk 
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TERM 32 Størrelse og sammensetning av kjøretøyparken 
 
Indikator 
Antall biler (per capita og per husholdning) 
Antall busser, godsbiler, jernbanevogner etc. ("per unit of GDP - to be developed") 
Antall sykler og solgte sykler 
 
Politisk relevans 
Ifølge EEA er det ikke satt noen spesielle mål relatert til størrelsen eller sammensetningen av 
kjøretøyparken. De politiske målsettingene er mer fokusert på kjøretøyparkens gjennomsnittalder og 
dens påvirkning på miljøet (utslipp).   
 
Operasjonell definisjon 

Personbil: Bil som hovedsakelig er innrettet for transport av personer og som er registrert for høyst 8 
personer foruten fører.  

Buss: Bil som hovedsaklig er innrettet for transport av personer og som er registrert for mer enn 8 
personer uten fører. 

Kombinert bil: Bil som hovedsakelig er innrettet for transport av personer og gods og om har minst én 
seterad bak førersetet og har hel, fast vegg mellom førerrom/passasjerrom og godsrom/lasteplan.  

Varebil: Bil for godsbefordring med  tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg.Lastebil: Bil som 
hovedsakelig er innrettet for transport av gods, har tillatt totalvekt 3 500 kg eller mer og ikke har mer 
enn én seterad.  

Trekkbil: Bil som hovedsakelig er innrettet for å trekke annet kjøretøy. 

Moped: Motorvogn med to hjul eller tre hjulsom har motor med slagvolum som ikke overstiger 50 
cm3,  og som har en konstruktiv hastighet ikke over 45 km/t. 

Lett motorsykkel: Motorsykkel som har motor med slagvolum ikke over 125 cm3, og effekt ikke over 
11 kW. 

Tung motorsykkel: Motorsykkel som har motor med slagvolum over 125 cm3 og/eller effekt over 11 
kW. 

Beltemotorsykkel (snøscooter): Motorvogn som hovedsakelig er innrettet for transport av personer 
eller gods og/eller til å trekke annet kjøretøy og som har belter og eventuelt styreski/styrehjul og som 
har egenvekt ikke over 400 kg, og som har en konstruktiv hastighet på 30 km/t eller mer. 

Traktor: Motorvogn som hovedsakelig er konstruert for å trekke annet kjøretøy og trekke, skyve, bære 
og drive forskjellig arbeidsredskap og som har hjul og/eller belter. 

Sykkel: Kjøretøy som drives frem ved trå- eller veivanordning, unntatt kjøretøy som bare er beregnet 
for lek.  

For mer utførlig informasjon om respektive type kjøretøyer vises det til Vegtrafikklovgivningen 2004. 

 
Husholdning: Til samme husholdning regnes personer som er fast bosatt i samme bolig (boenhet) eller 
institusjon. En slik husholdning kalles en bohusholdning. Folke- og boligtellingen (FOB) 2001 gir 
ingen informasjon om kosthusholdninger, dvs. om personer som er bosatt i samme bolig og har felles 
kost, derfor brukes bohusholdning. 

En privathusholdning består av personer som er bosatt i samme bolig, der denne boligen ikke er en 
institusjon. En felleshusholdning består av personer som er bosatt og får dekket sine behov for kost, 
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pleie og omsorg på en institusjon. Ansatte som er bosatt i/ved en felleshusholdning (institusjon, 
militærforlegning mv.), er alltid regnet som bosatt i privathusholdning. FoB2001 gir ikke statistikk for 
felleshusholdninger, men viser tallet på personer som ikke bor i privathusholdninger. Gruppen kalles 
bosatte i andre husholdninger og består av personer bosatt i felleshusholdninger samt personer uten 
fast bopel. 

I FoB2001 lages primært statistikk basert på formell bostedsadresse (dvs. adresse ifølge 
Folkeregisteret), men det gis også noe statistikk basert på faktisk bostedsadresse. Sammensetningen til 
husholdninger etter formell adresse har skjedd ut fra opplysninger gitt på boligskjema og 
adresseopplysninger fra Folkeregisteret. Husholdninger kan bestå av én eller flere familier. Personer 
som tilhører samme familie, tilhører også samme husholdning. For at personer som ikke tilhører 
samme familie skal utgjøre en husholdning, må de være registrert på samme adresse i Folkeregisteret 
og ha oppgitt på spørreskjemaet at de bor sammen . Dette betyr at ugifte, borteboende studenter samt 
personer i førstegangstjenesten som er registrert på foreldrenes adresse, regnes med i foreldrenes 
husholdning. Bare personer som er registeret bosatt på en institusjon, regnes å tilhøre en 
felleshusholdning. Mange personer som faktisk bor på institusjoner, f. eks. alders- og sykehjem, er 
registrerte som bosatte i privatbolig (sammen med ektefelle). 

