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Status

● 7 Konsepter er utredet

● Konseptanalyse (pågår)

● Delprosjekt om regionale virkninger og mernytte for KVUen
presenteres 20. januar

● Delprosjekt om scenarioer i KVU Innfarter til Tromsø (pågår)

● Siste politiske møte 20. januar 2020.

● Se prosjektets hjemmeside:

www.vegvesen.no/innfarttromso

KVU Innfarter til Tromsø

http://www.vegvesen.no/innfarttromso


Prosjektutløsende behov

De viktigste behovene gir følgende prosjektutløsende behov:

● Knytte BA-regionene Senja, Målselv og Storfjord nærmere Tromsø  

● Knytte Lyngen, Balsfjord og Karlsøy nærmere Tromsø

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

Behovsanalysen



Samfunnsmål

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

Mål i KVU IF Tromsø

19.01.2020



Hva ønsker man å oppnå?

● Effektmålene for reisetid på veg fra:

– Tromsø til Finnsnes ned i mot 75 minutter (60 min med 
hurtigbåt)

– Til Bardufoss, Hatteng og Lyngseidet ned mot 60 minutter 

– 45 minutter til Nordkjosbotn i Balsfjord

● I tillegg er det effektmål for redusert reisetid for godstransport til 
Tromsø på ned mot 60 minutter fra Bardufoss og 150 minutter 
fra Narvik 

● Gitt disse målene og rammene for muligheter – Hva er det vi 
vil/kan oppnå med utredningen– Forts. til slutt i presentasjonen

Mulighetsstudien

19.01.2020



Siling av muligheter
Mulighetsstudien

19.01.2020



Partielle analyser

Andre aktuelle 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

● Elektrisitetsforsyning og kapasitet i regionen
– Kapasitet og nett til elektrifisering av ferger og kjøretøy, 5G

Mulighetsstudien

19.01.2020



Konsept 0 - Dagens transportsystem

● Nødvendig drift og vedlikehold opprettholdes, 
gjelder også ferger og hurtigbåter

● Innen 2024 skal alle ferger og hurtigbåter være 
lav- eller nullutslippssamband

● Investeringskostnad for det offentlige = 0

● Ladestasjoner til ferger og hurtigbåter, evt. 
hydrogen regnes som driftskostnader

Konsepter

19.01.2020



Konsept 0+ - Oppgradert dagens transportsystem

● Nødvendig drift og vedlikehold opprettholdes, gjelder 
også ferger og hurtigbåter

● Innen 2024 skal alle ferger og hurtigbåter være lav-
eller nullutslippssamband

● Investeringskostnad for det offentlige = 0
● Ladestasjoner til ferger og hurtigbåter, evt. hydrogen 

regnes som driftskostnader

● Frekvens og åpningstider utvides på fergene østover
● Senjaferga utvides til helårs åpningstid
● Døgnhvileplass Tromsø 
● Økt ITS og 5G satsing på E8 og E6 sørover
● Stoppesteder for turister

Konsepter

19.01.2020



Konsept 1 - Pendlerhurtigbåt Finnsnes-Tromsø

● Ekstra hurtigbåt i sambandet Finnsnes-Tromsø

● Utvidet tilgjengelighet fra 06.30 om morgenen

● Går på hverdagene

● Økte driftskostnader, ingen investeringskostnad

Konsepter

19.01.2020



Konsept 1 Pendlerhurtigbåt Finnsnes-Tromsø

Konsepter

19.01.2020



Konsept 2 - Utbedring av vegen til Karlsøy

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

● Tiltak på deler av fv. 863 på Ringvassøya

● Fjerne flaskehalser

● Bedre trafikksikkerhet

● Kostnader 3-400 mill. kr.

Konsepter

19.01.2020



Konsept 2 Utbedring av vegen til Karlsøy

Konsepter

19.01.2020



Konsept 3 - Fergefri veg til Lyngseidet

● Opprusting av hele fv. 91 fra Lyngseidet til 
Fagernes til helhetlig standard

● Inkluderer Ullsfjordforbindelsen som gjør vegen 
fergefri

● Vest for Ullsfjorden vil vegen i sin helhet gå på 
østsiden av Breivikeidet

● Kostnader 4 200 mill. kr.

