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Forord
I forbindelse med konseptvalgutredning (KVU) for Innfarter til Tromsø ble det avholdt et
idéverksted på Vollan i Nordkjosbotn 3. - 4. oktober 2018. 31 personer deltok. Hovedsakelig
var deltakerne fra offentlig sektor, herunder 7 ordførere, fylkesråd for samferdsel,
representanter fra Avinor, Jernbanedirektoratet og Kystverket, og regionvegsjef fra Statens
vegvesen. Det var også deltakere fra næringslivet på verkstedet. Arbeidsformen var en
blanding av gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Ellbjørg Schultz og Roar Andersen fra
Statens vegvesen var prosessledere.

Verkstedrapporten er en gjengivelse av presentasjoner, diskusjoner og forslag fremmet
under idéverkstedet og er å betrakte som et referat. Alle oppsummeringer av gruppearbeid
viser oppføringer som gruppene selv presenterte på ark under arrangementet. Ved enkelte
gruppearbeid prioriterte gruppene punkter eller informasjon som de hadde presentert. Ved
enkelte gruppearbeid ble det nedfelt svært mange ideer. Noen forenklinger kan derfor
forekomme, men det meste skal være kommet med.

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan en slik arbeidsprosess, eller ideverksted skal være.
Men takket være en fantastisk innsats fra verksteddeltakerne, som jobbet intensivt og
målbevisst fra begynnelse til slutt så ble ideverkstedet i Nordkjosbotn meget vellykket.
Derfor rettes en stor takk til alle som kom og gjorde dette til bra dager med meningsfullt
innhold!

Bodø, 15. november 2018
Nils Petter Rusånes
Prosjektleder
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Onsdag 3. oktober 2018 – Åpning og innledning, tilbakeblikk og
dagens situasjon

1. Åpning av idéverkstedet

1.1. Innledning
Idéverkstedet ble åpnet av regionvegsjef Torbjørn Naimak og ordfører Gunda Johansen i Balsfjord
kommune. Strategisjef i Statens vegvesen Region nord Unni M. Gifstad og prosjektleder Nils Petter
Rusånes innledet om denne KVUen og Ulf Tormod Haraldsen fra Vegdirektoratet om KVU generelt.
Presentasjonen er tilgjengelige på Statens vegvesen sine prosjektsider på internett:
http://www.vegvesen.no/innfarter Tromsø
Til slutt ble det gjennomført en kort presentasjon av alle deltakerne.

1.2 Arbeidsform og gruppearbeid
Prosesslederne Ellbjørg Schultz og Roar Andersen orientere om hvordan opplegget for verksteddelen
skulle være.
Gjennom ideverkstedet førte Ann-Kristin Edvardsen referat ut ifra det verksteddeltakerne sa, i
forbindelse med presentasjonene og kommentarer til andres presentasjoner og som ikke nødvendigvis
kom fram med det som ble skrevet på flip-overne.
Monica Bjarnesen utførte støtte til ideverkstedet og sørget blant annet for å holde oversikt over alle
deltakere, for eksempel så deltok noen bare en dag, og noen ble påmeldt helt opp mot ideverkstedet.
Basis for arbeidet
Grunnleggende for et slikt arbeid er demokratiske verdier, respekt for deltakerne, lytteevne, dialog og
at gruppene skal styre seg selv.
Ideer
Hensikten er å komme opp med så mange ideer som mulig. Verkstedet skal favne bredt i kategorier av
ideer og fagområder.
Metode
Begynne med 3 minutter med stillhet for egne ideer, fortelle de andre om ideene, diskutere og lytte til
de andres innspill. Så til slutt føre opp på flip-over, det man har blitt samstemt om i gruppa.
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1.3 Gruppeinndeling
Alle deltakerne ble plassert i grupper, som var definert på forhånd. Utgangspunktet for gruppene var
inndeling etter geografiske områder. I tillegg var gruppene ispedd med personer for eksempel fra
Statens vegvesen og Troms fylkeskommune. Dermed ble det i stor grad heterogene grupper, dvs.
gruppene var satt sammen blandet etter hvor de kom fra og hvem de representerte. Man ønsket å
dyrke mangfoldet og få fram kreative idéer. Gruppene sto fritt til å velge gruppeleder/ordstyrer og det
ble vekslet på dette mellom oppgavene.

Grupper i ideverkstedet:
Gruppe 1:
Pål Julius Skogholt, Kommunestyrerepresentant, Tromsø kommune
Trude Nilsen, Adm. Direktør, Næringsforeningen i Tromsøregionen
Øystein Olav Miland, Avdelingsleder, Troms fylkeskommune
Torbjørn Naimak, Regionvegsjef, Statens vegvesen
Yngve Voktor, Daglig leder, Tromsøområdets regionråd

Gruppe 5. Fra v. Pål Julius Skogholt, Øystein Olav Miland, Yngve Voktor, Torbjørn Naimak og Trude
Nilsen.
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Gruppe 2:
Gunda Johansen, Ordfører, Balsfjord kommune
Knut Jentoft, Ordfører, Storfjord kommune
Sten Nystad, Storfjord kommune
Daniel Høgtun, Kommuneplanlegger, Lyngen kommune
Unni M. Gifstad, Strategisjef, Statens vegvesen
Bjørn Henrik Kavli, Samferdselssjef, Troms fylkeskommune
Bernt Nerberg, Helse Nord

Gruppe 2. Fra v. Unni M. Gifstad, Sten Nystad som deltok på dag 1, Daniel Høgtun, Bernt Nerberg,
Bjørn Henrik Kavli og Gunda Johansen. Knut Jentoft deltok på dag 2 og er ikke med på bildet.

Gruppe 3:
Nils Ole Foshaug, Ordfører, Målselv kommune
May Britt Fredheim, Plansjef, Målselv kommune
Ivar B. Prestbakmo, Fylkesråd for Samferdsel og miljø, Troms fylkeskommune
Roy Fossum, Arealplanlegger byutvikling, Tromsø kommune
Helge Voldsund, Fagstøtte Jernbaneteknikk, Jernbanedirektoratet
Rigmor Thorsteinsen, Avdelingsdirektør Troms vegavdeling, Statens vegvesen
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Gruppe 3. Fra v. Rigmor Thorsteinsen, Helge Voldsund, May Britt Fredheim, Ivar B. Prestbakmo, Roy
Fossum. Nils Ole Foshaug var ikke tilstede på bildet.

Gruppe 4:
Geir Inge Sivertsen, Ordfører, Lenvik kommune
Roar Åge Jakobsen, Ordfører, Berg kommune
Marius Chramer, Seniorrådgiver, Troms Fylkeskommune
Maar Stangeland, Storfjord kommune
Linda Lien, Programansvarlig, Profilgruppa
Nils Petter Rusånes, Prosjektleder, Statens vegvesen
Louis S. Edvardsen, Daglig leder, Midt-Troms Regionråd
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Gruppe 4. Fra v. Marius Chramer, Jan Olsen (kun oppgave 1), Geir Inge Sivertsen, Roar Åge Jakobsen,
Linda Lien, Nils Petter Rusånes, Louis S. Edvardsen, som deltok på dag 1. Maar Stangeland deltok på
dag 2.

