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1 Bestilling 

1.1 Bakgrunn 
Innfartsveger til Tromsø består av både riks- og fylkesveger. Ulike tiltak har på 

innfartsvegene vært vurdert og utredet over lang tid. En overordnet helhetsvurdering vil være 

et nødvendig grunnlag for en utviklingsstrategi for innfartsårene.  

 

Det foreligger KVU for byområdet for Tromsø fra oktober 2010, KVU Vegvalg Tromsø. 

Statens føringer for videre planlegging er gitt i brev fra Samferdselsdepartementet 

09.12.2011.  

 

Konklusjonen er at videre planlegging av transportsystemet i Tromsø skal ta utgangspunkt i 

KVUens konsept 3, Kombinasjonskonseptet. Dette innebærer bl.a. prioritering av planlegging 

for styrket kollektivtrafikk, parkeringsrestriksjoner, tiltak for gående og syklende samt 

oppgradering av gatemiljøet i sentrum og av de mest belastede vegene. I tillegg kommer 

planlegging av tunnel Breivika – Langnes. Det er utført et omfattende planleggingsarbeid for 

byområdet Tromsø etter den tid med målsetting om bymiljøavtale/byvekstavtale.  

 

 

1.2 Bestilling 
Samferdselsdepartementet har i brev datert 27. juni 2017 gitt Statens vegvesen i oppdrag å 

gjennomføre konseptvalgutredning (KVU) for vegsystemet i Tromsø-regionen.  

 

Departementet ber om at det i første omgang utarbeides et utfordringsnotat som blant 

annet redegjør for dagens transportsystem og utfordringer, geografisk og tematisk 

avgrensing, forslag til samfunnsmål og en skisse for videre fremdrift og organisering av 

utredningsarbeidet.  

 

Departementet ber om at det i utfordringsnotatet vurderes om vegsystemene inn mot 

Tromsø skal utredes i en eller to KVUer.  Departementet setter spørsmålstegn ved om det 

kan være mest hensiktsmessig å gjennomføre dette som en KVU som ser på hele regionen 

samlet. 

 

Departementet vil på grunnlag av utfordringsnotatet fastsette mandat og samfunnsmål for 

KVUen. Departementet forutsetter at KVUen ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste 

nasjonale transportplan, og senest innen tidspunktet for transportetatenes 

grunnlagsdokument til meldingen. 
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2 Situasjonsbeskrivelse 

2.1 Geografi 
Kartet nedenfor viser en oversikt over Troms fylke. Lengst vest ligger de store øyene 

Hinnøya, Senja, Kvaløya og Ringvassøy. Fylket er oppstykket av lange fjorder og sund, med 

høye fjellpartier mellom.  

 

Det er tre byer i Troms: Tromsø, Harstad og Finnsnes. Tromsø er i arealsammenheng en 

meget stor bykommune med et samlet areal på om lag 2.500 km2. Foruten Tromsøya består 

kommunen av Kvaløya, deler av øyene Ringvassøy og Reinøy samt et større areal på 

fastlandet.  

 

Tromsø-regionen er ikke et entydig definert begrep. Utredningsområdet bør ha en 

tilstrekkelig størrelse til å omfatte bo- og arbeidsmarkedsregionene nærmest Tromsø med 

tilhørende innfartsårer. Dette innebærer at KVU bør omfatte området Senja – Setermoen – 

Storslett – Ringvassøy, som er vist med en ring på kartet nedenfor.   

 

 
Oversiktskart 
 

2.2 Befolkning og næringsliv 
Området omfatter 16 kommuner og åtte bo- og arbeidsmarkedsregioner.  Samlet 

innbyggertall var ca. 128 000 personer i januar 2016, herav ca. 75 000 i Tromsø. 

Næringslivet i Troms er i høy grad basert på utnyttelse av naturressurser. Det har 

tradisjonelt vært jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk. Helse- og sosialtjenester og 

varehandel er de sektorene som sysselsetter flest personer i denne regionen.  
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I Tromsø er Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge store 

arbeidsplasser. I regionen rundt Tromsø er reiseliv og bygge- og anleggsvirksomhet er 

viktige næringer i flere av kommunene. Lenvik, Skjervøy, Berg og Karlsøy har stor 

produksjon av sjømat. Forsvaret sysselsetter ca. 30 prosent av arbeidstakerne i Bardu og 

Målselv. Reiselivsnæringen er stor i hele regionen, og er i sterk vekst også i vintersesongen. 

