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NTP 2022-2033: Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på
transportområdet
Det er i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 lagt opp til at
fylkeskommuner, de fire største byene og Sametinget inviteres til å gi innspill til prioriteringer
med utgangspunkt i bl.a. de identifiserte utfordringene.
Hensikten med dette brevet er å invitere fylkeskommunene, de største bykommunene,
Sametinget og KS til å fremme sine forslag til prioriterte løsninger for å håndtere
utfordringene på transportområdet de kommende årene.
Bakgrunn
Samferdselsdepartementet viser til vårt brev av 11. januar i år til fylkeskommunene, de
største bykommunene, Sametinget og KS. Brevet beskriver en ny modell for prosess og
organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Av brevet fremgår det at
departementet vil invitere fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget til å
komme med egne innspill i flere omganger.
Regjeringen har satset betydelig over hele landet på samferdselsområdet de senere årene.
For å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner og å øke næringslivets konkurranseevne
gjenstår det likevel utfordringer som må løses og behov som må dekkes. Regjeringen har en
nullvisjon for drepte og hardt skadde, og transportsektoren skal bidra til oppfyllelse til Norges
klima- og miljømål. Samtidig erfarer vi at store kostnadsøkninger i prosjektene som ligger i
inneværende NTP gjør det krevende å få realisert alle planlagte tiltak. Parallelt med en
krevende kostnadsutvikling vil det statsfinansielle handlingsrommet ventelig bli mindre i
årene fremover. Dette gjør det nødvendig å tenke nytt om både hvordan vi prioriterer
prosjekter som tas inn i Nasjonal transportplan, og hvordan vi prioriterer og optimaliserer
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prosjekter som har blitt en del av planen. Denne omleggingen krever felles innsats fra mange
aktører, og vilje til å prioritere slik at vi får mest mulig igjen for de midlene staten bruker på
transport. Den raske teknologiske utviklingen vil få betydning for hvilke transportløsninger
som bør velges og åpner for nye muligheter for en mer kostnadseffektiv transportpolitikk.
Samferdselsdepartementet vil utforme neste nasjonale transportplan slik at den møter
utfordringene og omstillingene vi står overfor fremover. Et første trinn i arbeidet med den nye
transportplanen har vært å få kartlagt utfordringene på transportområdet.
Vi innledet arbeidet ved å invitere fylkeskommunene, de fire byområdene og Sametinget til å
komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet. Dette skjedde i første
omgang i brev av 18. februar i år med frist 10. mai.
Samferdselsdepartementet mottok innspillene innen fristen i mai måned. I etterkant har
departementet fulgt opp og invitert til regionale møter i den politiske kontaktgruppen som fikk
presentere sine innspill i dialog med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet.
Departementet verdsetter de innspillene som er sendt og mener de er nyttige i det videre
arbeid med neste nasjonale transportplan.
Regjeringen er opptatt av å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for arbeidet med Nasjonal
transportplan 2022-2033. Alle innspill departementet har fått og får til arbeidet med nasjonal
transportplan blir gjort tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-ogkommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/. Her ses også departementets
oppsummering fra de regionvise møtene i politisk kontaktgruppe.
Samferdselsdepartementet har innledet dialog med næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner
og interesseorganisasjoner om ny nasjonal transportplan. Vi har også invitert disse aktørene
til å gi innspill på utfordringene på transportområdet. Innspillene vil legges ut på vår nettside.
Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer
Samferdselsdepartementet går nå inn i en fase i arbeidet med ny Nasjonal transportplan der
oppmerksomheten vil bli rettet mot løsningene som skal håndtere de sentrale utfordringene
på transportområdet. Løsningene kan være prioriterte satsingsområder, prosjekter eller
konkrete tiltak.
Samferdselsdepartementet vil utarbeide en mer strategisk og overordnet Nasjonal
transportplan, der det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse. Det
vil være viktig å sørge for fleksibilitet slik at planleggingen kan tilpasses samfunnsmessige
endringer og teknologisk utvikling. I en overordnet og langsiktig planlegging legges det til
grunn at de viktigste utfordringene håndteres først. Departementet vil innrette meldingen om
Nasjonal transportplan slik at det gis større handlingsrom i gjennomføringen, og
utfordringene kan løses mest mulig effektivt. Dette innebærer også at plangrunnlaget må
innrettes slik at det i større grad vektlegger de utfordringene som skal løses, og ikke konkrete
virkemidler og tiltak.
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Samferdselsdepartementet vil i tråd med dette be om et plangrunnlag for siste del av
planperioden uten konkrete prosjekter. I første seksårsperiode ber departementet om at
virksomhetene fortsatt foreslår prioriteringer på konkrete prosjekter og tiltak, samtidig som
planen også for denne perioden vil løftes til et mer strategisk og overordnet nivå.
Departementet vil i løpet av kort tid be transportvirksomhetene om å fremme sine forslag til
løsninger og prioriteringer av ressursbruken i perioden 2022-2033. Prioriteringene skal
gjøres innenfor beregningstekniske økonomiske planrammer. Fristen for dette oppdraget er
13. mars 2020.
For Samferdselsdepartementet er det viktig å få fylkeskommunenes, de største
bykommunene og Sametingets forslag til prioriterte løsninger som mest mulig effektivt svarer
ut de viktigeste utfordringene. Innspillene vil bli gjort tilgjengelige på departementets
hjemmeside.
Vi ber om at følgende vektlegges i arbeidet med innspillene:




Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge.
Løsningene må være egnede til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er viktig
at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet.
Fylkeskommunene og storbykommunene bes om å gjøre rede for i hvilken
utstrekning de prioriterer å gjennomføre løsningene på områder hvor de selv har et
ansvar.

I vurderingen av innspillene vil Samferdselsdepartementet vektlegge følgende:







Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet vil tillegges betydelig vekt både i
utvalget av aktuelle løsninger og utforming av løsningene som presenteres i Nasjonal
transportplan.
Målstrukturen for Nasjonal transportplan 2022 – 2033, jf oppdrag til
transportvirksomhetene om prioriteringer.
Nasjonal transportplan gjelder hele landet og det må legges til grunn realistiske
forventninger om fordelingen av ressursbruken på transportområdet i de ulike
landsdelene.
Det pågår en betydelig og rask teknologisk utvikling som vil ha sterke implikasjoner
på sentrale forhold i transportsektoren; fra trafikal adferd og etterspørsel til nye og
mer effektive transportløsninger og forretningsmodeller. På denne bakgrunn er det
viktig å unngå å gjøre store investeringsbeslutninger i løsninger som er spesielt
teknologiske sårbare.

Samferdselsdepartementet viser til at fylkeskommunene og kommunene påvirker
kostnadene til offentlige og private prosjekter. Fylkeskommunene og kommunene bes
komme med forslag til hvordan de kan bidra til kostnadsreduksjoner og redusert
planleggingstid i foreslåtte løsninger.
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Frist og videre arbeid
Vi inviterer til å sende skriftlige innspill med prioriterte tiltak innen 14. mai 2020.
Samferdselsdepartementet legger opp til å gjennomføre regionale møter i den politiske
kontaktgruppen våren/tidlig høst 2020, der det blir gitt anledning til å presentere forslag og å
drøfte disse med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet.
Med hilsen

Tore Raasok (e.f.)
ekspedisjonssjef
Jan Fredrik Lund
Prosjektleder
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Kopi
Avinor AS
Jernbanedirektoratet
Kystverket hovedkontoret
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Nye Veier AS
Sjøfartsdirektoratet
Vegdirektoratet
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Adresseliste
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Bergen kommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
KS
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådet
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Stavanger kommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Trondheim kommune
Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
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