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Salten satser på transport

Salten er en fellesbetegnelse på de ti kommunene Meløy,
Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Skjerstad, Fauske, Bodø, Sørfold,
Steigen og Hamarøy. Salten er en stor region, på størrelse
med Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo til sammen.   

Salten har nærmere 75.000 innbyggere. Dette utgjør 30%
av Nordlands befolkning, og er mer enn i hele Finnmark
fylke. Byene Bodø og Fauske utgjør det befolkningsmessige
tyngdepunktet, med vel 51.000 innbyggere til sammen.
Regionen framstår i økende grad som et felles bo-, arbeids-
og servicemarked. Rundt 60.000 mennesker kan nå Bodø
sentrum innenfor én times reise, og regionen kan slik sett
oppfattes som en relativt stor by i norsk målestokk. 

Salten er en levende region med en sammensatt og all-
sidig næringsstruktur i utvikling. Noe av denne utviklingen
skjer gjennom samarbeidet i Salten Regionråd.
Ambisjonene for dette samarbeidet er høye, både innenfor
infrastrukturbygging, kommunal tjenesteproduksjon, sam-
ferdsel, utdanning og næringsutvikling. Vi ønsker å framstå
som en sterk enhet, hvor alle kommunene nyter godt av
våre samlede ressurser. 

Gjennom satsingen på Transportprogram Salten vil Salten
Regionråd søke å utnytte og forbedre regionens transport-
løsninger. Gjennom Transportprogram Salten har man utar-
beidet foreliggende dokument - Transportplan for Salten
2015. Dette er et plandokument som beskriver status,
behov og utviklingsmuligheter i regionen på transportsiden. 

Planen er et internt strategidokument for Salten, 
samtidig som den utgjør regionens samlede innspill til
arbeidet med rullering av Nasjonal Transportplan. Planen er
også et kommunikasjonsgrunnlag ut mot næringsliv og
transportinteressenter generelt. 

At en hel region på denne måten enes om prioritering av
samferdselstiltak for de kommende årene, er nokså unikt i
nasjonal sammenheng. Det er derfor vårt håp og vår tro at
denne planen vil bli tillagt vekt når sentrale eller regionale
myndigheter i sin tur skal prioritere ressursbruken innenfor
transportsektoren. 

Odd-Tore Fygle 
ordfører i Bodø og 
leder av Salten Regionråd Steigen Hamarøy

Sørfold

Bodø

Skjerstad

Gildeskål

Meløy

Saltdal

Fauske

Noen kommunedata Salten

Bodø 921 41743 1358 Regionen 
Fauske 1208 9626 -711 Bodø/Sørfold/Saltdal
Meløy 871 6831 -249 Bodø/Gildeskål
Saltdal 2213 4852 -281 Bodø/Fauske
Steigen 1013 2889 -122 Bodø
Sørfold 1654 2283 -24 Bodø/Fauske/Saltdal
Gildeskål 664 2278 -222 Bodø/Meløy
Hamarøy 1038 1932 -127 Bodø
Beiarn 1226 1257 -105 Bodø
Skjerstad 465 1080 -66 Bodø/Saltdal

Sum region 11273 74771

kommune areal
km2

befolkning
31.12.01

nettopendling
1999

viktigste 
pendlingsområder

Beiarn
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Strategier for gode transportløsninger for 
regionen og landsdelen 

Transportplanen for Salten tar utgangspunkt i de 
utviklingstrekk, trender og behov man ser innenfor
transportsektoren fram mot 2015: 

Menneskelig mobilitet øker, enten det dreier seg om pend-
ling, yrkesreiser eller fritidsreiser/turisme. De fleste virk-
somheter opererer nasjonalt eller internasjonalt, noe som
krever gode kommunikasjoner til og fra regionen. I tillegg
fokuseres det i økende grad på robuste bo-, arbeids- og
serviceregioner (BAS-regioner), hvor folk kan forflytte seg
internt i regionene for å få et tilfredsstillende tilbud. 