Gruppe 5:
Mona Pedersen, Ordfører, Karlsøy kommune
Alf Lorentsen, Rådmann, Karlsøy kommune
Jan Olsen, Seniorrådgiver, Kystverket
Ulf Tormod Haraldsen, Vegdirektoratet, Statens vegvesen
Odd-Hugo Pedersen, Regionansvarlig, NLF Troms
Ivar Helsing Schrøen, Lufthavnsjef, Tromsø Lufthavn

Gruppe 5. Fra v. Ivar Helsing Schrøen, Ulf Tormod Haraldsen, Mona Pedersen, Jan Olsen, Alf Lorentsen
og Odd-Hugo Pedersen. Ytterst til venstre står Ellbjørg Schultz, prosessleder fra Statens vegvesen.
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1.4 Oppgaver

Temaene for oppgavene i ideverkstedet var som vist på figuren under.
Troms fylkeskommune presenterte fakta om samferdsel i Troms under
bolken Fakta.
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2. Oppgave 1. Tilbakeblikk
•

Hvordan har det vært?

•

Utviklingen i samferdselssektoren fra ca. 2. verdenskrig til i dag.

Gruppe 1:

-Ikkje tog, trass Nordlandsbanen i

Større mobilitet og fart

1962

Frå båt til bil (større fart)

-Mellomriksvegane Skibotn-T.dalen

Infrastruktur
-Kyllingmarker

Byutvikling

-Asfalt (men er vegane betre)

-Alt meir tilgjengeleg

-Ny kommunikasjonsteknologi

-Bruer, nye vegar, tunellar,

-Forsvaret/Krigen som katalysator

mobiltelefon

Levestandard
-Allminneleg bilhald

Regionane er blitt større

-Trafikktryggleik

-Hurtigbåt

-Frå camping i Nordbotten til

-Gods

charter på Mallorca

-Olje og gass, havbruk

Ny logistikk
- Globalisering
- Just in time

Presentert av Pål Julius Skogholt
Trendendringene var karakterisert av større mobilitet. Man gikk fra båt - til bil, buss og
lastebil. Man fikk Langnes flyplass, asfalt på vegene, og endrede vegregler. Veg og
bilstandard økte og trafikksikkerhet ble satt i større fokus. Vi fikk internett og
kommunikasjonsmulighetene økte. Folk kan reise uten å reise fysisk. Forsvaret vært en
katalysator, og levestandard økte. Det ble alminnelig å ha bil, folk endret livsstil fra
camping- til charterreiser. Vi fikk en globalisert varehandel og just-in-time leveranser som
fikk vesentlig betydning for infrastruktur/samferdsel. Men vi har ikke fått tog eller
mellomriksveger. Alt er mer tilgjengelig, pga. bruer tunneler, hurtigbåt osv. dette har bidratt
til byutvikling Tromsø og på Finnsnes. Næringer som olje gass og havbruk, representerer
gods med stor hastighet og har bidratt til utvikling av byene.
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Gruppe 2:

Hele tidsperioden 1945-2018

1980-2000

-

Sentralisering

-Flyreiser for alle

-

Økonomisk vekst

- Markedet – hele verden

1945-60

2000-2018

-Fra båt/sjø til veg

-Miljø/kollektivtrafikk

- Økonomisk utvikling

- Teknologi
- Bevegelse

1960-70

- Mobilitet

-Fra ferge til bru og tunnel

- Ennu større strukturer

-«Bygda» - privat, spredt bosetning

- Verden nært!

- Flyplasser
1970-80
-Privat bil!
- Større strukturer (BAS regioner)
- Varetransport

Presentert av Gunda Johansen

Sentralisering er en driver. Før bodde folk forskjellig i randsonen, langs fjordene. Økonomisk
vekst er en driver innenfor samferdsel veg, - fra båt til sjø, fra melkebåten til avløsning av
ferger over til bru og tunnel. Privatbilen kom på 70 tallet for fullt, utløste krav til veg, mer
enn det var fra før. Siste 20 år nås marked i hele verden på veg, som befordres på veg.
Tungtransport har økt enormt og er synlig særlig langs E6 og E8, dette fører til utfordringer
med trafikksikkerhet. Pluss det gruppe 1 la frem.
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Gruppe 3:

1. Tidsakse

3. Beslutningsprosesser

1940 tallet

- Krav til forutsigbarhet

- Gange, sykkel, hest, båt (kollektiv)

- Sikkerhet og risiko
- Demografi og medbestemmelse

1960 tallet
- Båt/ferge, bil blir allemannseie,

Er vi litt på tur «tilbake»? Med hensyn

bru/-tunnel

til gange, sykkel, miljø, kollektiv, båt

1980-2000 tallet

Samtidig som vi vil fram fortest

- Fly, turisttrafikk inn og ut, større

mulig

BA-regioner

Vi reiser veldig mye (bil, fly,

- Vegutvikling – Fra lokale

jernbane) – Stor mobilitet

kjerreveger til hovedveger

- Tog: «Missing link»

2. Større mobilitet

4. Demografi

-Krav til framkommelighet

-Befolkningskonsentrasjon

- Mangfold, både bil, fly, båt, g/s;

-Kommuner

alle skal fram raskest mulig

-Sentralisering og næringsliv

Presentert av Nils Ole Foshaug
Overgang mellom gange, sykkel, hest og båt - til dagens bil. Det er generelt i dag et krav til
framkommelighet, hvor det skal gå raskere og raskere til enhver tid. Og det må være en
forutsigbarhet for å komme frem. Folk sjekker ikke rasfare eller noen ting, vi tar det for gitt
at vi skal rekke frem. Så det er et krav til forutsigbarhet når det gjelder transport. Demografi
har endret seg fra fjorder og dalfører, til folk i kommunesentret og byer. Vi reiser mye mer,
og tog er en missing link.
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Gruppe 4:

1945-1960

1980-2000 tallet

-Krigen definerte hvilken

-Fersk sjømat til markedene i Europa

infrastruktur man kunne

- Definert mye av næringslivets

videreutvikle

infrastruktur

- Båt/lokal rasjonalisering/gryende

- Mobiltelefoni/Internett

bilisme
- Langtidspendling, utfordring
vårløsning, lite dagpendling
- Desentralisert bosetning
- Kommunikasjon, definerte livsløp
!960-1980
-Stor vegutbygging – Personbilisme
- Tunneler/bruer erstattet båt/ferge
- Kylingmarker/hurtigbåt

Presentert av Marius Chramer
Andre verdenskrig definerte infrastruktur vi kunne bygge videre på. Som f. eks Bardufoss
flyplass, havner, og riksveg tyskerne hadde bygd. De fikk bygd jernbane i Nordland. Stor
vegutbygging og personbilisme i 80 årene, bruer og tunneler erstattet båter og ferger.