Konsepter

19.01.2020



Konsept 3 - Fergefri veg til Lyngseidet

Konsepter

19.01.2020



Konsept 4A og 4B - Ny E6 og forbedret E8, fra 
Storfjord til Tromsø

4A

● Ny E6 fra Hatteng til Nordkjosbotn

● Forbedringer på flere strekninger på E8 fra 
Nordkjosbotn til Tromsø, i dagens trase

● Kostnader 8 000 mill. kr.

4B

● Samme som 4A, men med omlegging i tunnel fra 
Laukslett til Tomasjord (Tindtunnelen)

● Kostnader 9 300 mill. kr.

Konsepter

19.01.2020



E6/E8
● Hatteng-Nordkjosbotn

E8
● Nordkjosbotn-Jernberg

● Laksvatn-Lavangsdalen

● Sørbotn-Laukslett. Vestre trase.

● Laukslett-Solligården (Konsept 4A)

Eller

● Laukslett-Tomasjord (Tindtunnel – Konsept 4B) 

Konsepter

19.01.2020

Innhold i Konsept 4



Konsept 4A – E6 og E8 Hatteng-Tromsø

Konsepter

19.01.2020



Konsept 4B – E6 og E8 Hatteng-Tromsø med 
Tindtunnel

Konsepter

19.01.2020



● Østre Malangenkorridor

– Buktamoen-Balsfjorden-Tromsø

● Vestre Malangenkorridor

– Buktamoen-Malangen-Tromsø

Konsepter

19.01.2020

To konsepter med ny veg fra sør mot Tromsø



Konsept 5 - Ny hovedveg fra Buktamoen til Tromsø 
– Østre Malangenkorridor

● Ny veg fra Buktamoen med kryssinger av 
Målselva, Nordfjorden, Balsfjorden og 
Ramfjorden – alle med bru

● I tillegg en stor tunnel på 4-6 km

● Kommer inn på dagens E8 vest for 
Olavsvern/Ramfjordneset

● Tilførselsveger fra Finnsnes, Bardufoss (E6) og 
Storsteinnes. Alternativt også fra E8 Kantornes.

● Kostnader 10 800 mill. kr.

Konsepter

19.01.2020



Konsept 5 - Østre Malangenkorridor

Konsepter

19.01.2020



Konsept 6 - Ny hovedveg fra Buktamoen til Tromsø 
– Vestre Malangenkorridor

● Ny veg fra Buktamoen med kryssinger av 
Målselva, Malangen, Rystraumen og 
Grindøysundet – alle unntatt Målselva med 
undersjøiske tunneler

● Kommer inn på Tromsøya ved Holt

● Tilførselsveger fra Finnsnes og Bardufoss (E6)

● Kostnader 9 700 mill. kr.

Konsepter

19.01.2020



Konsept 6 - Vestre Malangenkorridor

Konsepter

19.01.2020



Samfunnsøkonomi

19.01.2020

Prissatte virkninger

3 4A 4B



Samfunnsøkonomi

19.01.2020

● Konsept 1 – I praksis ingen konflikter som følge av ikke prissatte 
virkninger

● Konsept 2 – I praksis ingen konflikter som følge av ikke prissatte 
virkninger

● Konsept 3 – Betydelig potensial for konflikter som følge av ikke 
prissatte virkninger

● Konsept 4A – Moderat potensial for konflikter som følge av ikke 
prissatte virkninger

● Konsept 4B – Moderat potensial for konflikter som følge av ikke 
prissatte virkninger

● Konsept 5 – Moderat (til betydelig?) potensial for konflikter som følge 
av ikke prissatte virkninger

● Konsept 6 – Betydelig potensial for konflikter som følge av ikke 
prissatte virkninger

Ikke prissatte virkninger - Foreløpig



Samfunnsøkonomi

19.01.2020

● Konsept 1 – Prissatt ikke vurdert/Ikke prissatt 1

● Konsept 2 – Prissatt ikke vurdert/Ikke prissatt 2

● Konsept 3 – Prissatt 3/Ikke prissatt 6

● Konsept 4A – Prissatt 4/Ikke prissatt 4

● Konsept 4B – Prissatt 4/Ikke prissatt 4

● Konsept 5 – Prissatt 1/Ikke prissatt 5

● Konsept 6 – Prissatt 1/Ikke prissatt 7

Konsept 5 gis foreløpig best samlet samfunnsøkonomisk 
vurdering 

Samlet samfunnsøkonomisk vurdering- Foreløpig



Andre virkninger

19.01.2020

Lokale og regionale virkninger – Menon Economics
Konsept 5 



Andre virkninger

19.01.2020

Lokale og regionale virkninger – Menon Economics
Konsept 5 

• Det antas at Konsept 6 vil gi om lag like resultater
• Ingen av de andre konseptene forventes å gi vesentlige