Godstransporten forventes å fortsatt øke, både innenfor
eksisterende næringer og innenfor de hurtig voksende
marine næringer. Vi opplever en sterk økning i bruk av 
container som lastbærer, en økning som antas å bli spesielt
stor i vår landsdel hvor containeriseringsgraden i dag er lav.
Lagre bygges ned eller sentraliseres. De erstattes av mindre
og hyppigere forsendelser med tilhørende krav til regula-
ritet og hastighet i transporten. Det skjer en dreining fra
bransjespesifikke transportløsninger til økt bruk av felles
løsninger administrert av store samlastere. 

Fra politisk hold kommer stadig sterkere signaler om økt
fokus på miljø, og dermed ønske om mer gods på sjø eller
bane istedenfor veg. Kapasitetsproblemer i enkelte trans-
portkorridorer spesielt til Europa, ventes også å framtvinge
nye transportløsninger eller -veier. 

I sum vil det på godssiden bli stadig viktigere å være til-
knyttet effektive transportnettverk. Slike nettverk bør
bestå av intermodale knutepunkt som kan tilby flere
transportformer (sjø, bane, veg, luft) koblet til transport-
korridorer med store transportvolumer, høy frekvens, høy
regularitet og ikke minst intermodale og miljøvennlige 
løsninger (det vil bl.a. si bruk av jernbane og sjø). I slike
nettverk oppnås retningsbalanse og stordriftsfordeler, som i
sin tur gir lavere pris, kortere ledetid, økt forsendelses-
frekvens og økt regularitet. 

Med bakgrunn i den forventede utviklingen, 
satser Salten på følgende tre hovedstrategier 
for sine prioriteringer innenfor transport: 

•Vedlikeholde og forsterke Saltens 
koblinger til nasjonale og internasjonale 
transportnettverk og -korridorer. 

•Utvikle knutepunktet Bodø og ta 
ut regionale gevinster av dette i 
nabokommunene. 

•Forsterke Salten som felles bo-, 
arbeidsmarkeds- og serviceregion
(BAS-region) gjennom bedre 
interne transportløsninger.



Banedistanser fra Bodø km

Trondheim 729
Oslo via Dovre 1281
Padborg via Meråker/Nässjö 2242

Vegavstander fra Bodø km
Narvik (+ferge) 314
Lødingen (+ferge) 254
Mo i rana 239
Trondheim 710
Oslo 1198
Hamburg 2089
Antwerpen 2647
Paris 2990
Bologne-sur-mer 3423
Roma 3779
Arvidsjaur 365
Luleå 526
Tornio 646

Sjøavstander N.mil timer  timer
20 kn 15 kn

Vest
Reykjavik 1022 51 68
Halifax 2652 133 177

Sør
Ålesund 387 19 26
Stavanger 612 31 41

Europa
Grimsby 946 47 63
Aberdeen 767 38 51
Bologne-sur-mer 1103 55 74
Rotterdam 1091 55 73

Nord
Hammerfest 318 16 21
Tromsø 196 10 13
Svolvær (Lofoten) 60 3 4

Salten med Bodø representerer et befolkningsmessig 
tyngdepunkt og et forvaltningssenter i Nordland. Dette gir
grunnlag for gode kommunikasjoner på personsiden, bl.a.
innenfor luftfart. Dette fremmer Salten som egnet 
lokaliseringssted for virksomheter som har stort behov for
direkte kommunikasjon med marked, leverandører, 

samarbeidspartnere, etc. også utenfor regionen. 

Regionen ligger transportmessig sentralt i forhold til viktige
råvareressurser som fisk, mineraler og oljeforekomster på
norsk sokkel. Både transportløsninger og servicefunksjoner
kan utvikles i forhold til slike ressurser nasjonalt og inter-
nasjonalt. Lokaliseringen i den sørlige del av Nord-Norge
gir fordeler som knutepunkt for sydvendt last fra – eller
nordvendt last til – resten av landsdelen. 

