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Mandat – Drivkrefter og utviklingstrekk 
–strategifasen NTP 2018-2027 
 
1. Bakgrunn og hensikt 
Oppdraget er en del av Strategifasen i NTP 2018-2027 og er basert på oppdrag gitt i Retningslinje 1 
(R1). Arbeidet i strategifasen skal oppsummeres i en hovedrapport og vil legge en vesentlig del av 
grunnlaget for og etatenes arbeid med planforslaget og departementets arbeid med 
stortingsmeldingen.  
 
R1 gir tre ulike oppdrag som er integrert i Drivkrefter og utviklingstrekk: 
 
«Oppdatert perspektivanalyse 
Som et grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 gjennomførte etatene og Avinor 
analyser av transportbehovet fram mot 2040. Det ble lagt særlig vekt på følgende drivkrefter og 
premisser: 

 Inntektsutvikling 

 Næringsutvikling i et internasjonalt perspektiv 

 Befolkningsutvikling 

 Klimamålsettingen og utredningen Klimakur 

 Sannsynlige endringer innen transportmiddel-, drivstoff- og framdriftsteknologi 
 
Som grunnlag for neste langtidsplan må det utarbeides en ny analyse av transportbehovet basert på 
nye anslag for inntektsutvikling og befolkningsutvikling. Tidsperspektivet skal utvides til 2050. Anslag 
for inntektsutviklingen skal baseres på Perspektivmeldingen 2013 (Meld. St. 12 (2012-2013)). 
Befolkningsutviklingen skal baseres på SSBs siste befolkningsframskrivninger. I henhold til R1 bør det 
ikke prioriteres å analysere konsekvenser av de øvrige drivkrefter og premisser (næringsutvikling, 
klima og teknologi), annet enn hvis det er etablert ny kunnskap som forventes å gi signifikant endrede 
konklusjoner. 
 
Det må gjøres rede for robustheten og usikkerheten i konklusjonene, sammen med de viktigste 
forutsetningene og deres betydning. Betydningen av ulike antakelser om befolkningsutvikling bør 
omtales spesielt. I konklusjonene må det framheves hvilke områder som krever spesiell 
oppmerksomhet i utformingen av den framtidige transportpolitikken, og hvilken betydning dette vil 
ha for det videre planarbeidet.  
 
I større grad enn ved utarbeidelsen av NTP 2014-2023 ber vi om at det innledningsvis legges større 
vekt på det internasjonale perspektivet, internasjonale drivkrefter og hvilke konsekvenser dette 
sannsynligvis vil få for utformingen av norsk transportpolitikk.  
 
Globalisering 
Globalisering innebærer økende økonomisk integrasjon mellom land. Bak dette ligger det faktorer 
som teknologisk utvikling med kraftig fallende transportkostnader, reduksjoner i toll og andre hindre 
mot handel, økt kapitalflyt over landegrensene og utvikling innen IKT. En voksende verdensøkonomi 
med inntektsvekst globalt og en sterkere internasjonal spesialisering og arbeidsdeling er en sterk 
drivkraft for økt handel og økt gods- og persontransport. Det er behov for økt kunnskap om hvordan 
de internasjonale trendene vil påvirke utformingen av norsk transportpolitikk, herunder tiltak for å 
bedre landets konkurranseevne.» 
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Det er ønskelig med “en analytisk vurdering av forventet utvikling i det store samfunnsbildet, og en 
beskrivelse av de viktigste drivkreftene”.  
 
Det er behov for å lage et framtidsbilde for 2050, basert på størst mulig grad av konsensus, som NTP-
arbeidet forholder seg til.  
 
I arbeidet skal det – så langt som det er relevant – benyttes foreliggende kunnskap, tilgjengelig og 
relevant offentlig statistikk, samt nasjonale og internasjonale framskrivinger. Det er aktuelt å benytte 
ulike metoder for å videreutvikle forståelsen av og nyansere premissene bak slike framskrivinger, få 
fram bakgrunnen for mulige trendbrudd og beskrive hvordan slike kan opptre. Rene 
trendframstillinger kan suppleres med andre metodiske tilnærminger for å beskrive en mulig framtid 
i et langsiktig perspektiv. 
 
 

2. Oppdrag  
Oppdraget består av følgende oppgaver: 

1. Det foretas en oppdatering av tallmaterialet som omhandler framskrivning av befolknings- og 
inntektsutvikling og demografi, og forventet betydning for arealbruk, reisemønster og 
transportarbeid. Det vurderes hvordan «knipper» av slike variable kan inngå i noen aktuelle 
scenarier. Scenariodannelsen tar utgangspunkt i arbeidet med «framsyn»-analysen (se punkt 
3). Her vil det blant annet være viktig å drøfte begrepet «trendbrudd», vurdere relevansen og 
beskrive premisser for at det kan oppstå. 
 

