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Transport er viktig for hele landet

• Hurdalsplattformen:
• Infrastruktur er avgjørende for bosetting og 

arbeidsplasser i hele landet
• Økt framkommelighet og bedre sikkerhet skal ligge 

til grunn
• Klimagassutslippene skal reduseres

• Lang planleggingstid og store investeringer gjør 
at vi trenger en langtidsplan

• Vi må tenke helhetlig
• Forbedringer ett sted kan gi effekter et annet sted
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Illustrasjon/kilde: Statens vegvesen

Laksetransport



Oppdrag til transportvirksomhetene

• Utredningsoppdrag
• Mottatt svar 22. januar 2023
• Trender, utvikling i transportetterspørsel etc.

• Prioriteringsoppdrag
• Svar kommer 31. mars 2023
• Faglig råd om fordeling av ressursbruken på 

NTP-formål
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• NTP må være realistisk og oppdatert 
– altså svare på utfordringene vi står 
overfor

Rammebetingelser for NTP-arbeidet

Klimamål
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NTP 2025–2036
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Klima og miljø

• Klima:
• Innen 2030: 55 % reduksjon
• Innen 2050: 90-95 % reduksjon 

(lavutslippssamfunnet)

• Ny internasjonal avtale om forvaltning og 
vern av natur (COP15)
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Digitalisering og teknologi

• Viktig for å nå de transportpolitiske 
målene i NTP

• Vi må få mer ut av infrastrukturen og 
transporttilbudet vi allerede har

• Teknologi gir store muligheter
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Sjøtransport
• Levende lokalsamfunn og livskraftig næringsliv langs hele kysten
• Sjøtransport svært viktig for næringsutvikling og vekst
• Årene fremover: Grønn omstilling og økt eksport
• Behov for effektiv, klima- og miljøvennlig og sikker transport til sjøs med effektive koblinger til 

landtransporten

8
Foto: Haugesund Luftfoto AS
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NTP og kyst

• Hurdalsplattformen:
• Styrke satsingen på tiltak innen 

kyst, havn og farleder
• Gjøre fiskerhavnene til et 

statlig ansvar
• Utrede tiltak for å øke 

godsvolumet på sjøen
• Oppfølgingen godt i gang 

- neste NTP blir viktig for å 
realisere politikken
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Foto: Vegard Hatten/ FiskeridirektoratetFoto: Vegard Hatten/ Fiskeridirektoratet
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1. Ta vare på det vi har 2. Utnytte eksisterende 
kapasitet bedre

3. Forenlig med 
klimamålene
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NTP 2025–2036 i arbeid

Behandling i 
Stortinget





Mer for pengene
NTP 2025-2036

Innspillsmøte 13. Februar  2023
Adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen 



Mer av hva? 





• Kompetanse og god planlegging 

• Forutsigbarhet/unngå start og stopp 

• Innovere og ta i bruk ny teknologi 

Vi vet allerede mye om hva som må til



MER =  ENDRING  



Men hva må i så fall 
endres på NTP nivå?





Bygg den «siste» veien



Unngå «støpesyken»



Kilde: Metier

Vektlegg tidligfase og planlegging mer



Innfør obligatorisk fase med verdianalyser



Gi føringer for bruk av Best Value-metoden



Klimaendringer og forfall gjør det dyrt å være «fattig»

Flomskader Fylkesvei 55, Lom Fylkeveg 5122 Porsmyrvegen



Oppsummering – mer bærekraft for pengene

• Forutsigbarhet og tydeligere 
målhierarki 

• Vektlegg tidligfase og ha et 
langsiktig perspektiv

• Gi føringer for bruk av Best 
Value- metoden 
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Tittel
NTP-

innspillsmøte
Tanja Loftsgarden 

Avdelingsleder Trygg Trafikk



Klikk for å redigere tekst

TITTEL

Hvordan skal vi nå NTP-målet på 
trafikksikkerhet?

Nullvisjonen



Klikk for å redigere tekst

TITTEL

TRE UTFORDRINGER
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Tittel

1. UTVIKLINGEN 
GÅR I FEIL RETNING

• 118 personer mistet livet i
trafikken i 2022

• Ligger bak etappemål om 
maksimalt 350 drepte eller 
hardt skadde i 2030
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Tittel

1. UTVIKLINGEN 
GÅR I FEIL RETNING

• Spesiell stor økning blant de 
eldre trafikantene

• Flere som kjører i ruspåvirket
tilstand

• Høy fart er medvirkende årsak
i 1/3 av ulykkene

• 4/10 er ulykker utenom
systemgrensene (regelbrudd) 
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2. NULLVISJONEN 
UTFORDRES AV 
ANDRE MÅL

