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Invitasjon til medvirkning i arbeidet med handlingsprogram for 
samferdsel 2022-2025 
 
Viken fylkeskommune har utarbeidet forslag til Samferdselsstrategi 2022-2033. Kommunene 
har blitt informert om arbeidet med strategien og tilhørende handlingsprogram på møter 
med kommuneregionene våren 2020 og i dialogmøte med fylkesråd for Samferdsel Olav 
Skinnes 6. oktober 2020.  

Samferdselsstrategi 2022-2033 og Handlingsprogram 2022-2025 er styringsdokument for 
fylkeskommunens oppgaver knyttet til fylkesvei og kollektivtransport. Samferdselsstrategien 
gir prioriteringer for samferdsel tilpasset Viken fylkeskommune, og vil fungere som grunnlag 
for årsbudsjettene fra 2022 og økonomiplan 2022-2025. Samferdselsstrategien bygger på 
gjeldende planer fra de tre tidligere fylkene. 

Viken fylkeskommune skal nå utarbeide Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, som 
skal vedtas i desember 2021. Handlingsprogrammet vil gi prioriteringer for valg av tiltak og 
virkemidler innenfor fylkeskommunens ansvar blant annet for fylkesveier og 
kollektivtransport.  

Forslag til handlingsprogram vil bli sendt på høring til kommunene og andre berørte før 
sommeren 2021. Det vil bli gitt mer informasjon om høringen i løpet av våren 2021.  

Viken fylkeskommune ønsker nå i tillegg å gi kommuneregionene muligheten til å gi skriftlige 
innspill om hovedutfordringer knyttet til samferdsel innenfor fylkeskommunens ansvar i deres 
region. Vi ber om at kommuneregionene sørger for forankring i de enkelte kommunestyrer. 

Frist for innsendelse av høringsinnspill er 1. mars 2021. 

Bakgrunn 

Viken fylkeskommune har mål om å være en konkurransedyktig og bærekraftig 
transportregion der hensynet til både person- og næringstransport blir ivaretatt. I dette ligger 
blant annet å utvikle funksjonelle, enkle og sikre mobilitetsløsninger innenfor rammene av 
FNs bærekraftsmål og planetens tålegrenser. Tiltak skal bygge på effektiv og miljøvennlig bruk 
av areal og infrastruktur, samt bidra til gode bomiljøer og attraktive omgivelser. 

Regional planstrategi for Viken, rammer i fylkeskommunens økonomiplan og 
Samferdselsstrategi 2022-2033 gir føringer for arbeidet med Handlingsprogram for 
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samferdsel 2022 -2025. Samferdsel er et kraftfullt virkemiddel for å nå Vikens langsiktige 
utviklingsmål. Måloppnåelse avhenger blant annet av å sette inn rett innsats på rett sted og å 
få mer mobilitet igjen for pengene. I handlingsprogrammet 2022-2025 vil helhetlig 
virkemiddelbruk legges til grunn, det vil si at både regulatoriske, finansielle, 
informasjonsmessige og innovative virkemidler vil benyttes for best mulig måloppnåelse. Ikke 
minst kan ny teknologi, digitalisering og nye mobilitetsløsninger bidra til å nå mål på andre 
måter enn før.  

Begrensede økonomiske rammer krever at virkemidlene brukes slik at investeringsbehovet 
reduseres. Bedre utnyttelse av virkemidler og tiltak som koster lite, skal frigjøre ressurser til 
innhenting av vedlikeholdsetterslep og realisering av utbyggingsprosjekter som er mest 
nødvendig for å sikre framkommelighet for kollektivtransport, sykling og gåing. 

Hva skal kommuneregionene gi innspill om? 

Viken fylkeskommune ber kommuneregionene om innspill til hvilke mobilitetsutfordringene 
det er viktigst at fylkeskommunen bidrar til å løse. Dette kan være knyttet til for eksempel 
framkommelighet for næringslivet, attraktivt kollektivtilbud, trygg skolevei, eller manglende 
tilbud for gående og syklende, manglende mobilitetsalternativer for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og så videre. 

Innen 1. mars ber vi om at kommuneregionene gir innspill på følgende: 

 Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i byer og tettsteder i prioritert 
rekkefølge. 

 Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i distriktsområder i prioritert 
rekkefølge. 

 Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i korridorene mot andre regioner 
i prioritert rekkefølge. 

 Hvilke virkemidler kommuneregionen selv vil ta i bruk for å løse disse utfordringene. 

Det presiseres at dette gjelder tiltak og virkemidler innenfor fylkeskommunens ansvar, dvs. 
fylkesveier, drift av kollektivtransport og skoleskyss som de mest sentrale. 

Benytt vedlagte mal for innspill. 

Om kommuneregionen selv ønsker, kan innspillet suppleres med forslag til konkrete 
prosjekter. 

Et samlet innspill fra kommuneregionen sendes til post@viken.no med kopi til prosjektleder 
Elin Nilssen Strand (elinstr@viken.no) innen 1. mars 2021. Innspillet merkes 
«Handlingsprogram for samferdsel 2022 - 2025». 

Informasjonsmøte 25. januar 2021 

Den 25. januar 2021, kl. 9.00-11.30, inviteres kommuneregionene til et virtuelt 
informasjonsmøte om handlingsprogramarbeidet. En egen invitasjon vil bli sendt ut i nær 
fremtid, men hold av tidspunktet. På dette møtet blir det også mulighet til å stille 
oppklarende spørsmål til innspillsrunden. 
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Vennlig hilsen 

Olav Skinnes  Gro Ryghseter Solberg 

Fylkesråd for samferdsel Avdelingssjef Mobilitet og samfunn 

 

Vedlegg: 
1 Høringsinnspill kommmuneregioner 1. mars 2021 

 
 


