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Samferdselsavdelingen



Overordnet og strategisk planlegging

Vi jobber blant annet med:
• Regional planstrategi

• Nasjonal transportplan

• Handlingsplan for fylkesveger

• Kommunedelplaner

• ATS Mjøsbyen 

• Vegnettsplan



NTP 2022 – 2033



Norsk mal:Tekst med kulepunkter

NTP 2018-2029: Regjeringens transportpolitikk

• Strategisk plan 
for transport-
systemet 

• Plan for 
ressursbruken i 
en tolvårs-
periode (6+6)

Nasjonal 
transport-

plan

• Transport-
virksomhetene sin 
gjennomførings-
plan

• Prioriteringer av 
prosjekt/tiltak ut 
fra økonomiske 
rammer i NTP

"Handlings-
program"

Årlige 
budsjetter



Mer strategisk og overordna 

plan

• NTP går over 12 år

• Første 6 år: Konkrete prosjekt/tiltak/løsninger

• Siste 6 år: Strategisk og helhetlig, 

vekt på transportkorridorer

• Prioritere de mest effektive løsningene 

som løser de viktigste utfordringene først

Foto: Olav Heggø



Samferdselsdepartementet

Overordna tidsplan NTP 2022-2033

Svar på oppdrag

2019 2020 2021

Utfordringar Prioriteringar

Haust

Mars

Høyring eller 
dialogmøte

Dialog-
møte

Dialog-
møte

Dialog-
møte

Vår HaustVår 

TRANSPORTVERKSEMDENE

POLITISK KONTAKTGRUPPE + FYLKE, BYAR OG SAMETINGET

NÆRINGSLIV OG INTERESSEORGANISASJONAR

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Vår

Arbeid med oppdrag, innspel, høyring, stortingsmelding

Dialog-
møte



Forventninger til prioriteringene 
fra fylkene, kommunene og 
Sametinget

• Utfordringene i transportkorridorene må 

være et grunnlag for prioriteringene 

• Dei mest sentrale utfordringene må 

løses først 

• Fylka, kommunene, Sametinget må 

gjøre klare prioriteringer av sine innspill

SD vil vektlegge samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet, m.m



NTP 2022 – 2033
Innlandets politiske føringer og prosess



Samferdselsdepartementets bestillinger til 
fylkeskommunene

1. Februar 2019:
• Innspill på hovedutfordringer på transportområdet

• Fylkesinndelingen pr. 01.01.20 skal legges til grunn

• mål, løsninger og prioriteringer ikke er tema i denne fasen av arbeidet. 

2. Innspill til konkrete prioriteringer med frist 14.mai 2020
• Basert på leveransene fra Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Nye 

Veier 13. mars.

• Skal baseres på innspillet som ble gitt i 2019.



NTP 2022 – 2033 - fylkeskommunens tidsplan i vår

• 13. mars: Transportetatenes forslag til prioriteringer offentliggjøres

• 03. mars: Regionenes høringsfrist til fylkeskommunene 

• 03. april: Saksframlegg til fylkesting foreligger  - «foreløpig» sak – uten regionenes innspill

• 28. april: Behandling i fylkestinget - «foreløpig» vedtak

• 12.mai: Sluttbehandling i fylkesutvalget – med regionenes innspill

• 14.mai: Samferdselsdepartementets høringsfrist for fylkeskommunene



Hovedutfordringer i Innlandet

Fellesnemnda-AU: sak 42/19:

Nasjonal transportplan 2022–2033 må 

svare på hvordan vi skal løse de store 

samfunnsutfordringene for transport 

og mobilitetsområdet, samtidig som 

man skal redusere klimaavtrykket og 

oppfylle målene i Paris-avtalen. 



Innlandet er enige om følgende hovedmål

• Skape større bolig-, arbeids- og serviceregioner i en 
flerkjernestruktur.

• Veksten i persontransporten skal tas av 
kollektivtrafikk, sykkel og gange.

• Styrke næringslivets konkurransekraft og gi 
arbeidstakerne større muligheter for interessant 
arbeid innenfor en større region. 

• God transportinfrastruktur på Østlandet gir bedre 
framkommelighet for person- og godstransport og 
reduserer miljøulempene.

• Overføring av godstransport fra veg til bane.



Fellesnemndas vedtak (momentliste)

• Klima og transport, lavutslippssamfunn

• Innlandet: et distrikts- og transittfylke

• Regional utvikling, flerkjernet utvikling

• Næringslivets transportbehov

• Kollektivtransport og mobilitetstilbud

• Byområdene i Mjøsbyen

• By og land – hand i hand



Forts.

• Bompengefinansiering

• Samfunnssikkerhet

•Digital infrastruktur

• Fylkesveger!



Handlingsprogram for fylkesveger 2022-25 (27)
prosess og tidsplan



Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (-27)

Handlingsprogram
for

fylkesveger

2022 – 2025 (-27)



Framdriftsplan

• Skal gjelde fra 2022

• Vedtak i fylkestinget september 2021

• Høringsforslag: foreligge ved årsskiftet 2020/21

• Høring: februar – mai 2021



Politisk prosess

• Samferdselsutvalget = styringsgruppe. 

• Oppstartssak 19.2.

• FU og FT



Regionale møter og innspill fra kommunene 

• Regionale møter vår 2020 – regionråd/AU

• Kommunene blir oppfordret om å komme med innspill til 
handlingsprogrammet (enkeltvis) innen utgangen av juni. 
Invitasjon sendes i forkant av møteserien.

• Ny møteserie i forbindelse med høringen.



Innhold

• Drift, vedlikehold og investeringsprosjekter

• Skal bygge på Innlandsstrategien, Infrastruktur

• Konkretisere i delmål, strategier og policy – som grunnlag for 
prioritering av tiltak og satsinger.



Noen sentrale utfordringer

• Store og små bruer

• Forfall/etterslep og vedlikeholdsbehov

• Trafikksikkerhetstiltak, bl.a. utforkjøringsulykker

• Areal og transportstrategier, byutvikling

• God framkommelighet for alle trafikantgrupper
• Gang- og sykkeltiltak
• Kollektivtiltak
• Næringslivets transportbehov
• Universell utforming



Forts.

• Klima gir store utfordringer 
• Tilpasning til endringer i klimaet
• Reduksjon av klimautslipp fra egen virksomhet og trafikk generelt.

• Samfunnssikkerhet

• Eierskap og omklassifisering av bl.a. veglys og gang- og sykkelveger

• ITS, bredbånd

• Rasteplasser

• Sammenhengen mellom Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet for fylkesveg