 

 
Bo- og arbeidsmarkedsregioner etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets definisjon 

 

Tromsø er den største bo- og arbeidsmarkedsregionen med over 75 000 innbyggere. 

Deretter følger Lenvik med nær 18 000 og Målselv med nær 11 000 innbyggere.  

 

Mellom 3 og 15 % av de sysselsatte i BA-regionene rundt Tromsø pendler til Tromsø. 

Balsfjord/Storfjord har flest pendlere, både i antall og andel av de sysselsatte. Det er også 

mange pendlere fra Tromsø til Balsfjord, noe som kan skyldes kommunens nære tilknytning 

til Tromsø samt nyetableringer av næringsvirksomhet i kommunen.  Også fra Lenvik pendler 

mange til Tromsø, selv om disse utgjør en mindre andel av de sysselsatte. Tabellen under 

viser innbyggere, sysselsatte og pendling til Tromsø i BA-regionene rundt. 
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BA-region Kommuner Innbyggere 

1. januar 
2017 

Sysselsatte 
1. januar 
2017 

Pendling  

Til Tromsø Fra Tromsø 

Tromsø Tromsø og Karlsøy 76814 41581   

Skjervøy/Nordreisa Skjervøy og Nordreisa 7861 3643 218 73 

Lyngen Lyngen 2876 1304 180 42 

Kåfjord Kåfjord 2132 987 110 28 

Balsfjord/Storfjord Balsfjord og Storfjord 7575 3576 533 184 

Målselv Målselv og Bardu 10775 5682 198 75 

Lenvik Lenvik, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa 17871 8422 293 138 

Torsken/Berg Torsken og Berg 1835 840 26 15 

Sum pendling til/fra Tromsø   1558 555 

 

Foruten til Tromsø pendler 110 personer til Narvik-regionen og 100 til Harstad-regionen.  

Omkring 1000 personer har arbeidssted i øvrige deler av landet. 

 

  

2.3 Samferdsel 
E6 gjennom Troms har riksvegtilknytning til Tromsø og riksgrensen via E8, og til Harstad via 

E10 og rv. 83.  For øvrig knyttes fylket sammen med fylkesveger med samlet lengde 2913 

km.  

 

Tromsø har stamnetthavn og stamlufthavn. Tromsø kommune utvikler et nytt havne- og 

industriområde i Grøtsund (Tønsnes). Det er militær/sivil regional lufthavn i Bardufoss i 

Målselv og regional kortbaneflyplass i Sørkjosen i Nordreisa. Hurtigruta anløper Harstad, 

Finnsnes, Tromsø og Skjervøy. 

 

Bergneset havn ved E6 sør for Nordkjosbotn er den tredje største havna i Troms. Balsfjord 

kommune planlegger utvidelse av havna.  

 

I området vi har definert som Tromsø-regionen foregår transporten i hovedsak med bil, buss 

og hurtigbåt, med tre hurtigbåtruter og fem vegruter til Tromsø. Rutene er vist på 

kartskissen under. 

 

2.3.1 Innfartsårer til Tromsø 

To innfartsårer med hurtigbåt og fem basert på veg og ferge foreslås tatt med i KVU. Ruta 

fra Karlsøy vurderes forlenget til E6 i Nordreisa. Rutene er prinsipielt vist på kartet under.  
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Ruter til Tromsø 

 

Reisetid til Tromsø framgår i tabellen under. 

Fra Senjaruta Malangenruta E8-ruta Lyngen-

/Ullsfjordruta 

Hurtigbåt 

Finnsnes 2:20 2:30 2:10  1:15 

Buktamoen 3:00 2:00 1:40   

Nordkjosbotn   1   

Olderdalen   2:35 2:40  

Skjervøy   3:35 3:45 1:45 – 2:20 

 

Rutene omtales nærmere nedenfor. 

 

Hurtigbåt: 

Tromsø – Finnsnes – Harstad 

Ruta har en frekvens på 2 – 3 turer pr dag. 

