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1. Forord 
Forvaltningsreformen førte med seg utfordringer og muligheter. Da fylkeskommunen overtok øvrig 
riksvegnett i 2010, ga det en mulighet til å styrke arbeidet og rollen som regional utviklingsaktør. 
Med øvrig riksvegnett er fylkesvegnettet koblet til byområder og består av viktige transportruter for 
næringstransport og sammenbinding av bo- og arbeidsmarked. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for å opprettholde kollektivtransporttilbud i by og i distrikt. 
Fylkeskommunen har i siste 4-årsperiode forandret organiseringen av kollektivtransporten. Det er 
etablert et administrasjonsselskap for står for kjøp av kollektivtjenester, ruteplanlegging, 
markedsføring og salg. Kollektivtransporten i byområdene er et viktig virkemiddel for å nå mål om 
mindre biltrafikk, trafikksikkerhet og reduserte klimautslipp. I distriktene er kollektivtrafikken viktig 
bindeledd mellom øyer, kommunesenter og arbeidsplass og skole. 
 
Troms fylkeskommune har ved inngangen av denne perioden store økonomiske utfordringer. 
Kostnadsnivået både innenfor kollektivtransport og vegbygging og vedlikehold har økt betydelig i den 
siste perioden. Det er viktig for oss å tilby et best mulig kollektivtransporttilbud og sikkert og effektivt 
vegnett, samt å utvikle fylkesvegnettet med nye forbindelser. De økonomiske realitetene gjør at 
tilbud og innsats må tilpasses virkeligheten. Det er nødvendig å samarbeide med kommuner og 
organisasjoner for å øke de statlige overføringene for transportsektoren til Troms.  
 
Vi har et godt samarbeid med Statens vegvesen i forvaltning av fylkesvegnettet. Statens vegvesen har 
kartlagt forfallet på fylkesvegnettet. Det er kartlagt et forfall på mellom 6-8 mrd kr bare i Troms! 
Dette har skjedd til tross for en betydelig økning av vedlikeholdsinnsatsen de siste år. Prioritering av 
vedlikehold og utbedring av vegnettet må ha et enda større fokus fremover. 
 

Hovedmålet er å tilby fremtidsrettede, helhetlige, behovstilpassede og effektive 
samferdselsløsninger for folk flest og for næringslivet. Troms fylke skal ha et sikkert, samordnet 
og hensiktsmessig kollektivtilbud som ivaretar trafikken på land, sjø og luft. Partiene ønsker økt 
investering og utbyggingshastighet planlagte og fremtidige samferdselsprosjekt. En raskere 
utbygging av gang og sykkelstier som er planlagt, vil gi økt sikkerhet for myke trafikanter men 
også for bilister. En raskere effektuering av allerede planlagte utbygginger vil gi gevinst og effekt 
med ringvirkninger for hele Troms.  
 
Foran oss ligger en periode med store utfordringer, men ved å legge en ansvarlig og strategisk 
transportpolitikk skal Troms allikevel ha et godt, sikkert og moderne transporttilbud i årene som 
kommer. 
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2. Mål og hovedstrategier for samferdsel i Troms 
 
Fylkesplanen for Troms angir målsetninger og strategier for effektiv og trygg samferdsel i Troms. 
Hovedmål for kommunikasjon og infrastruktur i gjeldende Fylkesplan videreføres:  
 
Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å 
gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang. 
 
Utviklingen av infrastruktur skal planlegges og utvikles etter fire hensyn: 

 Fremkommelighet: Bedret fremkommelighet for alle brukere i hele transportsystemet. 

 Effektivitet: Økt effektivitet i transportsystemet. 

 Miljø: Mer miljøvennlig transport i hele fylket. 

 Trafikksikkerhet: Økt trafikksikkerhet i hele fylket. 
 
For å utvikle et rasjonelt og effektivt transportnett er det viktig å differensiere transportsystemet 
etter funksjon og egenskaper. Vi skiller mellom overordnede korridorer mellom regioner og 
landegrenser, og regionalt transportnett som besørger kommunikasjoner og transport mellom 
regionsenter og knutepunkt, og ut til overordnet korridorer. 
 
Regional utvikling er et av hovedmålene for transportpolitikken. Samferdsel er en viktig forutsetning 
for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse. Dette stiller krav til en variert satsning og en 
differensiert transportpolitikk der de ulike delene av transportsektoren sees i sammenheng og der en 
legger vekt på en sterkere differensiering mellom by og land. 
 
Hovedstrategier: 
For å nå målene er det viktig å arbeide etter hovedstrategier med et helhetlig blikk på hele 
samferdselssektoren. Følgende hovedstrategier gjelder for Troms: 

- Arbeide for å øke de økonomiske rammene for transportnettet i Troms. Det understrekes et 
spesielt behov for økte rammer i forhold til det store etterslepet på veginfrastruktur og behovet 
for økte rammer for å opprettholde og utvikle kollektivtilbudet.  

- Igangsetting og fullføring av fergeavløsningsprosjektene Langsundforbindelsen og 

Bjarkøyforbindelsene prioriteres. 

- Sikre vedlikehold av og reinvestering i eksisterende vegnettet slik at vegkapitalen ikke forringes. 

- Utarbeide langsiktige strategier med fokus på helhetsvurderinger og samordning av vegsektoren 
og kollektivtransport. Det vil gi en optimal fordeling av ressurser mellom veg og kollektivtrafikk. 

- Senterstrukturen i Troms legges til grunn: Innenfor sentrene på nivå 1 og 2 skal det tilrettelegges 
for bedre fremkommelighet, trafikksikkerhet og kollektivtransport, gang og sykkel. Innenfor 
øvrige sentre skal det arbeides for å bedre trafikksikkerhet og sørge for god helårlig standard på 
vegnett. Reduserte avstandsulemper og flaskehalser for å styrke næringslivets konkurransekraft 
skal vektlegges.  

- Det må utarbeides kriterier for hvordan forfallet på fylkesvegene skal innhentes gjennom en 
forfalls- og utbedringsstrategi. Strategien må ta utgangspunkt i senterstruktur og de ulike 
transportbehov mellom sentre, og internt i senter eller bo- og arbeidsmarked, med sikte på et 
sikkert og effektivt vegnett og forutsigbar kollektivtransport med god standard. 

- Behovet for investeringer i nye store prosjekter må vurderes ut fra det som blir de endelige 
økonomiske rammer, samt behovene innenfor drift og vedlikehold av eksisterende vegnett og 
drift av fylkets kollektivtransport. 
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3. Formål med Regional transportplan 
Det er nødvendig å synliggjøre utfordringer og muligheter for underliggende områder innenfor 
samferdsel.  
 
Regional Transportplan er strategisk innrettet og skal bidra til samordning av prosesser og 
samferdselsmyndigheter i Troms. Transportplan for Troms skal derfor gjennom mål og strategier 
trekke opp langsiktig transportpolitikk, angi prinsipper og legge føringer for prioriteringer i mere 
detaljerte handlingsprogram. Transportplan for Troms er tenkt å bidra til samordning og koordinering 
av lokale og regionale planprosesser. Det er en nasjonal forventning til utarbeidelse av regionale 
transportplaner som settes i sammenheng med Nasjonal transportplan.  Gjennom RTP vil 
fylkeskommunen synliggjøre mål og krav til alle deler av transportsystemet. RTP vil danne grunnlag 
for innspill til Nasjonal transportplan (NTP), som på sin side vil gi føringer og innspill til RTP. 
 
Mål og strategier fra Regional transportplan følges opp i handlingsplaner. Det legges opp til å 
utarbeide følgende handlingsplaner: 
- Handlingsplan for Fylkesvegnettet (herunder trafikksikkerhet, gang og sykkel) 
- Handlingsplan for Kollektivtransport 
 
Det foreslåes at handlingsplan for gang og sykkel legges inn i handlingsplan for fylkesveg. Dette 
styrker mål om bedre helhetsvurderinger for samferdsel. 
 

4. Bakgrunn og rammer for Regional Transportplan 
Fylkesvegplan for 2010-2019 ble utarbeidet med forvaltningsreformen som bakteppe. Den ble 
vedtatt med høye ambisjoner for det nye fylkesvegnettet. Kostnadsøkninger og mindre økonomiske 
rammene enn forventet har redusert gjennomføringsgraden.  
 
Fylkestinget vedtok Regional planstrategi 2012-2015. Her ble det besluttet å utarbeide regional 
transportplan for 2014-2023. Planprogrammet ble vedtatt av fylkesrådet i juni 2013. 
 

4.1. Regional utvikling 
Samferdsel er en hjørnestein i arbeidet med regional utvikling. Regional transportplan må formes og 
bidra til den ønskede regionale utviklingen. Transportnett og kommunikasjoner skal utformes og 
driftes for å underbygge mål om regional utvikling. Det er derfor viktig at det utvikles en langsiktig og 
strategisk transportpolitikk for Troms. Tilrettelegging for effektiv og trygg transportinfrastruktur er 
viktig for næringsutvikling. Sammen med et godt utviklet kollektivtransporttilbud gir det grunnlag for 
velfungerende bo- og arbeidsmarked og økt bolyst i alle deler av fylket. 
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4.2. Nasjonale og regionale føringer 
Nasjonale rammer og føringer 
Nasjonal transportplan (NTP) 
angir mål og strategier for 
nasjonal transportpolititikk. NTP 
har en tidsramme på 10 år, men 
rulleres hvert 4. år. 
Handlingsprogram for transport 
til sjø, på riksveg, jernbane, og 
sektorplaner for luftfart 
utarbeides med grunnlag i mål og 
strategier i NTP.  
 
Regionale rammer og føringer 
Det foreligger flere regionale 
planer som har innvirkning og 
som legger føringer på regional 
transportplan. I tillegg foregår det 
andre prosesser og annet 
planarbeid som vil ha innvirkning 
på dette planarbeidet.  
 
Det foreligger også planer, mål og 
strategier i naboregioner og 
kommuner som er relevante for Transportplan for Troms, dette er det tatt hensyn til i planarbeidet. 
 

5. Oppsummering - utfordringer ved inngangen til ny periode 
 

5.1. Utfordringer veg – økonomi: 
 
De økonomiske rammebetingelsene for fylkesveg er dramatisk forandret siden fylkesvegplan for 
2010-2019 ble vedtatt. Kostnadene for å vedlikeholde vegnettet har økt betraktelig. Gamle og nye 
lån for vegbygging medfører økt press på fylkeskommunens driftsrammer.  Investeringsrammen er 
nesten borte, mens forventningene for nye store investeringer er store.  Det er et skrikende behov 
for økte rammer til kollektivtilbudet i fylket. 
 
Utfordringer: 
På grunn av bortfall av utbytte fra Troms kraft ble investeringsrammen redusert på årlig basis. 60 mill 
kr ble omprioritert fra investeringsrammen til drift og vedlikehold på samferdselsbudsjettet på grunn 
av økte kostnader. Samtidig har kostnadene til drift og vedlikehold økt fra 315 til 477 mill kr fra 2010 
til 2013. Investeringsprosjekter må derfor lånefinansieres som igjen medfører ytterligere press på 
driften til fylkeskommunen. I økonomiplanen for 2014-2017 ligger det inne reduksjon på 7 mill i 
2015, 5 mill kr i 2016 og 14 mill kr i 2017. 
 
Utviklingen i drifts- og vedlikehold: 

 2010 2011 2012 2013 

Drift/vedlikehold fylkesveg  
(i 1000 kr) 

315 924 349 000 356 000 477 100 

 
 

Nasjonale føringer: 
- Nasjonal transportplan (NTP) 
- Nordområdeutredningene 
- Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transport 
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
- Nasjonal klima- og miljøpolitikk 
- Nasjonal sykkelstrategi og nasjonal gå strategi 
- Folkehelsemeldingen 

Regionale føringer: 
- Regional planstrategi 
- Fylkeskommunens økonomiplan 
- Fylkesplan for Troms 
- Fylkesrådets tiltredelseserklæring 
- Gjeldende Fylkesvegplan og handlingsplan 
- Vedlikeholdsprogrammet for Fv 2011-2014 
Relevante planer som tas hensyn til: 
- RP for folkehelse 
- RP handel og service (kjøpesenterplan) 
- Havbruksstrategi 

- Petroleumsstrategi 
- RP for landbruk 
- RP for idrett og anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
- Strategi for reiseliv 
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Store vegprosjekter: 

Fylkestinget har fattet følgende vedtak: «Fylkestinget viser til sitt vedtak i desembermøtet sak 
88/12 pkt. 17 om at prioriteringsrekkefølgen på samferdselsprosjekter skal ligge fast med 
Langsundforbindelsen og Bjarkøyforbindelsen som prioriterte prosjekter. Fylkesrådet bes å legge 
dette til grunn for sin behandling av Regional transportplan og økonomiplanen».  
 
Per januar 2014 er kostnadsoverslagene for de to prosjektene: 

 SVV overslag +/-10% 
Inkl mva 

Langsundforbindelsen 698 mill kr 

Bjarkøyforbindelsen 829 mill kr 

 
Samlet investeringsramme for fylkesveg i perioden 2014-17 vil bestå i sin helhet av lån innenfor 
rentekompensasjonsordningen, og må dekke igangsatte prosjekt.  
 
For å kunne igangsette disse to prosjektene i 2014-2017 må det derfor i økonomiplanperioden tas 
opp lån for å dekke fylkeskommunens andel til prosjektene.  På grunn av de store økonomiske 
forpliktelsene disse prosjektene innebærer er det viktig å gjennomføre de på en måte som sikrer 
forutsigbarhet ift fylkeskommunens totaløkonomi og at de finansieres på en måte som reduserer de 
totale kostnadene til prosjektene.  
   
Forfall: 
SVV har kartlagt og beregnet kostnadene for å ta igjen forfallet på fylkesvegnettet til mellom 4,8 og 
7,7 mrd kr. Forfallet er fordelt på vegdekke og drenering, tunneler og bruer. I NTP 2017-2023 er det 
meldt om en ekstrabevilgning til fylkeskommunene fra 2014. Fylkesfordelt ramme kommer ved 
fremlegging av forslag til statsbudsjett. 
 
Konsekvenser: 
Forfallets omfang i Troms er så omfattende at det må påregnes brudd på deler av vegnettet i 
perioden dersom det ikke settes av midler til utbedringstiltak. En del av tiltakene på tunneler og 
bruer vil være omfattende og bære mer preg av investeringer enn vedlikehold. 
 

 
Konklusjon: 
Med utgangspunktet i dette anbefales det at ivaretakelse av eksisterende fylkesvegnett gis prioritet i 
regional transportplan. De økonomiske forutsetningene er totalt forandret, og det er behov for å 
justere strategiene mot større innsats for vedlikehold og innhenting av forfall. 
 
Det anbefales derfor å prioritere drift, vedlikehold, reinvesteringer i eksisterende vegnett, samt å 
fullføre igangsatte prosjekter og bindinger, samt de prioriterte store prosjektene. Behovet for 
investeringer i nye store prosjekter må vurderes ut fra det som blir de endelige økonomiske rammer, 
samt behovene innenfor drift og vedlikehold av eksisterende vegnett og drift av fylkets 
kollektivtransport. 
 
