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Bakgrunn. 

Denne høringen omfatter Fylkesrådets forslag til Regional transportplan Nordland (RTP) 

2018 – 2029  strategisk del, som er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1. september.  

Fylkesrådet skal på bakgrunn av innspillene i høringen legge fram et endelig forslag til RTP 

strategisk del som skal behandles av Fylkestinget 3. – 5. oktober.   

 

Opprinnelig var det meningen at også handlingsprogram skulle behandles samtidig med 

strategisk del. Dette har fylkeskommunen ikke maktet. Handlingsprogrammet er utsatt og skal 

utarbeides gjennom en egen prosess som starter etter sommerferien og vil bli vedtatt i 

Fylkestinget i juni 2017.  

 

Handlingsprogrammet skal omfatte fem tema:  

- Kollektivplan for Nordland 

- Næringstransporter og godsknutepunkt 

- Fylkesveier og fylkesferjesamband 

- Sykling og gåing 

- Handlingsplan for trafikksikkerhet (som allerede er vedtatt).  

  

Fylkesrådet ønsker ikke forslag og innspill om enkeltprosjekter til behandlingen av 

strategidelen.  Vi kommer tilbake til behandlingen av handlingsplanen etterhvert som det 

foreligger.  

 

Som mål- og strategidokument skal RTP først og fremst bidra med transportpolitiske linjer for 

Nordland fylkeskommune i form av premisser og bakgrunnsinformasjon for de prioriteringer 

og valg som skal legges i det etterfølgende og mer detaljerte handlingsprogrammet.  I tillegg 

ville det vært naturlig at strategidelen av RTP også skulle danne grunnlag for 

fylkeskommunens innspill til høringen i Nasjonal Transportplan (NTP) 

 

Rådet understreker at det påfølgende handlingsprogrammet i størst mulig grad skal bygge på 

strategidelen. I denne høringsuttalelsen er det derfor viktig å få fram de mål, begrunnelser og 

perspektiver som forslag til prioriterte tema, prosjekter og tiltak.  

 

 

 



Fylkeskommunal samferdsel og utfordringer 

Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtrafikken (unntatt tog- og flytilbudet) og for 

fylkesveier med ferjesamband.  Nordland er både det største hurtigbåt- og ferjefylket og har 

det største fylkesveinettet i Norge.  

 

Fylkeskommunen eier 4108 km vei og 23 ferjesamband. Til sammenligning har Nordland 

1226 km riksveier og 3577 km kommunale veier.  Nordland er også fylket med det største 

etterslepet på fylkesveinettet.  Statens vegvesen (som er fagmyndighet også for fylkesveiene) 

beregnet i 2013 forfallet på fylkesveinettet i Nordland til 7,8 mrd. kroner. Den største andelen 

(2,9 mrd.) er knyttet til veifundament og veidekke. Beregnet forfall (med et stort 

usikkerhetsspenn) var på 62 mrd. kroner for hele fylkesveinettet i Norge. 

   

Fylkeskommunene bruker mer penger på vegsektoren etter overtakelsen av «øvrige riksveier» 

i forbindelse med regionreformen i 2010.  Likevel har transportetatene beregnet en årlig 

underfinansiering av drift og vedlikehold av fylkesvegnettet nasjonalt til om lag 1,5 – 2 mrd. 

kroner. I følge  

 

Transportetatenes plangrunnlag for neste NTP har utgiftene til kjøp av fergetjenester på 

fylkeskommunenes samband økt med 17 prosent fra 2010 til 2014 uten tilbudsforbedringer av 

betydning. Overføringen fra staten til fylkeskommunene reflekterer ikke denne 

kostnadsøkningen.   

 

Prosessen rundt behandlingen av RTP har vært preget av at det nye inntektssystemet for 

kommunesektoren som ble vedtatt i 2014 slo svært uheldig ut for Nordland fylkeskommune. 

Dette ville innebære en redusert årlig inntekt på 284 mill. kroner når omleggingen slår ut for 

fullt i 2020. En betydelig del av de reduserte overføringene er lavere tilskudd til å drifte 

ferjesamband og øvrig samferdsel. 

 

Fylkesrådet har satt i gang et omfattende arbeid med å lage et nytt «hurtigbåt - og ferjekart» 

som inneholder forslag til omstrukturering av både hurtigbåt- og ferjesamband. Dette 

prosjektet er ikke ferdigstilt og det er uklart hvilken oppfølging det vil få i det videre 

planarbeidet.  

Fordi regjeringen i revidert nasjonalbudsjett før sommeren har gitt signaler om en ny 

vurdering av kostnadsnøklene for blant annet ferjer og hurtigbåter, er den politiske 

behandlingen av forslagene satt på vent inntil de framtidige økonomiske rammene er klarere, 

ventelig våren 2017.   

