Forslag til planprogram

Regional transportplan for Troms 2022 – 2033

Illustrasjon: https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/samferdsel-og-infrastruktur/infrastrukturbloggen
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1. Formål
1.1 Mandat
Regional transportplan (RTP) for Troms utarbeides etter plan- og bygningslovens (Pbl) § 8 og vedtas
av fylkestinget som er regional planmyndighet. Et eksemplar av planen sendes til departementene til
orientering. Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og
statlig planlegging og virksomhet i regionen.
I de tilfeller hvor mål og retningslinjer i en regional plan fravikes av en kommune, gir det grunnlag for
å fremme innsigelse til kommunal plan.
Ved utarbeiding av regional plan skal regional planmyndighet samarbeide med berørte offentlige
myndigheter og organisasjoner. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i
planleggingen når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak.
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et
planprogram som grunnlag for planarbeidet som skal gjøre rede for formålet med planarbeidet,
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som
antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til
planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av
planoppstart.
Foreliggende dokument, Planprogram for Regional transportplan for Troms, danner grunnlag for
utviklingen av Regional transportplan for Troms 2022 - 2033. I planprogrammet tar en opp og belyser
områder og utfordringer relevant for samferdsel i Troms. En tar også sikte på å løfte frem områder
der det er behov for mer kunnskap, med sikte på å innhente denne i planprosessen - med mål om en
best mulig plattform for kunnskapsbasert strategiutvikling, tiltak og beslutninger.
Planprogrammet skal ut på offentlig høring med minimum 6 ukers høringsfrist, før det vedtas i
fylkesrådet.

1.2 Virkeområde
Utviklingen av Regional transportplan er forankret i Regional planstrategi for Troms og Finnmark
2022 – 2024. Som følge av fylkesoppdelingen av Troms og Finnmark, legges det opp til en egen
planprosess for Troms. Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 vil bygge på forutsetningene
lagt til grunn for Regional planstrategi, og de beskrivelsene av RTP som gjøres der. I Regional
planstrategi beskrives Regional transportplan som følger:
Regional transportplan vil være et viktig verktøy for sammenstilling og synliggjøring av
utfordringer og muligheter for underliggende områder innenfor samferdsel i Troms og
Finnmark. Planen vil trekke opp langsiktig transportpolitikk, og angi prinsipper og legge
føringer i detaljerte handlingsprogram. Planen skal også være strategisk innrettet, med effekt
av en samordning av prosesser og forvaltningsnivå regionalt. Planen settes videre i
sammenheng med Nasjonal transportplan, der Regional transportplan vil vise mål og krav til
alle deler av transportsystemet, og gi innspill til prosesser og planarbeid. Det legges opp til
et tidsperspektiv for planen på 12 år, i tråd med Nasjonal transportplan slik at planen også
ivaretar en innarbeidet rolle også som oppspill til Nasjonal Transportplan, der det legges opp
til at behovet for revisjon vurderes hvert 4. år i forbindelse med utarbeidelse av regional
planstrategi.
Problemstillinger som skal tas med videre i planleggingen
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Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse i
fylket. Utformingen av transportpolitikken står sentralt for å nå mål innenfor klima/miljø,
levekår og folkehelse. Et stort etterslep på fylkesvegnettet, tunnel- og bru utbedring,
fiskerihavner, uløste rassikringsoppgaver både på riks- og fylkesveg, strategisk utvikling av
riksvegnett og jernbane, og videre utvikling av sentrale knutepunkt for sjøfart og
lufttransport, samt overgangen til 0- og lavutslipps kollektivtransport er sentrale utfordringer
som må inkluderes i den videre planleggingen.

2. Planstruktur
2.1 Målsetting og handlingsprogram
I planarbeidet inngår utarbeidelse av et målhierarki. I dette er det ønskelig med ett hovedmål som
dekker hele planområdet, med delmål tilknyttet de ulike temaene innen samferdsel. Målhierarkiet vil
bygge på identifiserte utfordringene innenfor de ulike temaene, der en også følger opp nasjonale
forventninger og relevante føringer. Det legges opp til ett helhetlig handlingsprogram for planen.
Regional transportplan for Troms skal være et godt styringsverktøy som gir forutsigbarhet, har
prioriteringer og som tar opp viktige satsinger i kommuner og regionen hva angår samferdsel.
Regional transportplan for Troms skal ivareta strategier for regional utvikling, klimahensyn,
arealutvikling i sammenheng med utbygginger (skole, annen infrastruktur), strategi for
strekningsvise utbedringer.

2.2 Konsekvensutredning
RTP vil ikke legge direkte føringer for konkret arealbruk, og vil dermed heller ikke utløse krav om
konsekvensutredning etter Pbl.
Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 skal ikke vurdere konkrete arealdisponeringer
for eksempelvis utbygging av transportinfrastruktur, men skal kun utrede framtidig
fylkesvegnettstruktur, gang-/sykkelveger og annen fylkeskommunal infrastruktur på
et overordnet nivå. Med dette menes det eksempelvis at planen vil kunne definere hvilken rolle ei
fylkesvegstrekning skal fylle, og i hvilken grad den skal prioriteres, men vil ikke gå inn
på eller avgjøre spesifikk arealbruk knyttet til enkeltprosjekter. Konsekvensvurdering vil derfor bli tatt
hensyn til i den videre planprosessen for de konkrete prosjektene der KU-plikten gjelder.

3. Føringer for planleggingen
3.1 Nasjonale forventninger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet utgir for hver valgperiode «Nasjonale forventninger til
kommunal og regional planlegging» som skal følges opp i fylkeskommunenes planarbeid og for
statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.
For perioden 2019-2023 pekes det på at det nasjonalt er fire store utfordringer:




Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og
en forsvarlig ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
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Å skape et trygt samfunn for alle

I de nasjonale forventningene legges det videre til grunn at FNs 17 bærekraftmål skal være det
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer.
Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2023 legger nasjonale forventinger til grunn for de
satsinger og prioriteringer som det skal arbeides videre med gjennom regional planlegging i
perioden, og Regional Transportplan for Troms 2022 – 2033 vil følge opp dette for
samferdselssektoren.

