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Nasjonal transportplan 2022-2033. Operasjonalisering og utvikling av 
indikatorer for teknologi, naturmangfold og oppetid 

Vi viser til brev av 15.09.20, der virksomhetene gir svar på tilleggsoppdrag om indikatorer. 
  
Samferdselsdepartementet ber om at følgende legges til grunn for det videre arbeidet:  
 
Teknologi  
Basert på innspillet fra virksomhetene mener Samferdselsdepartementet det ikke er grunnlag 
for å fastsette en indikator for å vise oppnåelsen av målet om "Effektiv bruk av ny teknologi". 
Depatementet legger i stedet opp til at det i stortingsmeldingen om NTP redegjøres for 
sammenhengene mellom innsats på teknologi og effekt på måloppnåelse for de øvrige 
målene i målstrukturen. Dette skal gjøres som en kvalitativ verbal vurdering, supplert med 
kvantitative beregninger der dette er mulig. Virksomhetene skal så langt mulig synliggjøre de 
samfunnsøkonomiske virkningene av ny teknologi. Vi ber om innspill til en slik omtale i 
stortingsmeldingen innen 15. november.  
 
Naturmangfold 
Indikatoren fastsettes som: "Netto antall dekar inngrep i naturområder med nasjonal eller 
vesentlig regional verdi." Arbeidsgruppens definisjon av naturområder, jf rapport vedlagt brev 
av 15.09.20, legges foreløpig til grunn. Vi ber om at virksomhetene i leveransen 15. oktober 
beskriver forventet virkning på indikatoren så langt som mulig, og at en endelig oversikt 
leveres 15. november. 
 
Oppetid  
Samferdselsdepartementet slutter seg til at indiktorene for "Oppetid på riksveinettet" 
operasjonalisers slik som foreslått av virksomhetene. Det vil imidlertid være behov for å 
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Side 2 
 

videreutvikle indikatoren med sikte på å få på plass en metodikk for en felles indikator for 
riksveinettet, jf. at Statens vegvesen og Nye Veier AS vil etablere et felles prosjekt for for å 
beregne opptid med felles forutsetninger og formelverk.   
 
Med hilsen 
 
Tore Raasok (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Jan Fredrik Lund 
prosjektleder 
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Kopi 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Miljødirektoratet 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Sjøfartsdirektoratet 
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Adresseliste 
Avinor AS 
Bane NOR SF 
Jernbanedirektoratet 
Kystverket hovedkontoret 
Nye Veier AS 
Statens vegvesen 
 


	Nasjonal transportplan 2022-2033. Operasjonalisering og utvikling av indikatorer for teknologi, naturmangfold og oppetid

