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Sammendrag 

Fylkestinget ber om at arbeidet med Regional transportplan Nordland 2022-2033 
(RTP) settes i gang.  

Regional planstrategi Nordland er det overordnede styringsdokumentet i Nordland 
fylkeskommune. Planstrategien er under revidering, og skal vedtas i Fylkestinget i 
april 2021. RTP skal være den øverste strategiske plan for hele samferdselsområdet 
i Nordland fylke, og gir retning for alle temaer innen mobilitet og transportinfrastruktur 
i planperioden 2022-2033. Planprosessen skal sikre god forankring gjennom en bred 
samarbeids- og medvirkningsprosess, både internt i fylkeskommunen og eksternt i 
Nordlandssamfunnet som planen får konsekvenser for.   

Bakgrunn 

Regional planstrategi 

I plan- og bygningsloven er Regional planstrategi det overordnede 
styringsdokumentet i Nordland fylkeskommune. Planstrategien er under revidering, 
og skal vedtas i fylkestinget i april 2021. I planstrategien vil det gå frem at den 
strategiske rollen for mobilitet og transportinfrastruktur spiller en viktig rolle for 
regional utvikling, og vil være et helt sentralt tema i regionalt planarbeid. 

Gjennom forvaltningsreformen har Nordland fylkeskommune fått en ny og utvidet 
rolle som en mer helhetlig transportpolitisk aktør. Det er nødvendig å opparbeide et 
godt kunnskaps- og vedtaksgrunnlag gjennom RTP.  

Regional transportplan 

Regional transportplan Nordland 2018-2029, strategisk del ble vedtatt i fylkestinget i 
oktober 2016 (sak 137/2016). Handlingsprogram 2018-2021 ble vedtatt av 



2 

 

Fylkestinget i juli 2017 (sak 083/2017).  

Nasjonal transportplan 

Det er viktig at revidert RTP tar opp nasjonale mål og føringer for transportpolitikken. 
Dette vil også styrke forankringen for de prosjektene og tiltakene fylkeskommunen 
ønsker å få inn i Nasjonal transportplan. 

Regjeringen vil overlevere Stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022-2033 før 
påske og behandles i Stortinget våren 2021. Nordland fylkeskommune har levert flere 
innspill underveis i planprosessen. En revidert RTP vil være behandlet i fylkestinget 
omkring årsskiftet 2021/2022, og noe tid etter NTP behandling i Stortinget. 

Statens vegvesen leder det nylig igangsatte arbeidet med Konseptvalgutredning 
(KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. Utredningen skal belyse hva som trengs 
for å utvikle en moderne og sammenhengende infrastruktur, som gir attraktive bo- og 
arbeidsmarkedsregioner og som kobler produksjon av varer og tjenester til 
markedene. Dette vil gjelde både veg, jernbane, luftfart og sjøtransport. Arbeidet vil 
skje i tett samarbeid med transportetatene, fylkeskommuner, kommuner, regionråd 
m.fl., og vil være et ledd i neste revidering av NTP 2026-2037. KVUen vil 
sannsynligvis foreligge våren 2024, noe som innebærer at KVU bør sendes til 
Samferdselsdepartementet innen april 2023. 

Problemstilling 

Det skal utarbeides en regional strategisk transportplan for perioden 2022-2033 og et 
åtteårig handlingsprogram inndelt i to fireårsperioder, som legges fram for 
fylkestinget rundt årsskiftet 2021/2022. Transportplanen og tilhørende 
handlingsprogram skal sikre gjennomføring av vedtatt politikk på transportområdet. 

RTP skal omhandle hele transportsystemet i fylket og i tillegg temaer utenfor 
fylkeskommunen sine ansvarsområder. 

Finansiering av tiltakene vurderes årlig i behandlingen av fylkeskommunens 
økonomiplan og årsbudsjett. 

