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Innspill til fylkeskommunene om tiltak i NTP 2022-2033 
 
Fylkeskommunene mottok oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet datert 21.11.2019. 
Samferdselsdepartementet ber fylkeskommunen om å levere inn innspill om tiltak i NTP 
2022-2033, der følgende vektlegges:  
 

 Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge. 
 Løsningene må være egnede til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er viktig 

at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet. 
 
Buskerud Fylkeskommune har deretter sendt oppdragsbrev til kommunene datert 
16.12.2019, der de etterspør innspill fra kommunene. Det henstilles til å benytte regionene 
som samlende instans for kommunenes prioriteringer.  
 
Det bes om at det legges vekt på tiltak som:  

 Fremmer en miljø- og klimavennlig utvikling med lavt forbruk av ressurser 
 Ivaretar bosetting, næringsutvikling og bærekraftige distrikter 
 Realiserer målsettinger om by- og tettstedsutvikling med reduserte behov for 

transport 
 
Vestfold og Telemark Fylkeskommune har så etterspurt innspill fra kommunen i brev datert 
10.01.2020. 
 
Det bes om at det legges vekt på tiltak som svaret opp følgende hovedutfordringer:  

 Trafikksikker, bærekraftig og effektiv transport av varer/gods og tjenester 
 Persontransport og ujevnt bosettingsmønster 
 Teknologi – hindringer, hva må til? 
 Nødvendig fornyelse av drift og vedlikehold av fylkesvei – mer vei for pengene 
 Rammebetingelser fra staten 

 
Kongsbergregionen har ut ifra føringene i oppdragsbrevene laget et felles innspill til våre to 
Fylkeskommuner.  Den enkelte kommune kan i tillegg ha sendt inn egne innspill med lokale 
utfordringer og utdypinger av temaer.  
 
 
 
 
 
 

http://www.kongsbergregionen.no/
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Kongsbergregionen spiller inn følgende prioriterte tiltak: 
 
Innen kollektivtrafikk 

 
1. Styrket togtilbud  

 
A. Kongsberg- to tog i timen 
B. Bratsbergbanen- et tog i timen 

 
2. Styrking av busstilbud  

 
 

Innen veg 
 

A. Planlegging og utbygging av E134 
 
Øvrige samferdselstiltak 
 

A. Økt satsning på Notodden flyplass 
B. Oppgradering av fylkesveier og økt vedlikehold 
C. Teknologisatsning 

 
Under vil Kongsbergregionen beskrive hvert enkelt punkt i detalj.  
 
 
Generelt:  
Tiltakene er prioritert ut ifra i hvor stor grad tiltaket gir positive effekter nasjonalt, regionalt og 
lokalt. Det er lagt stor vekt på å tilrettelegge for dagens og fremtidig næringsliv i regionen, 
opprettholder bosettingsmønster og fremtidsrettete og bærekraftige løsninger.  
 
Innen kollektivtrafikk:   
 
Nasjonalt:  
Kollektiv er den mest bærekraftige løsningen for både person og godstransport og svaret opp 
bestillingene fra begge fylkeskommunene. Tog er det mest effektive transportmidlet for å 
flytte store menneskemengder, samt at det har vært et overordnet mål å få godstrafikk over 
fra vei til bane. Økt bruk av kollektivt bidrar til færre buker i byene, mindre støv og støy.  
Dersom Norge skal innfri forventingen i Parisavtalen og kutte klimagasser må det prioriteres 
store investeringer i kollektivtilbudet i både byer og bygder.  
 
Det må legges opp til sømløse reiser der man lett kan bytte mellom ulike transportmidler. Det 
må være enkelt å få oversikt over de enkelte tilbud og hvordan de samhandler.  
 
Regionalt:  
Det er ikke åpent for nye byvekstavtaler utover for de ni byområdene som vi har i dag. 
Men det løftes frem at man skal se på virkemidler for mellomstore byer, samt bygdepakker.  
Det er uklart hva som legges i forslagene, men det er positivt at man ser på tilpassede 
løsninger for de mindre byene og bygdene som er mindre befolket og nødvendigvis blir mer 
bilbasert.  
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Økt togtilbud 

 
A. Kongsberg- to tog i timen 

 
Nasjonalt:  
I Kongsberg kommune er det internasjonale virksomheter med stor nasjonal verdi. 
Næringslivet er tydelig på at de trenger et økt togtilbud til Oslo og spesielt til Gardermoen. De 
har mange ansatte som reiser utenlands, og de har mange gjester med fly.  
Ambisjonen er to tog i timen til og fra Kongsberg.  
 
