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• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 

 

Innledning v/Gjermund Evanger og Hilde Grimstad, Troms og Finnmark 

fylkeskommune 
Presentasjon av utkast til planprogram for Regional transportplan: se Powerpoint presentasjon 

Planprogrammet har vært ute til høring og offentlig ettersyn og skal til politisk behandling i 

fylkestinget i mars. Det har kommet inn 26 høringsuttalelser. I det videre arbeidet med regional plan 

tas det sikte på endelig politisk behandling i fylkestinget desember 2022.  

Innspill fra sektormyndighetene 
Kystverket:  

Knyttet til det å operasjonalisere bærekraftmål, så kan en se til Havne og farvannsloven § 6 som 

angår utbedring av farvann, og hvor Kystverket er ansvarlig for utbedring. Sjøtransport utgjør 75% av 

all godstransport i Norge, og 90% av all eksport og import. Det er en miljøvennlig, effektiv og sikker 

transport. Kanskje man i Regional transportplan kan se mer til utdypningsbehov, sett opp mot 

mobilitet og fergesamband. Båter blir stadig større og da må også dybden i farleden i innseilingen bli 

dypere. Behov for utbedring kan meldes inn til Kystverket som igjen tar det med seg inn i sitt NTP 

arbeid. Kystverket prioriterer etter budsjett etc. Det er også mulig å gjøre tiltak selv dersom man ikke 

blir prioritert. Fiskerihavner er nevnt i planprogrammet under statlige ansvarsområder, det er bra. 

Autonome fartøy er også et tema som er på plass og som fins i Norge og det kan vurderes å bli satt 

fokus på i planer med så lang tidshorisont som RTP har.  

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark: 

Fyldig og godt planprogram, mye er gjort i selve planprogrammet. Trekker frem de viktigste 

momentene fra statsforvalteren som ble sendt inn, med litt utfyllende kommentarer.  

Trekker frem landbruk og reindrift som viktige nasjonale og regionale føringer for planarbeidet. Dette 

er også viktige næringsaktører, og utover jordvern og areal- og reinbeitehensyn så er også 

transportnettet og tilgjengelighet viktig for beredskap og for å trygge næringsutvikling.  

Hensynet til barn og unge er viktig. Statsforvalteren viser her til politisk program som er vedtatt av 

Ungdommens fylkesting i 2020, og Ungdommens fylkesting er nevnt spesielt knyttet til medvirkning, 

det er positivt. Ser det som viktig å involvere barn og unge både tidlig og underveis i prosessen.  

Statsforvalteren har nevnt bærekraftmål i sin uttalelse, men mer konkrete tips til hvordan de kan 

brukes må man komme tilbake til.  

Når det gjelder samfunnssikkerhet vises det til ny Fylkesros 2022-2025, som nå er lagt ut. Mange av 

de omtalte scenariene er høyst aktuelle for regional transportplan og statsforvalteren er en viktig 

samtalepart i dette. Vi har invitert oss med inn i arbeidet og det er beredskapstaben som er 

kontaktpunktet i denne sammenheng.  



Det er viktig at arbeidet med regional transportplan ser over fylkesgrenser og landegrenser, slik at 

det kommuniseres godt opp mot arbeidet med nasjonal transportplan, når det jobbes videre.  

Statens vegvesen: 

Punkter i høringsuttalelsen fra SVV er i stor grad tatt inn i planprogrammet. Viktig å bruke kunnskap 

om trafikkulykker, for å kunne se på den delen av veinettet for å målrette tiltak og bedre 

trafikksikkerheten på veinettet. 

Bør ha en strategi for å få flere til å gå og sykle. Se på hvor det mangler tilbud. Hvordan skal man 

kartlegge for å få sette inn tiltak for å få opp andelen av gående og syklende på veinettet. Det er også 

bra for folkehelse og miljø. 

0-visjon er med i nasjonal transportplan. Det er 20 årsjubileum i år for Stortingets vedtak om 0-visjon; 

null drepte og alvorlig skadde i trafikken i transportnettet i Norge. Bør ses på hvordan man kan få 

dette inn i regional transportplan.  

Beredskap – kartlegging av omkjøringsveier. Mange veier har ras og flomfare. Da må ha et system for 

å vite hvilke veier som er omkjøringsveier dersom hovedvei blir stengt. Se om det er utfordringer på 

disse som gjør at for eksempel ikke alle typer trafikk kan trafikkere på disse veiene. Tungtrafikk for 

eksempel. 

Det samme med mobil og strømnett som er viktig faktor for beredskap, for å nå frem ved en uønsket 

hendelse uansett hvor på veinettet og i fylket man er. Viktig å kartlegge og få jobbe for å få en plan 

for dette, mobilnett på de viktigste næringsveiene. 

 

Forsvarsbygg: 

Forsvaret er nevnt i forbindelse med beredskap, og er en stor aktør i fylket spesielt knyttet til 

transport og øvelser hvor veinettet i stor grad benyttes. Man er avhengig av mange akser og veier 

som tåler den virksomheten man driver. Når det kommer til planverket knyttet opp mot kriser og 

krig, og som ikke er tilgjengelig for dere som planlegger dette, er det viktig at forsvaret er involvert i 

planarbeidet. Forsvaret regionalt er med i beredskapsarbeidet og det kan være greit å ta dette den 

veien. Kan være behjelpelig med å skaffe kontaktpunkter dersom behov. 

 

Sametinget: 

Sametinget er opptatt av dialog, og har forespurt konsultasjoner. Også opptatt av å få positive 

effekter for samiske samfunn, og viser til samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og 

Sametinget, som sier litt om transport og dialog som bør foregå mellom sametinget og 

fylkeskommunen. Sametinget ønsker at de positive effektene for samiske samfunn blir mer synlig. 

Tiltak som blir gjennomført knyttet til distrikt og mobilitet, som gjør at også små samfunn kan leve 

videre og ha mulighet til utvikling, er viktig i en samisk sammenheng. Beredskap og sikkerhet er også 

viktig. Når det gjelder landbruk og reindrift, er det viktig å sikre næringen i forbindelse med transport 

og veinett.  

 

 


