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Prioriteringer for NTP 2022-2033 
Samferdselsforum Nord oversender med dette høringsuttalelse på ny NTP for perioden 2022-2033. 
Uttalelsen er delt opp i følgende deler 

 
Innledning 

Samferdselsforum Nord består av følgende organisasjoner; NHO Arktis, NHO Nordland, 
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Nord Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon 
(NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Region 
Nord (MEF), LO Nordland og Troms og Finnmark, Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) og NHO 
Logistikk og transport.  

Målet for Samferdselsforum Nord er å samle næringslivet og politikere om felles 
samferdselsprioriteringer for Nord - Norge, som ledd i påvirkningsarbeidet overfor sentrale 
myndigheter for mere midler til infrastruktur.  

En offensiv og framtidsrettet samferdselspolitikk er viktig for den regionale utviklingen. Regioner 
bindes sammen av transporter, og samferdsel betyr mye for god næringsutvikling.  

I Nord Norge er vei spesielt viktig på grunn av lange avstander både internt i landsdelen og til 
markedene i Europa. Dette medfører store transportkostnader og stort tidsforbruk. For Troms og 
Finnmark som ikke har jernbane, er spesielt det vei som best dekker transportbehovene og er av stor 
viktighet for næringsutvikling.  

Befolknings- og næringsutvikling er viktige elementer når det gjelder samferdselsplanlegging. Det 
dreier seg om arbeidsplasser, skoletilbud, fritids- og kulturtilbud, mangfold og infrastruktur når 
næringsliv etableres og mennesker velger å bosette seg i regionen, kommunen eller lokalsamfunnet.  

Vekst, nyetableringer og næringslokaliseringer gir ringvirkninger når det gjelder befolkningsstruktur 
og bosettingsmønster. Derfor skal samferdselspolitikken tilpasses befolkningens og næringslivets 
mønster og utvikling.  
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Gjennom økt næringsutvikling og internasjonalisering er det også påkrevd å investere i god 
infrastruktur for å være i posisjon innen de store utbyggingsprosjektene iverksettes. Næringslivet må 
derfor gis mulighet til å utvikle samarbeid og posisjonere seg i forkant. 
 
Skal Nord - Norge lykkes med nordområdesatsing, beholde eksisterende næringsliv og etablere nytt, 
må derfor infrastruktur nå komme på plass og medvirke til at vi kan få til en positiv utvikling, og ikke 
være til hinder for dette.  

Endringer i næringsstruktur og økende urbanisering vil forsterke kravene til infrastruktur og transport 
i årene fremover. Kapasitet, bedre pålitelighet og reduserte miljøplager må være sentrale elementer i 
den nye NTP perioden.  

Nord - Norge utgjør i underkant av 10 % av befolkningen. Samtidig har Nord - Norge 29 % av den 
totale infrastruktur på vei og bane, 40 % av landarealet og 60 % av sjøarealet. Analyser basert på 
årsdøgntrafikk medfører således at landsdelen taper i forhold til øvrige regioner. Samfunnsnytten, 
verdiskapning og ringvirkninger ivaretas for dårlig i dagens analysemodeller. Virkningene av 
samferdselsinvesteringene må komme bedre fram, og synliggjøre verdiskapingen og 
produktivitetsøkninger som følge av utvidede bo- og arbeidsmarkeder, samt økt arbeidskrafttilbud.  

Enkeltprosjekter kan være ulønnsomme isolert sett, men nytten vil bli positiv når flere prosjekter 
sees i sammenheng over lengre strekninger. I lønnsomhetsmodellene må det sees nærmere både på 
tidsverdier, prosjektenes levetid og diskonteringsfaktoren som anvendes. I Nord - Norge må 
samferdselsinfrastrukturen bygges kraftig ut for at næringslivet skal kunne møte utfordringene i 
kommende år. Det gjelder all infrastruktur, men det er fortsatt slik at er veisektoren, i mangel av 
andre alternativer og et stort etterslep, fortsatt er viktigst. 
 
I planleggingen av de store prosjektene bør tilførselsveiene til og fra produksjonssted, havn eller 
terminal tas med. Der det er relevant, bør prosjektbeslutningene omfatte både hovedvei og 
tilførselsvei for å oppnå størst mulig samlet nytte av investeringene.  

I Nordland er veitransport den klart viktigste prioriteringen på kort sikt. Å rangere mellom jernbane-, 
luft- og sjøtransport er utfordrende, da det er vesentlig forskjeller på hva som transporteres med de 
ulike transportbærerne. Med hensyn til fremtidens behov for mobilitet av varer, synes det å være 
størst potensial for mer frakt av varer på jernbanen og sjø. For luftfarten er det primært arbeidskraft 
og annen nyttetransport, som er det største behovet.   

Understående prosjekter er prioritert på sektor, og innbyrdes hver sektor. 
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I. Veitransport 

1. E6 Hamarøy-Sørfold inkl. Ulvsvågskaret 
Den største flaskehalsen på hovedveien, med mange tunneler som er utdatert og Ulsvågskaret som 
hver eneste vinter gir mange dager med stengt vei. Prosjektet er svært viktig for E6 og korridoren 
mellom Fauske og Narvik. 

2. E6 Narviktunnelen med tilstøtende veinett 
E6 gjennom Narvik sentrum er en belastning for innbyggerne i Narvik og alle som kjører gjennom 
Narvik.  Ved å flytte hovedferdselsåren vil dette revitaliserer Narvik sentrum, og gi rom for å mer 
urbane utvikling og økt attraksjonskraft. Narvik er en viktig regional motor og tiltaket vil bidra til 
bedre byutvikling, mulighet til ny næringsutvikling langs mindre trafikkert gate. Tiltaket øker også 
hastigheten på E6 og åpner for mer effektiv eksport og import av varer, samt håndtering av større 
volum. De største volumene sjømat i Nord-Norge (fra sør-Troms, Lofoten, Vesterålen) fraktes 
igjennom Narvik sentrum. 

