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Mandat – Internasjonale forbindelser –
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 departementets arbeid med stortingsmeldingen og for etatenes arbeid med 
planforslaget.  
 
De internasjonale forbindelsene har i de foregående NTP-ene blitt noe forskjellig behandlet. 
Oppmerksomheten rundt disse forbindelsene i NTP 2014-2023 er lav, og omtalen er svært begrenset 
både i etatenes planforslag og i stortingsmeldingen. 
 
Disse forbindelsene er imidlertid av stor betydning for et næringsliv som i stadig høyere grad 
opererer i et internasjonalt marked. Styringsgruppen har derfor slått fast at de grensekryssende 
forbindelsene skal vies særlig oppmerksomhet i det kommende NTP-arbeidet. Noen av disse 
forbindelsene er av stor nasjonal betydning, mens andre først og fremst har betydning for regional 
utvikling (gjelder først og fremst veg). 
 
Arbeidet med Nordområdeutredningen og det påfølgende arbeidet med Joint Barents Transport Plan 
(JBTP) har et særlig fokus på forbindelsen mellom landene som utgjør Barentsregionen (og 
Nordkalotten).  Det er aktuelt å se nærmere på de metodene som er brukt i dette arbeidet, og 
resultatene som har kommet ut av det.  
 
Det som skjer i EU er viktig for arbeidet med grensekryssende forbindelsene. Her planlegges utvikling 
av et kjerne-transportnett, TEN-T, innen 2030. Nettverket er basert på ni korridorer og skal fjerne 
flaskehalser, oppgradere infrastrukturen og strømlinjeforme grensekryssende transport for personer 
og gods. 
 

2. Oppdrag  
Hovedmålet med arbeidet med internasjonale de internasjonale forbindelsene er høy effektivitet i 
transportavviklingen i de prioriterte forbindelsene. Dette innebærer en systematisert samhandling 
mellom de aktuelle landene i planlegging og gjennomføring av utvikling, drift og vedlikehold. 
 
Oppdraget: 

 kartlegge og beskrive status på alle internasjonale forbindelser i den nasjonale 
transportinfrastrukturen 

 kartlegge og beskrive potensial for samordning/tverrprioritering mellom transportformene 
for de forbindelsene der det er relevant 

 kartlegge og beskrive ulikheter/uoverensstemmelser mellom Norges prioriteringer og det 
aktuelle nabolands tilsvarende prioriteringer, herunder beskrive antatte årsaker til 
ulikhetene 

 kartlegge og beskrive utfordringer i beslutningsprosessene mellom Norge og de aktuelle 
nabolandene 

 kartlegge og analysere hvordan EUs transportpolitikk og –reguleringer, herunder TEN-T, 
virker inn på utviklingen av den nasjonale transportinfrastrukturen 



 anbefale en strategi for utvikling av de internasjonale forbindelsene, herunder kriterier for 
prioritering 

 beskrive de tiltakene som må gjennomføres på kort (2018-2021), mellomlang (2022-2027) og 
lang sikt (ut over planperioden) for å effektivisere transportene i de internasjonale 
forbindelsene 

 
Analysen skal også inkludere en vurdering av hvordan den grensekryssende transportinfrastrukturen 
bør utvikles for å styrke integreringen av næringsliv og arbeidsmarked mellom Sverige og Norge, og 
hvordan luftfarten bør utvikles for å skape et fleksibelt arbeidsmarked internt i Norge og mellom 
Norge og resten av EØS-området.   
 

3. Mål og suksesskriterier 
 
Mål 

 et beslutningsnotat som besvarer de deloppdragene som er listet i oppdraget ovenfor 

 et beslutningsnotat som kan anvendes av etatene i arbeidet med hovedrapporten for 
strategifasen 

 et beslutningsnotat og øvrig dokumentasjon som gir økt innsikt i variablene og 
endringsfaktorene 

 øvrig dokumentasjon som gir økt innsikt i det bakenforliggende faktagrunnlaget og de 
analyser som er gjennomført 
 

Suksesskriterier 
 oversikt over relevant eksisterende kunnskap og dokumentasjon 

 tilstrekkelig grundighet og dybde til å legge grunnlaget for å besvare spørsmålene i 
oppdraget og for videre, utdypende arbeid 

 forståelig framstilling 

 anvendbarhet/relevans i videre arbeid 
 

5. Produkt  
Det utarbeides  

 et beslutningsnotat med tittelen «Internasjonale forbindelser» oppad begrenset til 5 sider 
(eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg) 

 andre delleveranser etter bestilling fra programstyret og/eller styringsgruppen 

 statusrapporter til prosesstyringsmøter 

 
6. Organisering og gjennomføring  
 
Organisering, ansvar og myndighet 

 Overordnet (oppdragsgiver): Styringsgruppen 

 Lederansvar/-myndighet: Hans Silborn (Statens vegvesen, leder) 

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

 Leder av arbeidsgruppen rapporterer til leder av programstyret, delegert til kontaktperson i 
sekretariatet Rolf-Helge Grønås 

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

 Avklaring av uklarheter gjøres mot sekretariatet og programstyret 

 Koordinering og samordning: dette er spesielt viktig mot utredningen «Regional utvikling». I 
mandatet for denne utredningen heter det: «Analysen skal også inkludere en vurdering av 



hvordan den grensekryssende transportinfrastrukturen bør utvikles for å styrke integreringen 
av næringsliv og arbeidsmarked mellom Sverige og Norge, og hvordan luftfarten bør utvikles 
for å skape et fleksibelt arbeidsmarked internt i Norge og mellom Norge og resten av EØS-
området.» Se nedenfor om krav om samordning mellom gruppene 

 Arbeidet må samordnes på enkelte områder med arbeidet med «Regional utvikling» og 
«Godsprosjektet», slik at arbeidsdelingen blir funksjonell og at data, vurderinger og 
slutninger utveksles mellom arbeidsgruppene 

 Arbeidet i nord og vegdirektørenes samarbeid i Norden  
 

Ressurser 
 Bemanning: 

o Hans Silborn (Statens vegvesen, leder) 
o Trine Lysne (Avinor AS) 
o Bjørn Egede Nissen (Jernbaneverket) 
o Thor Vartdal (Kystverket) 
o Veronica Wiik (Statens vegvesen/region nord)  

 

 Etatenes forpliktelse til å stille tilstrekkelig kompetanse er regulert i samarbeidsavtalen 
mellom etatene og Avinor AS 

 Budsjett: 500 000,- 

 
7. Tid 

 Sluttprodukt leveres innen 30. september 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 

 


