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Nasjonal Transportplan 2022 – 2033, innspill til
Innlandet fylkeskommune

Samferdselsdepartementets prosess med utarbeidelse av Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022 –
2033 med tilhørende dokumenter finnes i sin helhet her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonaltransportplan/id2475111/.
Innlandet fylkeskommune er av departementet i brev datert 21.11.19, sammen med de andre
fylkeskommunene og de største bykommunene, invitert med å komme med sine innspill og
prioriteringer til NTP innen 14. mai.
Fylkeskommunen fremdriftsplan for høringen:
3. april: Regionenes høringsfrist til fylkeskommunene
28. april: Foreløpig behandling i fylkestinget
12.mai: Sluttbehandling i fylkesutvalget med regionenes innspill
Departementet har i brev av 25. november 2019 gitt transportetatene Avinor AS, Nye Veier AS,
Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet i oppdrag om å foreslå prioriteringer av all ressursbruk i
planperioden 2022 – 2033, deloppdrag 9. Den 17. mars ble deloppdrag 9 besvart. Alle deloppdragene
og svarene: https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-

transportplan/ntp-2022-2033-i-arbeid-ny/nasjonal-transportplan-2022-2033---iarbeid/oppdrag-til-virksomhetene/id2643273/
I arbeidet med E16 har Regionstyret utarbeidet en egen Fullføringsplan for E16 gjennom
Valdres, ei arbeidsgruppe kalt kommunikasjonsgruppa for E16 har oppdatert planen jevnlig
ettersom prosessen har gått framover. Årets NTP prosess er betydelig endret fra tidligere
prosesser og flere apporter og dokumenter har vært utsatt undervegs. Siste oppdatering av
dokumentet var gjort av kommunikasjonsgruppa i 20. mars. Dette arbeidet er lagt til grunn
for forslaget til innspill til NTP2022-2033 til Innlandet fylkeskommune.

Forslag til vedtak:
Regionstyret vedtar vedlagte forslag til brev til Innlandet fylkeskommune som
innspill Nasjonal Transportplan 2022 – 2033.
Brevet oversendes Innlandet fylkeskommune med Fullføringsplan for E16 som vedlegg.
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