Regionen har landsdelens - og et av landets - mest
komplette transportknutepunkt med kobling mellom
jernbane, sjø, bil og fly. Salten er generelt godt 
posisjonert i forhold til miljømessige ”riktige” 
transportmidler og utvikling av alternative transport-
korridorer basert på sjø og bane:

• Bodø er endepunkt for Nordlandsbanen, og både Bodø 
og Fauske er viktige intermodale knutepunkter for hele 
landsdelen. Nordlandsbanen utgjør en hovednerve for 
godstransport til/fra landsdelen, i stor grad i kombinasjon 
med omlasting til/fra sjøverts transport over Bodø havn. 

• Regionens plassering langs kysten gir minimal deviasjon 
fra seilingsleia. Dette sikrer en god sjøverts gods-
fremføring. Større industriforetak i bl.a. Sørfold og Meløy 
har egne sjøverts løsninger, mens samtlige godsruter 
langs kysten går innom Bodø. Regionen har regulære 
containerruter både nordover fra Bodø og sørover til 
kontinentet. Bodø er i særklasse Nord-Norges største 
containerhavn. 

Dette posisjonerer Salten generelt og Bodø og Fauske som
knutepunkter spesielt i forhold til: 

•Transitt av gods mellom nord og sør (via omlasting 
Fauske eller Bodø). 

• Distribusjonsløsninger for gods sørfra. Distribusjon skjer 
både i Salten og naboregionene (Helgeland, Lofoten, 
Vesterålen og i noen grad Ofoten og Troms). 

• Navfunksjoner med innsamling av gods fra de samme 
områder rundt Salten til større partier med tanke på 
effektive sydvendte transportløsninger.

Saltens transportmessige fortrinn 

Nordlandsbanens konkurransefortrinn:
Oslo–Tromsø: Under 1,5 døgn via Bodø (bane+båt).
Konkurrerer med transport via Narvik (ARE)
Oslo–Svolvær: 24 timer+ via Bodø (tog+båt/ferge). 
Tog + bil via Narvik tar 35 timer +
Oslo–Narvik: ca 25 timer via Fauske (bane+bil). 
Tog direkte til Narvik (ARE) tar 27 timer

Mulighet for sjøtransport til 
kontinentet i konkurranse med bil: 
Bodø – Bologne Sur Mer: kan nås sjøvegen på ca 
60 timer med 18kn fart. Vegavstand er 3500 km 
(tilsvarer 58 timer med 60km/t – uten stopp)

Distribusjon fra Bodø:
Mulighet for å nå 50% av landsdelens befolkning 
innenfor ca 30 mils kjøreavstand 
eller 6 timer inkl. ferger.
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Nordlandsbanen er en av de viktigste transportårene
for landsdelen, med en markedsandel på 50% av gods-
transporten mellom det sentrale Østlandet og Bodø. En
svært stor del av de rundt 40.000 containere (ca
450.000 tonn) som årlig transporteres med jernbane
til/fra Salten, omlastes i Bodø eller på Fauske for
videre transport til/fra resten av landsdelen. Spesielt
omlasting mellom sjø og bane i Bodø dominerer, både i
form av hele containere og i form av stuffing/stripping
av containere.

Både Nordlandsbanen og ARE-toget over Narvik har høy
kapasitetsutnyttelse, og utfyller derfor hverandre som
transportårer til/fra landsdelen. Nordlandsbanens fortrinn
er transport i nord-sør retning. I tillegg er distribusjons- og
feederløsningene fra/til knutepunktene Bodø og Fauske
fleksible og miljøvennlige (både båt, ferge og bil brukes). 

På personsiden har gjennomgående tog mellom
Bodø/Fauske og Trondheim over tid hatt nedgang i antall
passasjerer, mens lokaltoget (Agenda) mellom Bodø og
Rognan befordrer mer enn 1.300 reisende hver uke. Dette
er dermed et vesentlig bidrag til effektive pendlingsmøn-
stre på aksen Bodø-Fauske-Saltdal. 

Jernbanetransport representerer et viktig miljøvennlig
alternativ til vegtransport, men har utviklings-
potensial både mht infrastruktur og tjenestetilbud. 