2. Det gis en framstilling av EUs transportpolitikk for de ulike transportformene, spesielt 
utviklingen av TEN-T-nettet og satsingen på jernbanekorridorer for godstrafikk. 
Jernbanestrekningen Oslo-Stockholm-Palermo er den strategisk viktigste for Norge. 
Det som omfatter godstransport koordineres med godsanalysegruppen og gruppen for 
internasjonale forbindelser.  
 

3. Det gjennomføres en «framsyn»-analyse hvor det vurderes hva de forventede 
utviklingstrekkene og drivkreftene og EUs politikk vil bety for den norske transportsektoren 
på lang sikt og i NTP-perioden. Det vil være aktuelt å ta i bruk verktøyet fra Metode 21 for å 
vurdere alternative utviklingstrekk.  
 

4. Det gjennomføres et eget ekspertseminar om den teknologiske utviklingens betydning for 
strategisk planlegging på transportområdet. Seminaret vil danne grunnlag for å vurdere 
hvordan det skal arbeides videre med dette temaet i NTP-arbeidet. Gjennom vurderingene 
av teknologisk utvikling, og som grunnlag for ekspertseminaret, bør det fokuseres på 
utvikling som er av betydning for transportformene hver for seg, og for to eller flere av dem. 
Det vil være viktig å ha et internasjonalt perspektiv på teknologier som er avhengige av en 
markedsmessig implementering, f.eks. IT/IKT og motorteknologi. Det kan imidlertid her også 
tenkes situasjoner der Norge kan spille en ledende rolle i utvikling og implementering, noe 
som et stykke på veg er tilfelle med el-biler. 
 

5. Hver etat/selskap utarbeider underveis i arbeidet et notat som gir en framstilling av 
utfordringsbildet slik den ser det. Dette må være koordinert og i samsvar med arbeidene 
etatene og Avinor gjør med perspektivanalysene/rutevise utredninger.  
 

6. Med bakgrunn i den raske digitale utviklingen innen ITS (Intelligente TransportSystemer) og 
digitale løsninger må det skisseres hvordan slike løsninger kan bidra til å oppfylle målene i 
transportpolitikken og bidra til en modernisering av transportsektoren. Særlig må det 
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redegjøres for hvordan ITS kan bidra til økt sikkerhet og økt fremkommelighet. Diskusjonen 
kan ta utgangspunkt i ITS-direktivet (som særlig gjelder veg og tilknytning til andre 
transportformer), men må også drøfte andre nye digitale løsninger for de andre delene av 
transportsektoren. 
 

7. Det tas sikte på å utarbeide en første rapport om forventet utvikling og sentrale drivkrefter 
(punktene over) til programstyret/styringsgruppen innen utgangen av mai 2014.  Denne skal 
danne grunnlaget og være relevant for andre analyser i strategiarbeidet. En fase to vil være 
en rapport som gir en samlet framstilling, og der relevante funn fra andre oppdrag blir lagt 
inn. Sluttrapport for fase to av oppdragene skal ferdigstilles innen 31. oktober 2014. 
 

«Det skal gjøres rede for robustheten og usikkerhetene i funnene og konklusjonene, sammen med de 
viktigste forutsetningene og deres betydning. Betydningen av ulike antakelser om 
befolkningsutvikling bør omtales spesielt. I konklusjonene må det fremheves hvilke områder som 
krever spesiell oppmerksomhet i utformingen av den framtidige transportpolitikken, og hvilken 
betydning dette vil ha for det videre arbeidet1.» 
 

3. Mål og suksesskriterier 
Funn av betydning fra arbeidet med “drivkrefter og utviklingstrekk” formuleres og kommuniseres slik 
at de kan brukes inn mot de øvrige utredningene, og det gjøres en helhetlig oppsummering etter at 
de andre gruppene har levert sine innspill i slutten av september. 
 

4. Krav, forutsetninger og avgrensinger  
I analysearbeidet skal det (forsøkes å) trekke et skille mellom foreliggende kunnskap og tema der det 
klart er behov for forskning og utvikling (FoU). I tillegg kan det tenkes tema der FoU-aktivitet er i gang 
og noen resultater allerede foreligger, men der sluttføring og drøfting av bruk av ny kunnskap 
gjenstår (f.eks. NIFS-prosjektet?). 
 
