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Innspill til prioriteringer på transportområdet - Nasjonal transportplan.  

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.   
 
Sammendrag av saken: 
Fylkeskommunene er invitert til å gi innspill til samferdselsdepartementet (SD) om prioritering i 
NTP 2022-31. Viken fylkeskommune inviterer kommunene og regionale aktører til å komme med 
synspunkter på hva det er viktigst å legge vekt på i NTP 2022-2033. (Vedlegg 1) 
 
Viken fylkeskommune sine største prioriteringer ligger i vedlegg 2. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2020  
Behandling: 
 
Johan Johansen (MDG) fremmet tilleggsforslag til kommunedirektørens innstilling: 

Halden kommune vil understreke nødvendigheten av at det også prioriteres midler til 
kommuner uten byvekstavtaler.  Halden byområde er et av de største tettstedene i Viken 
uten byvekstavtale og er avhengig av midler over ordinære budsjett.  Det er nødvendig å 
få lagt om nåværende veier (gjelder både Fv 220 mot Idd og 21 forbi Tistedalen), slik at 
både næringslivets transportbehov ivaretas og det kan tilrettelegges trafikksikre 
sykkelveier langs nåværende trase. 

Selv om framføringen av Intercity er utsatt til etter 2030, er det svært viktig at det 
igangsettes planlegging av en ny jernbaneforbindelse mot Sverige.  Strekningen mellom 
Sarpsborg og Uddevalla / Vänersborg vil gå i gjennom Halden og framtidig trasevalg vil 
ha stor betydning for byutviklingen.   
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Skal man nå målene om reduserte klimautslipp, må særlig godstrafikken langs E6 
reduseres. Det kan gjøres gjennom å tilby et mye mer konkurransedyktig transporttilbud 
på bane.  Kapasiteten på nåværende bane kan dessuten utbedres på kort sikt, ved at det 
bygges lengre forbikjøringsspor både mellom Sarpsborg og Halden og mellom Halden og 
Vänersborg (Øxnered).  

Begge disse tiltakene bør gjennomføres i kommende 4-års periode 
 
 
Det ble votert samlet over kommunedirektørens innstilling og tilleggsforslaget fra Johansen.  Ved 
votering ble begge enstemmig vedtatt. 
 
Per-Egil Evensen (FrP) ba om protokolltilførsel. 
 

Vedtak: 
Halden kommunes innspill til NTP følger av saksfremlegget. 
 
Halden kommune vil understreke nødvendigheten av at det også prioriteres midler til kommuner 
uten byvekstavtaler.  Halden byområde er et av de største tettstedene i Viken uten byvekstavtale 
og er avhengig av midler over ordinære budsjett.  Det er nødvendig å få lagt om nåværende veier 
(gjelder både Fv 220 mot Idd og 21 forbi Tistedalen), slik at både næringslivets transportbehov 
ivaretas og det kan tilrettelegges trafikksikre sykkelveier langs nåværende trase. 

Selv om framføringen av Intercity er utsatt til etter 2030, er det svært viktig at det igangsettes 
planlegging av en ny jernbaneforbindelse mot Sverige.  Strekningen mellom Sarpsborg og 
Uddevalla / Vänersborg vil gå i gjennom Halden og framtidig trasevalg vil ha stor betydning for 
byutviklingen.   

Skal man nå målene om reduserte klimautslipp, må særlig godstrafikken langs E6 reduseres. Det 
kan gjøres gjennom å tilby et mye mer konkurransedyktig transporttilbud på bane.  Kapasiteten 
på nåværende bane kan dessuten utbedres på kort sikt, ved at det bygges lengre forbikjøringsspor 
både mellom Sarpsborg og Halden og mellom Halden og Vänersborg (Øxnered).  

