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Usikkerheter, uenigheter og 

kunnskapshull

Forventningsavklaring: 

• Mer om usikkerheter og kunnskapshull

• Mindre om uenigheter

Ill.: Melkeveien
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Viktig å huske på forskjell på 

beslutningsgrunnlag og 

beslutning

• Resultatet av fremskrivinger og 

samfunnsøkonomiske nytte-

kostnadsanalyser er del av 

beslutningsgrunnlag 

• Politisk ledelse beslutter hva som skal stå 

i NTP

Ill: Melkeveien



Til hinder for 
klimareduksjoner?

T. L. Midtbø/SD



Beslutningsgrunnlaget for NTP – er det til 

hinder for klimareduksjoner?

• Faglige oppdrag til transportvirksomhetene, blant annet om 

hvilke utfordringer som skal løses, forbedring av 

analyseverktøy og miljøtemaer med betydning for NTP 

• Næringsliv og organisasjoner, forskningsmiljøer, 

fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget 

har blitt invitert til å komme med innspill om de største 

utfordringene

• Og prioriteringer der samfunnsøkonomiske analyser er en viktig 

del av grunnlaget
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Samfunnsøkonomiske analyser er 

mer enn NKA

• Tallfest og verdsett virkningene så langt det lar seg gjøre 

• Hovedintensjonen med å sette en kroneverdi på 

virkningene er at en felles målenhet gjør det mulig å 

beregne den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, 

og dermed blir det enklere å sammenligne og 

rangere tiltakene

• Kroneverdien som fremkommer som prissatt virkning 

vil (stort sett) ikke finnes igjen i regnskapstall

• Vurder ikke-prissatte virkninger. 

• Virkningens størrelse er utslagsgivende, ikke om den kan 

tallfestes og prissettes

Kilde: DFØ
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Klimavirkningen er en del av beslutningsgrunnlaget
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Nasjonal transportplan 2022-2033



Beslutningsgrunnlag 
og usikkerhet

T. L. Midtbø/SD



Formål med NTP er blant annet å sikre at 

vi får rett infrastruktur til rett tid

Fremskrivinger

• Tar utgangspunkt i vedtatt politikk og virkemiddelbruk

• Befolkningsutvikling og inntektsvekst

Samfunnsøkonomiske analyser og økt usikkerhet

• Innfasing av ny teknologi

• Konsekvenser av korona – spesielt på arbeidsreiser og 

kollektivtransportprosjekter

• Forsterket klimapolitikk og miljøhensyn

Mekanismer i NTP for å ta riktige valg

• Blant annet tilnærming til ny teknologi og porteføljestyring
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Modeller er nettopp 

modeller. Må brukes 

med fornuft og vi må 

kjenne til usikkerheten.



Porteføljestyring

• Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF og Kystverket 

skal jobbe videre med å optimalisere investeringsporteføljen. 

• Virksomhetene skal minimum én gang i året legge fram en revidert 

porteføljeprioritering […] I denne skal virksomhetenes prioritering bestemmes av 

samfunnsøkonomisk prissatt lønnsomhet, ikke-prissatte virkninger og vurdering av 

usikkerhet inkludert teknologirisiko. 

• Optimalisert og modent

• Avhengigheter mellom prosjekter og tiltak

• Årlige porteføljeprioriteringer skal være offentlig tilgjengelige
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Kunnskapshull 

T. L. Midtbø/SD



Kunnskapshull

Regjeringen vil 

• videreutvikle de samfunnsøkonomiske analysene og øvrig 

beslutningsgrunnlag for en helhetlig, bærekraftig og langsiktig strategisk 

planlegging

• videreutvikle en metode for å inkludere direkte byggeutslipp og utslipp fra 

arealbeslag i de samfunnsøkonomiske analysene i konsekvensutredninger, 

konseptvalgutredninger og andre beslutningsgrunnlag for 

samferdselsprosjekter, og i den forbindelse se på hvordan dette kan 

implementeres i forbindelse med de ulike porteføljene og styringen av disse

• utarbeide en kunnskapsstrategi som kan gi et samlet utfordringsbilde og 

strategisk retning for forskningsinnsatsen i transportsektoren
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Mye bra i norsk 

transportplanlegging –

men alltid noe å forbedre


