
Hvordan arbeider vi med 
neste NTP og hva blir viktig?

Mari Sundli Tveit, politisk direktør 
NHO

5. november 2019
Samferdselsdepartementet





Verdien av mobilitet

Folk skal på jobb

Varer til markedene

Tilgang på kompetent arbeidskraft

Nye investeringer

Velfungerende økonomi



Langsiktig innsats
Bredere perspektiv 4

Betydelig løft i investeringer

Økt fokus på drift og vedlikehold

Større fokus på bo-og 
arbeidsmarkedsregioner

Kollektivtransport

Viktige reformer (Jernbanereform og Nye 
Veier)

Neste NTP må også:
• Utløse næringspotensialet 
• Møte behovet for økt 

etterspørsel etter mobilitet 
• Vise hvordan man kan innfri 

klimamålene
• Utnytte mulighetene som 

digitalisering gir
• Ha et internasjonale perspektiv



Strammere økonomisk handlingsrom - tøffere prioriteringer

Prioriteringskriterier
• Samf.øk. lønnsomhet (kost/nytte). Avvik v/mernytte som 

ikke fanges opp:
• Vesentlig reduksjon av tids- og transportkostnader for 

næringslivet
• Økt produktivitet, utvidede arbeidsmarkeder, styrket 

byutvikling
• Bedre klima/miljø og lavere ulykkeskostnader

Prioriterte områder
• Byområder/store bo- og arbeidsmarkedsregioner
• Nasjonale og internasjonale transportkorridorer
• Prosjekter som utløser teknologiske muligheter som lar 

seg skalere videre



Ambisiøse klimamål – langt igjen  



Stimulere bedre utnyttelse av digitale løsninger 
for å fremme bedre mobilitet

Må forvente store endringer i årene som 
kommer

• Gode muligheter for bedre utnyttelse av infrastrukturen
• Gode muligheter for reduserte utbyggingskostnader
• Gode muligheter for bedre trafikantopplevelser
• Et mer kostnadseffektivt og energieffektivt transportsystem
• Viktig å sikre nasjonalt eierskap/åpenhet til trafikale data
• Nye forretningsmuligheter vil oppstå og skape (nye) vinnere

1. Endrede 
mobilitetsbehov

2. Digitalisering 
av kjøretøy

3. Nye 
forretnings-

modeller

7. Smart styring 
av 

trafikksystemet

4. Endret 
kunde-

interaksjon

5. Endret 
planlegging og 
utbygging av 
infrastruktur

6. Endret drift 
og vedlikehold 
av infrastruktur

8. Endrede 
politiske

prioriteringer



Potensialet for næringsutvikling må utnyttes bedre

Næringsutvikling og morgendagens mobilitet

Utvikling av ferje og skipsløsninger til transportsektoren

Utvikling av nye energiforsyningsløsninger 

Produksjon av drivstoff (bio, Hydrogen og LNG)

Utvikling av nye digitale styringssystemer

Nisjeoppdrag for rådgivere og arkitekter og noen grad for entreprenører



Oppsummert 
• Prioritere tøffere/jobbe smartere – handlingsrommet blir mindre

• Mye større fokus på næringspotensialet – vise mulighetene

• Gjennomføre det grønne skiftet også for næringstransporten

• Digital infrastruktur og tilgang til data og løsninger

• Samferdselsministeren må også være næringsminister!
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