
 Salten Regionråd  Dokument:  vedtak sr-sak 3713a - uttalelse - ytre kystvei 
 Regionrådet  Side: 1 av 1 
 

Rett utskrift: HR    Dato: 09.03.15 
  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
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Sak: SR-sak 37/13a Uttalelse vedrørende utvikling av ytre kystvei 
  

Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd gir sin støtte til brevet fra ordførerne i Nord-Salten angående en fremtidig 
forlengelse av kystveien fra Bodø og nordover til Tromsø. 

 

Uttalelsen fra de tre ordførerne lyder som følger: 

 Kystveien mellom Bodø og Tromsø. 

Vi har registrert at det i den siste tiden er startet opp et arbeid med å definere en ytre kystvei 
mellom Bodø og Tromsø. Dette som en forlengelse av dagens kystvei fra Trøndelag til Bodø. 

Det jobbes også for å få gitt denne veien et kvalitetsstempel ved at strekningen får status 
som Nasjonal Turistvei. Dette arbeidet synes vi er veldig positivt, og dersom man lykkes, vil 
dette kunne gi et løft både for reiselivet og det øvrige næringslivet i de kommunene som vei-
en går gjennom. 

Forstudien som er laget av Utviklingssenteret i Troms, legger imidlertid opp til at første del av 
denne veien skal være fergestrekningen, Bodø – Moskenes. På denne måten vil veien ikke 
gå innom Nord-Salten, noe vi som ordførere i dette området ikke kan være med på. 

I dag går det meste av infrastruktur utenom vårt område. Dagens kystvei stopper i Bodø. 
Toget stopper i Bodø. Hurtigruta svinger utenom Nord-Salten og tar turen over Vestfjorden. 
Vi kan rett og slett ikke akseptere at en fremtidig kystvei skal gjøre det samme. Derfor må en 
fremtidig kystvei gå gjennom Steigen, via Hamarøy og med ferge over til Vågan. 

Vi forventer at også Nord-Salten gis muligheter til en positiv samfunnsutvikling på lik linje 
med alle andre områder. Slik vi ser det, er de viktigste faktorene i så måte, infrastruktur og 
samferdsel. Derfor må Nordland Fylkeskommune være tydelig på at en fremtidig kystvei skal 
gå gjennom Nord-Salten. 

Med hilsen 

Rolf Steffensen                                 Tor Asgeir Johansen                          Asle Schrøder  

  


