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Tittel: Høringsuttalelse fra Horten kommune 

Uttalelse: 

Horten kommune behandlet høringssvar til Nasjonal transportplan i kommunestyret 20 juni 

2016 med følgende vedtak: 

Horten kommune gir sin tilslutning til vedlagte felles høringsuttalelse, med flg. 

presisering: "Fast forbindelse Horten-Moss" tas ut av den felles høringsuttalelsen. 

Under følger saksutredning og vedlagt ligger den felles høringsuttalelsen. 
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Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 - høringssvar Horten 

  

Vedlegg: 

Dok.dato 

  

Dok.ID 

  

Tittel 

13.05.2016 661084 Forslag til høringsuttalelse NTP 2018-2029 

19.05.2016 661878 Nasjonal transportplan grunnlagsdokument 2018 - 2029 

  

Administrasjonens forslag 

Horten kommune gir sin tilslutning til vedlagte felles høringsuttalelse. 

  

  

06.06.2016 Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 

HKMK-038/16 Vedtak: 

Horten kommune er enige i følgende deler av den felles høringsuttalelsen: 

·          Full InterCity-utbygging som også omfatter realisering av ytre InterCity innen 

2027. 

·          Bymiljøavtale for Vestfoldbyen. 

·          Opprustning av nasjonale beredskapsveier 

·          Planlegging av Grenlandsbanen samtidig med ytre InterCity og bygging i 

forlengelsen av ytre InterCity 

·          Utenlandskorridor 3 Larvik/Grenland-Hirtshals (Jyllandskorridoren) 



·          Økte rammer til fylkeskommunen for å sikre et fungerende fylkeskommunal 

transportsystem 

·          Torp Sandefjord lufthavn,forutsatt at Gardemoen ikke utvides med en ny 

rullebane 

  

Horten kommune er ikke enig i følgende deler av høringsuttalelsen og denne tas 

dermed ut 

·          Fast forbindelse Horten-Moss 

  

Horten kommune sender en egen høringsuttalelse hvor det samtidig uttrykkes støtte til 

den felles uttalelsen og punktene ovenfor.  

  

  

  

  

Møtebehandling: 

Svein Erik Figved fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP, SP, V og MDG: Følgende 

erstatter administrasjonens forslag: 

Horten kommune er enige i følgende deler av den felles høringsuttalelsen: 

·          Full InterCity-utbygging som også omfatter realisering av ytre InterCity innen 2027. 

·          Bymiljøavtale for Vestfoldbyen. 

·          Opprustning av nasjonale beredskapsveier 

·          Planlegging av Grenlandsbanen samtidig med ytre InterCity og bygging i forlengelsen 

av ytre InterCity 

·          Utenlandskorridor 3 Larvik/Grenland-Hirtshals (Jyllandskorridoren) 



·          Økte rammer til fylkeskommunen for å sikre et fungerende fylkeskommunal 

transportsystem 

·          Torp Sandefjord lufthavn,forutsatt at Gardemoen ikke utvides med en ny rullebane 

  

Horten kommune er ikke enig i følgende deler av høringsuttalelsen og denne tas dermed ut 

·          Fast forbindelse Horten-Moss 

  

Horten kommune sender en egen høringsuttalelse hvor det samtidig uttrykkes støtte til den 

felles uttalelsen og punktene ovenfor.  

Votering: Figveds fellesforslag vedtatt 6 mot 3 stemmer. 

  

13.06.2016 Formannskapet 

FOR-097/16 Vedtak: 

Horten kommune gir sin tilslutning til vedlagte felles høringsuttalelse, med flg. 

presisering; «Fast forbindelse Horten- Moss» tas ut av den felles høringsuttalelsen.  

  

  

Møtebehandling: 

Finn-Øyvind Langfjell fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, KRF og FRP: I tillegg 

til hovedutvalgets innstilling foreslår vi: arbeidet med fast forbindelse Horten - Moss tas med i 

felles høringsuttalelse. Alf Henriksen foreslo: Horten kommune gir sin tilslutning til vedlagte 

felles høringsuttalelse, med flg. presisering; «Fast forbindelse Horten- Moss» tas ut av den 

felles høringsuttalelsen. Votering: Hovedutvalgets innstilling falt enstemmig. 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. Henriksens's forslag med flg. presisiering vedtatt 

9 mot 6 stemmer avgitt for Langfjells forslag. 

  

20.06.2016 Kommunestyret 



KOM-115/16 Vedtak: 

Horten kommune gir sin tilslutning til vedlagte felles høringsuttalelse, med flg. 

presisering: "Fast forbindelse Horten-Moss" tas ut av den felles høringsuttalelsen. 

  

Møtebehandling: 

Finn-Øyvind Langfjell fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, KRF og FRP: I tillegg 

til formannskapets innstilling foreslår vi: arbeidet med fast forbindelse Horten - Moss tas med i 

felles høringsuttalelse. 

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt Langfjells forslag falt med 25 mot 16 

stemmer 

  

SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) Statens vegvesen, 

Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS presenterte den 29.februar et grunnlagsdokument for 

Nasjonal transportplan 2018-2029 (heretter kallet grunnlaget til NTP). 

Dokumentet er laget på bakgrunn av retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og er 

grunnlaget for regjeringens arbeid med St.meld. om Nasjonal transportplan 2018-2029. 

Grunnlagsdokumentet ble samtidig sendt på høring til fylkeskommunene og de fire største 

byene. Høringsfristen er 1.juli 2016. 

Regjeringen presenterer transportpolitikken gjennom meldingen om Nasjonal transportplan 

som legges fram for Stortinget. Meldingen fra Samferdselsdepartementet danner grunnlaget for 

behandlingen i Stortinget. 

  

Fylkeskommunen har på politisk og administrativt nivå bidratt til transportetatene og Avinors 

arbeid i utrednings- og planfasen. I den politiske fase som NTP nå er inne i inviterer 

fylkeskommunen til samhandling i det brede partnerskapet i Vestfold og arenaer som Plattform 

Vestfold. Det pågår også arbeid i Østlandssamarbeidet og Jernbaneforum sør for å mobilisere 

støtte til felles strategiske interesser. Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 

Fylkeskommunen har ledet en skrivegruppe med deltakere fra Horten kommune, Sandefjord 

kommune, mulighetsanalyse for helhetlig transportløsning i Larvik samt Bypakke Tønsberg-

regionen som har utarbeidet saken. Denne saksutredningen ligger vedlagt i sin helhet. 

  



Lover og forskrifter Ingen Vurderinger 

Vurderingene fremgår av vedlagte felles saksutredning. 

  

For at Vestfold skal lykkes med å få økte midler til infrastruktur, er det viktig at fylker og 

kommuner i regionen står samlet. Administrasjonene vil derfor anbefale at kommunen gir sin 

tilslutning til vedlagte fellesuttalelse. Økonomiske konsekvenser Ingen Miljø- og 

folkehelsekonsekvenser Statlig infrastruktur har stor påvirkning på klima-, miljø og 

folkehelse, det vises til vedlagte saksutredning. Konklusjoner/anbefaling 

Forslagene til vedtak og saksutredning er utarbeidet i felleskap av skrivegruppa hvor også 

Horten kommune har deltatt. For at Vestfold skal lykkes med å få økte midler til infrastruktur, 

er det viktig at fylker og kommuner i regionen står samlet. Administrasjonene vil derfor 

anbefale at kommunen gir sin tilslutning til fellesuttalelsen. 
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