I FoB2001 er det samlet inn opplysninger om faktisk adresse på studiestedet for borteboende studenter 
og institusjonsadresse for personer som faktisk bor på alders- og sykehjem (det er ikke samlet inn 
tilsvarende opplysninger for personer som bor på andre typer institusjoner). Ved sammensetning til 
husholdning etter faktisk adresse er studieadresse/institusjonsadresse benyttet for disse personene. Det 
betyr at studenter regnes å tilhøre en husholdning på studiestedet (alene eller sammen med andre etter 
hva de har svart på spørreskjemaet). Alle som bor fast på alders- og sykehjem regnes med til 
felleshusholdninger, uansett om de har en ektefelle som bor i privathusholdning eller ikke. 
 
Datagrunnlag EEA 
I faktaarket (EEA 2004) vises utviklingen (1991-2001) samlet for EEA-30 for personbiler, lastebiler 
og busser samt personbiler etter land. Norge er således med i begge figurene. Det er også tatt med en 
figur som viser andelen dieseldrevne personbiler for noen land. Norge er blant disse. Dette er delvis 
gamle tall.  
 
Datagrunnlag Norge 
For norsk del vil det være aktuelt å benytte Kjøretøyregistret i Vegdirektoratet og Folke- og 
boligtellingsdata i SSB. 
 
Resultat 
 
Status 

Tabell 21. Antall personbiler per innbygger og husholdning. 01.01 

 Antall 
personbiler 

Antall 
innbyggere 

Antall 
husholdninger

Biler per 1000 
innbyggere 

Biler per 1000 
husholdninger

2001 1 851 929 4 503 000 1 961 548 411,3 944,2
2004 1 933 594 4 577 500       .. 422,4         ..
 
Det er mulig å knytte disponeringen av bil til husholdningstype. Dette kan gi blant annet følgende 
oversikt (2001): 



 66

Tabell 22. Disponering av bil 

Disponering av 
bil  

Privathus- 
holdninger 
i alt 

Prosent Privathus-holdn. 
med barn  
0-17 år 

Prosent Privathus-holdn. 
uten barn  
0-17 år 

Prosent

 1 961 548 100 580 375 100 1 381 173 100
Ikke bil    582 580 29,7   70 806 12,2    512 415 37,1
1 bil    908 197 46,3 293 089 50,5    614 622 44,5
>1 bil    470 772 24 216 480 37,3    254 136 18,4
 

Tabell 23. Kjøretøybestanden etter kjøretøytype (hovedgrupper). 01.01.04 

Personbil Buss Kombine
rt bil 

Varebil Lastebil 
(inkl. 
tank- og 
trekkbil)

Moped Lett 
MC 

Tung 
MC 

Belte-
motorsy
kkel 

Traktor

1 933594 32 374 90 600 268 485 78 318 140 037 11 516 87 154 53 599 225 574
 

Tabell 24. Importerte sykler (inkl. trehjuls varesykler) uten motor. 1999 - 2004 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
I alt 256 111 360 546 339 211 263 395 513 160 412 295
Herav fra Kina 82 080 156 095 109 192 113 852 250 914 219 837
Taiwan 145 205 158 316 193 729 113 395 182 398 81 800
Vietnam 5 651 8 583 9 889 12 067 32 033 43 547
Frankrike 1 770 3 337 3 180 3 252 11 924 15 677
 
 
Utvikling 
Nedenfor er det tatt inn noen figurer som viser utviklingen i kjøretøybestanden og  to figurer over 
personbilbestanden etter type drivstoff. 

Figur 38. Kjøretøybestanden. 1950-2003 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

1
9
5
0

1
9
5
3

1
9
5
6

1
9
5
9

1
9
6
2

1
9
6
5

1
9
6
8

1
9
7
1

1
9
7
4

1
9
7
7

1
9
8
0

1
9
8
3

1
9
8
6

1
9
8
9

1
9
9
2

1
9
9
5

1
9
9
8

2
0
0
1

Kjøretøyer i alt

Motorkjøretøyer i alt

Personbiler

 
 
Figur 39 viser at av to-hjulingene er det mopedene som dominerer i antall, men at de store 
motorsyklene har hatt en sterk vekst i bestanden de siste årene.   
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Figur 39. Registrerte mopeder og motorsykler. 1950-2003 
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Lastebilparken har gått litt opp og ned de siste 50 årene og nådde en topp i 1987 med 79 369 
registrerte biler (figur 40). Etter dette gikk bestanden noe ned i en periode før utviklingen i bestanden 
igjen pekte oppover fra og med 1996. Ved utgangen av 2003 var nivået nesten som toppåret med 79 
356 registerte lastebiler. Den samlede kapasiteten målt i nyttelast  er imidlertid større enn noensinne da 
andelen større lastebiler har økt.   

