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Regional transportplan 
for Troms 2022-33

- Høringsutkast utarbeidet av 
Samferdselsdivisjonen

Mandat og virkeområde

• Utarbeidet etter plan- og 
bygningslovens § 8 og vedtas av 
fylkestinget som er regional 
planmyndighet

• Fylkeskommunen har ansvar for 
samordnet bolig, og areal- og 
transportplanlegging, samt 

planforvaltning knyttet til 
fylkesvegnettet og 
kollektivtransport

• Regionreformen 

• Samfunnsutviklerrolle 

Rammebetingelser og føringer
• Nasjonalt og regionalt
• Økonomiske rammebetingelser
• Finansieringskilder 

Næringsliv og demografi

Ansvarsområder 
• Fylkesvegnettet 
• Kollektivtransport og mobilitet 
• Trafikksikkerhet. Barn og unge. 

Universell utforming

Planstruktur 

• Klima og miljø 
• FOU, digitalisering og teknologi
• Samfunnssikkerhet, 

transportberedskap og skredsikring 

Statlige ansvarsområder

Økonomi og handlingsrom

Målsettinger og strategier

Handlingsplan
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FN’s 17 bærekraftsmål og RTP
MÅL HVORDAN
3 God helse og livskvalitet - Tilrettelegge for trafikksikkerhet og folkehelse, begrense støv og støy, 

fremme miljøvennlige transportformer. 
9 Innovasjon og infrastruktur - Vedlikehold/drift av fylkesvegnett, og 

- Fokus på effektiv og miljøvennlig teknologi for personlig mobilitet og 
godstransport.

11 Bærekraftige byer og samfunn - Bidra til bærekraftig tettstedsutvikling i mobilitetsplanlegging og i 
kollektivtilbud og som sektormyndighet i offentlig høring på planer etter 
Plan- og bygningsloven og vegloven

12 Ansvarlig forbruk og produksjon - Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster, fremme bærekraftige 
offentlige anskaffelser av varer og tjenester og ha fokus på ansvar for klima 
og miljø.

13 Stopp klimaendringer - Kutte utslipp fra kollektivtransport, utbygging/drift og vedlikehold veganlegg 
samt tilrettelegge for lav/nullutslipp i arbeidsreiser/tjenestereiser

17 Samarbeid for å nå målene - Fokus på internt og eksternt samarbeid med alle samferdselsaktører i 
regionen og nasjonalt, for å finne de beste løsningene og utnytte synergier

Hvilken utvikling planlegger vi for?

Sysselsatte etter næring i Troms • 2982 km fylkesveg. 612 km riksveg. 
1894 km kommunal veg

• Variasjon i ÅDT fra 50 til 23.000

• Standardvariasjoner fra to-
/firefelts veger med god 
fremkommelighet til smale, bratte 
og svingete enfeltsveger

• 29 fjelltunneler på land med 
samlet lengde 36,8 km 

• 4 undersjøiske fjelltunneler med 
samlet lengde 9,9 km 

• 7 skredsikringskonstruksjoner 
med samlet lengde 1,8 km

• 573 bruer med samlet lengde på 
13,8 km. 498 bruer (87 %) har 
spennvidde < 20 m

• 12 fergesamband

Fylkesvegnettet
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Funksjons-
klasser 

Fylkesvegløftet 
Reinvestering i vegnettet 

Stoppe forfallet samt gjennomføre 
strekningsvise utbedringer 

Prioritere fylkesveger med manglende bæreevne 
og høy trafikkbelastning

• Funksjonell bruksklasse for næringsliv og 
befolkning

• Lavere årskostnader (drift og vedlikehold inkl. 
«nødreparasjoner»)

• Betydelig forlenging av vegdekkenes levetid

Omfatter ca. 1/3 del av fylkesvegene

Fylkesvegnettet, forts.

• Kontraktsstrategi
• Byggherrestyrt drift 
• Lagt til rette for at lokale og regionale aktører kan være hovedentreprenør

• Gangs- og sykkelveger

• Omkjøringsveger 

• Skredsikringsbehov 

TFFK produserer 
kollektivtransportreiser i 
Troms for rundt 1,2 mrd. 
kr./år til busser, ferger og 
hurtigbåter 

Økningen i persontransport 
i byområdene skal tas med 
sykkel, gange og 
kollektivtransport

Kollektiv og mobilitet 
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Buss 
• Fire store busskontrakter 

• 14 mill. reiser i 2021, 15 mill. i 2019. 