 
 
 

Vedlikeholdsmessig etterslep på fylkesveger i Troms:  
Herunder kritisk vedlikehold tunell/bru: 
Breivikeidet bru (under planlegging): 

 6-8        mrd kr 
150-500 mill kr 
150-300 mill kr 
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5.2.  Utfordringer kollektivtransport – økonomi: 
 
Dagens statlige ramme for fylkeskommunene kompenserer ikke en stigende prisutvikling for drift av 
kollektivtransport. I perioden 2004-2012 har det generelle utgiftsnivået for fylkeskommunene til 
kollektivtrafikk steget med i gjennomsnitt ca. 11 % pr. år. Statlige overføringene til kollektivtransport 
er ikke dimensjonert i forhold til kostnadsutviklingen i siste 10-års periode. Dette er en nasjonal 
utfordring. Den omfattende kostnadsøkningen gjør at det vil være nødvendig å vurdere 
produksjonsnivå og takstøkning. Alternativt må rammen styrkes for opprettholde produksjonen og 
videreutvikle kollektivtilbudet. Inndekning underskudd 2012 og evt. 2013 må dekkes inn innen 2-3 år. 
Kostnadsnivået innen kollektivtrafikk og da særlig hurtigbåt/ferge er stadig økende og da som regel 
mer enn normal prisjustering.  
 
Misforholdet mellom kostnadsutvikling og rammer gjør at er behov for styrking av 
kollektivbudsjettet. Dette gjør det utfordrende å nå nasjonale og lokale målsetninger om at framtidig 
trafikkvekst i byene skal tas av kollektiv, gange og sykkel og gjør det spesielt viktig at fylket og 
kommunene kommer i posisjon for å få statlige virkemidler som belønningsordningen og 
bymiljøpakker.  
 
Byutfordringer: 
Det er utarbeidet et forslag til nytt og forbedret kollektivtilbud i Harstad, knyttet til arbeidet med 
Harstad pakken. Det er skissert et økt behov for driftsmidler for bybussene på 3-8 mill kr pr år, 
avhengig av dimensjonering av tilbudet. Tiltakene i Harstadpakken skal være på plass fra 2017, det 
må derfor vurderes økning i driftstilskuddet for Harstad fra 2017. 
 
I avtalen om Harstadpakken er det signalisert 2,5 millioner pr. år til drift som må innarbeides i 
økonomiplanen, evt. noe mer dersom man skal går for hele eller deler av forslaget til nytt 
busskonseptet. Sanntidssystem Tromsø og Harstad – finansiering av systemet er innbakt i 
Harstadpakken, men det vil være nødvendig med noe driftsmidler. En økt økonomisk satsing på 
kollektivtrafikken i Harstad og Tromsø fordrer at kommunen, stat og fylket prioriterer dette i areal og 
trafikkplanleggingen sin. 
 
KVU for Tromsø har som målsetning at gange, sykkel og kollektivtrafikk skal ta fremtidig trafikkvekst. 
Hva kostnadene blir for nødvendig dimensjonering av tilbudet blir utredet i Transportnett Tromsø. 
Det legges opp til å utarbeide en helhetlig kollektivplan for Tromsø. Dette gjøres i samarbeid, med 
Tromsø kommune og Statens vegvesen. Planen vil svare på hva som er tilstrekkelig nivå for 
ressursbruk og hvilke tiltak som må til for at Tromsø skal nå målene i KVU.  Kollektivplan for Tromsø 
skal ferdigstilles høst 2015. 
 

6. Status og utviklingstrekk – Troms fylke 
 
Mye av informasjonen i dette kapittelet er hentet fra kunnskapsgrunnlag for arbeidet med regional 
planstrategi. Kunnskapsgrunnlaget i sin helhet kan hentes fra nettsiden til Troms fylkeskommune: 
Kunnskapsgrunnlaget. 
  
Troms har et areal på 26 000 km2. Troms består av 24 kommuner og 4 regioner. 
 
 
 
 
 
 

http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/Næring/Planer%20og%20utredninger/Kunnskapsgrunnlaget.pdf
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6.1. Demografi 
 
Status: 
Troms hadde 160.418 innbyggere per 1.jan 2013. Troms fylke har over tid hatt relativt stabil 
befolkningsvekst, med en økning i folketallet på nesten 30.000 innbyggere fra 1961 til 2011.  
Nordland og Finnmark ligger under 1970-nivået for vekst både i dag og framskrevet til 2030. Troms 
fylke har derimot hatt en god befolkningsvekst og antas å ha det også i framtida. Likevel er økningen i 
Troms 23 prosent lavere enn befolkningsveksten i landet som helhet på 37 prosent. 
 

  
Figur 1. Befolkningsutvikling 1970-2030, SSB statistikkbanken 

Befolkningsframskriving forventer 175 000 innbyggere i Troms i 2030. Denne økningen kommer på 
bakgrunn av innvandring fra utlandet og fødselsoverskudd i perioden. Det forventes også en 
betydelig økning i antall eldre i årene fram mot 2030. Fra å utgjøre 10,2 % av befolkningen vil disse 
gruppene i 2030 ventelig utgjøre 15,7 %. Analysene er basert på Statistisk Sentralbyrås 
«middelalternativ» for befolkningsutvikling.  
 
Innad i fylket har veksten vært ujevnt fordelt og Tromsø kommune har i perioden hatt en økning i 
innbyggertallet som er høyere enn det fylket har hatt i sum. Det har altså skjedd en betydelig intern 
sentralisering. 65 prosent av innbyggerne bor i de tre største kommunene Tromsø, Harstad og Lenvik. 
Ti av kommunene har under 2.000 innbyggere hver. 

 
Befolkningsveksten, spesielt i byene, og økningen av eldre i perioden fram mot 2030, setter økte krav 
til kollektivtransporttilbudet, økt tilgjengelighet og universell utforming. Dette representerer økte 
kostnader for drift av kollektivtransport.  
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6.2. Næringsliv og sysselsetting 
 
Næringslivet i Troms har stor fiskeri- og havbrukssektor.  Disse er svært konjunkturavhengige. 
Redusert kjøpekraft i viktige markeder vil kunne slå direkte ut i redusert aktivitet i flere næringer.  
 
Troms fylke har mange små kommuner med ensidig næringsstruktur basert på naturressurser. 
Omstilling og bedriftsnedleggelser kan gi store konsekvenser for lokalsamfunnet. Mange av 
kommunene ligger ikke i naturlige arbeidsområder eller i pendlingsavstand til større offentlig 
virksomhet som kunne generert ringvirkninger, som f.eks. forsvar, sykehus eller regionale/statlige 
forvaltningsorganer.  
 
Mangel på kompetanse er et hinder for videreutvikling av ideer og initiativ. Bolyst er en sentral 
faktor; kommunene må jobbe bredt for å kunne tilby bedre ”pakker” av arbeidsplasser, ulike 
bransjer/næringsliv, gode boforhold samt kultur- og fritidstilbud for å beholde og tiltrekke seg 
innbyggere med tiltrengt kompetanse. 

 
Sysselsetting 
Tromsø har halvparten av arbeidsplassene i fylket, og har hatt en stor vekst i befolkning siden tidlig 
90-tall. Veksten i Harstad og Lenvik har stort sett fulgt konjunkturutvikling på landsbasis. I de øvrige 
kommunene har trenden vært en nedgang i sysselsetting fra 2007. Dette preger særlig mindre 
utkantkommuner1. Sysselsettingen i primærnæringene i Troms er redusert med 21 % siden 2008. 
Sysselsettingen i offentlig sektor i har økt i Tromsø, Harstad og Lenvik siden slutten av 1990-tallet, i 
samme takt som landsgjennomsnittet. For de øvrige kommunene i Troms har sysselsettingen ligget 
relativt stabil helt fra 1996. 
 

  

                                                           
1
Nærings- og samfunnsindikatorer for regioner og kommuner i Troms. NORUT 2011. 

Sør-Troms har hatt en svak nedgang i folketallet, i gjennomsnitt -0,2 prosent per år både i siste ti- og femårsperiode. Ut 
fra prognosen ser Sør-Troms ut til å ha utfordringer i forhold til folketallsutvikling i årene som kommer, med nedgang i 
distriktskommuner. Hele regionen, når Harstad inkluderes, forventes likevel samlet å få vekst i folketallet.  
 
Midt-Troms har hatt befolkningsnedgang siden 2001, men de siste fem årene er denne utviklingen bremset, og det har 
vært en liten vekst i folketallet. Prognosen indikerer en positiv befolkningsutvikling i Midt-Troms regionen i årene 
framover mindre distriktskommuner på kysten kan det derimot forventes en fortsatt reduksjon i folketallet.  
 
Tromsøregionen, med Tromsø, Balsfjord og Karlsøy, har hatt en gjennomsnittlig folketallsvekst på 1,2-1,3 prosent per 
år de siste 15 år, hovedsakelig på grunn av vekst i Tromsø by. Det ligger i henhold til befolkningsprognosen an til en 
fortsatt sterk vekst i Tromsø.  
  
Nord-Troms har hatt en liten reduksjon i folketallet siden 2001. Blant kommunene har befolkningsutviklingen vært 
mest positiv i Nordreisa de siste fem år, og svakest i Kvænangen. Prognosen tyder på at dette mønsteret vil fortsette. 
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Tabell 1. Sysselsetting, fordelt på næring, Troms 

Sysselsetting i Troms 2012 Troms Nord-Norge 

  
 

Utv fra 2008 - % 
 

Utv fra 2008 - % 

Jordbruk, skogbruk og fiske 2972 -21 11605 -13 

Bergverksdrift og utvinning 1173 52 4022 53 

Industri 4422 6 16132 -6 

Elektrisitet, vann og renovasjon 900 0 3577 11 

Bygge- og anleggsvirksomhet 6161 -1 19230 3 

Varehandel, motorvognreparasjoner 10569 -4 30021 -4 

Transport og lagring 5126 -2 15735 -3 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 2942 2 7884 0 

Informasjon og kommunikasjon 1738 4 4273 0 

Finansiering og forsikring 957 -16 2456 -13 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 3649 1 9226 0 

Forretningsmessig tjenesteyting 3136 -6 8552 -7 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 7038 13 20479 10 

Undervisning 8704 2 22977 1 

Helse- og sosialtjenester 20299 5 55423 4 

Personlig tjenesteyting 2631 11 7438 7 

Uoppgitt 332 15 1069 10 

 
Veksten i sysselsetting for mineral og bergverk har vært relativt stor i hele Nord-Norge siden 2008. 
 

6.3. Bo – og arbeidsmarked 
 
Bo- og arbeidsmarked (BA) defineres som funksjonelle regioner for hushold og arbeidsliv, og som 
representerer viktig geografiske enheter for samfunn og analyse.2 Det er en relativt høy andel av de 
sysselsatte i kommunene nær Tromsø, Lenvik og Harstad som er pendlere med arbeidssted utenfor 
kommunen. Også Målselv har netto innpendling, og danner sammen med Lenvik de to 
arbeidsmarkedssentraene i Midt-Troms. Små avstander mellom kommuner bidrar også til større 
arbeidsmarkedsintegrasjon i Midt- og Sør-Troms i i forhold til Nord-Troms. Andelen utpendlere og 
innpendlere i Troms har gått svakt tilbake. 
 
Tabell 2. Inndeling i BA regioner Troms, NIBR 2013 

Bo- og arbeidsmarked Tilhørende kommune  

Balsfjord/Storfjord Balsfjord, Storfjord 

Gáivuotna - Kåfjord Gáivuotna - Kåfjord 

Harstad Harstad, Kvæfjord, Skånland (Evenes og Tjeldsund)  

Ibestad Ibestad 

Kvænangen Kvænangen 

Lenvik Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Lenvik 

Lyngen Lyngen 

Målselv Bardu, Målselv 

Narvik Gratangen (Narvik og Ballangen) 

                                                           
2
 «Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA regioner», NIBR-rapport: 2013:1. 
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Salangen Lavangen, Salangen 

Skjervøy/Nordreisa Skjervøy, Nordreisa 

Torsken/Berg Torsken, Berg 

Tromsø Tromsø, Karlsøy 

 
Kommentar til tabellen fra NIBR: Noen lenker mangler; bla er Ibestad knyttet til Harstad, og 
Torsken/Berg til Lenvik. 
 
Bo- og arbeidsmarked og infrastrukturutvikling/kollektivtilbud må i større grad sees i sammenheng. 
Opprusting av vegnett, bredbånd- og fiberutbygging og kollektivtransporttilbudet bidrar til økt bolyst 
og attraktivitet. Fortsatt bosetning i distrikt og kommunene nær regionsentre og større 
arbeidsplasser er avhengig av gode kommunikasjoner og veger for pendling. 
 
 

6.4.  Demografi og sysselsetting - relevans for fremtidig transportpolitikk i 
Troms 

 
Følgende utfordringer trekkes frem: 
 

 I kunnskapsinnhentingen for oppdatering av forvaltningsplan for havområdene utenfor Lofoten-
Barentshavet, konkluderer NORUT3 følgende: «Aldrende befolkning, lav andel unge, og kun få 
regioner med fødselsoverskudd gir et utfordrende utgangspunkt. Det er gjort anslag for vekst i 
sysselsettingen i flere næringer (helse- og sosialtjenester, undervisning, varehandel, reiseliv, bygg- 
og anlegg og marin sektor) fram til 2030. Samtidig vil det bli stor avgang fra arbeidslivet pga 
aldring. Det er et betydelig gap mellom forventet behov for arbeidskraft og forventet 
tilgjengelighet på arbeidskraft.»  

 Fortsatt bosetning i distrikt og kommunene nær regionsentre og større arbeidsplasser er 
avhengig av gode kommunikasjoner og veger for pendling. 

 Lokalisering av lokale og regionale sentra virker inn på pendlingsgrad og mobilitet. Nære 
kommunesenter gir større grad av arbeidsutveksling mellom kommuner. 

 Noen kommuner opplever nedgang i folketall, til tross for betydelig økt produksjon for 
hjørnesteinsbedrifter (spesielt kommuner med stor fiskeri og havbruksaktivitet). Dette kan slå 
uheldig ut, i forhold til offentlig tjenester, skole og samferdsel. 

 Fylket er preget av sentralisering, der mange flytter til regionale sentra, spesielt Tromsø. Denne 
«tosidigheten», med rask vekst i Tromsø og nedgang i utkantkommuner må transportpolitikken 
ta hensyn til. Kapasitetsbehovet øker i byområdene. I distriktet må tilbudet opprettholdes, men 
med færre brukere. 
 

6.5. Folkehelse 
 
De viktigste folkehelseutfordringene i Troms er knyttet til sosial ulikhet i helse. Sosiale 
helseforskjeller viser at det er sammenheng mellom sosioøkonomisk status, levevaner og helse.  
Skader, ulykker og vold utgjør også et betydelig problem i fylket. Potensialet i folkehelsearbeidet 
ligger i en tverrsektoriell innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.  

 

                                                           
3
 «Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord- 

Norge», NORUT Alta rapport 2013:7 



12 
 

Inaktivitet er i dag et stort folkehelseproblem4. Tilrettelegging for aktive transportformer (gange og 
sykling) er et lavterskeltiltak for de som har størst behov for økt aktivitet. Dette gir derfor stor 
folkehelsegevinst. I et livsløpsperspektiv vil en fysisk aktiv person (30 minutters moderat daglig fysisk 
aktivitet) i gjennomsnitt forventes å leve 3,25 år lengre enn en inaktiv person og vil i løpet av livet få 
en livskvalitetsgevinst på 5 kvalitetsjusterte år. Til sammen utgjør dette 8,28 kvalitetsjusterte leveår. 
Et kvalitetsjustert leveår kan verdsettes til kr 500 000,- i samfunnsøkonomiske analyser.   
 
Et universelt utformet kollektivsystem med varsling av fare, logisk og lett lesbar veifinning og 
orientering for alle trafikantgrupper vil redusere faren for eneulykker, f.eks. fall, og bedre 
trafikksikkerheten samt sikre tilgjengelighet til offentlig transport og derigjennom bidra til å 
samfunnsdeltagelse for alle. Det å arbeide for et universelt utformet kollektivsystem er dermed en 
del av Fylkestingets ivaretagelse av sitt utvidede folkehelseansvar. 

