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Neste Nasjonale transportplan (NTP) legges fram våren 2024

● NTP legges fram ett år tidligere enn ordinær 
rullering, dvs. våren 2024

● Transportplanen har virkning for perioden 2025-
2036

● Senere planer vil følge ny rullering



Arbeidet med neste NTP organiseres etter samme modell som 
inneværende NTP

● Prosessen styres av SD, i tett samarbeid med NFD 
som har ansvar for kystområdet

● Opprettes en samordningsgruppe for NTP som 
ledes av departementsråden i SD

● Koordineringsgruppen som virksomhetene 
opprettet i arbeidet med NTP 2022-2033 beholdes

● Departementene vil ta en tydelig rolle mot eksterne 
aktører, og vil bl.a. avholde møter med 
fylker/byer/Sametinget, næringsliv og 
interesseorganisasjoner underveis i arbeidet

● SD og NFD legger til grunn at virksomhetene kan ha 
kontakt med eksterne aktører i tilfeller hvor dette 
bidrar til et bedre opplyst faglig beslutnings-
grunnlag



Oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD) knyttet til NTP

● SD og NFD legger opp til at det gis to hovedoppdrag 
til NTP, med ev. tilleggsoppdrag ved behov

1. Et utredningsoppdrag om det faglige underlaget 
for transportfremskrivninger, sentrale forut-
setninger for arbeidet, særskilte utredningstema
mv. 

• Oppdraget er gitt transportvirksomhetene 
06.09.2022, med frist 22.01.23

2. Et prioriteringsoppdrag om de faglige tilrådingene 
om prioriteringen av ressurser og gjennomføring av 
tiltak i transportsektoren over tolvårsperioden.

• Oppdraget gis virksomhetene sen høst 2022, 
med frist 30. mars 2023. 

• SD legger videre opp til at virksomhetene bes 
om å oppdatere tallgrunnlaget for 
prioriteringene der det er relevant innen en 
nærmere angitt frist høsten 2023. 



Justert fremdrift for arbeidet med NTP

September 2022

SD og NFD sender 
utredningsoppdraget til 

virksomhetene

Sen høst 2022

SD  og NFD sender 
prioriteringsoppdraget til 

virksomhetene

22. jan 2023

Transportvirksomhetene 
leverer svar på utrednings-

oppdraget til SD

30. mars 2023

Transportvirksomhetene  
leverer svar på prioriterings-

oppdraget til SD

Høst 2023

Transportvirksomhetene 
sender oppdatert tallgrunnlag 

for prioritering til SD

Vår 2024

SD og NFD legger frem 
stortingsmeldingen om NTP



Strammere økonomisk handlingsrom

● Signaler fra SD og NFD om strammere økonomisk 
handlingsrom

● Krever økt kostnadsbevissthet for å realisere målene i 
transportpolitikken

● Økt fokus på drift og vedlikehold og utbedring av 
eksisterende infrastruktur

● Klima og miljø er ramme for arbeidet

● Utnytte teknologi, tenke utvikling av lengre 
strekninger over tid



Viderefører målstrukturen etablert i NTP 2022-2033

● SD og NFD viderefører målstrukturen i NTP 2022-
2033

● Begrunne kostnader ved å vise til utfordringer, mål 
og ambisjoner

● Vurdere og synliggjøre evt. målkonflikter  

● Beskrive hva vi får igjen for pengene

● Målet om mer for pengene videreføres
– Omfatter kostnadseffektivitet i det enkelte 

prosjekt, i prioritering av prosjekter og all annen 
ressursbruk i virksomheten 

.



Utredningsoppdrag NTP 2025-2036 av 6. september 2022. Frist 
22.01.2023

Tidligere forberedende arbeid som legges til grunn:

1. Drivkrefter, trender og perspektiver 

2. Utfordringer på sentrale tema/samfunnsområder 

og i korridorer/geografiske områder

3. Teknologi

4. Analyseverktøy og forutsetninger i 

samfunnsøkonomiske analyser

5. Helhetlige analyser på tvers av tiltak og 

transportformer

● Fremtidige transportbehov - sentrale utviklingstrekk, 
avhengigheter og usikkerhet

● Analysegrunnlag – data, metoder og forutsetninger for 
samfunnsøkonomiske analyser og virkninger

● Mal for fremstilling av beslutningsrelevant informasjon, 
prosjektvis og samlet

● Kartlegge utfordringer

● Utfordringer og valg knyttet til sentrale tema

- Klima og miljø

- Samfunnssikkerhet og klimatilpasning

- Transportsikkerhet

- Godstransport, eksport og industri

- Bypolitikk

- Bompenger

- Teknologi

- TEN-T kjernenettverk i Norge

- Universell utforming

● Tverrsektorielle samfunnsøkonomiske analyser

NTP 2025-2037: https://www.regjeringen.no/ NTP-2025-2036

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/ntp-2025-2036-i-arbeid/dokumenter-om-ntp-20252036/id2926116/