3.2 FNs bærekraftmål
Bærekraftsbegrepet har tre dimensjoner; miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Disse
dimensjonene henger sammen, der en ikke kan oppnå bærekraftig utvikling uten at alle disse
dimensjonene av begrepet er lagt til grunn.
FNs medlemsland vedtok i 2015 en agenda for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Dette innebærer
17 mål for ønsket global utvikling og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, også kjent som FN 17.
Regional transportplan er viktig for å oppnå de av FNs 17 bærekraftsmål relatert til samferdsel i
Norge generelt, her operasjonalisert for Troms. Dette følger av fylkeskommunens rolle som eier og
ansvarlig for fysisk samferdselsrelatert infrastruktur og tilbud, samtidig som det regionale nivået kan
evne å favne om både næringsliv, befolkning, organisasjoner og statlig virksomhet i regionen.
Gjennom planprosessen vil en identifisere de av bærekraftsmålene med påfølgende delmål som er
mest relevant for samferdselsutvikling i Troms, og forsøke å operasjonalisere måloppnåelse relatert
til de regionale forholdene.

3.3 Føringer
For at en regional plan skal være gjeldende, må den følge en rekke nasjonale og regionale føringer.
Nedenfor fremgår de viktigste føringene for utviklingen av Regional transportplan for Troms.
Nasjonale føringer

Regionale føringer

FN’s bærekraftsmål

Politisk plattform, fylkesrådet Mo

Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging for 2019 – 2023

Regional planstrategi for Troms og Finnmark
2021 – 2024 «Se nord»

Nasjonal transportplan

Fylkesplan for Troms 2014 – 2025

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Regional transportplan for Troms 2018- 2029

Nasjonal gåstrategi 2012

Regional plan for fv. 91 Ullsfjordforbindelsen

Nasjonal sykkelstrategi 2014 – 2023

Regional plan for handel og service i Troms
2016 - 2025

Statlige planretningslinjer for samordnet bosted
– areal og transportplanlegging 2014

Fra kyst til marked

Statlige planretningslinjer for klima og
energiplanlegging og klimatilpasning 2018

Strategiplan for samferdsel 2020 - 2032

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg
2022 – 2025

Transportberedskapsplan for Troms (under
utarbeidelse)

KVU Innfarter til Tromsø

Skredsikringsprogram, TFFK vedtatt 2020
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KVU Transportsystemet i Tromsø
KVU Harstad
KVU E 10/ rv. 85 Evenes - Sortland
Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens plan for hvordan en skal oppnå den overordnede
målsettingen for transportsektoren; Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050, her
illustrert med de fem likestilte handlingsstrategiene i bokser ved siden av hverandre.

4. Planprosessen
4.1 Kunnskap som basis for retning og beslutninger
RTP vil ha en deskriptiv del, være overordnet (strategisk) og i liten grad fremstille kvantitative data på
lave aggregeringsnivå. Den strategiske innretningen har et 12-årsperspektiv med handlingsplan
som (kan) rulleres årlig. Der det er relevant vil det henvises til egne og eksterne publikasjoner og
nettsteder som publiserer status og planer, sanntidsdata, statistikk, databaser og annen relevant
informasjon.
Status og utviklingstrekk








demografi, bosettingsmønster, sysselsetting og næringsstruktur som har relevans for
transporttilbudet
trafikkdata for passasjerreiser og reisetilbud (kollektiv)
årsdøgntrafikk på vegnett (herunder estimat for næringstransporter)
teknisk status og utfordringer på samferdselsinfrastruktur som eies, driftes og forvaltes av
fylkeskommunen: veger, bruer, fergeleier, kaier og kaiutrustning, tunneler, m.v.
Skredsikring, samfunnssikkerhet og beredskap
ITS og FOU-arbeid
trafikksikkerhetsarbeid

Perspektiver og prognoser
Statistisk sentralbyrås middelalternativ for befolkningsframskrivinger legges til grunn for hvordan
kommunefordelt bosettingsmønster kan utvikle seg. Der det planlegges større næringsutviklings6

eller samferdselstiltak (eksempelvis tiltak vedtatt i NTP), kan dette medføre økt pendling eller
befolkningsvekst – eller begge deler. Motsatt kan nedleggelse av næringsaktivitet føre til negative
endringer i sysselsetting og befolkningstall. Begge deler vil påvirke tilbud og etterspørsel etter
transport, og må kommenteres særskilt da dette ikke fanges opp i prognosemodeller.
Planlagte og kjente fremtidige kapasitetsendringer i samferdselstilbudet omtales. Det samme må
endringer i fysisk infrastruktur og anlegg. Etter behov vil det innhentes supplerende kunnskap for å
beskrive mulig/sannsynlig utvikling i et 12-års perspektiv for fremtidig drift, vedlikehold,
reinvesteringer, nybygg og (ønsket/nødvendig) teknisk utvikling av samferdselsinfrastruktur.

4.2 Organisering
Regional transportplan skal gjennomføres med prosess og medvirkning etter Plan- og bygningslovens
krav. Etter høring og offentlig ettersyn vil alle innspill til planprogrammet bli merknadsbehandlet. Det
endelige forslaget til planprogram legges fram for behandling i Fylkesrådet.
Parallelt pågår forarbeid til regional transportplan. Etter høring av planprogrammet utarbeides et
forslag til plandokument for RTP. Planen sendes ut på høring av Fylkesrådet. Etter endt høring og
merknadsbehandling, legges forslag til regional transportplan 2022-33 med 4-årig handlingsplan fram
for Fylkestinget.
Kunnskapsinnhentingen er startet opp. Samferdselsdivisjonen styrer og organiserer innhenting av
kunnskap og bestiller eventuelle nye utredninger ved behov. Eventuelle konsulentoppdrag settes ut i
henhold til regler om offentlige anskaffelser.