 
Langsiktig strategisk transportpolitikk med fokus på tverrfaglig samarbeid vil kunne bidra positivt, 
både for å utjevne sosial ulikheter, forebygge ulykker og ved å fremme folkehelsen gjennom 
tilrettelegging for aktiv transport (sykling og gange). 
 

6.6. Samordna areal- og transportplanlegging og arealbruk  
 

6.6.1. Samordna areal- og transportplanlegging  
Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging definerer det slik: 
Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette 
for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. 
Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og 
effektiv samordning mellom ulike transportmåter. 
 
En langsiktig og planmessig styrt lokalisering av boligbygging og transportinfrastruktur vil på lang sikt 
forebygge køproblematikk, fremme bruken av sykkel og gange og redusere behovet for bilbruk. 
Samordna areal og transportplanlegging krever samarbeid mellom stat, fylkeskommune og 
kommune, og bør styres av langsiktige avtaler.  
 
Harstad og Tromsø preges av til dels sterkt økende biltrafikk. Tromsø har hatt spesielt stor 
befolkningsvekst med tilhørende vekst i biltrafikk. Uten tiltak vil stadig større areal brukes for 
transportformål, mens areal for bolig, næring og grøntområder reduseres. Dette har negative følger 
for trafikksikkerhet, tilgjengelighet og miljø (klima, støv og støy). 
 
Boligbygging og etablering/samordning av store arbeidsplasser langs viktige kollektivtraseer nær 
knutepunkt eller bydelsentra og langsiktig parkeringspolitikk er viktige tiltak.   
 

6.6.2. Arealbruk 
Areal kan betegnes som en knapphetsressurs, der de mer overordnede utfordringene i planleggingen 
er knyttet til vurderinger og avveininger av jord- og landskapskvalitet, bruks- og næringsinteresser og 
fysisk infrastruktur.   
 
Offentlig planlegging, medvirkning og prosesser skal sikre helhetlig arealutnytting. Lovverk og 
konvensjoner som forplikter ift landskap, miljø, tilgjengelighet for alle skal legges til grunn.  I ny plan 
og bygningslov som trådte i kraft 1.juni 2009 ligger en viktig arealpolitisk føring; «Miljøkvaliteter i 
landskapet skal bevares og styrkes gjennom økt kunnskap om verdier og bevisst planlegging og 

                                                           
4
 Folkehelse, idrett og friluftsliv, handlingsplan for Troms 2008 – 2013. 
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arealpolitikk». Denne målsettingen fordrer at miljøkvaliteter og verdier knyttet til landskap 
kartlegges og vurderes som grunnlag for videre planlegging og bruk av arealtilknytta ressurser.     
 
I nasjonale forventninger til regional planlegging er strandsonen spesielt framhevet som viktig. Det 
må tas hensyn til at veginfrastruktur også kan fungere som barriere mot de attraktive friområdene. 
 
Utfordringen for regional transportplanlegging er å bidra til å redusere arealbrukskonflikter og å 
fremme flerbruksforvaltning av verdifulle natur og arealressurser.  
 
 

6.7.  Miljø og klimautslipp 
I 2010 var de nasjonale utslippene av klimagasser fra transport 23 millioner tonn CO2-ekvivalentar. 
Dette utgjorde 34 % av utslippene i Norge. Klimagassutslipp fra vegtrafikken alene førte i 2010 til 
utslipp av 10.1 millioner tonn CO2-ekvivalenter, en økning på cirka 30 % fra 1990. Mer 
energieffektive kjøretøy, overgang fra bensin til diesel og innblanding av biodrivstoff har medvirket til 
å redusere veksten noe. Utslipp fra andre transportformer som flytrafikk og sjøfart har også økt 
kraftig. 
 
Den store økningen av klimagassutslipp fra transport henger direkte sammen med trafikkvekst og 
flere biler. 
Den teknologiske utviklingen har gjort at moderne bilmotorer slipper ut langt mindre klimagasser 
enn tidligere. Men, fram til nå er denne miljøgevinsten spist opp av økt bilbruk. 
Beregninger viser likevel at det er potensial for reduksjon på opp mot 95 % av klimagassutslipp fra 
bilparken i 2020 forutsatt at man bruker kjent teknologi, går over til alternative drivstoff og 
tilrettelegger for transportarbeidet. Dette er en god utvikling, men hjelper bare mot symptomene, og 
ikke det grunnleggende problemet med den store veksten i transportetterspørselen. 
 
Gjennom Klimaforliket inngikk flertallet på Stortinget i 2008 en avtale om nasjonale mål for 
utslippskutt: De innenlandske utslippene skulle ikke overstige 45-47 millioner tonn CO2 – 
ekvivalenter i 2020. De norske klimagassutslippene i 2010 var på totalt 53,9 millioner tonn, noe som 
var en økning på 2,5 mill. tonn CO2 – ekvivalenter i forhold til året før. Statistikken viser at 
utviklingen går i feil retning i forhold til de nasjonale målene. Det er biltrafikken som har stått for den 
største utslippsøkningen. 
 
Fra 1991 til 2008 økte utslippene fra veitrafikk i Troms med 22 %, mot 28 % for hele landet. 
Utslippene fra skip og båter i Troms økte med 20 % i samme periode. 
 
De siste vintrene vært det vært flere perioder hvor svevestøvnivået i Tromsø har vært langt over 
anbefalt nivå. I oktober 2012 ble nivået målt til 300 partikler per m3, noe som er langt over anbefalt 
maks på 50, og dermed gjør det farlig for folk med hjerte og lungeproblemer å være ute. Det høye 
partikkelnivået skyldes først og fremst bruk av piggdekk, men også en økende andel kjøretøy som 
bruker diesel. 
 

6.8.  Risiko, sårbarhet og transportberedskap 
Troms er et kystfylke, og er relativt utsatt for hardt vær og klima. Mye av næringsaktiviteten er 
basert på bruk av naturressurser, slik som havbruk, fiske og landbruk. Troms er utsatt for både 
snøskred og stein- og jordras. Deler av fylket har også hatt større og mindre flomhendelser.  På grunn 
av konkrete hendelser eller fare for ras eller flom, er mange bosatt slik at det ikke finnes 
omkjøringsmuligheter ved vegstenging eller når ferga eller hurtigbåten er innstilt pga. dårlig vær.  
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Fylkeskommunen har transportberedskapsansvar ut fra forskrift om sivil transportberedskap. I tillegg 
har fylkeskommunen beredskapsansvar som eier av fylkesvegene og som ansvarlig for 
kollektivtransport i fylket. Ut fra forskrifta om sivil transportberedskap har fylkeskommunen ansvar 
for å legge til rette for en nødvendig og regionalt tilpasset transportberedskap i fylket ved 
ekstraordinære hendinger, og ha kontakt med transportnæringa og andre beredskapsaktører som 
Fylkesmann, Politi og Forsvaret. Dette skjer gjennom ROS (Risiko og sårbarhet) kartlegging og 
nettverksarbeid.  
 
Statens vegvesen har ansvar for det ordinære beredskapsarbeidet på fylkesvegene gjennom 
veg- og trafikkmeldingstjenesten og i driftskontrakter med entreprenører. 
 
Kommunene har et beredskapsansvar for innbyggerne i kommunen jf. forskrift om kommunal 
beredskapsplikt fra august 2011, Dette innebærer utarbeiding av evakueringsplaner basert på risiko- 
og sårbarhetsanalyse.  Helseforetakenes beredskapsplaner skal samordnes med fylkeskommunale og 
kommunale beredskapsplaner. 
 
Flom og skredskader på fylkesveger er en utfordring, og med forventede effekter av klimaendringer 

vil det øke. Kostnader for utbedring må tas av vegeier og lite refunderes av staten. Hedmark 

fylkeskommune setter av midler til et beredskapsfond tenkt brukt ved flomskader på fylkesvegene.  

 

7. Transport i Troms 
 

7.1.  Overordnet transportnett - nordområdene 
Nordområdeutredningene5 var strategiske utredninger av transportinfrastrukturen i 
Nordområdene ut fra utviklingstrekk i viktige næringer og deres transportbehov. Arbeidets mål var å 
framskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige infrastrukturinvesteringer og ble utført som 
del av grunnlagsmaterialet til NTP 2014-2023. Europaveg-aksene, Tromsø lufthavn, Tromsø havn, 
hovedskipsleden og Ofotbanen er eksempler på strategisk avgjørende infrastruktur med stor 
betydning for vårt fylke. Disse grunnpilarene for samfunns- og næringsliv har flaskehalser og 
investeringsbehov fylkeskommunen gjerne vil være med på å påvirke prioritering av i vår region. 
 
NTP-rapportene viste betydningen av å tenke mer helhetlig og langsiktig om infrastrukturutvikling i 
nord. De viste også at fylkeskommunen er en viktig premissleverandør av kunnskap og at regionene 
kan være aktive partnere i et tett samspill. I tillegg viste de at det var rom for å jobbe mer samordnet. 
 
Flyt i transportsystemet og fremkommelighet er ikke begrenset til delstrekninger, men del av et hele 
som er eiet av stat, fylke og kommune. Dette systemet må henge sammen og forsterke hverandre 
gjensidig til beste for befolkning og næringsliv. Dette fordrer samspill og strategisk samarbeid om 
prioriteringer, viktige korridorer, akser og transporttilbud ulike etater og politiske beslutningstakere 
og bevilgede myndigheter er nødt til å samarbeide, noe som ikke alltid er like enkelt. Det er viktig at 
Regional transportplan har oppdatert informasjon om Troms fylkes næringsliv, investeringer, 
befolkningsutvikling og nasjonale/internasjonale infrastrukturprioriteringer og krav til f.eks miljø. 
Viktige drivere er reiseliv, petroleum, forskning og fiskeri/havbruk i tillegg til nye næringer som for 
eksempel marin bioproduksjon. 
  

                                                           
5
 Transportetatene og Avinor. Utredningsfasen – Nasjonal transportplan 2014-23.  Del 1: «Ny infrastruktur i 

nord – Utviklingstrekk i viktige næringer i transportbehov fram mot 2040» (2010) og del 2: «Ny infrastruktur i 
nord – Forslag til tiltak for transportinfrastrukturen» (2011). 
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De nasjonale utredningene viser i begrenset grad tilknytningen til det regionale transportnettet og de 
regionale transporttilbudenes betydning for å understøtte nasjonale investeringer i- og drift av 
transportinfrastruktur. Også her skjer det store endringer. Et eksempel er vekstbedriften Lerøy 
Auroras slakteri på Skjervøy og voksende belastning på Fv 866. Her øker volumbelastningen på 
veiinfrastrukturen på både fylkesvegen, E 6, E 8 og godsknutepunktet Narvik (tog). I tillegg økes 
behovet for arbeidsreiser til og fra nærmeste lufthavn på Sørkjosen på grunn av økende 
arbeidspendling og stadig sterkere behov for effektive arbeidsreiser mv. 
 
Næringers utviklingstrekk og prognoser for framtidas drivere i Troms gjør det nødvendig med en 
koordinert innsats på flere felt for at man skal oppnå at infrastrukturtiltak bygger opp under initiativ 
og samfunnsbærende strukturer. Det skal bygges opp under nasjonale strategier. Fylket har i 
prioriteringene for gjeldende NTP vektlagt Tromsø lufthavns rolle som HUB for flytransport i Nord-
Norge, Svalbard og Nordvest-Russland sammen med kravet om en snarlig utbygging av terminalen på 
Langnes.  
 
I flere nasjonale dokument understrekes en betydelig mangel på transportinfrastruktur, noe som 
hindrer positiv samfunns- og næringsutvikling. Det er flere viktige prosjekt/infrastruktur som kan 
setter Troms i stand til å ivareta nasjonale interesser: 
- E6/E8/E10 som hovedkorridorer 
- Narvik og Bodø som jernbaneknutepunkt og godsflyt i Nord 
- Tromsø lufthavn som nasjonal hub i Nord 
- Tromsø havn som utpekt havn 
 
Behovet for flyruter øst-vest er til stede og fylkets samarbeid for en flyrute fra Tromsø til Luleå og 
Oulu er med på å sikre at slike ruter kan etableres. Fly kan ses på som en utvidet del av 
kollektivtransporten for områder med store avstander mellom sentra og er viktig for å utvide 
arbeidsmarkedsregionen vår og for å gjøre bosetting og forretningsbransjene mer robuste og 
konkurransedyktige. 
 

7.2. Senterstruktur og samferdsel 
Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse. 
Transportpolitikken skal legge til rette for Regional utvikling. Dette stiller krav til en variert satsning 
og en differensiert transportpolitikk der de ulike delene av transportsektoren sees i sammenheng. 
Kommunikasjonene innenfor et senter, mellom senter og omland og mellom sentrene i fylket er 
avhengig av kvaliteten på veger eller kollektivtransport. Samtidig må fokus være på hva kan gjøres for 
å redusere transportbehov.  
 
Det er et betydelig gap mellom forventet behov for arbeidskraft og forventet tilgjengelighet på 
arbeidskraft. Derfor øker behovet for å knytte de ulike delene av fylket sammen for utveksling av 
arbeidskraft. I grenseområdene mellom Nordland og Troms bidrar flere større samferdselsprosjekt, 
som Lofast og Hålogalandsbrua, til å knytte regionen tettere sammen på tvers av fylkesgrensa. I 
nordfylket vil arbeidet med bl.a. Kvænangsfjellet og rassikringsprosjektene langs E6 i Kåfjord ha stor 
betydning. 
 
Byene i Troms preges av stor vekst i biltrafikken. Økende biltrafikk skaper store utfordringer for 
arealutnyttelse, trafikksikkerhet og fremkommelighet for buss, gående og syklende. Økt bruk av 
kollektivtransport, gange og sykkel er det viktigste virkemiddel for å møte bilvekst. Kollektivtrafikken 
skal sammen med helhetlige veg- og trafikkløsninger legge til rette for vekst og sunn byutvikling. For 
byområder er det viktig å satse på høy frekvens, redusere reisetid og god fremkommelighet for buss. 
Utenfor byene og bynære områder er det mindre passasjergrunnlag og rutetilbudet må derfor 



16 
 

optimaliseres i forhold til skoleskyss og arbeidsreiser, samtidig som man sørger for godt rutetilbud 
mellom sentrene i fylket. 
 
Forbedret og mere effektiv og trygg kommunikasjon mellom sentre/viktige kompetansemiljø/klynger 
er en viktig faktor for å forstørre bo- og arbeidsmarkedsregioner og øker muligheten til å bo i 
distriktene. 
 

7.3. Fylkesvegnettet og fergedrift  
 
Mål og strategier gjengis i kapittel 8. Oppsummering av delmål og strategier. 
 

7.3.1. Fylkesveg – status og utfordringer 
Det er totalt 2912,372 km fylkesveger i Troms. Ved forvaltningsreformen ble 1180 km av øvrig riksveg 

overført til Troms fylkeskommune. 

 

Status bruksklasse: 

Bruksklasse Totalvekt Antall km Prosentandel av Fv-nettet 

BK 10 50 tonn 1.695 58,2 % 

BKT 8 50 tonn 865 29,7 % 

BKT 8 40 tonn 346,6 11,9 % 

BK 8 32 tonn 2,9 0,1 % 

BK 6 28 tonn 2,9 0,1 % 

 

Status høydebegrensning på tunneler: 

Totalt er det 39 tunneler i fylket. Derav er det 23 tunneler med høyder 4,5 meter eller høyere og 16 

tunneler med høyder lavere enn 4,5 meter. Alle tunneler under 4,5 meter er skiltet.  

 

Status vegbredde: 

Veger med fast dekke og med 6,5m dekkebredde utgjør 16,3 % (475 km). Hele 82 % av fylkesvegene 

(2 388 km) er under 6,5 meter bredde. Grusdekke utgjør 307 km av total fylkesveglengde. 

