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HØRING PLAN FOR INTERMODAL 

GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD 
 

 
Forum for Natur og Friluftsliv Vestfold(FNF) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og 

friluftsorganisasjonene i Vestfold. FNF er opprettet av Friluftslivets fellesorganisasjon 
(FRIFO), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN).  
FNF Vestfold representerer totalt ca 20 000 medlemmer. 

 
 

FNF har gjort seg kjent med forslaget til Plan for Intermodal Godstransport i 
Telemark og Vestfold og har følgende merknader og innspill: 
 

FNF mener planen må ha store ambisjoner i å legge til rette for at mest mulig av 

godstransport inn og ut av regionen overføres til båt og bane med hensyn på 
redusert klimagassutslipp fra transport. Det er derfor svært viktig at planen 

samordnes med andre vedtatte regionale planers målsetninger innen areal, klima 
og miljø.  

Fylkeskommunen har her en viktig styringsrolle som en aktør etter plan- og 
bygningsloven, og må for å redusere transportbehov og stimulere til mer 

miljøvennlige transportformer sette tydelige og forutsigbare rammer for 
involverte aktører. For å oppnå ønsket involvering fra transportnæringen må det 

stilles til rådighet tilstrekkelige økonomiske insentiver. 
 

FNF mener at mulighetene for at tømmertransport i større grad kan overføres til 
båt og bane ut av regionen må utredes, men også må tas inn i den pågående 

KVU for ny kryssing av Oslofjorden.  

http://www.fnf-vestfold.no/
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Det kan stilles spørsmål ved om den pågående planlegging og 
utbygging av Vestfoldbanen i tilstrekkelig grad tar høyde for økt godstransport. 

 
 

FNF finner det positivt at forholdet til regionale vannforskrifter refereres til i 
planen. 

 
FNF mener at en reel miljøgevinst i form av reduserte klimagass utslipp, lokal 

forurensning og trafikkstøy i bo-områder må være den grunnleggende 
målsetning i planen. Tiltak som bidrar til et bedret klima og miljø vil samtidig gi 

en samfunnsgevinst i form av bedret folkehelse. 
 I den grad positiv næringsutvikling i regionen også blir en følge av planen må 

dette betraktes som en bieffekt og ikke en overordnet målsetning i planen. 
Økt næringsvirksomhet vil i flere sammenhenger redusere den positive 

miljøgevinsten. 
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