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Invitasjon – Forslag til prioriteringer av investeringstiltak til kommende
Nasjonal transportplan 2022-2033. Frist innen 18. oktober 2019.
Samferdselsdepartementet (SD) er i gang med utarbeidelse av kommende Nasjonal transportplan
2022-2033 (NTP). Stortinget vil vedta NTP våren 2021.
Som ledd i dette arbeidet vil SD sende ut invitasjon til fylkeskommunen i løpet av høsten til å
fremme forslag til investeringstiltak/transportløsninger, drift, vedlikehold og statlig transporttilbud.
Forslagene skal fremmes i prioritert rekkefølge innenfor hvert av hovedområdene. Det tas sikte på å
behandle fylkeskommunens innspill til NTP i fylkestinget vinteren 2020 før oversendelse til SD.
Med bakgrunn i dette inviterer Nordland fylkeskommune regionrådene til å fremme innspill til
prioriteringer i prioritert rekkefølge for henholdsvis investeringstiltak/transportløsninger,
vedlikehold, drift og statlig transporttilbud - innen 18. oktober 2019.
Det oppfordres til kortfattede skriftlig innspill og gjerne med begrunnelser.
Det legges også opp til Skype møte med hvert av regionrådene i uke 41, og invitasjon til møtene
blir sendt ut til dere i løpet av kort tid.
Nordland fylkeskommune leverte 10. mai d.å. innspill til SD på store og viktig utfordringer og
muligheter innen transportområdet i Nordland.
Det vises ellers til tidligere fylkestingsvedtak (sak 098/2016) til NTP grunnlagsdokumentet og
gjeldende Nasjonal transportplan 2018-2029.
Hovedutfordringer
De samfunnsmessige utfordringene knyttet til transportområdet er store og ønskene om nye
satsinger innen transportinfrastruktur og transportløsninger er mange. Samtidig står én overfor
krevende klimaforpliktelser og handlingsrommet i norsk økonomi vil begrenses fremover.
Kommende NTP vil ha et sterkere søkelys på at nytten av investeringene skal økes, kostnadene skal
ned og ny teknologi skal tas aktivt i bruk. Dette for å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner og
å få varer og tjenester fram til markedene på en effektiv, trygg og miljøvennlig måte. Det forventes
strenge prioriteringer av investeringstiltak til kommende NTP.
For å sikre effektive, trygge og miljøvennlige transportløsninger er det viktig å definere hva man
regionalt ser som de største og viktigste utfordringene på transportområdet – både i dag og i
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fremtiden. Det er også viktig å se transportbehovene og transportløsningene i sammenheng, og
hvordan transportformene/-løsningene kan utfylle hverandre på en best mulig måte. Det vil i større
grad vektlegges å prioritere sammenhengende utbygginger og utbedringer (flere prosjekter i en
portefølje) i prioriterte transportkorridorer, større geografiske områder og/eller byområdene i et
regionalt- og næringsmessig perspektiv.
Prosess og organisering av arbeidet med NTP
Departementet har endret organisering og prosess i forhold til tidligere arbeider med Nasjonal
transportplaner, og tar en tydeligere styringsrolle i arbeidet med NTP. Det legges nå opp til en mer
dynamisk prosess mellom transportvirksomhetene og departementet, og en tidligere politisk dialog
mellom departementet og regionale myndigheter.
I lys av omorganisering og flytting av ansvar for sams vegadministrasjon til fylkeskommunene og
gjennomføring av regionreformen er det behov for større involvering av politisk nivå i
fylkeskommunene og de største bykommunene tidligere i planprosessen
SD har bl.a. opprettet en politisk kontaktgruppe for å sikre god dialog med regional og lokal
forvaltning. Kontaktgruppen består av politisk nivå i fylkeskommunene, KS, de største
bykommunene og Sametinget. Kontaktgruppen ledes av SD. Det har vært et møte i startfasen av
planprosessen. Videre et møte som oppfølging av leveransene av innspillene 10. mai på store og
viktige transportutfordringer. Det legges også opp til et møte i etterkant av fylkeskommunen sine
innspill til prioriteringer av investeringstiltak våren 2020.
SD har så langt ikke avklart om det vil bli sendt ut offentlig høringsdokument til NTP før
behandling i Stortinget våren 2021. Det er grunn til å anta at fylkeskommunen vil få anledning til å
fremme sine innspill i forbindelse med Stortingsbehandlingen av NTP.

Med vennlig hilsen
Svein Eggesvik
Fylkesråd for samferdsel
Stian Jensen
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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