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• NTP fremskyndes med ett år
• Blir da NTP 2025 – 2036 istedenfor 2026 – 2037.
• Høring på etatenes innspill april-juni 2023
• Meldingsarbeid  2023 – vinteren 2024
• Stortingsbehandling juni 2024 







Høring 

Mai  Juni

Utredningsoppdrag

Oktober Desember Februar      Mars

Prioriteringsoppdrag

April

Meldingsarbeid
Oppdaterte kostnader høst 2023

St.meld. mars 2024? 

St.beh. jun 2024 

Våren 2024

12.12

• 12.12 møte med fylkeskommuner

• 13.2 møte med næringslivet

Høring





• Etatene skal vurdere konsekvenser av +/- 10 pst av rammen. 
• Planperioden deles i to seksårsperioder. 
• I første seksårsperiode (2025–2030) skal konkrete store prosjekter/effektpakker/veistrekninger 

synliggjøres. 
• Andre seksårsperiode vil være uten konkrete tiltak. 
• Store prosjekter/effektpakker/veistrekninger – investeringstiltak over 1 mrd. kr. 
• Kun tiltak som forventes å starte opp i 2023 anses som bundet
• Ved store prosjekt som foreslås prioritert første seksårsperiode skal det være vedtatt 

kommunedelplan

• Gjennomgang av porteføljene, også nedskalering ved å ta ut prosjekt eller nedskalere 
enkeltstående prosjekter/effektpakker 

Prioriteringsoppdraget med leveranse 31. mars 2023





• Fylkeskommunedirektøren foreslo at Innlandet nå fremmer 10 hovedbudskap til NTP 2025 – 2036. I tillegg peker 
fylkeskommunedirektøren på de viktigste utfordringene i de tre transportkorridorene som berører Innlandet. 

• Saken er bra på jernbanesiden. Har med godsdimensjonen, terminalstruktur, dobbeltsporeffekt, og oppfølging av 
KVU for Kongsvingerbanen.

• Savner koblingen mot Nordlandsbanen i omtalen av det helhetlige systemet.

• Kongsvingerbanens rolle for å nå nullvekstmålet ikke omtalt

• Stor svakhet i omtalen av utfordringer i korridor 2 – Oslo-Ørje/Magnor. Kun vist til at prosjektet ligger i NyeVeiers
portefølje. Ingenting om E16 sin betydning for regionens næringsliv eller utfordringen rundt manglende standard 
og Ts problemer Slomarka –Nybakk. Stor kontrast til omtalen i de andre korridorene 



Eget brev sendt fra 
7Sterke til 
fylkeskommunen -
påpeker noe av det 
samme 









Sentrale milepæler NASJONALT knyttet til NTP prosessen

Sentrale milepæler Aksjonspunkt

Mai – juni 2023 
Høring på transportetatenes leveranser 
knyttet til utredninger og prioiteringer

• Avklare hvorvidt KIPR skal avgi høringsuttalelse
• Det samme med de berørte jernbaneforaene i vår region 
• Lobbe mot allianser med tanke på at de også avgir høringsinnspill –

7Sterke, tømmernæringen etc
• Behandle evt uttalelse fra KIPR på styremøte 28. april 
• Behandles evt i AU før det
• Avklare evt forankring inn mot kommunene

Vår 2023 - Vinteren 2024 – meldingsarbeidet 
pågår i departementet

• Lage en plan for evt interessepolitisk jobbing mot departement, 
storting og regjering?

• Delta på høring i Stortinget samt jobbing mot komiteen inn mot 
behandlingen?

Mars 2024 
Stortingsmelding legges frem

Juni 2024 Stortingsmelding behandles



Sentrale milepæler FYLKESKOMMUNALT knyttet til NTP prosessen
Sentrale milepæler

• Sak i fylkestinget i juni 2023 –
uttalelse til utredningsoppdrag 
og  prioriteringer

• Uklart hvorvidt det legges opp til en prosess med regionene

• Saksgrunnlag i IFK klart 15/5. Hovedutvalg samferdsel 31/5. Fylkestinget 13-15 
juni 

• Et høringsinnspill fra KIPR til departementet bør kanskje uansett også sendes til 
IFK?

• Avklare behov for interessepolitisk arbeid i forbindelse med sak til fylkestinget i 
juni

• Interessepolitisk jobbing mot sentrale allianser også her 



Osloregionen



Dato: 2/23/2023

Administrativ NTP-gruppe – oppnevnt januar 2023

Navn Faggruppe Delregion 

Gisle Haakonsen Klima og miljø Oslo kommune, byrådsavd. miljø og samferdsel 

Lise Weltzien ATP Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 

Hilde Nygaard ATP Kongsvingerregionen 

Inger Kammerud ATP Ringeriksregionen 

Svein Håvar Korshavn ATP/KG Gjøvikregionen 

Nina Mosseby ATP/Næring/KG Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

Terje Pettersen Næring Mosseregionen 

Helge Bollæren Hasvold Næring Søndre Viken regionråd 

Ingar Vaskinn Næring Kongsbergregionen 
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• Mandat: NTP-gruppens mandat er å bistå sekretariatet i NTP-arbeidet, og foreslå innspill og aktiviteter fra 
Osloregionen før behandling i Osloregionens politiske organer. 



Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO 
Viken/Oslo og LO Oslo og Akershus inviterer til 
konferanse om NTP 2025-2036

Tid: 4. mai
Sted: Næringslivets hus
Påmeldingsfrist 26. april

Formål
1. Faglig påfyll om sentrale utredninger og 

forslag til prioriteringer fra transportetatene 
og konsekvenser for transportsystemet på 
Østlandet 

2. Presentasjon om utfordringsbildet på 
transportområdet, sett fra næringsliv, 
organisasjoner/interesseorganisasjoner, 
kommuner og fylkeskommuner

Målgrupper: 
Kommuner og fylkeskommuner (politisk og 
administrasjon), stortingspolitikere, næringsliv, 
organisasjon/interessegrupper på Østlandet)



Spørsmål til diskusjon i KIPR

• Avklare hvorvidt KIPR skal lage en uttalelse i mai/juni?

• Hvis ja
• Avklare hvem som skal bistå med å lage uttalelsen? Adm ressurser eller evt leie inn

• Avklare hvordan man skal legge opp en prosess inn mot forankring i kommunene

• Lage en møteplan for behandling i mai/juni

• Er det behov for å styrke det interessepolitiske arbeidet inn mot NTP, og hvordan lages det evt
en plan for dette?