Livsløpet sitt mulighetsrom er definert av kommunikasjonssystemet som vi omgir oss med.
Vi kan definere oss med muligheten vi har for å frakte oss selv og varene våre til et større
omland. Kommunikasjon hadde betydning for hvor næringslivet vokste fram, kyst til marked
styrket seg, det ble en tydelig retning fra en desentralisering til sentralisering av bosetting
og infrastruktur, sykehus og transportnett som setter seg.
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Gruppe 5:

-Fra båttransport til veg, robåt,

-Kjøretøyene blir større, lengre og

lokalbåt, hurtigrute

tyngre

-Fra lokalbåt til rutebuss

-Fra 60’ og 70’ tallet gikk ungdom
over fra å overta båten til utdanning

-Endring i Samfunnsstrukturer,
sentrale steder (øyer) ble usentrale

-Sjømatnæring stor endring

og glemt

-Havbruksnæringen kom på 1980-

-Offentlig sektor var svært liten

tallet

-Primærnæring var viktig

-Større og mer eksport

-Privat velstandsøkning, fra hest og

-Internasjonalisering

traktor til mange biler i
husholdningen

-Før løste man behovene lokalt, nå

-Utbygging av flyplasser i N-Norge

Karlsøy)

-Universitetet i Tromsø (ca. 1970)

-Utbygging av Forsvaret i Indre

mer sentralt (eks. fra 9 til 3 skoler i

Troms

-Vi er mye mer mobile, reiser mer og
lengre

-IKT fra ca. 2000 gir store
muligheter

-Mer fritid
-Før: infrastruktur bygd ut etter
lokale behov
-Nå: Styrt av normer og regler

Presentert av Mona Pedersen
Transport av personer og gods fra sjø til land, fra lokalbåt til rutebuss. I dag har alle har to
biler, kanskje tre hvis barna ikke har flyttet ut. Transport på land førte til avfolkning, veldig
lokale behov ga vegen forbi fjøs og ble bygget av lokale krefter, og man fikk lokale
løsninger. Og så kom det standarder på veg med nye lover og forskrifter. F. eks tillatt
tonnasje på bru. Planlegging kom i offentlig forvaltning, med forskrifter. Man gikk fra
primærnæring og selvberging og fiskebønder og kortreiset mat. Nye næringer kom og med
det behovet for utdanning og folk måtte flytte på seg. Det ble mer eksport til
verdensmarkedet. Flyplassene førte til at verden kom nærmere, og mer intern flytting i
regionen, universitet kom og da ble utdanning satt på kartet. Det ble fart på utvikling av
Tromsø regionen med flyplass, universitet og høgskole. En tydelig sammenheng mellom
samfunns- og samferdselsutvikling. Utdanning har betydning for utvikling i regionene også
for samferdsel.
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3. Oppgave 2: Dagens situasjon
•

Hva preger området både på samfunn og samferdsel?

•

Hva er bra?

•

Hva finnes av utfordringer/problemer?

•

Hva er viktigst å gjøre noe med?

Gruppe 1

1.) -Økonomisk utvikling baseres på

3.) -Etterslep/utvikling av fv./kv.

(grovt sett) sjømat, reiseliv og

- Gammelt veinett/tunneler

kunnskap/tjenesteyting

- Nye sikkerhetskrav styrer

⇨TOS som knutepunkt

pengebruk

- Lange avstander, langt fra

- Regularitet og bæreevne på særlig

markedet(ene), kombinert med lite

fv.

folk

- Gap mellom rv. og fv.

- Større krav til sikkerhet og

- Kvalitet på kollektiv mellom

miljøhensyn

tettsteder fylket

- Økonomien er (til dels) avhengig av

- Mangel på private aktører som kan

politisk styre

være drivere i utviklingen

- Teknologiutviklingen vil gi

- Lite privat-offentlige prosjekter

retninger (autonome enheter)

- For små bo og
arbeidsmarkedsregioner. Som feks

2.) -Statlig infrastruktur er ok?

Hansnes/Karlsøy og Skjervøy

-Hurtigruta, E6, E8, Langnes
m/planer, kollektiv i Tromsø by

1) Utvikle og utnytte ITS
2) Regularitet/Framkommelighet
-Innkorting og omklassifisering fra
fylkesveg til riksveg
3) Binde sammen BA-regionene

Presentert av Trude Nilsen
IT bransjen har behov for folk og det utdannes folk, men lokale bedrifter kan ikke
konkurrere med internasjonale bedrifter. Andre næringer trenger fagarbeidere, f. eks
automasjon men de flytter sørover for de klarer ikke etablere seg på boligmarkedet i
Tromsø. Vi må være attraktiv og få folk til å flytte hit, arbeidsinnvandring er viktig. Dagens
situasjon; reiseliv, sjømat og kunnskap, lange avstander kombinert med lite folk derfor blir
det ikke samfunnsøkonomisk nyttig. Da må vi være god å argumentere, sikkerhet til
miljøsituasjon? Mange planer stamper i noen år. Teknologi gir retning for hvordan vi skal
bygge samferdsel, autonome enheter biler, busser, tungtransport og ferger.
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Hvor er det bra: statlig infrastruktur ok? Ja ikke verst, hurtigruta fungerer bra, E6 og E8 er
ok, Langnes ok, kollektivtilbudet by er bra og i vekst.
Utfordringene; etterslep og nyutvikling av særlig fylkesveg og kommunale veger, det er
gammelt fundament og tunneler, sikkerhet og miljøhensyn, hvor skal vi da putte pengene
våre? Regularitet og framkommelighet.
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Gruppe 2
Hva preger?

Utfordringer/Problemer?

-Geografi preget av kyst, fjell og

-Tromsø lufthavn nær

fjord

kapasitetsgrensen

-Demografi. Flere eldre, unge flytter

- Offentlig kommunikasjon bygges

sentralt. Gjelder både lokalt og

ned

regionalt

- Standard på fylkesvegene

-Økning i trafikk/transport, person-,

motvirker nyetablering

gods, på veg og i fly

- Rekruttering av arb. kraft i

-Verdiskapningen skjer i en del av en

distriktet

fylkesveg

- Lange planprosesser

-Lite tradisjonell industri

- Høye standardkrav gir høye

-Mye primær (sjømat) og

kostnader

service/tjenester

- Dårlig båtforbindelse Skjervøy-

-Sentralisering i kommunesentra og i

Ringvassøy, umuliggjør dagpendling

by

på VGS på Skjervøy
- Kortere reisetid Finnsnes-Tromsø

Hva er bra?

på veg

-E6 og E8 en god ryggrad
- Potensialet i ressursene som ligger
utenfor kysten
- Tromsø by – Lokomotivet.
- Utdanning, service, kultur, flyplass