Nordlandsbanen har et behov for automatisering
(CTC/ATC), flere krysningsspor og generelt vedlike-
hold/utbedring av banelegemet. Dette har betyd-
ning både for sikkerhet, kapasitet og regularitet.
Nytte-/kostnadsberegninger viser at en slik
oppgradering er svært lønnsomt. En samord-
ning med tilknyttede jernbanestrekninger
(f.eks. Meråkerbanen) er også av interesse.
Når det gjelder selve transporten på
banen, er det behov for en generelt 
større markedstilpasning av tilbudet,
særlig på kapasitetssiden.  

Utviklingsmuligheter 

Samarbeid med Helglandsregionen om bedret 
godstogtilbud 
Dette kan skje i form av samarbeid om fisketog til konti-
nentet, utnytte kapasitet på et mulig industritog fra
Helgeland til kontinentet, og samarbeid om togløsninger
over Meråkerbanen  

Utnyttelse av seminhengertilbud på tog til/fra Fauske 
Det er fra 2002 åpnet for transport av semihengere med
tog fra Fauske. Bruk av semihengere øker i Europa, og en
direkte transport til/fra landsdelen kan være av interesse. 

Direkte nattog til Oslo fra Salten og Helgeland, 
gjerne i kombinasjon med frakt av bil på toget
Det er en mulig å utvikle et optimalt nattogtilbud mellom
Salten og sentrale strøk av landet, som et alternativ til fly.
En samordning av reisende fra Helgelands-regionen, deler
av Nord-Trøndelag og reisende lengre nordfra enn Salten vil
kunne gi tilstrekkelig grunnlag for lønnsomhet. Et tilbud
med personbiltransport på natt-tog bør også vurderes. 

Nordlandsbanen, en hovednerve for 
transport til og fra landsdelen
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Vegtransport er, og vil være, en viktig transportform,
spesielt på korte/mellomlange strekninger og innenfor
næringer som har særlige krav til høy fleksibilitet, 
frekvens og betjening av små enkeltvolumer.

Regionen har transportmuligheter nord-syd, i form av E6
som betjener de indre deler av regionen med Rv 80 som
arm til Bodø og videreføring til Lofoten med ferge, og
Kystriksvegen (Rv17) som betjener de ytre deler av regio-
nen. I tillegg gir mellomriksvegen mot Sverige (Rv77) nær-
het til markeder i øst og kobling til svensk stamvegnett og
jernbane. 

Forbedringsbehovet på vegsiden ligger i utbedring av
hovedvegforbindelser (E6, Rv80, Rv17, Rv77, Rv81 samt
fergeforbindelser), marine næringers tilknytning til stam-
vegnett (herunder aksellastbegrensninger, tunnelprofiler,
fergefrekvenser og –kapasitet), samt utvikling av en 
sterkere BAS-region gjennom forbedring av Rv80 Bodø-
Fauske, Rv17 og Rv813 Fjordvegen. I forbindelse med BAS-
tenkningen ligger det også et behov for bedre samordning
av kollektivtilbudet. Buss har en innmatingsfunksjon som er
viktig å koordinere med bl.a. tog, hurtigbåt og fly. 

Utviklingsmuligheter

Videreutvikling av BAS-region (inkl. Vegpakke Salten) 
Den kanskje viktigste muligheten på vegsiden, er videreut-
vikling av Salten som BAS-region gjennom bl.a. realisering
av Vegpakke Salten som omfatter prosjekter på Rv80 og
Rv813, delvis finansiert med bompenger. I tillegg må priori-
tert utbygging av RV17 realiseres. Videre kan koordinering
mellom busstilbudet og øvrige transportmidler (tog, hurtig-
båt og fly) forbedres. Det samme gjelder koordineringen
mellom fly- og hurtigbåtruter. 

Øvrige vegprosjekter
Se prioriterte tiltak side 10

Samordnet godstilbud 
Det er også et potensiale knyttet til å gi regionen et bedre
og mer samordnet godsdistribusjonstilbud. I dag kjører de
store samlasterne parallelle ruter i distriktet i regionen, og
en samordning/koordinering mellom aktørene kan gi et
bedre tilbud for brukerne og en billigere løsning for trans-
portørene. 

