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Nasjonal transportplan (NTP)  2022 -2033 - Beregninger og forutsetninger 
for leveranse til 15.10.20 

Vi viser til brev fra transportvirksomhetene datert 19.06.20 om beregninger og forutsetninger 
for leveranse til Samferdselsdepartementet 15.10.20. For spørsmål til avklaring om CO2-
bane vises til egen ekspedisjon 06.07.20. Departementet har i tillegg følgende merknader: 
 
- Departementet vil presisere at prisnivå 2021 skal benyttes i de oppdaterte beregningene. 
 
- I brevet fra virksomhetene fremgår det at virkningsberegninger vil bli oppdatert for 

prosjekter prioritert i svaret på oppdrag 9. For kyst- og baneprosjekter er det uklart hva 
som skjer med den øvrige prosjektporteføljen fra oppdrag 1. Departementet vil 
understreke at oppdateringen her må gjelde hele porteføljen, slik at vi har et så godt 
grunnlag som mulig når endelige prioriteringer skal gjøres. 

 
- Det er ikke presentert virkningsberegninger for bundne prosjekter, ettersom disse ikke er 

gjenstand for prioritering. Imidlertid er det ønskelig å kunne vise lønnsomhet og andre 
virkninger av en så stor del av ressursbruken som mulig. Departementet vil derfor be om 
oppdaterte tall også for disse prosjektene. Det er ikke avgjørende at vi får dette i 
oversendelsen 15.10 – frist for dette settes derfor til 15.11.20. 

 
- Det har tidligere vært uformelt drøftet å få gjennomført følsomhetsberegninger som kan 

belyse usikkerheten som følge av corona-pandemien. Det er mange forutsetninger i 
beregningene som kan bli påvirket, og vi ber virksomhetene om å konstruere et 
hensiktsmessig sett av parametere som grunnlag for en følsomhetsanalyse. Det er viktig 
at slike analyser gjøres med de samme forutsetninger på tvers av transportsektorene. 
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Side 2 
 

- I brevet fra virksomhetene etterspørres eventuelle nye tall for inntektsutvikling og 
kjøretøysammensetning ettersom Perspektivmeldingen er skjøvet ut i tid. Departementet 
har per i dag ikke tilgang til slike tall. 

 
Med hilsen 
 
 
Jan Fredrik Lund (e.f.) 
prosjektleder 
 
 

Kjell Rosanoff 
spesialrådgiver 
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Side 3 
 

Adresseliste 
Avinor AS 
Bane NOR SF 
Jernbanedirektoratet 
Kystverket hovedkontoret 
Nye Veier AS 
Statens vegvesen 
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