Mer for pengene vs nullvisjonen

• Spart reisetid vektlegges og 
priorteres framfor liv og 
helse

• Transportmålene er i 
ubalanse 

Foto: Knut Opeide
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Tittel

2. NULLVISJONEN 
UTFORDRES AV 
ANDRE MÅL

Nullvekstmålet vs nullvisjonen

• Flere som sykler og går
fører til flere til ulykker

• Manglende infrastruktur, 
dårlig samhandling mm 

Foto: Knut Opeide
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3. MINDRE 
RESURSSER TIL 
SAMFERDSEL

• Budsjettene blir trangere og 
behovene større

• Fylkesveg- (og deler av) 
riksvegnettet har stort
utbedringsbehov

• Byområdene har behov for 
midler til gange, sykkel og 
kollektiv

Foto: André Kjernsli/NLF



Klikk for å redigere tekst

TITTEL

TRE ANBEFALINGER TIL NTP 
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Tittel

1. MER SIKKER VEG 
FOR PENGENE

• Økt prioritering av drift, 
vedlikehold og utbedringer

• Prioritere fylkesvegnettet

• Færre store nyinvesteringer:
• Økt bruk av 2/3-felts veg 

for mindre trafikkmengder
• Bygge fullverdig firefelts veg 

for høye trafikkmengder
• Fjerne smal firefelts veg 

• Effektiv organisering av 
sektoren

Foto: Knut Opeide
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Tittel

2. STYRKE 
TRAFIKANTRETTET 
ARBEID

• Regulere adferd ved bruk 
av teknologi (alkolås, 
fartssperre, mm)

• Holdningsskapende arbeid
(trafikkopplæring, 
informasjon, kampanjer
mm)



Klikk for å redigere tekst

TITTEL

co
lo

ur
bo

x.
co

m

Tittel

3. BRUKE 
VIRKEMIDLER I 
FLERE SEKTORER

• Nullvisjonen forutsetter
tverrsektoriell innsats

• Justis: Politikontroller
mm

• Helse: Helsekrav til
førerrett, obligatorisk
helseattest 80+ mm

• Kunnskap: 
Trafikkopplæring i skoler
og barnehager, mm



Klikk for å redigere tekst

TITTEL
Tekst

«Innen 2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt 
skadde i veitrafikken, hvorav maksimalt 50 drepte

Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050.» 

Ny NTP må "vise veien" frem mot 
2030-målet



Frod e  Long va
Avd e ling sd ire ktør CICERO
13. fe b ruar 2023

Hvord an skal vi nå NTP-
måle ne  inne n klima og  
miljø?

Innspillsmøte om Nasjonal
Transportplan 2025-2036
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Po litisk utford ring : 55% re d uksjon inne n 2030  –ne tto  null i 2050
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De tte  kre ve r e nd ring e r p å  e t nivå  vi ikke  har se tt fø r
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1. Kun åtte  år til utg ang e n av 2030

2. Må løse s me d  kje nt te knolog i

3. Kje nte  virke mid le r som stramme s til 
(avg ifte r, p rising , re g ule ring e r, 
inve ste ring e r i ny-fornyb ar)

4. Alle  se ktore r må til ne tto  null i 2050 
– ing e n ste d e r å g je mme  se g

 Er g je nnomføring se vne  og  akse p t 
d e n stø rste  hind ring e n?



Klim a og  m iljø  tid lig  inn i 
b e slutning sp rose sse ne

43

1. Se tte  klima- og  naturmålene  som 
førend e  for fremskriving og  p lanleg g ing

2. Se  p å d e t to tale  klimafo tavtrykke t av 
samled e  tiltak – og  b e ste  ford e ling  
me llom transp ortmid lene

3. Må få me r ut av eksiste rend e  
infrastruktur – og  investe re  smarte re  i 
nytt

4. Kreve r riktig  p rising : karb onp ris, p rising  
av b ruk, men og så p rising  av 
natur/b iomang fo ld

5. Tid lig st mulig  inn i KVU-p rose ssene



Are al m å tyd e lig e re  inn i 
styring sstrukture n
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1. All transp orts sto re  mor og  åste d  for 
mang e  målkonflikte r

2. Kryssp re ss p å b ruk: Fornyb ar e ne rg i 
vs ve i vs skog  vs myr vs je rnb ane …..

3. EU p re sse r p å og  se tte r ramme r
4. Kommune ne s se lvråd e re tt og  

se ktorp rinsip p e t kan ko llid e re  me d  
klima- og  naturmål

5. Kre ve r ove rord ne t samle t styring  -
og  måling  – kan vi læ re  av 
kommune ne s klimab ud sje tt?



Takk for m e g !