4.3 Medvirkning
Intern medvirkning
Fylkestinget
Fylkestinget er plan- og godkjenningsmyndighet for regionale planer. Det er fylkestinget som
fastsetter planprogram og som fatter endelig vedtak etter at planforslaget har vært på høring og
offentlig ettersyn.
Fylkesrådet
Fylkesrådet legger fram plansaker for fylkestinget, og følger opp de vedtak som fylkestinget fatter.
Fylkesrådet vil fungere som styringsgruppe for dette planarbeidet.
Administrativ prosjektgruppe
Samferdselsdivisjonen er underlagt Fylkesråd for samferdsel. Samferdselsdivisjonen styrer
prosjektgruppen i linje. Prosjektgruppen utfører planarbeidet gjennom hele perioden fram til endelig
planforslag legges fram for Fylkestinget. Den administrative gruppa koordinerer det faglige arbeidet
samt inviterer til medvirkning.
Ekstern medvirkning
Foruten høring av planprogram og planutkast er offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner
sikret medvirkning gjennom regionale transportseminarer og i særskilte møter. Statlige
transportetater, naboregioner og andre berørte instanser vil bli kontaktet i prosessen og invitert til
våre regionale transportseminarer. Det vil etterstrebes å avholde et eget møte med dagens og
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fremtidens transportbrukere, gjennom ungdommens fylkesråd. De regionale møtene vil tentativt
arrangeres fra mars til juni i 2022.
Medvirkning fra befolkningen ivaretas gjennom høringer og offentlig ettersyn, samt informasjon
gjennom fylkeskommunens internettsider og kunngjøringer i media om høringer. Utredninger og
bakgrunnsmateriale for planarbeidet publiseres på nettsiden til fylkeskommunen.
Fire regionale møter vil gjennomføres:





Nord- Troms regionråd, Skjervøy
Tromsø-området, Tromsø
Midt-Troms regionråd, Finnsnes
Hålogalandsrådet, Evenes

I tillegg vil det være dialog med berørte regionråd i sør og nord. Herunder Vest-Finnmark regionråd
og Vesterålen regionråd.
Fra administrasjonen vil alle avdelinger i samferdselsdivisjonen være representert i tillegg til politisk
ledelse.

4.4 Fremdriftsplan

RTP plandokument med
handlingsprogram

Planprogram

Des Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des.
2021
2022
FR-vedtak,
planprogram på høring
Høring
Merknadsbehandling
FT fastsetter
planprogram
Utredningsarbeid RTP.
Prosess og involvering
RTP på høring
Merknadsbehandling
FT-vedtak RTP med
handlingsprogram

4.5 Utviklingstrekk
4.5.1 Overordnede drivere1
Befolkningsutvikling, bosetting, økonomisk vekst og nærings- og handelsmønstre er viktige drivere
for transportbehovet. Disse driverne har over tid stort sett utviklet seg stabilt og dannet grunnlaget
for forholdsvis forutsigbare framskrivinger av transportetterspørsel.
Koronapandemien vil trolig medføre varige endringer i transportatferd og -behov. I tillegg påvirker
store teknologiske omveltninger alle transportformer. Klimaendringene og miljøutfordringene vil

1

Kilde: Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033
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kreve en gjennomgripende omstilling i transportsektoren. Samfunnssikkerhetsutfordringer og skift i
verdensøkonomien vil også kunne påvirke transportsektoren fremover.
Oppdaterte framskrivinger av transportetterspørsel
indikerer at transportomfanget i Norge vil fortsette å
øke. Vekstanslagene er noe lavere enn i Nasjonal
transportplan 2018–2029 på grunn av forventninger
om lavere befolkningsvekst og redusert økonomisk
vekst. Det anslås at innenlands motorisert
transportarbeid vil vokse med 25% for
persontransport og 29% for godstransport (ekskl.
råolje og naturgass) innen 2050. Om lag halvparten
av veksten forventes å komme innen 2030.
Veitransport har størst andel av persontransporten
nasjonalt. Ifølge framskrivingene vil veitransportens
andel av transportarbeidet øke noe fram mot 2050,
særlig for lange reiser. Samlet er det anslått en vekst i
veitransport på 28% fram mot 2050, mens det er
anslått en samlet vekst i kollektivtransport på 18% i
samme periode
Transportsektoren vil bli preget av flere viktige
Illustrasjon fra
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.teknologitrender, både i Norge og internasjonalt.
st.-20-20202021
Regjeringens Ekspertutvalg for teknologi og
fremtidens transportinfrastruktur har oppsummert disse som automatisering og autonomi,
elektrifisering og nullutslippsmobilitet, delingsmobilitet og sømløse reiser, og samhandlende
intelligente transportsystemer. Trendene innebærer en behov for å tenke nytt om
transportpolitikken, samtidig som de i seg selv også representerer nye løsninger på kjente
problemstillinger.

4.5.2 Befolkning og befolkningsframskrivinger
Demografi:


Befolkningstall og –utvikling i kommuner og fylke, aldersgrupper og kjønnsfordeling.
Bosettingsmønster

4.5.3 Næringsstruktur og transportutfordringer
RTP skal beskrive næringsstruktur og synliggjøre fylkeskommunens ansvarsområder
for relevante samferdselstilbud. Samordning med kompetanse og næringsdivisjon. –
RTP skal sammenstille kvantitative data og beskrivelser av:







Sysselsetting fordelt på hovednæringsgrupper
Pendling, senterstruktur/sentralitet, bo- og arbeidsmarkedsregioner.
Beskrive transportbehov for kjente transportintensive næringer som sjømatnæringen,
industri, reiseliv og varehandel.
Samferdselsinfrastruktur og tilbud som grunnlag for positiv samfunnsutvikling
(vekstpotensial)
«Fra kyst til marked» (Næringstransporter). Særlige viktige transportkorridorer i Troms,
herunder grensekryssende korridorer
Flaskehalser i transportnett og samferdselstilbud
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Gods + lokal/regional varetransport, import og eksport
Havner og terminaler
Samarbeid internt og eksternt om bl.a. nærings- og regionalutviklingstiltak da nærings- og
samfunnsutvikling krever gode transportløsninger og samferdselsinfrastruktur

