
Transportprogram Salten: SLUTTRAPPORT
Side  1

Transportprogram
Salten 2004
SLUTTRAPPORT

Sluttrapport fra Transportprogram Salten

pr. 18. Februar 2004



Transportprogram Salten: SLUTTRAPPORT
Side  2

Hva er Transportprogram Salten?

 Et treårig program i regi av Salten Regionråd

 Med følgende hovedmål fram mot 2011 (2015)
• Forsterke Salten som felles bo- og arbeidsmarkedsregion gjennom bedre

interne transportløsninger i forhold til infrastruktur og person- og godsbefordring

• Vedlikeholde og forsterke Saltens koblinger til nasjonalt og internasjonalt
transportnett.

• Utvikle det nasjonale transportknutepunktet Bodø og ta ut regionale
gevinster av  dette i nabokommunene

 Avledet av Saltenstrategier 2000, og motivert av:
• Strukturelle endringer i samferdselssektoren

• Større konkurranse om offentlige samferdselsmidler

• Behov for systematisk jobbing for å ivareta regionens interesser

• Behov for beredskap i forhold til politiske prosesser Strategier og arbeidsform
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Programmål og strategier

 Programmål – 2004
• Utvikle en visjonær, samordnet transportplan for Salten mot 2011, samt et

handlingsprogram for perioden 2000-2004.

• Gjennomføre elementer i handlingsprogrammet ved å samle og koordinere
regionale transport-interesser, være utvikler og pådriver for konkrete løsninger av
betydning for Salten

• I tråd med transportplanen legge grunnlag for samferdselsbeslutninger nasjonalt
og i Nordland

 Strategier
• Transportprogrammet som felles arena for aktører i transportsektoren - offentlige

myndigheter, transportnæringen og transportbrukere

• Nasjonal og regional alliansebygging

• Formalisert samarbeid på et felles, overordnet nivå, men med god kobling til
løsning av mer lokale transportoppgaver bl.a. i Bodø
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Organisasjonsplan

Referansegruppe
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Styringsgruppe og prosjektledelse

 Transportprogram Salten har hatt en egen styringsgruppe, bestående av:
• Steinar Skogstad, Bodø kommune (leder)

• Birger Schjølberg, Fauske kommune

• Ole-Petter Nybakk, Beiarn kommune

• Per Strømhaug, Nordland fylkeskommune (overtok for Hanne Østerdal)

• Arne Løvmo, Statens Vegvesen (har vært erstattet av Steinar Skaar i store
deler av programperioden)

• Geir Hanssen, Tollpost Globe

• Arild Aasjord, Br. Aasjord AS

 Styringsgruppa har totalt hatt 23 møter siden oppstart
• De fleste i styringsgruppa har i tillegg deltatt i styringsgrupper for delprosjekter

underveis i programmet

 Prosjektleder på heltid i sekretariatet til Salten Regionråd
• Per-Gaute Pettersen (tilsatt 15.03.01 – 14.03.04)
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Referansegruppe

 Transportforum Bodø og senere Bodø Næringsforums Transportforum har
fungert som referansegruppe i Bodø

 For resten av Salten ble det forsøkt etablert et tilsvarende formelt forum,
men løsningen ble løpende kontakt med relevante aktør direkte etter behov.

 I tillegg stor vekt på informasjon ut til relevante aktører:
• Rapporter fra spesielle prosjekter sendt til relevante interessenter

• Fokus på presseoppslag ved nyheter

• Nyhetsside med ca 100 abonnenter, både for informasjon og for å motta innspill
og synspunkter fra transportinteresser i og utenfor regionen.

