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1. Innledning 
 

Troms Fylkeskommune har gjennom regional planstrategi vedtatt å utarbeide Regional 

transportplan for Troms 2018-2029. Planprogrammet ble vedtatt av fylkesrådet i mars 2017. 

Regional transportplan ble endelig vedtatt av Fylkestinget i oktober 2017.  

 

Handlingsplanen for fylkesveg (dette dokumentet) er gjennomføringsplanen for fylkesveg i 

Regional transportplan. Handlingsplan for kollektivtransport vil bli utarbeidet i løpet av 2018 

og mål, strategi og tiltak for kollektivtransporten i Troms er derfor ikke direkte omtalt i dette 

dokumentet.  
 

Handlingsprogrammet viser en prioritert rekkefølge på prosjekter med kostnader. Dette skal 

vurderes rullert hvert år.  Økonomiplanen vedtas hvert år, og setter en finansieringsramme for 

de prioriterte prosjektene fordelt på 4-års perioden.  

 

Stortinget har besluttet en regionreform som vil gjelde fra 2020. Reformen innebærer reduksjon 

fra 19 til 11 fylker. Troms og Finnmark fylkeskommuner vil legges ned og ett nytt fylke vil 

dannes under nytt navn. 

 

Ny fylkesinndeling er ment å legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for 

fylkeskommunene for bedre å bli i stand til å fremme innbyggernes og næringslivets interesser 

overfor nasjonale myndigheter. Dette innebærer at vår regionale transportplan for 2018-29 vil 

måtte rulleres og samordnes med Finnmark sine transportplaner i 2019. Det vil bli opp til en 

fellesnemd å ta beslutningene om videre planprosess.   

 

Ny fylkeskommunal oppgaveportefølje; som ansvar for statlige fiskerihavner, evt. regionale 

flyruter med mer, vil måtte inngå i slik plansamordning og rullering. 

 

Statens vegvesens regionale (sams) vegadministrasjon med ansvar for planlegging og drift av 

fylkesveger skal også overføres til regionalt folkevalgt nivå. Utredning om økonomiske, 

administrative og oppgavemessige konsekvenser mv. av vedtaket pågår og det er p.t usikkert 

hvordan dette vil innvirke på de regionale transportplanprosessene. 

 

 

 

2. Mål og strategier i Regional transportplan 2018-29 
 

Troms fylkeskommune har vedtatt følgende mål og hovedstrategier for Regional transportplan: 

Mål – Fylkesveg 

1. Fylkesvegnettet skal være trafikksikkert og ha god fremkommelighet for alle trafikanter. 

Rammen til drift- og vedlikehold på fylkesvegene må ha et nivå som gjør det mulig å 

stanse veksten i forfallet. 

2. Høytrafikkerte fylkesveger og viktige strekninger for næringstransport skal ha god 

framkommelighet og tilstrekkelig helårsdrift. Skredsikring og fjerning av flaskehalser må 

prioriteres for å bedre framkommelighet og næringslivets konkurransekraft. 
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3. Sikre et tilgjengelig fylkesvegnett og unngå vegbrudd og stenging, gjennom å prioritere 

opprusting av bruer og tunneler, samt sikring av utsatte punkt og redusere flaskehalser. 

4. På fylkesvegnettet i Troms skal det ikke forekomme trafikkulykker med drepte og hardt 

skadde. 

 

Troms fylkeskommune legger til grunn en investeringsstrategi som prioriterer vedlikehold og 

utbedring av fylkesvegnettet fremfor investering i nye veglenker (Vedlikehold- og 

utbedringsstrategi). Dette gir mulighet for å stanse etterslep, prioritere tunnelsikkerhet og 

bruvedlikehold.  

 

Mål Strategier - fylkesveg 

1 Prioritere vedlikehold av dagens vegnett, fremfor investering i nye større prosjekt. 

Høytrafikkerte fylkesveger og fylkesveger innenfor «Kyst til markedsstrategien» 

prioriteres. Vedlikehold av og reinvestering i eksisterende vegnett skal prioriteres slik at 

vegkapitalen ikke forringes. Nye store veginvesteringer skal vurderes opp mot effekten og 

nytten en tilsvarende innsats vil ha på strekningsvise utbedringer. 

1 Arbeide for øke rammene for drift og vedlikehold av fylkesveg, samt etablering av nasjonal 

satsing for å ta igjen forfall på fylkesvegnettet 

1 Behovet for investeringer i nye store prosjekter må vurderes ut fra de kapitalkostnader det 

enkelte prosjekt vil belaste driftsrammen med. 

2 Prioritere oppgradering av fylkesvegtunnelene i henhold til krav om tunnelsikkerhet med 

sikte på frist i 2025. Plan for utbedring av tunneler skal oppdateres, med kostnadsbilde og 

fremdrift. 

1 Tydelig vegeier som sikrer god kontrakt- og økonomistyring, med et oversiktlig 

kontraktsregime. 

2 Investeringer på veg skal snus mot tiltak som må utføres i forhold til standardkrav og 

regelverk, punktutbedring, tilrettelegging for trafikksikkerhet, kollektivtransport, gang og 

sykkel 

3 Prioritere punktutbedring og redusere flaskehalser for å styrke næringstransportens 

fremkommelighet på viktige strekninger, i tråd med politisk strategi «Fra kyst til marked». 

Videreføre strekningsmessige forfalls- og utbedringsprosjekt.  

4 Styrke innsatsen på trafikksikkerhet i Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg og å evaluere 

virkninger av trafikksikkerhetstiltak 

2 Fokus på uttesting og ta i bruk ny teknologi og intelligent trafikkstyring (ITS) der det kan gi 

god effekt. 

3 For å møte nåværende og kommende klima- og miljøutfordringer må man prioritere 

utbedring og sikring av vegkropp. Dette innebærer en prioritering av tiltak på drenering og 

grøfter 

3 Prioritere skredsikringstiltak ut fra oppdaterte risikovurderinger fra Statens vegvesen samt 

sikring av viktige «kyst til marked» korridorer.  

3 Ha et økt fokus på å vurdere alternative (aktive) skredsikringstiltak på egnede strekninger 

/skredpunkt. 

2 Det er behov for å gjennomføre en strategisk og overordnet mulighetsstudie, eller en 

konseptvalgutredning (KVU) for å se på muligheter for regionforstørring og innkorting av 

avstander på det overordna vegnettet i Troms.  
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Mål–  Aktiv transport: 

1. Hovedmål i nasjonal gåstrategi: Det skal være attraktivt å gå for alle. Målet innebærer at 

alle grupper i befolkningen skal oppleve at det er attraktivt å gå, og at det er lagt til rette 

for at de kan gå mer i hverdagen. Flere skal gå mer. 

2. Sykkelstrategiens hovedmål: Flere skal sykle oftere. Sykling skal bli en mer trafikksikker 

transportform gjennom infrastrukturtiltak. Mål for sykkelandel i byene: Mellom 10-20 % 

innen 2030 fra dagens 4-5%. Mål for sykkelandel i distriktene: Gjennomsnittlig 

sykkelandel på 6 % innen 2030. 

3. Bedre trafikksikkerhet og trygghet for gående og syklende langs skoleveg på 

fylkesvegnettet. 

 

Strategier: 

Forholdene for gående og syklende langs skolevegene på fylkesvegene kartlegges.  

Arbeidet med tilrettelegging og for å være pådrivere for aktiv transport styrkes. Forhold for 

gående og syklende må ivaretas i all planlegging. 

Vinterdriften skal ha et fokus på god fremkommelighet for gående og syklende 

 

Strategi – Godsterminaler og maritim transport  

Troms fylkeskommune skal legge til rette for at fylket har effektive godsterminaler og 

maritim transport som gir regionale logistikkmessige konkurransefortrinn og bidrar til å 

virkeliggjøre «det grønne skiftet» 

Strategi: 

Legge til rette for mer effektive godsterminaler og gode helhetlige koplinger mellom veg, bane 

og sjøtransporten 

Støtte transportløsninger som bidrar til å overføre fylkets økende godsmengder fra veg til sjø  

 

Mål og strategi – Transport og utslipp i Troms 

Troms fylkeskommune skal legge til rette for bruk av lav- og nullutslippstrafikk i fylket.  

Det skal være lav og nullutslippskollektivtransport i Troms innen 2030. 

Gradvis innføring av null og lavutslipp. Innfasing må sees opp mot tilgjengelige økonomiske 

rammer og nasjonale krav. 

Strategi: 

Krav om at miljøvennlige alternativ skal vurderes ved kjøp av kollektivtransport tjenester. 

Krav om lav – nullutslippstransport og miljøregnskap skal vurderes ved kjøp av varer og 

tjenester 

Legge til rette for at andre kan benytte lav – nullutslipps drivstoff-påfyllingsstasjoner som fylket 

har initiert. 
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Strategi – ITS-løsninger i Troms 

Troms fylkeskommune skal legge til rette for å avdekke og implementere praktiske ITS-

løsninger og ny smart-teknologi i fylket 

Strategi: 

 

Legge til rette for økt kunnskap om ITS-løsninger i fylket gjennom samarbeid, utredning og 

informasjonsspredning 

 

Legge til rette for at andre kan benytte ITS-løsninger som fylkeskommunen har initiert eller 

bidratt til realiseringen av 

 

Strategi– Statlig transportnett: 

Aktiv påvirkning av statlige aktører og relevante nasjonale samferdselsrelaterte prosesser.  

Strategier: 

Styrke påvirkningsarbeidet opp mot nasjonale og statlige premissleverandører for å 

forbedre våre rammebetingelser 

Legge til grunn vår «fra kyst til marked»-strategi i vår påvirkerrolle og samordne 

oss med nordnorske fylkeskommuner når relevant  

Prioritere prosjekter som binder regioner sammen og sikrer utvikling av effektive 

transportkorridorer mot nasjonale og internasjonale markeder 

Aktiv deltakelse i KVU vegtilknytning Troms 

Arbeide for en realisering av jernbanetilknytning til Troms som kan møte 

ytterligere økte behov for miljøvennlig og effektiv næringstransport 

Arbeide for å forsterke flytilbudet i Troms, beholde våre lufthavner og 

dimensjonere flyplassinfrastrukturen ut fra behov i befolkningen og næringslivet 

Arbeide for at det offentlige vegnettet skal være sikret mot skred innen 2030. 

Bidra til at staten styrker rammen for drift- og vedlikehold på dagens statlige 

infrastruktur bør prioriteres foran nyinvesteringer.  

Arbeide for at nye statlige investeringer i planperioden 2018-29 rettes mot å fjerne 

kritiske flaskehalser. 

 

  



6 
 

3. Økonomiske rammer og handlingsrom 
Fylkestinget har gjennom vedtatt Regional Transportplan for Troms (2018-2029) vedtatt 

strategier som prioriterer drift og vedlikehold av vegnettet foran investeringer og store 

prosjekter.  

Med de knappe økonomiske rammene som er tilgjengelige til fylkesvegformål i årene som 

kommer, og usikkerheten knyttet til størrelsen på og eventuell videreføring av den særskilte 

tildelingen til fornying av fylkesvegene, er det ikke mulig å øke låneopptaket for investering 

i fylkesvegprosjekt ut over de lånene som tas opp i 2018 og 2019 for å ferdigstille igangsatte 

prosjekter.  

Det anbefales at det ikke blir igangsatt nye store fylkesvegprosjekter som medfører 

låneopptak i planperioden. De ressurser som er tilgjengelige i perioden prioriteres til 

arbeidet med sikkerhetsoppgradering av tunneler og bruer, samt tiltak på eksisterende 

vegnett for å hente inn vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegen. Investeringstiltakene som 

anbefales må finansieres innenfor rammen av tilgjengelige fornyingsmidler. 

Som det framgår av økonomiplan 2018-2021 er de økonomiske rammene for 

fylkesvegområdet svært knappe og under stort press i årene som kommer. Stadig økende 

kapitalutgifter, økende avdragsbelastning knyttet til rentekompensasjonslån og økende 

lånegjeld knyttet til fylkesvegene, medfører at rammen til drift og vedlikehold av 

fylkesvegnettet krymper raskt. 

Kostnadene knyttet til de faste driftskontraktene er i 2018 budsjettert med 308 mill kr, og det 

er budsjettert med 194 mill kr til vedlikehold av tekniske installasjoner som bruer, fergekaier 

og tunneler, dekkelegging og innhenting av vedlikeholdsmessig etterslep. Total ca 572 mill kr 

(eks mva).  

Denne rammen inkluderer de særskilte fordelingene som fastsettes i Statsbudsjettet fra år til år 

til innhenting av etterslep og oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften. Dette er midler som 

man ikke nødvendigvis kan påregne at man vil få i årene som kommer, eller at eventuelle 

bevilgninger vil ligge på dagens nivå. Eksempelvis er midlene til oppfylling av 

tunnelsikkerhetsforskriften ikke foreslått videreført etter 2019. 

Ettersom kapitalkostnader knyttet til lån til fylkesveginvesteringer dekkes innenfor 

fylkesvegrammen, vil det å fortsette med nye store låneopptak i løpet av kort tid ha redusert 

driftsrammen til kun å inneholde de faste driftskontraktene. 

I vurderingen som er gjort av de økonomiske rammene til fylkesvegen i Troms i perioden 

2018-2023 er det ikke tatt stilling til hvilke prosjekter som eventuelt kommer på hvilke 

tidspunkter. Vurderingene er gjort i forhold til hvilken økning i lånebelastning 

fylkeskommunen og fylkesvegrammen kan tåle. 

