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Oppdrag 2 - Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på
transportområdet til RTP 2022-2033
Vi viser til tidligere korrespondanse og møter om arbeidet med rullering av Regional transportplan
Nordland (2022-2033).
I arbeidet med rulleringen av RTP legges det opp til at kommuner, Interkommunalt politisk råd,
næringslivsorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner inviteres til å gi
innspill til prioriteringer med utgangspunkt i bl.a. de identifiserte utfordringene som ble spilt inn fra
organisasjonene i oppdrag nr. 1.
Hensikten med dette brevet - oppdrag nr. 2 - er å invitere kommuner, Interkommunalt politisk råd,
næringslivsorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner til å fremme sine
forslag til prioriterte løsninger i prioritert rekkefølge for å håndtere utfordringene på transportområdet.
Bakgrunn
Et første trinn i arbeidet med RTP har vært å få kartlagt utfordringene på transportområdet, slik som de
viktigste transportbehovene, største utfordringene og viktigste utviklingstrekk som vil påvirke
transportbehovene og transportløsningene. Dette skjedde i første omgang i oppdragsbrev nr. 1 av 15.
desember 2020, med frist innen 1. mars 2021.
Fylkeskommunen mottok innspillene innen fristen i mars i år. I etterkant har fylkeskommunen fulgt opp og
invitert til regionale møter der det ble gitt mulighet til å presentere innspillene.
Fylkeskommunen verdsetter de innspillene som er sendt og mener de er nyttige i det videre arbeidet med
neste RTP.
Formål
Det er viktig å legge til rette for å utvikle et sikkert, moderne og sammenhengende transportsystem som
skaper gode reiser for innbyggere, arbeidspendlere og øvrige reisende, og å knytte produksjon av varer og
tjenester ut til markedene – «Fra kyst til marked». Omstillingen til et fremtidig lavutslippssamfunn krever at
dette skjer innenfor rammene av en forsvarlig klima- og miljøpolitikk, samtidig som det stilles høye krav til
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forutsigbare, enkle, raske og trygge person- og godstransporter. Det vil være avgjørende at RTP setter
søkelys på at ressursene i transportsektoren brukes effektivt, slik at man får mest og best mulig
transportløsninger for pengene. Det er også viktig å ta høyde for at ny teknologi kan åpne for nye
muligheter og løsninger.
Formålet med RTP er å sikre ønsket utvikling innen transportområdet i hele Nordland fylke, og vil gjelde
både fylkeskommunens og statens ansvarsområder.
RTP skal omhandle alle transportformer, det vi si myke trafikanter, buss, båt, bil, ferje, fly, tog, sjøtransport,
havner og farleder.
Virkemidlene under de forskjellige transportformer skal sees i sammenheng. Videre skal det settes søkelys
på helhetlige transportkorridorer. Dette gjelder alle virkemidler som drift, vedlikehold, investering/fornyingsprosjekter, tiltak og transportløsninger.
RTP vil være et viktig grunnlagsdokument for fylkeskommunen sitt innspill til neste Nasjonal transportplan
2026-2037 (NTP). RTP vil også være et viktig grunnlag inn mot prosessen knyttet til Konseptvalgutredningen
for transportløsninger i Nord-Norge.
Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer i prioritert rekkefølge
Fylkeskommunen går nå inn i en fase i arbeidet med ny RTP der oppmerksomheten vil bli rettet mot
løsningene som skal håndtere de sentrale utfordringene på transportområdet. Løsningene kan være
prioriterte satsingsområder, prosjekter eller konkrete tiltak.
For fylkeskommunen er det viktig å få kommuner, Interkommunalt politisk råd, næringslivsorganisasjoner,
arbeidstakerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoners forslag til prioriterte løsninger som mest
mulig effektivt svarer ut de viktigste utfordringene.
Vi ber om at følgende vektlegges i arbeidet med innspillene:






Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge for hver av transportformene, og for
henholdsvis fylkeskommunalt og statlig ansvarsområde.
Prioriteringene skal omfatte både drift, vedlikehold, investering-/fornyingsprosjekter, tiltak og
transportløsninger.
Løsningene må være egnede til å håndtere de identifiserte utfordringene som er påvist i oppdrag
nr. 1. Det er viktig at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger synliggjøres, og
hvilke effekter dette kan gi på transportområdet og samfunnet.
Prioriteringene skal være konkrete og realistiske innenfor forventede økonomiske rammer.

Vedlagte standard innspillskjema skal benyttes for å skrive inn deres innspill. Det er ønskelig med
forholdsvis kortfattet skriftlig innspill, og gjerne med oppsummering i punkter innledningsvis i skjemaet.
Evt. mer utfyllende kommentarer og annen relevant informasjon kan benyttes som vedlegg til innspillene.
Kommunene oppfordres til å gi felles innspill innen sin region gjennom sitt Interkommunale politisk råd.
Detaljerte ruteplaner/-tider for kollektivtransporten inngår heller ikke i arbeidet med RTP, men tas opp i de
regionale rutemøtene mellom fylkeskommunen og kommunene/Interkommunalt politisk råd.

2

Frist og videre arbeid
Fylkeskommunen inviterer til å sende skriftlige innspill med prioriterte tiltak innen 1. september 2021. Vi
legger opp til å gjennomføre regionale møter høst 2021, der det blir gitt anledning til å presentere forslag
og å drøfte med undertegnede og administrasjon.
Merk deres innspill med «Innspill til oppdrag nr. 2 til Regional transportplan Nordland»

Med vennlig hilsen

Bent-Joacim Bentzen
Fylkesråd for transport og infrastruktur
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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