 

Tromsø – Skjervøy 

Daglige avganger. Enkelte avganger anløper øyer i Karlsøy kommune 

 

I tillegg er det en lokalrute mellom Senja og Tromsø. 
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Hurtigbåttilbudene skal vurderes på et overordnet nivå, der også farleder inngår. 

Servicetilbud og attraktivitet om bord har sannsynligvis betydning for bruken av tilbudet, og 

bør inngå.  

 

Veg/fergeruter: 

 

E8-ruta 

Ruta starter ved E6 i Nordkjosbotn og følger E8 til Tromsø. Ruta er 70 km lang.  

 

Vegen har to kjørefelt, med midtrekkverk på en 9,5 km lang strekning. Deler av strekningen 

har dårlig geometrisk standard. Dette gjelder i særlig grad strekningen Sørbotn - Laukslett. 

Ny veg er under planlegging, og prosjektet er prioritert i første 6-årsperiode i NTP 2018 – 

2029.  

 

Årsdøgntrafikken er 3800 ved Nordkjosbotn og 12 000 inn mot byområdet. 

 

På strekningen fra Solligården inn mot byen har det vært etablert flere boligområder de siste 

årene, og flere nye boligområder er planlagt. Kryssene er ikke tilpasset trafikkmengden, og 

fartsgrensen er satt ned av hensyn til trafikksikkerheten.  

 

På denne strekningen er det tre prinsipielt forskjellige alternativer: 

 

1. E8 utvikles til en «veg i by» med T-kryss eller rundkjøringer  

2. E8 utvikles til firefelts veg med hovedvekt på god framkommelighet og høyere 

fartsnivå. En konsekvens av denne løsningen vil trolig være at antall kryss må 

reduseres, og at de kryssene som opprettholdes må ombygges til planskilte kryss. 

3. E8 legges i en ny trase.  

 

 

Lyngen-/Ullsfjordruta  

Ruta starter ved E6 i Kåfjord kommune, og følger fv. 91 fra Olderdalen til E8 i Ramfjorden og 

videre E8 til Tromsø. Veglengden er 70 km, hvorav 45 km langs fv. 91 og 25 km langs E8.  

Nasjonal sykkelrute fra Senja gjennom Tromsø følger denne ruta. 

 

E8-delen av ruta er omtalt ovenfor. Fv. 91 har to fergesamband.  Sambandet Olderdalen - 

Lyngseidet har overfartstid 35 minutter og 9 rundturer pr dag. Sambandet Svensby - 

Breivikeidet har overfartstid 20 minutter og 16 rundturer pr dag.  

 

Fv. 91 er smal og mangler gul midtlinje. Det er registrert seks skredpunkt med lav og 

middels skredfarefaktor. Årsdøgntrafikken er mellom 600 og 1000.   

 

For at ruta skal bli et reelt alternativ til E6 og E8 må tiltak som reduserer reisetida 

gjennomføres. Det har vært diskutert om fergeforbindelsen over Lyngen mellom Olderdalen 

og Lyngseidet kan avløses med en undersjøisk tunnel.  
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For den andre fergeforbindelsen pågår det et planleggingsarbeid som kalles 

«Ullsfjordforbindelsen». Planleggingen skjer i form av regional plan og bekostes av Troms 

fylkeskommune.  Fylkeskommunen vil legge utredningen fram for behandling i fylkestinget 

ved årsskiftet 2018/2019. 

 

 

Malangen-ruta 

Ruta har tilknytninger til E6 i Målselv og Balsfjord kommuner, og går over Malangshalvøya og 

Kvaløya til Tromsø. Ruta er 110 km lang og omfatter fire fylkesveger: fv. 854, fv. 184, fv. 

858 og fv. 862.  

 

På strekningen inngår den 2,7 km lange undersjøiske Ryatunnelen mellom Malangshalvøya 

og Kvaløya. Den 83 km lange strekningen Olsborg – Ryatunnelen har dårlig standard, 

mangler gul midtlinje, og nedsatt tillatt aksellast til 8 tonn på det meste av strekningen. 

 

Årsdøgntrafikken er 100 – 600 over Malangshalvøya, 600 i Ryatunnelen og 2000 på Kvaløya. 

 

Fylkesveg 858 fra Balsfjord fungerer også som alternativ rute til Tromsø når E8 er stengt. 