Drøfting 

RTP skal formulere hovedmål, delmål og strategier for de ulike transportområdene. 
Dette danner grunnlaget for handlingsprogrammet og hvilke tiltak det er behov for å 
iverksette i planperioden. 

Hovedformålet med RTP er å etablere en strategisk overbygning for å samordne 
Nordlands ansvarsområder i en felles plan, og å kunne se virkemidlene under de 
forskjellige transportformer i sammenheng. Videre å utvikle de viktigste 
prioriteringene og tiltakene som må gjøres i fylket for å løse dagens og fremtidens 
transportbehov og transportløsninger. 
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RTP skal også være et godt virkemiddel for å koordinere statlig, fylkeskommunal og
kommunale interesse innen transportområdet i fylket.

Rullering av gjeldende RTP 2018-2029 vil følge prosess og krav til medvirkning etter
bestemmelsene i plan og bygningsloven. Forankring, deltakelse og medvirkning i
planarbeidet er viktig for å gi den regionale planens legitimitet og gjennomføringskraft
for de involverte.

Prosjektfaser

Utarbeidelse av RTP inndeles i følgende fire hovedfaser, slik figuren nedenfor viser.

Figur 1: Prosjektfaser i RTP

Organisering

Planprosessen skal sikre god forankring gjennom en bred samarbeids- og
medvirkningsprosess, både internt i fylkeskommunen og eksternt i
Nordlandssamfunnet som planen får konsekvenser for. Prosjektet organiseres slik
figuren nedenfor viser.
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Figur 2: Organisering av RTP planprosess

Fylkesrådet vil være styringsgruppe for arbeidet, og avdeling Transport og
infrastruktur vil ha hovedansvaret for planprosessen. Det legges opp til politisk
medvirkning fra opposisjonen i fylkestinget.

Videre vil andre avdelinger i fylkeskommunen dras aktivt inn i arbeidet. Regionråd,
kommuner, NHO, LO, offentlige institusjoner, sektormyndigheter,
interesseorganisasjoner og andre interessenter involveres også i planprosessen.

Det er satt opp en stram tidsplan for arbeidet, og framdrift i tråd med planen krever at
arbeidet med RTP blir prioritert i alle seksjonene og avdelingene i fylkeskommunen.

Planprogram

Plan- og bygningsloven krever at det i forkant av alle regionale planer skal utarbeides
et planprogram. Planprogrammet 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
interessealternativer/transportløsninger som vil bli vurdert og behovet for utredninger.
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter
varsling av planoppstart.

Styringsgruppen har ansvaret for at det utarbeides og vedtas planprogram, samt

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/*
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påfølgende prosess med utarbeidelsen av selve RTP med handlingsprogram for 
fylkestinget.  

RTP som strategidokument og overordnet konseptuelt nivå skal ikke vurdere 
konkrete utbyggingsprosjekter og arealbruk, og vil dermed ikke utløse krav til 
konsekvensutredning i henhold til «Forskrift om konsekvensutredninger for planer 
etter plan- og bygningsloven». 

Medvirkning 

Medvirkning er ikke vurdert som relevant for denne saken. RTP prosessen skal sørge 
for aktiv involvering og medvirkning internt i fylkeskommunen og i 
Nordlandsamfunnet. 

Fylkesrådets vurdering 

Arbeidet med RTP starter opp parallelt med utarbeidelse av Regional planstrategi 
Nordland, som skal vedtas i fylkestinget i april 2021. Planstrategien vil legge føringer 
for det videre arbeidet med RTP. 

Hovedmålet med RTP er å sikre at Nordland videreutvikles som en attraktiv region 
for bosetting, arbeidsliv og næringsutvikling. Det er avgjørende å etablere 
transportinfrastruktur og transportløsninger som oppleves effektiv, forutsigbar, sikker 
og miljøvennlig. RTP skal også bidra til å videreutvikle robuste bo- og 
arbeidsmarkedsregioner som innebærer regional utvikling og regionforstørring. 