Begge disse tiltakene bør gjennomføres i kommende 4-års periode 
 
 
Protokolltilførsel fra Per-Egil Evensen (FrP): 
Status bane: 
Det må gjennomføres en prosess hvor gods på linje ikke legges gjennom Halden. 
Sammen med svenske myndigheter må det fremskaffes alternativer som går over- / under 
Svinesund. 
Status Havn/Farled: 
Utbedring av Svinesundterskelen er svært viktig for å unngå miljøforurensing gjennom 
grunnstøting av fartøy. 
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Kommunedirektørens innstilling: 

Halden kommunes innspill til NTP følger av saksfremlegget. 
 
Saksutredning: 

Bakgrunn 
Samferdselsdepartementet vil utarbeide en mer strategisk og overordnet Nasjonal transportplan, 
der det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse. Viken Fylkeskommune 
er høringspart i arbeidet med Nasjonal transportplan. I den forbindelse ønsker fylkeskommunen å 
få innspill fra kommunene i regionen. De har avholdt en medvirkningskonferanse i Drammen 2. 
desember 2019 der kommunedirektøren var til stede. De inviterer nå kommunen til å komme 
med innspill.  
 
I tillegg til mulighet for innspill til departementet gjennom Viken fylkeskommune kan Halden 
kommune gjennom regionen komme med innspill til Osloregionens deltakelse i forberedelsene til 
NTP. Samme betraktninger som ligger til grunn for innspill til Viken Fylkeskommune vil ligge 
til grunn for innspill til Osloregionen. 
 
Departementet har satt flg føring: 
I første seksårsperiode ber departementet fortsatt om prioriteringer på konkrete prosjekter og 
tiltak, samtidig som at planen også for denne perioden løftes til et mer strategisk og overordnet 
nivå. Det er svært mange prosjekter som allerede ligger inne i NTP 2018-29. Det er derfor lite 
handlingsrom for nye tiltak de kommende 10 årene, med mindre prosjekter løftes ut for å gi plass 
til nye løsninger. 
 
På bakgrunn av dette har Viken fylkeskommune gitt kommunene flg føring: 
 
Basert på de største utfordringene i Viken inviteres kommuner og regionale aktører til å komme 
med forslag til prioritering av følgende: 
 
1) Konkrete prosjekter, tiltak og satsingsområder de første 6 årene i perioden hvor: 

 Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge. 
 Løsningene er knyttet til de identifiserte utfordringene i Viken (se vedlegg). 

Sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet. 
 Kommunen beskriver i hvilken utstrekning de selv prioriterer å gjennomføre løsninger på 

områder hvor de selv har et ansvar, og som støtter opp under forslag til statlige løsning. 
 
2) Langsiktige satsingsområder for Viken: 

a) Forslag til langsiktig satsingsområder på de frem transportkorridorene som berøre 
Viken. 

b) En høy andel av trafikken på riksveier og jernbaner i Viken er lokaltrafikk som 
også en del av det samlet transportsystem rundt Oslo. Fylkeskommunen ønsker 
innspill på langsiktig utvikling av helheten i transportsystemet gjennom Viken. 

 
Høringsprosessen rundt Nasjonal Transportplan (NTP) er noe endret i forhold til tidligere. 
Tidligere har kommunene gjennom fylkeskommunen kommet med innspill når 
fagdepartementenes forslag foreligger. Nå er det invitasjon til å komme med innspill i forkant til 
de innspill som Viken fylkeskommune skal spille inn og prioritere.  
 
NTP omhandler vei, bane og havn/farled og bærekraftige løsninger innenfor disse områdene. 
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Status Vei 
Gjeldende plan har ingen konkrete innspill som gjelder Halden. Dette da NTP ikke omfatter 
veinett utover E6 og Rv 204 innen Halden grenser. Det øvrige veinettet er Kommunale og 
Fylkesveier. Dette omhandles i regional transportplan (RTP) som kommer noe senere. 
 