3. E10 Lofoten 
Hovedferdselsåren fra vest til øst. Strekningen har lav standard, nedsatt fart og har liten bredde.  
Strekningen har en svært høy ÅDT, er svært rasutsatt, har lange strekninger med nedsatt hastighet 
og har mange flaskehalser.  Det er store mengder næringstransport, og man har også sett en enorm 
utvikling av turisttransport de seneste årene.   
Prosjektet kan også sees i sammenheng med utvikling av ny lufthavn på Leknes. 
 
4. E6/Rv.80 “Fra Bru til bru” 
Landsdelens mest trafikkerte strekning, som også har vært svært ulykkesutsatt de seneste årene.  
Strekningen har flere flaskehalser og strekninger med nedsatt hastighet. Prosjektet tar også for seg 
den viktige flyttingen av E6 ut av Fauske sentrum.  Fauske sentrum er svært belastet med trafikk og 
en flytting vil kunne revitalisere Fauske.  

5. E6 Sørelva – Borkamo 
En flaskehals på veinettet.  Strekningen har lav standard, nedsatt fart og har liten bredde.  
Tilsluttende veier har fått økt standarden betraktelig, mens denne strekningen står igjen.  

6.  E10 Bjørnfjell 
E10 Bjørnfjell er en av de strekningene der det transporteres mest sjømat. Strekningen er smal og 
meget svingete, i tillegg gjør snø og fokk det utfordrende for kjørende. Kolonnekjøring eller stengte 
veier skjer for ofte og dette medfører store utfordringer og kostnader for næringstransporten.   

II. Lufttransport 

1. Prioritere prisreduserende tiltak (reduserte avgifter eller økt FOT-tilskudd, 
konkurransefremmende tiltak) som gir grunnlag for økt ruteproduksjon og bedre frekvens på 
kortbanenettet. 
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2. Ny Lufthavn i Bodø (Ny by – ny flyplass-prosjektet) 
3. Polarsirkelen lufthavn 
4. Leknes lufthavn – ny felles flyplass for Svolvær og Leknes. 
 

III. Jernbane 

Samferdselsforum Nord mener det er tre punkter som er særlig viktig å få plass i kommende NTP:  
 
1. Dobbeltspor på Ofotbanen   
 
2. Opprusting av Nordlandsbanen (nytt signalsystem, krysningsspor og ev. elektrifisering)  
 
Årlig fraktes det ca 200 000 tonn sjømat med jernbane fra Nord-Norge. Narvik er den viktigste 
terminalen i dag, med flere daglige godstog mellom Narvik via Sverige og Alnabru i Oslo. Sjømat fra 
Troms og Finnmark lastes i hovedsak i Kiruna i Sverige.   
 
I nord der person – og godstransport i hovedsak skjer på vei og fly er utslippene betydelig fra 
transportsektoren. Både av klimahensyn, men også av hensyn til økt trafikksikkert er det nødvendig å 
flytte mer gods over på jernbane og båt.   
 
Samferdselsforum Nord er positive til at regjeringen skal gjennomføre en konseptvalgutredning av 
infrastrukturen i Nord-Norge. En helhetlig gjennomgang av transporttilbudet sett opp mot 
transportbehovet er nødvendig. Uansett hvilke løsning man havner på vil transporten skje i en 
kombinasjon av vei, bane, båt og fly, også i fremtiden. Derfor er det viktig at fremtidig 
infrastrukturtilbud i nord vurderes i en helhet.   
  
Godstogpendelen mellom Oslo og Narvik via Sverige (Arctic Rail Express) har siden 1993 vært en 
viktig åre for å frakte dagligvarer nordover og sjømat sørover. De siste årene har sjømatnæringen 
flyttet mer og mer av sjømattransporten over på bane. Næringen selv sier at potensialet fremover er 
betydelig større. Dette kan i stor grad begrunnes med skjerpede krav til klima og trafikksikkerhet.   
 
Hvert år fraktes om lag 200.000 tonn sjømat med tog på Ofotbanen. I tillegg fraktes det mye annen 
gods over Ofotbanen. Ofotbanen er en særs viktig transportåre for landsdelens næringsliv. 
Kapasiteten på Ofotbanen nærmer seg sprengt. For å kunne flytte mer gods over på bane er 
utbygging av dobbeltspor helt nødvendig for å øke kapasiteten samt redusere forsinkelser og bedre 
regulariteten.   
 
 

IV. Sjøtransport 

1. Dypvannskai i Mo i Rana må sikres tilskudd til farledsutbedring. 

2. Bedre regularitet og nattferge på fergestrekningen Lødingen – Bognes. 
 
3. Redusere havnegebyr – og avgiftsbelastningen. 
 
 



 Samferdselsforum Nord  
- vi skal samle næringslivet og politikere om  

felles samferdselsprioriteringer for Nord Norge 

 

 

 

 

4. Fiskerihavnene Ballstad, Andenes, Røst og Værøy (finansiering må følge med i overføring til    
fylkeskommunen) 
 
5. Farledsutbedring av Brønnøyleden 
 
6. Utbedring Risøyrenna 

 
 
 
 
For Samferdselsforum Nord 
 
 
Martin Grønnslett 
Styreleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