 Stor vekt på bruk av relevante aktører som informanter
• Aktivt bruk av nettverk i prosjekter og ved spesielle problemstillinger
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Økonomi

FINANSIERING budsjett regnskap

 Salten Regionråd/kommunene 1.750´ kr 1.780’ kr
 Staten v/KRD 1.950´ kr 1.950’ kr
 Nordland Fylkeskommune    200´ kr    200’ kr
 Andre bidragsytere    150´ kr    276’ kr
Sum 4.050´ kr 4.206’ kr

KOSTNADER budsjett (anslag)

 Prosjektledelse 2.000´ kr 1.800’ kr
 Bidrag delprosjekter    850´ kr 1.730’ kr
 Prosjektadm. Kostnader 1.200´ kr    876’ kr
Sum 4.050 kr 4.206 kr

 Finansiering er relativt kjent (mangler pr dato bare 90.000 kr fra fylkeskommunen)
 Større inntekter enn budsjettert fra kommunene og andre pga. tilleggsprosjekter:
 Mer enn budsjettert på støtte til delprosjekter/kjøp av tjenester bl.a. pga MVA-

reformen.
 Kuttet tilsvarende i prosjektadm. kostnader (reiser etc.)
 Kostnadssiden er ikke endelig kjent pr dato, men prosjektet ser ut til å gå i balanse
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Opprinnelig innhold i prosjektet

Plandokumenter
•Transportplan Salten 2011: Referansegrunnlag, framtidsbilde, NTP-innspill
•Handlingsprogram 2004: Delprosjektplaner, mål for oppfølging i programperioden

Delprosjekter
•Nordlandsbanen: Felles politikk og strategi for oppgradring av Nordlandsbanen
•Ekstern kysttrafikk, Bodø Nasjonalhavn: Hurtigruten, transportkorridor videre nordover,
landing/eksport av fisk, base/forsyningshavn for oljevirksomhet
•Bodø Lufthavn: Internasjonal trafikk, base for kortbanetrafikk, offshoreflyving, oppfølging
av Lufthavnplanen
•Eksterne veiforbindelser Salten: Politikk, strategier, finansiering og løsninger for E6,
RV77, RV17, RV81
•Vegpakke Salten: Oppfølging fram til etablering
•Regional kollektivtransport:Regiontog, hurtigbåt/pendling, busstrafikk, terminalløsninger
•Regional transportnæring: Selskapsstruktur, nasjonal og regional posisjonering.
Strateginotat

Fellesoppgaver
•Sekretariat / koordinering – helhetsløsninger, Nettverks- og alliansebygging,
Markedsføring, Faglig utvikling og markering – konferanser
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Styringsgruppas tolkning av mandat

 Transportprogrammet har to hovedfunksjoner:
• Bidra til utvikling av langsiktig politikk.

• Skape konkrete resultater i form av synlige (fysiske) resultater eller beslutning om
gjennomføring.

 Særlig fokus på:
• Veginvesteringer / –prioriteringer

• Gjennomføring av Vegpakke Salten

• Utvikling av konseptet Bodø nasjonalhavn.

• Utvikling av Nordlandsbanen med tilhørende transportløsninger

 Transportprogrammets rolle skal være:
• å utvikle beslutningsunderlag til bruk for Salten Regionråd m.fl., samt gi innspill på

relevante/aktuelle problemstillinger hvor politikerne bør ha en mening

• å utvikle en policy for Salten Regionråd mht transport

• å initiere prosesser mht gjennomføring av konkrete tiltak – avhengig av hvilken
myndighet man har for å gjennomføre
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Gjennomføring (I)

 Første halvår ( => 2001): Oppstartsfase
• Avklart finansiering, organisering, styringsgruppe, prosjektleder, arbeidsform
• Oppstart av enkelte delprosjekter
• Etablert kontakter og nettverk mot kommunene i Salten, transportrelatert og øvrig

næringsliv i regionen, samt regionale transport-/ samferdselsetater

 Andre halvår 2001: Planlegging
• Transportplan for Salten
• Arbeid med prioriterte delprosjekt: Vegpakke Salten, Bodø havn,

Nordlandsbanen og Luftfartskonferansen 2002
• Arbeid inn mot Nasjonal Transportplan 2002-11 Handlingsprogrammene.
• Etablert Internettside www.salten.no/transport.

