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- formålet og prioriteringene



NTP – overordnet mål

REGJERINGEN’S OVERORDNEDE MÅL:

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping 
og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet

FRAMKOMMELIGHET

Bedre fremkommelighet for

personer og gods i hele landet

TRANSPORTSIKKERHET

Redusere transportulykkene i 

tråd med nullvisjonen

KLIMA OG MILJØ

Redusere klimagassutslippene

i tråd med en omstilling mot et

lavutslippssamfunn og redusere

andre negative miljøkonsekvenser



1000 milliarder
til samferdsel i NTP-perioden 2018-29



Raskt frem og trygt hjem



1 064 000 000 000



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Ny teknologi
- nye muligheter 
og grønt skifte



ITS

Effektivt

Fleksibelt

Sikkert

Miljøriktig



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Fremtidens transport

 Digitalisering i transport

 Muligheter for norsk næringsliv og FoU

 Teknologimilliard

 Konkurranse om Smartere transport i Norge

 Pilot-T

 Alternativt kjernenett

 Nytt lovverk for selvkjørende biler

 Autonome skip i Trondheimsfjorden

 Mobilitets- og teknologiråd



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Fossilt drivstoff fortrengt av ny teknologi
– fra 2025 er alt nybilsalg av personbiler nullutslipp



Og utslippet fra trafikken skal 
samtidig ned

Gjennomsnittlig CO2-utslipp per kjørte km nye biler

1 av 2
Solgte biler er ladbare

Utslippet fra biltrafikken skal ned
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Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Reformer
- mer igjen for 
pengene



Samferdselsreformene

Sjøsikkerhet

Vegreform

• Vegselskap

• OPS

• Bompengereform

Jernbanereform



«Nye Veier» bidrar til besparelser
- tilsvarende ett samferdselsbudsjett

 Opprettet «Nye Veier»

 Skal bygge 530 km 

motorvei, opp mot 110 

km/t

 Bygger billigere og 

raskere

 Entreprenører får 

ansvar for utbygging 

og vedlikehold 



Norsk mal:1 utfallende bilde

Ill. nyhetsgrafikk.no

Utvikling Nasjonal Transportplan



Norsk mal:1 utfallende bilde

Totalt 933 mrd. kr

Ill. nyhetsgrafikk.no



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Jernbane: 319 mrd. kr 

 Flere avganger, kortere reisetid

 Drift og vedlikehold 115 mrd. kr

 Investeringer 197 mrd. kr

 Nye prosjekter:

 Ny tunnel under Oslo, Ringeriksbanen og ytre 
InterCity-strekningene på Vestfoldbanen, 
Østfoldbanen og Dovrebanen



Norsk mal:1 utfallende bilde

Jernbane

Ill. nyhetsgrafikk.no



Norsk mal:1 utfallende bilde

B
Mrd. 2017-kr

Jernbane: Vedlikehold og fornying

Ill. nyhetsgrafikk.no



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Vei: 536 mrd. kr

 Riksveier 217 mrd. kr i planperioden

 Drift og vedlikehold 100 mrd. kr i planperioden

 290 km ny firefelts vei og 910 km øvrig vei

 24 mrd. kr til skredsikring på riks- og 
fylkesveier

 33,5 mrd. kr til fortsatt utbedring av 
fylkesveiene og for å oppfylle 
tunnelsikkerhetsforskriften, etc



Norsk mal:1 utfallende bilde

Vei

Ill. nyhetsgrafikk.no



Norsk mal:1 utfallende bilde

B
Mrd. 2017-kr

Vei: Vedlikehold og fornying

Ill. nyhetsgrafikk.no



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Bysatsning

 Belønningsmidler

 50/50-ordningen

 Kollektiv, sykkel og gangetiltak

 Programområdetiltak jernbane

 Sum 66,4



Flere prioriteringer

12 milliard til bedre 
sykkelveier

18 milliarder for at gods 
skal fra vei til bane

Planlegger for halvering i 
antall drepte i trafikken Nytt signalsystem



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Kyst: 31,7 mrd

 Modernisering av navigasjonsinfrastrukturen

 Havne- og farledsprosjekter

 Fjerne vedlikeholdsetterslep

 Ny tilskuddsordning for havneinvesteringer og 
godsoverføring

 De største prosjektene

 Stad skipstunnel, Borg havn del I og II, Andenes 
fiskerihavn, Værøy fiskerihavn og havne- og 
farledsprosjektet i Longyearbyen



Norsk mal:1 utfallende bilde

Kyst

Ill. nyhetsgrafikk.no



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Luftfart

 3,9 mrd. kr til lufthavner i Bodø og Mo i Rana

 Flytting av Bodø lufthavn

 Ny lufthavn i Mo i Rana

 Eiermelding Avinor



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Reduserte reisetider
- knytter landet 
sammen



Norsk mal:1 utfallende bilde

B
Mrd. 2017-kr

Kortere reisetid 
Mulige reisetidsbesparelser i perioden

Ill. nyhetsgrafikk.no



Norsk mal:1 utfallende bilde

B
Mrd. 2017-kr

Ill. nyhetsgrafikk.no



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Bedre mobilitet 
- enklere og tryggere 
reisehverdag



Takk for meg!