Presentert av Bernt Nerberg
Tromsø ligger usentralt ift E6 gjennom Norge. Tromsø er definerende for området, med
spredt bosetting. Det er langt til nærmeste befolkningskonsentrasjon, og medium
kompleksitet på vegnettet ift andre steder. Prioritering av de viktigste utfordringer er
vedlikehold, vi har gode veger, men ymse i utkantene, det skorter på vedlikeholdet her.
Viktig i framtiden er klima og værutfordringer, rassikring og stengte veger, samt alternative
veger når det er stengt. Vi må finne løsninger som er robust over tid, med ny teknologi,
førerløse busser, biler, og vogntog som har større lengde, ferger er også aktuelt.
Teknologien endrer seg fort, verden er uforutsigbar. Vi må tilrettelegge for sjømat og
næringsliv, og det er ikke lett i et 30 års perspektiv. De som driver i dag i bransjen kan flytte
produksjonen, og da bør man ikke ha brukt mye ressurser på tiltak hvor det ikke drives
industri om 20 år. Effektive korridorer, og prioritere løsninger som gir kortere veg til
markedet er viktig. Vi konkurrerer i et internasjonalt marked og det krever effektive
transportløsninger, da må man prioritere riktig. Man må tenke knutepunkt med fasiliteter
som hvileplasser/hotell/matservering for person- og helsetransport, samt turisme. Det
17

kreves en besøksforvaltning som angir fasiliteter som toaletter og søppelhåndtering. Dette
bør prioriteres i Storfjord, Lyngen, Balsfjord, Buktamoen, og Langslettkrysset. Og dette må
KVUen ta med når det gjelder innfartsårer. Vurder ferger som flaskehalser som innfart nord
for Tromsø, f. eks Lyngen og Tromsø. Man kan tenke autonome ferger som utslippsfrie, det
samme gjelder tog, men det er ikke like sikkert at det er hipt i framtiden.
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Gruppe 3
1)Hva preger området

Utfordringer!

Demografi.

-Dårlige fv. og kv.

-1 stor by (80’ av 130’)

Beredskap!

- Spredt bebyggelse

-Forsyningssikkerhet

- Bor folk langs hele kysten

(Sverige/Finland)

- Lange avstander

- 2 militære flyplasser!

- Stor interntrafikk inn/ut blandet

- Begrensninger på sekundærnett

med stor økende tungtransport

Sterk vekst

(militær/næring)

- Utfordr. for samf./transp.

Stor variasjon klima/vær.

Klima

-Skred, vind, flom…

- Mye og verre vær
Mye tungtransport

Verden er blitt mindre

- Hvordan beregne samfunnsnytte

-Internett

(ÅDT)

- Utdanning hele livet

Manglende tog!

- Variert arb. marked

- Omlegging til lavutslipp?

HVA ER BRA

TILTAK

- God standard rv (med unntak!)

ALT!

- Godt tilbud båt/kollektiv

- Framkommelighet næring

- Forholdsvis mange transportåret

- Sikkerhet og beredskap

(alternativ)

-

Unikt område
- Store ressurser

Heve standard deler av fv./kv.

BOSETTING

- Natur og kultur
Høyt utdanningsnivå

-

(UiT, Forsvaret)

Skal alle ha samme tilbud?

Stor vekst i Verdiskaping
(Fisk og reiser)

Presentert av Roy Fossum
Hva preger oss, 80 tusen (i Tromsø by) av 130 tusen innbyggere Troms. Det var en spredt
bosetting, livet oppsto i fjæra, vi hadde lange avstander. I dag er det stor intern trafikk inn
og ut av regionen, økende tungtrafikk. Et variert klima og vær, utfordrer til hendelser som
skred, vind og flom. Den store verden kommer nærmere med digital kommunikasjon.
Reiselivsnæringen ser at verden oppdager hele regionen, og dette vil prege oss fremover.
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Folk tar utdanning hele livet, og bidrar til et variert arbeidsmarked. Universitet har bidratt til
regional utvikling og har desentralisert studieenheter til Alta, Narvik og Harstad.
Det er bra at det er god standard på vegnettet og tilbudet. På tross av topografi, avstander,
fjord og fjell, har det blitt hurtigbåt og buss. Det er mange transportårer, vi er unike på
ressurser og kultur, kulturelt og historisk. Regionen har høyt utdanningsnivå, og forsvaret,
bidrar til vekst i regionen. Det er stor verdiskaping spesielt for fiskeoppdrett og reiseliv. Det
er en utfordring på fylkesveg og kommunal veg hva angår beredskap. Får vi en situasjon i
Tysfjord er E6 blokkert og vi er avhengig av å ha omkjøring gjennom Sverige og Finland for
vegforbindelse. Det er en svakhet at Bardu og Evenes flyplasser kan tas ut i spesiell
situasjon. Det er en utfordring med akseltrykkbestemmelser, vi har hatt for sterk vekst ift
samferdselsstruktur. Vi forventer at klimautfordringer skaper hyppige ras, mye nedbør og
flom, omlegging til lavutslippsamfunn en utfordring.
Viktigst: alt er viktig, framkommelighet ift næring som viktigst, standard på veger må heves,
vi må tørre å spørre; skal alle ha samme krav på standard? Eller skal vi heller prioritere noen
fremfor å prioritere alt.

Gruppe 4

1.

2.

Vegutbedring (Fv.)

-Gode «systemer»

- «Flaskehalsutbedringer»

- Stor enighet «næringsfokus»
- Alle våre utfordringer er mulig å

Bedre framkommelighet for gods

løse

«Kyst-marked»
- Fokus på næringstransport

3.

Trafikksikkerhet for de som bruker

-Fylkesveger (framkommelighet)

veien som transportåre og som

- Stort fokus på veg

miljø/sikkerhetstiltak i sentrum

- Mindre fokus på andre områder
- Dårlig utbygde

Bedre tilrettelegging for pendling

pendlingsmuligheter i regionen

- Utvide bo- og

(Tromsø-Finnsnes-Midt Troms)

arbeidsmarkedsregionen

(Hurtigbåt, kollektiv, kjøreavstand)

Presentert av Geir Inge Sivertsen

Vi er en vekstregion med store muligheter for sjømat, fiskeri og havbruk, mineraler, olje
gass og reiseliv. Dette er også nasjonale muligheter, men vi har nå en sentralisering rundt
senterfunksjonene i regionene. Det er lav arbeidsledighet, samtidig som næringer trenger
mer arbeidskraft. Vi tenker avstandsreduserende tiltak slik at folk kan ferdes enklere mellom
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bo og arbeidssted for å utvikle markedet i dag. Det er stor godsmengde langs veg, med
fragmentert standard, det er gode riksveger og dårligere fylkesveger. Hva fungerer? Gode
systemer for varsling, elektriske systemer langs veg. Vegsystemet fungerer stort sett, og det
er stor enighet i regionen på næringsfokus når en planlegger infrastruktur. Alle muligheter
kan løses, tenker ikke økonomi da, men alle utfordringer kan løses. Utfordringer for
fylkesveg og framkommelighet, det handler om å få varene ut, de verdiene som skapes er
formidable, da er det en utfordring hvis en ikke kommer fra kyst inn mot hovedferdselsåren
E6. Det må være størst fokus veg og på flyfrakt, her må jernbane vike, og dette må vi ikke
glemme. Behov for mer arbeidskraft og mobilitet, det er lite pendlingsmuligheter i MidtTroms kun hurtigbåter, vi må redusere avstander som er viktig for å utvikle bo- og
arbeidsmarkedet i den aksen. Vegutbedring på fylkesveg er en flaskehals, og det må
prioriteres flaskehalser som er størst ift næring, og da er kyst til marked tenkning viktigst,
trafikkperspektiv viktig for myke trafikantgrupper i hvert fall i sentrum, bedre tilrettelegge
for pendling.
Nils Petter: nå ser vi også på andre ringer enn den vi tegnet med Tromsø som sentrum,
Finnsnes som sentrum kollektivring, pendlingsring, Nord-Troms, Nordkjosbotn nav. Dette
kommer i tillegg til at opprinnelig er bildet til og fra Tromsø. Vi har fått noen utfordringer,
dette vi må se nærmere på i utredninga.
Unni; lav arbeidsledighet i hele Troms regionen el Finnsnes eller nord Troms? Hvem har
behov for arbeidskraft og hvor?
Geri Inge; 2 % ledighet for hele Troms, det er usunt lavt, et generelt næringsliv har behov for
rekruttering, og offentlig sektor sykepleiere og lærere. Men næringslivet sliter med å få tak i
arbeidskraft og det gjelder hele Troms.
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Gruppe 5

