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Innledning 
 
Fylkeskommunene og en rekke byområder ble i juni 2001 gjennom Retningslinje 1 bedt 
om å utarbeide strategiske analyser som grunnlag for det videre arbeidet med Nasjonal 
transportplan. Innspillene er oppsummert i arbeidsdokument Strategiske analyser på 
fylkesnivå og for byområder – en oppsummering (mai 2002).  
 
De fleste strategiske analysene ble politisk behandlet i juni 2002. Dette dokumentet 
inneholder de endelige politiske vedtakene. 
 
Sekretariatet for Nasjonal transportplan venter imidlertid å motta flere politiske vedtak. 
Oslo kommune har foreløpig ikke behandlet Østlandssamarbeidets strategiske analyse. 
Telemark fylkeskommune har lagt opp til en politisk behandling av Grenlandsanalysen i 
desember 2002. Sogn og Fjordane har utsatt den politiske behandlingen av 
Vestlandsanalysen. Dato for behandling er ukjent. Videre er den strategiske analysen for 
storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg ikke behandlet i Sola kommune. 
  
Det er stort sett samsvar mellom de strategiske analysene og de politiske vedtakene. I 
forbindelse med behandlingen av analysene er det imidlertid flere steder understreket 
enkelte hovedpoeng i analysene, og/eller foretatt språklige korrigeringer eller presiseringer. 
Det er i det videre arbeidet derfor nødvendig å se de politiske vedtakene opp mot det 
konkrete innholdet i analysene.  
 
Oslo kommune ved byråd Hilde Barstad har kritiske merknader til noen av 
årsakssammenhengene i den strategiske analysen for Oslo og Akershus. Oppland 
fylkeskommune har selv utarbeidet et tilleggsdokument etter at fylkestinget mente at 
analysen ikke i tilstrekkelig grad belyste utfordringer i hele Oppland (tilleggsdokument er 
vedlagt de politiske vedtakene). 
 
De politiske vedtakene er både omfattende og konkrete på en rekke områder og bør derfor 
gjennomgås i sin helhet, men enkelte endringer har vi funnet det viktig å trekke fram 
spesielt: 
 
 
Endringer  
 
I flere av de strategiske analysene er det foreslått en rekke tiltak for å redusere veksten i 
biltrafikken. Stort sett støtter de politiske vedtakene opp under disse pakkene av tiltak, men 
forslag om bruk av økonomiske virkemidler har i flere tilfeller ikke fått politisk støtte. 
 

Vegprising og parkeringsrestriksjoner 
Utvalg for byutvikling i Sandnes kommune aksepterer forslaget om parkeringsrestriksjoner 
slik det er foreslått i strategisk analyse for storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og 
Randaberg, men presiserer at de ikke vil godta at bompengeordningen gradvis endres til et 
vegprisingssystem hvor inntektene også kan gå til drift av kollektivtransport eller andre 
miljøvennlige transportformer og miljøtiltak. Stavanger kommune støtter verken forslag 
om vegprising/gradvis overføring av bompengeinntekter til drift av kollektive midler, eller 
forslag om å be om lovhjemmel for å kunne innføre parkeringsavgift på private områder. 
I den politiske behandlingen i Randaberg kommune, ble derimot alle punktene i den 
strategiske analysen vedtatt. Fylkeskommunen i Rogaland gir i sin politiske behandling av 
strategisk analyse for Rogaland sin tilslutning til analysen, med følgende 
unntak/presiseringer: 
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”a) Da bompengeringen på Nord-Jæren ble innført, var det en forutsetning fra fylkestinget at 
inntektene utelukkene skulle gå til investeringer ikke til driftstiltak. På denne bakgrunn går 
fylkestinget i mot at bompengeinntekter skal kunne brukes til driftstiltak for kollektivtrafikken. 
b) Fylkestinget går i mot avgiftsbelegging på private parkeringsplasser som virkemiddel for å 
begrense bruk av privatbil.”  