Skredsikringsmidler påvirker ikke fylkeskommunens langsiktige handlingsrom direkte. 

Budsjett/forbruk det enkelte år skal i utgangspunktet ikke overstige tildeling. Dersom 

prosjekter blir dyrere enn budsjettert kan fylkeskommunen risikere å måtte dekke 

merkostnaden, jfr retningslinjene for bruk av midlene. Det kan bli aktuelt med låneopptak av 

fremdriftshensyn. 
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Det er også tatt som et utgangspunkt at kostnadene knyttet til de faste driftskontraktene må 

videreføres minimum på samme nivå som i 2018. Det er derfor lagt til grunn en kostnad til 

disse kontraktene (i 2018-kroner) på 308 mill kr (ekskl mva) per år i planperioden. 

I budsjettet for 2018 er rammen til øvrig vedlikehold på 40 mill kr (ekskl mva) per år, 

inkludert en ramme på 0,8 mill kr til trafikksikkerhetstiltak.  

For å ivareta trafikksikkerheten, særlig på de høyest trafikkerte vegene, er det nødvendig å ha 

en viss minimumsramme til dekkelegging hvert år. Slitasje på vegdekket vil over tid medføre 

økt spordybde og økende sannsynlighet for at trafikkuhell kan inntreffe som følge av 

tilstanden til vegdekket. I budsjettet for 2018 er rammen til dekkelegging i utgangspunktet på 

44 mill kr (ekskl mva), men økes til 65 mill kr (ekskl mva) ved å overføre fra midlene som 

tildeles til fornying/innhenting av etterslep. I gjeldende periode har dekkeleggingsrammen 

blitt redusert fra 107 mill kr. i 2015 til 77 mill kr i 2017 (eks mva). Redusert ramme til 

dekkelegging gir raskt dårligere vegstandard og økt forfall.  

I tillegg dekkes kapitalkostnader knyttet til lån tatt opp til investeringer i fylkesveg innenfor 

rammen til drift og vedlikehold.  

Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Avdrag 30 807 800  45 361 400  56 448 200  61 342 300     70 049 800  78 335 000  

Renter 28 081 400  35 401 000  40 600 500  41 854 400  40 075 900  37 839 100  

Sum utgifter 58 889 200  80 762 400  97 048 700  103 196 700   110 125 700   116 174 100  

Rentekompensasjon -8 904 000  -8 567 000  -8 210 000  -7 780 000  -7 255 000  -6 658 000  

Tilskudd Harstad kommune -9 973 400  -10 222 700   -10 478 300   -10 740 200   -11 008 700   -11283 900  

Fergeavløsningstilskudd   -14 744 000   -15 112 000   -15 490 000   -15 877 000   -16 274 000  

Netto utgift 40 011 800  47 228 700  63 248 400  69 186 500  75 985 000  81 958 200  

 

Det er tatt utgangspunkt i de kapitalkostnadene som framgår av fylkesrådets forslag til 

økonomiplan 2018-2021. Her inngår ikke byggekostnader for Langsundforbindelsen eller 

andre prosjekter, ut over det som ferdigstilles i 2018. (Bjarkøyforbindelsen ligger inne med 

sluttfinansiering i 2019). 

Det anbefales å legge til grunn følgende minimumsrammer:  

Drift, faste kontrakter  308 mill kr (2018) 

Vedlikehold   49 mill kr (2018) 

Dekkelegging   44 mill kr (2018) 

Dette gir en binding på drifts- og vedlikeholdsrammen på 401 mill kr per år. I tillegg kommer 

bindingen i form av renter og avdrag på lån som er tatt opp. Bindingene i form av renter og 

avdrag øker i perioden 2018-2021, først og fremst på grunn av at avdrag på 

rentekompensasjonslånene påløper med stadig større beløp. I 2018 utgjør avdragene på 

rentekompensasjonslån til sammen 20 mill kr, men øker til 49 mill kr i 2021, og når 

toppunktet fra 2023 med 62 mill kr i avdrag per år. 
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For fylkesvegplanperioden 2018-2023 gir dette følgende fordeling av rammen til drift og 

vedlikehold: 

 

Det som kan framstå som en økning i rammen fra 2018 til 2019 skyldes at fornyingsmidler som i 2018 er 

foreslått overført til investeringsbudsjettet, fra og med 2019 er tilbakeført til drifts- og vedlikeholdsrammen. 

Videre er det gjort en forutsetning om at bevilgningen til å innfri tunnelsikkerhetsforskriften forsvinner fra og 

med 2020. 

Når man skal vurdere hvilket økonomisk handlingsrom fylkeskommunen har i planperioden 

2018-2021, vil det ikke være tilstrekkelig å se på den økonomiske rammen i denne 4-års 

perioden isolert sett. De prosjekter som igangsettes og de lån som tas opp i denne 

planperioden, vil ha konsekvenser for det økonomiske handlingsrommet i veldig mange år 

framover. 

Lån til investeringer i fylkesvegprosjekter tas opp med en nedbetalingstid på 40 år. Prosjekter 

som delfinansieres med fergeavløsningsmidler vil også ha en 40-års tidshorisont, forutsatt at 

fergeavløsningsmidlene blir utbetalt over en så lang periode. Selv med en utbetalingsperiode 

på 15 år for fergeavløsningsmidler, vil slike prosjekter ha økonomiske konsekvenser som 

strekker seg langt ut over denne planperioden. 

Kapitalkostnader 

I 2017 dekker Samferdsels- og miljøetaten kapitalkostnader (renter og avdrag) på lån tatt opp 

til fylkesveginvesteringer på ca 40 mill kr. Med prosjekter som ferdigstilles i løpet av 2018, 

inkludert Bjarkøyforbindelsene, øker kapitalkostnaden til ca 82 mill kr i 2023. Fram mot 2030 

vil kapitalkostnadene fortsette å øke på grunn av lån som allerede er tatt opp. 
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Ved utgangen av 20211 vil Troms fylkeskommune ha en samlet lånegjeld knyttet til 

fylkesvegprosjekt på til sammen ca 1,7 mrd kr. Dette betyr at fylkeskommunen er svært 

sårbar for endringer i rentenivået. Med denne lånegjelden vil en renteøkning på 0,25%-poeng, 

medføre at rentekostnader som skal dekkes innenfor rammen til fylkesveg, øker med litt over 

4 mill kr per år. 

Rentekompensasjonslån 

Ordningen ble innført fra 2010. I perioden 2010-2014 har Troms fylkeskommune fullt ut 

benyttet en låneramme innenfor denne ordningen på 100 mill. kr per år. Totalt låneopptak på 

500 mill. kr. Lånene har en avdragsfri periode på 5 år, og betales deretter ned over 15 år. 

Dette betyr at rentekompensasjonslånene som er tatt opp i perioden 2010 -2014 medfører 6,67 

mill. kr i årlig avdrag for hvert lån. 

Fra 2015 ble rammen for lån innenfor rentekompensasjonsordningen økt til 143,9 mill. kr per 

år, og det er tatt opp 412 mill kr i lån innenfor ordningen i perioden 2015-2017. Også disse 

lånene nedbetales over 15 år, etter en avdragsfri periode på 5 år, og medfører en økning i 

kapitalutgiftene på 9,59 mill. kr per år for hvert av lånene. 

I sum har Troms fylkeskommune tatt opp lån på til sammen 912 mill. kr innenfor ordningen i 

perioden 2010 – 2017. Mindreforbruk og merinntekter innenfor samferdselssektoren de siste 

årene har medført at man har kunnet betale ned en del av disse lånene raskere enn forutsatt. 

Ved utgangen av 2017 vil det, etter ekstraordinære nedbetalinger, gjenstå ca 780 mill kr av 

rentekompensasjonslånene. 

Avdrag: 

Utviklingen i avdrag for rentekompensasjonslån er som følger: 

 

 

Den høyeste belastningen av avdrag blir i perioden 2023-2030, da det skal betales 62,1 mill. 

kr i avdrag hvert år. 

Rentekostnader: 

Fra og med 2018 kan det ikke tas opp nye lån innenfor rentekompensasjonsordningen da 

ordningen opphører. Kompensasjonen for deler av rentekostnaden på allerede opptatte lån 

videreføres. I 2018, iht. Statsbudsjettet, kompenseres fylkeskommunen for en rentekostnad på 

                                                           
1 Basert på økonomiplan 2018-2021. Her er det ikke lagt inn nye, store fylkesvegprosjekt etter 2018. 
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1% på den samlede lånegjelden som gjenstår innenfor ordningen. Faktisk rentekostnad på 

denne låneporteføljen ligger på ca. 2,3%. 

Ved utgangen av 2017 vil Troms fylkeskommune ha igjen å betale ned ca 780 mill. kr av 

rentekompensasjonslånene. 

Av rentekostnadene knyttet til disse lånene, forventes rentekompensasjonen også framover å 

dekke mindre enn halvparten av den faktiske rentekostnaden. 

Fergeavløsningsmidler 

Nye retningslinjer for ordningen med fergeavløsningsmidler framgår av 

Kommuneproposisjonen for 2018. I retningslinjene for ordningen framgår det bl.a. at det 

maksimale beløpet som kan utbetales i fergeavløsningsmidler er prosjektets byggekostnad 

ekskl mva, bompenger og andre finansieringsbidrag. Fergeavløsningsmidler kan ikke benyttes 

til å betale renter på lån tatt opp for å finansiere byggingen av prosjektet. Videre blir 

fergeavløsningsmidlene beregnet basert på hva fylkeskommunen taper i overføringer i 

inntektssystemet når et fergesamband legges ned og/eller kortes inn, korrigert for den 

meroverføringen i inntektssystemet som følger av økte drifts og vedlikeholdskostnader til ny 

veg. 

Inntektssystemets beregningsmodell for rammetilskudd til fergedriften endres fra 2018, slik at 

tilskuddet per samband blir mer i tråd med den faktiske netto kostnaden ved å drifte 

sambandet. I 2016 og 2017 har overføringene knyttet til fergedriften vært basert på et fastsatt 

beløp per fylkesvegsamband. 

Fergeavløsningsmidlene skal beregnes for en periode på 40 år, som også er den 

utbetalingsperioden for fergeavløsningsmidlene som legges til grunn. Kommunal og 

moderniseringsdepartementet fastsetter lengden på utbetalingsperioden i behandlingen av den 

enkelte søknad. 

Kapitalkostnader - Bjarkøyforbindelsene 

Prosjektet hadde byggestart høsten 2014 og forventes ferdigstilt i 2018. Jfr. brev fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (25.4.2017) kan Bjarkøyforbindelsene motta 

inntil 923 mill kr i fergeavløsningsmidler2.  

Dersom utbetalingen av fergeavløsningsmidler til dette prosjektet skjer over en periode på 40 

år, vil det påløpe en rentekostnad på ca. 608 mill. kr som må dekkes av fylkeskommunen. 

Basert på at lån til bygging av Bjarkøyforbindelsene nedbetales som et serielån, vil det i de 

første 15 årene fergeavløsningsmidler utbetales være et misforhold mellom størrelsen på det 

årlige avdraget (21,2 mill. kr) og fergeavløsningsmidlene (14,7 mill i 2019 som øker til 20,8 

mill. i 2033). Differansen mellom avdragets størrelse og faktisk mottatte 

fergeavløsningsmidler må dekkes av fylkeskommunen. 

 

                                                           
2 Det må bemerkes at det i KMD sin beregning av maksimalt beløp for fergeavløsningsmidler ikke er gjort 
fradrag for Departementets bidrag på 24,3 mill kr i 2014 og Harstad kommune sitt bidrag på 135 mill kr, slik at 
reelt maksimalt beløp fra fergeavløsningsmidler er 848,7 mill kr. 
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*Renteberegningen er basert på 2,5% rente 2019-2020, 3% rente 2021-2025, 3,5% rente 

2026-2030, 4,0% rente 2031- . 

Nye fergeavløsningsprosjekter 

På samme måte som for Bjarkøyforbindelsene vil alle nye fergeavløsningsprosjekter medføre 

store kapitalkostnader som må dekkes av fylkeskommunen. Først og fremst er det 

rentekostnadene som må dekkes, men også for de øvrige fergeavløsningsprosjektene vil det i 

starten av den perioden fergeavløsningsmidlene utbetales være et misforhold mellom 

avdragenes størrelse og det man mottar i fergeavløsningsmidler hvert år. 

Den nye beregningsmåten for fergeavløsningsmidler som innføres fra og med 2018 betyr at 

prosjekter som Langsundforbindelsen, Ullsfjordforbindelsen og Arnøyforbindelsen vil få 

svært andre finansieringskalkyler enn det som tidligere har vært lagt til grunn. Samtidig viser 

det seg at den anslåtte økningen i drifts og vedlikeholdskostnader av slike prosjekter, har vært 

dramatisk underestimert. For Bjarkøyforbindelsen ble det f.eks. lagt til grunn at tunnel, bruer 

og ny veg ville medføre økte drifts- og vedlikeholdskostnader på 2,5 mill kr (2014-kroner). 

Av brevet fra KMD (25.4.17) framgår det at beregnet drifts- og vedlikeholdsbehov for tunnel, 

bruer og ny veg (iht MOTIV) er på 7,432 mill kr (2017-kroner). 