• Bybussene i Tromsø utgjør over 77%

• Passasjertall 2021 (økning fra 2020): 
- Nord-Troms: 429.438 (+22%)
- Tromsø bybyss: 9.408.770 (+13%)
- Tromsø distrikt: 432.058 (+8,2%)
- Midt-Troms: 883.697 (+21,2%)
- Harstad bybyss: 656.714 (+18,1%)
- Sør-Troms distrikt: 327.248 (+11,6%)

• Skoleskyss utgjør en svært stor del av 

kollektivtrafikken i distriktet. 

Ferger 

• AutoPass fra 2021

• Hybridelektrisk samband over 
Lyngen og Ullsfjorden fra 2023

• Tre samband i Sør-Troms over på el. 
fra 2025

• Lav- og nullutslipp fra 2026 på 
Hansnes -Vannøy -Karlsøy og 
Storstein-Nikkeby-Lauksundskaret 

Samband
• Hansnes- Reinøy
• Mikkelvik-Bromnes
• Belvik-Vengsøy
• Rotsund-Havnnes-Uløybukt
• Stangnes-Sørrollnes*
• Storstein-Nikkeby-

Lauksundskaret**
• Hansnes-Vannøy**
• Stornes-Bjørnerå*
• Refsnes-Flesnes*
• Breivikeidet-Svensby
• Lyngseidet-Olderdalen
• Botnhamn-Brensholmen
• Gryllefjord-Andenes***

Hurtigbåt

• I 2021 var det 204.480 passasjerer på hurtigbåtene i Troms, hvorav 151.046 
på ruten Tromsø-Finnsnes-Harstad

• Dagens hurtigbåtkontrakter avsluttes i 2029 og i 2030

• Batteribytteløsning fra 2025 for sambandet Tromsø-Harstad

• Evaluering og vurdering av permanent drift av helårsferge Brensholmen –
Botnhamn

Linje
• Linje2: Tromsø-Finnsnes-Harstad
• Linje 3: Tromsø-Skjervøy
• Linje 4: Tromsø-Lysnes-Tennskjer
• Linje 5: Sommarøy-Tussøy-Sandneshamn
• Linje 6: Harstad-Bjarkøystedene-Sør-Senja
• Linje 9: Skjervøy-Kvænangen og Skjervøy-Vorterøy

Bypolitikk, bypakker
og byvekstavtaler

Nullvekstmålet er et nasjonalt krav 
til byområdene: 

«Målet for byområdene er at 
klimagassutslipp, kø, 
luftforurensning og støy skal 
reduseres gjennom effektiv 
arealbruk og ved at veksten i 
persontransporten tas med 
kollektivtransport, sykling og 
gange»

Tenk Tromsø

Harstadpakken 
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Ut fra de økonomiske rammene og utfordringsbildet, har 
fylkeskommunen følgende ambisjoner på Kollektiv og 
mobilitet:
• Øke antall kollektivreisende, særlig i by

• Nye digitale tjenester som gjør det enda enklere å benytte seg av tilbudet 

• Sikre finansiering av drift kollektiv- og mobilitetstjenester og tilhørende 
infrastruktur, slik at tjenestetilbud ikke bygges ned.

• Gjennom byvekstavtale og bypakke for Tromsø, lage et nytt helhetlig 
mobilitetstilbud

• Økt tilfredshet med tilbudet blant brukerne

• Redusere utslipp fra kollektivtransporten i tråd med nasjonale og internasjonale 
målsettinger

Barn og unge

Trafikksikker kommune

Kollektivtilbud 

Hjertesone 

Hjem for en 50-lapp 

Utfordringer knyttet til økt bruk av el-sparkesykler, lettmotorsykkel, 
ATV/UTV (fire- og sekshjulinger) og mopedbiler blant ungdommer 
over 16 år 

Klima og miljø

Mer vær (og uvær) med skred, flom, nedbør og stormflo

Overgangen til lav- og nullutslippssamfunnet fordrer et samarbeid 
mellom offentlige og private aktører om en fremtidsrettet 
infrastruktur. 

Klima- og miljøkrav i framtidige anskaffelser for hele fylkesveglivsløpet

Skredsikring 

Redusere utslipp fra kollektivtransport 

FOU, digitalisering og teknologi
Samfunnssikkerhet og transportberedskap

• Både ITS og elektrifisering fordrer stabil telekommunikasjon og 
kraftforsyning

• Beredskap på fylkesvegnettet og kollektivtilbudet består av mange ulike 
typer planverk, analyser, samarbeidsfora og avtaler, mellom flere ulike 
aktører

• Totalforsvaret er gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det 
sivile samfunn

• Sivil transportberedskap 
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Statlige ansvarsområder

Samferdselsinfrastruktur er kritisk viktig for 
Troms og en grunnleggende forutsetning for 
et velfungerende samfunn. 