 
Også i den strategiske analysen for Trondheim ble vegprising foreslått som et økonomisk 
virkemiddel for å dempe veksten i biltrafikken, men dette forslaget fikk ikke tilslutning i 
den politiske behandlingen. I Kristiansand ble det i forbindelse med den politiske 
behandlingen av byanalysen understreket at vegprising er uaktuelt som finansiering.  
 

Bruk av økonomiske virkemidler for å overføre gods fra veg til sjø  
Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok å fjerne ”i form av avgiftspolitikk” fra den 
strategiske analysen. Setningen blir da: 
 

”Naudsynte økonomiske verkemiddel må takast i bruk for å styrke overføring av gods frå veg til 
sjø.”  

 
 
Temaer som supplerer de strategiske analysene 
 
I tillegg til å behandle det konkrete innholdet i de strategiske analysene, har den politiske 
behandlingen resultert i en rekke nye innspill som kommer i tillegg til de strategiske 
analysene. Vi vil her trekke fram noen prinsipielle vedtak: 
 

Todeling av vegnettet 
Østfold fylkeskommune har fattet følgende vedtak: 
 

”Østfold fylkeskommune kan ikke akseptere en eventuell to-deling av vegnettet før det er foretatt en 
oppgradering av vegnettet til en akseptabel standard.” 

 

Kollektivtransport 
I forbindelse med den politiske behandlingen i Hordaland fylkeskommune ble det trukket 
fram en rekke forhold for å bedre rammevilkårene for kollektivtransporten: 
 

”Driftsmidlar til kollektivtrafikk må synleggjerast som ein eigen post.” 
 

”Fylkestinget meiner at institusjonelle sektorgrenser ikkje må hindre mest mogeleg effektiv bruk av 
investeringane. For alternativ bruk av riksvegmidlar til blant anna kollektivformål vert i dag kravd 
omfattande dokumentasjon. Fylkestinget krev at denne ordninga vert lagt om slik at demokratiske 
organ får like godt høve til å investere i kollektivtiltak som vegtiltak. Fylkestinget krev vidare at den 
lokale eigendelen ved bruk av storbymidlar vert redusert eller heilt fjerna” (Politisk vedtak i 
Hordaland fylkesting).  

 

Kompensasjon for gjenstående biler i ferjesambandene 
Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår følgende: 
 

”innføring av kompensasjonsordning for attståande bilar i ferjesambanda.” 
 

Prinsipper for bompenger 
I forbindelse med den politiske behandlingen av den strategiske analysen for Vestfold, 
fattet fylkestinget bla følgende vedtak: 
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”Vestfold fylkesting er sterkt uenig i de nåværende retningslinjer for finansiering av stamvegene. 
Stamvegene er et nasjonalt ansvar og bør derfor i sin helhet bygges ut med statlige midler. 
Hvis det allikevel fastholder at hele eller deler av stamvegene skal utbygges ved hjelp av 
bompenger, må dette skje etter en samlet nasjonal plan, slik at utbyggingen skjer i en logisk 
geografisk rekkefølge (….)  
Eventuell bompengeinnkreving på stamveger må være et nasjonalt ansvar, og må skje etter det 
prinsipp at bilistene betaler i samsvar med det antall kilometer ny veg de benytter.” (vedtak i 
fylkestinget i Vestfold, pkt 11,12 og 13) 

 

Utvikling av havner og sjøtransport 
Gjennom den politiske behandling har fylkeskommunene i hovedsak sluttet seg til den 
foreliggende strategiske analysen for vedkommende fylke, når det gjelder utvikling av 
havner og sjøtransport. Noen fylkeskommuner har imidlertid fremhevet enkelte andre 
havner som viktige utover de som er nevnt i de strategiske analysene.  
 
Det er generelt stor politisk oppslutning om en målsetting om å overføre mer gods fra veg 
til sjø, og stor politisk interesse for framtidig havneutvikling. Det sies imidlertid lite om 
hvilke virkemidler man er villig til å bruke i denne sammenheng. De fleste 
fylkeskommuner angir heller ingen prioritering mellom tiltak for de ulike transportformer.  
 