 Første halvår 2002: Gjennomføring
• Gjennomføring av Luftfartskonferansen 2002.
• Ferdigstillelse av Transportplan for Salten med tilhørende Handlingsplan
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Gjennomføring (II)

 Andre halvår 2002: Gjennomføring
• Presentasjoner og innsalg basert på innhold i Transportplan for Salten
• Videre gjennomføring av delprosjekter

 2003: Dypdykk og gjennomføring
• Fokus på konkrete utviklingsprosjekter, dvs. gjennomføring av de planer som er

laget i første fase av programmet.
• Tung deltakelse i NTP-prosesser, fylkesplan og samferdselsplan for Nordland
• Bruk av ekstern kapasitet for å gå dypere inn i prioriterte problemstillinger/

fokusområder og øke gjennomføringskraften i enkeltprosjekter.

 2004: Avslutning
• Oppfølging/bruk av utredninger og problemstillinger
• Fortsatt fokus på NTP-prosessen
• Oppsummering og avslutning
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Transportplan for Salten 2015
 Utarbeidet 2001/2002 og vedtatt av Salten Regionråd 22.04.02

 Prosessen:
• Stor grad av involvering fra kommuner og næringsliv i prosessen (møter i alle

kommuner med relevante næringslivsinteressenter til stede)

• Stor vekt på faktainnsamling og analyse underveis.

 Resultatet:
• Regionens samlende interne strategidokument mht. transportløsninger

• Regionens samlede innspill til utformingen av Nasjonal Transportplan 2006-15

• Et kommunikasjonsgrunnlag mot næringsliv og transportinteresser generelt.

 Vurdering:
• Godt forankret og dokumentert faktagrunnlag vedrørende transportstrømmer, -

løsninger og -behov: Grunnlag for presentasjon og posisjonering av Salten.

• Selve prosessen bidro til god kontaktflate og nettverk i regionen
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Transportplan for Salten 2015

 Dokumentasjon:
• Finnes som word-dokument samt trykket presentasjon/sammendrag
• Finnes en rekke presentasjoner som bygger på innholdet i planen

 Bruk av planen:
• Godt mottatt og stor oppmerksomhet både i overordnet plansammenheng

(fylkeskommune og NTP), i næringslivet, blant transportaktørene og i politiske
miljøer.

• Planen ble bl.a. vektlagt i Nordland fylkeskommunes innspill til Nasjonal
Transportplan 2006 – 2015.

 Dannet grunnlaget for Handlingplan 2004:
• Vedtatt av Styringsgruppa 26.08.2002
• Primært et internt arbeidsdokument – samtidig revisjon av prioritering og innhold i

opprinnelig prosjektliste
• Sammendrag neste side
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Handlingsplan 2004

 

Nr Prosjektnavn Pri Start Slutt jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar

1.1.1 Oppgradering NB 1
1.2.1 Godstilbud NB 1 sep.02 mai.03
1.2.2 Lokaltog Salten 2 jan.03 jun.03
1.2.3 Region-langdistansetog NB 2 nov.02 apr.03

2.1.1 Vegpakke Salten 1
2.1.2 Oppgradering Rv77 1 apr.02 des.02
2.1.3 Øvrige vegprosjekter 1

3.1.1 Utvikling Bodø havn 1 mai.02 des.03
3.1.2 Utvikling regional havnestruktur 2 aug.02 feb.03

4.1.1 Containerbåtruter til/fra Salten 1 apr.02 des.02
4.1.2 Feeder/distribusjon i Salten 2 feb.03 sep.03

5.1.1 Sikre arealer Langstranda 3
5.2.1 Nye aktører Bodø lufthavn 2 aug.02 mar.03
5.2.2 Godstilbud Bodø lufthavn 3 sep.03 des.03

6.1.1 Kollektivtilbud/-behov 2 mar.03 nov.03
6.1.2 Strategisk markedsplan 1 jun.02 aug.02

2004Tidsplan

Jernbane

Veg

2002 2003

Havn og terminal

Sjøtransport

Annet

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Luft
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Handlingsplan 2004

Kontinuerlig oppfølging av at prioriterte vegstrekninger i Salten
inngår i planverk og budsjetter ved framtidige rulleringer.

Øvrige
vegprosjekter

Sørge for at RV77 tilgodesees med investeringsmidler ved
neste revisjon av Vegvesenets handlingsprogram (2006-10)

Oppgradering
av RV77

Realisere viktige vegstrekninger prioritert i Vegpakken.Vegpakke
Salten

Veg

Opprettholde persontogtilbudet, få vurdert gjennomgående
nattog til Oslo samt bil-på-tog konsept.