Et godt utbygget vegnett er en forutsetning for
fleksible og effektive transportløsninger
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Bodø havn har direkte tilknytning til Nordlandsbanen
og dermed det nasjonale/ internasjonale jernbane-
nettet. Bodø havn ligger i kystleia, midt i byen men
samtidig med god avgrensning til bykjernen og med
store ekspansjonsmuligheter. Havna er det største inter-
modale knutepunkt i Nord-Norge, med stor omlasting
mellom bl.a. bane og sjø. Flere av kommunene har
regulære anløp av kystgodsruter. I tillegg har Bodø og
Ørnes (Meløy) anløp av Hurtigruten to ganger pr. dag.

I år 2000 ble det transportert mer enn 650.000 tonn gods
over Bodø havn. Med ca 13.000 containere over havn i
2001 er Bodø i særklasse den største containerhavn nord
for Dovre. Containere fraktes mellom Bodø og hhv Lofoten,
Vesterålen, Troms og Finnmark. Transporten skjer i hoved-
sak med Nord-Norges hittil eneste regulære containerfartøy
(M/S Tege) men også med andre kystgodsruter. Det skjer
også containertransport med rutegående skip mellom
Bodø/Sørfold (Elkem Salten) og kontinentet.  

Regionen har et betydelig omfang av ferge- og hurtigbåt-
ruter. Bodø fungerer som nav for bl.a. Nordlandsekspressen
som dekker hoveddelen av fylket (fra Sandnessjøen til
Svolvær). Hurtigbåtene i regionen er også godsførende, 
noe som bidrar til effektiv distribusjon til kystområdene i 
regionen. Bodø har ca 320.000 passasjerer årlig over havn. 

Med effektive sjøbaserte løsninger har regionen for-
trinn når det gjelder nord-syd transporter, både til/fra
kontinentet og til/fra resten av landsdelen.

Utfordringene er knyttet til videre utvikling og utbygging av
Bodø havn og forbedring av øvrige havneforhold, spesielt i
Saltdal og Hamarøy. Videre er det behov for tilpasning av
hurtigbåtruter generelt og kapasitet i sommerhalvåret 
spesielt, samt utvikling av raskere sjøverts distribusjons-
systemer til/fra Bodø og forbindelser til kontinentet. 

Utviklingsmuligheter

Sjødistribusjon og kobling vest/nord 
Sjøbaserte løsninger mellom Bodø og Lofoten/Vesterålen/
Troms/Finnmark skjer allerede, både med containerbåt og
med konvensjonelle kystgodsruter (inkl. Hurtigruten). En
videreutvikling og optimalisering av disse tilbudene, særlig
mht. hastighet og containeriseringsgrad, vil knytte områ-
dene nord og vest for Salten nærmere til det intermodale
knutepunktet Bodø. 

Øst-vest transporter over Narvik
I Narvik arbeides det med en øst-vestforbindelse basert på
tog fra Asia gjennom Russland, Finland og Sverige, med
omlasting til sjø for videretransport til Nord-Amerika. Det
kan være aktuelt å la en mulig oversjøisk båtrute gå innom
Bodø, eller på andre måter koble Salten på en slik mulig
fremtidig transportkorridor. 

Sjøtransport mot Vest-Europa 
Vestlige deler av Europa kan betjenes via sjøvegen med
raske fartøyer som er konkurransedyktig med bil. Bl.a. kan
en voksende havbruksnæring så vel som tradisjonell fiskeri-
næring bli nødt til å vurdere andre transportmidler enn bil.
Her er det flere utviklingsmuligheter, f.eks. videreutvikling
av containerrute mellom Sørfold og Hamburg, samarbeid
med interessenter i Troms om mulig hurtiggående gods-
rute, og/eller mating inn mot planlagte Nordsjøruter fra
Trøndelag. 