Økningen i kompensasjon for økte drifts- og vedlikeholdskostnader medfører at det blir et 

mindre beløp igjen til fergeavløsningsmidler. Samtidig legges beregningen av fergetilskudd 

for det enkelte samband til grunn ved beregning av fergeavløsningsmidler fra og med 2018. 

Dette vil bety at det beløpet man tar utgangspunkt i ved beregningen vil være mer i tråd med 

den faktiske netto kostnaden ved å drifte sambandet. 

Denne omleggingen av beregningsmodellene medfører at det, i de fleste tilfeller, blir mindre i 

fergeavløsningsmidler per prosjekt, og at fylkeskommunens kostnader knyttet til slike 

prosjekt blir større enn det som tidligere er lagt til grunn. Det er derfor ikke rom for å dekke 

ytterligere låneopptak til disse prosjektene innenfor rammen til samferdsel. 
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4. Drift og vedlikehold 

Fylkestinget har gjennom vedtatt Regional Transportplan for Troms (2018-2029) som et 

mål at; Fylkesvegnettet skal være trafikksikkert og ha god fremkommelighet for alle 

trafikanter. Rammen til drift og vedlikehold på fylkesvegene må ha et nivå som gjør det 

mulig å stanse veksten i forfallet. 

 

Dette betyr at den økonomiske rammen til drift og vedlikehold av fylkesvegene 

minimum må opprettholdes på det nivå som er foreslått for 2018. Midler som tilføres til 

fornying av fylkesvegnettet anbefales i sin helhet prioriteres til 

dekkelegging/dekkefornying, opprusting av eksisterende veger og tiltak for å sikre 

framkommelighet og trafikksikkerhet. 

 

Ser man bort fra midler til fornying av fylkesvegnettet og midler til å oppfylle 

tunnelsikkerhetsforskriften, har Troms fylkeskommune en ramme til drift og vedlikehold av 

fylkesvegnettet (inkludert kapitalkostnader) på 441 mill kr (ekskl mva) i 2018. 

Kapitalkostnadene utgjør 40 mill kr av dette, slik at den reelle rammen til drift og vedlikehold 

er på 401 mill kr (ekskl mva).  

I tabell E-fk i «Grønt hefte 2018» framgår det at beregnet behov til drift og vedlikehold av 

fylkesvegnettet i Troms er 489 mill kr (ekskl mva) (611 mill kr inkl mva) per år. 

Av reduksjonen i samferdselsrammen med 37 mill kr fra 2017 til 2020, som følge av nytt 

inntektssystem, skal fylkesvegrammen reduseres med 18 mill kr. I tillegg øker 

kapitalkostnadene som dekkes innenfor fylkesvegrammen med 42 mill kr fra 2018 til 2023. I 

sum en reduksjon i fylkesvegrammen med 60 mill kr i forhold til rammen i 2018. 

Dette medfører at tilgjengelig ramme til drift og vedlikehold3 av fylkesvegene i Troms 

reduseres fra 401 mill kr i 2018 til 341 mill kr i 2023. Dette vil medføre at forfallet på 

fylkesvegnettet i Troms vil øke i årene som kommer. 

Budsjettet for 2018 legger opp til å bruke ca 20 mill kr av tildelingen på 143 mill kr til 

fornying av fylkesvegene, til dekkelegging. I tillegg overføres ca 90 mill kr til ulike 

investeringsprosjekter, 24 mill kr brukes til sikkerhetsoppgradering av tunneler og resterende 

9 mill kr fordeles mellom vedlikehold og andre mindre fornyingstiltak. 

 

Liste over driftskontraktene  

 1909 Hinnøy (2015-2020): 197 km fylkesveg og ca 13 km fylkes g-/s-veg. 

 1808 Narvik (2012-2018): 268,5 km fylkesveg og ca 2,7 km fylkes g-/s-veg. 

 1813 Evenes (2013-2018): 114 km fylkesveg. 

 1810-02 Vesterålen Øst (2015-2021): 24,5 km fylkesveg. Byggherrestyrt kontrakt. 

 1908 Indre Troms: 668 km fylkesveg og 27 km g/s-veg. 

 1905 Tromsø: 552 km fylkesveg og 20 km g/s-veg. 

 1906 Lyngen: 287 km fylkesveg og 5,2 km g/s-veg. 

 1907 Nord-Troms: 293 km fylkesveg og 2,5 km g/s veg. 

 1903 Senja: 515 km fylkesveg og 17 km g/s-veg. 

                                                           
3 Eksklusiv midler til fornying og tunnelsikkerhet 
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Veglys 

Eierskap for veglysanlegg langs fylkesvegene er kartlagt. En del veglys driftes av kommunene. 

Anleggene er bygget av kommunen eller private på strekninger der det etter vegnormalen ikke 

er krav til veglys, eller der vegnormalens krav er oppfylt men vegeier ikke har prioritert 

bygging. Det foreligger for det meste avtaler der kommunene har mottatt tilskudd for bygging 

av veglys, mot at kommunene drifter veglysene. (Behovet er ofte et resultat av kommunens 

utbyggingsmønster, eller at trafikken på fylkesveien har endret seg). Anleggene er ofte i dårlig 

stand og tilfredsstiller ikke dagens krav med hensyn på lysnivå, type stolper m.v.  

 

Mange kommuner ber om at anleggene overtas av Troms fylkeskommune. Fylkeskommunen 

kan imidlertid ikke overta anlegg som ikke oppfyller gjeldende krav til utforming og funksjon, 

og det vil være svært kostbart å oppgradere veglysene med sikte på overtakelse. Troms 

fylkeskommune foreslår derfor at anleggene forblir kommunale.  

 

Dersom Troms fylkeskommune foretar utbedringer langs vegnett det det er krav om veglys, bør 

oppgradering av veglys være en del av prosjektet så de kan overtas. Mange anlegg som 

fylkeskommunen selv eier er også av en slik standard at det er behov for oppgradering. 

Utgangspunktet bør derfor blant annet være at ulykkessituasjonen er grunnlag for prioritering 

av hvilke anlegg (både kommunale/fylkeskommunale) som bør oppgraderes. 

 

Dersom fylkeskommunen overtar ansvaret der det ikke er et krav etter vegnormalen, vil 

konsekvensene være at lysene slukkes. Dette vil også bli resultatet om kommunen slutter å 

drifte der de har ansvaret i dag. 

 

5. Skredsikring  
 

Samferdselsdepartementet har fastsatt fylkesvis fordeling av planleggingsrammen til 

tilskuddsprogrammet for skredsikring på fylkesvegnettet i perioden 2018 – 23. I brev fra Statens 

vegvesen stadfestes det at Troms fylkeskommune får fordelt 466 millioner kroner i 6-

årsperioden. Inkl. mva utgjør dette ca. 550 millioner kroner. 

Fylkeskommunen bes utarbeide et forslag til prioritering av skredsikringstiltak på fylkesveg-

nettet innenfor planleggingsrammen, i prioritert rekkefølge og med marginalprosjekter innenfor 

+/ - 20 pst. For hvert tiltak skal det gis en nærmere beskrivelse av tiltaket, med opplysninger 

om blant annet planstatus, aktuelt tidspunkt for anleggsstart/ gjennomføring og 

kostnadsoverslag. I tillegg skal det gis en begrunnelse for prioriteringene. Fylkeskommunens 

frist for å utarbeide forslag er 20.12.17. 

Troms fylke er skredutsatt og sliter med store utfordringer for å sikre personer og transporter 

langs vegene våre fra å bli rammet. I desember 2015 fremla Statens vegvesen rapporten 

«Skredsikringsbehov for riks- og fylkesveg. Nordland – Troms – Finnmark». Rapporten viser 

med tydelighet i hvilket stort omfang vi er utsatt for skredfare langs vegene – spesielt på 

fylkesvegene.  
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Rapporten viser i detalj alle skredpunkter hvor det er foreslått sikringstiltak. 

Prosjektene/skredpunktene har en kostnadsusikkerhet på 40 % og i tillegg ekstra usikkerhet for 

prosjekt hvor man ikke har gjort grunnundersøkelser. 

 

Det er benyttet en skredfaktormodell som tar for seg 6 faktorer: 

 Trafikkmengdefaktor   vekting: 20% 

 Skredfarefaktor      vekting: 20% 

 Omkjøringsfaktor   vekting: 15% 

 Stengningsfaktor   vekting:15% 

 Skredfarestengningsfaktor  vekting: 10% 

 Naboskredfaktor   vekting: 10% 

 

Ut fra forholdet til det aktuelle skredpunkt/strekning gis hver faktor verdi mellom 0 og 10 og 

vektes deretter med angitt vekttall. Skredfaktor fremkommer med å summere faktorer. Basert 

på skredfaktoren deles prosjektene inn i kategoriene lav (0-2,49), middels (2,5 – 3,49) og høy 

(3,5-9). 

Skredsikringsbehovet - Prosjektportefølje Troms 

 Fv Troms Rv Troms 

 Antall Kostnad Antall Kostnad 

Høy 12 1  606 3 447 

Middels 55 3 815 8 5554 

SUM 67 5 421 11 1 002 

Tabell 1: Skredpunkt og kostnader (2015-kroner) i Troms 

 

Prosjektporteføljen i Troms viser at vi på middels og høy skredfaktor har 11 riksvegprosjekter 

og hele 67 fylkesvegprosjekter som trenger skredsikring. Til sammen er kostnaden på langt 

over 6,4 milliarder kroner. I tillegg er kostnadsbildet svært usikkert og betydelig. Å påregne 

40 prosents tillegg er fornuftig. Det tilsvarer et totalbilde på rundt 9 milliarder. Av dette ca. 7, 

5 milliarder på fylkesveger i Troms.  

Fylkestinget har i sitt innspill til NTP-forslag (sak 16/1512-33) krevd at det offentlige vegnettet 

skal være sikret mot skred innen 2030. Dette ble tydeliggjort i Fylkestingets vedtak i sak om 

«Skredsikringsbehov i Troms» (Utvalgssak 95/16) hvor Fylkestinget i utgangspunktet la til 

grunn risikovurderingen fra Statens vegvesen i rapport fra 2015 i sin skredsikringsprioritering. 

I tillegg ønsket Fylkestinget å hensynta sikring av viktige «kyst til marked» korridorer og 

muligheter for alternative skredsikringstiltak. Fylkestinget har varslet at det ville ta stilling en 

endelig prioriteringsplan for skredsikring i Troms etter at skredsikringsrammen er klar i 2017. 

 

Følgende prinsipper er lagt til grunn for prioriteringsarbeidet: 

                                                           
4 For flere skredpunkt med middels skredfaktor på riksveg Troms er ikke kostnad oppgitt og dermed ikke med i 

totalsum 
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Fylkeskommunene er ansvarlige for finansiering av prioriterte prosjekter, inkludert dekning av 

eventuelle kostnadsøkninger. Det tilskuddet som Statenes vegvesen forvalter gis eksklusiv 

merverdiavgift. Dette innebærer at den merverdiavgiftkompensasjon som fylkeskommunen får 

knyttet til slike prosjekter nyttes til finansiering av skredsikringstiltak. Det kan prioriteres 

midler til å dekke fylkeskommunale bevilgninger til skredsikrings -prosjekter som allerede er 

startet opp/gjennomført. Fylkeskommunene har anledning til å foreta omprioriteringer innenfor 

tildelte statlige rammer, forutsatt at midlene benyttes til skredsikringstiltak.  

 

Skjevfordeling av skredsikringsmidler nasjonalt 

Statens vegvesen har laget anbefaling til Samferdselsdepartementet om å bruke skredfaktor som 

hovedprinsipp for fordeling av tilskudd til skredsikring på fylkesveg. Dette prinsippet er lagt til 

grunn for fordelingen, som de mener dette gir en mest mulig objektiv fordeling mellom fylkene. 

De foreslår at fordelingen skjer med utgangspunkt i høy og middels skredfaktor. 

Fordeling etter høy og middels skredfaktor, mener vegvesenet, gir en noe bedre geografisk 

fordeling enn fordeling etter kun høy skredfaktor. De viser til at fordeling etter høy skredfaktor 

kan føre til at enkelte fylkeskommuner gjennomfører prosjekter med middels skredfaktorslik at 

de ved neste rullering av NTP/handlingsprogram sitter med samme grunnlag for fordelingen.  

Utfordringen for fylkeskommuner som Troms og Sogn og Fjordane er at vi kommer svært dårlig 

fra denne fordelingsnøkkelen på grunn av at kostnadene per skredpunkt på høy og middels 

skredfaktor i snitt er svært mye høyere enn i resten av landet. Dette gjør at de fylkene med størst 

utfordringer får for lite midler til å løse sine utfordringer.  

Troms fylkeskommune har nasjonalt rundt 11 prosent av skredpunktene med høy og middels 

skredfaktor, men disse 11 % utgjør 20,27 prosent av de nasjonale kostnadene. Vi er foreslått 

tildelt 466 millioner av 4559 millioner nasjonalt (eks. mva). Det tilsvarer 10,22 % av midlene. 

Fordelingen gir med andre ord ingen objektiv fordeling, men en skjevfordeling av midlene 

nasjonalt. Regioner med svært kostbare enkeltprosjekter på høy og middels ramme forfordeles 

og gis et begrenset handlingsrom fra staten. Troms fylkeskommune gis for eksempel ingen 

mulighet for å fullføre utbygging av de mest kostbare skredsikringstiltak gitt programmets 

årlige bevilgningsrammer. Utfordringen forsterkes gitt usikkerheten i kostnadsvurderinger fra 

flere år tilbake. En igangsetting av de mest kostbare skredsikringstiltakene vil også fortrenge 

andre skredsikringsprosjekt gjennom hele NTP-perioden. 