 

I arbeidet med RTP er det satt et stort fokus på næringslivets transporter gjennom utarbeidelse 

av en nærings- og godsstrømsanalyse for Nordland. Fylkesrådene i Nordland, Troms og 

Finnmark har også laget en felles strategi «Fra kyst til marked» som innspill til neste NTP. 

Strategien er særlig opptatt av sjømatnæringens transportveier til markedene og 

fylkesveinettets betydning.  

 

Gapet mellom samferdselsbehov og ønsker om satsinger på den ene siden, og etterslep og 

tilgjengelige ressurser på den andre gjør det desto viktigere med et kunnskapsbasert grunnlag 

for mål, strategier og prioriteringer av samferdselstiltak.  

 

 

 

 



 

 

Indre Helgeland Regionråds uttalelse til 

Regional transportplan Nordland 2018 – 2029 – strategisk del: 
 

 

 

Generelt 

Arbeidet med Regional transportplan Nordland (RTP) har vært godt forankret og med gode 

muligheter for innspill og dialog underveis.   Indre Helgeland Regionråd (IHR) har gitt 

høringssvar til RTP-Planprogram og angitt våre prioriteringer her. Disse omfatter ikke bare 

prosjekter og tiltak, men også innspill til tema, perspektiver og forslag til retningsvalg som er 

relevante for strategisk del av RTP.  Vi har også deltatt i de høringskonferanser som har vært 

arrangert. 

 

Innspill til status, utviklingstrekk og Fylkesrådets vurderinger 

Regionrådet støtter fylkesrådets visjon for RTP: «Samferdsel skal binde sammen Nordland 

– og Nordland med resten av verden.»   Vi ønsker å bidra til forslag i strategisk del som 

underbygger og konkretiserer denne visjonen.  

 

 

Næringstransporter og godsknutepunkt 

IHR støtter fylkeskommunens ambisjon om en helhetlig tilnærming til utvikling av 

samferdsel i Nordland.  Det vil i den sammenheng være viktig at statlige og regionale 

satsinger støtter opp hverandre og at prosessene samkjøres. 

 

En samordning av transportplanlegging på tvers av politiske nivåer og transportformer er 

avgjørende for å følge opp visjonen og nå målene.  Et godt eksempel er hovedmålet om 

effektive og bærekraftige næringstransporter.  Her bør planen tydeliggjøre strategier for å 

utvikle etablerte knutepunkter og regionale intermodale terminaler. Konsolidering av gods 

ved knutepunkter er helt nødvendig for å skape bedre retningsbalanse, et konkurransedyktig 

tilbud for næringslivet og vekst for båt og bane.  Mo i Rana som godsknutepunkt er viktig for 

hele regionen.  Dette vil også måtte legge føringer for satsinger på tilførselsveiene og de «ytre 

havnene» Nesna (Hurtigruten/båtruter) og Stokkvågen (ferger) 

 

Fylkesrådet påpeker i planutkastet at mangel på retningsbalanse i godsstrømmer mellom 

Nordland og omverdenen begrenser mulighetene for kostnadseffektive transportløsninger.   

Vi er enig i at dette er en viktig utfordring der strategien i RTP bør bidra til å utvikle 

knutepunktene. 

RTP bør også tydeliggjøre at fylkeskommunen har en viktig rolle som pådriver for 

samhandling mellom aktører langs jernbanen og sjøveien om å skape miljøvennlige 

transporttilbud som overfører gods fra vei til bane og sjø.  

  

 

Regionforstørring  

Ferje- og hurtigbåttilbudet er grunnleggende viktig for vår region. Det videre arbeidet med 

hurtigbåt- og ferjekart bør derfor ha tydelige mål om å ivareta de viktigste transportveiene for 

næringslivet, kombinert med befolkningens behov for å komme seg på jobb og til 

servicetilbud i kommune- og regionssenter.  Et strategisk mål bør også innebære en videre 



utvikling av etablerte knutepunkter som for eksempel Nesna, Stokkvågen, Tonnes og Onøy i 

vår region.   

 

For å nå målet om å styrke BAS-regionene bør det også settes mål om utbedring av 

flaskehalser på fylkesveiene som er viktige for å binde omland og regionssenter sammen, eks. 

Fv12 og Fv 17. 

 

Vår region har også en fylkesvei med en annen viktig korridorfunksjon: Fv 806 (Korgen – 

Hattfjelldal) er korteste omkjøringsmulighet mellom to utlandsforbindelser (E12 og Rv73) og 

for en lengre strekning av E6, i tillegg til å knytte Indre Helgeland sammen.   

 

Indre Helgeland Regionråd ser gjerne at strategidokumentet vektlegger korridorfunksjoner, 

også utenom de tettest befolkede områdene, som viktige for utvikling av fylkets helhetlige 

transportsystem. 

