
REGJERINGENS FORSLAG TIL 
NTP-2022-2033



MÅLENE

• Mer for pengene
• Effektiv bruk av ny teknologi
• Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål
• Nullvisjon for drepte og hardt skadde
• Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for 

næringslivet



FORDELINGEN

Samlet økonomisk ramme på om lag 1 200 mrd. kroner over tolv år, 
hvorav 1 076 mrd. kroner i statlige midler og 123 mrd. kroner i bompenger. 
Den statlige rammen er fordelt med:

• 510 mrd. kroner til riksveier (42,5%)
• 52 mrd. kroner til tilskudd til fylkesveier (4,3%)
• 393 mrd. kroner til jernbaneformål (32,8%)
• 33 mrd. kroner til kystforvaltning (2,8%)
• 80 mrd. kroner til tiltak i byområdene (6,7%)
• 5 mrd. kroner til lufthavner (0,4%)
• 3 mrd. kroner til satsinger på tvers av transportsektorene (0,3%) 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
52 mrd. til fylkesvei innebærer en stor økning.32,8% til jernbane som har 5-6% av transportomfanget.2,8% til sjøtransport, når sjøtransporten skal elektrifiseres!!!80 mrd. til byene, men med fokus på de nest største byene. 



• E6 Åsen–Steinkjer 
• Steinkjer, Levanger, Verdal og Inderøy kommuner.
• Bygges av Nye Veier AS, 10,8 mrd

• E6 Selli–Asp 
• Steinkjer kommune. Bygges av Nye Veier AS, ca 600 mill

• E6 Grong–Nordland – utbedringsstrekning
• Bygges av SVV, 2,9 mrd

• E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra, Heim kommune
Bygges av SVV, fullføring, 1,5 mrd

• Nydalsbrua
• Bygges av SVV, 900 mill

RIKSVEITILTAK I TRØNDELAG

Brukernavn
Presentasjonsnotater
2,9 mrd



Tilskuddsordning til fylkesvei:
Fylkene skal velge ut veier ut fra to kriterier: 

1. Forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner
2. Viktige næringsveier.

Krav om 50% egenandel. Statens vegvesen skal forvalte 
ordningen (søknadsbasert).

450 mill til pilotprosjekter for utslippdfrie anleggsplasser. 
(rettet mot alle vegeiere) 

ANDRE VEITILTAK

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Den første ordningen er det mange som ikke forstår. Det er stilt spørsmål lokalt, av KS og i Stortinget.



• Elektrifisering til Stjørdal/Storlien, ikke til Steinkjer.
• 2 tog i timen til Steinkjer, «prioritert for oppstart i første 

seksårsperiode» (2028)
• 14 nye bimodale togsett i 2021.
• Ranheim stasjon gjenåpnes.
• Ingen tiltak på Dovrebanen nord for Lillehammer.

JERNBANETILTAK I TRØNDELAG



• De eneste midlene til sjøtransport til Trøndelag i NTP er 
økte tilskudd til sjøtransport generelt. 

• TrFKs aktivitet innenfor sjøtransport er egen ferge- og 
hurtigbåtaktivitet, samt økonomisk og personalmessig 
bidrag til Kysthavnallianses «Tenketank sjø» og 
sjømatruta fra Midt-Norge.

• Kysthavnalliansen har avtalt møte med statssekretærer 
fra flere departement den 29. april vedr. rammevilkårene 
for overføring av godstransport fra vei til sjø.  

SJØTRANSPORT

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er planlagt møte mellom Kysthavnalliansen og statssekretærer for SMK, SD, Nærings- og fiskeridepartementet og KMD 29. april. For å diskutere statlige rammevilkår og offentlige virkemidler for å lykkes med nasjonale mål om overføring av gods fra vei til sjø.Hvor erfaringsformidling rundt Sjømatruta vil være et utgangspunkt for diskusjonen.  



«Det vil stilles krav om null- og 
lavutslippsløsninger i nye anbud for ferjer 
og hurtigbåter, henholdsvis fra 2023 og 
2025 der det ligger til rette for det».

MILJØKRAV TIL SJØS

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette innebærer et stort markedspotensial for norsk maritim næring. Men det må avsettes midler for å ta teknologiskiftet først.



«Videre planlegging av økt terminalkapasitet i 
Trondheimsområdet vil ta utgangspunkt i en samlet 
godsterminal på Heggstadmoen». 
Heggstadmoen vurderes som tilstrekkelig til «å ivareta 
transportbehovet på lang sikt» samt til «å frigjøre de 
attraktive arealene på Brattøra til byutvikling».

GODSTRANSPORT

Brukernavn
Presentasjonsnotater
FRMs kommentar:�FRM har ikke funnet finansiering av utbygging på Heggstadmoen i NTP. Det fremstår som at de tidligere 1,8 mrd som var avsatt til formålet er borte.