4.5.4 Øvrige rammebetingelser






Forhold og politikkområder vi må ta for gitt og forhold vi kan påvirke. (Endogene/eksogene
forhold)
Naturgitte forhold, bosettingsmønster, geografi, demografi
Vesentlige forskjeller mellom nord og sør i Norge:
o Avstandsulemper
o Manglende omkjøringsmuligheter på veg og på ferge-/båtberedskap
o Lange forsyningslinjer
o Merkbare klimaendringer
o Mangler jernbane
o Enkeltkommunevise bo- og arbeidsmarkedsregioner. Utviklingshindre
o Fly som en del av kollektivtransporttilbudet
Pandemi og usikkerheten dette medfører. Langsiktige virkninger på samfunn, næringsliv,
mobilitet, annet

5. Plantema
5.1 Fylkesvegnettet
Jfr. Prop. 1 S (2018–2019) besluttet Regjeringen at delen av sams vegadministrasjon som gjaldt
fylkesveiene, i sin helhet overføres til fylkeskommunene i tråd med Stortingets anmodningsvedtak.
Alle oppgavene med utredning, planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesveiene,
som Statens vegvesen har utført for fylkeskommunene gjennom sams vegadministrasjon, skal utføres
av fylkeskommunene selv i fremtiden. Oppgaver knyttet til sikkerhet og beredskap og ansvar for
Nasjonal vegdatabank (NVDB) og vegtrafikksentralene (VTS) skal videreføres som nasjonale oppgaver
organisert som en del av Statens vegvesen.
TFFK har bygd organisasjon med veiavdeling i Samferdselsdivisjonen. Overordnet kontraktsstrategi
for drift og vedlikehold ble vedtatt oktober 2020 i Fylkestinget, og for utbygging i desember 2020.
Rammeplan for forvaltning må revideres.
Fylkesvegnettet i Troms består av 2982 km veg med 37 tunneler, 382 bruer og 31 fergekaier. Store
deler av fylkesvegnettet har lave trafikktall og rundt 5% har ÅDT over 3.000. Hovedutfordringene på
vegnettet er:






For høy utnyttelse (overforbruk) av bæreevne
For kort dekkelevetid
For lite volum på vedlikehold (m, m2 og tonn)
Økende lengder med «kritisk» dekketilstand (trafikksikkerhet og fremkommelighet)
Grusveier

Rundt 2017 gjorde Statens vegvesen et arbeid for å kartlegge kostnader for å fjerne forfall på
fylkesvegene i Norge. Det samlede behovet ble anslått til 6-8 milliarder kroner på fylkesvegnettet i
Troms.
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Illustrasjon fra RTP 2018-29

Plantema som skal beskrives i RTP og oppsummeres med utfordringer og målsettinger, er:
Vegnett






Trafikktall, ÅDT strekningsvis.
Vegstandard. Objektive kriterier som grunnlag for anbefalinger/prioriteringer
Vedlikehold/reinvestering vs. nye prosjekter. Investeringer 1) oppgradering/standardheving
2) vedlikeholde eksisterende standard og 3) akutt skade
Utsatte strekninger og skredsikring: Snø-/stein-/flomskred. Oppfølging og oppdatering av
skredsikringsprogram
Kritiske vegobjekter på fylkesvegnettet: Veger med for dårlig bæreevne, bruer og tunneler

Drift, vedlikehold og forvaltning









Oppfyllelse av samferdselsdivisjonens strategier
Oppfølging av vedtatte kontraktsstrategier
Rammeplan for forvaltning av fylkesvegnett, reguleringsplaner, arealavgrensninger
Trafikksikkerhet
FoU
ITS
Samfunnssikkerhet og beredskap
Miljødata. Oppfølging av vedtatt klima- og miljøstrategi
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Politikkområder

















Grensesnitt og negative/positive synergier som kan oppstå eller utnyttes i
samferdselssektoren (fou- og samarbeidsprosjekter, offentlige utviklingskontrakter, kople
utbyggings- og driftsoppgaver, m.v.)
Infrastruktur for null-/lavutslipp
Utvikling og læring (interne prosesser)
Utvikle divisjonen med fokus på optimal ressursutnytting, kompetanseutvikling,
kvalitetsforbedringer og utvikling. Fokus på løsninger som ivaretar klimavennlighet,
bærekraft og «det grønne skiftet».
Strategier
Fortsette arbeidet med å implementere vedtatte strategier (samferdselsstrategi og
kontraktsstrategi).
Drift
Øke brukertilfredsheten ved økt grad av byggherrestyring, tilrettelegge for lokale og
regionale entreprenører, samarbeid med kommuner, fokus på trafikksikkerhet og aktiv bruk
av lærlinger i kontraktene.
Vegvedlikehold
Fokus på strekningsvise utbedringer. Flerårige planer og sterkere samordning av de ulike
fagområdene. Endre ressursbruken fra «nød-reparasjoner» til permanente bærekraftige
utbedringer.
Forvaltning
Utøve eierrollen på en ansvarlig måte innenfor gjeldende regelverk og i samhandling med
innbyggere, næringsutøvere og kommuner utøve samfunnsutviklerrollen på en god måte.
Tunnelrehabilitering
Gjennomføre rehabilitering av tunnelene i tråd med regelverket og innenfor fristen fastsatt i
tunnelsikkerhetsforskriften. Fokus på gjennomføring med færrest mulige ulemper for
brukerne.
FoU
Aktivt satse på digitalisering. Utvikle og ta i bruk ny teknologi for å gi bedre
brukeropplevelser, reduserte investeringsbehov og mer målrettet drift og vedlikehold.