 

Vi vil i tillegg foreslå at strategidokumentet løfter opp følgende hensyn:  

 

- Eksportrettede industri- og næringsklynger i vekst blir så viktige for Nordland 

framover at de bør få større oppmerksomhet i planen.  

Dette omfatter både tradisjonell næringstransport, digital kommunikasjon, samt 

arbeidspendling – også utenom de største byene.  

  

- Planarbeidet bør omfatte tiltak som kan bidra til å utløse reiselivsnæringens 

store potensial i Nordland.  

Her vil vi spesielt løfte opp mulighetene som ligger i flere direkteruter med fly inn mot 

samtlige regioner i fylket.  Likeså må båt- og fergeruter legges opp slik at det støtter 

opp om reiselivsnæringens behov (eks. muligheter for øyhopping med sykkel, kajakk 

m.m.  

 

- Det bør vurderes et eget kapittel i planen som tar for seg grenseregionalt 

samarbeid om transportutvikling.  

Indre Helgeland Regionråd omfatter samtlige grensekommuner mot Sverige mellom 

Saltfjellet og Trøndelag.  Økt transportsamarbeid kan bidra til regional utvikling på 

tvers av landegrensene i flere av våre kommuner - og det pågår allerede et spennende 

grenseregionalt samarbeid mellom Helgeland og Västerbotten.  Det bør være 

strategisk viktig for Nordland at dette arbeidet løftes fram og styrkes. 

 

Indre Helgeland regionråd har deltatt i den første felles utredningen av en veikorridor 

gjennom tre land.  Trafikverkets «Åtgärdvalsstudie» (KVU) for E12 anbefaler økt 

samarbeid om både planlegging og utvikling av korridoren med vei, jernbane, 

ferjeforbindelse og tilførselsveier.  Et slikt behov for tettere samarbeid er generelt 

viktig for utlandsforbindelsene, og det er spesielt strategisk viktig å bygge opp om 

transportveiene og havnene som inngår i det transeuropeiske transportnettet (TEN-T).  

 

 

 

Kunnskapsgrunnlaget bør oppdateres 

Utarbeidelsen av nærings- og godsstrømsanalyse for Nordland har fått fram ny og viktig 

kunnskap om næringslivets transportbehov og bruk av samferdselsnettet.  Vi vil minne om at 

dette i beste fall er et rimelig korrekt øyeblikksbilde, men at det vil være vesentlig å få på 



plass verktøy som ser framover, som fanger opp lokal kunnskap og oppdateres i forhold til 

nye etableringer og endringer i næringslivets transportbehov.  

 

Det er forbedringsmuligheter i kunnskapsgrunnlaget for planforslaget.  

Regionrådet har i flere omganger pekt på at trafikkmålingene på en rekke strekninger er 

mangelfulle, utdaterte og lite systematisk fulgt opp. Et godt eksempel er oversikten over 

årsdøgntrafikk (ÅDT) for en rekke fylkesveier i Nordland.  

 

Eksempelvis gjelder dette på Fv12/Fv17 som er transportveien for en stor og vekstkraftig 

sjømatnæring på kysten med et viktig godsknutepunkt. En transportkorridor som også vil få 

økt betydning gjennom Westcon og Mo Industriparks utvikling av en større industrihavn i 

Langsetvågen i Nesna kommune.  Fv17 og Fv12 er også hovedkorridoren som binder sammen 

kyst og innland på Nord-Helgeland.  

 

De eksterne godsstrømsanalysene som har vært gjort har så langt basert seg på innrapporterte 

data fra «utvalgte næringer».  I noen grad har dette kunnet la seg utfylle og korrigere ved 

trafikktall på ferger m.m.  Dette ville imidlertid vært langt bedre datagrunnlag dersom 

tellepunkt langs de viktigste veikorridorene også hadde vært flere og oppdaterte. 

 

Vi ber om at planen forutsetter rutinemessige og kontinuerlige trafikkmålinger som kan fange 

opp både person- og varetrafikk på viktige korridorer som binder sammen regioner, for eks. 

Fv12 og mer bynære strekninger som mangler slike målinger i dag.   Dette vil kunne sikre et 

bedre grunnlag for framtidige trafikkanalyser. 

 

Vi ber også om at et felles gjennomgående billett- og betalingssystem fortsatt prioriteres.   

 

 

Indre Helgeland Regionråd ber om at disse hensyn vurderes og kan styrkes i plandokumentet. 

Vi håper det vil gi gode bidrag til valg av strategier - og til prioriteringene i de kommende 

handlingsplanene.   

 

Vi ser fram til den videre oppfølging. 

 

 

 

 

Indre Helgeland Regionråd 

23 august 2016 

 

 

Arne Langset 

Sekretariatsleder  

 

 

 

 

 

 