Liten bredde og nedsatt aksellast gjør at vegen ikke er tilpasset tungtransporten. 

  

KVU bør utrede standard og mulighet for redusert reisetid. Utbedring og ombygging av kryss 

med E6, vegnettet på Malangshalvøya og nye fjordkryssinger er blant mulige tiltak. 

 

Samfunnsøkonomisk kostnad, virkninger for gjennomgående trafikk og muligheten for å 

knytte Tromsø og Finnsnes nærmere sammen som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion 

bør utredes. 

 

Senja-ruta 

Ruta starter ved E6 i Målselv og går via Finnsnes, over Senja og Kvaløya til Tromsø. Ruta er 

138 km lang og omfatter fire fylkesveger: fv. 855, fv. 86, fv. 861 og fv. 862.  

 

Fylkesvegene har tildels dårlig standard. 92 km av ruta mangler gul midtlinje. Ferge-

sambandet Botnhamn – Brensholmen er sommersamband med har overfartstid 40 minutter 

og 6 rundturer pr dag.   

 

Fv. 862 er noe utsatt for snøskred. De mest utsatte strekningene ligger på Senja, og inngår 

ikke i denne ruta. Strekningen mellom Brensholmen og Tromsø har fem skredpunkt med lav 

og middelsskredfarekategori. Tillatt aksellast er nedsatt til 8 tonn på 22 km av denne 

strekningen. 
 

Gjennom Finnsnes sentrum er årsdøgntrafikken 11 000, på resten av strekningen varierer 

årsdøgntrafikken på veg mellom 300 og 3000.   Fylkesveg 862 langs yttersida av Senja er 

Nasjonal turistveg, og inngår i Nasjonal sykkelrute nr. 1. Sykkelruta fortsetter langs fv. 862 

til Tromsø, og videre langs E8/fv. 91 (Lyngen-/Ullsfjordruta) til Olderdalen. 
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På grunn av trafikksikkerhets- og støyutfordringer i Finnsnes er det er utarbeidet planer for 

fv. 86 i tunnel utenom sentrum.  For realisering av dette og andre vegtiltak er det etablert et 

samarbeid mellom Midt-Troms kommunene (Midt-Troms regionråd) om å arbeide for en 

bompengepakke for Midt-Troms. Dette arbeidet er under oppstart. Tiltak som drøftes i den 

forbindelse bør inngå som elementer i KVU. 

 

Sundet mellom Senja og Kvaløya, Malangen, er 4 km bredt og 400 meter dypt. En realistisk 

utvikling av Senjaruta vil derfor være begrenset til å utvide driftsperioden for 

fergeforbindelsen til helårsdrift og å utbedre av fylkesvegene. Lenger inn er fjorden 

grunnere, fjordkryssinger her bør vurderes i Malangenruta. 

 

Virkninger for havbruksnæringen og reiseliv vil være sentrale.  Det vil være naturlig å vurdere 

tilleggseffekter fra fergeforbindelsen Gryllefjord/Senja – Andenes/Andøya som har 

driftsperiode om sommeren.  

 

Karlsøyruta 

Innfartsåren fra Karlsøy kommune til Tromsø følger fv. 863 til Kvaløysletta. Fv. 863 på 

Ringvassøya har dårlig geometrisk standard og mangler gul midtlinje på Ringvassøya, men 

har brukbar standard på Kvaløya. Årsdøgntrafikken er 800 – 1700 kjøretøy.  

 

Det er fergeforbindelser fra Ringvassøya til Reinøya, Karlsøya og Vannøya, alle i Karlsøy 

kommune. Fylkesvegprosjektet Langsundforbindelsen vil gi fast forbindelse mellom 

Ringvassøya og Reinøya, og ny fergekai nord på Reinøya.   

 

Flere av kommunene og Nord-Troms regionråd ønsker å få utredet en ny rute fra E6 ved 

Langslett via Karlsøy kommune til Tromsø, basert på nytt fergesamband mellom Karlsøy og 

Skjervøy kommuner. Dersom Langsundforbindelsen blir etablert vil fergesambandet få en 

seilingsdistanse på om lag 40 km.  

 

Fra fergeleiet på Kågen i Skjervøy vil ruta følge fv. 869 og fv. 866 til E6. Ruta blir 101 km i 

tillegg til fergesambandet. 

