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Nasjonal transportplan framskyndes

• Ny plan vil legges fram våren 2024.

• Transportvirksomhetene får to 
oppdrag:
• Utredningsoppdrag

• Prioriteringsoppdrag



Framdrift

• Fått utredningsoppdrag med frister 1/10-22 og 
22/1-23

• Får prioriteringsoppdrag med frist 30/3 (?)-2023

• Høring april-juni 2023

• Meldingsarbeid 2023 til vinter 2024

• Oppdaterte kostnader mm fra 
virksomhetene høst 2023

• Stortingsmelding mars(?) 2024

• Stortingsbehandling juni(?) 2024?



Utredningsoppdragene

• Kartlegging av utfordringer

• Klima og miljø

• Samfunnssikkerhet og klimatilpasning

• Transportsikkerhet

• Godstransport, eksport og industri

• Bypolitikk

• Teknologi

• Universell utforming

• Bompenger

• TEN-T kjerne

• Universell utforming

• Samfunnsøkonomiske analyser og framskrivinger av transportetterspørsel

Arbeidsgruppe Byområder

Representanter fra Jernbanedirektoratet, Bane 

NOR, Nye Veier, KS og SVV (leder)

Involvering av fylkeskommuner og 

storbykommuner.

Leveranse til koordineringsgruppa 7.desember



Kap 8.5 Bypolitikk

• Byvekstavtalene fortsatt det mest sentrale virkemiddelet i by

• Målet for byvekstavtalene er nullvekstmålet

• Viktig prioritering å følge opp inngåtte avtaler i de fire største byområdene.

• De fem øvrige: Pågår forhandlinger i Tromsø, ikke avklart for de fire resterende 
byområdene

• Tilskuddsmidlene skal evalueres (om ordningene har oppnådd tilsiktede 
virkninger på en kostnadseffektiv måte) – utredningsoppdraget viktig innspill.

Kan målene nås med mer kostnadseffektive løsninger, nye kombinasjoner av virkemidler og tiltak?, 
prismekanismer og ny teknologi?, mikromobilitet?, relevante endringer som påvirker bildet?



Kap 8.5 Bypolitikk 

Transportvirksomhetene bes om å:

• Evaluere prosjektporteføljene og andre forpliktelser i byvekstavtalene 

• Kartlegge og vurdere fremtidig tiltaksbehov i byområdene 
fortrinnsvis med å oppdatere og evt. videreutvikle byutredningene der 
det foreligger

• Vurdere om det bør gjøres en form for enkel stresstest av porteføljen 
i de fire største byområdene 

• Oppdatere byutredningene i de fem mindre byområdene



Kap 8.5 Bypolitikk

Transportvirksomhetene bes om å:

• Vurdere på et overordnet nivå hvordan eventuelle målkonflikter 
mellom nullvekstmål og trafikksikkerhet best kan løses.

• Vurdere bevarings- og forbedringspunkter for dagens 
finansieringsstruktur. 

• Peke på om det er noen åpenbare forbedringspunkter i 
belønningsordningen

• Vurdere om dagens organisering av byvekstavtalene er 
hensiktsmessig for å gi ønsket måloppnåelse



Takk for meg.
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