5.2 Mobilitet og kollektivtransport
Etter mange år med vekst i antall kollektivreiser i Troms, ble antallet redusert fra 2019 med over 2,5
millioner i pandemi-året 2020. Det ble foretatt over 12,6 millioner kollektivreiser i Troms i 2020.
Troms er høyt opp på listen av fylker med høy kollektivandel. Tromsø by hadde anslagsvis 8,4
millioner reiser i 2020. Det gjenstår å se om én av virkningene av pandemien er økt bruk av
hjemmekontor, generelt mindre reiseaktivitet eller spredning av reiser over større del av døgnet.
Dette kan medføre behov for endret eller redusert reisetilbud og/eller kapasitet, og kan igjen
utfordre inntektssiden.
Hovedtrenden de senere årene har vært relativt stor årlig vekst. Fylkeskommunen utfordres på å
møte fremtidig kostnadsnivå og behov for økt kapasitet i kollektivtransporten. Hurtigbåt- og
fergetilbudet er en vesentlig faktor for robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner i Troms. Tilbudet må
optimaliseres mellom behov og økonomiske rammer. Målsetning om økt kollektivandel betinger en
langsiktig økning av økonomiske rammer til kollektivtilbudet.
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Det er en nasjonal målsetting å tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport. Dette er forankret i
«det grønne skiftet» og tiltak kan henvises til bærekraftsmålene 9 og 11. Fylkeskommunens
kundeorientering innebærer tiltak for å redusere brukerterskler samtidig med tilpassing av frekvens
og kapasitet på transporttilbud.
Plantema som skal beskrives i RTP og oppsummeres med utfordringer og målsettinger, er:
Kollektivtransporttilbud: Rutetilbud, kapasitet, standard og kapasitetsutnyttelse. Infrastruktur for
kollektivtransport





Buss i by
Distrikts- og lokalruter, ferger, hurtig- og kombibåter.
Skoleskyss
Langruter med buss

Kundeorientering og teknologi





Helhetlig info- og betalingsløsninger som dekker hele spekteret innen personlig mobilitet
Digital dialog
Markedsføring og reiseinformasjon
Tele- og datanett kritisk viktig infrastruktur for kommunikasjonsløsninger, billettering,
dataoverføring

Korrespondanse




Regional tilnærming med helhetlig gjennomgang av totaltilbudet og effekter av endringer
mellom ulike transportører/lastbærere
Logistikk- og samferdselsknutepunkt. Bytte av transportmiddel og utvidet funksjonalitet som
servicetilbud, innfartsparkering, lademulighet, osv.

Transport i distriktene




Fergetilbud og næringstransporter
Samordning av offentlig betalt transport
Skoleskyss

Byvekstavtaler
•
•
•

Tilrettelegging for og samspill mellom transportformer
Transport- og mobilitetssystemer i de største byene der brukerne har flere valgmuligheter
Mobilitetsplanlegging på mikro- og makronivå (individuelt, i familier/grupper, i
foreninger/org., i lokalsamfunn og i storsamfunnet). Folkehelse som del av dette.

Sykkel og gange



Tilrettelegging
Trafikksikkerhet

Politikkområder



Virkningen av gratis ferge til veiløse samfunn. Betydning for dimensjonering av kapasitet og
frekvens.
Klimaomstilling, transporttjenester med lav- og nullutslipp. Kost-nytte vurderinger.
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5.3 Samfunnssikkerhet og transportberedskap
Samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkeskommunen har et beredskapsansvar som vegeier og oppdragsgiver på kollektivtilbudet. Ved
vegbrudd eller andre uønskede hendelser på fylkesvegnettet har vi ansvar for å gjenopprette
fylkesvegens funksjon så fort det lar seg gjøre.
For kollektivtrafikken og brudd i rutetilbudet vil operatørene i samarbeid med oppdragsgiver
(fylkeskommunen) alltid søke å finne alternative løsninger med de ressurser som er tilgjengelig.
I tillegg har fylkeskommunen ansvar for å sikre og tilrettelegge for en nødvendig og regionalt tilpasset
sivil transportberedskap i fylket. Fylkeskommunen skal samarbeide med sivile og militære
myndigheter for en best mulig koordinert sivil transportberedskap. Fylkeskommunen skal også bidra
med transportfaglige råd og ved anmodning fra rette instanser formidle kontakt med løyvehavere.
Rasfare og rassikring
Sikring mot ras/skred har direkte effekt for forutsigbarheten til bosetting, næringsvirksomhet og
næringstransporter i Troms og Finnmark. Ofte fører vinterstengte veger eller fare for skred en
flaskehals for fremkommelighet og transport av gods og personer.
Skredberedskapen koordineres av Statens vegvesen. Fylkeskommunens kompetanse på geologi,
ingeniørgeologi og geoteknikk har døgnkontinuerlig-, helårig beredskap.

Figur: Fylkeskommunens skredberedskap på geologi/geoteknikk.
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Det forekommer relativt sjelden ulykker som følge av skred på veg. Likevel skaper skredfare
bekymring i lokalsamfunnene. Det er få eller svært lange omkjøringsveger fra riksvegnettet.
Skredsikringsbehovet på de farligste skredpunktene i Troms ble i 2019 anslått å være rundt 12
milliarder kroner, hvorav over 9 milliarder bare på fylkesvegene i Troms. Nasjonalt er behovet over
70 milliarder kroner på riks- og fylkesvegene.
Fylkestinget i Troms vedtok i juni 2019 at alternativ skredsikring skal utredes før igangsetting av
større og faste skredsikringstiltak. Skredsikringsbehovet i Troms er omfattende. Nye kostnadseffektive sikringsmetoder som aktiv skredkontroll og varslingsanlegg gir mulighet for å sikre flere
skredpunkter til en betydelig lavere kostnad enn med tradisjonelle metoder som tunnel og
skredoverbygg.
Nasjonal rassikringsgruppe
Fylkeskommunen ivaretar sekretariatet for Nasjonal rassikringsgruppe som består av politiske
representanter fra de 7 mest rasutsatte fylkene i Norge. Gruppen ble opprettet i 2001 for å sette
rassikringsproblematikken på den politiske dagsorden og for å øke midlene til rassikringstiltak.
Omkjøringsveger, infrastruktur i krise og krig
I Troms er det få omkjøringsveger eller at de er svært lange, gjerne om naboland. Dette gir en
utfordrende situasjon dersom vegen blir stengt på grunn av skred eller skredfare, vegbrudd eller
andre hendelser. Omkjøringsmuligheter bør i tillegg til vegnett, også se på båt- og fergeløsninger.
Våre ansvarsområder innen samferdsel har stor betydning for Forsvaret som har stor aktivitet i
Troms; Kapasitet, standard, regularitet, osv.
I kriser eller krig må man forvente at en fiende vil forsøke å slå ut sentrale deler av
transportinfrastrukturen. For å motvirke dette er det viktig at det finnes alternative akser gjennom
de ulike transportkorridorene. På steder der det av geografiske årsaker kun finnes én akse er det
viktig at det er forberedt omkjøringsveier ved kritiske punkter som broer, tunneler og fergeleier.
Tele- og kraftforsyning




Kritisk infrastruktur som gjør oss som samfunn sårbart ift. tilgang og kapasitet, også for Dette
fylkeskommunens ansvarsområder.
Mål om dekning i hele landet i 2023 – også i hele Troms. Tilgang og kapasitet på
kraftforsyning, 5 G/fiber
Servicetilbud langs vegnettet (ladestasjoner)

Helse-/syketransporter
Helsesektoren er avhengig av et velfungerende transportnett og godt tilpassede transporttjenester til
lands, til vanns og i lufta. Vårt fylkeskommunale ansvar må koordineres og samvirke med andre
aktører.