Videre er det relevant å vurdere hvordan utviklingstrekk og teknologi vil kunne påvirke de ulike 
delene av 4-stegs-prinsippet for vurdering av tiltak og virkemidler: vil for eksempel en forventet 
nedgang i utslipp gi mindre behov for endring i transportmiddelfordeling i byene? 
 
Med tanke på vurdering av videre utvikling i de analyserte variablene skal det vurderes ulike 
scenarier. Her settes aktuelle “knipper” av variable sammen (f.eks. befolknings- og 
økonomiskutvikling).  

 
5. Produkt 
Leveransen skal bestå av notat som dokumenterer tallmateriale (I), notat som beskriver «framsyn»-
analysen (II), seminar med notat (III) og sluttnotat (IV): 

I. Notat som dokumenterer oppdatering av tallmaterialet for framskrivning av sentrale variable 
(befolkning, inntektsutvikling, demografi og betydning for arealbruk, reisemønster og 
transportarbeid) og beskrivelsen av EUs transportpolitikk for de ulike transportformene. 
Frist for delleveranse I: 30.mai 2014. 
 
Denne leveransen skal danne grunnlag og være relevant for det videre strategiarbeidet. 
 

II. Notat som beskriver «framsyn»-analysen (med hensyn til hva de forventede 
utviklingstrekkene og drivkreftene og EUs politikk vil bety for den norske transportsektoren 
på lang sikt og i NTP-perioden). 

                                                           
1
 Som fotnote 1 
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Det arrangeres en/flere workshops med utgangspunkt i relevant metode hentet fra Metode 
21. Tidsrom: mai-juni 2014 
  
Frist for delleveranse II (notat): 30. juni 2014. 
 

III. Det gjennomføres et eget ekspertseminar om den teknologiske utviklingens betydning for 
strategisk planlegging på transportområdet. Seminaret vil danne grunnlag for å vurdere 
hvordan det skal arbeides videre med dette temaet i NTP-arbeidet.  
Tidsrom: august 2014. 
 
Videre vurderes et eget seminar for styringsgruppen (enten før eller etter ekspertseminaret), 
der tema blant annet vil kunne være å drøfte hvilke drivkrefter, utviklingstrekk og teknologier 
som er mest sentrale for transportetatene/Avinor, hver for seg og samlet. 
 
Frist for delleveranse III (notat som oppsummerer seminar og tilhørende analyse): 29.august 
2014. 
 

IV. Hver etat utarbeider et notat som gir en framstilling av utfordringsbildet slik de ser det. Dette 
må være koordinert og i samsvar med arbeidene etatene og Avinor gjør med 
perspektivanalysene/rutevise utredninger.  
Frist for delleveranse IV (notat): 30. september 2014. 
 

V. Det utarbeides et sluttnotat som gir en samlet framstilling, der relevante funn fra andre 
utredninger og analyser fanges opp. 
Frist for leveranse V: 31. oktober 2014. 
 

6. Organisering og gjennomføring 
 
Organisering, ansvar og myndighet 

 Overordnet (oppdragsgiver): styringsgruppen 

 Lederansvar/-myndighet: Tor Nicolaisen (Jernbaneverket) 

 Mandatavklaring, prosess: mot sekretariatet innen 1. april 2014 
 
Styring og rapportering 

 Leder av arbeidsgruppen rapporterer til sekretariatsleder/leder av programstyret, delegert til 
kontaktperson Therese Ustvedt 

 Koordinering av arbeidet gjøres gjennom sekretariatet og gjennom de fastlagte 
koordineringsmøtene (se pkt. 7 Tid nedenfor) 

 Avklaring av uklarheter og uoverensstemmelser gjøres mot sekretariatet og programstyret 

 Koordinering og samordning: 
 
 
Ressurser 
Leder  Tor Nicolaisen     Jernbaneverket 
Medlem Claus Wiggen Kamstrup   Kystverket 
Medlem  Jon Inge Lian    Avinor AS 
Medlem  Therese Ustvedt   Statens vegvesen 
Medlem  Sjur Helseth    Jernbaneverket 
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Rollebeskrivelser  
 

7. Tid 
 Første delrapport innen 30.05.2014, avsluttende delrapport innen 30.09.2014 

 Sluttprodukt leveres innen 31. oktober 2014  

 Delleveranser/milepæler – statusrapport om framdrift til 19. juni (halvvegsmøtet) 

 Analyse av oppdraget – kontroll mot oppdragsgiver innen 1. april (oppstartsmøte) 

 Møter: 
o Prosessledermøter:  
o Halvvegsmøte: 19. juni 


