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Nasjonal transportplan 2022-2033. Innspill til høring fra Viken 
fylkeskommune  

Reduserte ambisjoner for InterCity 

Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan følger ikke opp Stortingets føringer om full InterCity-

utbygging. I meldingen om ny NTP er ambisjonene for Østlandet kraftig nedjustert. Viken fylkeskommune 

er overrasket over at regjeringen ikke har lyttet til de tydelige signalene om å prioritere jernbanen 

sterkere. Viken fylkeskommune er spesielt skuffet over at utbyggingen av Østfoldbanen/InterCity-

utbyggingen sør for Moss ikke er videreført. Viken fylkeskommune er positiv til at Fellesprosjektet E16 og 

Ringeriksbanen er prioritert i første seksårsperiode. Det er likevel uheldig at anleggsstart skal skje senere 

enn det regjeringen tidligere har lagt opp til. 

Manglende satsing på Østfoldbanen 
I gjeldende NTP 2018-2029 var det lagt opp til å gjennomføre utbyggingen på strekningen Haug- Onsøy – 

Seut i første seksårsperiode, med ferdigstillelse i 2024. I meldingen om ny NTP er ingen større 

prosjekter/strekninger sør for Moss prioritert. I januar 2020 bekreftet Jernbanedirektoratet at jernbanen 

bør gå gjennom både Fredrikstad og Sarpsborg. Strekningen Haug – Onsøy - Seut er en del av den 

optimaliserte utbyggingen som transportvirksomhetene påpekte i sitt innspill til departementet 15. 

oktober 2020.  

Utbyggingen på strekningen Haug – Onsøy - Seut vil gi dobbeltspor nesten helt fram til Fredrikstad 

stasjon, og dermed også et langt bedre tilbud til Norges femte største byområde. Viken ber om at dette 

prosjektet tas inn i første seksårsperiode i ny NTP.  

Vi viser også til Østlandssamarbeidets innspill til høringen.  

Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen (FRE16) 

Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen har høyeste prioritet for Viken fylkeskommune. Viken bistår 

Ringerike og Hole kommuner med å legge til rette for en utvikling som bygger opp under investeringene i 

vei og jernbane. Her inngår en byplan for Hønefoss som er basert på miljøvennlig byutvikling. Det er 

lokalpolitisk tilslutning til bompengeopplegget for E16 inkludert fylkeskommunal garanti fra Viken. 

Ringeriksbanen vil føre til en betydelig forkorting av Bergensbanen. Sammen med utbyggingen mellom 

Voss og Arna kan Ringeriksbanen gjøre jernbanen mer konkurransedyktig mot fly mellom Oslo og Bergen.  

Positivt med tilskudd til fylkesveier 

Viken fylkeskommune ser meget positivt på at regjeringen legger opp til økte statlige tilskudd til 

fylkesveiene, med en ny tilskuddsordning for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Dette er 

en ordning Viken fylkeskommune har anmodet om. Opplegget fra regjeringen er en god start, men ut fra 

størrelsen på vedlikeholdsetterslepet i de ulike fylkeskommunene bør de økonomiske rammene for 

ordningen i første seksårsperiode økes. 
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Gjennomføring av noen riksveiprosjekter med høy prioritet fra Viken fylkeskommune  

E16 Nymoen – Eggemoen i Ringerike kommune det eneste nye, større riksveiprosjektet Viken 

fylkeskommune prioriterte i våre innspill til NTP 2022-2033. Prosjektet var dessuten med i 

transportvirksomhetenes forslag til prioriteringer i NTP 2022-2033, med oppstart i første seksårsperiode. 

Det er derfor skuffende at prosjektet ikke er prioritert i meldingen. Prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen 

vil føre til en innkorting av E16 på inntil tre km og eliminere en stigning på ca. 9 pst. Forbindelsen blir 

viktig for trafikk til/fra Gardermo-området fra Hallingdal, Valdres og aksen mellom Drammen og 

Ringerike. Prosjektet er dessuten sentralt for næringslivet i Ringeriksregionen og vil avlaste Hønefoss 

sentrum for gjennomgangstrafikk. Utbyggingen på strekningen Nymoen – Eggemoen vil innebære en 

fortsettelse av den pågående utbyggingen av strekningen Eggemoen – Olum.  

Viken fylkeskommune mener det er svært uheldig dersom utbyggingen av disse to strekningene ikke skal 

skje i sammenheng. 

Kryss på rv. 350 med avkjøring til fv. 287 i Modum kommune (mellom Hokksund og Hønefoss) er 

nødvendig for gjennomføringen av fylkesveiprosjektet fv. 287 Åmot - Haugfoss. Viken fylkeskommune 

forutsetter at krysset på rv. 350 med avkjøring til fv. 287 innarbeides i første seksårsperiode i Statens 

vegvesens langtidsprogram/handlingsprogram som skal følge opp og detaljere NTP 2022-2033. 

I meldingen er Ny Holmenbru på rv. 282 i Drammen kommune prioritert for gjennomføring i første 

seksårsperiode. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering. Viken fylkeskommune viser til at i 

forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2019 ble det avklart at det ikke er lokalpolitisk 

tilslutning til en bypakke for Buskerudbyen med bompengefinansiering. Vi viser også til at ny Holmenbru 

skal erstatte dagens Holmenbru som er i svært dårlig stand. Vi ber om at ny Holmenbru fullfinansieres 

med statlige midler. 

Byvekstavtaler for Buskerudbyen og Nedre Glomma 

Det legges det opp til å inngå byvekstavtaler med Buskerudbyen og Nedre Glomma. Viken 

fylkeskommune viser til at det er svært viktig å få utarbeidet forslag til byvekstavtale for disse to 

byområdene. Belønningsavtalen for Buskerudbyen utløper i 2021. Belønningsavtalen må derfor forlenges 

til byvekstavtale er inngått. Det er positivt at de økonomiske rammene for byvekstavtaler forlenges fra 

2029 til 2033. Men behovet for midler til de største byområdene er stort.  

Det foreslås ikke å utvide 50/50-ordningen med nye prosjekter, og det åpnes dermed ikke for at 

Bane/kollektivløsning Nedre Romerike kan tas inn i byvekstavtalen for Osloområdet ved reforhandling av 

avtalen. Det er et stort behov for en slik bane/kollektivløsning for Nedre Romerike.  

Moss og Hønefoss bør med i satsingen på mindre byområder 

Det er positivt med en ny tilskuddsordning for mindre byområder. Viken fylkeskommune mener at 

byområder som Moss og Ringerike (Hønefoss) bør inkluderes i ordningen, med utfordringer som høye 

bilandeler og forventet befolkningsvekst som forsterker utfordringene for miljø, klima og mobilitet. Viken 

fylkeskommune etterlyser informasjon om kriterier for valg av byområder.  
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Statens vegvesens langtidsprogram/handlingsprogram – viktig med involvering 

Viken fylkeskommune forutsetter at vi blir involvert i arbeidet med Statens vegvesens 

langtidsprogram/handlingsprogram som skal følge opp og detaljere NTP 2022-2033. 