5.4 Klimaendringer og det grønne skiftet
Formål
Klimaendringene berører samfunnet i stadig større grad, også innenfor samferdsel. Det er særlig to
hovedutfordringer som peker seg ut: å håndtere effekter av klimaendringene og tilpasse seg disse, og
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å omstille økonomien og transportsystemet til et lavutslippssamfunn med vesentlig lavere utslipp
enn i dag. Også Troms må tilpasse seg klimaendringene og bidra til omstilling til
lavutslippssamfunnet, men også bidra til sikre naturmangfoldet og livsgrunnlaget for kommende
generasjoner. I dette ligger det å bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål, men også de av
FNs 17 bærekraftsmål som er relevant her. I Regional transportplan for Troms ønsker en å kartlegge
hvordan en innen samferdselssektoren i Troms på en mest hensiktsmessig og effektiv måte kan bidra
til måloppnåelse både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Klima, miljø og det grønne
skiftet løftes fram som et eget tema i planen, men der tematikken og målsettingene følges opp i flere
deltema.
Utfordring
Omstilling mot lavutslippssamfunnet skjer samtidig med at effekten av klimaendringene påvirker oss
i stadig større grad. Kunnskap om hvordan endringene vil påvirke oss, og hvordan en best kan
gjennomføre omstilling, er avgjørende for å lykkes.
Kunnskapsbehov
Kartlegge effekter av klimaendringer som kan påvirke Troms på infrastruktur og samferdsel.
Vi er sårbare for naturkreftene og klimaendringene påvirker oss i sterkere grad enn før. Dette så vi
bl.a. ved kvikkleireskredet i Gjerdrum i romjula 2020 og ekstremnedbør i Jølster sommeren 2019.
Flom, skred og ras opptrer oftere enn tidligere. På vegnettet kan naturfaregraden være betydelig,
skadepotensialet stort og stenging/brudd kan ha store økonomiske konsekvenser.
Planprosessen vil skaffe til veie et overordnet kunnskapsgrunnlag på tematikken som kan legges til
grunn for utarbeiding av målrettede tiltak.
Behovet for geoteknisk kompetanse vil øke i takt med klimaendringer. Mer ekstremnedbør fører bl.a.
til økt erosjon i elver og vann som tar nye veier. Dette vil igjen øke risikoen for skred i løsmasser, bl.a.
kvikkleireskred. Etter de siste års hendelser vil krav til kontroll og geotekniske undersøkelser øke ved
utbyggingsprosjekter, herunder geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser.

5.5 Teknologi og digitalisering
Intelligente transportsystemer (ITS) er en fellesbetegnelse for alle typer teknologi og datasystemer
som brukes i transportsektoren med hensikt å påvirke trafikantene til å endre atferd for å oppnå en
bedre trafikksituasjonen. For trafikantene kan denne forbedringen være økt trygghet, tidsbesparelse
eller lavere utslipp. For drift og vedlikehold kan ITS gjøre det enklere å sette inn riktig tiltak til riktig
tid. Slik teknologi kan også være et verktøy for å bedre trafikkavviklingen og prioritere
kollektivtrafikk.
Utfordringer for ITS på fylkesvegnettet






Stedvis manglende tilgang til strøm og kommunikasjon skaper store utfordringer for en del
teknologi. Dette gjelder særlig fjelloverganger og andre mer eller mindre ubebodde
områder.
Raske teknologiske endringer
Transport er grenseoverskridende, dermed må C-ITS og CCAM basere seg på standarder
Førerstøttesystemer i moderne biler er ikke alltid like godt utviklet for (nord)norske veier og
værforhold
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Nullutslippskjøretøy krever utbygging av ny type infrastruktur, f.eks. ladestasjoner. Dette er
særlig relevant og delvis utfordrende for Nord-Norge som har store avstander og spredt
bosetting
Infrastrukturen/veiene er lite tilrettelagt for framtidens transportsystemer. Det vil kreve
store investeringer også på den digitale infrastrukturen
Datadrevet vedlikehold krever investeringer i relevant sensorteknologi og
beslutningsstøttesystemer

Kunnskapsbehov






Forskning og utvikling på alternative energikilder og kommunikasjonsløsninger
Kartlegge behov for digital infrastruktur og ladeinfrastruktur for framtidens
transportsystemer og andre typer tilrettelegginger for framtidens transportsystemer
Mye av forsknings- og utviklingsarbeidet som foregår innen ITS og samferdselsteknologi har
særlig fokus på storbyer og urbanisering. Nord-Norge har også andre utfordringer hvor det
må søket etter relevante løsninger
Avdekke hvor det er formålstjenlig å utvikle og ta i bruk teknologi/ITS.