 

Virkninger for havbruksnæringen og reiseliv vil være sentrale for denne ruta. Nasjonal 

sykkelrute nr. 1 går i dag over Senja og Kvaløya langs fv. 862 til Tromsø, og videre langs 

E8/fv. 91 (Lyngen-/Ullsfjordruta) til Olderdalen. Med Karlsøyruta vil en alternativ sykkelrute 

kunne følge kysten over øyene helt til Nord-Troms. 

 

 

E6 Buktamoen – Langslett 

Strekningen fra Buktamoen til Langslett er 196 km lang. Vegen har to kjørefelt. Enkelte 

strekninger har liten vegbredde, dårlig geometri og randbebyggelse.  Mellom Olderdalen og 

Langslett er det to flaskehalser for tungtransport. Vegen er til dels skredutsatt.  
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E6 går nær og delvis gjennom Bergneset havneområde i Balsfjord, som planlegges utvidet.  

Utviklingen av E6 og havn må sees i sammenheng. 

 

Strategi for utvikling av E6 vil bli fastlagt i rutevise utredninger til NTP 2022 – 2033.  Det 

foreligger planer for utbedring eller omlegging for deler av strekningen. Et skredsikrings-

prosjekt er under utførelse og antas ferdigstilt i 2018.  

 

 

3 Utfordringer  

3.1 Nasjonalt perspektiv 

Nasjonal transportplan 2018-2029 

Nasjonale føringer i NTP danner føringer for både nasjonale og regionale transportløsninger. 

I Stortingsmelding om Nasjonal Transportplan, Meld.St.33 (2016-2017) er det overordnede 

transportpolitiske målet et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar 

til omstilling til lavutslippssamfunnet.  

 

Under dette ligger tre hovedmål: 

• Framkommelighet  bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 

• Transportsikkerhet redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 

• Klima og miljø   redusere klimagassutslippene og andre miljøkonsekvenser 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging. Forventningene skal følges opp i planleggingen etter plan- og bygningsloven 

og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. Det nyeste 

forventningsdokumentet, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, omhandler tre 

hovedpunkt: 

 

• Gode og effektive planprosesser 

• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 

Ny tunnelforskrift for fylkesveger 

Forskriften beskriver et minstenivå for sikkerheten i eksisterende og nye tunneler på 

fylkesveg med lengde over 500 meter og mer enn 300 kjøretøy pr døgn. 

 

  



 

13 

 

3.2 Regionalt perspektiv 

Fylkesplan for Troms 2014-2025 

Fylkesplanen beskriver senterstrukturen for Troms. Målsetningen med senterstruktur er at 

velfungerende sentra skal være motorer for regional utvikling. Sentraene graderes på fem 

nivå: 

 

- Nivå 1: Tromsø 

- Nivå 2: Harstad og Finnsnes 

- Nivå 3: Storslett, Bardufoss og Sjøvegan 

- Nivå 4: Øvrige kommunesentre 

- Nivå 5: Lokale sentre 

 

Målsettinger: 

• I Tromsø skal fremtidig trafikkvekst taes på gang, sykkel og kollektivtransport.  Det 

må tilrettelegges for at kollektivtilbudet i Tromsø skal kunne ta en stor del av 

trafikkveksten i byområdet. 

• Innenfor senternivå 2 (Harstad og Finnsnes) skal det være god fremkommelighet og 

trygt transportnett, med forbedret lokalt kollektivtilbud og gode forhold for gang og 

sykkel. 

• Innenfor øvrige sentra og mellom sentra skal transportnett være trafikksikkert og ha 

en god helhetlig standard på vegnettet og et kollektivtilbud som ivaretar 

transportbehov for befolkning, skoleskyss og næringsliv. 

 

 

Regional Transportplan 2018-2029. 

Regional Transportplan for Troms 2018 – 2029 ble vedtatt i fylkestinget 17.20.2017. 

Vedtaket er: 

 

Vedtak:  
Fylkestinget vedtar vedlagt forslag til Regional Transportplan for Troms 2018-2029, med 

følgende endringer i plandokumentet:  

 

1. Fylkestinget presiserer at KVU for jernbane i Troms innebærer forbindelse til Tromsø 

med sidearm til Harstad.  