Viktig mål med RTP er å samordne felles utfordringer og prioriteringer, og sikre riktig 
og effektiv ressursbruk til et sammenhengende transportsystem i vårt fylke. Derfor vil 
forankring, deltakelse og medvirkning vektlegges i det regionale planarbeidet for å gi 
RTP legitimitet og gjennomføringskraft. 

Plandokumentet skal være på et overordnet strategisk nivå og ivareta helhetlige 
transportløsninger, blant annet ved å reflektere korridortenkning og se ulike 
transportformer i sammenheng. Arbeidet skal også bidra til å samordne fylkets og 
naboregionenes felles utfordringer og prioriteringer. Konkrete tiltak følges opp 
gjennom åtteårig (4 + 4) handlingsprogram. 

Relevante problemstillinger som må løses i RTP vil blant annet være hvordan skal 
fylkeskommunale begrensede økonomiske midler prioriteres innen 
samferdselssektoren på en best mulig og effektiv måte for innbyggere og næringsliv? 
Hvordan kan risikoen for trafikkulykker reduseres? Hvordan skal kollektivtransporten 
utvikles? Hvordan skal vi sikre mobiliteten til innbyggerne og effektive 
godstransporter samtidig som vi skal bidra til å nå målene for klimapolitikken 
regionalt og nasjonalt? Hvordan skal samferdselssektoren bygge opp under et sterkt 
utviklede næringsliv? Hvordan skal fylkeskommunen prioritere sine innspill til 
nasjonale styringsmakter, f.eks. utarbeiding av neste NTP? Hvordan skal man nå 
fylkeskommunens mål for folkehelse og universell utforming? 
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En rekke nasjonale og regionale planer legger føringer for arbeidet med revidering av 
RTP.  FNs sine bærekraftsmål og NTP vil være særlig relevante. RTP skal ha fokus 
på hvordan transportsektoren skal møte framtidige klimaendringer på en god måte. 
Det skal legges til grunn at Nordland fylke skal minimere negativ påvirkning på natur 
og miljø. Dette gjennom å legge til rette for ny teknologi, tilrettelegging for 
miljøvennlig transport og bidra til lavere og endrede transportbehov. Det er også 
viktig å forankre innspill til neste NTP 2026-2037 i RTP, noe som vil styrke 
mulighetene for å få inn gode Nordlandsprosjekter. 

Revidering av RTP skal med utgangspunkt i gjeldende RTP oppdatere, videreutvikle 
og tilpasse dagens og fremtidige utfordringer og muligheter innen transportområdet. 
RTP dokumentene skal forenkles og øke brukervennlighet og relevans med sikte på 
aktiv oppfølging i seksjonene og årlige rapporteringer til fylkestinget. 

Fylkesrådet legger til grunn at RTP skal ha en helhetlig tilnærming, være ambisiøse, 
prioritere og være godt styringsverktøy for de involverte samarbeidsaktørene i 
Nordland fylke.  

RTP fastsetter de overordna mål og tiltak for transportsektoren og skal være 
grunnlag for fylkeskommunens økonomiplaner og årsbudsjetter. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Planen vil bli utarbeidet innenfor eksisterende budsjettrammer, og de ressursene 
avdelingene disponerer. 

Utover de forhold som er beskrevet i dette saksfremlegget vil saken ikke medføre 
noen økonomiske, administrative eller personellmessige konsekvenser for Nordland 
fylkeskommune. Saken har heller ingen konsekvenser knyttet til gjennomgående 
fylkeskommunal politikk knyttet til likestilling, universell utforming, miljø og folkehelse. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

Nordland fylkesting vedtar oppstart av «Regional transportplan Nordland 2022-2033» 
i henhold til plan- og bygningslovens kap. 8. 

 

Bodø den 13.11.2020  
Tomas Norvoll Bent-Joacim Bentzen 
fylkesrådsleder fylkesråd for transport og infrastruktur 
sign sign 

 

 
 

13.11.2020 Fylkesrådet 
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Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
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