Tabellen viser årsdøgntrafikk fordelt på fylkesveger i Troms 

ÅDT (årsdøgntrafikk) Antall km Prosentandel av Fv-nettet 

< 1500 2,708,5 93,0 % 

1500 – 3999 163,1 5,6 % 

4000 – 7999 20,4 0,7 % 

8000 – 11999 8,7 0,3 % 

12000 – 19999 8,7 0,3 % 

>20000 2,9 0,1 % 

 

Forfall: 

Statens vegvesen har beregnet hva det vil koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet i Troms i 

rapporten «Hva vil det koste å fjerne forfallet fra fylkesvegnettet?» som kom i februar 2013. 

Beregningen viser at Troms fylke er et av fylkene med størst forfall. Det koster omlag 6-8 mrd. kroner 

for å fjerne forfall og å gjøre tilhørende nødvendige oppgraderinger på fylkesvegnettet i Troms. Det 

største behovet er knyttet til utbedring av vegfundament og vegdekke.  Deretter kommer forfall på 

tunneler, bruer og fergekaier. Det er også betydelige behov knyttet til drenering, vegutstyr og 

miljøtiltak. 
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Det er 42 tuneller knyttet til fylkesvegene i Troms. Flere av disse ligger langs viktige transportruter 

eller i viktige næringsområder som Senja og Skjervøy. Tunnelene i Tromsø har høy ÅDT der hendelser 

i tunnelene får store trafikale konsekvenser. Tunnelene er en kritisk faktor for framkommeligheten i 

vegnettet. Samferdselsdepartementet vurderer om tunnelsikkerhetsforskriften skal gjøres gjeldende 

for tunneler på fylkesvegene. Fylkeskommunene hadde forslaget til høring i 2010.  

Statens vegvesen anbefaler at det i den Regionale transportplanen for 2014-17, med tilhørende 

handlingsprogram, legges til grunn en egen tiltaksplan for hvordan teknisk oppgradering av 

fylkesvegtunnelene skal prioriteres. Det samme gjøres for riksveger. Fylkesvegtunneler i Troms har et 

samlet registrert oppgraderingsbehov på om lag 990 mill. 

St.meld. nr. 26 (2014-2023) Nasjonal transportplan (NTP) gir økte rammer for å tilby et effektivt, 

tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport. Det 

er viktig at regional transportplan og handlingsprogrammer ivaretar regionperspektivet slik at disse 

planene til sammen styrker og dekker samfunnets transportbehov. 

7.3.2. Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge baserer seg på nullvisjonen om at det ikke skal forekomme ulykker 

med drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Det er en rekke trafikksikkerhetstiltak og kampanjer som 

skal medvirke til at reduksjonen i tallet på drepte og hardt skadde på norske veger fortsettes. Denne 

visjonen er lagt til grunn for trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger. Med økende andel tungekjøretøy 

vil det bli tadig viktigere med trafikksikkerhet for gående, spesielt skolebarn. 

Fakta om trafikkulykker i Troms: 

 43 % av alle trafikkulykker i Troms skjer på fylkesvegnettet (perioden 2009-2012). Andelen har 

vært relativt stabil på det samme vegnettet de siste 10 årene. 

 38 % av trafikkulykker med drepte og hardt skadde finner sted på fylkesvegnettet (2009-2012) 

 Hovedutfordringen er tiltak mot utforkjøringsulykker. De utgjør nesten 38 % av antall ulykker og 

halvparten av antall drepte og hardt skadde. 

 Ulykker i kryss utgjør 19 % av alle personskadeulykker. Møteulykkene står for 17 % av 

personskadeulykkene og 20 % av antall drepte og hardt skadde. 

 Ulykkene skjer spredt over hele vegnettet uten store konsentrasjoner. Mest ulykkesutsatt var 

Fv862 Hungeren – Straumsbotn med 54 ulykker og Fv86 Torsken - Målselv med 44 

personskadeulykker i perioden 2008-2012. 

 
Viktige tiltak for å motvirke alvorlige konsekvenser av utforkjørings- og møteulykker:  
 

 Utbedre vegens sideterreng ved å fjerne påkjøringsfarlige element som bergnabber, stolper og 

trær innafor vegens sikkerhetssone. 

 Nytt rekkverk og oppgradering av eksisterende rekkverk der sideterrengtiltak ikke er tilstrekkelig 

(stup, fjellskjæringer, dype grøfter, stikkrenner mv)   

 Vegmerking med profilert midt- og kantlinje (der vegen er bred nok) 

 Siktforbedrende tiltak, herunder tiltak mot viltpåkjørsler 
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7.3.3.  Drift og vedlikehold av fylkesveger 
Drift av fylkesveger har hatt store kostnadsøkninger og økte krav til kvalitet og sikkerhet i perioden 

2007-2010. 

Midlene til drift og vedlikehold av veger er fordelt med utgangspunkt i en normativ modell fra 

Vegdirektoratet.  Ved bruk av modellen skal forfall på fylkesveger ikke øke. Kostnadsøkning på 

driftskontrakter medfører dessverre at midler til vedlikehold og utbedring reduseres og forfallet øker. 

7.3.4. Investeringer på fylkesveg 
I gjeldende fylkesvegplan ble det avsatt midler til å gjennomføre flere investeringsprosjekter. I 

midlertid er noen av prosjektene utsatt på grunn av stramme økonomiske rammer og 

kostnadsøkninger. Det har vært høy gjennomføringsevne på øvrige prosjekter i 

handlingsprogrammet for fylkesveger. Oversikt over status på gjennomføring er vedlagt. 

Status for fylkesvegplan 2010-2013: 
Prosjekt Årstall    

Merknad 
  Utbedring av eks. veg og mindre investeringstiltak    

Rv 867 Stornes fergekai 2010-2013 Gjennomført 

Rv 86 Torskenpakke-Krokelva bru 2010-2013 Gjennomført 

Fv 302 Mikkelvik fk  2010-2013 Gjennomført 

Fv 302 Bromnes fk  2010-2013 Gjennomført 

Fv 357 Rotsund fk  2010-2013 Gjennomført 

Fv 357 Havnnes fk  2010-2013 Gjennomført 

Fv 342 Klauvnes fk  2010-2013 Gjennomført 

Fv 232 Torskenpakke-Kaperskaret tunnel (Tv) 2010-2013 Gjennomført 

Fv 243 Torskenpakke-Sifjordskaret tunnel 2010-2013 Gjennomført 

Fv Fjellsenden og Riven, elektro  2014-2019 Gjennomført med vedlikeholdsmidler 

Gruseveger     

Fv 265 Fredheim *856 - Tennskjær kai 2010-2013 Gjennomført 

Fv 174 Tamok bru X87 - Tverrelvmo 2010-2013 Gjennomført 

Fv 51 Sjursnes XF52 - Stordal 2010-2013 Gjennomført, men restfinansiering gjenstår 

Fv 52 Sjursnes XF51 - Skarmunken 2010-2013 Gjennomført, men restfinansiering gjenstår 

Fv 288 Nordbyvatn X858 - Sand XF286 2010-2013 Planlegging I 2013 

Fv 224 Å XF221 - Rødsand 2014-2019 Planlegging I 2013 

Fv 104 Refsnes X83 - Skjellvikneset 2014-2019 Prosjektet ferdigstilles i 2013 

Fv 10 Rødmyra X83 - Sørli 2010-2013 Gjennomført 

Trafikksikkerhet     

Fv 53 Tromsøysundtunnelen-Kroken 2010-2013 Delvis gjennomført, ny utlysning høst 2013 vil kunne gi binding I 2014 

Fv 333 Birtavarre, omlegging veg, g/s-veg og 
bussterminal 

2010-2013 Delvis gjennomført, resten utføres I 2013. Refusjon til Kåfjord 
kommune 

Gang- og sykkelveger     

Fv 263 Trollvikvegen   2010-2013 Gjennomført 

Rv 862 Kaldfjord  2014-2019 Gjennomført, men restfinansiering gjenstår 

Fv 866 Hollendervika 2014-2019   

Fv 87 Skjold  2014-2019 Inngår som finansiering i Fv 854 Maukstadmoen port-X Fv 87 

By og tettsted     

Tromsøpakke 2  2010-2013   

Fv 12 Merkurvn (Harstadpakke)  2010-2013  Reguleringsplan 2013 

Rv 83 Harstadpakke 2010-2019  Planlegging 

Fv 53 Kroken-Tønsnes (Tromsøpakke 3) 2010-2013 Første byggetrinn gjennomført. 

Kollektivtiltak -universell utforming 2010-2013   

Trafikksikkerhet     

Fv 363 Burfjord 2010-2013   

Fv 332 Samuelsberg, kryssutbedring  Utgår    

Rv 825 Renså, kryssutbedring X kommunal veg 2010-2013 Anbefalt skrinlagt 

Gang- og sykkelveger     

Rv 84 Karavik-Skårvik, inkl. gangbru 2010-2013 Planarbeid snart avsluttet, oppstart 2014 
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Gang- og sykkeltilrettelegging i Troms fylke (G/S-planen) 

G/S planen er basert på prioriterte tiltak i kommunenes tiltaksplan. I noen tilfeller står kommunene 

for planlegging men med Statens vegvesen som byggherre. Det er forsinket fremdrift på enkelte 

prosjekt i tillegg til kostnadsoverskridelser på en del gjennomførte prosjekter. G/S planen vil inngå i 

handlingsplan for fylkesveg fra 2014, med bedre prosjektbeskrivelser, kostnadsanslag og 

prioriteringer.  Dette vil gi bedre samordningseffekt. 

Gjennomførte g/s prosjekt 2010-2013: 

GS plan  Merknad 

Fv521 Skaland. Forlengelse GS 2010-2013  

Fv 6 Hagebyvn - 3 opphøyde gangfelt 2010-2013  

Fv.861 - Sikring/sammenbinding - Silsand Nord-Hallvn  2010-2013 Gjennomført 

Fv.86 - Sikring over Fv.86 Fergeveien 2010-2013 Gjennomført 

Fv.861 - Sikring over Fv Gibostad skole  Gjennomføres 

FV857: Fortau/Gang/sykkelveg fraX Rv87 til 
Maukstadmoen port    

2010-2013 Under bygging 

 
 

7.3.5. Store prosjekt i Troms 
Kostnadsøkninger på drift og vedlikehold og investering har ført til at store prosjekter har måttet 

forskyves, i tråd med fylkestingets vedtatte marginalvurderinger. Torskenpakken er betydelig dyrere 

enn beregnet, og gjenstående delprosjekt må vurderes. Langsundforbindelsen og 

Bjarkøyforbindelsene er ferdig planlagt og er klare til oppstart. 

Breivikeidet bru, Fv 91: Bygging ble igangsatt høsten 2009. Vegen var da riksveg og formålet var å 
skifte ut eksisterende bru. Etter forvaltningsreformen ble vegen fylkesveg 1. jan 2010. I løpet av 
våren og forsommeren 2010 fikk prosjektet store utfordringer med setninger, artesisk utstrømming 
av grunnvann og sedimenter ifm fundamentering av ny Breivikeidet bru. Det pågår nå planlegging og 
utredning av to alternativer; ny bru og utbedring av eksisterende vegtrase, eller omlegging av vegen 
til motsatt side av Breivikeidet.  

Nye veglenker og fergeavløsing     

Fv 867 Samamoa-Ervik  2010-2013 Gjennomført 

Fv 858 Ryaforbindelsen  2010-2013 Gjennomført 

Fv 863 Langsundforbindelsen 2010-2019 Planlegging 

Fv 867 Bjarkøyforbindelsen 2010-2019 Planlegging 

Utbedring av eks. veg og mindre investeringstiltak     

Fv 91 Breivikeidet bru  2010-2013 Ikke gjennomført som opprinnelig planlagt. Omgjort til nytt prosjekt 
for strekningen Breivikeidet bru-Hov som er under planlegging. 

Fv 86 Torskenpakke-utbedring v/Hamn inkl. tunnel 2010-2013  Ikke gjennomført. Jf. Rapportering. 

Fv 54 Sommarøybrua  2010-2013   Gjennomført 

Fv 263 Kvalsundtunnelen  2010-2013  Noe arbeid gjenstår på pumpesynk/elektro 

Fv 365 Jøkelfjordvegen, videre utbedring 2010-2013 Gjennomført 

Fv 232 Torskenpakke-Sifjordura tunnel 2010-2013 Gjennomført 

Fv 825 Tjeldsund bru-Grov, utbedring av bæreevne 2014-2019 Deler av strekningen er ferdigstilt, resten utbedres i 2013 
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Langsundforbindelsen er en planlagt fast vegforbindelse med undersjøisk tunnel mellom Ringvassøya 

og Reinøya. Realisering av Langsundforbindelsen betyr at dagens fergeforbindelse mellom 

Ringvassøya, Vannøya, Reinøya og Karlsøy faller bort.  Den framtidige fergetrafikken blir et kortere 3-

kant samband mellom Reinøya, Vannøya og Karlsøy. 

 

Bjarkøyforbindelsenene vil knytte øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen, og dermed tettere til 

regionsenteret Harstad. I 2013 ble Bjarkøy kommune slått sammen med Harstad kommune, og 

forbindelsen vil blant annet bidra til å lette driften av den nye Harstad kommune. Prosjektet skal 

finansieres av stat, kommune og fylke.  

 

Fv 866 Langslett- Skjervøy består av omlegging av Langbakken, og utbedring av tunnel, med anslått 

kostnad (2010) på tilsammen 107 mill. Tiltakene er prioritert i siste periode i Fylkesvegplan 2010-

2019. 

 

Ullsfjordforbindelsen består av å erstatte ferga over Ullsfjord med tunnel og bru, samt omlegging og 

vegutbedring. Prosjektet er ikke prioritert i sin helhet i gjeldende fylkesvegplan, men bru over 

Sørstraumen ligger inne i siste periode. Videre planleggingen av Ullsfjordforbindelsen vil sees i 

sammenheng med reguleringsplanarbeidet for Breivikeidet og økonomiske bidrag fra Tromsø og 

Lyngen kommuner. 

 

Regionale transportpakker: Det er satt i gang et strategisk utredningsarbeid for transport i Midt-

Troms region. Dette arbeidet skal se på mulig innhold og prosess for en brukerfinansiert Midt-

Tromspakke for helhetlig transportløsninger. Nord-Troms og Sør-Troms regionråd ønsker å starte 

lignende arbeid. 

 

Det legges opp til å rullere handlingsplanen for fylkesveg i forbindelse med behandlingen av 

økonomiplanen for perioden 2015-2018. 

  

7.3.6. Byutfordringer 
 
Harstadpakken: 

Deler av programområdemidlene er prioritert som statlig bidrag til gjennomføring av en delvis 

bompengefinansiert Harstadpakke. Harstadpakken omfatter en rekke tiltak for å bedre 

trafikksikkerhet og framkommelighet på riksvegnettet, omlegging av rv83 i tunnel forbi Harstad 

sentrum for å forbedre framkommelighet og miljø, utbygging av gang- og sykkelvegnettet både langs 

riks-, fylkes- og kommunalt vegnett samt tiltak for å forbedre forholdene for kollektivtrafikken. 

Pakken er planlagt i samsvar med KVU/ KS1 for Harstad og har en kostnadsramme på ca 1450 mill.kr. 

Det er lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring 

(KS2) av finansieringsopplegget. Fylkeskommunalt bidrag i Harstadpakken er 46 mill.kr (2013kr).  

Tromsøpakke 3 og TransportNett Tromsø: 

Tromsøpakke 3, trinn 1, omfatter tiltak for kollektivtransport, inkl. universell utforming, tiltak for 
gående og syklende og trafikktrygghetstiltak på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett i Tromsø. I 
tillegg er det prioritert midler til planlegging av framtidige tiltak i samsvar med 
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konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tromsø. Bruk av drivstoffavgift ble forlenget i 4 år 
som finansieringsform av trinn 1 i Prop.113 S(2011-2012). 
 