• Positivt med økt støtte til fylkesvei ( må tildeles over rammen).

• Staten bør gi norsk maritim næring et internasjonalt forsprang, 
ved å avsette midler til bestilling av utslippsfrie hurtigbåter nå.

• Staten bør sette av nok penger til 2 tog i timen på hele 
Trønderbanen før ny E6 bygges.

• Det bør settes av midler til regionale flytilbud i NTP, først for å få 
næringen i gang igjen og deretter for å ta teknologiskiftet.

• Midler til forskning og kunnskapsbygging må gjøres tilgjengelige 
også for kommunene og fylkeskommunene.

OPPSUMMERING



• Midler til permanent løsning på Klett.

• Midler til overføring av gods fra vei til sjø.

• Midlene til godsterminalen på Torgård er borte.

• Midler til mot-koronatiltak.

• Midler til en reforhandling av byvekstavtalen.

• Midler til FoUI for kommuner/fylkeskommuner.

VI SAVNER



• Jernbaneforum har hatt møte med 2 statssekretærer om 
Trønderbanen.

• TrFK har bedt om å få delta på høring om NTP.
• TrFKs tilbakemeldinger er meldt inn til KS.
• Kysthavnalliansen har avtalt møte med statssekretær om 

virkemidler for å overføre gods fra vei til sjø.
• FRM vil søke på statlige midler til viktige godsveier, for 

strekningen Fannrem – Berkåk.
• FRM vil søke alternativ finansiering av prosess for helhetlig 

godskonsept for Trøndelag.
• Fylkesordføreren har invitert kystfylkene til et samarbeid om 

finansiering av sjøtransport og regionale flyruter.

OPPFØLGING

Brukernavn
Presentasjonsnotater
TrFK er største økonomiske bidragsyter overfor Kysthavnalliansen.



• Bedre godsfremkommelighet og trafikksikkerhet i Orkdalsregionen. Spesielt 
strekningen Fannrem- Berkåk.

• Strekningen har 13 - 19% tungtransportandel

• God oversikt over tiltak ut i fra KVU – Orkdalsregionen

• Grovt kostnadsestimat for hele strekningen ca 2,85 milliarder 

• Staten legger opp til en «Søkbar» tilskuddsordning på 175 mill i 2021 for fv og 
775 mill i perioden 2022 -2027.

• Tilskuddsordning fra staten forvaltet av SVV 

• I tilskuddsordningen vil det være et krav om en fylkeskommunal egenandel som 
minst til svarer den statlige andelen.

• Fra NTP: Forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner og viktige næringsveier 
skal være kriterier for fylkeskommunenes prioriteringer. 

PRIORITERT GODSVEILENKE FANNREM 
– BERKÅK (FV700/701/65)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
KVU OrkdalsregionenFokus på  fv 65 til Storås og storåsbakkan, og Storås / storåsbakkan langs fv 701, 700 til Berkåk.Identifiserte 10 punkter langs fv 65, og 12 punkter langs 700/701 som har behov for utbedringer for å tilfredsstille dagens vegnormalstandard.Videre ble 11/12 av disse punktene identifisert som områder med høyere prioritet pga. fremkommelighetsproblemer for tungtransport, og eller trafikksikkerhetsproblemer. Fra NTP: Forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner og viktige næringsveier skal være kriterier for fylkeskommunenes prioriteringer. Fylkeskommunene skal innenfor disse kriteriene selv prioritere veier. Prosjekter for vedlikehold, fornying og utbedring skal prioriteres innenfor dette. Fylkeskommunenes prioriterte tiltak må kunne gjennomføres ved en gradvis innfasing av planrammen. Innfasing av økonomiske midler til ordningen vil vurderes i de årlige budsjettprosessene. I tilskuddsordningen vil det være et krav om en fylkeskommunal egenandel som minst tilsvarer den statlige andelen. Statens vegvesen skal forvalte tilskuddsordningen.775 mill i perioden 2022 – 2027 inneholder også tilskudd til etterslep på vedlikehold. 



Omkjøring via Klett er 24 km 
lengre enn korteste veg via 
fv. (fv 65 – 700)

Alternativ via Storås (fv 65 –
701 – 700) markert i rødt, 
gir en besparelse på 19 km 
opp mot omkjøring via Klett. 

Orkanger – Berkåk



• TrFK jobber sammen med Kysthavnalliansen for å nå 
målene om å overføre gods fra vei til sjø

• TrFK bidrar med økonomisk og personressurs inn i 
Tenketank sjø og Short-sea prosjektet med «sjømatruta» 
fra Midt-Norge

• TrFK jobber også aktivt sammen med KHA opp mot 
sentrale myndigheter for å få bedre rammevilkår og 
konkurranseutjevnende tiltak for maritim godstransport 
• 29.04 møte med statssekretærene i SD, KMD, NFD, samt SMK. 