Region- og
langdistansetog

Sikre videreføring og utvikling av tilbudet gjennom bl.a. økt
antall reisende. Delmål er opprettholdelse av frekvens,
tilpasning av ruter og stoppesteder.

Lokaltog Salten

Oppnå bedret frekvens og kapasitet på godstog til/fra Salten og øke
godstransporten med 25% fra dagens nivå

Godstilbud
Nordlandsbanen

Jernbane
konseptutvikling

Få politiske vedtak som resulterer i investering i
Nordlandsbanen i form av økte bevilgninger innen 2-3 år

Oppgradering av
Nordlandsbanen

Jernbane
infrastruktur
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Handlingsplan 2004 (forts. )

Plan for markedsarbeid, informasjons-/markedsmateriell,
samt oppnå gehør for Saltens potensial på transportsiden og
skape gode lokale/regionale ambassadører for Salten mht
transport.

Strategisk
markedsplan for
transport i Salten

 

Forbedre kollektivmønstret i Salten med tanke på å oppnå en
bedre BAS-region.

Utrede kollektiv-
tilbud/behov

Annet

Skaffe kunnskap/dokumentasjon av status, behov og
muligheter som kan initiere et mulig utviklingsprosjekt.

Nye godstilbud
over Bodø

Oppnå etablering av alternative rutetilbud til/fra Bodø i tillegg
til SAS-monopolets ruter

Nye aktører og
rutetilbud i Bodø

Sikre arealer på Langstranda for en fremtidig sjø-luft operasjonLuft

 

 

Utrede løsninger for feeding av marine ressurser inn til Bodø
samt distribusjon av konsumvarer til kystområdene rundt
Bodø.

Sjøbaserte
distribusjons- og
feederkonsepter

Sikre og utvikle ruter nordover, i Vestfjordbassenget og mot
kontinentet.

Containerbåtruter
til/fra Salten

Sjøtransport

 

Beslutningsgrunnlag for å vurdere en interkommunal
havneorganisasjon i Salten. Utredning.

Regional
havnestruktur

Øke trafikken og næringsaktiviteten tilknyttet Bodø havn,
herunder sikre posisjon i nasjonal havnestruktur, gode
adkomstløsninger og markedsføring.

Utvikling av Bodø
havn

Havn og
terminal
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Nærmere om arbeid og resultater på de
enkelte områdene:

 På de neste sidene gjennomgås kort hovedtrekk vedrørende arbeid og til dels
resultater eller status på de enkelte fokusområdene for programmet.

 Fokusområdene følger i hovedsak de ulike transportformer (jernbane, veg, havn/sjø,
luft) og i tillegg kollektivtransport.

 I den grad det er relevant, er aktiviteter og resultater knyttet opp til delprosjektene i
handlingsplanen

 Når det gjelder status/resultater, understrekes følgende:
• Mange av prosjektene har vært i en tidlig fase, dvs. av typen utredning / forstudie /

forprosjekt / initiering, og det har dermed ikke vært forventet konkrete resultater
• I tilfeller hvor det foreligger konkrete resultater, har Transportprogram Salten ofte vært en

del av et større system som har virket sammen over tid, og det er vanskelig å avgjøre om -
og i hvilken grad - akkurat Transportprogrammet har bidratt til resultater. Vi nevner likevel
opp de positive resultatene vi ser generelt
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Jernbane

 Transportprogram Salten sitt arbeid med Nordlandsbanen har vært preget av:
• Kontakt med NSB (persontrafikk), CargoNet (godstrafikk) og Jernbaneverket (infrastruktur).

