
 

 

Meld.St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 
 

Spørsmål 1.  

 

På side 11 og 74 er det en relativt kortfattet vurdering av hvordan den økonomiske 

opptrappingen i planperioden kan ses i sammenheng med det totale handlingsrommet 

på kommende års statsbudsjett.  

 

Det bes om en grundig redegjørelse av hvordan regjeringen har vurdert opptrappingen 

på om lag 3,4 mrd kr årlig i perioden 2018-2023 og deretter om lag 2,7 mrd kr årlig i 

perioden 2024-2029 til NTP-formål, sett opp mot handlingsrommet på statens budsjetter 

og øvrige satsinger på andre politikkområder de kommende årene (for eksempel 

føringer gitt i forsvarsforliket).  

 

Det vises i denne sammenheng til side 48 i Nasjonalbudsjettet for 2017 hvor regjeringen 

skriver «Basert på anslagene ovenfor kan handlingsrommet før effektivisering og 

omprioriteringer anslås til 6–7 mrd. kroner per år de nærmeste årene fremover, se tabell 

3.6. Det er da tatt hensyn til at lavere oljeinntekter og utsikter til lavere avkastning i fondet 

de neste 10–15 årene vil gi et mer begrenset rom for økt bruk av oljepenger.» 

 

 

Svar: 

Regjeringen legger til grunn at rammene i Nasjonal transportplan skal oppfylles. Som 

det fremkommer av Meld. St. 33 (2016.2017), vil ressursbruken i de enkelte budsjettår 

bli tilpasset det samlede økonomiske opplegget innenfor rammene som følger av 

handlingsregelen og tilstanden i norsk økonomi for øvrig. Videre heter det at endringer 

i det budsjettmessige handlingsrommet framover vil kunne påvirke innfasing og 

gjennomføring av planen. Innretningen av budsjettene i årene fremover, herunder 

eventuelle tiltak for effektivisering og omprioritering, vil regjeringen komme tilbake til i 

budsjettfremleggene for de enkelte år.  

 



 

 

Spørsmål 2.  

 

I lys av svaret på spørsmål 1) over, vises det til side 74 i meldingen om NTP: 

«Ressursbruken i de enkelte budsjettår vil bli tilpasset det samlede økonomiske opplegget 

innenfor rammene som følger av handlingsregelen og tilstanden i norsk økonomi for øvrig. 

Endringer i det budsjettmessige handlingsrommet fremover vil kunne påvirke innfasing og 

gjennomføring av planen.»  

 

I lys av at forsvarsforliket og veksten til NTP-formål tar omtrent hele det økonomiske 

handlingsrommet som er beskrevet i Nasjonalbudsjettet for 2017 i årene fram til 2020, 

betyr det at regjeringen ikke legger opp til økt pengebruk i øvrige sektorer, eller betyr 

det at det legges opp til at den samlede pengebruken vil ligge over nevnte 6-7 mrd kr 

årlig de kommende årene? 

 

Svar: 

Samferdselsdepartementet viser til svaret på spørsmål 1.  

 



 

 

Spørsmål 5.  

 

Gitt regjeringens vurderinger av bruk av offentlig midler de neste tiårene i den nylig 

framlagte perspektivmeldingen, hva er vurderingen av nivået til NTP-formål som det 

legges opp til i 2029 og de påfølgende årene: mener regjeringen nivået til NTP-formål 

må ned, kan holdes på samme nivå, eller fortsatt kan økes (ref utviklingen i statens 

øvrige utgifter etter 2030). 

 

Svar: 

Meld. St. 33 (2016-2017) dekker perioden 2018-2029. Det vil ved neste revisjon av NTP 

bli tatt stilling til rammenivået lenger fram i tid.  

 

 


