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Status og informasjon om prosessen

● Situasjon, utfordringer og problemstillinger samt behovene 
er analysert.

● Vi er nå kommet til konseptene, men vi ser oss hele tiden 
både framover og tilbake – dvs. skulle nye forhold dukke 
opp kan ting justeres.

● I dag presenteres forslag til prosjektutløsende behov, mål, 
muligheter og konseptskisser.

● Ikke ferdigstilt reisevaneundersøkelse RVU (alle data er nå 
på plass).

● Det planlegges å gjennomføre et eget deloppdrag om
mulige Scenarioer i lys av konseptene i KVUen.

● Neste politiske møte blir i slutten av august/starten av
september.

KVU Innfarter til Tromsø



Nasjonale behov (Staten og Sametinget)

Et transportsystem inn til Tromsø som:

● Binder sammen regionene og utvikler større bo- og 
arbeidsmarkedsregioner

● Blir mer robust og reduserer reisetidene

● Gir lavere transportkostnader for godstransport

● Gir lavere klimagassutslipp

● Legger til rette for overføring av gods fra veg til sjø og bane

● Forvalter natur- og ressursgrunnlaget i samiske områder på en 
måte som sikrer samiske interesser

Behovsanalysen



Regionale behov (Troms fylkeskommune)

● Bedre framkommeligheten på fylkesvegnettet

● Forvaltning og utvikling som støtter opp om 
samfunn, næringsliv og klima

● Styrke næringslivets konkurransekraft 

● Styrke senterstrukturen, både omlandet og Tromsø

● Effektivisere hurtigbåtdrift

Behovsanalysen



Lokale behov (kommunene)

● Det meste av fylkesvegene og deler av riksvegene har ulik grad av behov for 
å bedre framkommeligheten, fra å fjerne flaskehalser til helt ny 
veg 

● Bedre framkommelighet for turister som stopper langs vegene vinterstid og 
for sjømatnæringen som trenger raskest og tryggest mulig transport fra 
kysten til markedet

● Bedre framkommelighet og tryggere forbindelser fra kysten via E6 og til 
utlandet

● Bedre tilgjengelighet Karlsøy - Skjervøy, Tromsø – Lyngen og 
Tromsø - Finnsnes, og helårs tilgjengelighet over Ytre Malangen

● Bedre kapasitet på ferga over Ytre Malangen

● Knytte BA-regionene bedre sammen gjennom redusert 
reisetid langs Ullsfjordruta, E8 og mellom Finnsnes og Tromsø

● Bedre tilgang på arbeidskraft og mer robust arbeidsmarked i regionene

● Bedre trafikksikkerhet langs E8 Nordkjosbotn-Tromsø, E6 fra 
Nordkjosbotn og nordover, fv. 91 og fv. 861 og 862 på Senja

● Overføre gods fra veg til sjø og bane, på grunn av behov for bedre 
trafikksikkerhet og framkommelighet på veg, og bedre konkurransekraft for 
lokalt næringsliv

● Bedre forutsigbarhet på hurtigbåtsambandet fra Tromsø og sørover

Behovsanalysen



Interessentgruppers behov

Behovsanalysen
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Etterspørselsbaserte behov

Det viktigste etterspørselsbaserte behov er:

● Knytte BA-regionene Lenvik, Balsfjord/Storfjord, Målselv, Lyngen og 
Kåfjord nærmere Tromsø.

● Effektivisere og gjøre de viktige gods- og persontrafikkrutene E8 og E6 
mer trafikksikre.

● Bedre framkommeligheten på de fem vegrutene

● Bedre robusthet på vegnettet (Naturfare som skred og vann)

● Bedre tilgjengelighet for ferge- og hurtigbåtrutene

Behovsanalysen



Prosjektutløsende behov

Oppsummert gir drøftinga av de viktigste behovene følgende 
prosjektutløsende behov:

● Knytte BA-regionene Lenvik, Balsfjord/Storfjord, Lyngen og Målselv 
nærmere Tromsø  

● Utvikle E8 og E6 som mer effektive og trafikksikre godskorridorer.

