
Hordaland SV krever: 

 

Ny NTP må gi ny klimapolitikk - Nasjonal plan for klima, miljø 

og transport - KMT 
  

Stortinget skal kommende år ta stilling til Nasjonal Transportplan for 2018 - 2027 (NTP). 

Tiden er overmoden for et entydig trendskifte der klima og miljø må være et avgjørende 

hensyn når transportsystem for kommende generasjoner blir planlagt. HSV ber 

Stortingsgruppen foreslå et nytt navn på NTP - Nasjonal plan for klima, miljø og transport - 

KMT. 

  

Hordaland SV vil arbeide for at følgende saker skal få høy prioritet i kommende NTP 

(NKT): 
  

 Bybanen med parallell utbygging til Fyllingsdalen og Åsane. Staten må garantere for 

minst 70 % av utgiftene til bygging, inkludert utgifter til trollebusslinjer. 

 

 Tiltak som stimulerer kollektivfelt med bedre busstilbud på 4-felts innfartsårer. 

 

 Et omstillingsprogram som sikrer nullutslipp på alle busser i byer og tettsteder innen 

2023 og nullutslipp motorteknologi i fergeflåten. 

 

 K5 Arna-Voss med ny jernbane og veg med to felt. 

 

 Ringeriksbanen og ny jernbanetrase som gir 4 timers kjøretid mellom Oslo og Bergen. 

 

 Gode bruksveger med gul stripe i fylket. 

 

 Midler til gjennomgående sykkelvegnett i tettsteder og byer i Norge, og en 

nasjonal gjennomgang av behov for gang og sykkelveg utenfor byene. 

 

 Nasjonal plan for trafikksikre skoleveger og barnetråk ved alle norske skoler der barn, 

foreldre, skole og nærmiljø blir trukket inn i planleggingen. 

 

 Legge ned avdelinger i Statens Vegvesen som planlegger vegkapasitet i byer og 

tettsted i strid med Klimaforliket i Stortinget. 

 

 Utredning av en omorganisering av Statens Vegvesen til Etat for klima, miljø og 

transport. 

 

Hordaland SV ønsker at ny NTP ikke gir midler til: 
  

 Rullebane 2 på Flesland. 

 Nye stamveger over fjellet dersom ikke de i NTP blir prioritert etter hovedkravene i 

listen over. 

 4 felt på E39 med bro over Bjørnafjorden. 

 Foreslått plan for fire nye bilfelt fra Sotra til Bergen der Bybane og kollektivfelt er tatt 

vekk. 

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet i Hordaland SV 2016 