Fro d e .lo ng va@cice ro .o slo .no
www.cice ro.oslo.no
@CICERO _klima



Innspillsmøte
NTP 2025–2036
13. februar 2023
Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet

E39 Mandalskrysset
Foto: Espen Mills
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Nå må jobben gjøres
• Det er ikke Naturavtalen og Parisavtalen 

som redder miljøet – men den praktiske 
politikken som føres, blant annet 
gjennom sektorplaner som NTP
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E39 Dølebrukrysset
Foto: Espen Mills

Infrastruktur
• Arealbruk største trussel 

mot naturmangfoldet
• Klimabudsjettet og 

konkrete planer viser 
store utslipp fra arealbruk

• Betydelige utslipp fra 
materialbruk og anlegg

• Påvirker 
transportetterspørselen

Kjøretøy/trafikk
• Ressursbruk i produksjon
• Klimagasser i produksjon
• Energiforbruk og 

klimagassutslipp i bruk
• Utslipp av svevestøv og 

mikroplast
• Støy
• Utfordringene øker med 

økende fart!

Drivstoff
• Store klimagassutslipp 

fra fossil energi
• Fornybar energi er en 

knapphetsfaktor
• Store utfordringer med 

biodrivstoff og syntetisk 
drivstoff (e-fuel)
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Elektrifisere på 
en energieffektiv 
måte
• Satse på energieffektive 

teknologier

• Styre transportbehovet med 
tanke på redusert 
energibehov

• Unngå å bruke virkemidler 
som stimulerer 
transportetterspørselen 
(som deler av elbil-
fordelene gjør i dag)
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Riktig planlegging
• Følge firetrinnsprinsippet

• La miljømål, jordvernmål, nullvekstmål, 
godoverføringsmål etc. legge føringene 
for politikk og lønnsomhetsberegninger

• Respektere punktet i gjeldende NTP om 
at det ikke skal gjøres inngrep i 
verneområder

• Ikke la prognosene styre – sørg for at 
prognosene speiler miljømål, 
energiutfordringene etc.



51

Firetrinns-
metodikken
Fra håndbok V712 Konsekvensanalyser:

1. Tiltak som kan redusere transportbehovet 
og påvirke valg av transportmiddel

2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av 
eksisterende infrastruktur og kjøretøyer

3. Mindre ombyggingstiltak

4. Større ombyggingstiltak 
eller utbygging i ny trasé
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Skjerpe miljømål
For å greie å løse spekteret av 
miljøutfordringer fra transport:

• Beholde godsoverføringsmålet

• Skjerpe nullvekstmålet til å gjelde hele 
landet samt reelt reduksjonsmål for 
byene

• Innføre nullvekstmål for luftfarten
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Omprioritere 
veimidlene
• Ta vare på veiene vi har

• Endre de store veiplanene til Nye Veier 
og Statens vegvesen, jamfør rapporten 
«Behov for en grønnere veipolitikk»

• Utbedre dagens veier framfor å 
bygge nye

• Droppe ferjefri E39
• Stanse kapasitetsutvidelser inn mot 

byene 
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Omstille og 
nedskalere 
luftfarten
• Ikke tilrettelegge for 

ytterligere vekst, som vil 
spise opp gevinster fra tiltak 
på teknologi og drivstoff

• Droppe tredje rullebane og 
andre flyplassutvidelser/-
utbygginger

0
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• Få en driftsstabil jernbane

• Utnytte infrastrukturen bedre –
kryssingsspor, gods, sovevogner, tog til 
kontinentet

• Gjøre klare planer for større satsing og 
reisetidsforkortelser, også mellom byene

• Gjøre ting riktig – ikke slik som for 
Ringeriksbanen

• Bedre samspillet mellom kommuner, 
fylkeskommuner og stat ved 
jernbaneutbygging

Gjenreise jernbanen

«Alfred Nobel» Oslo–Hamburg
Foto: Jan Erik Hellerud



13. Februar 2023
Roar Norvik, SINTEF

Teknologitrender i 
transportsektoren

Teknologi for et bedre samfunn



Mobilitet er livsnerven i utviklingen av samfunnet

Teknologi for et bedre samfunn

Næringsliv Hverdagsliv



Teknologitrender som forandrer all mobilitet, 
og som må sees mer i sammenheng

Elektrifisering Automatisert 
transport

Samvirkende 
intelligente 
transport-
systemer

Nye 
forretnings-

modeller

Nullutslippsmobilitet Digitalisering



Eksempler på 
anvendelse av teknologi 
i transport

Teknologi for et bedre samfunn



På veien mot 
nullutslippsmobilitet

• Redusere transportbehov

• Energieffektive mobilitetsløsninger

• Overgang til nullutslippsteknologi og fornybar energi

Teknologi for et bedre samfunn

Illustrasjon: ZeroCoaster skipsdesign/VARDIllustrasjon: ZeroCoaster skipsdesign/VARDIllustrasjon: shutterstock

Illustrasjon: Heart Aerospace



Automatisert transport
• Droner i lufta
• Passasjertransport på veg
• Godstransport på veg
• Godsfartøy
• Passasjerferger