Hovedutfordringen i dag er å få økt kapasitet i Oslo –navnet, slik at togtilbudet bedrer seg 
utover i omlandet. Kongsbergregionen mener at det er viktig at det satses på bedret 
kapasitet og utbedre flaskehalser rundt navet, slik at man på sikt kan se på dobbelt spor til 
Kongsberg.  Det bør legges en overordnet plan for hvordan man kan utbedre flaskehalser og 
raskt oppnå effekter ute i omlandet.  
 
På kortere sikt bør man se på hvordan optimaliseringen av linjene kan gi bedre utnyttelse og 
bedre togtilbud.   
 
I dagens NTP ligger det inne oppstart av Grenlandsbanen. Det er mange beslutninger og 
prioriteringer som skal gjennomføres før Grenladsbanen får et endelig startsignal. Det må 
fortsatt være fokus på godt vedlikehold og opprustning av Sørlandsbanen, slik at denne ikke 
foringer i verdi fremover, men fortsatt er en velfungerende toglinje 
 
Flere av de store toglinjene er satt eller settes ut på anbud. Dette medfører at man får flere 
operatører på samme linje sett. Det må settes fokus på samkjøring av systemer for bestilling 
m.m. Det må ikke blir dyrere for togreisende på grunn av at det har blir flere operatører. 
Fylkeskommunene må ta en større rolle for å få til gode synergier. 
 
Regionalt  
Kongsberg kommune er en stor innpendlingskommune, der mange benytter tog. 
Næringslivet i Kongsberg korresponderer med konjekturene i verdenssamfunnet og har nå 
en oppadgående kurve for ansettelser. Kongsberggruppen score høyt på attraktivitets 
barometeret, men er avhengig av å være tilgjengelige for søkermassen. God infrastruktur er 
derfor essensielt for å være aktuell og attraktiv.  
 
Lokalt:  
Det er i statsbudsjetter satt av midler for arbeid med hensetingsanlegg i 2020. Kongsberg 
som er en endestasjon er nevnt spesielt. Kongsberg kommune har arbeidet i mange år for å 
få avklart arealer for hensetning, og det er positivt at det når er prioritert i statsbudsjettet. 
Jernbaneverket har i senere tid sett på hvordan man kan effektivisere arealbruken på 
hensetingsanlegg. Det bes om at erfaringer fra denne prosessen benyttes når man skal 
vurdere hensetiing i Kongsberg. Arealer rundt togstasjoner har den høyeste tettheten av 
boliger i arealpolitikken og er svært dyrbart for kommunene. Arealenes alternative verdi må 
inn i vurdering av hensetingsplass. Det må legges til rette for sikre løsninger for biltrafikk og 
myke trafikanter (ref. planovergang i Withs gate).  
 
Det må være parkeringsløsninger ved knutepunktene, som har tilstrekkelig kapasitet og 
legger til rette for økt bruk av toget.  
 

B. Økt satsning på Bratsberg – 1 tog i timen 
 
Bratsbergbanen er en viktig transportåre mellom Skien og Notodden. Økt tilbud vil bidra til 
økt bruk og er et viktig klimatiltak i regionen. For at tilbudet skal være konkurransedyktig mot 
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bil, bør det være et tog i timen.  
Styrkning av busstilbud 
 
Generelt ønske om bedre kollektivtilbud for gruppene ungdom, eldre og flykninger ute i 
distriktene. I hele Regionen er det i tillegg viktig med god korrespondanse mellom buss og 
togavganger. 
 
Erfaringer fra Hent meg – bussen er interessant og må videreutvikles.   
 
Ekspressbussene må styrkes, da dette ofte er eneste kollektivtilbud i distriktene.   
 