Organisering av arbeidet med transportpolitikk 
Et tema som går igjen i de politiske vedtakene er ønsket om å organisere transportsektoren 
annerledes og med økt myndighet for fylkeskommunen. Blant annet har Troms fylkesting 
gjort følgende vedtak: 
 

”Fylkestinget vil slå fast at samferdselspolitikken må bygge på et prinsipp om at beslutninger skal 
tas så nært brukerne som mulig. Det er derfor nødvendig at fylkeskommunen overtar koordinerings- 
og styringsfunksjonen i spørsmål som gjelder regional samferdsel. En slik omlegging vil og styrke 
fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør” (Vedtak i Troms fylkesting). 

 
 
Avslutning 
 
Vi vil understreke at dette ikke er en fullstendig liste over endringer og tillegg til analysene 
som følge av den politiske behandlingen. Vedtakene er både omfattende og konkrete på en 
rekke temaer. For å få en fullstendig oversikt over fylkeskommunenes innspill, må man 
derfor lese analysene og de politiske vedtakene i sammenheng.  
 
Etatene vil vurdere de ulike innspillende i det videre planarbeidet, og vedlagte samling av 
politiske vedtak vil være viktig i dette arbeidet.  
 
Etatene mener de politiske vedtakene ikke utløser behov for supplerende retningslinjer fra 
departementene for det videre planarbeidet fram mot 2003. 
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Oversikt over den politiske behandlingen 
 
Fylkesanalyser:   Politisk behandlingsinstans:         Side: 
Østfold    Fylkestinget i Østfold                  6 
Hedmark    Fylkestinget i Hedmark      7 
Oppland    Fylkesutvalget i Oppland      8 
Buskerud    Fylkestinget i Buskerud    11 
Vestfold    Fylkestinget i Vestfold    13 
Telemark    Fylkestinget i Telemark    15 
Aust-Agder    Fylkestinget i Aust-Agder    17 
Vest-Agder    Fylkestinget i Vest-Agder    18 
Rogaland    Fylkestinget i Rogaland    24 
Hordaland    Fylkestinget i Hordaland    26 
Sogn og Fjordane   Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane   28 
Møre og Romsdal   Fylkestinget i Møre og Romsdal   29 
Sør-Trøndelag    Fylkestinget i Sør-Trøndelag    30 
Nord-Trøndelag   Hovedutvalg for regional utvikling   33 
Nordland    Fylkestinget i Nordland    34 
Troms     Fylkestinget i Troms      36 
Finmark    Fylkesutvalget i Finmark    39 
 
Regionale analyser: 
Østlandssamarbeidet   Fylkesutvalget i Akershus    40 
     Fylkesutvalget i Hedmark    40 
     Hovedutvalg for regional utvikling i Buskerud 40 
     Fylkestinget i Telemark    41 

Fylkestinget i Vestfold    42 
Fylkestinget i Østfold     43 

     Fylkesutvalget i Oppland    44 
Vestlandsanalysen   Fylkestinget i Rogaland    45 
     Fylkestinget i Hordaland    46 
     Fylkestinget i Møre og Romsdal   47 
      
Byanalyser: 
Oslo/Akershus   Fylkesutvalget i Akershus               48 
     Byråd for miljø og samferdsel i Oslo   50 
Kristiansand-området   Fylkestinget i Vest-Agder    55 
     Bystyret i Kristiansand    56 
Stavanger-området   Formannskapet i Stavanger kommune                      58 
     Utvalg for byutvikling i Sandnes kommune             59 
     Formannskapet i Ramdaberg kommune  60 
Bergen     Fylkestinget i Hordaland    61 
     Byrådet i Bergen     63 
Trondheim    Formannskapet i Trondheim    64 
Tromsø    Fylkestinget i Troms     66 
     Kommunestyret i Tromsø    67 
Moss     Formannskapet i Moss kommune                             68            
Fredrikstad    Kommunestyret i Fredrikstad    69 
Sarpsborg    Bystyret i Sarpsborg     70 
Halden     Kommunestyret i Halden    72 
Grenland     
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