Fokus på gjensidig informasjon om problemstillinger, behov, muligheter og prosjekter.
• Synliggjøring av Nordlandsbanens betydning, potensial og utbedringsbehov i form av

analyser, presentasjoner og skriftlige dokumenter i diverse sammenhenger.
• Initiering og/eller gjennomføring av konkrete utviklingsprosjekter vedr transportløsninger

 Konkrete transportløsninger:
• Løpende dialog med NSB vedr. Agendatog og innsalg av prosjektideer vedrørende nattog

fra Salten/Helgeland til Oslo samt ”bil-på-tog”-konsept i kombinasjon med nattog.
• Gjennomført studie om muligheter og hindringer for fersk fisk på tog fra Salten

 Status/resultater:
• Økt oppmerksomhet og satsing rundt Nordlandsbanen internt i Jernbaneverket, samt i

forslag til ny NTP: Utbygging av togradio (GSM-R), vedtak om fjernstyring (CTC/ATC) og
nye krysningsspor, gjennomført rassikring, status som viktig transportkorridor i NTP.

• Regiontog Bodø-Rognan består og er videreutviklet (justerte rutetider). Har fått stor
oppmerksomhet internt i NSB, lokalt, i fylket og i Samferdselsdepartmentet.

• Løsninger for nattog direkte til Oslo, samt bil-på-tog er drøftet men ikke realisert.
• Stor oppmerksomhet rundt analysen av fersk fisk på tog
• Styrket satsing fra CargoNet; Nye lokomotiver, bedre punktlighet, signaler om økt frekvens
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Veg (I)

 Vegpakke Salten
• Utarbeidet løsninger for prosjekter, finansiering og godkjenning. Ikke realiserbart.

• Pakken oppløst, men prosjektene fortsatt prioritert
– Positivt vedtak i alle kommuner om bruk av bompenger,) utredet og vedtatt av Salten Regionråd.

• Gjennomført analyse for Fjordvegens betydning og fått gjennomført nytt kostnadsoverslag

• Gjennomført analyse for RV80 med behovsdokumentasjon og forslag til løsninger.

• Kommunedelplan for RV17 foreligger, enighet mellom vegvesen og kommunen om å
fremskynde reguleringsplan

 Utbedring av RV77 over Graddis
• Foretatt analyse som viser prosjektets positive betydning for Salten og naboregionene.

• Dokumentasjon og salgsmateriell foreligger (rapport + brosjyre)

• Innhentet støtte for vegen fra Baretnsveg forening

• Oppmerksomhet/status økt: Større sjanse ved rullering av NTP
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Veg (II)

 Øvrige vegprosjekter:
• Arbeid med aktuelle vegprosjekter, har i hovedsak skjedd i forbindelse med

utarbeidelse av Nasjonal Transportplan (NTP). Dvs. arbeid inn mot
handlingsprogrammet for NTP 2002-11 (våren 2001) og innspill til NTP 2006-15.

• I tillegg fått utført analyser vedrørende problemer med aksellastbegrensninger,
og brukt dette overfor vegvesenet og politikere

• Bistått enkeltkommuner i sonderinger rundt vegløsninger

 Status/resultater:
• RV813 Beiarfjellet utbedres 2004-05

• RV17 Tverlandet -Godøystraumen planlagt 2005 (kommer 2006?)

• RV81 Oppeid-Skutvik planlagt 2005 (skyves ut?)

• Satt fokus på aksellastbegrensninger i Steigen og Hamarøy: Beregninger foretatt,
fokus i ny Fylkesvegplan og fokus ved rullering av NTP handlingsprogrammer (?)
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Havn og terminal

 Konseptutvikling Nasjonalhavn Bodø (samarbeid med Bodø kommune/Team Bodø):
• Plangrunnlag og informasjonsmateriell i samarbeid med Bodø havn og Bodø kommune.
• Status: Vedtak i bystyret om videre planlegging.
• I tillegg: Utviklingsprosjekt på Bodø fiskerihavn (status, utviklingsbehov og muligheter)

 Fokus på NTP-prosessen (samarbeid med Bodø havn):
• Analyse og informasjon om Bodø havns betydning i regional- og landsdelssammenheng.
• Arrangert havnekonferanse i samarbeid med Bodø Næringsforum (2002)
• Innspill til sekretariatet for NTP, relevante departement samt sentrale politikere.
• Foreløpig status: Bodø ikke foreslått som intermodal knutepunktshavn

 Adkomst til Bodø havn:
• Løsninger vurdert sammen med havna, kommunen, næringslivet og vegvesenet.
• Status: Tegninger og kostnadsoverslag utviklet av Vegvesenet. Mulig finansiering gjennom

kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift.