Behovsanalysen



Andre viktige behov

Oppsummert har vi følgende andre viktige behov i området:

● Redusere klimagassutslipp i tråd med både nasjonale og 
regionale mål.

● Nullvekst i biltrafikk i områder der trafikkmengden utgjør et 
problem

● Bedre trafikksikkerheten generelt 
● Gi akseptabel framkommelighet for syklende langs Nasjonal 

sykkelrute
● Bedre forbindelser fra kysten til markedet (utlandet) for å styrke 

sjømatnæringens konkurransekraft. 
● Et tilgjengelig båtransportsystem mellom Skjervøy og Karlsøy
● Bedre framkommelighet på fylkesvegen fra Karlsøy inn til 

Tromsø 
● Bedre tilgjengelighet på hurtigbåtsambandet nordfra mot 

Tromsø

Behovsanalysen



Justert samfunnsmål

Transportsystemet inn til Tromsø skal gi god trafikksikkerhet, bidra 
til regional utvikling og understøtte næringslivets konkurransekraft.

Mål i KVU IF Tromsø

13.06.2019



Mulige effektmål

● Knytte fire av omlandets BA-regioner bedre sammen mot Tromsø

– Mål om redusert reisetid

● Effektivisere og gjøre godskorridorene mot Tromsø mer 
trafikksikre

– Mål om redusert reisetid
– Mål om økt robusthet (skred og vann)
– Mål om færre drepte og skadde

● Bedre tilgjengelighet for ferge- og hurtigbåtsambandene inn mot 
Tromsø

– Mål om bedre tilgjengelighet (indikatorer: økt frekvens, økt 
åpningstid)

Mål i KVU IF Tromsø

13.06.2019



Trinn 1 – Tiltak for å redusere transport

● Modulvogntog

● Mer helseekspressbusser i stedet for drosje

● Pendlerekspressbusser

● Bildelingsordninger også på landeveiene

● (Gang og sykkelløsninger – ofte Trinn 3)

Mulighetsstudien

13.06.2019



Trinn 2 – Løsninger som effektiviserer transportsystemet

● ITS, strømtilgang og forbedrede mobilløsninger langs vegene

● Ladestasjoner langs vegene for el. kjøretøy

● Strømforsyning for el.ferger og el.hurtigbåter

● Skredvarsling

● Døgnhvileplass

● Døgnåpne tollstasjoner

● Pendlerhurtigbåt

● Helårsferge Botnhamn-Brensholmen

● Større frekvens Lyngen og Ullsfjorden-fergene

● Serviceruter med buss/minibuss

● Turistløyver, for eksempel nordlyssafari

Mulighetsstudien

13.06.2019



Trinn 3 – mindre infrastrukturtiltak i transportsystemet

For E8 Nordkjosbotn-Tromsø ruta

● Døgnhvileplass (nybygg)

● Skredsikring (Hundbergan og Lavangsdalen)

● Midtrekkverk Kantornes-Lavangsdalen

● Oppgradering Nordkjosbotn-Jernberg

● Kryssløsninger E8/E6 Nordkjosbotn

● Flere stopp- og parkeringsmuligheter (utfart, 
nordlysturisme etc.)

Mulighetsstudien

13.06.2019



Trinn 3 – mindre infrastrukturtiltak i transportsystemet

For E6 Langslett-Buktamoen

● Døgnhvileplass (nybygg)

● Mindre trafikksikkerhetstiltak

● Utbedringsstrekningene langs E6 (Olderdalen-
Langslett og Buktamoen-Heia, se NTP)

● Olsborgkrysset

● Tømmerneskrysset

● Kryssløsninger E8/E6 Nordkjosbotn

● Flere stopp- og parkeringsmuligheter (utfart, 
nordlysturisme etc.)