Tromsø kommune, Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen er blitt enige om videre planlegging i 

Tromsø by med utgangspunkt i besluttet KVU – konseptvalgutredning 2010. Rikspolitiske 

retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging legges til grunn for arbeidet. I St. Meld. 

26 (NTP 2014-2023) innføres det en ordning med såkalte «bymiljøavtaler». I Nord-Norge er det kun 

Tromsø som er omtalt som aktuell for søknad om slike midler. Prosjektet som starter opp høsten 

2013 har fått arbeidstittel «Transportnett Tromsø» og ledes av Tromsø kommune. Arbeidet skal 

legge til rettet for konsentrert byutvikling, økt kollektivsatsing og et fremtidig transportsystem med 

blant annet vurdering av ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya.  

Finnsnes: 

Finnsnes har trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til stor andel tungtransport og økende biltrafikk 

gjennom bysentrum. I forbindelse med planlegging av bru for å bedre trafikksikkerhet og bymiljø på 

Finnsnes, er det arbeidet for å etablere en bypakke/brukerfinansiering for tunell og tiltak for 

Finnsnes. Det har foreløpig ikke hatt politisk oppslutning. Det er imidlertid igangsatt et viktig arbeid 

med ny sentrumsplan, med fokus på helhetlig løsninger, gang, kollektivtransport, syklende og 

trafikksikkerhet. I tillegg vil tunnel og bytiltak for Finnsnes sees i sammenheng med strategisk 

utredning for transport i Midt-Troms. 

 

7.3.7. Statlige økonomiske rammer for fylkesvegnettet 
Kommuneproposisjonen Prp.146 S angir det økonomiske opplegget for kommuner og 

fylkeskommuner i 2013 og 2014.  

Bindingene på de igangsatte investeringsprosjektene fra forvaltningsreformen utløper i 2013. Siden 

bindingene på investeringsprosjektene nå er utløpt, foreslår Kommunal – og regionaldepartementet 

å fordele midlene i 2014 etter veglengde vektet med 50 pst. og innbyggertall vektet med 50 pst.  

Det har over tid oppstått et betydelig forfall på fylkesvegnettet, som nå er kartlagt av Statens 

vegvesen. Det er derfor lagt opp til at fylkeskommunene får tildelt fornyingsmidler. Troms har i 2014 

fått tildelt 82 mill kr. Denne posten skal øke noe i en 10 års periode.  

7.3.8. Skredsikring 
Statlig tilskudd til skredsikring på fylkesvegnettet er på 2 564 mill.kr i perioden 2014 – 2017. Troms er 

tildelt 257 mill i denne periode til rassikringstiltak på fylkesvegnettet.  

Statens vegvesen utarbeidet høsten 2011 en samlet oversikt over skredutsatte punkter og 

strekninger på riks- og fylkesveger i region nord. Denne oversikten har også forslag til prioriteringer 

ut fra hyppighet og konsekvens (risikotall) av skred på veg. Denne kartleggingen legges til grunn for 

prioritering innenfor rammen for statlig tilskudd til skredsikring på fylkesvegene i Troms. Det er nå 

åpnet for å bruke rastårn (kontrollerte utløste skred) i Norge og det er viktig å få vurdert om dette 

kan være et godt økonomisk alternativ til kostbare vegomlegginger og tunneler. 

Hovedfokus for første periode av handlingsplan for rassikring 2010-2019, har vært Torskenpakken, 

som hovedsakelig består av rassikring. Omtalen under viser hva som gjenstår her.  Fylkeskommunen 

tok opp lån for å dekke merkostnader for Torskenpakken.  
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Prioritering av rassikringsmidler i neste planperiode vil behandles under arbeidet med handlingsplan 

for fylkesveg.  

Torskenpakken  
Torskenpakken består av 16 

enkeltprosjekter. Rasfare, og stengte 

veger som følge av ras, er 

hovedbegrunnelsen for prosjektet. 

Mesteparten av midlene til 

Torskenpakken går derfor til rassikring. 

Det er Troms fylkeskommune som er 

vegeier. Torskenpakken er finansiert av 

fylkeskommunale midler i tillegg til 

øremerkede statlige rassikringsmidler.  

Store kostnadsøkninger har medført at 

det må tas stilling til om enkelte prosjekt 

skal utgå, en slik vurdering vil gjøres i 

Handlingsplan for FV.  

 

 

 
7.3.9. Strategiske vurderinger for fylkesveg 
Det er ved utgangen av inneværende fylkesvegplanperiode inngått kontrakter på flere prosjekter. 

Dette kombinert med realiseringen av de store prosjektene gir store bindinger på 

samferdselssektoren i de kommende årene. Det er stort forfall i vegnettet. Dette gjelder tunneler, 

bruer og bæreevne og over hele vegnettet, som må utbedres. Dette forfallet er kritisk. Dersom de 

foreslåtte målsettingene skal oppfylles er det viktig å fokusere på disse problemstillingene i 

kommende periode. Skredsikring er et annet tema som er viktig for å opprettholde en god regularitet 

og tilgjengelighet i vegnettet.  

De økonomiske rammene for samferdselssektoren gjør det krevende å få realisert  ønskede nye store 

prosjekter samtidig som man ivaretar standarden og stanser forfallet på eksisterende vegnett. . 

7.3.10. Finansiering  
Det skal vurderes å benytte OPS i relevante prosjekt, og der det kan være naturlig, i samarbeid med 

statlige myndigheter. 

Fylkestinget har juni 2013 fattet vedtak om å etablere regionalt bompengeselskap. Dette er 

igangsatt. Målsettingen er å samle driften av ulike bompengeprosjekt, for å redusere 

administrasjons- og driftsutgifter. 
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7.4. Fergedrift, materiell og infrastruktur 
 

7.4.1. Status og utfordringer 
Etter forvaltningsreformen har Troms fylkeskommune ansvaret for alle de 12 fergesambandene i 
Troms. Ansvaret for inngåelse av driftskontrakter, oppfølging av driftskontraktene og den daglige 
kontakten med rederiene som opererer fergesambandene er fra og med 1.1.2012 overført til Troms 
fylkestrafikk FKF. Alle de 12 fergesambandene i Troms er konkurranseutsatt, med oppstart av de siste 
anbudskontraktene hhv 1.2. og 1.5.2014. I tillegg til de 12 faste fergesambandene har 
fylkeskommunen siden 2010 driftet 2 sommerfergesamband som også er konkurranseutsatt. 
 
I 2013 brukes det totalt ca 230 mill kr på drift av disse 12 sambandene. 
 
På de 12 fergesambandene i Troms er det tre ulike operatørselskaper: 
Torghatten Nord AS – 6 samband  
Norled AS – 5 samband 
Fjord1 AS – 1 samband 
 
Kontraktene for drift av de 12 fergesambandene varierer i lengde, men de fleste kontraktene utløper 
i perioden 2019-2020 - når man ser bort fra eventuelle opsjoner for forlengelse av den enkelte 
kontrakt. Dette betyr at prosessen rundt ny runde med utlysing av konkurranse om disse 
sambandene bør påbegynnes i 2016, med utlysing av kontrakter i 2017. Før neste runde med utlysing 
av konkurranse er det flere aktuelle utfordringer som bør tas opp til vurdering. 
 
Servicenivå 
Servicenivået i et fergesamband handler om åpningstid, frekvens, kapasitet og fergemateriell. Hvilket 
servicenivå det enkelte samband skal ha må sees i sammenheng med trafikkgrunnlaget, 
befolkningsmengde, om det eksisterer omkjøringsmuligheter og næringsvirksomhet. 
 
Tidligere eksisterte det en driftsstandard for riksvegfergesambandene, men denne er ikke videreført. 
Denne standarden satte et skille i servicenivå for samband med en trafikk på over 1 500 PBE per 
døgn, mellom 500 og 1 500 PBE per døgn og samband med under 500 PBE per døgn. I Troms er det, 
basert på fergestatistikken for 2012, ingen samband med over 1 500 PBE per døgn. Høyest trafikk har 
sambandet Refsnes - Flesnes med 547 PBE per døgn. 
 
I forhold til kapasitet og frekvens i det enkelte samband er det i NTP 2010 – 2019, for 
riksvegsamband, lagt til grunn en nasjonal norm som medfører at det skal være maksimalt 3% 
gjenstående kjøretøy i sambandet før tiltak skal iverksettes. I Troms er gjennomsnittlig gjenstående 
kjøretøy, for alle samband total, på under 0,2 %. Prosentandelen gjenstående kjøretøy for hvert 
samband er vist langs venstre akse i figur 1. 
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Figur 1. viser årlig trafikkmengde og gjenstående kjøretøy i % av totalen, per samband (2012). 

 
 
Fornying av fergeflåten 
I løpet av 2011 ble det levert 3 nybygg til fergedriften i Troms, og i anbudskontrakten for fergepakke 
Vågsfjord vil det bli satt inn 2 nybygg i trafikk når kontrakten starer opp. Dette vil medføre at 
gjennomsnittsalderen for fergeflåten i Troms da vil være nede i ca 13 år. Dette er en betraktelig 
forbedring i forhold til situasjonen 1.1.2010 da gjennomsnittsalderen på fergeflåten i Troms var på 27 
år. 
 
En fornying av fergeflåten medfører også en heving av sikkerhetsnivået i fergedriften i og med at 
nyere ferger er bygget etter et nyere regelverk. En ny og moderne fergeflåte medfører også bedre 
driftssikkerhet og mindre sannsynlighet for uforutsette driftsavbrudd. I framtidige driftskontrakter vil 
det fortsatt bli stilt strenge krav til alderen på fergemateriellet slik at fornyingen og moderniseringen 
av fergeflåten kan fortsette. 
 
Nyere ferger er også mer driftsøkonomiske og har lavere drivstofforbruk enn eldre ferger. Dette 
betyr at en fortsatt fornying av fergeflåten har et potensiale for å gi både økonomiske besparelser og 
miljømessige gevinster. Det er per dags dato ikke aktuelt å vurdere bruk av gassferge i Troms fordi 
forbruket av drivolje er såpass lavt for det enkelte samband at de investeringer som kreves for å 
kunne gå over til gassdrift ikke kan forsvares. 
 
En nyere og mer moderne fergeflåte vil også gi bedre tilrettelegging for universell utforming. 
 
Fergekaier 
De 12 fergesambandene i Troms betjener totalt 30 fergekaier, alle fylkesvegfergekaier. I løpet av de 
siste årene er det bygget 4 nye fergekaier til erstatning for gamle og 3 fergekaier er opprustet. 
Statens vegvesen leverte i februar 2013 en rapport om forfallet på fylkesvegene, der 
forfallet/vedlikeholdsetterslepet på fergekaiene i Troms er anslått til ca 115 mill kr. I planperioden vil 
fergeavløsningsprosjektene avløse flere av de dårligste fergekaiene på fylkesvegnettet.  
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7.5. Gang- og sykkel 
 
Troms fylke hadde 939 km gang- og sykkelanlegg pr. 01.januar 2010. 82,1 km ligger i tilknytning til 
fylkesveier.  
 
Det har vært gjennomført reisevaneundersøkelse (spørreundersøkelse) i Tromsø og Harstad som 
viste følgende sykkelandeler: 

 Vinter Sommer 

Tromsø 4 % 8 % 

Harstad 1 %  

 
Det vil bli utført ny reisevaneundersøkelse for Tromsø og Harstad i 2014. I tillegg til 
reisevaneundersøkelser er det 3 sykkeltellepunkter i Troms som registrerer syklister som passerer 
(juli 2011). Disse er plassert på Sandnessundbrua, Tromsøbrua og i Harstad. 
 
Det ble registrert 269 syklistskader med bostedskommune Harstad i perioden 2006 til 2010. Av disse 
hadde 74 % liten skade, 23 % moderat og 2,6 % alvorlig skade. Det var 86 % eneulykker. Etter at det 
ble iverksatt tiltak, var det en reduksjon fra 69 skadde i 2007 til 38 skadde i 2010. 
 
I syklistenes landsforbunds (SLF) undersøkelse "Syklist i egen by" om syklistenes tilfredshet var 
Tromsø med fra Troms og kom på 23. plass i 2010 av 30 norske byer. I 2008 ble Tromsø nr 17 av 20. 
Det syklistene er minst fornøyd med er sykkelparkeringsmuligheter ved kollektive transportmidler, 
manglende sammenhengende hovednett for sykkel og mulighet til å ta med sykkel på 
kollektivtransport. Dette viser et stort forbedringspotensial knyttet til tilrettelegging for syklende. De 
mest vektlagte forslagene til forbedringer i Tromsø er hovednett for sykkel, flere sykkelveger og flere 
sykkelfelt.  
 
Ensidig fokus på tilrettelegging for bil har bidratt til utfordringer i form av inaktivitet og 
folkehelseproblemer, trafikkulykker, klima og nærmiljøforurensning og økt arealbehov til transport.  
Økt sykkelandel har positiv betydning for velferd, lokal og global forurensning, bolyst, helse, 
bygdeutvikling, reiseliv, samfunnsøkonomi m.m. I Klimakur er det beregnet at en dobling av 
sykkelandelen vil kunne gi en reduksjon i CO2-utslipp på rundt 140.000 tonn pr. år. 
 
Etablering og oppfølging av hovednett for sykkel er avgjørende for å øke sykkelandelen. Gode 
trafikksikre kryssløsninger må og gis spesiell fokus. 
 

7.6. Nærings- og godstransport 
Det er mål om bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke 
konkurransekraften i næringslivet. Det er også mål om å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret. Næringer som oppdrett, fiskeri, reiseliv og landbruk er ofte lokalisert i 
distriktet, med strekninger som er svært viktig for transport av varer og personer. Vegnettet har stor 
betydning for å kunne ta ut potensialet i eksisterende næringer. For de fleste strekningenes vil det 
være aktuelt å kartlegge bæreevneproblematikk i arbeidet med å prioritere hvilke strekninger som 
bør fornyes og vedlikeholdes.  
 
Det vurderes fortløpende tiltak for veger og havn tilknyttet reiselivsdestinasjoner, fiskerimottak, 
landbrukstransport, slakteri med helårig- og døgnkontinuerlig drift, osv. På lengre sikt anses det som 
nødvendig å planlegge helhetlig og strekningsvis, der investering, vedlikehold og driftsstandard sees i 
sammenheng.  
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Vegene de ulike næringene bruker er ofte sammenfallende, felles er at de har behov for god 
kommunikasjon mellom kyst og europaveg, på tvers av fylket. 
 
Troms fylkeskommune oppdaterer jevnlig «sjømattransporter i Troms»6. Rapportene representerer 
øyeblikksbilder og baseres på intervju av næringsaktørene selv. Selv om tall for volum ikke er 
oppdatert for 2013, er helhetsbildet det samme i dag også. Det er behov for å utarbeide lignende 
kartlegging av landbrukets- og reiselivets transportbehov. 
 

 
Figur 2. Sjømattransporter i Troms, Transportutvikling AS, 2012 

I sjømatrapporten er transportveiene for all oppdrettsfisk og det meste av villfanget fisk registrert. I 
tillegg er det registrert transportruter og mengder for det meste av innsatsfaktorer i form av 
emballasje, paller, salt osv., - samt uttransporter i form av ensilasje. I Troms fylke ble det landet over 
400.000 tonn fangst for videretransport eller enkel bearbeiding (salting, tørking, filet etc.). Det ble 
uttransportert ca. 74.400 tonn oppdrettsfisk fra slakteriene. Tallene er hentet fra 2011, og har hatt 
en betydelig økning fram til i dag. Samlet førstehåndsverdi for Troms i 2011 var over 6 milliarder. 
 
