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Fylkesråd for plan og økonomi



«Platooning» av lastebiler testes på E 8 i Skibotndalen



Om vårt eierskap og ansvar innen samferdsel

• Fylkeskommunen eier, drifter og vedlikeholder ca. 3000 kilometer fylkesveg

• 40 tunneler og 4 skredoverbygg med 52 km samlet lengde

• Kollektivtilbud i fylket med en samlet verdi på ca. 1 milliard kroner i 2017.
• Tilbudet består av 6 hurtigbåt- og lokalbåtruter, 12 helårs fergesamband (pluss 2 

sommersamband) og 163 bussruter 

• 12 millioner bussreiser, hvorav bybussrutene i Tromsø ca. 9 millioner reisende

• Hurtigbåtrutene våre transporter tett på 300 000 passasjerer

• Fergesambandene transporterte totalt 1 550 000 passasjerer og 770 000 kjøretøy



Utvalgte rammer som påvirker regional samferdsel

1. Teknologi og befolkningsutvikling og etterspørsel for etter transport
• Vi bor mer sentralisert, vi får økt kjøpekraft mot 2050 på ca 70% og vi handler stadig flere varer som krever lange transportdistanser 

ut fra nye lagerstrukturer

• Globale transportstrømmer (Kina) og etterspørsel /marked for våre eksportprodukter

2. Regionaliseringsprosess pågår – et framtidig Troms og Finnmark
• Vil innebære overføring av sams vegadministrasjon, regionale flyruter, fiskerihavner til regionene

• Fylkeskommunen blir en sterkere samfunnsutvikler – blant annet som leverandør av mobilitetstjenester for befolkningen

3. Våre nabolands planer for utvikling av transportinfrastruktur og nye transporttilbud
• En mulig bygging av jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes

• Norrbotniabanen vedtatt bygget mellom Luleå og Umeå

4. Tunnelsikkerhetsdirektivet fra EU – Fylkesveger innen 2025
• Behov for minst 3,5 milliarder kroner

5. Ny Nasjonal transportplan 2022-2033
• Teknologi, teknologi, teknologi 

• Digitalisering, lavutslippsamfunn og Intelligente transportløsninger – sanntidsinformasjon 

6. Sterk økning i turismen – spesielt vinterstid
• Avinors beslutning om stor utbygging av Tromsø lufthavn -starter terminalbygging i 2019



Hovedfunn «Næringstransporter i Troms» 
Statusrapport 2017 

Transportstrømmene øker

• Transportstrømmene på vegnettet i Troms øker både på riks- og 
fylkesvegnettet. Ikke overraskende går de største med regulære 
transporter langs E6 sør for Nordkjosbotn, rundt Tromsø og E8 
mellom Nordkjosbotn og Tromsø.

Fylkesvegenes betydning øker

• Rapporten understreker betydningen og nødvendigheten av et 
velfungerende fylkesvegnett, da store deler av transportstrømmene 
på riksveg, kommer fra fylkesvegnettet og er økende. 





Effektive transportkorridorer blir levert fra gode naboer i øst

Vi mangler en effektiv godskorridor på veg (E 6) på båt og på bane

Hva ville vi i Troms/Norge gjort uten tilgang til transportinfrastrukturen i Sverige og Finland? 

• Jernbane gjennom Sverige mellom Narvik og Oslo/Alnabru. Ex.Schenker-toget, ARE-toget

• E45 and E4 Sverige

• Riksveg 21 (E8) Finland

• Terminaler i Kiruna, Gøteborg etc.

• Flytransport av sjømat Helsinki – Vantaa

Fakta:
• Vi baserer svært mye av vår nordlige forsyningskjede på at våre naboer «leverer varene» på 

jernbane, veg og på fly.

• Vi (Norge og Troms) er sårbare for hva som skjer (eller ikke) på transportinfrastrukturen i Sverige og 
Finland. (investeringer og vedlikehold).

• Befolkningen og næringslivet i Norge er slik sett allerede svært tett integrert med vital 
infrastruktur i Sverige og Finland uten at vi reflekterer over dette i særlig grad.



En Nord-Norgebane til Tromsø vil bidra til å

• Kople Troms og Nord-Norges største by til det 
nasjonale nettet

• Redusere avhengighet av veg og svensk jernbaner

• Redusere flaskehalser på Østlandet

• Ivareta forsyningssikkerhet til Nord-Norge 

• Styrke reiselivsnæringen og binde sammen tilbud på 
tvers av landegrenser

• Styrke industriell utvikling og bidra til regionforstørring



Fylkestingssamling Troms i juni 
Innstilling til vedtak:

• Troms fylkeskommune er svært bekymret for forsyningssikkerheten nasjonalt nord-sør 
og avhengigheten av svensk infrastruktur. Fylkeskommunen ber Jernbanedirektoratet 
og Samferdselsdepartementet opprette en dialog omkring muligheten for norsk 
finansieringsbidrag for løsning av flaskehalser på svensk jernbanenett mellom grensen 
til Sverige/Kiruna og på svensk side mot terminal på Alnabru fram til jernbane mellom 
Fauske – Narvik - Tromsø er ferdigstilt.

• Troms fylkeskommune anser at en ny norsk jernbane mellom Fauske og Tromsø vil bli 
et solid og meget sterkt positivt transport- og samfunnsutviklingsprosjekt for hele Nord-
Norge og som vil styrke en meget svak nasjonal forsyningssikkerhet – eks. ved 
vegbrudd langs E6.

• Troms fylkeskommune ber om å bli nærmere involvert inn i Jernbanedirektoratets 
arbeidet med kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning mellom Fauske-Tromsø, 
samt en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging.



Takk for oppmerksomheten


