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Mandat – Transportutvikling og 
samfunnsøkonomisk effektiv 
transportavvikling i korridorene –
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.  
 
Det er et økende behov for å utvikle metoder, verktøy og analyser som setter oss i stand til å foreta 
sammenlikninger av samfunnsøkonomisk effektivitet av tiltak mellom transportformene. Dette er ett 
av flere oppdrag som skal bidra til denne utviklingen. 
 
 «Som et grunnlag for langtidsplanleggingen er det viktig å gjennomføre analyser som gjør oss i stand 
til å vurdere ressursbruk i ulike områder og på tvers av transportformene for å finne de beste 
tiltakene for å oppnå de overordnede målene i NTP. Slike analyser omfatter både behov for økt 
kapasitet i områder med stor trafikk, og mer robust infrastruktur som gir bedre framkommelighet i 
øvrige områder.» 
 
2. Oppdrag  
«Etatene og Avinor bes (derfor) om å kartlegge hvor man har de viktigste framkommelighets-
problemene i dag, og analysere hvordan dette forventes å utvikles framover. 
Videre ber vi etatene og Avinor om å gjennomføre en overordnet og tverrsektoriell analyse av 
hvordan den ventede transportetterspørselen i korridorene kan møtes mest mulig 
samfunnsøkonomisk effektivt. 
 
Analysen skal være overordnet og prinsipiell, uten å gå inn i det enkelte investeringsprosjekt, men 
være grunnlag for senere deler av planarbeidet. Det bør i tilfellet undersøkes hvilke transportformer 
og hvilken type tiltak som mest mulig effektivt kan håndtere transportbehovet i korridorene. Både 
rene innenlandske korridorer og korridorer til utlandet er relevante, samt både person- og 
godstransport. Det må komme tydelig fram hvilke forutsetninger som er lagt til grunn i 
analysearbeidet og hvilke forutsetninger som er mest kritiske for resultatet. Det må også framgå 
hvordan en samfunnsøkonomisk lønnsom innretning av transportpolitikken i korridorene slår ut for de 
ulike transportpolitiske målene.» 
 
3. Mål og suksesskriterier 
 
Mål 

• et beslutningsnotat som besvarer de bestillingene som er stilt 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 grunnlaget for og 
utfordringene knyttet til videre utvikling av pålitelige og konsistente metoder for å 
sammenlikne samfunnsøkonomisk effektivitet mellom transportformene 

 
Suksesskriterier 

• faglig fundament 
• forståelig framstilling 
• anvendbarhet/relevans i videre arbeid 

 
4. Krav, forutsetninger og avgrensinger 
 
Krav 
Analysen skal være overordnet og prinsipiell, uten å gå inn i det enkelte investeringsprosjekt, men 
være grunnlag for senere deler av planarbeidet. 
 
Det bør undersøkes hvilke transportformer og hvilken type tiltak som mest mulig effektivt kan 
håndtere transportbehovet i korridorene. 
 
Både rene innenlandske korridorer og korridorer til utlandet er relevante, samt både person- og 
godstransport.  
 
Det må også framgå hvordan en samfunnsøkonomisk lønnsom innretning av transportpolitikken i 
korridorene slår ut for de ulike transportpolitiske målene. 
 
Forutsetninger 
Det må komme tydelig fram hvilke forutsetninger som er lagt til grunn i analysearbeidet og hvilke 
forutsetninger som er mest kritisk for resultatet.  
 
Departementet er klar over at en slik analyse på dette stadiet i planprosessen er metodisk 
utfordrende. Vi ber om at dette ved behov tas opp og drøftes i Samordningsgruppen. 
 
Avgrensning  
Oppdraget skal i hovedsak se på korridorer der et er konkurranseflater 
mellom vegtransport og jernbane. Arbeidsgruppen vurderer om det for 
enkelte korridorer er aktuelt å trekke inn lufttransport (persontransport 
lange reiser) og sjøtransport (gods). 
5. Produkt  
Det utarbeides  

• et beslutningsnotat med tittelen «Transportutvikling og samfunnsøkonomisk effektiv 
transportavvikling i korridorene» 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: Christoph Siedler, JBV 
• Mandatavklaring, prosess: mot sekretariatet innen 30. juni 2014 



Styring og rapportering 
• Leder av arbeidsgruppen rapporterer til sekretariatsleder/leder programstyret, delegert til 

kontaktperson 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 (statusmøter mv., samordning av tidsplan, tilgang på 

delresultater mv.) 
 

Ressurser 
• Bemanning: 

o  Christoph Siedler (JBV) 
o Anne Kjerkreit (SVV) 
o Kirsten Tegle Bryne (SVV) 
o Joel Sultan (JBV)Per Jorulf Overvik (JBV) 
o Gunhild Furu (kontaktperson for KYV) 

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

7. Tid 
• Sluttprodukt leveres innen 15.desember 2014 
• Delleveranser/milepæler – statusrapport om framdrift til 19. juni (halvvegsmøtet) 
• Analyse av oppdraget – kontroll mot oppdragsgiver innen Møter: 

o Prosessledermøter: 18. august og 8. oktober 2014 
o Halvvegsmøte: 19. juni 2014 
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