Teknologi for et bedre samfunn

Kilde: aviant

Kilde: vegvesen.no



Trafikkstyring, -regulering og -prising

Geofencing: Trafikkstyring og 
trafikantinformasjon ved bruk av 
virtuelle gjerder



Høyere kapasitetsutnyttelse

• Høy utnyttelse av restkapasitet gjennom 
automatisering av transportmegling

• Implementere metodikk for kunstig intelligens 
for å automatisere de manuelle operasjonene

• Mål om å bidra til å redusere tomkjøring fra 
30% til 10% frem mot 2030

Swipload Next - En digitalisert og automatisert transportmeglingstjeneste for logistikkbransjen



Optimalisering av drift

Ankomster flettes inn i
den integrerte

sekvensen med 
optimale landingstider

som respekterer
separasjonskrav.

Avganger flettes inn i 
den integrerte 
sekvensen på best 
mulige tider mens 
separasjonskravene 
respekteres.

Ankomster Avganger

Med matematisk optimering kan vi 
støtte mixed-mode runway 

operation, med mye bedre ytelse
og bedre kontroll

Optimert
rullebanesekvens

Rullebanesekvensiering



Tilstandsbasert vedlikehold

Grønn forvaltning av konstruksjoner for infrastruktur

• Digital plattform for håndtering og lagring av data

• Automatiserte og digitaliserte løsninger for 
tilstandsanalyse

• Modell for å bestemme miljøprestasjonen

• Modell for levetidsberegning

Teknologi for et bedre samfunn

Partnere



Teknologi for et bedre samfunn

Neste generasjon strategisk beslutningsstøtte

VISJON: 
Grønne, sikre og fremtidsrettede valg av mobilitetsløsninger

MÅL:
Gode og etterrettelige metoder for strategisk beslutningsstøtte 

M1 M2 M3 M4



Urolige tider krever 
smartere mobilitet

• Helhetlig mobilitetsplanlegging på tvers av 
transportformer

• Aktiv FoU-politikk for mobilitet og teknologi, 
forskningssenter et viktig tiltak

• Beslutningsstøtteverktøy for investeringer i 
NTP må videreutvikles

• Styrk teknologisatsingene til 
transportvirksomhetene

• Tverrsektorielt samarbeid nødvendig

Teknologi for et bedre samfunn



Teknologi for et bedre samfunn



Intelligente 
transportsystemer
NTP innspillskonferanse, 13.02.2023
Ragnhild Wahl, ITS Norway



Smarter, Safer and Sustainable Transport

ITS bidrar til måloppnåelse



Smarter, Safer and Sustainable Transport

Forutsetninger – data og
infrastruktur



Smarter, Safer and Sustainable Transport

Forskning og innovasjon



Smarter, Safer and Sustainable Transport

Samferdsel + Næring = ?



Smarter, Safer and Sustainable Transport

Anbefalinger til NTP

• Teknologi inkludert i alle planer og satsinger
• Digital integrasjon og samhandling
• Helhetlig og multimodalt
• Kunnskap og verdiskaping



Takk for oppmerksomheten!

+47 924 35 791| ragnhild.wahl@its-norway.no | its-norway.no



FRAMKOMMELIGHET
ENKLERE REISEHVERDAG

NTP innspillsmøte 13. februar 2023
Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen



NTP innspillsmøte 13. februar 2023

Hvor står kollektivtrafikken i dag?



POSITIV UTVIKLING – SÅ KOM PANDEMIEN …

2019: 718 mill kollektivreiser 
2020: 449 mill kollektivreiser – 37%  (ift 2019)

2021: 471 mill kollektivreiser – 34 % (ift 2019)

2022: Ca. 90 % av 2019-nivå

2023: Må godt over 2019-nivå

NTP innspillsmøte 13. februar 2023



… OG NÅ ØKER BILTRAFIKKEN IGJEN

NTP innspillsmøte 13. februar 2023



KOLLEKTIVTRAFIKKEN STÅR VED ET VEISKILLE

Krevende økonomisk situasjon
Teknologisk skifte og økende 
konkurranse
Store muligheter for vekst og 
bidrag til å løse klima- og 
bærekraftsmål

Krever målrettet og 
samordnet satsing

NTP innspillsmøte 13. februar 2023

Scenarierapporten er tilgjengelig på 
www.kollektivtrafikk.no

http://www.kollektivtrafikk.no/


NTP innspillsmøte 13. februar 2023

Tre overordnede grep



1. TA UTGANGSPUNKT I DEN REISENDES BEHOV

NTP innspillsmøte 13. februar 2023

NTP og samferdselsplanlegging 
• Har vært en kamp mellom nye store investeringsprosjekter