Olje-/gassrelaterte muligheter 
Den forventede utviklingen innen olje/gass utenfor kysten
krever forskjellige funksjoner innenfor service og support.
Den tidligere strukturen med et fåtall store offshorebaser
og egne transportsystemer av produksjonsutstyr, reserve-
deler etc., ventes etter hvert å bli avløst av kombinerte
transporter hvor man i større grad benytter de ordinære
fraktsystemer og terminaler. Dette gjør bl.a. Bodø Havn i
kombinasjon med Bodø Lufthavn og Nordlandsbanen, 
aktuell for en større transport av offshorerelatert utstyr og
personell. I tillegg kan det tenkes plassering av base-
funksjoner for crudetankere i Salten. 

Cruise
Flere cruiseanløp er mulig gjennom utvikling av nye kon-
septer hvor en utnytter fortrinnet med en stamflyplass nær
nasjonalhavn. Dette gir muligheter for nye pakkekonsepter
som er tiltalende i markedet. 

Effektive sjøbaserte transportløsninger 
både i og til/fra regionen 
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Utviklingsmuligheter 

Flytransport av fisk 
I Bodø kan man tilrettelegge for lasting direkte fra sjø til fly.
Transport av mindre volumer (buklast) er mest aktuelt på
kort sikt. Ved større volumer vil chartrede fly være aktuelt.

Utnyttelse av transpolare ruter 
Det er mulig å utnytte transpolare ruter mellom kontinentet
og Sørøst-Asia eller mellom Nord-Amerika og Midt-Østen.
Disse rutene vil i noen grad fly over den nordlige halvkule,
og kan ha behov for teknisk stopp underveis. Bodø lufthavn
oppfyller de nødvendige kriterier for å ta ned og betjene
slike fly.

Nye aktører innenfor luftfarten 
Bodøs rolle som nav i det nordnorske flyrutenettet og som
knutepunkt for andre befordringsmidler som buss, tog, hur-
tigbåter og Hurtigruten, gjør Bodø svært aktuelt som desti-
nasjon for nye aktører innenfor luftfarten. Bodø kan fungere
som passasjer-hub for flyvninger til Sør-Norge og utlandet,
og samtidig som porten til store deler av Nord-Norge. 
Etablering av rutetilbud fra nye selskap kan bidra til bedre
rammebetingelser for næringsliv og befolkning både i
Salten og i naboregionene. Samtidig har man sett at sel-
skap med lave priser kombinert med ”utradisjonelle rute-
mønstre” har åpnet nye forbindelser mellom regioner i
Europa. Dette kan også bidra til å styre turister til nye 
destinasjoner, noe som kan komme regionen til gode. 

Internasjonale flyforbindelser 
Både offentlige myndigheter og næringslivet på
Nordkalotten er positive til utvikling av en tverrfly-
forbindelse for passasjerer. En tverrflyrute mot Sverige/
Finland og utlandet for øvrig bør kunne utvikles med
utgangspunkt i Bodø, fordi Bodø fungerer som nav for
fylkets og store deler av landsdelens flytrafikk. 
Også innkommende charter til Bodø har et potensiale. 

Stamflyplass som knutepunkt med 
internasjonalt potensiale 

Bodø lufthavn er en av to stamflyplasser i Nordland. En
stor del av landsdelens og fylkets flyforbindelser routes
via Bodø. Dette medfører at man fra Bodø har svært
gode kommunikasjoner mot naboregioner, resten av
landsdelen og sentrale deler av landet.

Fra Bodø når man både Oslo og Alta på 1,5 timer, samtidig
som man kan nå flyplassene til nærmere 80% av lands-
delens befolkning innenfor en times flyreise fra Bodø.
Flyplassen ligger i umiddelbar nærhet av alle øvrige trans-
portfunksjoner i Bodø by. Flyplassen har også en viktig 
forsvars- og beredskapsmessig rolle. 

