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Innkalling til møte 25.11.19 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 
2022-2033 

Samferdselsdepartementet viser til tidligere kontakt, og innkaller som avtalt til møte i 

styringsgruppen for NTP 2022-2033 mandag 25. november, kl. 13.00-17.00. Møtet finner 

sted i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45. 

 

Den første delen av møtet (kl. 13.00-14.00) vil vi ha felles med konferansen for toppledere i 

Samferdselsdepartementet og departementets etater og selskaper/foretak. Tema for denne 

delen av møtet er "Utnyttelse av data/stordata som grunnlag for dynamisk og optimalisert 

planlegging og styring i transportsektoren." 

  

Dagsorden for den etterfølgende delen av møtet i styringsgruppen som starter kl. 14.00 er: 

1. Velkommen og innledning v/statsråd Jon Georg Dale 

2. Referat fra forrige møte  

Utkast til referat fra møte i styringsgruppen 28.10.19 er vedlagt.  

3. Oppdrag 1 om Mer infrastruktur for pengene 

- Virksomhetene v/Nye Veier gir en felles presentasjon om resultatene fra 

optimaliseringsarbeidet for Nye Veier, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. 

- Avinor og Kystverket gir en kort presentasjon av eget arbeid. 

4. Leverandørmarkedet 

Virksomhetene v/Statens vegvesen orienterer om vurderingene knyttet til 

leverandørmarkedet. 

5. Nye oppdrag gitt virksomhetene etter siste møte i styringsgruppen 

SD har etter møtet i styringsgruppen 28.10.19 gitt virksomhetene følgende oppdrag: 

- Oppdrag 7: Miljø og klimatilpasning 

- Oppdrag 8: Trafikksikkerhet 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/230-5 

Dato 

19. november 2019 

 

 



 

 

Side 2 
 

Oppdrag 9 om prioriteringer vil etter planen sendes virksomhetene om kort tid. 

SD gir en muntlig orientering, og virksomhetene kan ta opp eventuelle spørsmål til 

oppdragene. 

6. Status NTP og neste møte i styringsgruppen 

7. Eventuelt 

 

Virksomhetene kan ta med en bisitter ved behov.  

 

Vel møtt! 

 

 

Med hilsen 

 

 

Villa Kulild (e.f.) 

departementsråd 

 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

Vedlegg: 

- Utkast til referat fra møtet i styringsgruppen 28.10.19  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

 

Avinor AS 

Bane NOR SF 

Jernbanedirektoratet 

Kystverket hovedkontoret 

Nye Veier AS 

Vegdirektoratet 
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