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Nasjonal transportplan 2022-2033 - orientering om prosess og Vikens
innspill
Vedlegg:
1 Nasjonal Transportplan 2022-2033: Innspill på hovedutfordringer på transportområdet

Komitélederens forslag til innstilling

Samferdselskomiteen tar saken til orientering.

Komitélederens behandling
Ingen endring.
Sarpsborg, 16. mai 2019
Olav Moe
leder av samferdselskomiteen

Fylkesrådmannens anbefaling
Samferdselskomiteen tar saken til orientering.
Sarpsborg, 8. mai 2019
Anne Skau

Jostein Haug

fylkesrådmann

kst. fylkesdirektør

Bakgrunn for saken
Arbeidet med Nasjonal Transportplan har fått en ny prosess initiert fra
Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har bedt om innspill på
hovedutfordringene på transportområdet, i tråd med den nye regionstrukturen fra 1. januar
2020, med frist 10. mai 2019. Fellesnemda i Viken behandlet saken den 2. mai.

Fakta
Samferdselsdepartementet har bedt om innspill på hovedutfordringene på transportområdet
innen 10. mai 2019. Samferdselsdepartementet ba om at innspillene skulle komme fra de nye
regionene, slik den geografiske strukturen vil være fra 1. januar 2020. Arbeidsutvalget i Viken
bestemte at det likevel skulle lages separate innspillssaker i Østfold, Buskerud og Akershus
fylkeskommuner, som så skulle sammenstilles i en felles sak som Fellesnemda skulle behandle
i sitt møte 2. mai. Den felles saken ble utarbeidet i et samarbeid mellom de samme
fylkeskommunene, og utfordringene slik de fremstår i saken til Fellesnemda, er en overordnet
oppsummering av de tre fylkeskommunenes samfunnsutfordringer knytte til transport.
Fellesnemda behandlet saken i møte 2. mai. Det ble ikke fremsatt endringsforslag i saken og
Fellesnemda vedtok enstemmig hovedprosjektleders forslag i saken. Vedtaket fra
Fellesnemda vil bli sendt til Samferdselsdepartementet innen 10. mai.
Det er ventet at Viken, sammen med Innlandet fylkeskommune, vil bli invitert til
Samferdselsdepartementet i mai/juni, for å drøfte hovedutfordringene som er spilt inn fra de
to fylkene. Om man enes om felles større utfordringer, så kan det lede til at
Samferdselsdepartementet bestiller separate utredninger fra transportvirksomhetene.

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen ser positivt på at arbeidet med å få laget et felles saksfremlegg mellom de
tre fylkene, som til sammen skal danne Viken, har ledet frem. Gjennom arbeidet har det både
kommet frem likheter og ulikheter, som har blitt innarbeidet i saken til Fellesnemda.
Den nye prosessen med å rullere Nasjonal Transportplan, har så langt vært positiv, men det
har vært en utfordring å involvere kommunene. Etter vedtaket i Fellesnemda så vil dette
bøtes på fremover, med blant annet en samling av kommunene etter sommeren. Det legges
også opp til at involveringen vil styrkes senere i prosessen, og det er viktig at den blir
forutsigbar slik at kommunene kan forberede seg til neste runde med innspill.
Når Viken skal møte i Samferdselsdepartementet sammen med Innlandet, kan det bli
utfordrende å enes om felles utfordringer på transportområdet. Det blir derfor viktig å
forsøke å finne felles saker i geografien som Viken og Innlandet utgjør. Det vil styrke
mulighetene for gjennomslag for både saker og prosjekter, når Nasjonal transportplan 20222033, skal behandles i Stortinget sommeren 2021.
2