Over 1,4 mill passasjerer var innom Bodø Lufthavn i 2001.
Av disse var ca 836.000 av- og påstigninger i Bodø, mens
resten var transit/transfer. Nedgangen i trafikken fra år
2000 til 2001 var for Bodø lufthavn på ca 0,5 %, mens den
for landet som helhet var på hele 5,7%. Utfordringene på
dette området består i å få flere aktører på luftartsmarke-
det, reduserte priser og et bedre rutetilbud, bl.a. med uten-
landske flyruter. 
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Strategiske virkemidler og prioriterte tiltak 

Jernbane: 
Strategier: 
• Opprusting av Nordlandsbanen og eventuelt tilknyttede 

strekninger som en transportmessig hovednerve til/fra 
Salten og Nord-Norge 

• Utvikling av togtilbudet på banen, spesielt mht gods 
(kapasitet, regularitet og kvalitet), samt utvikling og 
markedsføring av markedstilpassede tjenester 

Prioriterte tiltak: 
• Automatisering av trafikkstyring (ATC/CTC) 
• Generell oppgradering og vedlikehold av banelegeme 
• Lengre kryssingsspor
• Gjennomføre samarbeidsprosjekter med NSB person-

trafikk med tanke på å videreutvikle lokaltogtilbudet i 
Salten, undersøke muligheter for nytt nattogtilbud til Oslo 
og fremme et bedre tilbud med bil på tog i kombinasjon 
med nattog

• Initiere prosjekter for bedring av godstogtilbudet i 
samarbeid med næringsliv, transportører, CargoNet og 
eventuelt andre jernbaneaktører. Fokus på generell 
forbedring av kapasitet, regularitet og kvalitet, utnytting 
av semihengertilbud på Fauske, produktutvikling, 
tjenestetilpasning og markedsføring av tilbud mot enkelt-
næringer (bl.a. offshore og fisk), direktetog til Europa, 
eventuelt via Meråkerbanen og i samarbeid med indus-
trien på Helgeland, samt optimalisering av den inter-
modale operasjonen i Bodø havn 

Veg:
Strategier: 
• Opprustning av hovedvegforbindelser inn/ut av Salten, 

med fokus på stamvegene E6 og Rv80 
• Opprusting av mellomriksveg til Sverige (Rv77), 

Kystriksvegen (Rv17) og fergeforbindelser mot nabo-
regioner i sør (Helgeland), vest (Lofoten) og nord 
(Vesterålen/Ofoten), inkl. Rv81 fra E6 til Skutvik 
(fergeleie til Lofoten)

• Opprustning av forbindelser for å utvikle Bodø som 
knutepunkt

• Oppgradering av veger som bidrar til å utvikle Salten til 
en BAS-region

Prioriterte tiltak: 
• Realisering av Vegpakke Salten med delvis bompenge-

finansierte prosjekter på Rv80 kombinert med Rv813 
mellom Tverrvik (Beiarn) og Kjelling (Gildeskål)

• Ferdigstillelse av E6 Øvre Saltdal (Sørelva – Borkamo)
• Utbedring av vegstandard mellom Sommarset og Ulvsvåg,

herunder også tunnelprofiler og –belysning (E6) 
• Utbedring av innfartsvegen til Bodø (Rv80) med bru over 

Hopen, kapasitetsøkning, samt adkomst til Bodø havn 
(viaduktløsning)

• Tunnel mellom Røvika og Straumsnes på Rv80 
• Punktutbedringer på Rv80 (spesielt jernbaneunderganger) 
• Oppgradere vegforbindelser til de marine næringer langs 

kysten (inkl. ferger, tunnelprofiler og 
aksellastbegrensninger) 

• Tunnel gjennom Kjernfjellet på Rv77 
• Utbedring av Rv17 fra Tverrlandet til Godøystraumen, 

samt videreføring sørover fra Meløy og nordover mot 
Steigen (dagens Rv834) 

Videreutvikling av transportløsninger i Salten vil innebære satsing både på fysisk 
infrastruktur og nye transportløsninger. Dette er Salten Regionråds prioriteringer:
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Havn/terminal og sjøtransport: 
Strategier:
• Videreutvikle Bodø havn som et nasjonalt og inter-

nasjonalt intermodalt knutepunkt for gods og passasjerer, 
samt sikre en best mulig intermodal operasjon mellom 
jernbane, veg og havn i Bodø