Samlede inntransporter til sjømatnæringen i Troms er estimert til ca. 145.000 tonn. Samlede 
uttransporter er på over 450.000 tonn. Av innsatsfaktorene (herunder fisk) kommer 54.000 tonn inn 
til bedriftene med bil. Av uttransportene går over 160.000 tonn med bil.  
 

                                                           
6
 Sjømattransportene i Troms og naboregioner 2011, Transportutvikling AS, 2012. 
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De tyngste strekningene i Troms mht sjømattransport er E10 sør i fylket. Dette skyldes primært 
transporter til og fra Lofoten-Vesterålen som går via Troms. Deretter kommer forskjellige strekninger 
langs E6, - hvor den sørligste delen har størst belastning. Av fylkesveiene er sjømattransporten størst 
på fylkesveiene knyttet til Senja (spesielt FV855 til Buktamo/E6) og Skjervøy (FV866 til Langslett/E6). 
Det er også stor trafikk på FV862 (Kvaløysletta), FV863 (Kvaløysletta-Karlsøy mv.), FV825 (Gratangen), 
FV365 (Kvænangen) og FV848 (Ibestad). 
 
Reiselivet har ofte destinasjoner og transportbehov og med sjømatnæring. Slike sammenhenger og 
synergieffekter er viktig å ha med i prioriteringsarbeidet. 
 

7.6.1. Sjøtransport og havn 
Markedene og dagens avgiftssystem for sjøtransport fører til ulike konkurranseforhold for bil og båt. 
Likevel ser man at en stor andel av det godset som transporteres inn/ut av Troms går på kjøl.  
 
Varer med høy verdi og kort holdbarhet transporteres stort sett med bil. For å styrke sjøtransporten 
sin konkurranseflate mot andre transportformer vil det være nødvendig at det foretas en omlegging 
av avgiftssystemet. Virkemidlene overfor sjøtransport ligger på nasjonalt/internasjonalt nivå, men 
det er viktig at lokale/regionale myndigheter kartlegger utfordringer og problemstillinger og 
synliggjør disse overfor nasjonale myndigheter.  Nasjonal politikk tar sikte på å gjøre havnene til en 
mer integrert del av samferdselssystemet og det er derfor naturlig at fylkeskommunen inngår et tett 
og strategisk samarbeid med de viktigste trafikkhavnene i fylket med sikte på å legge til rette for 
overføring av mer gods og persontransport fra veg til sjø. 
 

7.7. Statlig transportnett 
St. Meld 26 Nasjonal transportplan 2014-2023, ble vedtatt av Stortinget juni 2013. Den setter 
overordna rammer, mål og strategi for de neste 10 årene i Norge. Det vises til NTP dokument  
 
Nasjonal transportplan gir hovedmålene for transportpolitikken: 

 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i 
næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 

 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren. 

 Begrense klimautslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle 
nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet. 

 Et transportsystem som er universelt utformet. 
 
«Nordområdeutredningen» ble utarbeidet som et grunnlagsmateriale til NTP 2014-2023.  
 

7.7.1. Statens vegvesen: 
I henhold til NTP er flaskehalsene og utfordringene i den delen av korridor 8 som går gjennom Troms: 
 

 Strekninger med vanskelige værforhold for alle transportformer om vinteren. Skredutsatt 
infrastruktur i deler av korridoren. Høyfjellsproblematikk og flaskehalser som skyldes stigninger 
og kurvatur. Behov for døgnhvileplasser for tungtransporten. 

 De fleste vegstrekninger har mindre trafikk og generelt lav geometrisk standard. Noen få 
strekninger har for lav kapasitet og en trafikkmengde som tilsier utbygging til firefelts veg 
(gjelder byene Harstad og Tromsø). 

 Stort sett korrelerer også disse strekningene med trafikksikkerhetskrav om møte fri veg (midt-
deler). Det kan være både to, tre og firefelts møte fri veg. Og det kan også være strekninger som 
er spesielt ulykkes utsatte, som for eksempel Lavangsdalen som kan bygges ut med dette formål, 
selv om trafikkgrunnlaget ikke er like stort som inn mot byene. 
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 Ellers er de største utfordringene når det gjelder trafikkulykker på riksvegnettet knyttet til 
utforkjøringsulykker. Utforkjøringsulykkene fordeler seg langs hele riksvegnettet. 

 Forfallet på riksvegnettet i Troms er hovedsakelig knyttet til vegfundament samt noen 
utbedringstiltak på bruer og tunneler. 

 Det er ønskelig å utvikle godsknutepunkt, spesielt i Tromsø, for å øke godstransporten på sjø.  

 Næringsutviklingen i Barentsregionen forutsetter utvikling av et godt overordnet transportnett.  
Innenfor vegnettet i Troms er E8 foreslått som hovedkorridor. Transportkorridor E6 er ryggraden 
i Nord- Norge, den er også viktig i Barents-sammenheng. 

  
Strategi og hovedprioriteringer 
Største tiltak prioritert i Troms: 

 E6 Sørkjosfjellet  

 E6 Skredsikring av Nordnesfjellet 

 Utbygging av E8 mellom Riksgrensen og Skibotn. 

 Ombygging av adkomsten fra E8 til nordre del av Tromsø havn i Breivika. Prioriteringen er 
betinget av at det blir tilslutning til delfinansiering gjennom en form for trafikantbetaling. Dette 
vil også kunne gi rom for en mer omfattende utbygging av transportsystemet i Tromsø-området. 

 Omlegging av E8 på strekningen Sørbotn – Laukslett. Prioriteringen er betinget av at det blir 
enighet om trasevalg og lokalpolitisk tilslutning for et opplegg for delvis bompengefinansiering av 
prosjektet. 

 Starte utbygging av Hålogalandsvegen (E10/rv 85) på strekningen Tjeldsund – Gullesfjord – 
Langvassbukt. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av utbyggingen. 

 Utbygging av E6 mellom Nordkjosbotn og Hatteng. 

 Strekningsvise utbedringer, med kombinert bruk av midler fra programområdene og 
fornyingsmidler for å utbedre sammenhengende lengre strekninger, for eksempel E6 Brandvoll – 
Heia i Troms. 

 Nødvendige enkelttiltak for å utbedre forfall på enkeltpunkt og strekninger. 

 Nødvendige enkelttiltak knyttet til bruk av programområdene. 
 
Byområder: 
Tiltak innenfor planlagt bypakke Harstad forutsetter tett samarbeid mellom staten, fylkeskommunen 
og kommunen. I Tromsø er det satt i gang planlegging av fremtidige tiltak for transportsystemet i 
Tromsø by. Dette arbeidet er en videre detaljering av tiltakene i vedtatt konsept i 
konseptvalgutredningen for Tromsø «Vegvalg Tromsø». Planarbeidet benevnes «Transportnett 
Tromsø», og det finansieres med midler fra Tromsøpakke 3. Målsettingen er at resultatet av 
planarbeidet vil danne grunnlagsmateriale for inngåelse av bymiljøavtale for Tromsø. 
 
Handlingsplaner: 
Statens vegvesen arbeider nå med Handlingsprogram for 2014-17, som er en gjennomføringsplan for 
Nasjonal transportplan. Her vil oppgavene på riksvegnettet bli beskrevet mer detaljert.   
 

7.7.2. Kystverket - Sjøtransport og havn: 
Kystverket arbeider etter følgende målsetning angitt av Fiskeri- og kystdepartementet: 

• Bidra til effektiv sjøtransport 
• Sikre trygg ferdsel i norske farvann 
• Hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensing i norske havområder eller på 

norsk territorium 
 

I Troms er ulike tiltak innen farleder og fiskerihavner prioritert. 
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Farledtiltak som ligger til grunn i første perioden (2014-2017) er innseiling til Tromsø. Hensikten er 
kortere seilingsdistanse for flere skip, sikrere manøvrering, redusere ulykkesrisiko og bedre 
regularitet gjennom færre restriksjoner ved losing. 
 
Det er prioritert tiltak på flere statlige fiskerihavner i Troms. I første periode skal fiskerihavnene 
Årviksand, Kristoffervalen/Vannavalen og Sommarøy utdypes. Hensikten med tiltakene er forbedret 
regularitet og sikkerhet ved anløp av havna, enklere og sikrere manøvrering i havna og redusert fare 
for grunnberøring. 
 
Tromsø havn er utpekt havn med utgangspunkt i Regjeringssatsingen på Nordområdet. Av havnens 3 
havneavsnitt har kun logistikknutepunktet Breivika foreløpig status som 
stamnetthavn. Tromsø er også snuhavn for noen av cruiseskipene som anløper byen. Det 
forventes en økning i antall cruiseanløp, og dette må sees i sammenheng med kapasitetsøkning på 
Tromsø Lufthavn. 
 
Regjeringen har i sin nordområdesatsing slått fast at den ønsker å utvikle deler av Nord-Norge 
som ”næringsstrategisk plattform”. På Grøtsund/Tønsnes utenfor Tromsø planlegges bygging av et 
nytt havneavsnitt i et slikt utviklingsbilde. Området er spesielt egnet for etableringer 
knyttet til store offshoreutbygginger innen olje og gass, spesielle maritime operasjoner, 
Foreløpig planlegges det spesielt i forhold til større maritime logistikkoperasjoner innenfor 
varetransport, sikkerhet, beredskap, miljø, og energi.  
 
Harstads har fått en betydelig rolle som oljeby i Nord-Norge, også knyttet til industri og havn. 
Harstad Skipsindustris satsing på offshore- og riggmarkedet med store investeringer i egen 
infrastruktur; med base- og havneområdene på Stangnes er eksempler på det. 
 

7.7.3. Luftfart 
Luftfartens infrastruktur er selvfinansierende og inngår ikke i de økonomiske rammene i Nasjonal 
transportplan. Som aksjeselskap er det styret i Avinor som har ansvaret for prioriteringen av midler 
til drift, vedlikehold og investeringer. Staten har det overordnede ansvaret for 
luftfartsinfrastrukturen gjennom eierskapet i Avinor AS. 
 
Troms har 4 lufthavner: Tromsø (store lufthavner), Harstad/Narvik, Bardufoss (Nasjonale lufthavner) 
og Sørkjosen (Regionale lufthavner). 
 
Tromsø lufthavn hadde 1,9 mill passasjerer gjennom lufthavna i 2012. Det var en økning på totalt 4,9 
% i forhold til året før. Harstad/Narvik hadde en økning på 3,1 %, Bardufoss økte med 4,7 % og 
Sørkjosen med 3,7 %.  
 
Aktuelle tiltak i Troms for neste 10-årsperiode er planlegging for utvidelse av terminalen på Tromsø 
lufthavn, i perioden 2019-2021. Tromsø lufthavn, Langnes, er Nord-Norges hovedflyplass med stor 
nasjonal betydning som nav for Nord-Norge og Svalbard.  Utviklingen i Harstad og i 
Hålogalandsregionen er sterk. Harstad/Narvik Lufthavn Evenes bør utbedres for å legge til rette for at 
lufttransporten ikke blir en flaskehals. Flyplassen blir et stadig viktigere trafikknutepunkt og forventes 
å få stor betydning for trafikk til Tromsø, Helgeland (Brønnøysund og Sandnessjøen) og Hammerfest 
og Stavanger. Flyplassene i Tromsø og Harstad/Evenes har regional betydning for samfunns- og 
næringsutvikling og beredskap.  
 
Betydningen av lufthavnen på Bardufoss er meget stor for hele Midt-Troms regionen, 
reiselivet og Forsvaret. Utviklingen følges nøye da langsiktigheten i Forsvarets eierskap og drift av 
flyplassen er en grunnleggende forutsetning for dagens trafikktilbud.  Sørkjosen lufthavn har en viktig 
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rolle for å forbinde Nord-Troms regionen med Tromsø og videre. Ved vegstenging av E6 
representerer Sørkjosen en alternativ forbindelse inn og ut av Nord-Troms. 
 
Kapasitetsøkende tiltak og oppgradering vil være meget viktig for alle flyplasser i Troms, med tanke 
på vekst i passasjertall og vekst i viktige næringer i alle regioner i Troms. 
 
Det er behovet for større oppmerksomhet for flyruter øst-vest. Det arbeides derfor sammen med 
Norbotten (Luleå) og Nordre Østerbotten (Oulu) for en flyrute fra Tromsø til Luleå og Oulu. Flyruta vil 
bidra til å skape en tettere arbeidsmarkedsregion i nord. 
 
Avinor vil i løpet av 2013 utforme sin nordområdestrategi, som vil gi retning for deres virksomhet i 
framtiden og som innspill til ny NTP for 2018-27. Avinors arbeid skal bygge opp under regional 
utvikling, noe som er nedfelt i deres vedtatte strategiplaner. 
 

7.7.4. Jernbane 
Troms har ikke jernbane, men er avhengig av godstransport på jernbane fra Narvik og fra 
Bodø/Fauske.  ra sentralt  old er det ikke anbefalt å gå videre med utredinger eller utbygginger av 
Nord-Norgebane eller Tromsbane i forslag til ny nasjonal transportplan (NTP) for 2014-23.  
 et er imidlertid god grunn til å oppdatere kunnskapsgrunnlaget med tanke på framtidig mineral-
/godstransportbehov inn og ut av Troms. 
 
“Nordlysbanen” fra Kolari i Finland til Skibotn og Tromsø utgjør en av flere mulige akser i en 
overordnet strategi for å knytte oss til det internasjonale jernbanenettet.  Det innebærer løsninger 
gjennom Norge, Sverige og Finland. Skibotn kan tilby isfri dypvannshavn, samt at en mulig forlengelse 
mot Tromsø vil knytte sammen de største vekstregionene i våre nordlige nærområder. Finsk/russisk 
sporvidde gir spesielle komparative muligheter og Nordlysbanen kan utgjøre et reelt supplement til 
den positive styrkingen av Ofotbanen for de ulike næringers markedsbehov i nord. Banen vil knytte 
vekstregionene Tromsø og Oulu sammen. 
 
I NTP 2014-2023 omtales ikke forlengelse av Nord-Norge banen til Troms. Det er imidlertid grunn til å 
oppdatere kunnskapsgrunnlaget ved vesentlig vekst og transportbehov i Troms. Ofotbanen har stor 
betydning for næringslivet i hele Nord-Norge.  aglig går store transporter over Narvik med  ernbane  
både til og fra Nord-Norge, og i tillegg er Narvik en av de største utskipingshavnene i Barentsregionen 
for utskiping av malm. Trafikken med Ofotbanen er sterkt stigende,  et er viktig å sikre at 
kapasiteten på Ofotbanen holder tritt med behovet slik at jernbanen ikke blir en unødvendig 
flaske als for næringslivet i nord.  or å dempe den økende vogntogtrafikken på vegene, må det 
planlegges for utbygging av Nordnorge-banen, i første omgang en forlengelse av Ofotbanen til 
Tromsø. 
 
Det skal utarbeides en felles transportplan for Barentsområdet, med mandat utgått fra 
Barentssamarbeidet og BEATA (Barents Euro Arctic Transport Area). Planen skal speile de nasjonale 
transportplanene i Norge, Sverige, Finland og Russland.  

 

7.8. Kollektivtransport i Troms 
 
Delmål og strategier for kollektivtransport gjengis i kapittel 8. Oppsummering av mål og strategier. 
 
Troms fylkeskommune kjøper kollektivtrafikktjenester på buss, hurtigbåt og ferge for ca 550 mill per 
år. Dette rutetilbudet skal gi befolkningen i alle deler av fylket tilfredsstillende reisemuligheter. 
Tilbudet dimensjoneres etter passasjergrunnlag (transportbehov). Dette betyr at en vesentlig del av 
innsatsen bør rettes mot de mest befolkningstette områdene, der kollektivtrafikken har en reell 
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konkurranseflate mot privatbil. Det vil i første rekke si Tromsø, men også Harstad og Finnsnes bør 
være satsingsområder. Kollektivtrafikken skal sammen med helhetlige veg- og trafikkløsninger legge 
til rette for vekst og sunn byutvikling. Utenfor de to byene og bynære områder er det mindre 
passasjergrunnlag og rutetilbudet baseres derfor i stor grad på behovet for skoleskyss.   
 