 

Operasjonalisering av strategier – Regional transportplan 

I ny regional transportplan for 2018-29, vedtatt av Fylkestinget i oktober i år, er prioriteringen 

eksplisitt under strategier – fylkesveg: «Prioritere skredsikringstiltak ut fra oppdaterte 

risikovurderinger fra Statens vegvesen, samt sikring av viktige «kyst til marked» korridorer. I 

tillegg: «Ha et økt fokus på å vurdere alternative (aktive) skredsikringstiltak på egnede 

strekninger/ skredpunkt. 

Fylkestinget ønsker å prioritere prosjekter som binder regioner sammen og sikrer utvikling av 

effektive transportkorridorer mot nasjonale og internasjonale markeder.  
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Hovedkorridorene i strategien («fra kyst til marked») er E6, E8 samt «Hålogalandsvegen»; Rv 

85/E 10/Rv 83. Av øvrige viktige strekninger i denne sammenhengen kan nevnes deler av Fv. 

825 Gratangen og Fv. 848/Fv84/Fv851 Ibestad/Salangen. Våre mest sentrale fylkesveg-

strekninger til de viktigste sjømatbedriftene på Senja Fv 861/Fv 862/fv277 og Skjervøy Fv. 866 

inngår i strategien. 

 

Strategiene og økonomisk handlingsrom 

Jfr. brev fra Statens vegvesen 26.10.2017 er det lagt til grunn en ramme til skredsikring på 

fylkesveger i Troms på 466 mill. kroner for perioden 2018-2023.  

Tilskuddet til skredsikring på fylkesveg gis ekskl. mva. og det er lagt inn som en forutsetning 

at fylkene benytter mva-kompensasjon knyttet til prosjektene som en del av finansieringen. 

Mva utgjør erfaringsmessig ca. 18% på investeringsprosjekter, med bakgrunn i at deler av 

kostnadene (grunnerverv, planlegging o.a.) er fritatt for mva. 

Inklusive mva utgjør rammen for perioden 2018-2023 ca. 550 mill. kroner. 

En gjennomgang av rapportene om skredsikringsbehovet for fylkesveger i alle 5 vegregionen 

viser at det på landsbasis er snakk om totalt 605 skredpunkter med høy og middels skredfaktor. 

Kostnadsoverslagene viser et samlet behov på 26 750 mill. kroner i 2015. 

I forslaget til fordeling av den nasjonale rammen for perioden 2018-2023 er det tatt 

utgangspunkt i en pro rata fordeling mellom fylkene basert på antallet skredpunkter med høy 

og middels skredfaktor. Dette skulle tilsi at Troms skal ha en andel av den totale rammen 

11,07%, eller 505 mill. kroner (eks mva).  

Ser man derimot på kostnadsoverslagene for hvert fylke, og hva den relative andelen av anslått 

kostnad for utbedring utgjør, burde Troms hatt en andel på 20,27% av den samlede rammen 

(5421/26750). Dette tilsvarer at Troms for perioden 2018-2023 ville fått en ramme til 

skredsikring av fylkesvegene på 924 mill. kroner (ekskl. mva). 

Av rapporten «Skredsikringsbehov for riks og fylkesveg i Nordland, Troms og Finnmark», 

framgår det et samlet investeringsbehov for skredsikring av fylkesveger i Troms (skredpunkter 

med høy og middels skredfaktor) på 5 421 mill. kroner (2015-kroner). 

Den foreslåtte rammen til Troms i 6-års perioden utgjør rett i overkant av 10% av behovet for 

å utbedre de skredpunktene som hadde kostnadsanslag i rapporten fra 2015.  

Flere av de prosjektene som har et kostnadsanslag i rapporten fra 2015, vil ha en kostnad som 

langt overstiger den rammen som nå er foreslått for de neste 6 årene. Eksempelvis Fv. 347 

Singla I-IV med et anslag på 740 mill. kroner, Fv. 87 Røstvollan – Rødbergan med et anslag på 

620 mill. kroner og Fv. 277 Husa med et anslag på 670 mill. kroner. 

I tillegg tar vi med oss bindinger inn i neste periode i form av skredsikringen av Fv. 243 

Røyrnesbukt som vil ha oppstart i 2017. Dette prosjektet har et kostnadsanslag på 120 mill. kr, 

hvorav 114,8 mill. kroner skal bevilges i 2018 og 2019. 

Med bakgrunn i Regional Transportplan for Troms 2018-2029 som ble vedtatt i Fylkestinget i 

oktober 2017, prioriteres skredsikringsprosjekter i henhold til de vedtatte strategier der man 
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skal prioritere viktige «kyst-til-marked» korridorer og punktutbedringer for å redusere 

flaskehalser for næringstransport. 

 

Prioritering – skredsikring  

Strategier og økonomisk handlingsrom gir oss følgende fordeling av skredsikringsmidler på 

fylkesvegnettet i 6-årsperioden 2018-23: 

 Beløp inkl mva          P
rio

riterin
g 

Prosjekt (vegnr og 
vegnavn) 

Restbehov/ 
Totalkost. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018-
2023 

Restbe
hov 
etter 
2023 

1. Fv 243 Røyrnesbukt 95/102 
          
47,0  

          
30,0  

          
18,0        

            
95,0    

2. 
Fv 293 Holmbuktura 
(varslingsanlegg) 4,7/5,7 

            
3,7  

            
1,0          

              
4,7    

3. 
Fv 868 Pollfjelltunnelen 
sør (skredoverbygg) 140/140     

          
40,0  

       
100,0      

         
140,0    

4. Fv 2 Aunfjellet 10/10 
          
10,0            

            
10,0    

5. Fv 848 Segelstein 25/25         
          
25,0    

            
25,0    

6. Fjellskjæringer   
          
10,0  

          
10,0  

          
10,0  

          
10,0  

          
10,0  

          
10,0  

            
60,0    

7. 
Aktiv skredkontroll egnede 
veger   

            
2,0  

            
8,0  

            
5,0  

            
5,0  

            
5,0  

            
5,0  

            
30,0    

8. Fv 347 Arnøya 35/35     
          
35,0        

            
35,0    

9. 
Fv 348/349 Aktiv 
skredkontroll 10/10   

          
10,0          

            
10,0    

10. Fv 83 Målneset 4/4 
            
4,0            

              
4,0    

11. Fv 825 Strætelia 20/20   
          
20,0          

            
20,0    

12. Fv 53 Åsland 20/20     
          
20,0        

            
20,0    

13. Fv 232 Bløtkakesvingen 10/10         
          
10,0    

            
10,0    

14. 
Fv 862 Bratthesttunnelen, 
øst 15/15           

          
15,0  

            
15,0    

15. 
Fv 862 Ersfjord-Steinfjord 
(Tungeneset) 6/6 

            
6,0            

              
6,0    

16. 
Fv 862 Svarthollatunnelen, 
vest 20/20           

          
20,0  

            
20,0    

17. 
Reserve/uforutsett/kostna
dsøkninger   

            
8,0  

            
8,0  

            
9,0  

          
12,0  

            
9,0  

            
5,0  

            
51,0    

18. Fv 57 Grøtfjorden 
300/300(700

/700)           
       
100,0  

         
100,0  

 
200/60

0  

19. Fv 829 Nødsfjellet 20/20     
          
20,0        

            
20,0    

  
SUM EKSKL 
MARGINALLISTE   

         
90,7  

         
87,0  

       
137,0  

       
127,0  

         
59,0  

         
55,0  

         
555,7    

  
SUM INKL 
MARGINALLISTE   

         
90,7  

         
87,0  

       
157,0  

       
127,0  

         
59,0  

       
155,0  

         
675,7    
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Innenfor den foreslåtte rammen for perioden er fylkene også bedt om å komme med forslag til 

en marginalliste +/- 20%, merket gult i tabellen. 

 

Kort omtale av de enkelte prosjekter 

 Fv. 243 Røyrnesbukt: Tiltaket inngår i Torskenpakken og består av bygging av 

fjordkryssing i Sifjordbotn for å unngå snøskredfarlige områder. Reguleringsplan er vedtatt 

og prosjektet fikk oppstartsbevilgning i 2017. Kostnadsanslaget er 120 mill. kroner og 

planlagt ferdigstillelse er i 2020. 

 

 Fv. 93 Holmbuktura, varslingsanlegg: I 2016 startet et testprosjekt med radarvarsling for 

skred i Holmbuktura. Andre og siste testsesong blir vinteren 2017/2018. I løpet av våren 

2017 har man konkludert med at rekkevidden er god og at radaren sannsynligvis egner seg 

godt som lavkostnadssikring i Holmbuktura. 

 

 Fv. 858 Pollfjelltunnelen sør, skredoverbygg: Prosjektet omfatter ca. 250 meter 

skredoverbygg utenfor eksiterende tunnel. 

 

 Fv 2 Aunfjellet, fjellskjæring: Ulike tiltak – ny geologkartlegging legges til grunn 

 

 Fv. 848 Segelstein, sikring av eksisterende skjæring: Dette prosjektet må før oppstart ses 

i sammenheng med løsning for utbedringstiltak/ny vegtrase på strekningen Fv 848 Sørvika 

– Sæter på Andørja (strekning på ca. 3,5 km). Mulige løsninger vil bli vurdert i forbindelse 

med rullering av handlingsplan for fylkesveg 2018-21 som behandles i mars 2018 av 

Fylkestinget. Kostnader er grovt estimert. 

 

 Fjellskjæringer – alle veger: Langs fylkesvegene finnes det mange utfordrende 

fjellskjæringer som er lokalisert svært nært inntil kjørebanen. Disse representerer fare i 

forhold til påkjøringer, hindrer tilfredsstillende sikt gjennom kurver å påfører vegeier 

betydelige kostnader til årlig drift- og vedlikehold.  Statens vegvesen har kartlagt 

fjellskjæringer i fylket som er sikthindrende og som medfører årlige/regelmessige drifts- og 

vedlikeholdsmessige utfordringer. Kartleggingen synliggjør et stort årlig behov (inntil 5 

mill.) for investeringer for å utbedre og sikre utfordrende fjellskjæringer langs 

fylkesvegene. 

 

 Aktiv skredkontroll – egnede veger: Fylkestinget har bedt Statens vegvesen utarbeide en 

oversikt over skredsikringsstrekninger og skredpunkter som er egnet for aktiv 

snøskredkontroll i fylket, innen 1. oktober 2018. Dette for at sak kan nå legges fram for 

Fylkestinget senest til neste års desembersamling. Vurderingen bør inneholde 

investeringsmessig kostnadsgevinst ved valg av alternative løsninger, drifts- og 

vedlikeholdskostnader samt restrisiko. Statens vegvesens arbeid med nedsprenging av 

snøskred tas over vedlikeholdsrammen til fylkeskommunen. Dette arbeidet fortsetter og 

intensiveres fra 2018. 
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 Fv 347 Arnøya – Singla: Kostnadene ved skredsikring av Singla i form av tunnel er så 

store at dette ikke vil la seg gjennomføre innenfor den rammen til skredsikring som er 

skissert for perioden 2018-2023. Prosjektet er på såkalt utredningsnivå med stor 

kostnadsusikkerhet. Størrelsen på skredsikringsprosjektet, som omtalt i Statens vegvesens 

rapport fra 2015, vil sannsynligvis utløse krav om konseptvalgsutredning (KVU) og 

etterfølgende kvalitetssikring - KS 1 og 2. Det er derfor aktuelt å se på alternative løsninger 

for å opprettholde framkommelighet på Fv. 347 i de periodene vegen stenges på grunn av 

ras eller rasfare ved Singla. Fylkeskommunen vil se på et bredt spekter av 

løsningsalternativer. Dette inkluderer aktiv snøskredkontroll og varsling mv., alternativ 

fergerute og kailøsning samt mulighet for å se på alternative traseløsninger utenom det 

skredfarlige området i Skardalen. Skjervøy kommune har signalisert at de er positive til å 

se på alternative trasevalg. 

 

 Fv. 83 Målneset: Sikring av eksisterende skjæring 

 

 

 Fv. 825 Strætelia: Sikring av eksisterende skjæring. Utsatt for stein- og isnedfall fra høye 

skjæringer. Vegen har tidligere blitt helt eller delvis stengt på grunn av steinsprang eller 

isnedfall. Vegen en viktig omkjøringsveg for E6 mellom Gratangsbotn og Bjerkvik ved 

stengning over Gratangseidet.  

 

 Fv 862 Ersfjord – Steinfjord (Tungeneset): Det har vært nedfall av stein på 

parkeringsplassen ved nasjonal turistveg, Tungeneset. I fjellsiden ovenfor 

parkeringsplassen/rasteplassen er det avdekket flere løse steiner og blokker som antas å ha 

dårlig stabilitet og kan komme ned innen kort tid. Noen av disse er så store at om de løsner, 

vil de kunne få så høy hastighet at de med stor sannsynlighet vil treffe rasteplassen. Plikt til 

å sikre ihht. plan- og bygningsloven. Sikring med voll og/eller fanggjerde. 

 

 Fv. 53 Åslandet: Bred grøft, voll, kulvert og utflytting av veg. 

