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Befolkningsutvikling Nordland
Perioden 2000-2030

Kilde: SSB sin middels prognose (MMMM)

2,9 % økning 

i perioden 

2020-2030

Befolkningsutvikling

• Av Nordlands 41 kommuner har 24 kommuner under 2.700 

innbyggere

• Befolkningsveksten forventes å skje i og omkring byer og 

tettsteder

• Om lag 85 % av befolkningen bor og jobber i bo- og 

arbeidsmarkedsregioner knyttet til de største byene i fylket

Næringsliv

• Nordland har store naturressurser og verdiskapningen har i 

mange år ligget betydelig over landsgjennomsnittet

• Disse næringene bygger på naturressurser knyttet til kyst, 

landarealer, vannkraft, marine ressurser, mineraler, olje og 

gass

• Spredt bosetting er en viktig forutsetning får å kunne utnytte 

de naturgitte ressursene og lokalkunnskap

Nasjonale andelen 

av innbyggere i 

Nordland går ned



Nordland fylkeskommune er en viktig regional utviklingsaktør

• Bidra til å styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet for bosetting og 

næringsutvikling

• Tilrettelegge for bærekraftig vekst, livskvalitet og folkehelse

• Videreutvikle robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner som innebærer regional utvikling og 

regionforstørring

• Et fylke med høy verdiskaping, økonomisk aktivitet og positiv samfunnsutvikling – Vi har 

en styrket nasjonal betydning for Norge



Fylkeskommunens ansvarsområder innen samferdsel

• Rollen som vegeier

• Rollen som ansvarlig for kollektivtransport

• Påvirkerrollen

• Gjennom forvaltningsreformen har fylkeskommunen fått en ny og utvidet rolle 
som en mer helhetlig transportpolitisk aktør
– Overtakelse av ansvaret for innkjøp av innenlandske flyruter, såkalte FOT-ruter

– Overtar ansvaret for fiskerihavnene fra staten til regionalt nivå – Ikke avklart så langt

– Tidligere og tydeligere rolle i regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 

• Avgjørende å etablere en infrastruktur og et transportsystem som oppleves 
effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig for innbyggere, arbeidsliv, næringsliv 
og reisende



• 22 fylkesvegferjesamband

• 1 fylkesvegferjesamband Andenes – Gryllefjord

• 20 lokal-/hurtigbåtruter, hvorav 2 er regionale 

samband og 2 er bilførende

• Kystgodsrutebåt strekningen Bodø – mellomsteder –

Sandnessjøen

• Fylkeskommunen er ansvarlig for lokal kollektivtrafikk 

og skoleskyss. 

– 440 busser

– 7.000 stoppesteder

– 14 mill. km / 350 turer rundt jorda

• I distriktene er det relativt få som nytter seg av 

kollektivtilbudet, og det henger sammen med både 

bosettingsmønster, kollektivtilbudet, god tilgang på 

parkeringsplasser og lavere kostnader knyttet til 

bruken av privatbiler

Kollektivtransporten i Nordland



Fylkesvegnettet i Nordland

• 4.110 km fylkesveger 

• Samlet fylkesveglengde tilsvarer kjøreavstanden mellom 
Andenes – Roma, eller luftlinje Andenes – nord i Marokko

• 1.890 km med lav dekketilstand

• 123 km gang- og sykkelveg

• 260 km uten fast dekke – 6 % av fylkesvegnettet

• 52 fylkesvegtunneler med samlet lengde på 79 km

• 29 tunneler over 500 m.