 Regional havnestruktur:
• Status for havne-/kaiforhold og drift kartlagt for regionen
• Interkommunal havneorganisasjon utredet og forkastet
• Avholdt havneseminar som grunnlag for å utvikle et uformelt nettverk mellom aktørene.
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Sjøtransport

 Videreutvikling av ”Nord-Norgelinja”, dvs. containerskip fra Bodø og
nordover i kombinasjon med Nordlandsbanen til Bodø.
• Utvikling skjer hos transportøren

• Status: Drift etter 2003 sikret

 Containerskiprute mellom Bodø/Salten og Rotterdam
• Bidratt til profilering og kjentgjøring av tilbudet

• Status: Ukentlig rute etablert fra Bodø og Sørfold (Elkem) – vekst.

 Feeder/distribusjon på sjø i Salten:
• Behov/problemstillinger meldt inn i forbindelse med Transportplan for Salten

(innspill til NTP) og Samferdselsplan for Nordland

• I tillegg utspill vedrørende godshåndtering i Bodø havn

• Status: Nye NEX har god godskapasitet. Fortsatt problemer knyttet til laste- og
losserutiner i Bodø
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Luftfart

 Gjennomføring av Luftfartskonferansen 2002
• Stor oppmerksomhet, stor deltakelse, god timing og relevante problemstillinger

• Status/resultat: Bidro både til å problemstilinger vedrørende luftfarten på kartet og å
profilere Bodø som flyby

 Jevnlig dialog med den regionale ledelsen i Avinor med gjennomgang av aktuelle
tema vedrørende rutetilbud, rammebetingelser og arealspørsmål ved Bodø lufthavn.
• Status/resultat: Avinor har selv sørget for å sikre relevante arealer for godstransport

 Nye aktører:
• Innsalg overfor Finnair og Ryanair ifm. Luftfartskonferansen 2002

• Senere innsalg overfor Norwegian

• Status/resultat: Norwegian etablert, flypriser redusert.

 Godstilbud Bodø lufthavn
• Det er høsten 2003 gjennomført et prosjekt med støtte fra Transportprogrammet som ser

på flybaserte logistikkløsninger for eksport av kråkeboller og villfangede skjell fra Salten.

• Status/resultat: Konkrete problemstillinger og forslag til løsninger framsatt.



Transportprogram Salten: SLUTTRAPPORT
Side  24

Kollektivtilbud/behov

 Bodø: Bidratt til utvikling av handlingsplanen for Bodø kommunes kollektivtrafikkplan
• Status/resultat: Forslag ferdig – avventer avtale mellom partene (kommune,

fylkeskommune, vegvesen og selskap)

 Resten av regionen: Gjennomført prosjekt for å kartlegge svakheter/brister i dagens
kollektivtilbud og komme med konkrete forslag til forbedringer.
• Fokus på inn/ut-transport til Bodø og korrespondanse med fly

• Status/resultat: Rapport ferdig og overlevert kommunene for videre bruk.

 Generelt:
• Innspill til ny Samferdselsplan for Nordland, både i høringsrunde og i presentasjon for

fylkestinget ifm. behandling av planen.

• Deltakelse i fylkeskommunens arbeid med ny fylkesplan for Nordland, og arbeidet spesielt
med utvikling av sterke BAS-regioner

• Deltakelse i rutemøte (Helgeland).

• Status/resultat: Gjennomslag for fokus på BAS-regioner i prioritering og tilrettelegging av
kollektivtrafikken, samt i innført plassbestilling på hurtigbåter til/fra Bodø
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Markedsføring etc.

 Sterk vekt på ”reposisjonering” av Salten i transportsammenheng, gjennom:
• Analyse og dokumentasjon av fakta vedr. transportstrømmer og status for øvrig
• En rekke presentasjoner både i og utenfor regionen
• Utvikling og tilgjengeliggjøring av presentasjonsmateriell
• Oppbygging av gode ambassadører lokalt

 Foredrag holdt for bl.a:
• Stortingets samferdselskomité, Samferdselsdepartementets strategistab,

fylkespolitikere, fylkesadministrasjonen (både næring og samferdsel), NHO-styret
i Nordland, næringsliv i og utenfor Bodø/Salten, kommunepolitikere
(formannskapssamlinger), m. fl.