Mulighetsstudien

13.06.2019



Trinn 3 – Mindre infrastrukturtiltak i transportsystemet

Aktuelle tiltak for Ullsfjordruta, Malangenruta, 
Karlsøyruta og Senjaruta:

● Ta igjen etterslep

● Tyngre vedlikehold

● Fjerne flaskehalser

● Øke bæreevnen der det er nødvendig

● Fjerne naturfarepunkter

● Stopp- og parkeringsmuligheter langs vegene

Mulighetsstudien

13.06.2019



Trinn 4 – Store tiltak i transportsystemet

E6

● Veltamoan-Takelvdalen

● Nordkjosbotn-Hatteng

● Bru over Kåfjorden

● Olderdalen-Langslett

Mulighetsstudien

13.06.2019



Trinn 4 – Store tiltak i transportsystemet

E8

● Omlegging Tømmerelv-Kantornes (ny veg langs 
fv. 858, 257, tunnel under Balsfjorden til dagens 
E8 Kantornes.)

● Sørbotn-Laukslett. Vestre eller østre trase.

● Tunnel gjennom Tromsdalstinden 

Mulighetsstudien

13.06.2019



Trinn 4 – Store tiltak i transportsystemet

● Østre Malangsrute

● Midtre Malangsrute 

● Vestre Malangsrute

Mulighetsstudien

13.06.2019



Trinn 4 – Store tiltak i transportsystemet

Senjaruta

● Flytte fergesambandet Botnhamn-Brensholmen 
til Skårlineset – Sandvik, og opprustet fv. 54 til 
fv. 858 til Tromsø bygrense

Mulighetsstudien

13.06.2019



Trinn 4 – Store tiltak i transportsystemet

Karlsøyruta

● Etablere fergesamband mellom Hansnes og 
Storstein (Skjervøy/Kågen)

Mulighetsstudien

13.06.2019



Trinn 4 – Store tiltak i transportsystemet

Lyngen/Ullsfjordruta

● Undersjøisk tunnel under Lyngen

● Ny fv. 868 Lyngseidet-Oteren, (hvis fergefri 
kryssing av Lyngen)

● Flytte fergesambandet Olderdalen-Lyngseidet til 
Kåfjorbergan-Årøybuktneset og ny fv. 311 
Årøybuktneset-Lyngseidet

● Ullsfjordforbindelsen

● Hov - Breivikeidet

Mulighetsstudien

13.06.2019



Partielle analyser

Andre løsninger enn de som inngår i mandatet (som kan få 
innvirkning på veg og hurtigbåttransporten i området)

● Nord-Norge linjen

– Ny sjøtransportlinje for gods mellom Tromsø, Harstad og Bodø

● Nord-Norge Banen

– Ny jernbane mellom Fauske, Narvik og Tromsø

● Elektrifisering av flytransport

– Elektriske fly (som gjør at dagens lufthavnstruktur kan bestå)

● Godstransport med fly

– Transport av sjømat m.m. med fly fra 
Tromsø/Bardufoss/Evenes

Mulighetsstudien

13.06.2019



Reisetider til Tromsø på veg og med hurtigbåt

Konsepter

13.06.2019

1). Med hurtigbåt fra Skjervøy. Reisetiden fra Nordreisa og hurtigbåt fra Skjervøy til Tromsø blir 2 t 45 min.

2). Med hurtigbåt fra Finnsnes.

3). Med hurtigbåt fra Finnsnes. Skaland og Senjahopen tettsteder i Berg kommune har ca. lik reisetid til Finnsnes og Tromsø som Gryllefjord.

