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Høringsuttalelse - Regional transportplan - Vestfold fylke
Vi viser til brev av 3. oktober 2018 vedrørende høring av forslag til Regional transportplan
for Vestfold (RTP). Formålet med planarbeidet er å avklare målsettinger, virkemidler,
strategier og retningslinjer for transportpolitikken i Vestfold.
Utarbeidelse av RTP skjer parallelt med revisjon av Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk (RPBA) og Regional plan for folkehelse (RPFH). Fylkeskommunen oppfordrer
høringsinstansene til å se de tre planene i sammenheng.
Tilrettelegging for sjøtransport og overføring av godstransport fra vei til sjø/bane står
sentralt i norsk transportpolitikk og skal følges opp gjennom den regionale og kommunale
arealplanleggingen, jf. regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging. For at havnene skal tjene regionen og fungere som effektive
logistikknutepunkt må havnene sikres nødvendige rammebetingelser for effektiv drift,
herunder effektive tilknytningsveier til hovedveinettet og tilstrekkelig arealtilgang.
RTP omtaler havn, ferjetrafikk og godstransport, og peker på utfordringer knyttet til
godstrafikk og sjøtransport. Kystverket Sørøst vil spesielt trekke frem følgende tekst fra pkt.
2.2.11; Havnene i byområdene står under press fra byutvikling og annen arealbruk. Hvis
havnene skal fungere som en integrert del av transportsystemet, og gjøre det mulig å
overføre mer godstransport fra vei til sjø og bane, må eksisterende arealer sikres til
havnedrift. Havnene må også sikres effektive forbindelser til hovedveinettet for transport av
varer/gods til og fra havnene. Nye funksjoner og næringsaktivitet kan være avhengig av
tilgang på havnearealer. Opprettelse av havnene er derfor også viktig i et
næringsperspektiv. Dette er etter vårt syn helt riktig.
RTP inneholder strategier om å utvikle et godstransportsystem som gir mer gods på sjø og
bane, og å sikre arealer avsatt til havneformål slik at havnefunksjoner kan videreutvikles.
Det er positivt at RTP inneholder strategier knyttet til havn og sjøtransport. RTP inneholder
imidlertid ingen retningslinjer knyttet til havn/sjøtransport og vi stiller spørsmål til hvordan
strategiene vil bli fulgt opp av fylkeskommunen og kommunene.
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