Figur 40. Registrerte lastebiler. 1950-2003 
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Figur 41. Registrerte diesel- og bensindrevne personbiler 
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Figur 41 og 42 over andelen dieseldrevne personbiler viser en betydelig dieseltilvekst de seneste 
årene. Etter 2000 er dieselandelen av bestandsøkningen totalt dominerende.  

Figur 42. Registrerte personbiler. Årlig vekst i bestanden etter drivstofftype. 1996-2003 
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Internasjonal sammenligning 
Figur 43 viser en nesten identisk utvikling i personbilinnehav regnet som personbiler per innbygger for 
Norge og Finland. Danmark hadde flere personbiler per innbygger i 1970 enn Norge, men ligger nå 
lavere (2001). Sverige har derimot ligget over Norge hele tiden og samtlige EU-15 ligger ytterligere 
over (488 mot Norges 414 i 2001).   

Figur 43. Personbiler per 1 000 innbyggere. 1970, 1980, 1990, 1995-2001 
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Evaluering 
 
Kvalitet og utsagnskraft 
Storparten av datagrunnlaget vil være basert på administrative kjøretøyregistre av varierende kvalitet. 
Det fremgår av EEAs oversikt at det til dels opereres med ingen, få og/eller gamle tall for noen av 
landene.  
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Behov for videre utvikling 
Ifølge EEA er det begrenset dekning av andre transportmåter enn veitransport. Det må derfor arbeides 
mer med å utvikle dataserier for størrelse og sammensetning for luftfarts- og skipsflåten. Det påpekes 
også at bestanden av kjøretøyer skal baseres på faktisk registrerte oppgaver (registre) og ikke på 
salgstall o.l. Dette er et "ikke problem" for norsk del. Videre at tallet på personbiler etter 
husholdningstype må følges nærmere opp for å bedre forståelsen av interaksjonen mellom 
husholdningstype og eie av bil. 
 
Angående husholdning og bil er tallene som tidligere nevnt hentet fra Folke- og boligtellinga i 2001. I 
FoB2001 er det spurt om disponering av personbil og dermed muliggjort en knytning mellom 
husholdning og tilgang til bil. Dette var den siste tradisjonelle Folke- og Boligtelling med skjema. Det 
skal nå i prinsippet være mulig å gjennomføre boligtellinger, deler av denne løpende gjennom å 
utnytte registre. Dette forutsetter at adresseregisterprosjektet er fullført. Alle eneboliger er tildelt et 
leilighetsnummer, men det arbeides med den siste finpussen av leilighetsnummer i blokker og 
rekkehus. I løpet av kort tid (2005) bør det være mulig å utarbeide årlige data for husholdningenes 
tilgang til bil.   
 
Opplysninger om jernbaneparken utarbeides for tiden ikke. SSB vil vurdere å innhente denne 
informasjonen fra trafikkutøverne som en forlengelse av jernbaneforordningen. Det har ikke vært 
mulig å innhente slike data innenfor rammen av arbeidet med TERM-indikatorene.  
 
Verken Syklistenes landsforening eller Norges Sportsbransjeforum har tall over sykkelbestanden eller 
solgte sykler. Heller ikke varehandelsstatistikken i SSB gir data om solgte sykler. Det nærmeste vi kan 
komme salg av sykler er data fra utenrikshandelsstatistikken i SSB over importerte sykler.  
 
Årlig drift TERM 32 
Anslagsvis 0,2 ukesverk 
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TERM 33 Kjøretøyparkens gjennomsnittsalder 
 
Indikator 
Kjøretøyparkens gjennomsnittsalder 
 
Politisk relevans 
Ifølge EEA er det ikke satt noen spesielle mål relatert til størrelsen eller sammensetningen av 
kjøretøyparken. De politiske målsettingene er mer fokusert på kjøretøyparkens gjennomsnittalder og 
dens påvirkning på miljøet (utslipp).   
 
Operasjonell definisjon 

Personbil: Bil som hovedsakelig er innrettet for transport av personer og som er registrert for høyst 8 
personer foruten fører.  

Buss: Bil som hovedsaklig er innrettet for transport av personer og som er registrert for mer enn 8 
personer uten fører. 

Kombinert bil: Bil som hovedsakelig er innrettet for transport av personer og gods og om har minst én 
seterad bak førersetet og har hel, fast vegg mellom førerrom/passasjerrom og godsrom/lasteplan.  