 

 Fv. 232 Bløtkakesvingen: Støtteforebygninger 

 

 Fv. 862 Bratthest-tunnelen, øst: Fangvoll og fanggrøft  

 

 Fv. 348/349 Arnøya: Skredvarsling/overvåking  

 

 Fv 862 Svarthollatunnelen, vest: Fangmur og forlengelse av eksisterende portal 

 

Marginallisten (ca. 20% av ramme) uprioritert rekkefølge 

Fv. 57 Grøtfjord: Prosjektet innebærer kryssing av Grøtfjorden med bru. Forprosjekt ble 

utarbeidet i 2015 og inkluderer både skredsikring (300 mill. er anslag for skredsikring alene) 

og utbedring av vegen over fjellet (ca. 400 mill). Kombinert har dette et anslag på 700 millioner 

kroner, forutsatt høy samtidighetsgrad under utbygging. Forprosjekt utarbeidet. Forprosjektet 

konkluderer med at sikringen kan gjennomføres ved å bygge fjordkryssing. Det mest effektive 
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er at dette gjennomføres samtidig som stigning, bredde (møteplasser) og svinger utbedres over 

fjellet på grunn av behovet for masser til fjordkryssingen. 

Fv 829 Nødsfjellet: Sikring av eksisterende skjæring. Viktig omkjøringsveg for E 10. 

 

6. Fylkesvegtunneler 
Strategi fra Regional transportplan 2018-29: «Prioritere oppgradering av fylkesvegtunnelene i 

henhold til krav om tunnelsikkerhet med sikte på frist innen 1.1. 2025. Plan for utbedring av 

tunneler skal oppdateres, med kostnadsbilde og fremdrift». 

 

I juni 2017 fikk Fylkestinget til orientering rapport om tilstand og utfordringer på våre 

fylkesvegstunneler fra Statens vegvesen, mai 2017. Se vedlegg. Denne slår fast at målet om 

tunnelvedlikehold for godkjenning etter ny sikkerhetsforskrift innen utløpet av 2024, ikke vil 

nås uten en ekstraordinær satsing. Årlig behov vil utgjøre mange hundre millioner kroner – 

tilsvarende nesten 0,5 milliarder hvert år fra 2018-25. 

Slik satsing er ikke Troms fylkeskommune, eller andre fylkeskommuner med mange 

fylkesvegtunneler satt i økonomisk stand til å håndtere fra Staten.  

 

Vegdirektoratet er kontaktet angående dette der vår situasjonen ble redegjort for. 

Vegdirektoratet har også mottatt brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune der samme 

problemstilling er gjeldende, samt brev fra Samferdselsdepartementet som ber om en vurdering. 

Saken har vært oppe til diskusjon, men det er foreløpig ikke utgått noe svar Vegdirektoratet. Ut 

fra gitte signaler kan det likevel antas at det vil foreligge en redegjørelse fra Vegdirektoratet 

over ulike løsningsalternativer som må tas stilling til av Samferdselsdepartementet/Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet. Resultatet i denne saken ventes ha stor betydning for Troms.   

Vegdirektoratet er orientert om at Handlingsprogrammet for fylkesveger i Troms vedtas i mars 

2018.  

 

 

Det er økonomiske bindinger i perioden 2018 – 2021 for allerede igangsatte renoverings-og 

oppgraderingsprosjekt. Gjelder følgende prosjekt: 

 Fv 211 Bjørgatunnelen         

 Fv 232 Sifjordura og Fv 243 Sifjordskaret   

I disse tunnelene er arbeidene med oppgradering startet. 

 Fv 253 Skalandtunnellen 

Skalandtunnelen er klargjort for oppgradering, både i forhold til konkurransegrunnlag og 

fysisk i tunnelen. Arbeidene måtte utsettes fordi kostnadene for de foranliggende tunnelen 

ble høyere enn først antatt. Den er dermed klar for å ta imot bevilgning. 

 

Tunnelsikkerhetsforskriften setter setter i utgangspunktet krav om at tiltak i samsvar med 

forskriftene skal gjennomføres innen 2019. Troms fylkeskommune søkte om utsatt frist for 

gjennomføring av tiltak iht. Tunnelsikkerhetsforskriften. Til grunn for søknaden lå en 

framdriftsplan fordelt på år, som viste utbyggingsrekkefølge og framdrift. Denne planen er 

kalt en «Masterplan» for tunneler. «Masterplanen» er en anbefalt og godkjent rekkefølge for 

tiltak etter tunnelsikkerhetsforskriften. Planen er besluttet av Troms fylkeskommune som 

tiltaksrekkefølge, og er samtidig grunnlaget for godkjent søknad om forlenget frist til 1.1. 

2025 med renovering av samtlige fylkesvegtunneler der Tunnelsikkerhetsforskriften legges til 

grunn (500 meter/ÅDT>300).  
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Tiltaksrekkefølgen i planen viser at neste to tunnel-renoveringsprosjekt er 1) Maursund (2126 

m) og 2) Ibestad (3418 m). Begge er undersjøiske og med store investeringsbehov. Hver for 

seg vil renovering av de to tunnelene kunne «sprenge» årlige investeringsrammer i forhold til 

økonomiplanen for perioden. Låneopptak eller ekstraordinære bidrag vil være nødvendig for å 

realisere renovering av nevnte og resterende tunnel-infrastruktur innen 2025.  

1) Prosjekt Maursund har gjennomgått en byggeplanprosess med flere alternative løsninger 

og tilhørende kostnadsvurderinger etter anslagsmetoden. Kostnadene for de ulike 

alternativene ligger mellom 380 og 510 mill kroner. 

1b) Alternativ: Ny Maursundtunnel. Det er gjort et grovt estimat over kostnader for ny 

tunnel (jfr rapport Fylkesvegtunneler i Troms mai 2017). En evt ny Maursund tunnel vil 

kunne erstatte både Maursund og Kågen tunneler. En ny tunnel må i forhold til 

någjeldende krav planlegges/bygges med langt slakere stigning og blir følgelig lengre enn 

dagens Maursund tunnel. De to tunnelenes nærhet til hverandre (490 meter) innebærer at 

den ekstra lengden av ny Maursund tunnel på Skjervøysida vil kunne erstatte også dagens 

Kågen-tunnel.  

Dette er svært overordna betraktninger. Statens vegvesen vil derfor gjennomføre en 

prosess for å komme fram til en anbefaling av alternativ. 

2) Prosjekt Ibestad  
- Utbedring i henhold til sikkerhetsforskriften ca. kr 350 mill. 

Det er beregnet at tunnelen kan stenges helt en periode ved at det etableres en midlertidig 

fergeforbindelse mellom Breivoll og Sørvik. Eksisterende fergeleie på Breivoll kan 

benyttes og det etableres et tilsvarende midlertidig fergeleie på Sørvik. Dersom en ikke 

kan benytte en midlertidig fergeforbindelse må det påregnes at byggetid og kostnader må 

økes betydelig. Tiltaksplaner er foreløpig ikke godkjent, og det forutsettes at valgte 

løsninger kan gjennomføres.  

 

3) Tunneler som i tillegg til forannevnte tunneler må oppgraderes ift. Tunnelsikkerhets-

forskriften: Fv 862 Breivika-/Hansjordnes-tunnelen, Fv 862 Sentrumstangenten, Fv 862 

Langnestunnelen, Fv 232 Kaperskar, Fv 863 Kvalsund, Fv 868 Pollfjell, Fv 862 Breitind, 

Fv 862 Geitskard, Fv 862 Steinfjord, Fv 866 Kågen, Fv 58  Sørskaret. 

Ifølge «masterplanen» kommer følgende viktige tunneler etter Maursund og Ibestad:  

 Fv 862 Breivikatunnelen (inkl. Hansjordnesbukta), Fv 862 Sentrumstangenten og 

Fv 862 Langnestunnelen 

Her er prosjektering av ulike renoveringsalternativ i gang, og ventes ferdig i løpet av 2018. 

Statens vegvesen er bekymret for tilstanden på de elektrotekniske anleggene i bytunnelene i 

Tromsø. Dersom systemene i tunnelene kollapser, vil føre til en akutt stengning av 

bytunnelene. Det vil deretter være nødvendig med en omprioritering av utbedringene som er 

planlagt for andre tuneller. 

 

4) Tunneler som p.t. bør oppgraderes (oppdaterte trafikktall avgjør bl.a) 

 Fv 277 Fjellsenden, Fv 277 Riven, Fv 15 Toppen , Fv 275 Ørnfjord, Fv 275 

Fjordgård, Fv 862 Otervik, Fv 294 Isberg, Fv 232 Grunnfarnes, Fv 347 

Langfjorden. 
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7. Fylkesvegbroer 
Det er stort forfall på mindre bruer. Disse bruene ble bygget i ei tid dag trafikken var en 

brøkdel av dagens trafikk. Kjøretøyene var også mindre og lettere og det var ikke tatt høyde 

for den typen trafikk og belastning vi i dag her på fylkesvegene.  

 

Valgte fylkesvegbruer er prioritert etter skadegrad etter gjennomførte bruinspeksjoner. Det er 

også sett på sammenhengen om hvilken næring som er i nærheten, eks. industri og 

sjømatindustri hvor det generer tungbiltrafikk, noe som gir ekstra belastning på bruene. 

Skadeomfanget på valgte bruer ligger på en skala fra 12B- 16B. 16B er den alvorligste 

skadegraden. Dette er skader med stor konsekvens for bæreevnen, spesielt korrigerte 

stålrørsbruer av eldre årgang. Utvasking og erosjonsskader under bruenes landkar er også en 

gjenganger. Det er funnet rom for å prioritert kun 6 bruer for i handlingsplanperioden med den 

bakgrunn som er beskrevet ovenfor, men vi har i tillegg flere ti-talls bruer innen samme 

skadeomfang: 

 

 Fv 155 Skårvikelv bru, Salangen: Stor utvasking/ erosjonsskade under bruas landkar. 

 Fv 861 Elverland bru: Elverland bru er i en slik forfatning at det ikke lenger er mulig 

eller lønnsomt å reparere skader. Det er bevilga penger til prosjektering i 2017 og 

prosjekteringen er starta. 

 Fv 862 Seterelv (Hvelv/Betong i fylling Kvaløya): Vinger er sterkt forvitret, noe som 

fører til at fyllingen bak er ustabil. Betong og stål i selve brua er forvitret. Det anbefales at 

brua skiftes ut. 

 Fv 286 Bentsjord (Platebru/Betong Malangen): Bom/ avskalling og synlig til dels 

sterkt korrodert armering på nedstrøms side uk plate, ca. 3m2. Det anbefales at brua 

skiftes ut. 

 Fv 302 Rebbenesbotn – (Bru i fylling/stålrør Rebbenesøy): Korrodert 

sammenhengende hull i store deler av røret. Det anbefales at brua skiftes ut. 

Anslag 

/Budsjett

Bevilget 

t.o.m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018-2021 2018-2023 Restbehov

Fv 155 Skårvikelv bru 11 500             11 500           11 500           11 500           -                 

-mva komp -1 940            

-overført fra drift(fornyingsmidler) -9 560            

Fv 861 Elverland bru 13 000             1 000              12 000           12 000           12 000           -                 

-mva komp -2 220            

-overført fra drift(fornyingsmidler) -9 780            

Fv 862 Seterelv bru 15 000             1 000             14 000           15 000           15 000           -                 

-mva komp -2 590            

-overført fra drift(fornyingsmidler) -1 000            -11 410         

Fv 286 Bentsjord 15 000             1 000             14 000           15 000           15 000           -                 

-mva komp -2 136            

-overført fra drift(fornyingsmidler) -1 000            -11 864         

Fv 302 Rebbenesbotn bru 10 000             1 000             9 000             10 000           10 000           -                 

-mva komp -1 373            

-overført fra drift(fornyingsmidler) -1 000            -7 627            

Fv 862 Sandelv bru, Kattfjord 10 000             1 000             9 000             10 000           10 000           -                 

-mva komp -1 373            

-overført fra drift(fornyingsmidler) -1 000            -7 627            

Inspeksjoner alle bruer 100 000           20 000           20 000           20 000           20 000           20 000           80 000           100 000         -                 

-mva komp -3 051            -3 051            -3 051            -3 051            -3 051            

-overført fra drift(fornyingsmidler) -16 949         -16 949         -16 949         -16 949         -16 949         

Tyngre bruvedlikehold 300 000           50 000           50 000           50 000           100 000         200 000         

-mva komp -7 627            -7 627            

-overført fra drift(fornyingsmidler) -42 373         -42 373         

Investeringsprosjekt finansiert med fornyingsmidler
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 Fv 862 Sandelv (Platebru Kattfjord) - Brua er sårbar for flom som følge av skader på 

vinger og bru. Det anbefales at brua skiftes ut. 

 Tiltak etter inspeksjoner: Nødvendig tiltak etter utført bruinspeksjon og tilstandsrapport. 

 

Tyngre bruvedlikehold 

 Det er stort forfall på de store bruene. Særlig gjelder dette korrosjons- og forvitringsskader på betong 

og stål. Det skal gjennomføres spesialinspeksjoner. Disse inspeksjonene vil avdekke konkrete behov 

og vil kunne ha betydning for prioriteringsrekkefølge og behov for midler.  

Aktuelle bruer: 

 Fv 862 Tromsøbrua 

 Fv 866 Skattørsundet bru 

 Fv 848 Mjøsundbrua 

 Fv 86 Gisundbrua 
 

 

8. Større fylkesvegprosjekt 
Regional transportplan 2018-29 legger til grunn en investeringsstrategi som prioriterer 

vedlikehold og utbedring av fylkesvegnettet fremfor investering i nye veglenker 

(Vedlikehold- og utbedringsstrategi). Dette øker muligheten for å stanse etterslepet, 

prioritere tunnelsikkerhet og bruvedlikehold.  