BA-region Utgangspunkt 

for reisetid

Reisetid til Tromsø Mulig reduksjon 

i reisetid 

Sysselsatte 

I dag Mulig

Tromsø 43 414

Lenvik Finnsnes
2:13 0:56 1:17 / 58 %

8 641
1:15 2) 1:10 0:05 / 7 %

Målselv Bardufoss 1:46 1:05 0:41 / 39 % 5 809

Balsfjord/Storfjord

Hatteng i 

Storfjord
1:22 1:03 0:19 / 23 % 890

Storsteinnes i 

Balsfjord
1:14 0:40 0:34 / 46 % 2 727

Lyngen Lyngseidet 1:42 0:56 0:46 / 45 % 1 324

Kåfjord Olderdalen 2:40 1:17 1:23 / 52 % 980

Skjervøy/Nordreisa
Nordreisa 3:28 2:00 1:28 / 42 %

3766
Skjervøy 2:00 1) 1:55 0:05 / 4 %

Torsken/Berg Gryllefjord
3:21 2:04 1:19 / 38 %

857
2:23 3) 2:18 0:05 / 3 %



Konseptskisse 0

Dagens transportsystem

● Nødvendig drift og vedlikehold må opprettholdes

● Det samme gjelder ferger og hurtigbåter

● Samfunnsøkonomisk kostnad = 0, muligens 
unntatt ladestasjoner til ferger og hurtigbåter. 
Også hydrogen kan være et alternativ

Konsepter

13.06.2019



Konseptskisse 1

Mindre utbedringer

● Flaskehalser langs vegnettet

● Redusere eller eliminere skred, vann og annen
naturfare

● Stoppeplasser, døgnhvileplass, ITS, 5G nett

Konsepter

13.06.2019



Konseptskisse 2

Standardheving

● Tar utgangspunkt i dagens vegnett, med evt. 
mindre justeringer

● Øke standardarden på vegnettet, bruer og 
tunneler

● Breddeutvidelse

● Økt bæreevne

● Bedre trafikksikkerhet

Konsepter

13.06.2019



Konseptskisse 3

Regionforstørring

● Knytte BA-regionene rundt Tromsø nærmere 
byen

● Åtte forskjellige hovedalternativ

● I tillegg Olderdalen-Langslett, Kåfjorden, 
Hatteng-Nordkjosbotn og Veltamoen-
Takelvdalen på E6 

● Godsruta mot Narvik får også redusert reisetid i 
alle hovedalternativ mot sør

Konsepter

13.06.2019



Hovedalternativ 1 og 2

Konsepter

13.06.2019

1A og 1B

2

● 1A – Ytre Senja 
m/Botnhamn-Brensholmen 
og fv. 862 på Kvaløya. 

● 1B – Ytre Senja 
m/Skårlineset-Sandvik og 
fv. 54 og 862 på Kvaløya. 

● 2 – Finnsnes-Tennskjær-
Tromsø, med lang 
fjordkryssing av Malangen 
og kryssing Tisnes-
Strandveien i Tromsø. 



Hovedalternativ 1 og 2

● 1A – Ytre Senja m/Botnhamn-Brensholmen og fv. 862 på Kvaløya. 

– Fra dagens 2:32 til 2:01, og samme lengde – 108 km. 
Standardheving reduserer reisetiden. Kostnader om lag 5-6 mrd.

● 1B – Ytre Senja m/Skårlineset-Sandvik og fv. 54 og 862 på Kvaløya. 

– Fra dagens 2:32 til 1:30. Fra 108 km til 95 km. Innkorting, 
omlegging og standardheving reduserer reisetiden. Kostnader om 
lag 5 mrd.

● 2 – Finnsnes-Tennskjær-Tromsø, med lang fjordkryssing av 
Malangen og kryssing Tisnes-Strandveien i Tromsø. 

– Fra dagens 2:15 (om Nordkjosbotn) til 0:56. 

– Fra 157 km til 71 km gjennom ny veg på fv. traseer, og nye 
fjordkryssinger. Kostnadsbilde på om lag 10 mrd. Reisetid fra 
Bardufoss blir 1:30 og kostnadene om lag 11 mrd.