 

2. Ny veitrasé over Breivikeidet, samt rassikring av Holmbuktura må koordineres og sees i 

sammenheng med Ullsfjordforbindelsen.»  

 

3. Endring side 22 «Konseptvalgutredning for veitransportutfordringer for veisystemet i 

Tromsø-regionen» Tillegg etter andre avsnitt:  

 

«KVU for veisystemet i Tromsø-regionen må hensynta arbeidet med ny 

Ullsfjordforbindelse og sørge for at KVU ikke får implikasjoner for fremdrift i 

Ullsfjordprosjektet.»  

 

Regional Transportplan slutter seg til målsetningene i Nasjonal transportplan, og har i tillegg 

følgende hovedmål for planperioden 2018-2029:  
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 Transportsystemet i Troms forvaltes og utvikles på en måte som bidrar til god 

samfunnsutvikling, understøtter næringslivets konkurransekraft og omstilling til 

lavutslippssamfunnet. 

 

Regional transportplan forventer en befolkningsvekst i Troms fylke på 7 % fra 2018 til 2029. 

I Tromsø forventes 9 % vekst. 

 

Sjømattransportenes omfang er sterkt økende, og dette stiller store krav til 

transportinfrastrukturen.  Økt reiselivstrafikk merkes spesielt ved økt trafikk langs nasjonal 

turistveg på Senja, som gir utfordringer for trafikksikkerhet og parkering. 

 

Forsvarets virksomhet medfører betydelig slitasje på enkelte strekninger. Det er derfor 

etablert rutiner med samhandlingsmøter to ganger hvert år og felles befaring før og etter 

store øvelser. 

 

Mye av verdiskapingen skjer utenfor bysentrene. Det er viktig at transportsystemet bygger 

opp om tilgjengelighet til offentlige tjenester og effektive varetransporter inn mot 

hovedvegnettet og sentrene. For å redusere avstandsulempene både for næringsliv og 

befolkning må man se på mulighetene for å korte inn reiseavstandene mellom regionene. 

 

Regional transportplan har følgende hovedmål for fylkesveger: 

 

1. Fylkesvegnettet skal være trafikksikkert og ha god fremkommelighet for alle trafikanter. 

Rammen til drift- og vedlikehold på fylkesvegene må ha et nivå som gjør det mulig å 

stanse veksten i forfallet. 

2. Høytrafikkerte fylkesveger og viktige strekninger for næringstransport skal ha god 

framkommelighet og tilstrekkelig helårsdrift. Skredsikring og redusere flaskehalser må 

prioriteres for å bedre framkommelighet og næringslivets konkurransekraft. 

3. Sikre et tilgjengelig fylkesvegnett og unngå vegbrudd og stenging, gjennom å prioritere 

opprusting av bruer og tunneler, samt sikring av utsatte punkt og redusere flaskehalser. 

4. På fylkesvegnettet i Troms skal det ikke forekomme trafikkulykker med drepte og hardt 

skadde. 

 

Tromsø by 

KVU for transportsystemet i Tromsø «Vegvalg Tromsø» ble utarbeidet i 2010 og behandlet i 

Regjering i 2011. Den la opp til en satsing på kollektivtransport, sykkel, gange og miljøtiltak 

samt utbygging av tunnel Breivika - Langnes. Med bakgrunn i KVUen er det gjennomført 

byutredning for Tromsø og det er åpnet for forhandlinger om en byvekstavtale. 

Nullvekstmålet for persontransport ligger til grunn for byutredningen.           

 

3.3 Hovedutfordringene i analyseområdet 
Akseptabel dagpendlingsavstand vurderes ofte som ca. en time. Reisetiden Nordkjosbotn - 

Tromsø er ca. en time langs E8, reisetiden Finnsnes - Tromsø er 1time 15 minutter med 



 

15 

 

hurtigbåt.  De øvrige rutene inn mot Tromsø har vesentlig lengre reisetid. En av 

utfordringene er å knytte bo- og arbeidsmarkedsregionene tettere opp mot hverandre. 

 

Redusert framkommelighet og ferger er utfordringer for næringslivet, blant annet 

havbruksnæringen som er stor både på Skjervøy, Senja-området og Karlsøy, og 

reiselivsnæringen som er i vekst i hele regionen.  