Vedlikehold- og utbedringsstrategien vil prioritere følgende: 

 Stanse forfall på vegnettet 

 Tunnel- og bru, høytrafikkerte fylkesveger, vedlikehold og opprettholdelse av standard 

 «Fra kyst til markedstrategi» med punktutbedring og vedlikehold på viktige 

strekninger for næringstransport. 

 Etter at påbegynte og kontraktfestete prosjekter er ferdigstilt, begrenses 

investeringstiltak til å oppfylle standardkrav, lov - og forskriftfestete behov, 

bompengepakke (avtaler), trafikksikkerhet og akutte tiltak for å hindre vegbrudd, samt 

skredsikring. 

I det følgende vises det til 4 større fylkesvegprosjekter: 
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Bjarkøyforbindelsene 

Prosjektet innebærer etablering av tunnel mellom Grytøy og Bjarkøy, og sjøfylling/bruer 

mellom Grytøy og Sandsøy. Prosjektet hadde byggestart høsten 2014 med forventet 

ferdigstillelse november/desember 2018.  

 

Prosjektet ligger litt etter fremdriftsplanen, men det er forutsatt at dette vil bli tatt igjen slik at 

det ikke vil bli noen forsinkelser i forhold til ferdigstillelsen. Hele prosjektet vurderes å kunne 

bli tatt i bruk samlet innen årsskiftet 2018/2019. 

 

Kostnadsoverslaget er revidert i 2016 på bakgrunn av vanskelige grunnforhold med innlekkasje 

av vann i tunnelen, forsinkelser og krav til regularitet i fergeforbindelsen. Nytt kostnadsoverslag 

er på 1,167 mill. 2016-kroner med en innlagt usikkerhet på 7 prosent av styringsrammen. Ut fra 

dette budsjetteres det med 1,2 mrd. kroner til prosjektet, inkludert noe prisvekst i perioden. 

Dette er en økning av kostnadsanslaget på 238 mill. kroner i forhold til kostnadsramme godkjent 

i Fylkestingets sak 11/14. 

 

Finansieringsoversikt 
Budsjettår Bevilgning Mva-komp Ref. SVV Stats-

tilskudd 

Lån/felles-

finansiering 

Budsjett 2014 

(planlegging 2010-2013) 

 

9 854 

    

9 854 

Budsjett 2014 53 943 7 143  22 800 24 000 

Budsjett 2015 300 740 57 025 715  243 000 

Budsjett 2016 267 823 49 423 800  217 600 

Budsjett 2017 142 640 26 505 800  116 135 

Budsjett 2018 300 000 60 125 800  239 075 

Budsjett 2019 125 000 18 500   106 500 

Sum 1 200 000 218 721 3 115 22 800 956 164 

 

 

 

Anslag 

/Budsjett

Bevilget 

t.o.m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018-2021 2018-2023 Restbehov

Bjarkøyforbindelsene 1 200 000       775 000         300 000         125 000         425 000              425 000               -                 

-mva komp -60 125         -18 500         

- lån -239 075       -106 500       

-refusjoner -800               

Langsundforbindelsen 1 000 000       34 355           5 000             5 000                  5 000                   960 645         

-mva komp -500               

- lån -4 500            

-bompenger

Langbakken 118 577           111 577         7 000             7 000                  7 000                   -                 

-mva komp -1 295            

- lån -5 705            

Fv 91 Breivikeidet bru - Hov 350 000           5 000              -                      -                       345 000         

-mva komp

lån

-refusjon fra Staten

2 668 577       925 932         312 000         125 000         -                 -                 -                 -                 437 000              437 000               

MVA komp -61 920         -18 500         -                 -                 -                 -                 -80 420              -80 420               

Lån -249 280       -106 500       -                 -                 -                 -                 -355 780            -355 780             

Bompenger -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                       

Refusjoner -800               -                 -                 -                 -                 -                 -800                    -800                     

Overført fra drift (TS)

Overført fra drift (fornyingsmidler)

Investeringsprosjekter fylkesveg 2018-2023

Store vegprosjekt
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Langbakken 

Fv 866 Langbakken er en omlegging av veien fra Skattørsundet bru mot Skjervøy for å slake ut 

den bratteste delen av strekningen, og er særlig viktig for næringstransporten til og fra Skjervøy. 

Prosjektet omfatter bygging av 2900 meter med ny fylkesveg samt ny gang- og sykkelveg som 

skal tilpasses eksisterende fylkesveg i begge ender av planområdet. I tillegg skal det bygges 

parkeringsplass, stopplomme for ventende trafikk for kryssing av Skattørsundet bru samt 

stopplomme/utsiktspunkt inntil nyveien.  

 

Prosjektet er igangsatt og var opprinnelig forventet fullført høsten 2017. På grunn av at 

entreprenør gikk konkurs ble det en stopp i arbeidet vinteren/våren 2017 og anbud for det 

resterende arbeidet måtte lyses ut. Ferdigstillelsen er derfor utsatt til sommeren 2018, men veien 

vil likevel bli tatt i bruk vinteren 2017/2018 – da uten asfaltdekke. 

I tillegg har det vært en tvistesak angående deponering av masser. Denne er løst gjennom forlik 

og fylkesrådet godkjente i sak 167/17 ny kostnadsramme for byggingen med 116 mill. kroner, 

dvs. en økning på 13 mill. kroner. I tillegg kommer vel 2,5 mill. kroner til forutgående 

planlegging av prosjektet. 

Fylkestinget godkjente tilleggsbevilgning til prosjektet på 6 mill. kroner i sak 83/17 og 

restbevilgning legges inn i budsjett 2018 med 7 mill. kroner. 

 

Langsundforbindelsen 

Prosjektet innebærer etablering av tunnel mellom Ringvassøya og Reinøya, utbedring og ny 

veg på Ringvassøya og Reinøya, samt nytt fergeleie i Sætervika nord på Reinøya. Fergeleiet i 

Sætervika skal betjene innkortet fergesamband Reinøy – Vannøy – Karlsøy.  

 

Finansieringen av prosjektet vil bestå av flere elementer; bompenger, fergeavløsningsmidler, 

tilskudd fra Karlsøy kommune og fylkeskommunale investeringsmidler. 

 

Prosjektet hadde en forventet oppstart våren 2016 med forventet ferdigstillelse i 2018, men i 

januar 2016 ble reguleringsplanen kjent ugyldig i Nord-Troms Tingrett. Rettstvist med 

reindriftsnæringen ble avklart i Høyesterett i november 2017, der Troms fylkeskommune fikk 

medhold.  

 

Det vil bli lagt frem sak med nytt kostnadsoverslag og ny finansieringsplan, samt ekstern 

kvalitetssikring. Det er derfor foreslått 5 mill. kroner for 2018 til ekstern kvalitetssikring og 

planlegging. 

 

Fv 91 Breivikeidet bru – Hov 

I 2009 var det igangsatt bygging av ny Breivikeidet bru. Prosjektet ble finansiert av staten fordi 

dette var en del av riksvegnettet på dette tidspunktet. Arbeidene ble stoppet i 2010 fordi det 

oppsto problemer med ustabile grunnforhold under byggingen. Det ble som følge av dette 

besluttet at det ikke var aktuelt å fullføre prosjektet. Det ble etablert ei midlertidig bru på stedet 

som fortsatt er i bruk. Det er nå vedtatt reguleringsplan for ny veg på sørsida av Breivikelva. 

Når denne bygges kan den midlertidige brua fjernes. Dette er et prosjekt som må vurderes i 

perioden fordi den midlertidige brua bør fjernes. Det kan også være fare for utglidninger og 

akutte tiltak på strekningen. Det er i dag en midlertidig løsning for brua og det er behov for 

omlegging av strekningen også ut fra beredskapshensyn.  
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Siden dette er et prosjekt som tidligere var riksveg og at skaden skjedde i riksvegperioden, har 

det vært gitt signaler fra staten om at det kan være aktuelt å bidra med finansiering. Troms 

fylkeskommune vil starte en dialog med staten angående finansiering.  

 

9. Fornyingsmidler 
For perioden 2018-2021 er det i fylkesvegplanen lagt til grunn en samlet bevilgning av 

fornyingsmidler på 717,5 mill (2018-kroner). Dette tilsvarer en videreføring av 

bevilgningen for 2018 i hele 4-års perioden. I Nasjonal Transportplan 2018-2029  er det 

lagt til grunn en samlet bevilgning av fornyingsmidler og tunnelsikkerhetsmidler på i 

gjennomsnitt 1 300 mill kr per år. Dette er 306 mill kr mindre per år enn bevilgningen i 

2017. Det må derfor forventes at rammen som fordeles mellom fylkene til fornying av 

fylkesvegene, vil bli redusert i årene som kommer. 

En stor del av midlene, 319 mill kr, til fornying av fylkesvegene er foreslått overført til 

investeringsrammen. Utbedring av Fv 848, med totalt 207 mill til 3 ulike prosjekter. 61 mill er 

foreslått til utbedring av 6 bruer og større vedlikeholdstiltak på de største bruene. 17 mill til 

opprusting av deler av Fv 53 til 10-tonns aksellast og 34 mill til diverse tiltak i tunneler. 

 

Investeringsprosjekter finansiert over fornyingsrammen: 
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Nærmere omtale av prosjektene: 

Fv 848 Godvika – Hamran, Ura (Parsell 3) 

Prosjektet ble stoppet i 2017 på grunn av mangler ved opprinnelig prosjektering (avdekket i 3. 

partskontroll). Ny prosjektering er under utarbeidelse og forventet utlysning av 

konkurransegrunnlag er desember 2017 med oppstart og ferdigstillelse i 2018. Totalkostnad er 

ikke endret pr dags dato siden byggherreoverslag på ny løsning ikke er utarbeidet enda. Den 

skal foreligge i løpet av oktober 2017. 

Fv 848 Godvika – Hamran, Ytre Forså (Parsell 4) 

Strekningen Hamran - Ausa er på ca 1,6 km og utbedringen som planlegges er 

breddeutvidelse av vegen, ny bru over Storelva, utbedring av fjellskjæringer samt rørgate 

under vegen ved Storelv kraftstasjon. 

Fv 848 Godvika – Hamran, Sørrollnes (Parsell 5) 

Det planlegges breddeutvidelse av en strekning på ca 0,9 km. Prosjektet er foreløpig ikke tatt 

med i fylkesvegplanen. 

Fv 848 Segelstein:  

Arbeidet med reguleringsplan pågår og er planlagt ferdigstilt i 2018. Det er videre lagt til 

grunn at byggeplan utarbeides og man kan starte med grunnerverv i 2019/2020. Byggestart 

kan da bli i 2021.  

På grunn av problematiske grunnforhold og stort behov for fjellsikring er det valgt alternativ 

med lang tunnel. Kostnadsdifferansen med dette alternativet er ubetydelig. Kostnadsanslag er 

fra tidlig stadium og er estimert til 253 mill Kr. Dersom grunnundersøkelsene tilsier at det må 

bygges lengere tunnel vil kostnadene øke. 

Utbedring/utskifting bruer 

Det er et stort vedlikeholdsmessig etterslep på flere av de mindre fylkesvegbruene. Med bruk 

av fornyingsmidler planlegges det oppgradering/utskifting av flere av disse bruene. Bruene er 

underdimensjonerte i forhold til den trafikkmengden og størrelse på kjøretøy som vi har i dag. 

Følgende bruer planlegges skiftet ut i planperioden (se nærmere omtale under kapittel om 

fylkesvegbruer i dette dokument): 

 Fv 155 Skårvikelv  

 Fv 861 Elverland  

 Fv 862 Seterelv  

 Fv 286 Bentsjord  

 Fv 302 Rebbenesbotn 

 Fv 862 Sandelv 

 

I tillegg settes det av midler i perioden 2020-2021 for å kunne utføre diverse tiltak etter 

inspeksjon av bruene.  

Fv 53 Opprusting til 10-tonns aksellast – Skjelnan til kryss til Tønsnes havn 
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Fv 53 er en viktig tilførselsvei til og fra den nye havneterminalen på Tønsnes, utenfor 

Tromsø. Strekningen på fv 53 fra Skjelnan til kryss Tønsnes havn er ikke bygget for den 

trafikkmengde eller antall tyngre kjøretøy som vil ha behov for å benytte vegen. Det legges 

derfor inn nødvendige midler til tiltak for bæreevneoppgraderinger slik at vegen kan åpnes for 

10 tonns aksellast.   

 

10. Fergekaier 
For å opprettholde en hensiktsmessig fergedrift i perioden vil det være nødvendig å oppgradere enkelte 

fergekaier.  

 

 

Nærmere omtale:  

Fv 869 Storstein fergekai 

Fylkestinget vedtok i sak 96/16, rammebetingelser og funksjonskrav anbud fergeruter, at det 

skal legges til rette for at sambandet Storstein – Lauksundskaret – Nikkeby skal kunne 

betjenes med en 50 PBE ferge i neste kontraktsperiode. Dagens fergekai er ikke tilpasset en 

ferge i en slik størrelse og det vil derfor bli nødvendig med enten en ombygging av dagens 

fergekai eller bygging av en ny fergekai. Arbeidet med å utrede hvilke løsninger som er 

mulige og hensiktsmessige ble påbegynt i 2017. Utredningsarbeidet skal være ferdig i 2018 

og nødvendige ombygginger eller nybygging er planlagt gjennomført i 2020 slik at fergekaien 

vil være klar for en større ferge ved oppstart av ny driftskontrakt for sambandet i 2021. 