HVA ER BRA?
- E6 og E8 en god ryggrad

HVA PREGER?

- Potensialet i ressursene som ligger

- Geografi preget av kyst, fjell og

utenfor kysten

fjord

- Tromsø by – Lokomotivet med:

- Demografi, flere eldre, unge

- Utdanning, service, kultur, flyplass

- Flytter sentralt. Gjelder både lokalt
og regionalt.

UTFORDRINGER/PROBLEMER?

- Økning i Trafikk/transport

- Tromsø lufthavn nær

- Person, gods, på veg og i fly

kapasitetsgrensen

- Verdiskapingen skjer i en del av en

- Standard på fv. motvirker nyetabl.

fylkesveg

- Rekruttering arb. kraft i distriktet

- Lite tradisjonell industri

- Lange planprosesser

- Mye primær (sjømat) og

- Høy standard gir høye kostnader

service/tjenesteyting

- Dårlig båtforbindelse Skjervøy-

- Sentralisering i kom. Sentre og by

Ringvassøy. Ikke mulighet for
dagpendling til VGS på Skjervøy
- Kortere reisetid Finnsnes-Tromsø
på veg

HVA ER VIKTIGST Å GJØRE NOE MED?
-Fylkesveg 863: Næringstransport
-Viktige næringsveger! Generelt
velge seg ut de viktigste
-Må starte lokalt
-Mindre fylkesveier. Fv. 57. Tromvik
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Presentert av Odd Hugo Pedersen
Kyst, fjorder og høye fjell skaper utfordring for utbygging og vedlikehold. Flere eldre blir
igjen i bygdene og de unge flytter sentralt. Mange flytter til Tromsø, eller fra grenden til
kommunesentrene. Det er en økning av transport på gods, person og fly. Verdiskaping skjer
i enden av en fylkesveg ute på kysten. Sjømatnæringa er stor verdiskaper i området som vi
diskutere, hvor det har vært lite tradisjonell industri, men utvikling på sjømat-, service- og
tjenestenæringer i nåsituasjonen. Hva er bra? E6 og E8 er en god ryggrad, selv om vi har
flaskehalser, for næringstransporten. Potensiale i ressursene på kysten kan utvikles videre
og ha en 5 dobling i produksjon. Tromsø som et lokomotiv, positiv for hele landsdelen,
kulturelt og med flyplassen.
Kapasitet på Tromsø lufthavn er en utfordring, standard på fylkesveg er med på å begrense
produksjon og nyetableringer, rekruttering av arbeidskraft er en utfordring. De fleste
næringer sliter, spesielt i distriktene med å få folk til å komme dit. Det er utfordring med at
veg skal ha høy standard, og at det er lang planlegging. Det er behov for flere utdannede i
de små næringer, en bedre båtrute mellom Skjervøy og Karlsøy er viktig, det kan gi
dagpendling mellom de to regionene. Fra kyst til marked i fylket som er viktig å få gjort noe
med, og det å velge seg ut de viktigste næringene og starte de viktigste vegene. Fylkesveg
57 til Tromvik der det har vært hendelser med tungtransport for fisk, som krever utbedring
er eksempel på prioritert veg.
Man må ta valg i kommunene for hva vi skal prioritere, enhver km veg er ikke like viktig og
vi når heller ikke fram da, vi må sammen gjøre strategiske valg for prioritering av veg der
næringslivet er viktig.
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4. Fakta om samferdsel i Troms

Innlegg holdt av Troms fylkeskommune – Presentert ved Ivar B. Prestbakmo,
Fylkesråd for samferdsel og miljø
Teknologiske endringer i framtiden transportsystem autonome enheter og hyperloop –
tidsperspektivet; rekker vi det på kort-, mellom- eller lang sikt? Dette er en utfordring.
Se presentasjon videre. 20 mrd. (se kart) er penger/verdiskaping fra Troms for nasjonen
Norge, dette må vi få fram slik at vi får prioritering. Vi blir ikke forstått med 130 tusen
mennesker. Men med verdiskaping i mrd. kr.

Presentasjonen er vedlagt utsendelsen av verkstedrapporten.

Spørsmål og kommentarer:
Odd Hugo; skiltet med havslakteri og sjømatnæring på plansjen andel ådvt? Nei sier Ivar,
sjømatnæringa er alt, det er både havbruk og fangst, slår du de sammen illustrerer dette hva
andel sjømat totalt utgjør.
Geir Inge: tallene og kartene er det de siste?
Ja den er den aller siste sier Ivar, nå er den 100 % oppdatert, den er ikke offentliggjort enda.
Ivar legger den ut på nettsiden til Troms fylkeskommune innen kort tid.
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Torsdag 4. oktober 2018 – Presentasjoner ved transportetatene,
framtidsscenarioer og løsninger

5. Presentasjoner ved Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor
Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratets Helge Voldsund orienterer om utredningen av Nord-Norge banen.

Kystverket

Kystverkets Jan Olsen forteller om Kystverkets virksomhet og ansvarsområder innenfor det
moderne transportsystemet.
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Avinor

Avinors Ivar Helsing Schrøen presenterer planene for nye Tromsø Lufthavn, Langnes.
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6. Oppgave 3: Framtidsscenarioer
•

Hvilke muligheter og utfordringer byr framtiden på?

•

Hvordan tror du samfunnet blir om 30 år, trender utviklingstrekk,
turisme, nye typer industri, ny teknologi?

•

Er det noe med fremtidsbildet du liker? Trekk du ikke liker? både
positivt og negativt.

•

Hva er det viktigst å gjøre noe med?