• Riksvegnettet

• Sjøtransport og havner

• Jernbane 

• Luftfart 

Økonomi og handlingsrom 

(1 000 kr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022-2027

Kollektiv og mobilitet 783 009 786 737 786 737 786 737 786 737 786 737 4 716 694

Fylkesveg 934 988 946 316 946 316 946 316 946 316 845 706 5 565 958

Herav overføring fra drift 
til investering (fv) 188 253 151 533 178 686 149 333 129 700 95 000 892 505

Økonomiske rammer til drift i perioden 2022-2027 

Investeringsrammer for 
perioden 2022-2033 

1.
Ingen nye lån etter 2026. 
Investeringsmidler finansieres 
med overføring av driftsmidler

2.
Årlige låneopptak på 250 mill. fom. 
2027. Investeringsramme på 300 
mill./år. Årlige kapitalkostnader øker 
med 10-11 mill./år

3.
Årlige låneopptak på 100 mill./år 
fom. 2027. Investeringsramme på 
120 mill./år. Årlige kapitalkostnader 
øker til 330 mill. i 2032

Investeringsrammer for 
perioden 2022-2033 
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Hovedmål 

 
 

Troms skal ha et trygt, effektivt, forutsigbart og bærekraftig transportsystem som legger til rette 
for mobilitet og positiv nærings- og samfunnsutvikling. 

 
 

Delmål 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

Troms skal ha et 
fremtidsrettet, 

trafikksikkert og 
velfungerende 

vegnett, og 
redusere 

vedlikeholds-
etterslepet på 

fylkesvegnettet  

Troms skal ha et 
fremtidsrettet, 

trafikksikkert og 
velfungerende 
kollektivtilbud 

som binder fylket 
sammen og 

forenkler 
kommunikasjon 
innad og mellom 

regionene 

Bidra til 
innovasjon, 
samfunns-
utvikling og 

styrket 
konkurransekraft 

Redusere 
samferdsels-

sektorens utslipp 
av klimagasser 

og redusere 
påvirkningen på 
ytre miljø, samt 

forberedelser for 
pågående 

klimaendringer. 

Styrke ramme-
betingelsene for 

samferdsel i 
Troms  

– Aktivt 
samarbeid og 

påvirkning 
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Tunnelsystemet i Tromsø. Oppstart 

rehabilitering 2023 med byggetid i 2 år
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Tiltak delmål 5
• Hurtig realisering av moderne jernbane i Troms med 

gode forbindelser til omlandet.

• Realisering av viktige fiskerihavnetiltak i Troms.

• Realisering av E6/E8 Nordkjosbotn – Hatteng (Nye 
veger).

• Realisering av Langslettkrysset – Olderdalen (Nye veger).

• Realisering av ny, anbefalt innfart til Tromsø (konsept 5 
fra KVU Innfarter til Tromsø: Østre Malangenkorridor).

• E6 Skredsikring: Grasnes/Falsnes i Storfjord 

• At staten tar sitt ansvar i realiseringen av 
Ullsfjordforbindelsen og utbedring av Breivikeidet bru 
som følge av strekningens betydning som 
omkjøringsveg, som viktig næringsveg, for 
sammenkobling av BOA-regioner og for innkorting av 
reisetid

• Realisering av Byvekstavtale for Tromsø.

• Utvikling av lufthavner og flytilbud tilpasset behov og 
utvikling. 

• Styrking av dekkeleggingsposten som følge av Forvarets 
bruk av transportinfrastrukturen. 

• Ferdigstillelse av prioriterte tiltak på strekningen Harstad 
– Tromsø, innseiling Tromsø sør.

• Ytterligere satsing på skredsikring på riks- og fylkesveg 

• Økt økonomisk prioritering av klimaintensiver, for å sikre 
en bærekraftig innfasing av teknologi og lav- og 
nullutslippsløsninger.

Store fylkesvegprosjekt som forutsetter 
ekstern finansiering/delfinansiering 

• Breivikeidet, vegløsning med ny bru

• Grøtsund, forsterking samt ny gang- og sykkelveg

• Bompengepakke Senja

• FV8

• 48 Seglstein 

• Byvekstavtale Tromsø

• Langsundforbindelsen 