 

For å kunne styre begrensede midler mot tiltak som samlet gir de beste virkningene for 

samfunnet vil det være viktig å veie konsept på de ulike rutene opp mot hverandre. 

 

4 Avgrensning  

4.1 Geografisk avgrensing 
Samferdselsdepartementet har bestilt KVU for Tromsø-regionen. For det sørlige vegsystemet 

bruker departementet betegnelsen «vegsystemet fra Harstad via Finnsnes inn mot Tromsø».   

 

Som omtalt i kapitel 2.1 foreslås at KVU omfatter området Senja – Setermoen – Skjervøy – 

Ringvassøy, det vil si at vegsystemet mellom Harstad og Finnsnes ikke utredes.  Vi vurderer 

avstanden til Harstad som for stor til at byen kan defineres som en del av Tromsø-regionen. 

Dersom KVU skal omfatte Harstad vil den i praksis omfatte hele Troms fylke.  En eventuell 

vurdering av forbindelsene til Harstad vil være nødvendig å se i et større perspektiv der en 

også trekker inn BA-regionene Narvik, Vesterålen og Lofoten. 

 

Prosjektområdet foreslås å omfatte følgende innfartsårer, jfr. kart kapitel 2.3.1: 

- dagens fire transportkorridorer mellom E6 og Tromsø: Lyngen/Ullsfjordruta, E8-ruta, 

Malangenruta og Senjaruta 

- Karlsøyruta vurderes videreført via Skjervøy til E6 ved Langslett  

- hurtigbåtrutene Skjervøy – Tromsø og Finnsnes – Tromsø 

- E6 Buktamoen (Målselv) – Langslett (Nordreisa) 

 

Samferdselsdepartementet har i brev av 06.02.2014 gitt fritak fra KVU for strekningene E6 

Bjerkvik – Setermoen - Nordkjosbotn og E6 Nordkjosbotn – Alta, fordi utvikling i dagens 

korridor var vurdert som eneste konsept. Vi mener det likevel er hensiktsmessig at E6 

mellom Buktamoen og Langslett inngår i prosjektområdet, da tiltak på innfartsårene vil 

kunne påvirke trafikken på denne strekningen av E6.  For resten av E6 gjennom Troms 

legges til grunn at E6 utvikles i dagens korridor i samsvar med rutevise utredninger til NTP 

2018 - 2029. 

 

4.1.1 Avgrensing mot byområde Tromsø og byvekstavtale for Tromsø 

KVU Innfart Tromsø skal omfatte innfartsårene fram til avgrensingen av byområde Tromsø, 

som er vist på kartet under.  
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Byområdet er tredelt og består av Tromsøya, de tettbebygde delene av Kvaløya og fastlandet 

mellom Solligården og Skjelnan. KVU skal ikke vurdere tiltak i byområdet.  

 

Dagens innfartsveger fra vest og nord avgrenses mot byområdet på Kvaløya. For 

innfartsvegen fra sør, E8, ble det i KVU Vegvalg Tromsø vurdert en tunnel fra Ramfjord til 

Tromsøysundet.  I Kombinasjonskonseptet, som ble besluttet av Samferdselsdepartementet, 

er det forutsatt videreutvikling av eksisterende E8.  Avgrensingen mot byområdet på 

fastlandet for dagens E8 vil være ved Solligården.  

 

Det er ventet at forhandlinger om byvekstavtale for Tromsø vil kunne starte i løpet av 2018. I 

byvekstavtalen vil det stilles krav til at veksten i persontransporten i avtaleområdet skal skje 

med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Avtaleområdet omfatter hele Tromsø kommune. 

Avtalen vil være førende for KVU Innfarter til Tromsø. Eventuell økt persontransport med bil 

inn mot Tromsø som følge av raskere vegforbindelser må kunne balanseres mot reduksjon 
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av persontransport med bil i de områder av Tromsø kommune der det er forutsetninger for 

dette. Dersom det er konflikter mellom tiltak i byvekstavtalen og analyserte tiltak i KVU 

Innfarter til Tromsø, skal resultatet av forhandlingene om byvekstavtale legges til grunn. 