Gruppe 1

FRAMTIDSSCENARIER 1

FRAMTIDSSCENARIER 2

Muligheter

Utfordringer

- Teknologiutviking – El. Fly (korte

-Klimaendringer

distanser), større bruk av luftrommet

- Øker behov for vedlikehold

- Motorteknologi (El.bil/Hydrogen)

- Forsterker «forfallseffekt»

- Flere energikilder/lagring, ny

Behov for endring i havbruk

næringsveg i nord, sensorikk –

- Miljøkrav og areal

automatisering

Økt reisebehov

- Endra global varetransport,

- Spesielt opplevelser, fritid

Kirkenes – Nordøst passasjen

- Lokalt/Globalt

- Ytterligere sentralisering – Sky train

Endra aldersstruktur

i by, delingsøkonomi,transportdeling

- Flere eldre

- Klimaendringer – landbruk, fiskeri,

Fraflytting og sentralisering

NØ-passasjen

Helhetlig felles

- Nye system for datalagring, grønt

kommunikasjonsenhet

datasenter i Balsfjord

Fortsatt mulighet for:

- Nye muligheter for energilagring

-Større BA regioner

- Ny teknologi – økt gods på kjøl,

- Individualisert helse og omsorg

autonomt

- Økt levealder

Presentert av Øystein Olav Miland
Teknologiutvikling er mulighetssiden, på lange avstander kan elektrisk fly og flyteknologi
gjøre større bruk av luftrommet gi nye muligheter. Dette gjelder også elektrifisering av
bilpark og godstransport. Hydrogen er en stor mulighet for godstransport siden du kan få
mye energi i små pakker, ift el motor, hvor du drar rundt på store batterier. Utvikling av
sensoriske og automatisering innenfra alle deler av samfunnet, f. eks tjenesteyting. IOT
tingenes internett er i en rivende utvikling. På energisiden ser vi at olje og gass går ned, vi
blir avhengig av flere energikilder, det kan gi energilagring og utnytte vindkraft, og tidevann.
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Klimaendringer som en mulighet hvis en tar på seg skylappene, kan det finnes muligheter ift
landbruk og havbruk osv. Global varetransport på nordøst passasjen kan bli en ny
ferdselsåre, da endrer handelsbalansen seg.
Mulighetssiden; datalagring, et grønt datasenter i Balsfjord, på gods vil ny motorteknologi
åpne for mer gods på båt, senke kostnader ved autonome skip, kjøl og båt. Ny teknologi
som gjør det mulig å frakte fersk fisk fort. Fisk på hurtigbåt ble plukkfisk (forsøk i 2008).
Utfordringer/trusler: klimaendringer – for samferdsel betyr dette større behov for
vedlikehold, og legge nye veglenker med fokus på vedlikehold. Forfallet øker og mer
ekstremvær forsterker den negative effekten av forfall, havbruksnæringen legges om,
omstruktureres, fysisk miljøkrav og arealutfordringer lengre ut til havs eller på land.
Gjennom teknologi kan kommunikasjon redusere behov for reise, færre lange reiser, på den
annen side vil man kommunisere mye mer, dette vil gi et høyere reisebehov, og opplevelser
og fritidsreiser øker. Men også vi som bor her har behov for å oppleve ting, lokalt og globalt.
Endra aldersstruktur, gir kollektivtransporten utfordringer.
Vi må ha mer universell utforming og tilrettelegging for eldre. Og i tillegg økt fraflytting og
sentralisering vil forsterke disse utfordringene vi har i dag offentlige midler og også private
aktører som kan utvikle næringsliv. Større bo- og arbeidsmarked, teknologiutvikling andre
måter å reise på å forstørre bo- og arbeidsmarked. Overgang til individualisert helse og
omsorgstilbud, ny teknologi og nye måter å behandle sykdommer gjør at vi får økt levealder
positive virkninger på samfunnsøkonomi, redusere ressursbruk innenfor helse. Samtidig få
bedre livskvalitet på helse. Transportetater er samlet i ett direktorat, ikke 4. Helhetlig
samferdsel transportetat. Kan vi omstille sektor for universell utforming. Ingen
fylkeskommune lenger, men en stor region.
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Gruppe 2
- Teknologiavhengig
- Sårbart
-

Personvern

-

Drift

-

Klima

Demografisk utvikling
Robotisering
Sosiale forskjeller
Demografiske utfordringer/press

-Økonomisk utvikling
- Landbruk/Sjømat

Matproduksjon påvirkes av klimaet

Havfarm?
Kraft
Politisk styring

Presentert av Daniel Høgtun
Fra helseutfordringer til hydrogenbiler, teknologisk avhengig er lik sårbarhet, personvern,
utfordringer drift og klima. Hva med økonomisk utvikling? Folk blir eldre, oljen tar slutt,
trenger vi mer økonomisk utvikling? Vi er forbi de materielle behovene vi trenger. Landbruk
og sjømat blir utfordrende, vi må bli mer selvforsynt, men klima kan føre til at vi ikke kan
produsere mat lengre. Det er samfunnssikkerhet å ha nok jordbruksareal, sjømat? Slakteri på
båt, foredling på båt, fra båt til marked. Transport på sjøbasert næring.
Positivt/negativt: elektriske fly, kortere distanser og rimeligere priser, reduserer behov for
infrastruktur, kan lande på mindre flyplasser, lande på veg, dvs. helt andre behov. Vi trenger
politisk styring, men er det en ulempe at poliskere får mere innflytelse. Demografisk
utvikling, pluralisme i religion og livssyn. Mer robotisering, lønnsomt for de som drifter men
færre arbeidsplasser, borgerlønn? Større sosiale forskjeller. Matproduksjon påvirkes av
klimaendringer, tørke, og Maslows behovspyramide. Vi vil at samfunnet skal utvikle seg til
gode for mennesker, og at ikke alle styrebeslutninger for samfunnet tas i store konsern.
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Gruppe 3
SAMFUNN – overvåkning/utnyttelse

Verden blir «mindre» men

- Teknologi, Digitalisering, Globalt

Nordområdene vil bli viktigere

- Beredskap, sikkerhet, sårbart

- Matforsyning

- USA, Kina, Russland – demokratiet!

- Transportruter

- Individualisering/proteksjonisme

KLIMA, Miljø og mer og oftere vær

- Sentralisering (byer og tettsted)

HVA BLIR VIKTIG?

- Arbeidsinnvandring/immigrasjon

- Basisinfrastruktur

- Næring/Ressurser – Primærnæring

- Landveg, sjø, luft

viktig, mange ressurser i nord. Fisk,
mineraler, proteiner, gass og olje

Forvaltning av ressurser

finnes fortsatt.

- Mat

Viktig! Basis infrastruktur

- Vann

Transport

- Mineraler

– Elektrifisering

- Folk

- Kollektivløsning, autonome
løsninger, mindre privat bilisme

Bevisst bruk av teknologi

- Reiser i lufta? – Droner

Demokratiet!

- Flere og raskere reiser.

