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Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på
transportområdet
Fylkeskommunene er invitert til å gi innspill til samferdselsdepartementet (SD) om prioritering i
NTP 2022-31. Viken fylkeskommune inviterer kommunene og regionale aktører til å komme med
synspunkter på hva det er viktigst å legge vekt på i NTP 2022-2033.
I mai 2019 ga Viken fellesnemda innspill til samferdselsdepartementet på de største
utfordringene i Viken (se vedlegg).
Samferdselsdepartementet vil utarbeide en mer strategisk og overordnet Nasjonal transportplan,
der det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse. Det vil være viktig å
sørge for fleksibilitet slik at planleggingen kan tilpasses samfunnsmessige endringer og
teknologisk utvikling. I en overordnet og langsiktig planlegging legges det til grunn at de viktigste
utfordringene håndteres først. For de siste seks årene i planperioden ønsker derfor
samferdselsdepartementet ikke innspill på konkrete prosjekter og tiltak.
Samferdselsdepartementet har varslet at de kommer til å være mer tilbakeholdne enn tidligere
med å bestemme konkret tiltak som ligger langt fram i tid. Det er her ønskelig med innspill på
langsiktige satsingsområder framfor en liste av utbyggingsprosjekter.
I første seksårsperiode ber departementet fortsatt om prioriteringer på konkrete prosjekter og
tiltak, samtidig som at planen også for denne perioden løftes til et mer strategisk og overordnet
nivå. Det er svært mange prosjekter som allerede ligger inne i NTP 2018-29. Det er derfor lite
handlingsrom for nye tiltak de kommende 10 årene, med mindre prosjekter løftes ut for å gi plass
til nye løsninger.
Viken fylkeskommune ønsker begrunnede innspill på statlig transportløsninger som kan bidra til
fylkeskommunens og kommunenes felles innsats for å:


Fremme en miljø- og klimavennlig utvikling med lavt forbruk av ressurser
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Ivareta bosetting, næringsutvikling og bærekraftige distrikter
Realisere målsettinger om by- og tettstedsutvikling med reduserte behov for transport

Basert på de største utfordringene i Viken inviteres kommuner og regionale aktører til å komme
med forslag til prioritering av følgende:
1) Konkrete prosjekter, tiltak og satsingsområder de første 6 årene i perioden hvor:
 Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge.
 Løsningene er knyttet til de identifiserte utfordringene i Viken (se vedlegg).
Sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet.
 Kommunen beskriver i hvilken utstrekning de selv prioriterer å gjennomføre løsninger på
områder hvor de selv har et ansvar, og som støtter opp under forslag til statlige løsning.
2) Langsiktige satsingsområder for Viken:
a) Forslag til langsiktig satsingsområder på de frem transportkorridorene som berøre
Viken.
b) En høy andel av trafikken på riksveier og jernbaner i Viken er lokaltrafikk som også en
del av det samlet transportsystem rundt Oslo. Fylkeskommunen ønsker innspill på
langsiktig utvikling av helheten i transportsystemet gjennom Viken.
Hver av kommunene i Viken kan gi egne innspill, men det er en fordel om kommunene samordner
sine innspill i regioner, helt eller delvis.
Kommunene oppfordres til å involvere lokalt næringsliv i sine prosesser.

Innspill sendes fortløpende og senes til post@viken.no 2.mars 2020

Med vennlig hilsen
Guro Helene Bakke Eker
saksbehandler
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive opplysninger).
Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.
Vedlegg:
1 Innspill på hovedutfordringer på transportområdet (ettersendt sak)
2 Brev fra samferdselsdepartementet til fylkene
3 Adresseliste
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