Tema: statlige rammevilkår og offentlige virkemidler for å lykkes 
med nasjonale mål om overføring av gods fra vei til sjø.

MARITIM SEKTOR - KYSTHAVNALLIANSEN 
(KHA)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Planlagt møte med statssekretærer for SMK, SD, Nærings- og fiskeridepartementet og KMD 29. april. For å diskutere statlige rammevilkår og offentlige virkemidler for å lykkes med nasjonale mål om overføring av gods fra vei til sjø.Hvor erfaringsformidling rundt Sjømatruta vil være et utgangspunkt for diskusjonen.  



REGIONALGODSSTRØMSANALYSE 
09.04.21

Bjørn-Arve Raanes 
Fagleder gods

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hadde oppstart 15.06.20



REGIONALGODSSTRØMSANALYSE 

Bilder fra SVV sin godsundersøkelse for Vestlandet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
SVV sin godsstrømsanalyse for vestlandet og E39. Kun veg, ikke helhetlig kunnskap på tvers av sektorer og ikke på regional nivå. 



• Framskaffe en Regional godsstrømsanalyse for Trøndelag som tar for 
seg gods inn-, ut, igjennom og internt i regionen for alle 
transportformer (bil, båt, bane, fly og kombinasjoner av disse) 

• Finne/bruke/utvikle en robust modell/metode som er gjentagbar på like 
vilkår og er sammenlignbar med analyser som gjennomføres senere. 

• Godsstrømsanalysen må gjennomføres slik at den er gjentagbar og er 
mulig å sammenligne med foregående analyse.

FORMÅL

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Trøndelag fylkeskommune har i sin godsstrategi påpekt behovet for økt kunnskap og kompetanse for godstransport. Kunnskap skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer og investeringer som legger til rette for kostnadseffektiv, miljøvennlig og sikker godstransport. Prosjektet skal utvikle en regional godsstrømanalyse som sammenstiller data om godstransporter for alle transportformer (bil, båt, bane, fly og kombinasjoner av disse) inn, ut, igjennom og internt i Trøndelag.



• Metode modell må kunne brukes som et analyseverktøy 
(scenarioanalyse) som grunnlag for beslutninger for tiltak. 

• Analysen må kunne brukes som et beslutningsverktøy for offentlige 
myndigheter og private aktører og for å se om tiltak har hatt ønsket 
effekt, samt belyse trender/utvikling. 

• Ut over dette skal rapporten peke på funn med potensiale for overføring 
av gods fra vei og/eller effektivisering, samt belyse flaskehalser. 

PROSJEKTMÅL

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mål om at dette kan være et verktøy inn mot NTP for å synliggjøre effekter for tiltak som spilles inn. Ett ledd i helhetlig kunnskap på tvers av sektorer for en bærekraftig godstransport



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ved å bruke NGM vil vi også få helhet med varer- og godsstrømmer til og fra Norge samt mulighet til å se de samme strømmene inn ut og igjennom og internt i regionen.   Dette er første fase er ferdig juni 2021, men vi ønsker å videreutvikle og gjøre dette verktøyet bedre og mer nøyaktig og detaljert vi har derfor en opsjon på 10 år til videreutvikling. Det vil være mulig for kommuner å bidra inn økonomisk for å bestille scenarioanalyser via TrFK. 



NYE KONSEPTER FOR 
KONTEINERFRAKT

24

Fremtidig 
distribusjonskonsept?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kanskje kunnskapen, møteplassen og teknologien vil føre fram til et distribusjonskonsept der vi får den fremtidige lakseveien og godsveksten over på sjø? Fersk fisk fra Færøyene (Bakkafrost) til Danmark 36 timer. Sommer og 40 timer vinter. Det er mulig også i Norge!Hitra – Hirtshals = 35 timer med dagens teknologi.  Ingen er så trafikkfarlig som en travel fisk til markedet (Geir A. Moe NLF)Det er ventet at transportbehovet øker på grunn av økt omsetning av varer. Samtidig har man i Norge, og internasjonalt, et uttalt ønske om å redusere lastebil transport. Det har derfor dukket opp noen nye konsepter for kontainerfrakt. Ett eksempel er et konsept utarbeidet av Rakuten, hvor det norske tekonologi-selskapet Maritime Robotics også er med. I konseptet har man feeder-skip som ankrer opp ved innløpet til fjorder og laster kontainere over til små shuttle-skip som så tar kontainere inn til land så nært sluttdestinasjon som mulig. Slik flytter man lossing av feederskip bort fra havner i byområder og frigir lagerområder til andre formål, og reduserer transportbehovet med lastebil.Vi synes at spesielt de her små autonome shuttle-skipene er interessante da de også kan brukes i andre transportsystem, og fordi de seiler korte nokk avstander til å være batteridrevet.
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