• Trangere økonomiske rammer –tiden er inne for å snu om på dette i 

kommende NTP

Kundefokus og reisendes behov
• Løses med teknologi og smartere bruk av eksisterende infrastruktur

• Vil gi bedre og raskere resultat



2. AVGJØRENDE FOR Å NÅ KLIMA- OG BÆREKRAFTSMÅL

Kollektivtrafikken er avgjørende for å nå nasjonale 
klimamål

Men kollektivtrafikk er også viktig for å nå flere av 
bærekraftsmålene, som natur, god helse og 
mindre ulikhet

Svært lønnsomt for privatøkonomien å reise 
kollektivt og kunne begrense privat bilbruk

NTP innspillsmøte 13. februar 2023



3. SAMSPILL FOR FLERE REISER UT AV HVER KRONE

Samordning av offentlig betalt bestillingstransport
• Pasientreiser, TT-transport, skolekjøring, kommunale serviceruter og ordinær 

bestillingstransport
• 5 mrd kr pr år – konkurrerer i samme marked

Offentlige aktører med hånda på rattet i kollektivtrafikken
• Samarbeid om plattformrolle – for å konkurrere med kommersielle aktører om 

kundegrensesnittet

Tydeligere ansvarsfordeling på nasjonalt nivå
• Ulike sektorer og forvaltningsnivåer samhandler mer

NTP innspillsmøte 13. februar 2023



NTP innspillsmøte 13. februar 2023

Konkrete forslag



KONKRETE FORSLAG TIL NESTE NTP

NTP innspillsmøte 13. februar 2023

Stresstest av alle prosjekter i NTP

Nasjonalt løft for fremkommelighet for kollektivtrafikk
Økt nasjonal finansering av kollektivtilbudet, 
investeringsprosjekter og lavere priser

Samordning av offentlig betalt transport
Styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft gjennom 
tiltak for å begrense bilbruk

Plassere ansvar tydelig for hvem som har nasjonalt 
ansvar for å «kjempe» kollektivtrafikkens sak
Integrere digitale systemer for informasjon 
og betaling



kollektivtrafikk.no



Nasjonal transportplan
Innspillsmøte

Næringslivets behov for infrastruktur
(fremkommelighet, miljø, trafikksikkerhet)

Ole A. Hagen,
Næringspolitisk direktør
NHO Logistikk og Transport 

13 Feb 23



Oppsummering / Konklusjon

89

• Næringslivet trenger en infrastruktur for å sikre verdiskapning for AS Norge, næringsliv og forbrukere. 
Vi tar utgangspunkt i Norges mobilitetsbehov for personer og gods i 2040

Hypotese: Ikke nok penger til å bygge/vedlikeholde infrastruktur for å 
dekke behovet frem mot 2039. 

Hva gjør vi da? Løsningsalternativer: 

• Vi må PRIORITERE ut fra behov og nytte (f eks ikke Nord-Norgebane, fergefri E39)
• Vi må sikre stamnettet, effektive byer og korridorer, også TEN-T
• Vi må utnytte dagens infrastruktur bedre og sikre vedlikehold 
• Ved å investere i  teknologi og digitale løsninger kan vi redusere investeringsbehovet i fysisk 

infrastruktur (Mobilitet 2040)
• Vi må få mer igjen for pengene (planleggingstid, organisering, modulvogntog ++)
• Det grønne skiftet er «løst» for landtransport, reddes av batteriteknologi



Agenda
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• Kort om logistikkbransjen og verdiskapning
• Hvilket mobilitetsbehov skal vi løse
• Hypotese: Ikke nok penger til å utvikle infrastruktur for å dekke behovet
• Arbeidsområder og løsningsforslag



Kort om logistikkbransjen 
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Silkeveien…
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Situasjon i Norge 1900

Ingen biler, busser eller lastebiler eller fly –
vegnett for hest
Storstilt jernbaneutbygging

Eksport: Trelast og fisk

Kun (veinett for) hest og skip – storstilt jernbaneutbygging – Bergensbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen



2022: 
Nesten like stor verdi-
skaping som sjømatnæringen

94



Verdiskapning + 50 MRD NOK
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Logistikkbransjen er nå nesten 150 MRD NOK i omsetning og over 50 MRD NOK i verdiskapning
Post- og bud har kraftig vekst (jf NKOM pakker opp til 20 kg = post)
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Hvilket mobilitetsbehov skal vi dekke i NTP-perioden?
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Mobilitetsbehov 2040

PERSONER: VEKST: 28 % bane 20 % vei GODS:    VEKST:   28 % vei, 20% skip/tog 98

Kilde. TØI rapport 1926/2022



Sentralisering/urbanisering
Stor-Oslo  (Akershus inkl Østfold/Buskerud/Vestfold) + Bergen, Stvng, Trheim har nesten all vekst

