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Utgangspunkt 

Saltenstrategiene: 
● Styrke naturlige bo- og arbeidsområder og Salten som 

helhetlig servicemarked. 
 
Forslag til regionrådet om å jobbe videre innenfor følgende 
rammer: 
● Overordnet oversikt over samferdsel i Salten – 

transportnett, næringsarealer, fysiske flaskehalser etc. 
● Strategi for politisk påvirkning av NTP og RTP. 

 
Min toling: 
● Skaffe kunnskap og dokumentasjon av behov og 

hindringer. 
● Være i forkant av politiske prosesser.  

18.01.2019 



Tema 

● Status for NTP/ Handlingsprogrammet 2018-2023 
● Strategi for NTP 2022-2033 
● Hva skjer på fylkesvegene? 
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Foto Statens vegvesen Henriette Erken Busterud 

https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/personlige-bilskilt-halvparten-av-sokerne-betaler-ikke-etter-at-soknaden-er-innvilget
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Hva skjer i Nord-Norge?  



Rv. 77 Tjernfjellet- ferdig i 2019 

● 3,3 km tunnel 
● Åpnes neste høst 
● 600 mill.* 

 
 
 
 
 
 

Igangsatte prosjekter 
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* Finansiering gjennom 
kompensasjonsmidler, utenom NTP-
behandling. 
 



Bypakke Bodø 

• 3350 mill. 
totalt 

• 660 mill. 
statlige midler 

• 72 % 
bompenger 
 
 
 
 
 
 

Igangsatte bypakker: 
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Bodøtunnelen på 5,4 km åpner mars/april 2019 



Satsing på gående, syklende og miljø 
● Tilrettelegging for gående og syklende 
● Utbygging av hovedakser for sykkel 
● Trafikksikkerhet ved separering av trafikantgrupper 

 

Bodø bypakke 2 



Bodø bypakke 2   

Noen av prosjektene som er nevnt: 
● rv. 80 Trefeltsvegen Hunstadmoen-Bodøelv: Bedre 

framkommelighet for buss, bedre sykkelløsninger 
● rv. 80 Bertnes – Hunstad øst: Forlengelse av firefeltsvegen 

med nytt kryss mot Mørkvedlia 
● rv. 80 Thallekrysset – Havna: Bedre sykkelløsninger og 

tryggere kryss  
● fv. 834 Nordstrandvegen: tilrettelegging for kollektiv, 

sykkel og gange 
● Sjøgata: Separering av trafikantgrupper, tilrettelegging for 

kollektiv, sykkel og gange 
● Hålogalandsgata: Tilrettelegging for kollektiv, sykkel og 

gange.   
 
 
 

Innhold i Bodø bypakke 2 
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Strategi foran neste NTP 

2022-2033   

Foto: Apertif.no 



Strammere rammer ? 
● Restkostnad for prosjekter i gjeldende NTP. 

 
● Dersom  alle skal realiseres, må årlig bevilgning økes 

fra 3,3 mrd. til 3,7 mrd. 
 

● Omprioritering av prosjekter?  
 

● Mulige kostnadskutt: Standard, vegbredde, 
fartsgrenser, trasévalg 
 
 
 

NTP 2022-2033 
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Årlig investeringsbehov NTP 2018-2029  
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Eksempler på utviklingsstrategier 
NTP 2022-2033 
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Framdrift 

Sektorutredninger      

Stortings-
behandlingStortingsmelding

RO Utredning

Etatenes handlingsprogrammer

 År  2018 År  2019 År  2020 År  2021

Plandokument Høring

NTP 2022-2033 



NY NTP 2022-2033 
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Hvordan har det 
gått med Salten i 
tidligere NTP-
runder? 



E6 Sørelva – Borkamo – 1000 mill. 

● Kompletterer oppgraderingen av 
E6 over Saltfjellet. 
 

● Overskuddsmasse fra bygging av 
tunnel gjennom Tjernfjellet skal 
benyttes. 
 

● Også inne i NTP 2010-2019 (siste 
seksårsperiode) og NTP 2014-
2023.  

 
 

Nye investeringsprosjekter 2024-2029 - Nordland 

18.01.2019 

E6 Sørelva-Borkamo 



E6 Ulvsvågskaret – 1250 mill. 

● Bygging av tunnel skal fjerne 
flaskehals for tungtrafikken. 
 

● 1250 mill. i siste 
seksårsperiode (2024-2029). 
 

● Også inne i NTP 2010-2019 
og NTP 2014-2023. 

Nye investeringsprosjekter 2024-2029 - Nordland 
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Foto: Øyvind A. Olsen, AN 



Rv. 80 Sandvika-Sagelva – 300 mill.  

● Godkjent reguleringsplan i 2009. 
● Grunnerverv for 30 mill. er gjennomført. 
● Inne i Handlingsprogrammet flere ganger, seinest i 2014-2017. 
● Første gang i NTP. 