- Økonomi (Oljefond)

Presentert av Ivar B. Prestbakmo
Digitalisering lokalt og globalt, beredskap sikkerhet og sårbarhet, det globale bildet om hva
som skjer i hverdagen om 30 år når de økonomiske driverne er kina Russland og India og
ikke USA? Hvordan blir beslutningene internasjonalt? hvilken samfunnsutvikling som er
ønsket, hva betyr dette? Kina er ikke et demokrati. Det kan endre på ting fortere enn det vi
tror. Samfunn preget av individualisering; jeg og mine, proteksjonisme internasjonalt og
endringer med dette. Samfunn, sentralisering byer og tettsteder, kanskje er vi flere folk,
fordi vi trenger det og at resten av verden har behov for å flytte på folk. Innvandring eller
global arbeidspendling, en større rolle for å produsere mat til resten av verden, de
naturressursene vi har og kan produsere mer av, uutnytta proteinkilder til lands og til vanns,
da trenger vi flere folk.
Flere energibærere i framtiden el/hydrogen. Mindre privatbilisme, dronesertifikat på lik linje
med vanlig sertifikat, mer kan transporteres i lufta men ikke konfliktfritt, og organisering av
transport, reiser oftere raskere, verden blir mindre, nordområdene blir viktigere med mat og
transport, mer og oftere vær. Mer på, under og i hav, flytter grenser som samfunn.
Basisinfrastruktur viktig og fylkesveger pga. godsmengder, på veg, sjø og i luft. Bruk av
teknolog viktig, er et verktøy kan brukes og misbrukes.
Demokrati! Foretrukket styreform pga. økonomi, men ikke sikkert. I fremtiden kan enorme
land sette dagsorden for hvordan verden skal organiseres, kan gi nye utfordringer. Privat, og
å forvalte økonomi, fordeling eller privatisering, mindre eller mer, med de kostnadene vi har.
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Gruppe 4

MULIGHETER

TRUSLER/UTFORDRINGER

- Øst/Vest transport øker

- Miljø, klima

- Nord Norge mer attraktivt på grunn

-Eldre befolkning, demografien

av klimaendringer

endres

- Folk lever lengre, trenger mer mat
- Gjennomdigitalisert samfunn

-Migrasjon/Internasjonal uro

- Inn i mineralalderen
- Økt godstransport

-Annerledes og mer komplisert

- Endringer i sjømatnæring

samfunnsplanlegging

- Sterkere sentralisering

-Mindre ressurser

- Bilfrie sentrum

Presentert av Nils Petter Rusånes
Muligheter; Økning øst vest transport, (Pomorhandel revitalisert), nordlige sjørute, NordNorge blir attraktivt for folk å flytte til og for turister og klimaflyktninger. Menneskene
trenger mer mat, noe som øker etterspørselen. Gjennomdigitalisert samfunn. Vi skal inn i
mineralalderen, vi har et stort potensial. Dette fører til økt godstransport. Det blir mer torsk
og krabbearter, og nye arter – hva har det å si for økologien i havet? Hvilke
miljøkonsekvenser får det? Bilfrie sentrum gir flere tunneler i byer. Det må bli en annen
infrastruktur i byene. Du kan få fraflytting også, folk vil bort fra by og ut på landet med frisk
luft. Vi tror på sterkere sentra og småbyregioner.

Utfordringer er muligheter hvis vi kan gjøre noe med det men trusler hvis vi ikke kan det.
Miljø og klima blir varmere, tøffere mer vedlikehold kreves. Norge har utnyttet ca. kun 1 % av
mineralressursene. Hva er miljøutfordringene knyttet til å gå inn i mineralalderen. Det må tas
valg og det kan bli stridigheter. Eldre befolkning, og den demografiske strukturen endres.
Det kan være et vekstpotensial innen helse og omsorg som må betjenes av mennesker. Men
det blir dyrere med en eldre befolkning.
Internasjonal uro vil prege samfunnsbildet, som virker inn på transport og samferdsel.
Annerledes samfunnsplanlegging som er mer komplisert, scenariotekning, flytte produksjon
til havs, digitalisering i stedet for tunneler, at vi er pålogget uansett hvor vi er. Bildet blir mer
komplisert. Mindre ressurser i samfunnet å rutte med, Norge har vært heldig med utnyttelse
av havressurser, men alt som går opp må gå ned. Det blir omstilling fra oljealder til
mineralalder, og problematisk med å opprettholde den store inntjeningen, da får vi nedgang
i velferd. Vegvedlikehold i stedet for store vegprosjekt, men kanskje vi blir smartere også på
dette feltet?
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Gruppe 5

FREMTIDSSCENARIER 1

FREMTIDSSCENARIER 2

-Folkevandring påvirker

- Autonome kjøretøy

sikkerhetssituasjonen, Russland, Kina

- Stiller krav til infrastruktur

- 3D printer – skrive ut produkter

- Pga både økonomi og miljø og

lokalt – mindre transport

effektiv utnyttelse av kjøretøy

- Endring i havbruk, slakting

- Robotisering, noen må

underveis til markedet, landbasert

lage/programmere robotene

- Større fokus på klima/miljø – nye

Demografi

generasjoner

- Innvandring

- Statens pensjonsfond = 0

- 10 kommuner i Troms fylke

- Færre jobber, velferdssamfunnet

- Bor i sentra

under press – krever innovasjon

Droner kan ta mye transport

- Utnytte havrommet bedre

- Elektriske fly

- Utnytte ressurser til lands

Raske endringer, krever

- Fra olje til alt. energi – vind,

endringskompetanse

tidevann

- Internett, kan jobbe over nett
- Desentraliserende faktor

Presentert av Alf Lorentsen
Teknologisk utvikling gjør det vanskelig å framskrive 30 år. Den globale sikkerhetssituasjon
gjør det vanskelig å si for vårt område, hva dette kan medføre av samfunnsendringer. Kinas
utvikling, endring ift naturressurser, havbaserte med endring som ny teknologi medfører.
Overgang fra hav til landbasert industri. Konsekvensene av klimaendringer medfører, både
trussel og muligheter, der enkelte stammer blir borte kan det komme nye arter. Behov for
nedbygging av velferdssamfunnet. Vi tror oljefondet ikke eksisterer lengre, og dette
medfører endring av velferdstilbudet. Arbeidsliv som kommer under press og endring, blå
sektor med større verdiskaping fra olje til andre typer energi, vind- havstrømbasert og andre
alternative energikilder som kan dekke verdiskapinga. Samferdsel og teknologi, autonome
kjøretøy, vegkropp i framtiden en teknologi åre som varsler og kommuniserer. Robotisering
og arbeidslivet, avlaster ikke kompetansekrevende arbeidsoppgaver vi har i dag.
Byggesaksbehandling skjer med robot. Flere eldre gir ubalanse med antall yrkesaktive og
tilbudet på velferdstjenester. 4 yrkesaktive per pensjonist, i 2035 2,5 i by og i distriktet 1,5.
Elektriske fly og droner med løftekapasitet. Planlegging og større dynamikk transportplaner.
Justere og tilpasse hurtigere enn det vi er vant med i offentlig sektor, hurtigere tilpasninger,
Behov for større kompetanse for å gjennomføre endring. Mennesket som ressurs, om 30 år,
mennesket er skapt til å bruke mer en tommel, og psykisk helse – hvordan blir mennesket i
framtiden?
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7. Oppgave 4: Løsninger
•

Hvilke behov er det deres løsninger skal dekke?

