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Høringssvar til Nasjonal Transportplan fra
Ungdommens Fylkesting i Innlandet
I forhold til den Nasjonale Transportplanen for 2022-2033 foreslår
Ungdommens Fylkesråd i Innlandet følgende prioriteringer innenfor:

- Klima

- Kollektivtransport

- Trafikksikkerhet

- Teknologisatsing

- Jernbane

Klima:

Ungdommens Fylkesråd i Innlandet ønsker en omstilling innenfor
transportmulighetene vi har her til lands. På sikt ønsker vi en elektrifisering
av all kollektivtransport, samt å gå over til mer miljøvennlig drivstoff som
biobrensel.

Vi ønsker også at nedbygging av dyrket mark og jord skal nedprioriteres.

Kollektivtransport

Kollektivtransport i Innlandet har en lys fremtid med innovative løsninger.



Ungdommens Fylkesråd har blant annet vært med på utformingen av tanken
om en kollektiv ferge på Mjøsa med stoppestedene Hamar, Brumunddal og
Gjøvik.

Utbedringen av Intercity i Mjøs-området er en prioritering som har betydd
mye for ungdom i Innlandet i lang tid. Kollektivtransport skal også være en
konkurranse mot biler, dermed må den være billig for at folk skal velge
alternativt.

Trafikksikkerhet

Ungdommens Fylkesråd i Innlandet ønsker bruk av moderne teknologi i
jobben mot å sikre bedre trafikksikkerhet. Ideen om å bruke VR for å
illustrere en busskrasj uten belte er noe som har blitt utarbeidet av
ungdommen i samarbeid med trafikkselskaper og andre organer.

I tillegg ønskes det en bedring av sikre skoleveier og høyt trafikkerte veier.

Teknologisatsing

Innlandet er og kommer til å bli en av de største på bioteknologi,
Ungdommens Fylkesråd er veldig positive til bioteknologiske løsninger. El-
teknologien trenger også en bredere satsning i Innlandet, i et fylket som er
større enn Danmark i areal så trenger vi flere ladestasjoner, el-teknologi, og
opprettholde el-bil fordelene.

Jernbane

Innlandet trenger en større utbygging av jernbane. For et fylke med mye
toglinjer trenger man vedlikeholdte og moderniserte linjer, som blant annet
å elektrifisere eldre toglinjer.

Prioriteringer

- Realisere drømmen om kollektiv ferge på Mjøsa

- Elektrifisere Røros og Solørbanen

- Intercity i Mjøsområdet

- Realisere Hent-meg ordningen i distriktene i hele Innlandet

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.