• Nærmere 850 bruer
• Stor andel kystbruer

• 70 ferjeleier/-kaier

• 52 skredpunkter med høy eller middels skredfaktor

• Vedlikeholdsetterslep på 9,3 mrd. kr



Luftfart

• FOT-ruter på alle kortbanene i fylket, med unntak av Skagen

• Overtar ansvaret for helikopterruten Bodø-Værøy 1. januar 

2021 

– Kontraktsperiode 1. august 2019 – 31. juli 2024

• Overtar ansvaret for regionale flyruter (FOT-ruter) 1. april 

2022

– Utarbeidelse av anbudsgrunnlag sammen med Troms og 

Finnmark og Trøndelag i perioden januar – mai 2021

– Ikke tatt stilling til ny kontraktsperiode

• Utviklingen i Coronapandemien vil påvirke økonomi og 

flytilbudet



Fiskerihavner – «Fra kyst til marked»

• Velfungerende fiskerihavner er et sentralt element i regional utvikling 

og livskraftige kystsamfunn, og er et naturlig bindeledd mellom sjø- og 

landeveg – «Fra kyst til marked»

• Totalt 71 fiskerihavner i Nordland, hvorav 61 er næringsaktive

• Så langt ingen avklaringer om fiskerihavnene i Andøy, Værøy og Røst 

videreføres i NTP 2022-2033

• Stortinget bestemte at statens fiskerihavner skal overføres fra 

Kystverket til fylkeskommunene 1. januar 2020. 

– Ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og investeringer

• Fylkeskommunen overtar ikke ansvaret for fiskerihavnene så lenge det 

ikke blir tilstrekkelig økonomisk kompensert for kostnadene til 

oppgavene



Regional transportplan Nordland (RTP)

• Formålet med RTP er å samordne felles utfordringer og prioriteringer, og 

sikre riktig og effektiv ressursbruk til et sammenhengende og fungerende 

transportsystem for innbyggere, arbeidsliv, reisende og næringsliv

• Gjeldende RTP gjelder perioden 2018-2029

– Viser fylkets mål og strategiske tiltak innen transportområdet

– Grunnlag for fylkeskommunens samferdselspolitikk

– Plan for 12 år for å følge Nasjonal transportplan perioden

• Gjeldende handlingsprogram for perioden 2018-2021

– Prinsipper og strategier konkretiseres og gjøres synlig i form av 

handlingsrettede tiltak

• Rulleres hvert fjerde år

• RTP er viktig grunnlag for prioriteringer gjennom fireårig økonomiplan og 

endelige bevilgninger gjennom årsbudsjetter

– Årsbudsjettet er en bindende plan for fylkeskommunens samlede virksomhet for 

det kommende år



Oppbygging av RTP

• Utviklingstrekk og utfordringer

• Trafikksikkerhet

• Klima og miljø

• Fylkesvegnett og ferjesamband

• Kollektivtransport

• Næringstransporter

• Regionforstørring

• Gående og syklende

• Overordnede prioriteringer og økonomiske rammer

Tema delt på:

• Hovedmål

• Delmål

• Strategier

• Tiltak

Det er et mål om at RTP skal bidra til å fremme bolyst og næringsutvikling. For å oppnå dette har 

RTP syv plantema knyttet til ulike fagområder som er viktig for måloppnåelse:



RTP 2022-2033 skal legge til grunn:

• Trafikksikkerhet

• Det grønne skifte i transportsektoren

• «Fra kyst til marked» - strategi

• Alle fylkeskommunal og statlig transportformer



0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

M
ill

. k
r

Økonomiplan perioder

Utvikling i investeringsrammer i økonomiplanen
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Utvikling i drift og vedlikehold  -
fylkesvegnettet i Nordland

Drift veg

Vedlikehold veg

• Økonomiplan 2021-2024 gir økt satsing på vedlikehold av fylkesvegnettet, reduksjon i investeringer 

og satsing på klimavennlig transportløsninger

• Store økonomiske bindinger for større vegprosjekter, rassikring, kystbruer, sikkerhetskrav for 

tunneler og tilpasninger av infrastruktur til lav-/nullutslippsteknologi

Hard prioriteringssituasjon til kommende RTP



Ferje
583 mill. kr.

Hurtigbåt
357 mill. kr.

Buss
396 mill. kr.

Veg
512 mill kr.