Det ble foretatt i overkant av 11 mill bussreiser i 2012. Dette var en økning på 4,7 % fra 2011. Tall for 
jan-juli i 2013 viser en ytterligere økning på nesten 3 % i forhold til samme periode i fjor. Troms er et 
«bussfylke». Omlag 70 % av bussreisene i Troms foretas i Tromsø. 
 
Kollektivtransporten i Troms administreres av Troms fylkestrafikk på vegne av Troms 
fylkeskommune. Fylkestinget i Troms har vedtatt å konkurranseutsette samtlige buss- og båtruter i 
fylket gjennom bruttoanbud. Det betyr at operatøren etter avtale har ansvaret for å levere 
rutetjenesten eller ruteproduksjonen, mens fylkeskommunen/administrasjonsselskapet har ansvaret 
for marked og inntekter. 
 

7.8.1. Regional kollektivtransport: 
 
Regionbusser: 
Regionbusstilbudet skal i hovedsak betjene transportbehovet mellom regionale senter. Tilbudet 
dekker behov for pendling og helsetransport. I Troms er det pr. august 2013 følgende tilbud: 
 

Rutenr Strekning 
100  

Tromsø – Buktamoen – Setermoen – Narvik  

105  

Tromsø – Nordkjosbotn – Storsteinnes – Øverbygd– Rundhaug – Buktamoen  

106  

Buktamoen – Rundhaug – Øverbygd – Heia  

110  

Finnsnes – Karlstad – Buktamoen (se også rute 301)  

120  

Finnsnes – Sørreisa – Sjøvegan – Tennevoll – Fossbakken  

130  

Buktamoen – Setermoen – Sjøvegan – Tennevoll  

140  

Tennevoll – Myrlandshaugen – Gratangsbotn – Langmyra  

150  

Tromsø – Lyngseidet – Storslett – Alta  

155  

Storslett – Skjervøy  

160  

Tromsø – Nordkjosbotn – Skibotn – Storslett  

 
Det var 484 000 passasjerer på regionbussene i 2012. Det viste en vekst i antall reiser på 11 % i 
forhold til 2011.  
 
De største utfordringene er knyttet til et godt regionbusstilbud mellom Sør-Troms og Nordre 
Nordland. Denne regionen har et stort potensial for økt bussbruk for aksen Lofoten – Vesterålen – 
Harstad – Narvik.  
 
En utfordring er god korrespondanse med lokalt busstilbud. Lokalt bussrutetilbud er avhengighet av 
skoleruter i de ulike kommunene.  
 
Hurtigbåt: 
Hurtigbåt tilbudet i Troms består av følgende ruter: 

2 Tromsø - Finnsnes - Brøstadbotn - Engenes - Harstad  

3 Tromsø - Skjervøy   

4 Tromsø - Lysnes - Tennskjær - Vikran     

5 Sommarøy - Tussøy - Sandneshamn    

6 Harstad - Bjarkøystedene - Sør Senja    

8 Skjervøy - Vorterøy   

http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_100_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_100_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_105_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_105_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_106_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_106_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_110_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_110_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_120_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_120_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_130_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_130_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_140_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_140_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_150_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_150_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Bilder/Artikkelbilder/Rute_155_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Bilder/Artikkelbilder/Rute_155_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_160_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Buss/Regionale/Rute_160_fom_19_08_13.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Hurtigb%C3%A5t/Rute%202%20Plakat%20A3%202013%20h%C3%B8st%20WEB.pdf
http://www.bjorklid.no/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=100009
http://www.bjorklid.no/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=100009
http://www.bjorklid.no/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=100009
http://www.bjorklid.no/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=100009
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Ferge/195.pdf
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Ferge/195.pdf
http://ruteinfo.thn.no/no/default.aspx?rnr=104
http://ruteinfo.thn.no/no/default.aspx?rnr=104
http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Hurtigb%C3%A5t/Rute%208_9%20Plakat%20A3%202013%20h%C3%B8st%20WEB.pdf
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9 Skjervøy - Kvænangen  

 
Totalt antall passasjerer på alle hurtigbåtruter i 2012 var 276 000.  
 
Rute 2 Tromsø-Finnsnes-Harstad er den desidert største rute i antall reiser. Her ble det satt inn nye 
båter fra 1. juli 2011. Rute 2 har hatt utfordringer på grunn av uhell før oppstart og 
oppstartsproblemer. Dette førte til færre passasjerer på grunn av usikkerhet. Båtene er nå ombygd 
og har god regularitet. Det har vært en passasjervekst på nesten 19 %  de 4 første måneder i 2013, i 
forhold til samme periode i fjor. Drivstofforbruket er redusert til 40 % av forbruket på de gamle 
båtene på samme strekning, men pga flere avganger er den samlede reduksjonen på 50 %. Dessuten 
er kapasitetsutnyttelsen (seteutnyttelsen) er betydelig bedret. 
 

7.8.2. Lokal kollektivtransport – Harstad og Tromsø 
 
Det er en god vekst i 
kollektivreisende i Tromsø og 
Harstad. Veksten i antall 
passasjerer i Tromsø har vært 
omlag 3 % de siste 3 år.  
 
Med den nye busskontrakten for 
Tromsø økte tilbudet for 
byrutene med 6 %. 
 
I følge SSB vil befolkningen i 
Tromsø øke med ca 14 000 de neste 20 årene. Med dagens reisemønster vil dette tilsvare 25 % flere 
daglige reiser i Tromsø i 2030. Fra 1970 til 2010 økte antallet personbiler i Harstad med 201 prosent. I 
samme periode hadde Harstad en befolkningsvekst på 17 prosent. Antallet personbiler øker dermed 
mye mer enn befolkningsveksten, og det fører til stadig mer trengsel. Biltrafikken bruker stadig mer 
areal og representerer til tider store støy- og støvplager i byområdene. Vegene i Tromsø og Harstad 
er ikke dimensjonert for dagens trafikkmengde. Historiske data fra det faste tellepunktet på riksveg 
83 sør for sentrum viser at trafikken som passerer her har økt med 182 prosent fra 1973 til 20107. 
 
Harstad og Tromsø har utarbeidet konseptutvalgsutredninger (KVU) for byområdene. De er 
gjennomgått av KS1 (kvalitetssikring av uavhengig part) før regjeringsgodkjenning.  Stat, fylke og 
kommuner er enige om konsept (Kollektivkonseptet i Harstad og kombinasjonskonseptet i Tromsø) 
der fremtidig trafikkvekst tas på kollektivtransport, gange og sykkel. Økt trafikksikkerhet har høy 
prioritet i konseptene. 
 
Det er beregnet følgende konsekvenser for Tromsø i 2030. Hvis vi fortsetter med dagens reisevaner 
vil biltrafikken øke med 20 % og vi vil få 25 000 flere daglige bilturer i 20308: 
 

• Kapasitetsproblemer i store deler av veg‐nettet  
• Antall skadde og drepte vil øke med 9 %.  
• Miljøproblemene øker (støv, støy, barrierer)  
• CO2‐utslipp vil øke med 9 %.  

 
 Mål for Harstad by 

                                                           
7
 Harstadpakken; http://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken og KVU Tromsø; 

(http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/vegvalgtromso), Statens vegvesen. 
8
 Reisevaneundersøkelse for Harstad og Tromsø, Sintef 2009. 
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http://www.tromskortet.no/getfile.php/Rutetabeller%20%28pdf%29/Hurtigb%C3%A5t/Rute%208_9%20Plakat%20A3%202013%20h%C3%B8st%20WEB.pdf
http://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/vegvalgtromso
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Samfunnsmål: Harstad sentrum skal i 2040 ha et transportsystem som gir et godt bomiljø og gjør det trivelig å 
gå, sykle og oppholde seg i sentrum.  
 
Innfartsåren fra sør skal i 2040 ha et transportsystem som binder sammen bebyggelse og 
virksomheter på langs og tvers på en god måte for alle trafikantgrupper.  

Effektmål: I 2040 skal følgende være oppnådd: 
• Andel bilreiser er redusert fra 70 % til 60 %  
• Rv. 83 er fjernet som barriere i sentrum. Biltrafikk på rv. 83 i sentrum er redusert med 40 %.  
• Trafikk i avlastningsveger til rv. 83 (St Olavsgt/Åsveien) er redusert med 20 %.  
• Det er mulig å sykle på et sammenhengende og attraktivt hovedsykkelvegnett.  
• Bedret fremkommelighet langs rv. 83, i kryss og for kollektivtrafikken.  

 
 Mål for Tromsø by 

Samfunnsmål: Framtidig transportsystem skal i 2030 håndtere transportetterspørselen på en mer miljøvennlig 
måte. 

Effektmål: • Halvparten av alle reiser skal i 2030 foregå med miljøvennlige transportformer: 
20 % kollektiv og 30 % gang/sykkel.  

• Mulighet for sikker sykling på sammenhengende sykkelvegnett i hastighet opptil 25‐30 
km/t. 

• Reisetid for kollektiv skal reduseres med 20 % på viktige ruter (Sentrum, Breivika og 
Giæverbukta). 

• Gjennomsnittlig kjøretid for gods‐ og varetransport mellom viktige logistikknutepunkt på 

hovedvegnettet (E8 og Rv 862) skal være minst like god som i dag. 

 
Fra bypakker til bymiljøavtaler: 
NTP lanserer en egen strategi for utvikling av transport i de største byene. Tromsø er den eneste 
byen i Nord-Norge som inngår ordningen. Det er ønskelig å gå fra bypakker til helhetlige 
bymiljøavtaler. Gjennom bymiljøavtalene skal virkemidlene samordnes, og avtalene skal inneholde 
mål og virkemidler som øker andelen reisende med kollektivtransport, sykkel og gående, og tiltak 
som reduserer privatbilbruken. Til grunn for avtalene legges Klimaforliket som har som mål at 
veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Gjennom 
avtalene forplikter staten, fylkeskommunen og kommunene seg til å definere og å følge opp felles 
mål.  
 
Arbeid med bypakkene vil dreie seg om Harstadpakken og Tromsøpakke 3 de neste 3 årene, og er 
godt fundamentert i samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune.  
 
Statens vegvesen leder arbeidet med Harstadpakken. Arbeidet er i prosjekterings- og 
planleggingsfasen (se Fylkesveger). Tiltakene skal være fullført og arbeidet ferdigstilt høsten 2019.  
I Tromsø arbeides det med Tromsøpakke 3 for periode fra 2013-2016. I dette arbeidet inngår 
Transportnett Tromsø, planlegging av tiltak for NTP og RTP planperioder fra 2018.  
 

7.8.3. Strategiske vurderinger av byutfordringer og kollektivtransport 
Nasjonale føringer, regionale og lokale politiske vedtak peker i retning av å redusere veksten i 
personbiltrafikken, til fordel for mer miljøvennlige transportformer. Dette reflekteres i målene som 
gis i KVU for Harstad og Tromsø. Arbeidet med bypakker for Tromsø og Harstad videreføres, og mål 
og strategier i KVU for byområdene i Harstad og Tromsø følges opp i Regional transportplan.  
 
En viktig suksessfaktor for å nå høy kollektivandel er at bosetting og store arbeidsplasser er plassert 
nær tunge kollektivtraseer. Samordnet areal- og transportplanlegging vil bidra til optimal arealmessig 
utvikling av byområder. Begrensning av parkeringstilbudet er et effektivt virkemiddel for å redusere 
biltrafikken og bidrar til balansert tilgjengelighet i hele byområdet. 
 



34 
 

Det er utarbeidet en plan for omlegging av busstilbud i Harstad til et moderne og effektivt 
rutesystem og plan for bedre tilgjengelighet og forbedret infrastruktur for buss. Innføring av nytt 
tilbud krever imidlertid økte økonomiske rammer for drift og infrastrukturtiltak. Dette arbeidet er 
knyttet til Harstadpakken.  
 
En økt økonomisk innsats for busstilbudet i Tromsø og Harstad forutsetter at dette følges opp 
gjennom at staten, kommunen og fylkeskommunen prioriterer kollektivtrafikken i areal- og 
trafikkplanleggingen. 
 
Troms fylkeskommune skal lede arbeidet med kollektivplan for Tromsø, med oppstart i 2014. 
Arbeidet med planen skal resultere i et grunnlag for neste rullering av RTP og NTP, og være en del av 
en eventuell fremtidig bymiljøavtale. 
 

7.8.4. Lokal kollektivtransport og skoleskyss  
Nedleggelser av grendeskoler og endringer i skolestrukturen fører til at behovet for skoleskyss øker. 
For å kunne yte den skyssen som eleven har krav på har det vært nødvendig å foreta kutt i det øvrige 
rutetilbudet slik at man har hatt økonomisk dekning for disse kostnadene. Opplæringsloven slår fast 
at fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samarbeid med kommunene. Dette har i mange 
tilfeller vist seg å være vanskelig fordi kommunene endrer sin skolestruktur uten å ta nødvendige 
hensyn til behovet for skoleskyss. For fylkeskommunes del betyr dette at man på et så tidlig 
tidspunkt som mulig må bli informert om planlagte endringer i skolestruktur slik at skoleskyssen blir 
med i vurderingen når skoler vurderes nedlagt.  
 
I tillegg til de elevene som kommer fra grunnskolen er det et økende antall voksne med rett til 
videregående utdanning som får rett til skoleskyss. Den ordinære skoleskyssen med buss suppleres, i 
særlige tilfeller, med økonomisk støtte til bruk av egen bil for elever i videregående skole. Denne 
type skyssordning øker i omfang i takt med at skoledagene blir mer fleksible og at undervisningen 
foregår på ulike steder. 
 
Kostnadene til skoleskyss lar seg vanskelig redusere gjennom det tilbudet som ytes. I tillegg til at 
omfanget av transport øker, vil også krav til spesielle hensyn overfor 6-åringene, nye krav til 
utrustning av vognmateriellet i skoleskyssen og krav til tilpassede vogner, medføre økte kostnader. 
Den kostnadseffektiviseringen som kan gjennomføres på dette området vil derfor i første rekke være, 
i tillegg til den generelle effektiviseringen av innkjøpene, å styrke samordningen av transportene. 
 

7.8.5. Kollektiv og reiseliv i Troms 
Kollektivtilbudet i Troms, med buss, hurtigbåt og ferge, er ikke oppsatt for å betjene turister i fylket. 
Tilbudet er først og fremst for de daglige reisende til og fra jobb/skole og helseinstitusjonene. Men 
fylket har mange reisemål som kan nås med det eksisterende rutetilbudet. For turister oppleves det 
vanskelig å finne ut av disse mulighetene. Dette kan forbedres ved å utarbeides forslag til rundturer 
hvor det benyttes både buss, hurtigbåt, ferge og også Hurtigruten, med eller uten sykkel. Dette er i 
liten grad tilgjengelig i dag. Besøkspakker, med eller uten sykkel har derfor stort potensial i Troms. 
Dette gjelder både for turistbedrifter som organiserer pakkereiser og andre som vil lage sine egne 
turer.  
 
