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Høringssvar til NTP i 2020 

– Kort om vårt innspill til stortingsmeldingen
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Dato: 3/26/2021

Våre innspill i 2020

• Prioriterte løsninger i NTP, behandlet i 

styret i april 2020

• Høring om transportetatenes svar på 

oppdrag til departementet, behandlet i 

styret i juni 2020
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Dato: 3/26/2021

Innspill NTP – Klimamål og satsing på jernbane

• Klimamål. Nasjonal Transportplan 2022-2033 må innrettes slik at klimamålene kan nås. 
For å lykkes med dette, må klimahensyn bli ivaretatt på en god måte i prioriteringene i 
NTP. 

• Krafttak for jernbaneutbygging. Utbygging av jernbane må prioriteres for økt person-
og godstransport. InterCity-utbygging må få høyeste prioritet, men også satsing på 
grenbanene som Kongsvingerbanen, Kongsbergbanen, Gjøvikbanen og Østre linje på 
Østfoldbanen. 

• Framdrift på grensekryssende jernbane. Norske myndigheter må på banen for økt 
satsing på grensekryssende jernbane. Norske myndigheter må sammen med nordiske 
kollegaer løfte fram Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm som prioriterte jernbanekorridorer 
overfor EU.
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Dato: 3/26/2021

Innspill NTP – klimavennlig godshåndtering og 

byområdene

• Mer klimavennlig og effektiv godshåndtering. Det må stimuleres til mer gods på bane 

og sjø. Det er også behov for et statlig krafttak for utbygging av energistasjoner med 

ladeinfrastruktur, biogass og hydrogen for tyngre kjøretøy. 

• Belønningsordning for flere byområder. Byvekstavtaler eller andre 

belønningsordninger må utvides til å gjelde flere, også mindre/mellomstore byer og 

bygder. Gange, sykkel og kollektivtransport må prioriteres. 
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Dato: 3/26/2021

Osloregionen ønsker å bidra til å nå mål om 

effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem 

• Felles strategier på areal- og transportplanlegging, gods- og logistikk

• Ordførererklæring om miljø og klima – «Europas ledende hovedstadsregion 

på miljø og klima»

• Utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn

• Bidra med innspill til NTP og Klimameldingen
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Dato: 3/26/20216

• Vekst gir muligheter 

• Sterke sentra for verdiskaping 

i hele regionen 

• Regionalt mangfold basert på 

lokale fortrinn

• Bedre balanse i forhold til 

Oslo 

Grunnidé i Osloregionen: Flerkjernet region
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Osloregionens rolle: Samarbeide, løfte blikket!
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