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Deres ref Vår ref Dato 

 15/1745-      19.05.2015 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  -  Retningslinjer for transportetatene og Avinor sitt 

arbeid i planfasen 

Samferdselsdepartementet gir med dette retningslinjer for transportetatene og Avinor sitt 

arbeid i planfasen. Retningslinjene bygger bl.a. på det utredningsarbeidet som transportetatene 

og Avinor utførte i utredningsfasen. 

 

Vi ber om at plandokumentet overleveres Samferdselsdepartementet senest 1.3.2016. 

Plandokumentet vil være et viktig grunnlag for departementets arbeid med stortingsmeldingen 

om Nasjonal transportplan 2018-2029, som etter planen skal legges fram seint 2016/tidlig 

2017. 

 

Samferdselsdepartementet legger stor vekt på at etatene og Avinor i plangrunnlaget skal 

basere sine prioriteringer av ressursbruken på samfunnsøkonomiske analyser.  Dette betyr at 

etatene og Avinor i plangrunnlaget skal:   

- Gi sine faglige råd basert på resultatene av samfunnsøkonomiske analyser. Prioriteringene 

skal for alle rammenivå være samfunnsøkonomiske lønnsomme samlet sett, hensyn også 

tatt til ikke-prissatte konsekvenser.   

- Bruke målstukturen for å synliggjøre og drøfte hvordan prioriteringene slår ut for de ulike 

transportpolitiske målene.  

 

Dersom etatene og Avinor på et faglig grunnlag mener at de samlede prioriteringer basert på 

samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser gir for dårlig oppnåelse for enkelte av de 

transportpolitiske målene, eller for enkelte av de nasjonale transportkorridorene, ber 

departementet om at dette påpekes i plangrunnlagt. Dette skal gjøres sammen med forslag til 

endring i prioritering av prosjekt eller andre tiltak som kan bidra til å motvirke dette.   

 



Side 2 

 

Samferdselsdepartementet understreker at vi ønsker å bruke møtene i Samordningsgruppen 

aktivt, slik at vi får et best mulig plangrunnlag for arbeidet med stortingsmeldingen om 

Nasjonal transportplan 2018-2029.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Tore Raasok (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Kjell Rosanoff 

 avdelingsdirektør 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

Kopi med vedlegg: KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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