Fv 58 Bellvik fergekai 

Fergekaien er bygd i 1986 og har en kort kjørebru på bare 15 meter. Kaien har også flere 

skader som i sum gjør det nødvendig å planlegge en utskifting av kaien. I det foreløpige 

kostnadsanslaget på 45 mill kr er det ikke tatt med tiltak for å utbedre/løse problemstillingene 

knyttet til oppstillingsplass/parkering/venteareal på landsiden. 

Fv 86 Brensholmen og Botnhamn fergekaier 

Anslag 

/Budsjett

Bevilget 

t.o.m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018-2021 2018-2023 Restbehov

Storstein fergekai 30 000             2 000              28 000           28 000                28 000                 -                 

-mva komp -4 271            

- lån -23 729         

Belvik fergekai 45 000             

-mva komp

- lån

Vengsøy fergekai 45 000             -                  -                      -                       45 000           

-mva komp

- lån

Fergekaier, oppstillingsplass m.v. 20 000             -                  -                      -                       20 000           

-mva komp

- lån

50 000             2 000              -                 -                 28 000           -                 -                 -                 28 000                28 000                 

MVA komp -                 -                 -4 271            -                 -                 -                 -4 271                 -4 271                  

Lån -                 -                 -23 729         -                 -                 -                 -23 729              -23 729               

Bompenger

Refusjoner

Overført fra drift (TS)

Overført fra drift (fornyingsmidler)

Fergekaier
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Det foreligger ingen planer om å foreta ombygging eller oppgradering av disse fergekaiene. 

Fylkestinget fattet i sak 96/16 vedtak om helårsdrift i sambandet Brensholmen – Botnhamn 

dersom sambandet tas inn i beregningsgrunnlaget for rammetilskudd til fylkeskommunen i 

inntektssystemet. Per dags dato foreligger ingen avklaring på dette spørsmålet. Fylkesrådet 

forutsetter at spørsmålet om eventuell helårsdrift må være endelig avklart før 

fylkeskommunen kan vurdere å investere penger i disse to fergekaiene. 

Øvrige fylkesvegfergekaier 

Når Bjarkøyforbindelsene åpner i slutten av 2018, skal fergekaiene på Fenes, Austnes og 

Altevik dekommisjoneres og fjernes. Dette er en av forutsetningen i finansieringsgrunnlaget 

for Bjarkøyforbindelsene. 

Etter endringen av fergeregulativet i Troms, der personbilletteringen er opphevet, har det 

oppstått noen utfordringer med tilgjengelig parkeringsareal på noen fergekaier. Dette gjelder 

bla Bjørnerå og Sørrollnes fergekaier. Det legges opp til at man i planperioden får gjort en 

vurdering av behovet for å utvide parkeringsarealet ved fergekaiene. 

Ved Svensby fergekai er det i sommersesongen flere tilfeller av farlige trafikksituasjoner som 

følge av at fergekøen ofte står langs med fv 91, fordi oppstillingsplassen er fylt opp. Det vil 

bli foretatt en vurdering av behovet og muligheten for å utvide oppstillingsplassen på Svensby 

slik at man kan unngå at fergekøen står langs Fv 91. 

 

11. Trafikksikkerhet, gange og sykkel 
 

Finansiering av tiltak for gående og syklende på fylkesveg er gjennom årlig overføring fra 

drift- og vedlikeholdsrammen til investering, på 7,5 mill kr pr. år. Dette videreføres frem til 

2021 (i økonomiplan). Det er ikke tatt stilling til videreføring etter 2021.  

Fylkeskommunens ansvarsområder knyttet til fylkesveg omfatter også:  

- Trafikksikkerhet: Både sikker skolevei og sikrere vei for alle i lokalområdene 

- Skoleskyss: Færre elever trenger kostbar tilrettelagt skoleskyss grunnet uakseptable 

forhold på skoleveien.  

- Miljøvennlig transport: Flere kan la bilen stå og benytte heller sikre og tilrettelagte 

sykkelveier og/eller g/s veier. Bedre bymiljø når flere benytter sykkel og gange. 

- Folkehelse: Bedre helse  for den enkelte, store beløp samfunnsmessig spart ved 

forbedret helse generelt sett. 

- Infrastruktur: Ved tilrettelegging for flere som går og sykler, kan større kostbare 

veiprosjekter unngås, spesielt i byene. Investeringer i infrastruktur for gående og 

syklende vil i det lange beløp være besparende for samfunnsøkonomien.  

 

Regjeringen har i sin nye handlingsplan for G/S perioden 2018 – 2023 bevilget en pott på ca. 

100 mill. pr år, der kommuner og fylkeskommunene kan søke om tilskudd. Det er krav om en 

egenandel på minimum 50 %. Skal de nasjonale myndighetene oppnå sine mål med økt 

tilrettelegging for syklende og gående, må imidlertid tilgjengelige midler til tilretteleggende 

tiltak for gang og sykkel økes, og helst gjennom overføringene til kommuner og 

fylkeskommuner. 
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Aktuelle gang-sykkelvegprosjekter til gjennomføring i perioden er: 

 

Fv 858 Meistervik gang- sykkelveg: Balsfjord kommune har bygget gang-sykkelveg i 

Meistervik. SVV har oppfattet det slik at det er inngått avtale med Troms fylkeskommune om 

refusjon. Vi har med dette som utgangspunkt foreslått denne refusjonen i 

handlingsprogramperioden. 

Fv 86 Tømmervik – Grunnreis: Denne strekningen er en forlengelse av den nylig bygde 

strekningen fra Tømmervik til Grunnreis. Det er gitt bevilgning til planlegging og 

prosjektering i 2017 og Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan. Det tas sikte på 

byggestart i 2018. Kostnadene vil bli høyere enn normalt for tilsvarende strekning på grunn av 

terrengutformingen og eventuelt behov for støttemur. Prosjektet er etter ny kalkyle fra Statens 

vegvesen (nov. 2017) oppført med en kostnadsramme på 22 mill. kr totalt, hvorav 9,2 mill. 

kroner ble bevilget i 2017. 

Fv 86 Silsand-Islandsbotn: Fv 86 Silsand-Islandsbotn i Lenvik kommune er under 

reguleringsplanlegging og planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i november 2017.  Siste 

kostnadsanslag er i underkant av 60 mill. Det vises til vedtak i økonomiplan for 2018-2021. 

Tilbakebetaling kommunale forskutteringer G/S-veier 

Det er inngått forskutteringsavtale på 7,5 mill. kroner med Skånland kommune vedrørende 

bygging av G/S-vei Evenskjer – Skånland skole. Prosjektet ble fullført i 2015 og tilbakebetaling 

av forskutteringsbeløpet til kommunen skal etter avtale skje i 2019.  

 

I tillegg er inngått avtale med Balsfjord kommune om G/S-tilrettelegging langs Fv 858 i 

Meistervik. Strekningen er fra boligfeltet i Meistervik til krysset ved Malangseidet (Fv 

858/286). Tiltaket omfatter 1,55 km gang- og sykkelvei, ny bussholdeplass og 

trafikksikkerhetstiltak. Det var opprinnelig planlagt gjennomført i 2014 i Fylkestingets sak 

73/10 Handlingsprogram for Gang- og sykkeltilrettelegging, men ble senere skjøvet ut av 

Handlingsplan for fylkesveger i perioden 2014 – 2017 på grunn av kostnadsøkninger for andre 

G/S-prosjekter som var prioritert foran dette. 

 

Anslag 

/Budsjett

Bevilget 

t.o.m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018-2021 2018-2023 Restbehov

Miljø- og servicetiltak 6 000               -                  1 000             1 000             1 000             1 000             1 000             1 000             4 000                  6 000                   -                 

-mva komp -153               -153               -153               -153               -153               -153               

- lån -847               -847               -847               -847               -847               -847               

Kollektivinfrastruktur 12 000             -                  2 000             2 000             2 000             2 000             2 000             2 000             8 000                  12 000                 -                 

-mva komp -305               -305               -305               -305               -305               -305               

- lån -1 695            -1 695            -1 695            -1 695            -1 695            -1 695            

Fv 86 Tømmervik - grunnreis (2) 22 000             9 200              12 800           12 800                12 800                 -                 

-mva komp -1 953            

- lån -3 169            

-overført fra drift (TS) -7 678            

Fv 86 Silsand - Islandsbotn 60 000             2 000              -                      -                       58 000           

-mva komp

- lån

Fv 115 Evenskjer - Skånland skole 7 500               -                  7 500             7 500                  7 500                   -                 

-mva komp

-overført fra drift (TS) -7 500            

Fv 858 Meistervik 14 500             178                 7 500             6 822             14 500                14 500                 -                 

-mva komp

-overført fra drift (TS) -178               -7 500            -6 822            

122 000           11 200           15 800           10 678           10 500           9 822             3 000             3 000             46 800                52 800                 

MVA komp -2 410            -458               -458               -458               -458               -458               -3 783                 -4 698                  

Lån -5 712            -2 542            -2 542            -2 542            -2 542            -2 542            -13 339              -18 424               

Bompenger

Refusjoner

Overført fra drift (TS) -7 678            -7 678            -7 500            -6 822            -                 -                 -29 678              -29 678               

Overført fra drift (fornyingsmidler)

Trafikksikkerhet, Miljø og Kollektiv
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Byggingen er gjennomført av Balsfjord kommune og kommunen står inntil videre som vegeier. 

Kostnaden er beregnet til 14,5 mill. kroner ekskl. mva. For begge prosjektene er det forutsatt 

kommunale egenandeler på 20 prosent i samsvar med Fylkestingets vedtak i sak 73/10, senere 

videreført i gjeldende handlingsplan for fylkesveger. 

Tilbakebetaling til kommunene dekkes innenfor rammene til G/S-tiltak i driftsbudsjettet. Det 

betyr at tilbakebetalingen til Balsfjord kommune må skje over flere år. 

 

Belønningsordningen 

Belønningsordningen er en statlig finansieringsordning for tiltak som har til hensikt å øke 

bruken av kollektivtransport og redusere personbilbruken i byområdene. Troms 

fylkeskommune har sammen med Tromsø kommune inngått en avtale med 

Samferdselsdepartementet for perioden 2015-2018. Målet for avtaleperioden er at det ved 

utløpet av avtaleperioden skal være 20% flere kollektivreiser og nullvekst i personbilbruk 

sammenlignet med 2014. Det skal også legges til rette for fortsatt vekst i sykkel og gange. 

Tromsø er tildelt ca 285 mill kroner for hele avtaleperioden. Midlene disponeres slik at ca. to 

tredjedeler går til kollektivtiltak, en tredjedel legges i tiltak som skal legge til rette for bedre 

miljø, mer sykling og mer gåing. 

Blant de viktige prosjektene som skal gjennomføres/ferdigstilles i siste avtaleår 2018 nevnes: 

 Ny holdeplass med innfartsparkering på Storelva 

 Sanntidssystem med visning av faktisk avgangstid for busser via tavler på holdeplass, 

apper, mm 

 Prioritering av buss i lysregulerte kryss 

 Billettautomater på utvalgte steder for å redusere ombordsalg av billetter 

 Kollektivfelt fra Langnesvegen til rundkjøring Workinn 

 Kollektivfelt i søndre del av Storgata mot sentrumstangenten 

 Kollektivfelt fra nord inn mot og gjennom rundkjøring i Hansjordnesbukta 

 Stenging av Fr. Langesgate for biltrafikk mellom Vestregata og Grønnegata 

 Prøveprosjekt med envegskjøring nordlig retning i Skippergata 

 Andre mindre fremkommelighetstiltak for buss i sentrum 

 Oppgradering av ca 25 holdeplasser på kommunal veg. 

 Veglys ved Eidkjosen 

 Bedre sikkerhet for gående og bedre fremkommelighet for busser i Nisevegen 

 Varmekabler i gangsoner i sentrum 

 Sykkeltrasé øst-vest på Tromsøya 

 Bedre gangtilgjengelighet til holdeplasser og knutepunkter for kollektiv 

I tillegg benyttes belønningsmidler til drift av kollektiv. Dette gjelder både rutetilbud, 

frekvens og tiltak for å holde prisene nede. Fra 2019 forventes belønningsordningen å bli en 

del av en samlet byvekstavtale for Tromsø. 

Miljø- og servicetiltak 

Det foreligger et lovpålagt krav om å gjøre utbedringer av vandringshindere for fisk 

(Vanndirektivet) innen 2019. De fleste punktene, men noen gjenstår fortsatt. Det er også aktuelt 

å disponere midler til andre miljømessige krav som bekjempelse av uønska arter. 
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12. Planlegging og grunnerverv 
 

Planlegging er en sentral del av det kontinuerlige arbeidet med fylkesvegene. Mange av våre 

fylkesvegprosjekter må ha reguleringsplan. Arbeidet med reguleringsplaner sørger for at ulike 

interesser blir hørt, og at ulike hensyn blir veid og vurdert mot hverandre. Målet er å finne den 

beste planløsningen som er gjennomførbar og som gir minst mulig ulempe. Forundersøkelser 

av ulike temaer som for eksempel geologi, kulturminne og miljø er med på å danne grunnlaget 

for planforslaget. Vedtatte reguleringsplaner gir rett til å foreta utbygging og nødvendig 

grunnerverv. 