 

Tromsø kommune vurderer et nytt havneavsnitt på Tønsneset ved fv. 53. Vegen er tilknyttet 

E8 ved Tromsøysundtunnelen. KVU skal omfatte eventuelle trafikale endringer på E8 som 

følge av dette. Vegen til havneavsnittet bør vurderes som en del av planarbeidet i byområdet. 

 

Influensområdet bør avgrenses til å omfatte bo- og arbeidsmarkedsregionene fra Målselv i 

sør til Skjervøy/Nordreisa i nord. 

 

4.1.2 Forhold til vedtatte planer 

Ny forbindelse mellom Kvaløya og Tromsøya inngår i Kommunedelplan for ny forbindelse til 

Kvaløya og ny tverrforbindelse. Kommunestyrets vedtak 27.04.2016, alternativ B3 med bru 

over Sandnessundet, legges til grunn.  

 

Vedtatt reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett i Ramfjorden etter østre alternativ legges 

til grunn. 

 

4.2 Tematisk avgrensing 
Tiltak på veger, fergesamband og hurtigbåtruter skal utredes på konseptuelt nivå. Konsept 

defineres tilstrekkelig nøyaktig til at sentrale faktorer som reisetider kan anslås.  

 

Utredningen skal analysere hvilke virkninger endringer i innfartsårene og E6 kan gi i 

influensområdet for  

 

 robusthet og sikkerhet i transportsystemet 

 bo- og arbeidsmarkedsregionene  

 næringsliv  

 godstransport  

 byområde Tromsø 

 

Som målpunkt for reisetidsberegninger mm benyttes Tromsøysundtunnelen fra sør og 

Tromsø lufthavn fra vest og nord. 

 

Utredningen skal vurdere metoder for å ta hensyn til usikkerhet i fremtidig utvikling. 

Utredningen ses i et tidsperspektivet på 40 år.   

 

Endringer i person- og godstransport beregnes i regional transportmodell. Hvorvidt endret 

trafikkfordeling mellom innfartsårene kan påvirke dimensjonering av den enkelte 

innfartsårene vurderes. Analysene forutsetter at alle innfartsårene vurderes i sammenheng. 

Det anbefales derfor at utredningen utføres som én KVU.  
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Det skal også gjøres vurderinger av hvilken betydning tiltak i prosjektområdet vil ha for 

transport i korridorene Narvik – Tromsø, Alta- Tromsø og Kilpisjärvi - Tromsø.  

 

Investeringskostnader beregnes med nøyaktighet +-40 %.  Det skal gjennomføres 

samfunnsøkonomiske beregninger som omfatter prissatte og ikke prissatte virkninger.  

 

 

 

5 Forslag til samfunnsmål 
 

Følgende forslag til samfunnsmål er basert på generelle nasjonale mål og målsettinger i 

Regional transportplan Troms:  

 

Transportsystemet inn til Tromsø forvaltes og utvikles på en måte som gir god 

trafikksikkerhet, bidrar til regional utvikling, understøtter næringslivets konkurransekraft og 

omstilling til lavutslippssamfunnet. 
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6 Prosjektorganisasjon 
 

Statens vegvesen Region nord er ansvarlig for utarbeidelsen av KVU, og vil på vanlig måte 

legge opp til gode samarbeidsprosesser. Prosjektet foreslås organisert slik: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Framdrift 
Departementet forutsetter at KVU ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste nasjonale 

transportplan, og senest innen tidspunkt for transportetatenes grunnlagsdokument til 

meldingen.  

 

Vi vil ta sikte på at KVU oversendes til Samferdselsdepartementet i oktober 2019. 

Styringsgruppe 

Regionvegsjef Statens vegvesen 

Strategisjef  

Avd, dir. Vegavdeling Troms 

Vegdirektoratet 

Kystverket  

Avinor  

………. 

 

 

Prosjekteier 

Strategisjef Unni Gifstad 
 

Prosjektgruppe 

Statens vegvesen 

Troms fylkeskommune 
Tromsø kommune 

Politisk samrådsgruppe 

Fylkesråder i Troms. 

Ordførere i kommunene i 

influensområdet. 

Ungdommens fylkesråd 

 

Referansegruppe 

Administrativt personell fra 

fylkeskommune og kommuner 

Næringsliv 
Organisasjoner 

Arbeidsgrupper 

Opprettes ved utarbeidelse av 

prosjektplan 
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