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Mandat – Transportsikkerhet – 
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 Retningslinjer 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.  
 
Nullvisjonen vil fortsatt være styrende for sikkerhetsarbeidet innen alle transportformene. Det er i 
tidligere perspektivanalyser pekt på en rekke utviklingstrekk som vil måtte få betydning for innretting 
av framtidens sikkerhetsarbeid. Samtidig vil det være en klar tendens til at jo nærmere nullvisjonen vi 
kommer, desto mer krevende blir det å oppnå en ytterligere reduksjon ettersom mange av de mest 
kostnadseffektive og virkningsfulle tiltakene allerede er tatt i bruk, og langt på vei utnyttet. 

 
2. Oppdrag  
På denne bakgrunn (jfr. avsnittet ovenfor) bes det om at etatene og Avinor går gjennom 
utfordringene på transportsikkerhetsområdet og vurderer mulige endringer i innrettingen av 
sikkerhetsarbeidet. Dette på en slik måte at et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, som også er med til å 
forebygge ulykkeshendelser det er vanskelig å forutse, opprettholdes. 
 
Etatene og Avinor vil i tillegg gjennomføre en vurdering av sikkerhetsforholdene knyttet til 

 Ikke-rutegående lufttransport (Avinor AS) 

 Fritidsbåtflåten (Kystverket i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet) 

 
3. Mål og suksesskriterier 
 
Mål 

 et beslutningsnotat som besvarer de spørsmålene som er stilt i oppdraget ovenfor 

 et beslutningsnotat som kan anvendes av etatene og Avinor i arbeidet med forslag til NTP 
2018-2027 
et beslutningsnotat og øvrig dokumentasjon som gir økt innsikt i datagrunnlag og de analyser 
og vurderinger som ligger til grunn 

 
Suksesskriterier 

 oppdatert og tilgjengelige data 

 faglig fundament 

 forståelig framstilling 

 anvendbarhet/relevans i videre arbeid 

 
4. Krav, forutsetninger og avgrensinger 
 
Krav  
Analysen skal være overordnet og tverrsektoriell. 
 
Forutsetninger  
Det forutsettes  



 at arbeidet gjøres basert på eksisterende kunnskap og dokumentasjon 
 

5. Produkt  
 Det skal utarbeides  

 et beslutningsnotat med tittelen «Transportsikkerhet» 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: Bjørn Erik Krosness (Kystverket) 

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

 Leder av arbeidsgruppen rapporterer til leder 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 og uoverensstemmelser gjøres mot sekretariatet og programstyret 
 

Ressurser 
  Bemanning: 

o Bjørn Erik Krosness (Kystverket) 
o Tarald Johansen (Avinor) 
o Erik Borgersen (Jernbaneverket)  
o Yngvild Munch-Olsen (Statens Vegvesen) 

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

 
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 

 


