
NTP i Trøndelag

Gunnstein Flø Rasmussen, seniorrådgiver samferdsel
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HVA ER NASJONAL TRANSPORTPLAN?

En plan for finansiering av statlig 
transportinfrastruktur eller plan for å 
realisere Stortingets samferdselsmål?





NTP-PROSESSEN

1. Mottok oppdragsbrev i november.
2. Frist for prioriterte innspill medio mai.
3. Prosess: Høring 5/1- 1/3
4. Politisk behandling; HU 1/4, FU 14/4 og FT 22/4.
5. Føringer:

1. To 6 år-perioder, konkrete tiltak og så mål/strategier
2. Klare prioriteringer 



UTFORDRINGENE I NTP



HÅNDTERING AV UTFORDRINGENE

Fra finansiering av prosjekter til søkbare 
støtteordninger med faste rammer.



KRAV TIL FYLKENES INNSPILL

1. Forslag til løsninger i prioritert rekkefølge.
2. Løsningene må være egnet til å håndtere de 

identifiserte utfordringene. 
3. Må beskrive i hvilken utstrekning 

fylkeskommunen prioriterer å gjennomføre 
løsningene på områder hvor den selv har et 
ansvar.

4. Forslag til hvordan fylkeskommunen kan bidra 
til kostnadsreduksjoner og redusert 
planleggingstid i foreslåtte løsninger. 



HOVEDUTFORDRINGER

1. BEDRE RESSURSUTNYTTELSE  

2. FRA TRANSPORT TIL MOBILITET  

3. VEGUTFORDRINGER  

4. GODSUTFORDRINGER 

5. ANNET  
• Trafikksikkerhet. 



MINISEMINAR I HOVEDUTVALGENE 
VEG OG TRANSPORT 

• Trøndelag må stå samlet i sine 
innspill til NTP. 

• Det er viktig å fokusere på 
målene og konseptene. 

• NTP må ha en innretting mot 
konsepter og strategi. 

• Kunnskap må jobbes mer med, vi 
trenger et grundig 
kunnskapsgrunnlag som kan gi 
oss en retning og begrunnelse for 
prioriteringer. 

• Synliggjøre reelle behov med 
realistiske investeringsbehov og 
balansert utvikling.

• Utvikle helhetlige, 
effektive og bærekraftige 
logistikk- og 
infrastrukturløsninger på 
sjø, havn, vei og bane 
basert i helhetlig kunnskap 
på tvers av sektorer. 



ADMINISTRASJONENS FORSLAG 
(FØRSTE 6 ÅR)

1. Støtteordning til tiltak: 
• Investeringsstøtte til utslippsfrie hurtigbåter 
• Investeringsstøtte til viktige godsveier, Fv 700/701/65, Fannrem – Berkåk
• Støtte til klimatiltak innen veibygging (asfalt, materialbruk og maskinpark)

2. Støtteordning til kunnskapsbygging:
• Godstransport (bla. løsning for Torgård)
• Bærekraftig luftfart
• Smart veiinfrastruktur

3. Byvekstavtalen for Stor-Trondheim
• Metrolinje 4, øst – vest i Trondheim
• Ringbuss i Trondheim
• Tunnel Ila – Flakk, og ny vei Flakk – Klett (E6) 

4. Veitiltak

Elektrifisering og halvtimefrekvens på Trønderbanen forutsettes realisert iht. 
byvekstavtalen og statens avtale med SJ om Trafikkpakke Nord.



NESTE 6 ÅR (STRATEGIER)

1. Støtteordning til tiltak:
• Investeringsstøtte til utslippsfrie hurtigbåter
• Investeringsstøtte til viktige godsveier og logistikk-knutepunkt(er)
• Investeringsstøtte til smart veiinfrastruktur
• Støtte til tiltak for effektiv varedistribusjon i by
• Investeringsstøtte til tiltak for å overføre gods fra vei
• Forsøk med bærekraftig luftfart

2. Støtteordning til kunnskapsoppbygging:
• Mobilitet som tjeneste
• Raskere togtilbud
• Kommuniserende veier og kjøretøy
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