 Presentasjonsmateriell:
• Transportplan for Salten 2015
• Bodø – det viktigste logistikksenteret i Nord
• Handouts utlevert ifm presentasjoner på konferanser etc.
• Nyheter og rapporter/publikasjoner på internettsiden
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Oppsummering effekter

 Stor vekt på kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling har bidratt til å øke
kunnskapen om og fokuset på transportrelaterte problemstillinger i Salten generelt.
• Grundig informasjonsinnsamling, analyse og presentasjon (kunnskaps
• Bevisstgjøring har resultert i et bedre beslutningsgrunnlag ved valg av løsninger, samtidig

som man har klart å samle regionen om prioriterte løsninger. I sum har dette gitt Salten
større gjennomslagskraft både i regionen og hos beslutningstakere utenfor regionen.

 Det er satt forsterket fokus på enkeltområder som har resultert i
• Økt kunnskap om behov og løsninger,
• Initiering av konkrete tiltak som har forbedret kommunikasjoner både innen, til/fra regionen
• Politiske avklaringer for å bringe konkrete prosjekter videre.
• Selve realiseringen av tiltak, ligger hos transportselskaper og hos myndighetene

 Det er skapt bedre kommunikasjon og samarbeidsklima
• Mellom ulike deler av det transportrelaterte næringslivet (jf. bl.a. Transportforum Bodø),
• Mellom næringslivet og offentlig forvaltning, samt
• Mellom ulike deler av offentlig forvaltning (kommuner, regionrådet, fylkeskommunen,

samferdselsetatene og de relevante departementene).
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Behov for oppfølging - forslag

 Transport/samferdsel bør settes opp jevnlig (2 x pr år) i Salten Regionråd:
• Koordineres med viktige beslutninger i NTP-prosessene
• Samspill med samferdselsetatene, spesielt vegvesenets distriktssjef

 Det bør etableres rapporteringsrutiner fra samferdselsetatene til Regionrådet
• Fysisk og finansiell status på prosjekter iht. NTP Handlingsprogrammer

 Salten Regionråd bør ha samlede innspill til planprosesser:
• NTP, Fylkesvegplan, Samferdselsplan etc.
• Ansvar legges hos sekretariatet, eventuelt med innleie av ressurser

 Salten Regionråd bør utnevne representanter som kan arbeide samlet inn mot
beslutningstakere ifm. viktige planprosesser

 Oppfølging av vegprosjekter overlates til berørte kommuner i samarbeid med
vegvesenet

 Oppfølging av jernbaneinvesteringer skjer ifm. NTP.
• Det bør søkes faglig samarbeid med fylkeskommunen mht. uttalelser og påvirkning.
• Nettverk i Jernbaneforum Nordland sør bør opprettholdes (ordførere).
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Behov for oppfølging – forslag (forts.)

 Oppfølging av investeringer og strukturelle endringer vedr. havn og sjøtransport
• Skjer ifm. NTP-prosessene

• Bruk av fylkeskommunen ved spesielle problemstillinger knyttet til sikkerhetskrav,
finansieringsordninger, etc.).

• Enkeltkommuner bør bruke nettverket utviklet gjennom Transportprogram Salten.

 Regionrådets deltakelse i konkrete utviklingsprosjekter på jernbane-, sjø- eller
lufttrafikk, vurderes i hvert tilfelle:
• De fleste prosjekter i regi av Transportprogram Salten er forankret hos berørte aktører som

ivaretar videreføring og som kan søke politisk støtte i Regionrådet ved behov

 Oppfølging av kollektivtilbud overlates til enkeltkommuner
• Disse søker sammen med hverandre eller hele regionen der det er relevant

 Generell markedsføring og nettverksbygging er en felles oppgave for hele regionen
• Bruk av tilgjengelig materiell etter Transportprogram Salten

• Vedlikehold av nettverk er en oppgave for hele Salten Regionråd, med et hovedansvar på
regionrådsleder, sekretariatsleder og de som får dedikerte oppgaver mht. oppfølging