 
Innen vei: 
 

A. Planlegging og utbygging av E134 
 
Nasjonalt:  
Øst Vest utredningen konkluderte med at E134 er den valgte løsningen for korridor mellom 
Øst og Vest. I Nye veiers tilleggsoppdrag levert 01.10.2019 så de på mulige traseer øst- 
vest. Denne gjennomgangen viser at E134 er fortsatt mest aktuelt med hensyn til reisetid og 
ikke minst naturinngrep. Gjennomgangen viser gode muligheter for gjenbruk av veitrase på 
E134, mens andre alternativer krever store inngrep i uberørt natur. Dette er klart det mest 
miljøvennlige alternativet.    
 
Dagens veianlegg har store utfordringer vinterstid og farten er lav.  Det er behov for 
utbedringer som reduserer reisetiden mellom endepunktene. Det bør velges en 
utbyggingsstrategi som er fremtidsrettet og ivaretar fremdrift i utbyggingen. Det er stort 
behov for en tetter kobling mellom øst og vest, få et stabilt åpent veisystem og bedre 
trafikksikkerheten. En vintersikker fjellovergang er nøkkelen til utvikling av E134 som øst-
vestkorridor. Det må derfor legges spesielt vekt på strekningene Seljestad-Røldal og Røldal 
Vågsli.  
 
E134 går igjennom fire fylkeskommuner som leverer inn hver sine innspill til departementet. 
Kongsbergregionen utfordrer Vestfold og Telemark Fylkeskommune til å ta kontakt med 
Vestlandet, Rogaland og Viken fylkeskommuner for å kunne diskutere uttalelser og 
prioriteringer rundt E134 i forkant av politisk behandling i de respektive Fylkestingene.  
  
Det må legges opp til en fremtidsrettet utbygging der man legger opp til kort reisetid, samt 
tilrettelegger for autonome kjøretøy. Effekten med autonome kjøretøy tas først ut dersom 
man kan bruke tiden i bil til noe alternativ, som for eksempel å jobbe. Da må ikke veien ha en 
kurvatur som legger opp til at man må se fremover på veien for å ikke bli bilsyk k o.l. Det må 
planlegges helhetlig på strekningen, der man legger vekt på hastighet og veikurvatur.  
 
Regionalt:   
 
Bruk av interkommunalt plankontor har vist seg å være svært effektivt ved planlegging av 
E18 i Telemark/Vestfold. Det bør vurderes om dette er et grep som kan brukes også langs 
E134 dersom det gir økt fremdrift.  
 
Det bes helt kontret om at strekningen Saggrenda –Gvammen blir prioritert i første halvdel av 
neste NTP. Det er store utfordringer over Meheia knyttet til trafikksikkerhet og 
framkommelighet spesielt på vinterstid. Det bør legges opp til rask realisering av strekning 
Saggrenda -Elgsjø når reguleringsplanen er vedtatt. Her kan man ta i bruk muligheter for 
parallellkjøring av prosesser som regulering/byggesak/anbud.   
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Nye Veier har kommet med et forslag til trase i sitt tilleggsoppdrag. Denne traseen ligger 
lengre nord enn det som tidligere er konsekvensutredet. Nye Veier mener at det er svært 
liten forskjellen mellom de to alternativene knyttet til redusert kjøretid. Kongsbergregionen 
ber om at man ser videre på den traseen som allerede er konsekvensutredet, da dette gir en 
bedre kobling til Notodden. Det er viktig for videre utvikling av Notodden sentrum og ikke 
minst Notodden flyplass, at man får en arm fra Tuven området til E134. Det bes om at man 
ser mulighet for gode kurvatur for autonome kjøretøy.  
 
Lokalt: 
 
Det er en brå overgang fra firefelts ny vei til to felts med en trang bru ved Kobbervold 
(mellom Kongsberg og Notodden). Dette et punkt man bør se på raskt for å bedre 
trafikksikkerheten.  
 
Uavklart arealbruk setter utvikling i kommunen på vent. Spesielt gjelder dette Hjartdal 
kommune som har båndlagt størsteparten av sentrumsområdene sine i påvente av mer 
detaljert trase valg. Det hindre kommunene i å kunne planlegge langsiktig byutvikling og 
næringsdrivende til å gjøre strategiske valg for sine virksomheter. Båndlegginger må ikke bli 
liggende til evig tid, men resultere i tiltak.   
 
