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Mandat – Klima – strategifasen NTP 
2018-2027 
 
1. Bakgrunn og hensikt 
Oppdraget er en del av Strategifasen av NTP 2018-2027. Arbeidet i strategifasen skal oppsummeres i 
en hovedrapport og vil legge en vesentlig del av grunnlaget for etatenes arbeid med planforslaget og 
departementets arbeid med stortingsmeldingen. R1 legger til grunn at det i de ulike analysene skal 
belyses hva som kreves for å oppnå målet om omstilling til et lavutslippsamfunn innen 2050. En 
dedikert klimagruppe er etablert for å gi en oppdatert vurdering av aktuelle/nødvendige tiltak og 
virkemidler i transportsektoren for å bidra til å nå nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp.  
 
2. Oppdrag  
Transportetatene og Avinor skal beskrive utfordringer og konsekvenser av forventet 
transportutvikling for klimagassutslipp og synliggjøre alternative muligheter og strategier for å nå 
klimamål innenfor transportsektoren. Miljødirektoratet har i brev av 16.01.2014 fra Klima- og 
miljødepartementet fått i oppdrag å gjennomføre et utredningsarbeid som blant annet skal 
inneholde en analyse av lavutslippssamfunnet mot 2050. Transportetatene og Avinor skal, i henhold 
til R1, delta aktivt i dette arbeidet. Utredningsarbeidet vil på linje med øvrige analyser gi viktig 
faktagrunnlag inn i NTP-arbeidet.   
 
Klimagruppen skal gjennomføre følgende: (Det skal legges opp til tett samarbeid med 
Miljødirektoratet om analyser der det er relevant).  

1. Beskrive de viktigste utfordringene for etatene og Avinor.  
2. Gjennomføre grove beregninger som viser klimagassutslippene fra transportsektoren i 2050. 

Grunnprognosenes forventninger til trafikkvekst legges til grunn. Det legges til grunn at 
transporttilbudet dekker samfunnets behov for transport, og at infrastrukturen utvikles i tråd 
med de behovene som påvises av den enkelte etat/selskap. Utgangspunktet er 
«stamnettutredningene» fra arbeidet med NTP 2014- 2023 

3. Gjennomføre en analyse av ulike tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra 
transport og derigjennom bidra til å nå nasjonale klimamål.  

4. Vurdere om det er behov for å gjøre nye strategiske valg innenfor transportområdet for å 
møte klimautfordringene. Der dette anbefales skal det tydelig framgå av leveransene. Det 
skal også tydelig framgå der dette betyr målkonflikter mot andre deler av 
transportpolitikken. 
 

3. Mål og suksesskriterier 
Målet for delprosjektet er å gi en kortfattet og klar analyse av konsekvensene av en «business as 
usual»-utvikling samt aktuelle/nødvendige tiltak og virkemidler for å møte nasjonale og 
internasjonale klimaforpliktelser.  Videre skal Klimagruppen gjøre en vurdering av hvorvidt det er 
behov for å gjøre nye strategiske valg innenfor transportområdet.  
 
4. Krav, forutsetninger og avgrensinger 
Arbeidet forutsettes samordnet med Miljødirektoratets arbeid med en revidert klimaanalyse og må 
videre koordineres mot andre utredninger i Strategifasen av NTP. Transportmodellgruppa og 
Miljøgruppa samt Drivkrefter og utviklingstrekk, vil være sentrale grupper for samarbeid. 
Klimatilpasning håndteres i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. En grov estimering av 



klimagassutslipp fra infrastrukturtiltak hensyntas i utredningen. Videreutvikling av metode for 
klimagassbudsjett og klimaregnskap fra nye prosjekter, håndteres utenfor denne arbeidsgruppen. 
 
5. Produkt  
Det utarbeides  

 et beslutningsnotat med tittelen «Klima» oppad begrenset til 5 sider (eks forside, 
innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg) 

 andre delleveranser etter bestilling fra PS og/eller SG 

 statusrapporter til prosesstyringsmøter 
 
6. Organisering og gjennomføring  
Organisering, ansvar og myndighet 

 Overordnet (oppdragsgiver): Styringsgruppen 

 Lederansvar/-myndighet: Rolf Jørn Fjærbu 

 Mandatavklaring, prosess: sekretariatet 
 
Styring og rapportering 

 Leder av arbeidsgruppa rapporterer til sekretariatsleder/leder programstyret, delegert til 
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 

 Bemanning: 
o Rolf Jørn Fjærbu (Kystverket, leder) 
o Olav M Larsen (Avinor AS) 
o Elin Staurem (Jernbaneverket) 
o Ellen Foslie (Statens vegvesen) 
o Eventuell støttekompetanse i etatene og Avinor 

 

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

 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: egen plan 
o Halvvegsmøte: 19. juni 2014 

 