99KILDE: SSB



Konklusjon: Kraftig transportvekst for en større 
befolkning og mer urbanisert Norge
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Hypotese: Vi har ikke nok penger til bygge 
infrastruktur til å dekke det fremtidige 

mobilitetsbehovet, verken for personer eller gods
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Hypotese: Vi har ikke nok penger til bygge 
infrastruktur til å dekke det fremtidige 
mobilitetsbehovet, verken for personer eller gods

Samtidig skal vi løse det grønne skiftet
Redusere skadde og drepte (trafikksikkerhet)
Øke verdiskapning for næringslivet 
(fremkommelighet)
Utvikle fremtidens bymobilitet
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Hva gjør vi da?
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Løsningsalternativer
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• Vi må PRIORITERE ut fra behov og nytte (f eks ikke Nord-Norgebane, fergefri E39)
• Vi må sikre stamnettet, effektive byer og korridorer, også TEN-T
• Vi må utnytte dagens infrastruktur bedre og sikre vedlikehold 
• Ved å investere i  teknologi og digitale løsninger kan vi redusere 

investeringsbehovet i fysisk infrastruktur (Mobilitet 2040)
• Vi må få mer igjen for pengene (planleggingstid, organisering, modulvogntog ++)
• Det grønne skiftet er «løst» for landtransport, reddes av batteriteknologi



Prioritere stamnett (innebærer å velge bort)
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Nord-Norge-banen og fergefri E39 koster 
+500 MRD NOK. 

Ex Nord-Norge-bane: Ny båtløsning Bodø-
Tromsø+Nordlandsbanen + ARE-toget kan 
løse mye av markedets behov på en 
trafikksikker måte. 

Velge veiprosjekter som har stor betydning 
for verdiskapning og eksport (f eks Møre via 
Åndalsnes til E6)

Prioritere korridorer/stamnett som har 
betydning, også TEN-T-nettverket



Sikre TEN-T-korridorene for (vei, bane, havn)
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Vi må sikre effektiv logistikk til og fra 
markedene våre, både for sjø, vei og 
bane. 



Digitale løsninger og Teknologi
MOBILITET 2040

107

Essensen i prosjektet er å se på hvordan teknologi/digitalisering kan løse fremtidens 
mobilitetsbehov på en rimeligere og mer effektiv måte, og samtidig redusere investeringsbehovet i 

fysisk infrastruktur. 



Fremtidens handel (inkl C2C) og logistikk 
smelter sammen



Kan vi kjøre autonomt, 0-utslipp og uten støy 
om natten i byområdene i 2035?

109

UTNYTTE EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR BEDRE

Lovverk ok?
Teknologi ok?

Sikkerhet ivaretatt?



LAST MILE 110



Enorm innovasjon og tjenesteutvikling på 4 år – tenk 15 år frem…

Bylogistikk/last-mile



MC KINSEY JAN 23
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Nivå 3
bilen kunne kjøre i 
autonom modus i 
opptil 60 km/t der 
trafikktettheten er 
høy, eller på 
passende 
motorveiseksjoner i 
Tyskland

NIVÅ 4: Bilen er nå fullt 
autonom og vil kunne 
kjøre selv og ta alle 
avgjørelser uten 
førerens hjelp fra start 
til stopp. 



Autonome lastebiler kjører på offentlige veier idag I 
Sverige og USA

113
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Autonome båter
0-utslipp

Ex: ASKO 
Oslofjord/Nord-
Norge/Schenker 
Ekornes 
Riksvegferger?

Sikkerhet ivaretatt?



Det grønne skiftet (landtransport)
(personbil, varebil, buss ok innen 2025)
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Omfattende 
foredrags/programledervirksomhet

116



Grønt skifte - Ex El-lastebiler 2030

Kjøretøyene ok             Vareeier Tilgang på kraft/nett Areal/Energi-
log.aktører ok                   trolig ok stasjon ikke ok 117

Krav for 0-utslipp



Sikre at Statens vegvesen og Nye veier bygger nettverk 
med energistatsjoner (havnene ved byene)

118Regjeringen vil f eks "omtale behovet for etablering i Nasjonale forventninger til kommunal planlegging" og "vurdere å 
fastsette statlige planretningslinjer". (betyr at kommunene ikke vil rekke å gjøre det, de største aktørene bygger private 
ladenettverk nå). 



Ex Grønt skifte lastebiler 2025

Futuricum: Kan kjøre 500 km 
fullastet (feb 22) 119

Vi reddes av 
batteriteknologien
men må bygge i en 
perdiode off.tilgjengelige
ladetasjoner (og skikkelige 
forhold for sjåførene)



Oppsummering
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• Næringslivet trenger en infrastruktur for å sikre verdiskapning for AS Norge, næringsliv og forbrukere. 
Vi tar utgangspunkt i Norges mobilitetsbehov for personer og gods i 2040

Ikke nok penger til å bygge/vedlikeholde infrastruktur for å dekke 
behovet frem mot 2039. 