Varebil: Bil for godsbefordring med  tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg.Lastebil: Bil som 
hovedsakelig er innrettet for transport av gods, har tillatt totalvekt 3 500 kg eller mer og ikke har mer 
enn én seterad.  

Trekkbil: Bil som hovedsakelig er innrettet for å trekke annet kjøretøy. 

Moped: Motorvogn med to hjul eller tre hjulsom har motor med slagvolum som ikke overstiger 50 
cm3,  og som har en konstruktiv hastighet ikke over 45 km/t. 

Lett motorsykkel: Motorsykkel som har motor med slagvolum ikke over 125 cm3, og effekt ikke over 
11 kW. 

Tung motorsykkel: Motorsykkel som har motor med slagvolum over 125 cm3 og/eller effekt over 11 
kW. 

Beltemotorsykkel (snøscooter): Motorvogn som hovedsakelig er innrettet for transport av personer 
eller gods og/eller til å trekke annet kjøretøy og som har belter og eventuelt styreski/styrehjul og som 
har egenvekt ikke over 400 kg, og som har en konstruktiv hastighet på 30 km/t eller mer. 

Traktor: Motorvogn som hovedsakelig er konstruert for å trekke annet kjøretøy og trekke, skyve, bære 
og drive forskjellig arbeidsredskap og som har hjul og/eller belter. 

Sykkel: Kjøretøy som drives frem ved trå- eller veivanordning, unntatt kjøretøy som bare er beregnet 
for lek.  

For mer utførlig informasjon om respektive type kjøretøyer vises det til Vegtrafikklovgivningen 2004 
 
Datagrunnlag EEA 
Faktaark (Indicator fact sheet) på CIRKA for TERM 33 foreligger ikke. 
 
Datagrunnlag Norge 
Primærkilden til norske data vil være kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet.  
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Resultat 
Status 

Tabell 25. Gjennomsnittsalder på kjøretøyparken per 31.12 

 Personbil Buss Kombinertbil Varebil Lastebil Moped Lett 
MC 

Tung 
MC 

Belte 
MC 

1998 9,9 7,6 8,0 7,3 11,4 13,5 17,3 14,6 9,2
2003 10,3 9,7 10,6 7,3 11,3 13,0 14,5 16,3 10,4
 
Utvikling 
Figur 44 viser at gjennomsnittsalderen for den norske personbilparken økte fra 1990 til og med 1995. 
Den forhøyde vrakpantavgiften i 1996 medførte en sanering av personbilparken. Gjennomsnittsalderen 
sank med 0,4 år fra 1995 til 1996 til 10,0 år. Først i 2001 hadde gjennomsnittsalderen  igjen økt og var 
ved utgangen av 2003 på 10,3 år. Gjennomsnittsalderen for de dieseldrevne personbilene har derimot 
gått ned med om lag 1 ¼ år etter 1990. 

Figur 44. Registrerte personbiler etter gjennomsnittsalder. 1990-2003    
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Internasjonal sammenligning 
Det er nedenfor tatt inn en oversikt som viser utviklingen i gjennomsnittsalder på personbilparken i 
utvalgte land (kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken). Norge og Finland har den høyeste 
gjennomsnittsalderen, mens Sveits og Spania er lavest med syv år hver. 

Tabell 26. Utviklingen i gjennomsnittsalder på personbilparken i utvalgte land  

 2003 2002 2001 2000 
Belgia 7,6 7,4 7,4 7,4
Frankrike 7,7 7,6 7,7 7,5
Italia .. 9,4 .. 7,3
Nederland .. .. 6,5 6,0
Polen 9,5 .. .. ..
Spania 7,0 8,8 7,4 8,5
Storbritannia .. .. 7,2 7,2
Sveits 7,0 7,0 7,0 7,0
Danmark 9,2 9,0 8,8 8,5
Finland 10,4 10,5 10,4 10,3
Sverige 9,5 9,5 9,5 9,6
Norge 10,3 10,2 10,1 10,0
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Evaluering 
Det er varierende beregningsmåte for de ulike land. Dette bør det arbeides videre med i form av felles 
definisjoner. Men som indikator over tid har tallene likevel utsagnskraft.  
 
Årlig drift TERM 33 
Anslagsvis 0,2 ukeverk.  
 
 

3.2. Indikatorer som fra før produseres rutinemessig 
 
TERM 01: Sluttforbruk av energi til transport 
SSB har data som rapporteres til UNFCCC og ECE 
 
TERM 02 og TERM 03: Utslipp til luft fra transport som andel av totale utslipp 
SSB har data som rapporteres til UNFCCC, ECE og OECD/Eurostat 
 
TERM 04: Overskridelser av luftkvalitetskriterier 
SFT har data som rapporteres til OECD/Eurostat (koordinert av SSB, utfylles av SFT, NILU, mfl.). 
 