6. Finansiering
Formål
Troms har et enormt behov for investeringer i den fylkeskommunalt eide samferdselsinfrastrukturen
får å være i tråd med den nasjonale overordnede målsetningen nedfelt i Nasjonal transportplan om
et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem i 2050. Dette gjelder både nødvendige
investeringer til veg; til vedlikehold og modernisering etter nye krav, men også til investeringer i nye
prosjekter, enten til erstatning for den utslitte infrastrukturen som eksisterer der i dag, eller i form av
helt nye tiltak for å bedre mulighetene for nærings- og samfunnsutvikling. I tillegg kommer behovet
for investeringer i kollektivinfrastruktur som ferger, hurtigbåter og busser, og til tiltak for å bedre
forholdene for sykkel og gange.
Samtidig har fylkeskommunen på langt nær ressurser til å imøtekomme det fulle behovet for
investeringer alene. Det legges derfor opp til at en i Regional transportplan for Troms kartlegger
mulighetene også for ekstern finansiering for å bedre kunne imøtekomme næringslivets og
samfunnets behov for et transportsystem som på en bærekraftig, innovativ og sikker måte binder
folk sammen, bidrar til god tilgjengelighet, regularitet og mobilitet, og tilrettelegger for nærings- og
samfunnsutvikling i fylket og for landet.
Utfordringer
Fylkeskommunen har gjennom de statlige overføringene sammen med fylkeskommunens egne
driftsmidler ikke tilstrekkelig ressurser til å finansiere nødvendig vedlikehold og investeringer
innenfor samferdselssektoren i fylket. Dette går på bekostning av mulighetene til å være en mer aktiv
part for positiv nærings- og samfunnsutvikling. Det er derfor behov for å kartlegge mulighetene for å
hente inn supplerende, eksterne midler.

Mulige finansieringsløsninger

Statlige finansieringsordninger
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Staten har flere ordninger som kan være relevante finansieringskilder for samferdselstiltak i fylket,
men der disse har krav om regional, lokal og/eller brukerfinansiering. Blant
ordningene er eksempelvis




Klimasats, en støtteordning der målet er å kutte klimagassutslipp og bidra til omstilling til
lavutslippssamfunnet
Enova som gjennom flere ordninger kan gi tilskudd til forprosjekter og investeringer i
infrastruktur, både landbasert og maritim transport.
Bypakke/byvekstavtale

Ferjeavløsning
Staten kan finansiere deler av nye vegtiltak som bruer og tunneler, dersom dette erstatter ett eller
flere fergesamband. Slike vegtiltak kan bidra til å binde steder, folk og næringsliv bedre
sammen og utvikle sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner. Finansieringsordningen er
ikke tilstrekkelig for å alene finansiere slike prosjekter, da disse er kostnadskrevende. I Troms er
Langsundforbindelsen, Ullsfjordforbindelsen og Arnøyforbindelsen eksempler på prosjekter der
ferjeavløsningsmidler er aktuelt.
Bompenger
Delfinansiering av prosjekter gjennom bompengefinansiering muliggjør raskere etablering av
infrastruktur. I Troms er det i dag bompengefinansiering i Harstad, og det er vedtak om
bompengefinansiering i Tromsø. Bompengefinansiering fungerer trolig best der det er et relativt høyt
trafikkgrunnlag. Bompengefinansiering gir ut over å være en finansieringskilde, også effekt som
trafikkdempende tiltak, men løsningen blir samtidig kritisert for å være usosial, der de med dårligst
økonomi – særlig småbarnsfamilier, kan komme dårlig ut.
Vegprising
Teknologiutvikling har aktualisert vegprising som en mulig framtidig måte å finansiere
samferdselsprosjekter. Dette kan innebære at biler utstyres med en satellittbasert sender/mottaker,
der avgiften kan variere etter når, hvor, og hvilken biltype bilisten kjører. Denne formen for
finansiering er foreløpig ikke i bruk i Norge, men nevnes stadig i den politiske debatten der den blir
omtalt som mer rettferdig enn bompenger.

Utredningsbehov
Kartlegge ulike finansieringsløsninger og vurdere hva som bør ligge til grunn ligge til grunn for valg av
finansieringsløsninger for realisering av samferdselsprosjekter i Troms. I dette menes blant annet:





Hva som skal ligge til grunn for bruk av bompenger for realisering av framtidig
samferdselsinfrastruktur, her også samlet bombelasting for trafikantene.
Vurdere hvordan endringer i biltrafikk på sikt kan endre bompengemodellen som
finansieringskilde for realisering av prosjekter, der også endringer i teknolog kan påvirke
løsningene, eksempelvis i form av vegprising.
For ferjeavløysingsprosjekter, utvikle vurderingskriterier der disse prosjektenes prioritet også
vurderes opp mot andre behov innen vegområdet.
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7. Statlige ansvarsområder
Formål
For å kunne oppnå et bærekraftig og innovativt transportsystem som på en sikker, effektiv måte
dekker de transportbehovene som fylket har nå og i framtiden, til det beste for nærings- og
samfunnsutvikling i fylket, vil Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 ta for
seg hele transportsystemet i Troms. Dette inkluderer de nasjonale ansvarsområdene tilknyttet veg,
luftfart, sjøtransport og jernbane. De statlige ansvarsområdene innenfor transportsystemet, med
unntak av jernbane som Troms mangler, er i dag en vesentlig del av infrastrukturen i fylket og bidrar
til å binde regionen sammen med omlandet, våre naboland, så vel som verden for øvrig. Det er
dermed nødvendig å sette også denne delen av infrastrukturen i sammenheng med øvrig
transportinfrastruktur, kommunalt, privat som fylkeskommunal der det er summen av
infrastrukturen på tvers av ansvarsområder som har betydning for folk og næringsliv.
De statlige ansvarsområdene følges opp gjennom Nasjonal Transportplan der en presenterer
regjeringens transportpolitikk, prinsipper, mål og føringer innenfor Norges samlede transportsystem,
både hva angår drift, vedlikehold og investeringer. NTP lages for en tolvårsperiode, men med
hovedvekt på de første seks årene, og der planen revideres hvert fjerde år. RTP skal være grunnlag
for fylkeskommunens arbeid med innspill og prioriteringer av tiltak og prosjekter til kommende NTP,
der disse er godt forankret i Troms-samfunnet.
Utfordringer
Troms preges av naturen, der denne gir et godt grunnlag for samfunn og verdiskaping, men der også
avstanden til markedet, spredt bosetting og næringsliv og stor grad av enkeltkommunevise bo- og
arbeidsmarkedsregioner, krevende topografi og klimatiske forhold gir fylkets befolkning og
næringsliv utfordringer. Det er store behov for pålitelige og effektive transportsystemer over hele
fylket, og infrastrukturen er svært sårbar som følge av manglende omkjøringsveger og alternative
transportmuligheter. Men fylket mangler i stor grad også miljømessig bærekraftig og effektive
alternativ, der verdifull godstransport i stor grad foregår på veg der dette bidrar til enorm slitasje på
infrastruktur, men der dette også er utfordrende i forhold til trafikksikkerhet, og der fly ofte er det
eneste reelle alternativet for lengre personreiser.
For å oppnå prioritering av økt fremkommelighet, bedre sikkerhet, effektivitet, teknologisk utvikling
og omstilling til lavutslippssamfunnet, som dekker folks transportbehov og sørger for at varer
kommer raskt og trygt frem «Fra kyst til marked», er det avgjørende å sette faglig og politisk fokus på
prioritering av utvikling og god ressursutnyttelse med mål om mest og best mulig transportløsninger
for pengene i fylket. I dette ligger det også at fylkeskommunen vil arbeide opp mot Storting, regjering
og opp mot de statlige transportetatene om prioriteringer i NTP og handlingsprogram. Innspill til og
regionale prioriteringer på også statlige ansvarsområder innenfor transportsystemet i fylket inngår
dermed som en sentral del av Regional transportplan for Troms.
Riks- og europaveger
Riks- og europavegene i Troms er sentral for transporten til og fra, men også innad i fylket. Det er
ønskelig med prioritet på flere sentrale strekninger for utbedringer og utbygging, i tillegg til at nye
prosjekter har vært løftet opp, eksempelvis gjennom KVU Innfarter til Tromsø. Det er flere lengre
strekninger/transportkorridorer med framkommelighetsutfordringer, dårlig kurvatur, skred og
flomutsatte områder, dårlig vinterregularitet og lange omkjøringsveger der disse også krever kryssing
av landegrenser. Dette er til ulempe for næringslivet i fylket, men gir også lange reisetider for folk
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med resultat av isolerte bo- og arbeidsmarkedsregioner, mindre pålitelig vegsystem og risiko for
ulykker. Elektrifisering og overgangen til nullutslippskjøretøy krever også utbygging av
ladeinfrastruktur som muliggjør dette skiftet, der denne teknologien og infrastrukturen må sikre
pålitelighet, tilgjengelighet, og der denne også bør ses i sammenheng med døgnhvileplasser for
tungtransporten for å tilrettelegge til bruk og omlegging til det grønne skiftet også her.
Jernbane
Jernbane står sentralt for å kunne nå de klimamålene som er satt innenfor samferdselssektoren.
Samtidig har Troms og Finnmark i motsetning til største delen av landet ikke tilgang på jernbane som
en del av transportsystemet, og Troms og Finnmark tar dermed heller ikke del i om
lag halvparten midlene som staten prioriterer over NTP til utvikling av transportsystemet i landet,
uten at dette blir kompensert på andre måter. En mulig realisering av jernbane i regionen handler
dermed ikke valget mellom jernbane eller annen infrastruktur, der dette ikke er tilfellet i resten av
landet.
Utvikling av jernbane i regionen står sentralt av flere grunner. Sentralt er næringslivets mulighet til å
få transportert varer raskt effektivt inn og ut av regionen, miljøet og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Jernbane kan binde sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner. I tillegg inngår
eksempelvis det forsvars-, beredskaps- og sikkerhetspolitiske aspektet ved realisering av jernbane,
samt det trafikksikkerhetsmessige aspektet der tungtransport ofte er involvert i uønskede hendelser
som grunnlag for kravet om jernbane til fylket: Fylkeskommunen arbeider målrettet for realisering av
en moderne jernbane i regionen, blant annet gjennom det det politiske samarbeidsforumet Arktisk
jernbaneforum. Jernbaneutvikling i fylket må også ses i sammenheng med utbedring av jernbanen
sør for fylket, i form av modernisering, elektrifisering og kapasitetsutvidelse.
Luftfart
Kortbanenettet og flytilbud er viktig for effektiv kollektivtransport internt i landsdelen, men kanskje
særlig inn og ut av fylket der fly muliggjør arbeidspendling og bidrar til å redusere avstandsulemper.
Samtidig er deler av flytrafikken kommersielt ulønnsomt og avhengig av offentlig bevilgninger for et
godt flyrutetilbud gjennom FOT-ruteordning. Også innenfor luftfart er det stor teknologisk utvikling,
og det er grunn til å tro at en omlegging til utslippsfri teknologi, trolig i form av elektrifisering vil
kunne ha stor betydning for kortbanenettet. Dette kan gi positive utslag som lavere priser og økt
frekvens (hyppigere avganger).
Sjøtransport
Troms er et fylke med en rik maritim historie der store deler av samfunnet er bygget opp rundt de
ressursene som finnes i og rundt havet. Tilgjengelighet på råstoff og transport sjøvegen har vært
definerende for det samfunnet vi har i dag. Også innenfor sjøtransport er det store behov for
utvikling. Det er i dag flere strekninger langs kysten av fylket som er utfordrende med tanke på
(mangelfull) merking, trange farleder, dybdebegrensninger og dårlig havneinfrastruktur. Slike forhold
har stor betydning for sjøsikkerhet og for muligheten vri mindre tidskritisk godstransport fra veg til
kjøl.
Innen fiskeriene går utviklingen raskt med færre og større fiskefartøy. Svært mange fiskerihavner har
store utbyggingsbehov med mudringstiltak (for innseiling og bedre dybder) og skjermingstiltak
(molo). Det er i tillegg stort etterslep på vedlikehold og utbedringer av moloer. Mange er
underdimensjonerte for å verne havner, kaier og landanlegg for økende omfang av «ekstremvær» og
skader som oppstår i sterk vind, høye bølger og høy(ere) vannstand.
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Skipstrafikk henger noe etter andre transportformer hva gjelder overgangen til nullutslippsløsninger.
Det er stort behov for tiltak for effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport.

Utredningsbehov
Regional transportplan for Troms skal gjennom kunnskap, innspill og medvirkning danne grunnlag for
fylkeskommunens prioriteringer og innspill til de statlige ansvarsområdene innenfor
transportinfrastrukturen gjennom Nasjonal Transportplan og handlingsprogram.
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