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Webinar om NTP 2025-2036

Osloregionens oppfølging

Diskusjon og Osloregionens videre oppfølging
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Oppfølgingsspørsmål – etter innledninger fra Statens Vegvesen 

og Transportøkonomisk Institutt

• Er det tema i utredningsoppdragene som ikke er dekket?

• Ivaretar oppdragene i god nok grad hensyn til klima/miljø/natur og 

teknologiske endringer, evt andre utfordringer?

• Er byområdenes utfordringer godt nok ivaretatt?

• Hvordan få mer for pengene?

• Er de samfunnsøkonomiske analysene egnet for planlegging og 

prioritering?
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Viktige premisser i arbeidet (fra Therese Ustvedt-presentasjon)

• Økonomisk handlingsrom i offentlig 
sektor forventes å bli redusert
• Kan teknologi utsette/erstatte 

investeringer i infrastruktur?

• Samfunnssikkerhet og beredskap blir 
viktigere
• Krig i Europa, cybersikkerhet, 

klimatilpasning

• Sentrale klima- og miljømål skal nås i 
perioden
• Energibruk og -tilgang
• Arealbruk og -behov

• Kan endringer i framtidige reise- og 
handelsmønstre påvirke 
transportmønster eller -behov?
• Nye næringer, fleksibel arbeidshverdag, 

internetthandel.
Foto: Jernbanedirektoratet
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Om Osloregionens oppfølging

• Arbeidet med NTP er en høyt prioritert oppgave for 

medlemmene i Osloregionen IPR. 

• Utarbeide en overordnet strategi for Osloregionens 

oppfølging av NTP-arbeidet frem mot Stortingets 

behandling våren 2024. 

• Hovedmål (forslag) i Osloregionens arbeid: 

– styrke regionens gjennomslagskraft gjennom bred 

medlemsinvolvering og å synliggjøre regionens 

utfordringer og hvordan satsinger i regionen bidrar til å 

nå mål for NTP 2025-2036. 
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Osloregionens oppfølging av NTP-arbeidet -

Kunnskapsutvikling, medlemsinvolvering og politisk forankring
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Foto: Amanda Iversen Orlich/Osloregionen, Østlandssamarbeidet Kristian Singh-Nergård, Østlandssamarbeidet/OsloregionenFoto: Amanda Iversen Orlich/Osloregionen, Østlandssamarbeidet Foto: Amanda Iversen Orlich/Osloregionen, Østlandssamarbeidet
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Planlagt oppfølging av NTP-arbeidet i Osloregionen 2023-2024
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• Politisk forankring av Osloregionens oppfølging, styremøte 9. desember

• Følge opp etatenes leveranser på utrednings- og prioriteringsoppdrag

• Medlemsinvolvering og forankring - administrativt og politisk

• Samarbeid med aktuelle organisasjoner

• Dialog med transportetater, Samferdselsdepartementet, Stortinget og Regjeringen

• Delta i innspillsmøter og høringer

• Gjennomføre faglige og politiske seminarer/webinarer på aktuelle tema
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Kommunikasjon blir viktig! Følg oss i ulike kanaler: 

• www.osloregionen.no

• Nyhetsbrev: Påmelding på forsiden på 

vår web

• Sosiale medier: Facebook, LinkedIn, 

Twitter
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Kontakt oss: 

oyvind.satvedt@osloregionen.no

eva.nass.karlsen@osloregionen.no
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