Konsepter

13.06.2019



Hovedalternativ 3 og 4

Konsepter

13.06.2019

3
4

● 3. Finnsnes/Bardufoss-Fv. 854 
Målselvfjorden-
Ryaforbindelsen-Tromsø. 

● 4. Finnsnes/Bardufoss-
Mikkelvik-Balsfjorden (fv.294)-
Ramfjordnes-Tromsø. 



Hovedalternativ 3 og 4

● 3. Finnsnes/Bardufoss-Fv. 854 Målselvfjorden-Ryaforbindelsen-
Tromsø. Undersjøisk tunnel Malangen, og veg over Malangshalvøya. 
Derfra samme som 2.

– Fra dagens 2:15 (157 km) til 1:08 (90 km) fra Finnsnes (7,5 mrd)

– Fra dagens 1:46 (132 km) til 1:09 (87 km) fra Bardufoss (7 mrd)

● 4. Finnsnes/Bardufoss-Mikkelvik-Balsfjorden (fv.294)-
Ramfjordnes-Tromsø. Bru over Nordfjorden, undersjøisk tunnel 
Balsfjorden og bru over Ramfjorden. Derfra dagens veg til Tromsø.

– Fra dagens 2:15 (157 km) til 1:15 (90 km) fra Finnsnes (8 mrd)

– Fra dagens 1:46 (132 km) 1:05 (80 km) fra Bardufoss (7,5 mrd)

Konsepter

13.06.2019



Hovedalternativ 5 og 6

Konsepter

13.06.2019

3
4

E8 Ramfjorden inngår i begge 
hovedalternativene under

● 5. Finnsnes/Bardufoss/Storsteinnes-
Fv. 859 Balsfjorden-Kantornes-
Tromsø 

● 6. Nordkjosbotn-Tromsø 5

6



Hovedalternativ 5 og 6

E8 Ramfjorden inngår i begge hovedalternativene under

● 5. Finnsnes/Bardufoss/Storsteinnes-Fv. 859 Balsfjorden-Kantornes-
Tromsø. Undersjøisk tunnel Balsfjorden, og E8 med Tindtunnel til 
Tromsø.

– Fra dagens 2:15 (157 km) til 1:31 (127 km) fra Finnsnes (14,5 mrd)

– Fra dagens 1:46 (132 km) til 1:09 (87 km) fra Bardufoss (13,5 mrd)

– Fra dagens 1:13 (89 km) til 0:40 (48 km) fra Storsteinnes (11 mrd)

● 6. Nordkjosbotn-Tromsø. Dagens E8 og Tindtunnel

– Fra dagens 1:01 (72 km) til 0:53 (68 km) fra Nordkjosbotn (7,5 mrd)

Konsepter

13.06.2019



Hovedalternativ 7 og 8

Konsepter

13.06.2019

● 7. Lyngseidet-Tromsø 

● 8. Hansnes-Tromsø 
(Ikke vist på kart. 
Innenfor Tromsø BA-
region). 7



Hovedalternativ 7 og 8

● 7. Lyngseidet-Tromsø. Lyngseidet-Tjørnberg, Ullsfjordforbindelsen, 
Ny veg til Breivikeidet bru, Opprusting til Fagernes og E8 med 
Tindtunnel til Tromsø.

– Fra dagens 1:46 (76 km) til 0:55 (66 km) fra Lyngseidet (14,5 mrd)

● 8. Hansnes-Tromsø (Innenfor Tromsø BA-region). Dagens fv. 863

– Fra dagens 1:04 (62 km) til 0:39 (52 km) fra Hansnes (2,6 mrd)

– Sannsynligvis reisetidsreduksjon også med mindre investeringer.

Konsepter

13.06.2019



Framdrift KVU mot NTP

KVU Innfarter til 
Tromsø

Framdrift for KVU er tilpasset NTP 2022-33

2020 2019 2018 2017
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