Hva gjør vi da? Løsningsalternativer: 

• Vi må PRIORITERE ut fra behov og nytte (f eks ikke Nord-Norgebane, fergefri E39)
• Vi må sikre stamnettet, effektive byer og korridorer, også TEN-T
• Vi må utnytte dagens infrastruktur bedre og sikre vedlikehold 
• Ved å investere i  teknologi og digitale løsninger kan vi redusere investeringsbehovet i fysisk 

infrastruktur (Mobilitet 2040) + FoU / I
• Vi må få mer igjen for pengene (planleggingstid, organisering, modulvogntog ++)
• Det grønne skiftet er «løst» for landtransport, reddes av batteriteknologi
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TAKK FOR MEG! 



Nasjonal Transportplan 2025 - 2036
Innspillsmøte 13. februar 2023



LO



Hva er viktig for LO?

 At vi har gode transportløsninger som bidrar til høy sysselsetting og 
verdiskaping i hele landet. 

 At vi ser de ulike transportformene i sammenheng hvor vi utnytter fordelene 
de har hver for seg og bidrar til at de utfyller hverandre. 

 At transportpolitikken legger til rette for utvikling av trygge og gode 
arbeidsplasser med fokus på kvalitet og kompetanse, og som ivaretar de 
ansatte i transportsektoren. 



Nasjonal transportplan 2025 - 2036

 Forutsigbarhet

 Realisme

 Organisering 

 Kompetanse

 Grønt skifte



Takk for oppmerksomheten



Hva er viktig for NHO i 
NTP-arbeidet?

Per Øyvind Langeland
Fung. direktør politikk og myndighetskontakt
13.02.2023
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Drivkrefter som vil påvirke samferdselspolitikken
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Verdien av mobilitet

Folk skal på jobb

Varer til markedene

Tilgang på kompetent arbeidskraft

Nye investeringer

130
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Vårt utgangspunkt

1
3
1

 Jobbskaping og næ ringsutvikling

 Realisere  ambisjoner innenfor krevende   
økonomiske rammer

 Mer for ressursinnsatsen og tøffere   
prioriteringer

 Grønt taktskifte  og digitalisering
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Strukturelt oljekorrigert underskudd
Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Faktisk 3% Pensjon %budsjett x olje (ha)
Kilde: Finansdepartementet, NB23, NB22 og nysaldert 2022  / NHO
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Kilde: Finansdepartementet, NB22 / NHO

Noen overordnede utfordringer: 
Handlingsrommet tilsier tydeligere prioriteringer
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Mer for ressursinnsatsen

Me r for hve r krone
• Utvikle  konkret tiltaksliste
• Tydelige  styringskrav
• Organisatoriske  grep og 

innovative  innkjøp
• Halvere  planleggingstiden

Vide re føre  
re formarbe ide t
• Nye veier modellen tilfalle  

andre
• Samferdselsdirektorat
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Grønt Landtransportprogram

Klimapartnerskap
Lade - og fylle infrastruktur

Incentiver for raskere  skalering

Grønt taktskifte
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“

135

Samferdselsministeren må også være 
næringsminister!