 

Etter at reguleringsplanen er vedtatt, må prosjektet detaljprosjekteres slik at det kan sendes ut 

på anbud. Det lages et konkurransegrunnlag med byggeplan. Dette er også et arbeid som kan ta 

tid, avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.  

 

For skredsikringstiltak, så inngår ikke planlegging som del av de statlige overføringene til 

skredsikring. Det er derfor satt av egen ramme for dette. 
 

Tabellen viser planleggingsomfanget i perioden 2018-21: 

 

 

Fv 91 Ullsfjordforbindelsen 

Det pågår et planleggingsarbeid for «Ullsfjordforbindelsen». Troms fylkeskommune ønsker at 

det skal utredes en fergefri forbindelse over Ullsfjord til Lyngen. Målsetting for prosjektet er 

utarbeidelse av regional plan med anbefaling om vegtrase for ny fergefri fylkesveg 91 

Ullsfjordforbindelsen. Fylkeskommunen vil legge utredningen fram for behandling i 

fylkestinget ved årsskiftet 2018/2019. 

 

 

Konseptvalgsutredning (KVU) for vegsystemet i Tromsø-regionen  

Samferdselsdepartementet har i brev datert 27. juni 2017 gitt Statens vegvesen i oppdrag å 

gjennomføre KVU for vegsystemet i Tromsø-regionen.  Departementet ber om at det i første 

omgang utarbeides et utfordringsnotat som blant annet redegjør for dagens transportsystem og 

Anslag 

/Budsjett

Bevilget 

t.o.m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018-2021 2018-2023 Restbehov

Planlegging Ullsfjordforbindelsen 12 000             10 000           2 000             2 000                  2 000                   -                 

-mva komp -200               

- lån -1 800            

Planlegging 12 200             -                  2 200             2 000             2 000             2 000             2 000             2 000             8 200                  12 200                 -                 

-mva komp -110               -100               -100               -100               -100               -100               

- lån -2 090            -1 900            -1 900            -1 900            -1 900            -1 900            

Planlegging m.v., skredsikringstiltak 12 200             -                  2 000             2 000             2 000             2 000             2 000             6 000                  10 000                 2 200             

-mva komp -100               -100               -100               -100               -100               

- lån -1 900            -1 900            -1 900            -1 900            -1 900            

24 200             10 000           4 200             4 000             4 000             4 000             4 000             4 000             16 200                24 200                 

MVA komp -310               -200               -200               -200               -200               -200               -910                    -1 310                  

Lån -3 890            -3 800            -3 800            -3 800            -3 800            -3 800            -15 290              -22 890               

Bompenger

Refusjoner

Overført fra drift (TS)

Overført fra drift (fornyingsmidler)

Planlegging
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utfordringer, geografisk og tematisk avgrensing, forslag til samfunnsmål og en skisse for videre 

fremdrift og organisering av utredningsarbeidet.  

Departementet vil på grunnlag av utfordringsnotatet fastsette mandat og samfunnsmål for 

KVUen. Departementet forutsetter at KVUen ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste 

nasjonale transportplan, og senest innen tidspunktet for transportetatenes grunnlagsdokument 

til meldingen.  

Troms fylkeskommune vil samarbeide med Statens vegvesen framover og har signalisert at 

fylket ønsker å bidra i arbeidet med KVU som er ventet ferdigstilt høsten 2019. 

 

13. Bypakker  
Troms fylkeskommune har i dag 2 bypakker som omfatter deler av fylkesvegsystemet og 

omfatter kollektivansvaret vi ivaretar. Bypakkene gjelder for Harstad og Tromsø og vil 

omtales nærmere nedenfor. 

Økonomisk oversikt over bypakkene: 

 

Harstadpakken: 

Kostnadene for tiltakspakken i Harstadpakken er beregnet til 1620 millioner kroner (2016) og 

inkluderer et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en 

avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken. 

Økte kostnader og lavere inntekter fra bompenger enn forventet har skapt et behov for 

tilleggsfinansiering i Harstadpakken på ca. 1 mrd. kroner. Sak om tilleggsfinansiering ble lagt 

frem for fylkestinget, mars 2017. Fylkestinget fattet vedtak om tilleggsfinansiering på 40 mill 

kr (fylkestinget mars 2017). 

 

Dette ble vedtatt under forutsetning om statlig, og kommunal medfinansiering med følgende 

vedtak; Det forutsettes at Harstad kommune gir tilsvarende økonomisk bidrag, mva-

kompensasjon og økt garantiansvar. Det forutsettes også at staten bidrar med 180 mill. kr., 

slik opplegget for tilleggsfinansieringen legger opp til. Siden statlig andel ikke er oppfylt i 

handlingsplan for riksveg 2018-23, er det behov for en ny sak om tilleggsfinansiering av 

Harstadpakken i 2018, for å avklare fylkeskommunens andel av behov for 

tilleggsfinansiering. 

 

Pågående fylkesvegprosjektene i Harstadpakken omfatter: 

Anslag 

/Budsjett

Bevilget 

t.o.m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018-2021 2018-2023 Restbehov

Harstadpakken FK midler 24 000             19 300           14 175           4 500             18 675           18 675           -13 975         

-mva komp -2 475            -224               

- lån -11 700         -4 275            

Harstadpakken bompenger 172 000           58 800           63 725           25 000           24 475           113 200         113 200         -                 

-mva komp -11 125         -4 339            -4 248            

-bompenger -52 600         -20 661         -20 227         

Bypakke Tromsø (FK midler) 400 000           -                 -                 400 000         

-mva komp

- lån

Bypakke Tromsø, bompenger 2 800 000       100 000         200 000         300 000         500 000         500 000         1 600 000     1 600 000     1 200 000     

-mva komp -17 355         -34 711         -52 066         -86 777         -86 777         

-bompenger -82 645         -165 289       -247 934       -413 223       -413 223       

3 396 000       78 100           77 900           129 500         224 475         300 000         500 000         500 000         731 875         1 731 875     

MVA komp -13 600         -21 918         -38 958         -52 066         -86 777         -86 777         -126 543       -300 097       

Lån -11 700         -4 275            -                 -                 -                 -                 -15 975         -15 975         

Bompenger -52 600         -103 306       -185 517       -247 934       -413 223       -413 223       -589 356       -1 415 802    

Bypakker
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 Fv 6 Hagebyveien: Del 1 er under bygging, del 2 (Trondenesvegen) er under 

planlegging, reguleringsplan. 

 Fv 12 Mercurveien: Reguleringsplan er ferdig, deretter settes byggeplanlegging i 

gang. 

 

Økt driftstilskudd for bybuss Harstad dekkes over rammen til kollektivtransport.  

Tromsø: 

Følgende foreslåtte tiltak på fylkesveg i byområdet omfatter følgende: 

- Ferdigstille tiltak for trafikksikkerhet, gang og sykkel på Fv 53 Kroken-Skjelnan. Her 

er det tidligere bevilget 79 mill kr. 1 mill kr foreslås settes av for å avslutte prosjektet. 

- Tiltak for støy, gange og sykkel, samt trafikksikkerhet på Fv 59 Gimle-Nordøyvegen. 

Det er et behov for 25 mill kr i perioden. Tiltaket er under planlegging og ligger inne i 

gjeldende handlingsplan. Finansiering av tiltakene her må sees i sammenheng med 

byvekstavtale for Tromsø. 

Tenk Tromsø – byvekstavtale for Tromsø: 

Planlegging og forberedelse for bompengepakke for Tromsø by er samlet under prosjektet 

«Tenk Tromsø». Vedtak om bompenger ble fattet av kommunestyret i Tromsø 22.november 

2017, og behandlet i fylkestinget 14. desember 2018. Vedtakene og foreslått portefølje med 

tiltak danner grunnlaget for forhandling om byvekstavtale for Tromsø. Det legges opp til 

forhandlinger med staten høsten 2018. Parallelt jobbes det med bompengesak og forberedelse 

til å utarbeide bompengeproposisjon til Stortinget. 

Porteføljen inneholder tiltak for trafikksikkerhet, tilrettelegging for gange og sykkel, 

kollektivtransport samt vegprosjekt; ny tunnel fra Breivika til Langnes og ny forbindelse til 

Kvaløya. 

Det er utarbeidet en foreløpig portefølje med tiltak som danner grunnlaget for forhandlinger 

om byvekstavtale. Følgende fylkesvegprosjekt er foreslått inn: 

Type Område 

Veg-

myndighet 

Total-

kostnad 

(mill kr.) 

Kollektiv Fv 862 Kvaløysletta - kollektivfelt  TFK 58 

Kollektiv Fv 53 Skjelnan/Kroken – Innfartsparkering/bussterminal TFK 122 

Kollektiv 

Fv862 Slettaelva/Kvaløysletta – Innfartsparkering og 

holdeplass TFK 20 

Sykkel, gange, 

miljø og 

sikkerhet 

Fv 53 1. del ekspressveg sykkel Kroken – Skjelnan, Sykkelveg 

med fortau TFK 56 

Veg og 

kombinert 

Fv 59 Stakkevollvegen Nord-xGimlevegen-xNordøyvegen. 

Omlegging av fylkesveg. TFK 64 

Veg og 

kombinert 

Fv 862 Ny Kvaløyaforbindelse – bru. jf vedtatt 

kommunedelplan TFK 1600 

Sykkel, gange, 

miljø og 

sikkerhet 

Fv 862 Tromsdalen + kommunal veg. Tilrettelegging sykkel og 

gange. TFK/TK 41 

Veg og 

kombinert Fv 59 Stakkevollvegen + kommunal veg. TS/støv og støy/GS TFK/TK 112 
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I tillegg ligger det flere tiltak relatert til forbedret kollektivtilbud/bybuss. Dette omfatter økt 

tilskudd for drift av bybussene og fysiske tiltak for å bedre fremkommelighet for buss, samt 

bedre tilgjengelighet for gående til holdeplass eller terminal.  

Type tiltak Estimat, (mill.kr) 

Punktvis/strekningsvis utbedring for bedre bussfremkommelighet 108 

Utbedring av holdeplasser (ikke busstasjoner) 70 

Ekstra driftstilskudd for bybuss Tromsø 200 

 

Finansering av fylkeskommunal andel omfatter foreløpig mva.-refusjon fra 

fylkesvegprosjektene i Tenk Tromsø. 

 

14. Intelligente transportsystemer 
 

ITS er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren og kan koples tett 

opp til det grønne skiftet som skjer innenfor en rekke sektorer og som vi må rette oss inn mot. 

Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå fra bil til bil, fra bilen til veibanen eller fra veibanen 

til bilen. NTP beskriver hva transportetatene gjør i dag, hva de viktigste teknologitrendene vil 

bety for fremtidens mobilitet og at det legges opp til finansiering av utviklingen gjennom en 

avsatt «teknologimilliard». 

 

ITS representerer en utvikling som fylkeskommunen må forholde seg til. Det gjennomføres 

blant annet et prosjekt i Troms der det er montert sensorer på to av Lerøy Auroras «laksebiler» 

mellom Skjervøy og Helsinki. Sensorene kommuniserer med bakkesystemer, som formidler 

informasjon til trafikanter ute på veien. Ved hjelp av slik teknologi identifiserer og 

videreformidler kjøretøyet om veien er tørr, våt eller isete, og beregner hvor mye friksjon det 

er mellom dekkene og veibanen. Friksjonsmålingen fra Skjervøy til Helsinki er en del av 

Vegvesenets pilotprosjekt på E8 Troms, for å teste og utvikle ITS-teknologi. Troms 

fylkeskommune samarbeider også i prosjekt med våre naboregioner i blant annet Norge, 

Sverige, Finland for å avdekke muligheter og konkretisere tiltak vi kan tilrettelegge for slik at 

markedet velger framtidsrettede løsninger og teknologiske fortrinn som kan redusere våre 

avstandsulemper til markedene internt og eksternt. Dette passer svært godt inn i en «fra kyst-til 

marked»-strategi for våre fylkesveger. 

 

Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for økt kunnskap om ITS-løsninger i fylket gjennom 

samarbeid, utredning og informasjonsspredning. Målet er å ta en tydeligere regional rolle i det 

teknologiske skifte og grønn transport gjennom ITS-samarbeid. Fokus rettes mot utvikling 

av gode fremtidsrettede ITS løsninger i samarbeid med fagetater, brukere og myndigheter. 

Herunder; 

 Styrke trafikksikkerheten på eksisterende infrastruktur ved hjelp av teknologiske løsninger 

som bidrar til bedre samtidsinformasjon rettet mot forhold som påvirker sikkerhet og 

regularitet (vær, vegstandard, dyr, skred, møtende trafikk. 



36 
 

 Styrke innarbeidelsen av ITS registrering/varsling i ny infrastruktur (bru, tunell, 

vegstrekninger)  

 Samarbeide med fagmiljøene rettet mot utvikling av test infrastruktur i regionen 

(strekning, punkt etc) 

 legge til rette for at andre kan benytte ITS-løsninger som fylkeskommunen har initiert 

eller bidratt til realiseringen av 

 gjennomføre nye test piloter sammen med brukere, fagetater og myndigheter, ITS miljøer 

rettet mot tiltak som særpreger regionen 

 utvikle ITS løsninger som bidrar til å støtte opp om «Kyst til marked»- strategien med 

fokus på næringstransportene i fylket. 
 

 