TERM 05: Eksponering (også plager, annoyance) av befolkning for trafikkstøy 
Støy-modellen utarbeidet av SSB på oppdrag fra SFT og i tett samarbeid med Vegdirektoratet, 
Luftfartsverket, Jernbaneverket og Forsvarsbygg beregner støypåvirkning og støyplage i Norge. 
Modellen beregner data for støypåvirkning (målt som antall personer eksponert for ulike støynivåer, Le 
k v ) og støyplage (målt som SPI) i Norge for 1999 og de påfølgende år. Prosjektet tallfester 
støypåvirkning og SPI for støy fra veier, jernbane, flyplasser, industri og andre viktige kilder.  
 
Når støystatistikken blir offisiell, forhåpentligvis i løpet av 2005, vil SSB/SFT rapportere disse 
støydataene internasjonalt. 
 
TERM 10: Uhell oljeutslipp og ulovlige oljeutslipp til sjøs fra marine fartøy 

• Uhell utslipp av olje over 7 tonn pr. utslipp fra tankere, containerskip og lektere 
• Årlig antall oljeflekker knyttet til ulovlige utslipp observert av luftoppsyn i Nordsjøen og 

Østersjøen.  
 
Kystverket har en akutt database som gir svar på blant annet antall utslipp fra skip, havområde i Norge 
utslippet skjer, mengde pr. utslipp og type olje. Utslipp fra båter blir imidlertid bare delvis rapportert.  
Disse dataene kan rapporteres videre til SSB. 
 
TERM 11: Spillolje og dekk fra kjøretøy 

• Antall og behandling av dekk i EU 
• Dekk (avfall) per innbygger og per land 
• Mengde spillolje generert fra kjøretøy i løpet av deres levetid.  

 
Data foreligger i dag i SFT og noe i SSB.  
 
TERM 14: Gjennomsnittlig reiselengde, tidsbruk, formål og område 

• Average journey lengths by purpose  
• Passenger travel by purpose 
• Household with and without a car 

 
SSB har data fra reisevanesundersøkelsen (TØI) som skal rapporteres til Eurostat. Dataene oppdateres 
kun hvert fjerde år.  
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TERM 19: Investeringer i transportinfrastruktur per type.  
• Infrastructure investment in road, rail, urbane rail, inland waterways, maritime ports and 

airports 
 
SSB har tilgjengelig data.  
 
TERM 20: Priser på passasjer- og godstransport per type 
SSB har tilgjengelige data. Noe rapporteres allerede til Eurostat.  
 
TERM 21: Drivstoffpriser og avgifter 
SSB har data, men det er ingen internasjonal rapportering av prisdata verken til IEA eller Eurostat. 
TERM presenterer drivstoffpriser med Eurostat som kilde.  
 
TERM 22: Transport avgifter og gebyrer 

• Average price of transport by mode (to be developed) 
 
SSB har tilgjengelige data.  
 
TERM 23: Subsidier 

• Subsidies (to be developed) 
 
SSB har tilgjengelige data. 
 
TERM 24: Utgifter til transport per person fordelt på inntektsgruppe.  
Data kan fremskaffes fra den årlige Forbruksundersøkelsen i SSB.   
 
TERM 25 og 26: Andel av infrastruktur og miljø-kostnader (inkludert kostnader knyttet til 
trafikkork) som er dekket av prisen 

• External costs by mode for passenger and freight transport 
• Transport tax differentiation 
• Off peak car reference user and social cost 
• Marginal costs by cost category 
• Marginal congestion costs passenger cars  

 
SSB har ikke tilgjengelige data. I TERM-rapporten fra feb. 2000 presenteres tall for denne indikatoren 
for alle EU-land, men kilden er UIC (International Union of Railways) og ECMT (European 
Conference of Ministers of Transport). Norge er så vidt vi vet også med i disse organisasjonene og 
data for Norge bør vel også finnes.  
 
Ifølge Vegdirektoratet og Avinor finnes mye av data hos TØI. 
 
 
TERM 27: Energieffektivitet for person- og godstransport per type 
SSB har tilgjengelige data, men de rapporteres ikke internasjonalt. Det finnes ikke årlige tall (1994 og 
1998) da dette er relativt ressurskrevende. De siste tallene er fra 1998 og det burde ha blitt kjørt 
beregninger for tall i 2002. Dette bør gjøres og også være av nasjonal interesse. Dette er imidlertid 
ressurskrevende (2-3 månedsverk.) 
  
TERM 28: Utslipp per passasjer og godskm per type kjøretøy 

SSB data, men de rapporteres ikke internasjonalt. Ikke årlige tall (1994 og 1998) da dette er relativt 
ressurskrevende. 
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De siste tallene er fra 1998 og det burde ha blitt kjørt beregninger for tall i 2002. Dette bør gjøres og 
også være av nasjonal interesse. Dette er imidlertid ressurskrevende 2-3 månedsverk. 
 
