
 
 

Utkast Osloregionens 

kommunikasjonsplan NTP 2025-2036 
 

 

1. Innledning/bakgrunn 

Regjeringen besluttet i juni 2022 at neste nasjonale transportplan skal legges frem ett år 

tidligere enn ordinær rullering på fire år normalt skulle tilsi. Det innebærer at transportplanen 

legges frem våren 2024, for tolvårsperioden fra 2025 til 2036.  

 

Arbeidet med NTP er en høyt prioritert oppgave for medlemmene i Osloregionen IPR. Det ble 

gjort et omfattende arbeid med NTP 2022-2033 over en lengre periode, med bred involvering 

av medlemmene, både administrativt og politisk. Det ble også arbeidet systematisk med 

kommunikasjon, som gjorde Osloregionens hovedbudskap gjenkjennelig. Samtidig er det 

potensiale for bedre kommunikasjon og koordinering, både internt og eksternt i samarbeid 

med andre, som kan bidra til større politisk gjennomslag.  

 

Dette notatet er en kommunikasjonsplan for Osloregionens i forbindelse med arbeidet med 

NTP frem mot Stortingets behandling våren 2024.  

2. Planlagt prosess Samferdselsesdepartementet og 

transportvirksomheter 

Nedenfor er milepæler i planlagt prosess fra Samferdselsdepartementet og 

transportvirksomhetene. 

 

• Utredningsoppdrag 

o Tekniske forutsetninger (levert 1. oktober 2022) 

o Utredninger og analyser (frist 22. januar 2023) 

• Prioriteringsoppdrag, frist 31. mars 2023 

• Høring (april-juni 2023?) 

• Meldingsarbeid 2023 til vinter 2024 

• Oppdaterte kostnader mv. fra virksomhetene høst 2023 
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• Stortingsmelding (mars 2024?) 

• Stortingsbehandling (juni 2024?) 

 

Dokumenter fra Samferdselsdepartementet om NTP 2025-2036 er tilgjengelig på 

departementets nettsider. Transportvirksomhetene (Avinor AS, Bane NOR SF, 

Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen) har en nettside om NTP-

arbeidet. 

 

3. Mål med kommunikasjonen  

Målet er å sikre at Osloregionen får gjennomslag for sine posisjoner inn mot rullering av 

Nasjonal transportplan. 

 

Hovedmål for Osloregionens arbeid med NTP 2025-2036 er å: 

… styrke regionens gjennomslagskraft gjennom bred medlemsinvolvering 

… synliggjøre regionens utfordringer og hvordan satsinger i regionen bidrar til å nå mål for NTP 

2025-2036 

 

Fremgangsmåte: 

• Bred involvering av Osloregionens medlemmer for å sikre god forankring av innspill til 

nasjonale myndigheter og for å ivareta utfordringer blant medlemmene og i regionen 

• God dialog og kontakt med transportetatene, departementer, regjeringen og Stortinget og 

samarbeidspartnere 

• Synliggjøre utfordringer og hvordan satsinger i regionen kan bidra til å nå nasjonale mål for 

NTP og klimamål 

 

4. Målgrupper  

Interne målgrupper: 

• Medlemmer (administrativt og politisk) 

Eksterne målgrupper: 

• Fylkeskommuner 

• Politikere på nasjonalt nivå (Stortinget og regjeringen) 

• Departementer 

• Transportvirksomheter 

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/ntp-2025-2036-i-arbeid/dokumenter-om-ntp-20252036/id2926116/
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/ntp-2025-2036-i-arbeid/dokumenter-om-ntp-20252036/id2926116/
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/nasjonal-transportplan/nasjonal-transportplan-2025-2036/
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/nasjonal-transportplan/nasjonal-transportplan-2025-2036/
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5. Budskap 

Per januar 2023 er ikke budskapet i kommunikasjonen endelig utformet, men vil være en del av 

arbeidet våren 2023 på bakgrunn av utredninger/prioriteringer fra transportetater og 

involvering av medlemmer. Vinklingen av budskapet utformes for ulike målgrupper og som 

bidrar til å nå mål med kommunikasjonen. 

 

 

6. Kanaler og plattform 

 

Her er en oversikt over plattformene og kanalene vi har tilgjengelig for kommunikasjon i dette 

arbeidet: 

 

Webinarer/seminarer 

Det vurderes underveis å arrangere webinarer eller kortere seminarer på utvalgte tema med 

faglig og/eller politisk deltagelse. 

 

Konferanser (større arrangement) 

• NTP konferanse 4. mai 2023 i samarbeid med NHO Viken Oslo, LO Viken Oslo og 

Østlandssamarbeidet 

Nyhetsbrev 

• Osloregionen har nyhetsbrev der de kan dele informasjon og nyheter om prosjektet. 

Sosiale medier 

• Det opprettes ingen felles sosiale medier-kanaler, men alle parter tar ansvar for å dele 

aktuelle saker og nyheter i sine eksiterende kanaler 

Eksterne deltakere 

• Bør oppfordres til å dele i sine egne nettverk i forkant og etterkant av deltakelse 

Nettsiden www.osloregionen.no 

Informasjon om Osloregionens arbeid med NTP vil legges ut på en egen samleside på nettsiden. 

 
Teams  

• Brukes til internkommunikasjon 

 

 

http://www.osloregionen.no/
https://www.osloregionen.no/prosjekter/areal-transport-mobilitet-og-logistikk/ntp-2025-2036-og-osloregionens-oppfolging/
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7. Kommunikasjonsaktiviteter/milepæler 

Kommunikasjonsaktiviteter vil blir planlagt i forbindelse med milepælene i tabellen nedenfor.  

 

Hva? Hvor? Når? Hvem? 

Vurdering av komm.tiltak ifm. leveranse 

fra transportetater på utredningsoppdrag 

med frist for levering 22. januar 

   

Gjennomføre jernbanekampanje  Våren 2023  

Møte med Transport- og 

kommunikasjonskomiteen (tenativt) 

 Mars/april 

2023 

 

NTP-konferanse med samarbeidspartnere  4. mai 2023  

Prosess for innspill til høring om 

utredningsoppdrag og 

prioriteringsoppdrag 

 April-juni 2023  

Delta i innspillsmøte med sentrale bruker- 

og interesseorganisasjoner  

 13. februar 

2023 

 

Møte med fylkesbanker på Stortinget  Høsten 2023  

Faglige og politiske seminarer basert på 

transportetatens gjennomførte oppdrag 

med leveranse 2023 

   

Innspill til Stortingsmelding om NTP 

• Prosess for medlemsinvolering i 

innspill til høringssvar til NTP 

2025-2036 

• Seminar / webinar med politisk 

deltakelse fra Stortinget, regionalt 

og lokalt 

• Deltakelse på høring i Stortinget 

 Våren 2024  

Stortingets behandling av NTP 2025-2036  Juni 2024  

 