• Sikre en tilfredsstillende farled ved kontinuerlig fokus på 
økende krav til sikkerhet

• Bidra til å utvikle nye konsepter for sjøtransport

Prioriterte tiltak: 
• Videre utvikling av infrastruktur i Bodø havn inkl. tilknyt-

ningen til vegnett og jernbane
• Videreutvikle servicefunksjoner i Bodø havn for å betjene 

nye og økende markeder, og parallell utvikling av 
næringsaktivitet tilknyttet havna (spesielt innenfor 
marin sektor)

• Initiere og delta i samarbeidsprosjekter med Bodø havn, 
Bodø kommune og viktigste næringslivsaktører med 
tanke på å videreutvikle og implementere strategiene for 
Nasjonalhavn Bodø, utvikle transport- og logistikkonsepter
tilknyttet havna og markedsføre Bodø havn med 
tilknyttede løsninger

• Utvikling av regionens havnestruktur slik at alle 
kommuner har tilfredsstillende kaiforhold og sjøverts 
tilknytning mot Bodø og vurdere en interkommunal 
havneorganisasjon i Salten

• Bistå aktivt i realisering og markedsføring av 
containerbåt i Vestfjorden

• Utrede behov/muligheter for sjøbaserte distribusjons-/ 
feederkonsepter mellom Bodø og resten av regionen 

• Delta i samarbeidsprosjekter med andre regioner med 
tanke på å posisjonere Salten i forbindelse med container
ruter til/fra kontinentet og Nord-Amerika

• Utvikling av landbaserte intermodale funksjoner med 
basis i Fauske

Luft:

Strategier: 
• Videreutvikling av Bodø Lufthavn som fylkets og 

landsdelens sentrale lufthavn
• Dette innebærer også tilrettelegging for videre utvikling 

innenfor definerte godssegmenter, bedret rutetilbud, 
tiltak for bedre korrespondanse mellom fly og regionale 
transportmidler, samt nye internasjonale flyruter 

Prioriterte tiltak: 
• Gjennomføre utviklingsprosjekter med Luftfartsverket og 

relevante aktører mht å få etablert nye aktører og rute-
tilbud ved Bodø Lufthavn og å få etablert godstilbud bl.a. 
for marine ressurser, herunder undersøke mulighet for 
utnyttelse av transpolare ruter

Øvrige tiltak: 
• Gjennomføre en behovsanalyse i kommunene, med for

slag til løsninger for bedre tilpassede kollektivtilbud
• Utarbeide og implementere en markedsplan for Salten 

innenfor transportløsninger
• Kontinuerlig markedsføring og påvirkning for å fremme 

prioriterte infrastrukturtiltak
• Avklare fremtidig organisering av transportarbeidet 

i Salten

Utvikling av godstransport må sees i sammenheng med næringsutvikling i regionen generelt, og med 
utviklingen av Bodø Havn innenfor fiskeri og offshorerettede aktiviteter spesielt. 

På samme måte må utvikling av persontransport sees i sammenheng med utvikling i reiselivsnæringen, utvikling av
næringsliv som tillater pendling internt i regionen, samt ikke minst et næringsliv som kan nyttiggjøre regionens
kommunikasjonsmessige sentrale plassering i landsdelen og nasjonen for øvrig. 



Dette dokumentet er et sammendrag av Transportplan for Salten 2015. Hele planen kan lastes ned
fra følgende adresse: www.salten.no/transport/publikasjon/publikasjon.html

Planen er utarbeidet av Transportprogram Salten, som er et treårig program i regi av Salten
Regionråd. Programmet har en egen styringsgruppe og prosjektleder.

For mer informasjon om Salten Regionråd og Transportprogram Salten se 
internettsidene www.salten.no og www.salten.no/transport

Salten Regionråd, Storgata 25, 8006 Bodø, Tlf. 75 54 86 00 Fax: 75 54 86 01
E-mail: regionradet@salten.no
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