TERM 31: Bruk av renere drivstoff og antall kjøretøy som bruker alternative drivstoff 
Ansvarlig : Vegdirektoratet  
Data finnes trolig i Opplysningsrådet for vegtrafikken eller hos Vegdirektoratet. 
 
TERM 34: Andel av bilparken som innfrir en viss luft- og støyutslippstandard 
Ansvarlig : Vegdirektoratet  
 
TERM 35: Har Norge implemtentert en integrert transportstrategi? 

• Antall medlemsland med integrert T&E strategier 
 
Etatene kan gi sitt syn på saken, men Samferdseldepartementet kan sannsynlig kunne gi et bedre 
innspill vedrørende hele transportsektoren (miljøhandlingsplan for samferdselssektoren fra 1998?) 
 
TERM 36 : Har vi et formalisert samarbeid mellom departementene? 

• Antall medlemsland som fremmer jobb rotasjon  
 
Samferdseldepartementet er ansvarlig. 
 
TERM 37: Har vi et målesystem for transport og miljø? 
Samferdseldepartementet er ansvarlig. 
Kommenteres fra Samferdseldepartementet ved hjelp av innspill fra transportsektorene.  
 
TERM 38: Gjennomfører sektoren strategiske miljøanalyser? 
Samferdseldepartementet samordner transportsektorens innspill til miljødepartementes arbeid med 
implementering av Direktiv 2001/42/EC. 
 
TERM 39: Offentlig bevissthet og handling 
Samferdseldepartementet ansvarlig her.  
 
TERM 40: Miljøstyring hos transportselskapene 
Her må de ulike transportsektorene komme med sine bidrag og sammenstilles av  
Samferdseldepartementet. 
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4. Videre arbeid 

 

4.1. Hovedtrekk 
TERM-indikatorene representerer det første forsøket på en fullstendig sammenstilling av statistikk 
knyttet til transport og miljø, og bør som sådan ha stort brukerpotensial i nasjonal sammenheng. Flere 
av indikatorene som er utviklet her, bør kunne produseres rutinemessig som en ordinær del av 
samferdselsmyndighetenes miljørapportering. At det også utarbeides tilsvarende indikatorer i de fleste 
EU-landene, øker relevansen ytterligere. De tre viktigste dimensjonene i nasjonal overvåking og 
publisering er status (som kan ha relativt høy detaljoppløsning), trend og internasjonal sammenlikning, 
(de to siste på mer overordnet nivå). Basisdata må legges til rette for å utvikle tidsserier på flere av 
områdene. 
 
Formålet med å tallfeste indikatorene har inntil nå først og fremst vært å kunne vurdere Norge i 
forhold til andre europeiske land. Mange av indikatorene er tallfestet ut fra et datagrunnlag som gir 
god presisjon på landsnivå og muligheter for overvåking av utviklingen i et lengre tidsperspektiv. Det 
arbeides imidlertid i EEA og hos underliggende kontraktører med å ta i bruk bl.a. mer detaljerte 
grunnlagsdata som vil kunne gi muligheter for høyere frekvens og tall på lavere regionalt nivå. Dette 
vil også øke nytteverdien til bruk i nasjonal sammenheng.  
 
SSB har tatt utgangspunkt i indikatorene slik de var definert ved oppstart av prosjektet. Indikatorene er 
imidlertid under revisjon hos EEA, noen indikatorer utgår mens andre blir metodisk omdefinert. Vi har 
knyttet kommentarer til de enkelte indikatorer som er eller blir endret.   
 
Definisjon av indikatorer og metode endres og utvikles av EEA, dette gjør at arbeidet må følges nøye 
fra norsk side for å kunne gi sammenlignbar statistikk også de kommende år. Den desentraliserte 
organiseringen av metodeutvikling og indikatorutvikling i EEA har gjort det vanskelig å få presise 
definisjoner og metodedokumentasjon. Norge bør melde fra til EEA om behov for en samlet enhetlig 
og helhetlig dokumentasjon av indikatorene.  
 
Videre er det viktig at indikatorene etter en utprøvingsperiode holdes fast fra år til år uten 
definisjonsendringer slik at en kan følge utviklingen over tid. Dersom de ulike land følger forskjellige 
metoder, eller har veldig forskjellig datagrunnlag, vil sammenligninger av status ha begrenset verdi. 
Hvis derimot metodene og definisjonene i de enkelte landene holdes likt fra år til år, vil  
sammenligninger av endringer landene imellom kunne være relevant fordi utviklingstrekkene vil være 
gjenspeilt ut fra de enkelte landenes forutsetninger.  
 