verdiskapingsgevinster



Samfunnsøkonomi

19.01.2020

● Konsept 1, 2 og 4 har høy grad av fleksibilitet

● Konsept 3, 5 og 6 har liten grad av fleksibilitet

– Dvs. man må bygge hele konseptet for å få utløst nytten

● Fordelingsvirkninger er ikke analysert grundig i 
utredningen. Men det antas at det vil kunne oppstå 
fordelingsvirkninger ved alle konseptene, i forskjellig grad.

● Når det pr. i dag antas at det verken er fullkommen 
konkurranse eller perfekt marked, innen for eksempel 
reiselivet kan det man normalt ville regnet som 
fordelingsvirkninger egentlig bare er styrking av 
næringslivet i et område.

Fleksibilitet og fordelingsvirkninger



Samfunnsøkonomi

19.01.2020

● Konsept 1 – Liten til moderat betydning

● Konsept 2 – Liten betydning

● Konsept 3 – Liten til moderat betydning

● Konsept 4A – Moderat betydning

● Konsept 4B – Moderat betydning

● Konsept 5 – Stor betydning

● Konsept 6 – Stor betydning

Verdivurdering tar utgangspunkt i samfunnsøkonomi, 
måloppnåelse og andre virkninger

Verdivurdering av korridorene. Foreløpig



Framsynsmetoder

20.01.2020

● Utredninga viser at de viktigste drivkreftene er:

– Næringsliv og økonomi

– Samferdsel og kommunikasjon

– Befolkning, arbeidskraft og kompetanse

– Klima og miljø

– Kultur og politikk

● De fire scenarioene:

– «En tettere befolket Stor-Tromsøregion»

– «Vekstregion Tromsø utvides»

– «Den arktiske grønne hovedstad»

– «Det nordnorske hus rustes for stormen»

Scenarioer i KVU IF Tromsø. Foreløpig



Framsynsmetoder

20.01.2020

Resultater fra seminar om scenarioer

● Klima og miljø viktigste drivkraft, dernest befolkning og 
kompetanse

● Teknologi kan både være et verktøy for å bidra til en 
drivkraft og en drivkraft i seg selv

● Nye former for vekst, kan være livskvalitet, bedre klima i 
stedet for økonomi og befolkning

● Et nytt scenario, med et stort trendbrudd: avfolking av 
kysten og spredt bebygde innlandsstrøk med sterk
sentralisering. «Distriktene dør ut, byene vinner». 

● Evt. drøfting og viderefortelling av et av de andre 
scenarionene

Scenarioer i KVU IF Tromsø. Foreløpig



Resultater og drøfting

● Med (et delvis) unntak av KVU Hadselfjorden, er denne KVUen den eneste i sitt slag i 
Nord-Norge, og sannsynligvis også i Norge
– KVU Oslo navet (kollektivtransport), noe lignende for en by

● I stedet for løsninger i transportsystemet for en strekning (A til B), er dette mulige 
endringer for en stor by mot omlandet i tre regioner, i vifteform. PS! Ligner egentlig 
heller ikke på rutevise utredninger i NTP.

● Åpenbart hva som var tankene bak for eksempel for KVU E10 Evenes-Sortland –
(Dårlig veg, koble sammen adskilte BA-regioner og fra kyst til marked med sjømat)

● Utredninga har vist at det verken er stort nok behov for eller realistisk med en ny 
ytre kystveg fra Tromsø til fastlandet i Nord-Troms via Ullsfjorden/Lyngenkorridoren 
med fergefri kryssing av Lyngen

● Utredninga har vist at det er behov for å koble Tromsø bedre mot sine nabo BA-
regioner, knytte Tromsø BA region tettere sammen og gjøre godstransporten sørover 
mer effektiv og trafikksikker

● Og utredninga har vist at det kun er en ny veg sør for Tromsø som kan utløse større 
virkninger for regional utvikling og styrke næringslivets konkurransekraft betydelig

Oppsummering av KVU IF Tromsø

19.01.2020



Framdrift KVU mot NTP

KVU Innfarter til 
Tromsø

Framdrift for KVU er tilpasset NTP 2022-33
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