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Saksbehandlere: Eva Næss Karlsen, Merete Agerbak-Jensen og Margrethe Gjessing 

 

Osloregionens høringssvar NTP 2022-2033 
 

Forslag til vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til utkast til Osloregionens svar på høring av transportvirksomhetenes 
utredninger til NTP 2022-2033 svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. 

2. Styret gir interessepolitisk utvalg sammen med sekretariatet i oppgave å ferdigstille endelig 
høringssvar med svarfrist 1. juli 2020. 

 

Saksfremstilling: 

Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i arbeidet med Nasjonal transportplan 
(NTP). Hensikten med dette er blant annet å identifisere utfordringer og prioritere løsninger som gir 
mest effektiv ressursbruk, og som svarer best mulig på utfordringene i et langsiktig perspektiv. 
Stortingsmeldingen om ny NTP legges fram våren 2021. 

Samferdselsdepartementet inviterte i brev av 21.11.19 fylkeskommunene, de største bykommunene, 
Sametinget og KS til å fremme sine forslag til prioriterte løsninger for å håndtere utfordringene på 
transportområdet de kommende årene, med frist innen 14. mai 2020. Styret i Osloregionen ga i 
styremøte 29. april sin tilslutning til hovedmomenter i innspill på prioriterte løsninger på utfordringer på 
transportområdet som ble sendt Samferdselsdepartementet den 14. mai.  

Samferdselsdepartementet sendte den 18. mars 2020 ut invitasjon til høring av 
transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Departementet har gjennom 
2019 gitt deloppdrag til virksomhetene på tema som er viktige for neste NTP. Svarene på disse 
oppdragene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Den 17. 
mars leverte transportetatene svar på oppdrag 9 om prioriteringer for den neste nasjonale 
transportplanen. Disse siste utredningene, sammen med svar på øvrige oppdrag, er sendt på høring 
med svarfrist 1. juli. Oppdragene som er gitt til transportvirksomhetene og virksomhetenes svar er 
offentlig tilgjengelig på www.regjeringen.no/ntpoppdrag.  

Osloregionen vil utover høsten følge NTP-arbeidet videre, med vekt på kommunikasjon og synliggjøre 
Osloregionens synspunkter.  

Vedlagt er forslag til høringssvar fra Osloregionen, som foreslås sendt inn til 
Samferdselsdepartementet innen 1. juli. Sekretariatet foreslår et relativt omfattende høringssvar, for å 
gi merknader til transportetatenes utredninger, som er svar på oppdragene fra 
Samferdselsdepartementet. Høringssvaret har vektlagt å gi merknader til virksomhetenes svar på 
oppdrag 9 Prioriteringer. I tillegg inneholder høringssvaret merknader til svar på oppdrag om 
samfunnsøkonomiske analyser og transportvirksomhetenes svar på tilleggsspørsmål stilt av 
Samferdselsdepartementet i brev 27. april 2020. 


