
19.06.2014 

Møte med Helgeland regionråd, 
Dønna torsdag 19.juni  
 
Sør-Helgeland regionråd, Brønnøysund 
20.juni 2014. 

 
Tema:  

- Ny Nasjonal transportplan NTP 2018-2027 
 
- Konseptvalgsutredning (KVU)  SYM Helgeland 

 
 
 
 

Strategisjef Unni M. Gifstad 



Mange veger, mange planer 



Hovedstrategier riksveginvesteringer 
Region nord 2014 - 2017 

● Gjennomføre Store prosjekter som er prioritert i Nasjonal 
transportplan (NTP) 

● Tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriftene 

● Utrede nye Sørfoldtunneler på E6 i Nordland  

● Sammenhengende utbedringer 

• E6 Helgeland (Nordland) 

• E8 Skibotndalen (Troms) 

• E6 Brandvold – Heia (Troms)  

• Rv94 Skaidi – Hammerfest (Finnmark) 

● Helhetlig utvikling av byområder 

• Bypakke Bodø 

• Harstadpakken 

● Mindre tiltak innenfor trafikksikkerhet, gang-sykkelveger, 
kollektiv, universell utforming, miljø 

n 



Store prosjekt 2014-2023 

Strategisjef Unni Gifstad, Statens vegvesen 19.06.2014 



E6 Helgeland – tre delprosjekter 

● Helgeland Nord : Korgfjellet – Bolna planlegges ferdig i 
2018. 

 

● Helgeland Sør : Nord-Trøndelag grense - Korgfjellet 
planlegges bygget i perioden  2016-2023. 

 

● Brattås – Lien planlegges bygget i første del av perioden 
2018-23. 

– Ny trase utenom tettstedene Trofors og Grane. 

 

● Strekningen Grong – Nordland fylkesgrense planlegges 
utbedret i perioden 2018-2023. 

 

NTP 2014 - 2023 

20.06.2014 



NTP er felles for alle transportetatene 



Regionvegsjef Torbjørn Naimak, Statens vegvesen 31.03.2014 



Nasjonal transportplan 2018 - 2027 

Nasjonale føringer 

● Kollektivtransport og bymiljø 

● Klimaendringer og samfunnssikkerhet 

● Robuste bo- arbeids- og serviceregioner 

● Bedre framkommelighet og redusert transporttid for 
næringslivet 

● Utvikling av helhetlige strekninger 

● Oppfølging av Barents Transportplan 

● Universell utforming 

● Trafikksikkerhet 

● Ta igjen vedlikeholdsetterslep 

 



Nasjonal transportplan 2018 - 2027 

Ny regjering – ny politikk 

● Kystverket overført til Samferdselsdepartementet 

● Utbyggingsselskap for vegprosjekter 

● Mindre bruk av bompenger 

● Utvalg skal utrede lufthavnstruktur  - 4.sept. 

● Større vekt på samfunnsøkonomiske analyser 

● Infrastrukturfond 

● Gjennomgang av Kystverket og Sjøfartsdirektoratets 
oppgaver 

● Kommunereform. Konsekvenser for fylkesveger og 
kollektivtransport  



Rutevise utredninger foreslår tiltak og strategier 
for utvikling av riksvegnettet fram mot 2050. 

Standardkrav for ulike vegklasser: 
• Vegbredde 
• Fartsgrense 
• Sideterreng 
• Trafikkmengde 
• Kurvatur 
 



Statlige KVUer danner grunnlaget 

for nasjonale prioriteringer 

20.06.2014 



Samferdselsdepartementet bestiller - 

Regjeringen beslutter 

20.06.2014 

● Departementet bestiller  

– KVU fra Statens vegvesen 

– KS1 fra eksterne konsulenter 

 

● KS1-rapportene 

– Utføres i hht rammeavtale med Finansdepartementet 

– KVU har hatt tilstrekkelig kvalitet på dokumentasjon  

– Tilfeller der har KS1 annen anbefaling enn KVU 

– KS1 legger større vekt på nytte/kostnad. Alt. 0 eller 0+ har derfor 
blitt anbefalt i enkelte tilfeller  

 

● Regjeringens beslutning  

– I samsvar med anbefaling i KVU, unntatt E10/rv 85 Evenes – 
Sortland der anbefalt konsept ble utvidet. 
 

 

 

 



Hva kjennetegner vegvinnere? 

● Evne til å tenke større? 

 

● Lage og markedsføre 
samfunnspakker? 

 

● Jobbe sammen også når 
«gevinsten» kommer først til 
nabokommunen? 

 

● Et tydelig mål – delmål som 
milepæler og en klar og felles 
strategi  

 

 

 

 



Gode nordnorske eksempler 

● Riksveg 80 Bodø-Fauske 
(opprinnelig prioritert etter E6 
Helgeland).  

 

● E6 Hålogalandsbrua         
(enighet mellom kommuner i 
regionen og Nordland og Troms 
fylkeskommune). 

 

● E10 Hålogalandsvegen     
(enighet mellom kommunene,    
4 regionråd, og 2 fylker)   

 



(Ref. Oljedirektoratet Bente Nyland) 

Nord-Norge  - en del av Barentsregionen 



Nasjonal transportplan 2018 - 2027 

Nord-Norge United var slagordet da Tromsø møtte Bodø/Glimt i cupfinalen i 1996 