•

Er det behov som ikke er nevnt tidligere?

Gruppe 1
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Presentert av Pål Julius Skogholt
Elektriske fly og droner kan ta gods, svart linje = nye flyplasser for persontransport, kutter
veger, røde = spesiell flyplass med godstransport med drone. Behovet er regionforstørring,
20-30 min fra Kvænangen til Tromsø. Små kostnader siden alt er autonomt.
Så alt det andre hvis ikke det blir i lufta, malmtog til Skibotn, Nord-Norge banen, Tromsø
lufthavn sin evne med jumboer, derfor må de til Bardu, pluss laksen, innkorter med bru over
Balsfjorden, Karlstadbrua fra Finnsnes. Autonom godstransport på hav, for omlasting i
Tromsø. Ny bru over Kvalsundet, mellom Hansnes og Tromsø. Behovet er regionforstørring,
Betydelig bedre flyt på gods fra distrikt, dette øker konkurransen for næringslivet. Øl fra
Nordkjosbotn til Tromsø, stor region øker attraktiviteten. Oppgradering av veg på Vannøy,
ny fiber og god kommunikasjon. 10-15 mrd. i prislapp. Bardu flyplass om det er realisme?
Og om den kan være en hub.
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Gruppe 2

Presentert av Knut Jentoft
Vi tenker ut ifra mennesker og næringsliv, autonome soner. Folk skal kunne bo der de vil, alt
må ikke være i Tromsø, transport må gå raskere. Alle veger med E foran må ha en statlig
plan, vestre alternativ i Ramfjorden kan løses kjapp og greit. Flytt flyplass til Breivikeidet,
gjøre utbygging uten store naturinngrep. Følge eksisterende vegtrasé, det er behovene, det
er miljøhensyn, miljøbehovet, mennesket skal kunne velge hvor man skal bo, ta hele landet i
bruk i en større utstrekning i dag sentraliseringen sterkt. Ullsfjordforbindelsen er ikke en
lokalveg til Lyngen, det er en forbindelse til Finnmark som knytter det fylket nærmere
Tromsø. Dette er lurt sett ift oppgavemeldinga, forutsetter ferge over lyngen, den må
komme for det er et større behov enn Lyngen. Autonome ferger med app, hvor man ringer
og bestiller, slik at vi kan ta øyriket i bedre bruk, både for næring og for folk. Vi snakket ikke
om jernbane, men til Skibotn er jernbane en genistrek. Knytte landområdet nord eller sør?
Kanskje begge deler. Alt MÅ ikke til Tromsø, vi må styre utviklinga slik at det er greit å bo i
andre deler av fylket.
Det må være lov å tenke videre nordover selv om det er utenfor KVU. Det meste fra Coop,
betong går fra Tromsø så det er behov for Ullsfjordforbindelsen.
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Gruppe 3

Presentert av Ivar B. Prestbakmo
Beredskap, alternativ rute er PRI 1, jernbane rød strek, eller veg, over Malangen til Balsnes
person og godsrutepunkt. Vegendringer i retning Finnsnes samme forbindelse, knutepunkt
Bardufoss knytte til fly bane og veg. Blå strek= Ei hurtigbåtlinje Harstad - Burfjord, Finnsnes
Hansnes - Tromsø. Ei linje går hele tiden, 33 knop, i 2050 går den i 50 knop, stor
personkapasitet. Jernbanetrase til Tønsnes. Tilknytningsveger er de vi kjenner, fv., med
innkorting, beredskapsveger og opprusting. Dagligvarer til Tromsø og laks fra Senja,
reiselivsnæringa er mer enn nordlys, Senja, innlandet, Ullsfjordforbindelsen, og hurtiggående
ferge over lyngen, uttransportering nordover, og beredskapsveg. Skjervøy E6 gods. Dette
tilfredsstiller behovene, kapasitet og beredskap, teknologi må løse klima og
miljøfotavtrykket. Innkorting på hovedveger, bru over Kåfjorden der den nye tunnelen
kommer ut.
Laks? Skal den leveres ytterst på øyene el frakte den på kjøl inn til trafikknutepunkt der en
har modulvogntog.
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Gruppe 4

Presentert av Linda Lien
Det er behov for en større bo og arbeidsmarkedsregion, i begge retninger. Tindtunnel og
Ullsfjordforbindelsen, pluss Ytre og Indre Malangforbindelse hvor jernbanen kommer, godsog næringstransport som går sørover, 60 % er ikke laks men villfanget fisk, og den kommer
på land før vi sender den videre. Flaskehalser på sjømatvegene mot Finnsnes, Gisundbrua og
tunnel utenom Finnsnes sentrum.
Bardufoss lufthavn er for gods og er navlen i systemet, sløyfa på hurtigbåtene med kortere
ruter og sløyfer de mindre stedene. Vi tar utgangspunkt i transport metodene vi har men
med elektrisk drift. Bygge infrastruktur som er tilpasset strøm og nettdekning. Det må
tilrettelegges for en bærekraftig transport.
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Gruppe 5

Presentert av Ulf Tormod Haraldsen
For Tromsø og nordover: fiskeri ute på øyene og behovene her, utbedre flaskehalser på fv.
nettet som er, smale bruer, tunneler som ikke er høye nok, ferge her kan være autonom. Den
vil knytte folk sammen på Skjervøy og Karlsøy, den maritime næringen med skoleskyss i ytre
områder, forstørre Tromsø som bo og arbeidsmarked og forbedre det som er, og til det lagt
inn en veg opp til Breivikeidet, Ullsfjordforbindelsen og ferge til lyngen Olderdalen.
Det er innkortingsbehov for å utvide bo og arbeidsmarked, og kontakt mellom Troms og
Finnmark. E8 gjennom Ramfjord og Tindtunnel innkorter reisetid fra Nordkjosbotn og
styrker Tromsø som by. Framtidig industriutvikling i Balsfjord. Forbindelse fra Finnsnes om
til Tromsø med autonom ferge. Flaskehalser på Kvænangsfjellet, bru over Kåfjord en god ide
for å korte inn.
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8. Avslutning og oppsummering
Ved Unni M. Gifstad
Alle skal ha ros for å ha bidratt og med godt engasjement. Hvordan ser samfunnet ut,
energibærere, robotisering, individualisering og fellesskap, selvberging og landbruk og
demografisk sett. Går økonomien opp eller ned? Fokus på vedlikehold i stedet for å bygge
nytt, mer vær og klima. Mer politisk styring eller mindre? Trafikkstyring i by og på veg,
kanskje vi må det? Havet er en mulighet. Det vanskelige er behov som er krevende å
definere, det er enklere med løsninger. Det kommer en verkstedrapport som alle får.
Nils Petter Rusånes:
Det vil bli lagt opp til flere møter med næringsliv, dette vil kunne gi bedre forståelse og
styrke begrunnelser for problemstillinger og behovsanalyse.
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