NTP må gi forutsigbarhet


	Lysbildenummer 1
	Velkommen til innspillsseminar!
	Transport er viktig for hele landet
	Oppdrag til transportvirksomhetene
	Rammebetingelser for NTP-arbeidet
	Klima og miljø
	Digitalisering og teknologi
	Sjøtransport
	NTP og kyst
	Lysbildenummer 10
	NTP 2025–2036 i arbeid
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Mer av hva? 
	Lysbildenummer 15
	Vi vet allerede mye om hva som må til
	MER =  ENDRING  �
	Men hva må i så fall endres på NTP nivå?�
	Lysbildenummer 19
	Bygg den «siste» veien
	Lysbildenummer 21
	Lysbildenummer 22
	Innfør obligatorisk fase med verdianalyser
	Gi føringer for bruk av Best Value-metoden
	Klimaendringer og forfall gjør det dyrt å være «fattig»
	Oppsummering – mer bærekraft for pengene
	NTP-innspillsmøte
	Lysbildenummer 28
	Lysbildenummer 29
	Lysbildenummer 30
	Lysbildenummer 31
	Lysbildenummer 32
	Lysbildenummer 33
	Lysbildenummer 34
	Lysbildenummer 35
	Lysbildenummer 36
	Lysbildenummer 37
	Lysbildenummer 38
	Lysbildenummer 39
	Hvordan skal vi nå NTP-målene innen klima og miljø?
	Politisk utfordring: 55% reduksjon innen 2030 – netto null i 2050
	Dette krever endringer på et nivå vi ikke har sett før�
	Klima og miljø tidlig inn i beslutningsprosessene
	Areal må tydeligere inn i styringsstrukturen
	Takk for meg!
	Innspillsmøte�NTP 2025–2036
	Nå må jobben gjøres
	Lysbildenummer 48
	Elektrifisere på en energieffektiv måte
	Riktig planlegging
	Firetrinns-metodikken
	Skjerpe miljømål
	Omprioritere veimidlene
	Omstille og nedskalere luftfarten
	Gjenreise jernbanen
	Teknologitrender i transportsektoren
	�Mobilitet er livsnerven i utviklingen av samfunnet
	Teknologitrender som forandrer all mobilitet, og som må sees mer i sammenheng
	Eksempler på anvendelse av teknologi i transport
	På veien mot nullutslippsmobilitet
	Automatisert transport
	Trafikkstyring, -regulering og -prising
	Høyere kapasitetsutnyttelse
	Optimalisering av drift
	Tilstandsbasert vedlikehold
	Lysbildenummer 66
	Urolige tider krever smartere mobilitet
	Lysbildenummer 68
	Lysbildenummer 69
	Lysbildenummer 70
	Lysbildenummer 71
	Lysbildenummer 72
	Lysbildenummer 73
	Lysbildenummer 74
	Lysbildenummer 75
	FRAMKOMMELIGHET�enklere reisehverdag
	Lysbildenummer 77
	POSITIV UTVIKLING – SÅ KOM PANDEMIEN …
	… OG NÅ ØKER BILTRAFIKKEN IGJEN
	Kollektivtrafikken STÅR VED et veiskille
	Lysbildenummer 81
	1. TA UTGANGSPUNKT I DEN REISENDES BEHOV
	2. AVGJØRENDE FOR Å NÅ klima- og bærekraftsmål
	3. Samspill for flere reiser ut av hver krone
	Lysbildenummer 85
	KONKRETE FORSLAG TIL NESTE NTP
	Lysbildenummer 87
	Nasjonal transportplan�Innspillsmøte ��Næringslivets behov for infrastruktur �(fremkommelighet, miljø, trafikksikkerhet)������
	Oppsummering / Konklusjon�
	Agenda�
	Kort om logistikkbransjen 
	Lysbildenummer 92
	Silkeveien…����
	2022: �Nesten like stor verdi-�skaping som sjømatnæringen
	Verdiskapning + 50 MRD NOK
	Lysbildenummer 96
	Hvilket mobilitetsbehov skal vi dekke i NTP-perioden?
	Mobilitetsbehov 2040
	Sentralisering/urbanisering�Stor-Oslo  (Akershus inkl Østfold/Buskerud/Vestfold) + Bergen, Stvng, Trheim har nesten all vekst
	Konklusjon: Kraftig transportvekst for en større befolkning og mer urbanisert Norge
	Hypotese: Vi har ikke nok penger til bygge infrastruktur til å dekke det fremtidige mobilitetsbehovet, verken for personer eller gods���
	Hypotese: Vi har ikke nok penger til bygge infrastruktur til å dekke det fremtidige mobilitetsbehovet, verken for personer eller gods��Samtidig skal vi løse det grønne skiftet�Redusere skadde og drepte (trafikksikkerhet)�Øke verdiskapning for næringslivet (fremkommelighet)�Utvikle fremtidens bymobilitet�
	Hva gjør vi da?
	Løsningsalternativer
	Prioritere stamnett (innebærer å velge bort)
	Sikre TEN-T-korridorene for (vei, bane, havn)
	Digitale løsninger og Teknologi�MOBILITET 2040
	Fremtidens handel (inkl C2C) og logistikk smelter sammen
	Kan vi kjøre autonomt, 0-utslipp og uten støy om natten i byområdene i 2035?
	Lysbildenummer 110
	Lysbildenummer 111
	Lysbildenummer 112
	Autonome lastebiler kjører på offentlige veier idag I Sverige og USA
	Lysbildenummer 114
	Det grønne skiftet (landtransport)�(personbil, varebil, buss ok innen 2025)
	Omfattende foredrags/programledervirksomhet
	Grønt skifte - Ex El-lastebiler 2030
	Sikre at Statens vegvesen og Nye veier bygger nettverk med energistatsjoner (havnene ved byene)
	Ex Grønt skifte lastebiler 2025
	Oppsummering
	Lysbildenummer 121
	Nasjonal Transportplan 2025 - 2036
	LO
	Hva er viktig for LO?
	Nasjonal transportplan 2025 - 2036
	Takk for oppmerksomheten
	Hva er viktig for NHO i NTP-arbeidet?
	Lysbildenummer 128
	Drivkrefter som vil påvirke samferdselspolitikken
	Verdien av mobilitet
	Vårt utgangspunkt
	Lysbildenummer 132
	Mer for ressursinnsatsen
	Grønt taktskifte
	Lysbildenummer 135