Samferdselssektoren 

utgjør 42 % av totale 

netto driftsutgifter

Nettoutgifter driftsbudsjett 2020

Kilde: Perspektivmeldingen

Forslag til årlig økning på 150 

mill. kr  til vegvedlikehold i 

økonomiplan 2021-2024



Vedtak om oppstart og 

utarbeidelse av planprogram

Planprogram til offentlig ettersyn

Vedtak av planprogram

Framlegg RTP med 

Handlingsprogram

RTP med Handlingsprogram til 

offentlig ettersyn

Vedtak RTP med 

Handlingsprogram

Utarbeide prosjektplan

Utredningsarbeid og utarbeiding 

av RTP og Handlingsprogram

Forprosjektfasen: Utarbeide 

prosjektplan, samt oppstart og 

utarbeidelse av planprogram som 

beskriver innhold i planen og innretning 

av planprosessen. Parallelt regionvis 

møter med regionråd m.fl.

Hovedprosjektfase: Utarbeidelse av 

kunnskapsgrunnlag og planforslag

Vedtaksfasen: Vedtatt høringsforslag 

og endelig vedtak av ferdig plan

Iverksetting: Handlingsprogram Iverksetting – RTP med 

Handlingsprogram

September 2020

Årsskiftet 2021/2022

Vinter 2021

Desember 2020

Høsten 2021



Problemstillinger som kommende RTP skal svare på –
Alle transportformer - fylkeskommunal- og statlig ansvarsområder

• 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 i by og distrikt?
– Buss, hurtigbåt, ferje, fly, tog, gange-/sykkel m.m.

• 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 man nå fylkeskommunens mål for folkehelse og universell utforming?

• Hva skal fylkeskommunen prioritere i sine innspill til neste NTP 2026-2037?



Oppdrag 1, februar 2021:

Hovedutfordringer

• For å få gode og effektive transportløsninger er det viktig at aktørene i en tidlig fase av 

RTP arbeidet definerer hva de regionalt ser som de:

– Viktigste transportbehovene i dag og i fremtiden

– Største utfordringene i dag og i fremtiden

– Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene i fremtiden

• Gjelder både fylkeskommunal og statlig transportinfrastruktur og transportløsninger 

– Drift, vedlikehold og investeringer

• Vi ønsker nå å få innspill på utfordringer, og at mål, løsninger og prioriteringer ikke vil være 

tema i denne tidlige fasen av arbeidet

• Viktig kunnskapsgrunnlag for å kunne prioritere prosjekter og tiltak som kan løse våre 

utfordringer til det beste for Nordlandssamfunnet



Krav til innspill – Viktigste hovedutfordringer

• Ønsker kortfattede skriftlige innspill på hovedutfordringer, og gjerne med 
oppsummering i kulepunkter
– Evt. mer utfyllende kommentarer kan benyttes som vedlegg

• Kommuner oppfordres til å gi felles innspill og prioriteringer innen sin region gjennom 
sine interkommunalt politisk råd

• Begrenset økonomisk handlingsrom og økonomiske bindinger krever strenge krav til 
prioriteringer av prosjekter og tiltak til kommende RTP

• Skriftlige innspill følges opp i møter med interkommunalt politisk råd og øvrige 
interessenter/interesseorganisasjoner

• Konkrete/detaljerte rutetilbud for kollektivtransporten inngår ikke i arbeidet med RTP, 
men tas opp i de regionale rutemøtene mellom fylkeskommunen og 
kommunene/regionråd



Desember 2020

Orientering 

Oppstart av RTP

Oppdrag 1

Februar 2021

Transportbehov, utfordringer 

og utviklingstrekk

Viktig kunnskapsgrunnlag

Oppdrag 2

Tidlig høst 2021

Prioriteringer av prosjekter 

og tiltak i prioritert rekkefølge 

Strategi- og handlingsplan

Vinter Høst

Høring planprogram

Minimum 6 uker

Skriftlig innspill og 

oppfølgingsmøter 

med Interkommunalt 

politisk råd og andre 

interessenter

Høring Strategi-

og handlingsplan

Minimum 6 uker

Medvirkningsprosess - Møteplan

Skriftlig innspill og 

oppfølgingsmøter 

med Interkommunalt 

politisk råd og andre 

interessenter


