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Tidspunkt for fremleggelse av neste nasjonale transportplan 

Regjeringen har besluttet at neste nasjonale transportplan skal legges frem ett år tidligere 
enn ordinær rullering på fire år normalt skulle tilsi. Det innebærer at transportplanen legges 
frem våren 2024, med virkning for tolvårsperioden fra 2025 til 2036. Vi ber 
transportvirksomhetene – Avinor AS, Bane NOR SF, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye 
Veier AS og Statens vegvesen – legge dette til grunn for sitt videre arbeid med å forberede et 
underlag for planen.  
 
Regjeringen tar utgangspunkt i at også senere transportplaner vil følge den nye rulleringen, 
dvs. at fremleggelsesårene for disse blir 2028, 2032 osv. 
 
Konsekvenser for arbeidet med neste nasjonale transportplan 
Fremskyndelsen innebærer at prosessen med å utarbeide plangrunnlaget blir ett år kortere 
enn hittil lagt til grunn. Det krever at departementene, transportvirksomhetene, 
fylkeskommunene m.fl. arbeider målrettet med sine innspill til planen. 
Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) vil komme 
tilbake til Sametinget, fylkeskommunene, storbyene og organisasjonene med nærmere 
informasjon om opplegget for den eksterne forankringen av plangrunnlaget. Sametinget, 
fylkeskommunene og de fire største bykommunene mottar dette brevet i kopi til orientering. 
 
Det pågår allerede en rekke arbeider i transportvirksomhetene av betydning for neste 
nasjonale transportplan. Bl.a. pågår utredninger av flere tiltak som foreløpig anses som 
umodne. SD og NFD ønsker fremover å ha dialog med transportvirksomhetene om hvordan 
man eventuelt kan legge til rette for at pågående prosesser innpasses i arbeidet med 
transportplanen, slik at relevante tiltak er tilstrekkelig utredet til å kunne inngå i 
beslutningsgrunnlaget.  
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Side 2 
 

Oppdrag til transportvirksomhetene 
SD og NFD legger opp til at det gis to hovedoppdrag til Nasjonal transportplan 2025–2036, 
med ev. tilleggsoppdrag dersom det blir behov for det: 

- Et utredningsoppdrag om det faglige underlaget for transportfremskrivninger, 
sentrale forutsetninger for arbeidet, særskilte utredningstema mv. Vi legger opp til at 
oppdraget gis transportvirksomhetene sen sommer/tidlig høst 2022, med tentativ frist 
i januar 2023. Det kan ev. bli behov for underveisleveranser fra virksomhetene før 
denne fristen. 

- Et prioriteringsoppdrag om de faglige tilrådingene om prioriteringen av ressurser og 
gjennomføring av tiltak i transportsektoren over tolvårsperioden. Vi legger opp til at 
oppdraget gis virksomhetene sen høst 2022, med tentativ frist i mars 2023. Vi legger 
videre opp til at virksomhetene bes om å oppdatere tallgrunnlaget for prioriteringene 
der det er relevant innen en nærmere angitt frist høsten 2023. 

 
SD og NFD viser for øvrig til transportvirksomhetenes besvarelse av det forberedende 
utredningsoppdraget til neste nasjonale transportplan (vår ref. 21/2883). Besvarelsen vil gi et 
viktig utgangspunkt for utredningsoppdraget som virksomhetene vil få over sommeren. 
 
Vi ber virksomhetene ta kontakt dersom det er spørsmål knyttet til det videre arbeidet med 
Nasjonal transportplan 2025–2036. 
 
Med hilsen 
 
Are Forbord (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Øystein Rembar 
prosjektleder 
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Kopi 
Agder fylkeskommune 
Bergen kommune 
Innlandet fylkeskommune 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune 
Nærings- og fiskeridepartementet 
Oslo kommune - Byrådet 
Rogaland fylkeskommune 
Sametinget 
Stavanger kommune 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Trondheim kommune 
Trøndelag fylkeskommune 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Vestland fylkeskommune 
Viken fylkeskommune 
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Adresseliste 
Avinor AS 
Bane NOR SF 
Entur AS 
Jernbanedirektoratet 
Kystverket hovedkontoret 
Nye Veier AS 
Statens vegvesen 
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