Fylkeskommunens prosjekt «Kulturruten», med mottoet «Ta buss, ta båt, ta tida tilbake» er initiert i 
samarbeid med Sør-Troms Museum. Prosjektet har startet arbeidet med å tilrettelegge, og informere 
om muligheten for å benytte buss og hurtigbåt til besøk av noen av destinasjonene i Sør-Troms. Det 
er ønskelig å utvide dette arbeidet til å gjelde hele fylket. Slik kan eksisterende destinasjoner og 
eksisterende kollektivtilbud gjøre nytte av hverandre og det blir enklere for reisende å finne fram.  
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Nasjonal turistveg Senja går mellom Gryllefjord og Botnhamn på Norges nest største øy. Kjøreturen 
på yttersiden av Senja er en reise gjennom skiftende landskap. Om sommeren forbindes turistveien i 
sør med ferge til Andenes og Nasjonal turistveg Andøy, og i nord forbindelse til Kvaløya med ferge 
over Malangen. I tillegg er det sommerferge mellom Sør-Senja til Hinnøya. Disse fergene har vært 
ustabile både på grunn av mangel på ledig fergemateriell og usikker finansiering. Turistnæringen 
krever stabilitet og forutsigbarhet i lang tid i forveien, spesielt for utenlandske gjester.  
 
Målsetning for videre arbeid er at reiselivet og turister skal oppleve å kunne bruke eksisterende 
kollektivtilbud på en enkel måte og med lettfattelig informasjon. Det kan være nødvendig med små 
justeringer og tilrettelegging. Det er behov for kartlegging og oversikt over aktuelle «pakker» som 
passer med rutegående kollektivtransport. 
 

8. Oppsummering mål og strategier 
 
Hovedmål: 
 
Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å 
gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang. 
 
Hovedstrategier: 
 

 Arbeide for å øke de økonomiske rammene for transportnettet i Troms. Det understrekes et 

spesielt behov for økte rammer i forhold til det store etterslepet på veginfrastruktur og 

behovet for økte rammer for å opprettholde og utvikle kollektivtilbudet. 

 Igangsetting og fullføring av fergeavløsningsprosjektene Langsundforbindelsen og 

Bjarkøyforbindelsene prioriteres. 

 Sikre vedlikehold av og reinvestering i eksisterende vegnettet slik at vegkapitalen ikke 

forringes. 

 Arbeide strategisk ut fra helhetsvurderinger og samordning av vegsektoren og 

kollektivtransport for en bedre fordeling av ressurser mellom veg og kollektivtrafikk. 

 Innenfor sentrene på nivå 1 og 2 skal det tilrettelegges for bedre fremkommelighet, 

trafikksikkerhet og kollektivtransport, gang og sykkel. Innenfor øvrige sentre skal det 

arbeides for å bedre trafikksikkerhet og sørge for god helårlig standard på vegnett. Redusere 

avstandsulemper  og flaskehalser for å styrke næringslivets konkurransekraft skal vektlegges. 

 Det må utarbeides kriterier for hvordan forfallet på fylkesvegene skal innhentes gjennom en 

strekningsmessig forfalls- og utbedringsstrategi. Strategien må ta utgangspunkt i 

senterstruktur og de ulike transportbehov mellom sentre, og internt i senter eller bo- og 

arbeidsmarked, med sikte på et sikkert og effektivt vegnett og forutsigbar kollektivtransport 

med god standard. 

 Behovet for investeringer i nye store prosjekter må vurderes ut fra det som blir de endelige 

økonomiske rammer, samt behovene innenfor drift og vedlikehold av eksisterende vegnett 

og drift av fylkets kollektivtransport.    
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Delmål og strategier: 
 

Delmål Fylkesveg Strategier: 

Fylkesvegnettet: 
Sikre vedlikehold av fylkesvegnettet slik at 
eksisterende vegkapital ikke forringes. 
 
Bedre framkommelighet og reduserte 
avstandsulemper for å styrke næringslivets 
konkurransekraft og bidra til vekst og utvikling i 
nordområdene. 
 
Bidra til robust samfunnsutvikling  
 
Bidra til et sikkert og miljøvennlig transportsystem. 
 
Bedre økonomiske rammebetingelser for utvikling 
og vedlikehold av vegnettet i Troms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fergesamband på fylkesvegnettet: 
Frekvens, åpningstid og kapasitet skal tilpasses 
trafikkgrunnlag, næringsaktivitet og 
næringstransport i de enkelte sambandene. 
Løsninger for å ivareta tilgjengelighet og universell 
utforming skal ha høy prioritet. 
 
Utslippene av klimagasser og andre skadelige 
utslipp fra fergetrafikken skal reduseres. 

For 2014-2017: 
• Arbeide for å øke rammene for fylkesvegnettet 
• Investeringsmidler prioriteres til igangsatte prosjekt 

bindinger, prioriterte fergeavløsningsprosjekter, 
reinvestering og planlegging. 

• Utarbeide en strekningsstrategi for utbedring og 
innhenting av forfall, samt tiltaksplan for teknisk 
oppgradering av fylkesvegtunneler og – bruer. 

• Senterstruktur og hensyn til styrking av bo- og 
arbeidsmarked legges til grunn for planlegging av 
fylkesvegnettet. 

• Samordne innsatsen fra stat, fylke og kommune 
• Det legges til grunn en strategisk vurdering av alle 

større prosjekt, over 100 mill kr (utover prosjekt som er 
prioritert i 2014-2017). Fylkestinget skal ta stilling til 
prosjektene før planlegging etter Plan- og 
bygningsloven settes i gang.  Fylkestinget setter krav til 
detaljering og kostnadsberegninger før politisk 
prioritering. I forkant av utarbeiding av 4-årige 
handlingsplaner skal det som hovedregel være vedtatt 
kommunedelplan for alle større prosjekt med et 
kostnadsoverslag med en usikkerhet +/- 25%. 
 

For 2018- 2023: 
• Prioritere investeringer i infrastruktur til 

næringstransport og veger som knytter regioner 
sammen 

• Sammenstille store prosjekt og ulike konsept for «ytre 
transportkorridor» i Troms. 

• Arbeide aktivt for å utvikle transportinfrastruktur med 
nasjonal og internasjonale betydning  
 

For fergesamband: 
• Før neste runde med konkurranseutsetting av 

fergesamband i Troms skal det legges fram en 
utredning som definerer og tilpasser servicenivået for 
de enkelte av de 12 fergesambandene i Troms. 

• Kartlegging av næringstransport og transportbehov 
knyttet til bo- og arbeidsmarked er en viktig del av 
beslutningsgrunnlag for å sette riktig servicenivå for 
den enkelte fergeforbindelse. 

Delmål Trafikksikkerhet Strategier 

Transportpolitikken bygger på en visjon om at det 
ikke skal forekomme ulykker med drepte eller 
livsvarig skadde i transportsektoren. 

• Forbedre innsatsen på trafikksikkerhet i Troms fylkes 
trafikksikkerhetsutvalg og å evaluere virkninger av 
trafikksikkerhetstiltak. 

• Høy prioritering av investeringstiltak som i størst mulig 
grad hindrer ulykker med hardt skadde og drepte. 

Delmål for samordna areal- og Strategier 
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transportplanlegging 

Det sluttes opp om forventninger til regional 
planlegging i Plan og bygningslov og rikspolitiske 
retningslinjer for areal- og transportplanlegging. 
 
KVU mål for Tromsø og Harstad legges til grunn for 
målsetning for byområder i Troms. 
 
 

• Arbeide med sikte på å etablere samarbeidsavtale for 
samordnet areal- og transportplanlegging i Harstad og 
Tromsø. 

• Arealbruksutfordringer knyttet til samferdsel tas opp i 
pågående arbeid i utforming av regional arealpolitikk. 

• Styrke samarbeidet med kommuner og utvikle fylkets 
fokus på areal og transportplanlegging. 

• Arbeide for samlokalisering av boligbygging og 
etablering av store arbeidsplasser med kollektivtraseer 
og knutepunkt 

• Oppfordre bykommunene til fortettingsstrategi 

Delmål kollektivtransport Strategi 

For Tromsø og Harstad vises det til KVU mål. 
 
Kollektivandelen i fylket skal økes gjennom 
styrking og forbedring av kollektivtilbudet.  
 
Tromsø skal ha en kollektivandel på 20 % innen 
2030.  
Harstad skal en kollektivandel på 7 % innen 2030. 
 
Rammebetingelsene for økt satsning på 
kollektivtransport i byene må bedres gjennom 
bymiljøavtaler og belønningsordning. 
 
Mer miljøvennlig kollektivtrafikk 
 
Forbedre kollektivtransport og kommunikasjoner 
over fylkesgrensene. 
 
Regionbuss- og Hurtigbåttilbudet skal understøtte 
regionstrukturen i Troms, og tilby god 
kommunikasjon mellom regionsentra. Deler av 
tilbudet skal imidlertid tilpasses lokal transport og 
intern kommunikasjon innen en kommune og fra 
øy til større senter.  
 
I samarbeid med kommuner og videregående 
skoler yte et skoleskysstilbud som dekker alle 
elevgrupper sine behov. 
 
Universelt utformet kollektivtransporttilbud i 
Troms 
 

• Arbeide for å øke økonomiske rammer for 
kollektivtransport 

• Utarbeide regional kollektivtransportplan for Troms 
med hovedvekt på regional kollektivtransport, samt 
helhetlig kollektivtransportplan for Tromsø. 

• Planlegging av fremtidig busstilbud i Harstad 
videreføres i Harstadpakken  

• Søke samarbeid med stat og kommune for alternativ 
finansiering for kollektivtransport i byområder. 

• Bedre samordning det offentlige transporttilbudet i 
distriktene og optimal koordinering av kollektive 
transportmiddel mellom regionene i fylket og mellom 
fylkene. 

• Stille miljøkrav ved kjøp av kollektivtransport tjenester  
• Planlegging av hurtigbåttilbud må ha fokus på ha en 

regional og lokal funksjon og betjene bo- og 
arbeidsmarked, med optimal tilpasning til økonomiske 
rammer. 

• Videreføre dagens rutestruktur, men med styrking av 
forbindelser mellom Sør-Troms og Nordre Nordland.  
 
 
 
 
 

• Styrke informasjon om behovet for skoleskyss og 
effektivisere saksbehandlingsrutinene.  
 
 

• Oppfølging av strategi for universelt utformet 
kollektivtransport i Troms 

Delmål Sikkerhet og beredskap Strategi 

Bosetting, natur- og kulturmiljø må bevares og 
sikres langs kysten av Troms. 
 
Persontransport, fiskeri og havbruk og maritim 
næringsvirksomhet skal være sikker og trygg. 

• Bedre samordning mellom forvaltningsnivå 
• Bidra til å ha kommunale beredskapsplaner for hele 

fylket. 
• Ta initiativ til rullering av risiko- og sårbarhetsanalyse 

for Troms fylke 

Delmål Folkehelse Strategier 

Folkehelsepolitikken i Troms skal bidra til livsglede 
og gode levekår for hele befolkningen. 
(Handlingsplan for folkehelse, idrett og friluftsliv) 
 

• Det jobbes aktivt for trafikksikkerhet, gjennom Troms 
trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) og gjennom et høyt 
fokus på trafikksikkerhet i planlegging av vegtiltak og 
vedlikehold. 
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Arbeidet for tilrettelegging og for å være pådrivere 
for gange og sykling (aktiv transport) styrkes. 

• Innlemme strategi for universelt utformet 
kollektivsystem i Troms i øvrig planverk for samferdsel. 

Delmål for næringstransport, sjøtransport og 
havn 

Strategier 

Framkommelighet og god helårsdrift på viktige 
strekninger for næringstransport i Troms. 
 
Øke sjøtransportens andel av godstransport. 
 
Utvikle og forbedre infrastruktur og forbindelser 
for fiskerihavner i Troms 

• Det er nødvendig å arbeide for å bedre sammenkobling 
av havn og veg i Troms. Bedre samordning mellom 
vegmyndigheter, kommunene sammen med 
havnemyndighetene er en forutsetning for å få dette 
til. 

• I fylkesvegsammenheng skal det arbeides på lang sikt 
for å forbedre standarden på viktige veger for gods- og 
næringstransport. Andelen BK10 veger skal bli høyere, 
kjente flaskehalser skal utbedres og veger skal gjøres 
sikrere.  

• Det må settes inn økt innsats for at Troms/Nord-Norge 
får ressurser til å utvikle havner og bedre 
sjøtransportens konkurransevilkår. Fylkeskommunen 
vil inngå i et strategisk samarbeid med de største 
trafikkhavnene. 

Delmål Miljø og klimautslipp Strategi: 

Fylkestinget har sluttet seg til Stortingets 
klimaforlik, gjennom vedtak fattet i sak 64/12, 
oktober 2012: «Troms fylkeskommune skal bidra 
til å nå de nasjonale målene i Stortingets 
klimaforlik». 
 
Redusere støv- og støyplager knyttet til vegnettet i 
Troms 
 

• Stimulere til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi 
med lavere utslipp i transportsektoren. 

• Bidra til reduksjon av biltrafikk og økt reiseandel på 
kollektivtransport, gange og sykkel.  

• Kartlegge og beregne mulig reduksjon i 
klimagassutslipp samt støv og støy, å identifisere tiltak 
med god effekt. 

• Innarbeide realistiske tiltak i strategiplan for fornybar 
energi og klima 

Delmål tilrettelegging for gående Strategi 

Det vises til 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 
Målet innebærer at flere av befolkningens totale 
reiser skal gjøres til fots og at alle 
befolkningsgrupper skal gå mer i hverdagen. 

• Gangadkomst skal være tilgjengelig for alle og det skal 
etterstrebes å etablere og bevare snarveier til 
holdeplasser slik at gangavstanden reduseres.  

• Tilrettelegge for trygg og mest mulig direkte 
gangadkomst innenfor gangavstand fra skoler.  

• Fokus på tilrettelegging for gang og sykkel i uttalelser til 
planarbeid. 

 
 

Delmål for tilrettelegging for syklende Strategi 

Sykkelstrategiens hovedmål er at flere skal sykle, 
at det skal sykles mer og at sykling skal bli en mer 
trafikksikker transportform.     
 
Mål for sykkelandel i byene: gjennomsnittlig 
sykkelandel på 9 % i 2015 og 10 % innen 2020. 
 
Mål for sykkelandel i distriktene: gjennomsnittlig 
sykkelandel på 6 % innen 2020 
 
 

• Fylkeskommune skal bidra til at det i 4 km avstand ut 
fra skoler tilrettelegges trygge og framkommelige 
løsninger for sykkeltrafikk. 

• I byer skal sammenhengende hovedvegnett for 
sykkeltrafikk prioriteres og planlegges etter PBL. 

• Sykkel skal prioriteres foran bil i bypakker for å øke 
sykkelandelen. 

• Fylkeskommunen skal vurdere å etablere fysiske 
løsninger for transport av sykler på distriktsruter, 
spesielt knyttet til bussreiser inn og ut av by og 
konsentrasjoner av arbeidsplasser. 

• Sykkeltraseer skal i likhet med kollektivtraseer 
prioriteres over øvrig vegnett i driftskontrakter, 
herunder vintervedlikehold og kosting.  
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• Det skal være tilgang på sykkelparkering av god kvalitet 
ved kollektivknutepunkt og holdeplasser med grunnlag 
for innfartsparkering for sykkel. 

• Fylkeskommunen vil bidra til at det tilrettelegges for 
sykling mot enveiskjøring. 

 
 

9. Orientering - Handlingsplaner 
 
Mål og strategier fra Regional transportplan følges opp i handlingsplaner. Det legges opp til å 
utarbeide følgende handlingsplaner: 
- Handlingsplan for Fylkesvegnettet (herunder trafikksikkerhet, gang og sykkel) 
- Handlingsplan for Kollektivtransport 
 
Handlingsplan for gang og sykkel legges inn i handlingsplan for fylkesveg. Dette styrker mål om bedre 
helhetsvurderinger for samferdsel. 
 
Det legges opp til å utarbeide strategi/plan for fornybar energi og klima. Tema klima og miljøvennlig 
transport vil inngå i dette arbeidet. 
   


