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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 

https://www.regjeringen.no/contentassets/423f54a605214898a67dc5420996c8cf/hovedutfordringer---nordland-fk.pdf
https://innsyn.onacos.no/nfk/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2016043615&dokid=687849&versjon=16&variant=A&
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/
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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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Hovedmottakere: 
Helgeland regionråd Postboks 405 8801 SANDNESSJØEN 
Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA 
Lofotrådet Postboks 406 8376 LEKNES 
Ofoten regionråd - Narvik 
kommune 

 8512 NARVIK 

Salten regionråd Postboks 915 8001 BODØ 
Sør-Helgeland regionråd Postboks 473 8901 BRØNNØYSUND 
Vesterålen regionråd Postboks 243 8401 SORTLAND 

 

Kopi til:    
Alstahaug kommune Strandgata 52 8800 SANDNESSJØEN 
Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 
Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 
Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 
Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK 
Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 
Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 
Bø kommune Veaveien 50 8475 STRAUMSJØEN 
Dønna kommune Krunhaugen 1 8820 DØNNA 
Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 
Flakstad kommune . 8380 RAMBERG 
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 
Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 
Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 
Hamarøy kommune Oppeid 8294 HAMARØY 
Hattfjelldal kommune O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 
Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 
Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 
Leirfjord kommune Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord 
Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 
Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 
Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 
Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 
Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 
Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 
Rødøy kommune Rådhuset 8185 VÅGAHOLMEN 
Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 
Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 
Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 
Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 
Sømna kommune Kystveien 84A 8920 SØMNA 
Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 
Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND 
Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 
Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 
Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 
Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 
Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 
Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 
Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 
Vågan kommune Postboks 802 8305 SVOLVÆR 
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Kopi til:    
Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 
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