
 

 

 

 
 
Fylkesutvalgets vedtak:  
1. Vest-Agder fylkeskommune tar rapporten til orientering og er enig i at det er 
grunnleggende å planlegge for teknologisk utvikling i transportsektoren, og ta høyde for 
ny teknologi når det gjøres investeringer i infrastruktur.  
 
2. Vest-Agder fylkeskommune vil påpeke at det er betydelig usikkerhet knyttet til 
tidsperspektiv for de ulike teknologiske trendene. Dette gjør at vi fortsatt må arbeide for å 
løse dagens utfordringer, knyttet til blant annet areal- og transportplanlegging, trengsel, 
trafikksikkerhet, lokal forurensing og de helseutfordringene dette medfører; 
klimagassutslipp, digital infrastruktur m.m., til tross for at teknologi kan bidra til å løse å 
noen av disse på sikt.  
 
3. Vest-Agder fylkeskommune mener det er viktig å vurdere hvordan eksisterende 
infrastruktur kan utnyttes. Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kan for 
eksempel gi jernbanen større konkurransekraft mot flytransport og personbiltrafikk, samt 
kortere reisevei til store byområder.  
 
4. Vest-Agder fylkeskommune mener at satsning på overføring av gods fra vei til sjø og 
bane, fortsatt vil ha betydning for å redusere antall ulykker, klimagassutslipp og 
belastning på veinettet i fremtiden.  
 
5. Vest-Agder fylkeskommune vil presisere at nullvekstmålet aldri kun har vært et mål om 
utslipp. Til tross for høy elbilandel, er det et uttalt ønske blant flere bykommuner at man 
ikke ønsker flere personbiler inn i byene, blant annet på grunn av byutvikling, bymiljø, 
trengsel og svevestøv fra biltrafikken. Fylkeskommunen mener at nullvekstmålet 
fremdeles er et godt mål for å få til den utviklingen man ønsker lokalt, men det er viktig 
med en god definisjon av det geografiske området for nullvekst og hvilken trafikk som 
skal telles med.  
 
6. Vest-Agder fylkeskommune er enig i at fylkeskommunene bør få nødvendig fleksibilitet 
til å påvirke løsninger på store NTP-prosjekter, og myndighet til å prioritere mellom ulike 
tiltak dersom forutsetningene endres, slik at en oppnår god og effektiv porteføljestyring.  
 
7. Vest-Agder fylkeskommune mener det bør utformes retningslinjer for hvordan det skal 
legges til rette for og etableres digital infrastruktur når nye veier bygges ut. Det er viktig å 
samordne arbeidet mellom ulike veieiere.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Ann Sherin Skollevold 
Rådgiver 
Samferdsel 
Tlf.: 38 07 47 07  |  E-post: ansk55@vaf.no 
 



 

 

All kommunikasjon med oss kan bli arkivert. 
 

 
 
For mer info: www.vaf.no | www.facebook.com/vaf.no| @VestAgderfylke  
 
 