En Europavei har som hovedformål å styre gjennomkjøringstrafikk, men for at næringslivet 
langs E134 skal kunne dra nytte av en hovedvei i sitt område er det viktig med gode 
avkjøringsmuligheter og god skilting. Kongsbergregionen er en av landets største 
hyttekommuner og en del trafikk til hytter vil også gå langs E134.  
 
 
 
Øvrige samferdselstiltak:  
 
 

A. Økt satsning på Notodden flyplass  
 
Regionalt: 
Notodden flyplass har en regional verdi for næringslivet i regionen. Flyplassen er en ikke- 
statlig flyplass og er heleid av Notodden kommune. I 2019 ble det anlagt pilotskole i 
tilknytning til flyplassen og rullebanen ble utvidet. Flyplassen kan ta imot større flymaskiner. 
Flyplassens ambisjon er i tillegg til dagens aktivitet flere faste ruter og charter for å få bli mer 
robust. Flyvninger til Notodden kan en positiv synergieffekt med reiselivsutvikling og 
verdensarven i Tinn og Notodden. Notodden flyplass er ikke en konkurrent til Torp, men 
heller en mindre samarbeidspartner for eksempel innen pilotopplæring.  
 
For å få til ønsket utvikling har de behov for et terminalbygg for passkontroll. De ønsker også 
å være en ressurs knyttet til elektrifisering og ny teknolog. Kongsbergregionen ber om at 
flyplassen løftes opp i prioriteringene til fylkeskommunene.  
 
Lokalt: Flyplassen og pilotskolen bidrar til økt omsetning hos lokalt næringsliv og 
arbeidsplasser. 
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B. Punktvis oppgradering av fylkesveier og økt vedlikehold 

 
Fylkesveiene i regionen har svært varierende standard og vedlikeholdsbehov.  
De er også sterkt trafikkert i perioder, som ved ulykker på E134 og transport til hytter i 
Numedal og i Hjartdal og Tinn. Det må settes fokus på utbedre enkeltpunkter for bedre 
trafikksikkerheten, samtidig som det generelle vedlikeholdet må bli prioritert. Veier som 
avlaster E134 som omkjøringsveier må ha et forsterket fokus.  
 
 
 

C. Teknologisatsning 
 
Kongsbergregionen har tidligere spit inn i høring av rapporten om ‘Teknologi for bærekraftig 
bevegelsesfrihet og mobilitet.’ Her legger vi vekt på at man nasjonalt bør vurdere om det er 
utvalgte regioner som bør være testarenaer for fremtidig teknologi. Det er behov for pilotering 
og testing for at vi skal treffe med fremtidig utbygging. I vår regionen har vi allerede i dag stor 
bred teknologikompetanse med nasjonale industrilokomotiv, og et veletablert samarbeid 
mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og det offentlige. Vi har Testarena Kongsberg for 
teknologier for autonome kjøretøy med et etablert samarbeid mellom lokale, regionale og 
nasjonale myndigheter, teknologiindustri og akademia. Testarena Kongsberg har 
samarbeidsprosjekter over hele Norge, og har en anerkjent internasjonal posisjon.  
 
Prosjektet Telemark Ring vil skape nærings- og kompetanseutvikling og vil bidra til utvikling 
av fremtidens autonome og bærekraftige mobilitet. Regionen er i dag tyngdepunktet for 
høyteknologisk næringsliv og Telemark Ring vil bygg oppunder og styrke dette. Telemark 
Ring vil tilby en nasjonal test- opplærings og forskningsarena, kombinert med 
motorsportsanlegg. 
 
Notodden flyplass med pilotskolen kan være en arena for testing og utvikling av elektriske fly. 
I Kongsbergregionen er vi også i gang med et konsept kalt ‘Trygg vintervei` for å se på 
muligheter innen teknologi til å løse de viktigste utfordringene for framkommelighet på E134, 
som å effektivisere kolonnekjøring, bedre informasjon og gi en tryggere vintervei. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
  
Kari Anne Sand   
Leder Regionrådet  
 
 
 
 
 
 
 