EEA har signalisert at det vil bli fokusert på et sett kjerneindikatorer, dvs. et utvalg av alle TERM-
indikatorene som skal få økt fokus og tyngde. En slik i praksis reduksjon av antall indikatorer er 
positivt, fordi det kan gi økt fokus på de viktigste satsningsområdene for samferdsel og miljø i tillegg 
til at det blir enklere å kommunisere resultatene til beslutningstakere og den øvrige befolkningen. 
 

4.2. Behov for videre utvikling  
Vi har i dette avsnittet oppsummert de viktigste elementene i utvikling for den enkelte indikator. 
Det er imidlertid ikke gitt direkte ressursanslag, fordi dette vil avhenge av i hvor stor grad det skal 
utvikles nasjonal statistikk eller indikatorer i tilknytning til indikatorene gitt av EEA. Utvikling av 
supplerende nasjonal statistikk bør drøftes med brukerne av statistikken.  
 
TERM 06 - Fragmentering av habitater og økosystemer av transportinfrastruktur  
 - Denne indikatoren utvikles av ETC/TE der Norge er med i tallgrunnlaget. Arbeidet bør følges fra 
Norge, evt gi supplerende tall basert på detaljerte nasjonale data. 
 
TERM 07 - Nærhet av infrastruktur til verneområder 
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 - Her er EEA i ferd med å endre datagrunnlag til faktisk verneareal i stedet for senterpunkt som nå. 
Dette krever at vi omarbeider våre produksjonslinjer, men med beskjeden ressursinnsats. Det kan 
utarbeides mer detaljert nasjonal statistikk i tilknytning til indikatoren. Datagrunnlag for havner bør 
revideres. 
 
TERM 08 - Arealbruk til transportinfrastruktur 
 - Her arbeider EEA med metodeutvikling vedrørende nedbygging etter opprinnelig arealdekke. Norge 
bør følge med i, eller aktivt ta del i denne utviklingen.  
 
TERM 09 - Antall trafikkulykker, drepte og skadde 
 - Det behov for harmonisering av definisjonene knyttet til veitrafikkulykker og ulykkesrisiko. Det er 
videre behov for utvikling for ulykkesrisiko vedrørende fordeling av vognkilometertall på de 
respektive transportformene samt at befolkningstetthet og type vei trekkes inn i beregningene. 
 
TERM 12 - Passasjertransport etter transportmåte og formål 
 - Her bør det vurderes å kvalitetssikre dagens beregninger av de innenlandske transportytelsene og 
utvide beregningene med en egen modul for de utenlandskregistrerte kjøretøyenes transporter på norsk 
område. 
 
TERM 13 - Godstransport etter transportmåte og vareslag 
 - Her bør det vurderes å kvalitetssikre grunnlaget for beregningene av de innenlandske 
transportytelsene for hvert enkelt transportområde, særlig for sjøfart. Det bør videre etableres god 
territorialstatistikk som også omfatter de utenlandske operatørenes transporter på norsk område.   
 
TERM 15 - Regional tilgjengelighet 
 - Her arbeider EEA med utvikling og endring av indikatoren. Ny definisjon er ikke fastlagt. EEA har 
nedsatt en ekspertgruppe til å videreutvikle indikatoren, deres rapport vil bli lagt ut til diskusjon på 
Circa i løpet av høsten 2004. Norge oppfordres til å bli med i diskusjonen om hvordan denne 
indikatoren bør defineres. 
 
TERM 16 - Tilgang til transporttjenester 
Denne indikatoren er under revidering. Deler av TERM16 vil inngå i andre indikatorer. Norge bør 
følge med i hva som skjer med indikatoren. 
 
TERM 18 - Infrastrukturkapasitet 
 - Her er det imidlertid ingen dokumentasjon fra EEA. 
 
TERM 29 - Passasjertransport etter kapasitetsutnytting 
 - Det bør fokuseres ytterligere på utnyttelsesgraden for alle transportmåter. EEA påpeker at data for 
vognkilometer bør vektlegges og at denne typen data helst bør innhentes via undersøkelser og ikke 
beregnes. Videre ønsker EEA nedbrytning etter hovedformålet med turen samt informasjon om "car 
sharing". 
 
TERM 30 - Godstransport etter kapasitetsutnytting 
 - EEA påpeker behov for bedre grunnlagsdata til å beregne den gjennomsnittlige godsvekten for 
veitransport og jernbanetransport, men spesielt sjøtransport.  
 