Innenfor veinettet er det få tiltak i planperioden. E6 er forventet å holde kapasiteten men en må 
på sikt gjøre tiltak spesielt innenfor gods og tyngre kjøretøy. Veksten er stor og vil forplante seg 
innover mot Oslo. Ulike tiltak utenfor Haldens grenser bør ha høy prioritet.  
Innkjøringen inn mot byen har i dag stor årsvekst. Det er en rekke hindringer som medfører 
kødannelse og dermed behov for veiutvidelse. For å forhindre dette bør utbedring av 
kryssløsningene prioriteres. I dag medfører disse for store hindringer for at trafikken flyter 
tilfredsstillende. Ber om at dette tas opp også som et tiltak sett i lys av at mellomstore byer uten 
byvekstavtaler trenger egne strategier og tiltak. 
 
Status Bane 
Halden er en del av InterCity traseen og har dermed fremtidige planer for jernbaneutbygging. 
Halden er ikke inne i gjeldende planperiode. 
 
Innspill 
Halden er inne på planene for IC. Halden var opprinnelig inne fra 2029, med oppstart i 2024. 
Dette er skjøvet på en rekke ganger. I dag er ikke IC frem til Halden prioritert i NTP frem til 
2030. Vi ber Viken fylkeskommune løfte frem planene for fremføring av IC til Halden. Både på 
planområdet og anleggsstart. Dette er i tråd med prioriteringer som fylkeskommunen setter for 
områdene gods, tømmer, næring, kollektiv og miljø.  
 
Status Havn/Farled 
Halden havn og farled er utenfor stamnettet og derfor ikke en del av NTP. Utbedring av farleden 
er en sak direkte opp mot Kystverket og Samferdselsdepartementet i dag. 
 
Innspill 
En av de viktigste strategiene for å håndtere vekst i gods på kjøl er utbedring av havner og 
farleder. Halden har meget stor andel gods som eksporteres på kjøl. For å opprettholde denne 
andelen og legge til rette for vekst i skipsfart og næringsliv er utbedring av farleden høyt 
prioritert. Selv om den i dag ikke ligger innenfor NTP bør den spilles inn der. Tiltak med sikring 
av farleden i Iddefjorden vil ha en slik økonomisk ramme at det bør sikres gjennom NTP. Halden 
kommune ber Viken fylkeskommune løfte dette. Tiltaket bygger opp under fylkeskommunens 
satsinger på havn, gods, næringsliv og miljø. 
 
Byvekstavtaler 
NTP omhandler også tilpasning til et bærekraftig samfunn og har derfor sterkt fokus på redusert 
behov for transport og omlegging til gang/sykkel og kollektivtransport. Halden er ikke inne i 
byvekstavtalene og faller i en rekke sammenhenger mellom alle «stoler». Dette gjør det vanskelig 
å komme med forslag til konkrete tiltak som kan realiseres.  
 
Innspill 
Samferdselsdepartementet startet i 2018 et arbeid sammen med fagdirektoratene og KS en 
kartlegging og arbeid med å løfte denne problematikken. De mellomstore byene som ikke har 
byvekstavtaler er klare «tapere» i tildeling av midler for å nå mål som settes i NTP. Det å sørge 
for strategier og tiltak for disse (oss) byområdene er svært viktig å få frem som innspill til 
revideringen av NTP og som tiltak inn i første planperiode (6 første årene). Uten strategier vil 
ikke det være mulig å utvikle tiltak for disse bysamfunnene. 
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Vurderingskriterier 
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: 
 

 Økonomiske forhold   Juridiske forhold 
 Personalspørsmål   Organisasjonsspørsmål 
x Betydning for næringsutvikling   Betydning for miljøet 
 Betydning for eiendomsforhold   IKT og innovasjon 
x Forhold som gjelder barn og unge   Forhold som gjelder eldre 

 Forhold som gjelder universell 
utforming   Forhold som gjelder folkehelsen 

x Forhold som gjelder 
samfunnssikkerhet/beredskap  Annet: 

 

Konklusjon 
Kommunedirektørens innspill bør spilles inn til Viken fylkeskommune og følge deres innspill til 
departementet. Samme innspill blir å sende regionrådet for videre underlag for det innspillet 
Osloregionen gir til departementet. 
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