Nye investeringsprosjekter 2024-2029 - Nordland 
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E6 Sørfold – oppstart 2021 
Investeringsprosjekt 2018-2029 – Nordland 

Minimumstiltak tunneloppgradering 
● 2019-2020: 106 mill. (20 mill. i 

statsbudsjettet for 2019) 
 

E6 Megården-Mørsvikbotn: 
● 2021: 50 mill. 
● 2022-2023: 460 mill. 
● Etter 2023: 8190 mill. 

 
Ny veg 
● Oppfyller sikkerhetskravene 
● Bedrer framkommeligheten for 

tungtrafikk 
● Samfunnssikkerhet og beredskap 
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NTP 2022-2033 – Strategier 
 
 

18.01.2019 

    
DEMO: Slik viser Nissan skjematisk hvordan e-pedalen virker. Akselerasjonspedalen blir bremsepedal når man letter på 
trykket og fører til full stopp om man slipper den. Slipper man for eksempel opp pedalen i oppoverbakke - eller 
nedoverbakke - stopper bilen og blir stående. Trykk på pedalen for igangkjøring igjen. Skjema: Nissan 

Omtale i NTP er ingen garanti for realisering. 
● Rv. 80 Sandvika – Sagelva 
● E6 Ulvsvågskaret 
● E6 Sørelva - Borkamo 
  



Hvorfor skyves Salten ut ved hver rullering? 
Har regionen sterke talspersoner? 

 
Er samferdselspolitikk i Nordland bare fokusert på øyer/båtruter 
og flyplasser? 
 
Står regionen samlet?  
 
Er prosjektene gode nok? 
 
Tar man prioriteringene for gitt? 

NTP-strategi 
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? ? 

? ? 
? ? 

? ? 



18.01.2019 



Byutvikling i nord 
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Igangsatte bypakker 
Planlagt bypakke/bymiljøavtale 
Småby nord 

Småby Nord 
 
Prosjekt for 5.000-10.000-byene 
Skal identifisere gode tiltakspakker 
for mindre byer. 

Kirkenes 
Alta 

Finnsnes 
Harstad 

Leknes 
Svolvær 

Brønnøysund 

Fauske 

Mosjøen 
Sandnessjøen 

Bodø 

Narvik 

Mo i Rana 

Tromsø 

Hammerfest 

Vadsø ? 

? 

Sortland 



Fauske – omlegging E6/rv. 80  

● Rv. 80 Vestmyra-Klungset er 
ikke med i NTP 2018-2029. 
 

● Ikke prioritert med planmidler. 
 

● I arbeidet med ny NTP vil 
Statens vegvesen gjøre ny 
vurdering av E6 fra 
sør/omlegging utenom 
sentrum. 

Nye prosjekter? 
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Lastebileierforbundet: – Denne brua blir plutselig ti 
centimeter lavere 
 

 

NRK 19.februar 2018 E6 Setså jernbaneundergang 
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Norges Lastebileierforbund har sett seg lei på stadige uhell 
og variabel høyde på jernbaneundergangen ved Setså, og 
krever nå svar fra Statens vegvesen. 



Hva skjer på fylkesvegene? 
 
  

18.01.2019 

Forslag fra fylkesrådet til 
Økonomiplan 2019-2022 
og budsjett 2019 14. nov. 
 
Behandling i fylkestinget 3. des. 
 
• Få nye investeringer 
• Lite vedlikeholdsmidler i 

driftsbudsjettet.  
 



Fv. 834 Nordstrandveien  

● Reguleringsplanen for Nordstrandveien inkl. Mølen 
rundkjøring og Rønvikkrysset vedtatt 25. oktober. 

● Rønvikkrysset opprettholdes som lysregulert kryss. 
● Behov for fullstendig rehabilitering for å bedre forholdene 

til gående, syklende og kollektivtrafikk. 
● Ny bru over jernbanen med strengere krav til utforming. 
● Nytt kostnadsoverslag på 278 mill. kroner. 
● Ikke med i forslaget til Økonomiplan 2019-2022. 
● Kan være et tiltak i Bypakke Bodø 2.   

Kvalitetssikres av Odd Inge 
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Ny bru Engeløya 

● 175 mill. avsatt til ny bru – må ha 118 mill. i tillegg i 2023. 
 

Økonomiplan 2019-2022 

18.01.2019 



På og ved fv. 17 Gildeskål/Meløy 

● Fv. 17 Kilvika. Rassikring (71 mill.) 
 

● Fv. 17 Halsa – Gang/sykkelveg (17 
mill.) Kommunen forskutterer i 2019. 
 

● Fv. 476 Sør-Arnøy – Ny ferjelem, evnt. 
fenderlem (25 mill.) 
 

● I tillegg noen sekkeposter 

Økonomiplan 2019-2022 

18.01.2019 

Ras fv. 17 Holandsfjorden 
februar 2016. 



Ferjedrift 
● Forøy-Ågskaret 

fortsetter som    
i dag. 
 

● Misten-Festvåg 
vil bli vurdert 
redusert. 

Økonomiplan 2019-2022 
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Tell me what you want, 
what you really, really want 

18.01.2019 
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Tips til meg? 
Unni.gifstad@vegvesen.no 
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