TERM 32 - Størrelse og sammensetning av kjøretøyparken 
 - Opplysninger om jernbaneparken utarbeides for tiden ikke. SSB vil vurdere å innhente denne 
informasjonen fra trafikkutøvere som en forlengelse av jernbaneforordningen. Det nærmeste vi kan 
komme salg av sykler er data fra utenrikshandelsstatistikken i SSB over importerte sykler. 
 
TERM 33 - Kjøretøyparkens gjennomsnittsalder 
 - Her bør det arbeides videre med felles definisjoner. 
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4.3. Prioriterte behov for datagrunnlaget 
Helt essensielt for alle indikatorer er å kunne følge utviklingen over tid. Dette er vi i stand til for 
statistikk som er knyttet til rutinemessig rapportering til administrative systemer, for eksempel 
trafikkulykker og kjøretøyparken. 
 
Verre har det vært å vise utviklingen knyttet til de term-indikatorene som er basert på digital 
kartografisk informasjon. Årsaken til dette ligger først og fremst i manglende informasjon om 
etablering og eventuelle oppgraderinger/utvidelser av vegnettet. SSB har ved flere anledninger 
fremmet ønske om at Vegdirektoratet inkluderer tidfesting av veginformasjon i Vegdatabanken. Vi har 
nå fått informasjon om at dette vil være på plass fra nyåret 2005, men begrenset til informasjon om 
nye veglenker. Dette betyr at vi nok vil kunne få informasjon om utviklingen framover i for eksempel 
fragmentering av økosystemer, og det vil på sikt kunne etableres en tidsserie på det. De store , men 
framfor alt de mange prosjektene knyttet til vegframføring ligger imidlertid bak i tid. Vi vil derfor 
igjen sterkt anmode om at forholdene legges til rette for tilbakedatering av vegnettet. For 
statistikkformål vil det kunne diskuteres om en relativt grov tidfesting kan holde, slik at det kan 
etableres statistikk over intervaller i utviklingen. SSB går gjerne i dialog med 
samferdselsmyndighetene om dette. 
 

4.4. Omfang av videre arbeid med drift og utvikling 
Vi foreslår at det etableres en samlet resultatrapportering av alle indikatorene som kan tallfestes under 
TERM og at en slik resultatrapportering gjøres jevnlig (hvert år). SSB har erfaring med tilsvarende 
rapportering bl.a. i forbindelse med resultatkontroll jordbruk (se f.eks. Bye et al. 2004). I 
"Resultatkontroll jordbruk" blir det årlig gitt en systematisk rapportering av de resultater som blir 
oppnådd gjennom miljøarbeidet i landbruket. Dette skal gi grunnlag for å føre en kostnadseffektiv 
miljøpolitikk, og videre gi grunnlag for valg og dimensjonering av tiltak for å nå fastsatte mål.  
 
Tilbakemeldingene fra kontaktgruppa for TERM-arbeidet har antydet at det for enkelte indikatorer er 
behov for bruk av mer detaljerte datagrunnlag og resultater for at det skal kunne utnyttes i nasjonal 
sammenheng. I forbindelse med en eventuell årlig resultatrapportering kan det utvikles nasjonal 
statistikk på de områdene der det er behov for dette. En slik årlig resultatrapportering på samferdsel og 
miljø kan ta utgangspunkt i TERM-indikatorene og tilpasse disse etter nasjonale behov. Det er viktig 
at de nasjonale behovene klargjøres og vektlegges i videre arbeid, slik at resultatrapporteringen ikke 
bare blir i forhold til felles europeiske behov, men blir til praktisk nytte i nasjonal politikkutforming.   
 
Drifting av de indikatorene det er utviklet produksjonslinjer/metodikk for, er forsiktig anslått til ca. 6 
ukeverk. Dette forutsetter at definisjoner og metodikk ligger fast. I tillegg kommer tid til innhenting av 
de øvrige indikatorene. Det er innenfor dette prosjektets ikke gitt tidsanslag for innhenting av 
resultater for disse øvrige indikatorene. Dette kan gjøres når en har gått grundig gjennom faktaarkene 
og sett nærmere på definisjonene, men i prinsippet skal disse være dekket av eksisterende statistikk og 
innsamlingsrutiner. Utviklingsarbeidet bør som nevnt fokusere på nasjonale behov, og før tidsanslag 
settes for omfang av dette arbeidet, bør behovene og ønskene om videre utvikling kartlegges mer i 
detalj. Rapportering av indikatorene og redigering av en samlet framstilling som rapport og ev. som 
egen nettversjon vil måtte kreve påregnelige ressurser i tillegg. Dette er ikke beregnet, og bør gjøres i 
samråd med departementet i en prosess som klarlegger omfang og ambisjonsnivå for en rapport som 
skal gi en samlet og relevant beskrivelse av relasjonene mellom samferdsel og miljø. 
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