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Vedlegg: 1. Kopi av brev fra Nordland fylkeskommune datert 21.03.2012

2. Kopi av brev fra Nordland fylkeskommune datert 29.02.2012

3. Kopi av uttalelse fra Fauske Næringsforu datert 08.03.2012

4. Kopi av uttalelse fra Næringsnetterk Saltel1 datert L L 04.2012

5. Strategidokunentlinspil ti RTP fra Saltel1 regionråds arbeidsgrppe datert 15.11.2011

Sammendrag:

Forslag til Nasjonal Transportlan 2014 - 2023, (NTP14-23) samt Transportplan for Nordland
2013 - 2024 (RTP13-24) er sendt på høring.

Det er Nordland fylkeskommune som er offisiell høringsinstans for NTP14-23.
Fylkeskommunen har bedt regionrådene om innspilVarguenter/uttalelser som. kan brues i
forbindelse med saksframlegg til fylkestinget 11 - 14. jun d.å. Høringsfrist er satt til 23.april d.å.

Regionrådet i Salten har bedt/anodet kommunene i regionen om å komme med innspil til
planorslaget.

For Transportplan Nordland 2013 - 2024, (RTP13-24), er kommunen høringsinstans.
Regionrådet anoder kommunene om å sende sine innspilI uttalelse til regionrådet som så
koordinerer en felles høringsuttalelse basert på kommunenes innspilL.

RTP13-24 er en overordnet plan som trekker opp hovedlinjene innenfor transportrelaterte
sektorer innenfor regionen, også i forhold til NTP. Mer detaljerte forhold vil bli avklar senere i
de respektive handlingsprogram.

Fauske kommune har oversendt høringsutkastene til Fauna og Fauske Næringsforum. Deres
uttalelser -vedlegges saken.

Salten Regionråd har etter et gitt mandat fra Nordland fylkeskommune latt utarbeide et
strategidokument vedrørende RTP13-24, jfr. vedlegg.



Fauske kommune har tidligere gitt innspil til Nasjonal Transportplan. De mest sentrale
transportutfordringene for regionen vil fortsatt være følgende sett fra Fauske kommunes ståsted:

. Rv?? - oppstarygging av tunel under Tjernellet

. Videreføring E6 strekningen Borkamo - Sørelva

. Omlegging Rv80 ogE6 utenfor Fauske sentru

. Utvidelse/ombygging ny bru Finneidstraumen

. Omlegging E6/ny jernbaneundergang Setså

. Etablering togstopp Tverlandet og Reitan

. Etablering av flere krsningsspor på strekningen Rognan - Bodø

. Etablering/gjennomføring av automatisk fjernstyring/automatisering (CTC/ATC)av
jernbanestrekningen Mosjøen - Bodø

INNSTILLING:

Fauske kommune har følgende innspil til NTP 2014 - 2023:

. Rv?? - oppstarygging av tuel under Tjernfjellet

. Videreføring E6 streknngen Borkamo - Sørelva

. Om.legging Rv80 og E6 utenfor Fauske sentru

. Utvidelse/ombygging ny bru Finneidstraumen

. Omlegging E6/ny jernbaneundergang Setså

. Etablering togstopp Tverlandet og Reitan

. Etablering av flere krsIlngsspor på strekningen Rognan - Bodø

. Etablering/gjennomføring av automatisk fjernstyring av jernbane strekningen

Mosjøen - Bodø

Planutvalget slutter seg. til strategidokument av 15.11.2011 hva angår innspil til
Transportplan Nordland 2013 - 2024.

Even Ediassen
rådman



\

~~~~~J~~~
vär dato: 21.03.2012
Vär referanse: 12/8355

Deres dato:
Deres referanse:

Samferdsel
arg.nr: 964 982 953

~ Fauske.kommune
Saksbeh. 'PltRegionrådene i Nordland,

NHO, LO
&j¡-kJ

Klassering

Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP14-23): Høring om FNTP14-23 (Felles
forslag fra Kystverket, Jernbaneverket, statens vegvesen og Avinor AS til
NTP14-23)

Forslaget (FNTPI4..23) av 29.2. i år fra transportetatene og Avinor AS til Nasjol1a1

transportplan 2014-23 er sendt på høring ti fylkeskommunene og de 4 største kommunene
med svarfrist 29.6.2012 ti Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet med

. kopi til NYP-sekretariatet.

Fylkestinget vil få seg forelagt FNTP14-23 som sak til samlingen 11.-14.6. For at vi i
saksforberedelsene til fylkestingets uttalelse til FNYP14-23 skal kunne vurdere våre
høringsinstansers argumenter/uttalelser,

må vi ha disse elektronisk senest mandag 23.4.2012
ti postcmnfk.no, mest praktisk med samtidig kopi ti1ertfnfk.uo .

Vennligst merk emnefeltet i e-posten:
Avsender(for eksempel Lofotrådet), Forslag NYP14-23: Høril1gsutta1e1se.

Eventuell papirversjon av dokumentet kan ettersendes.

Dersom et regionråd ikke rekker å fullføre politisk behandling av saken itmen 23.4., ber vi om
å få tilsendt saksfremlegget elektronisk så fort det er ferdig - før 23.4. ~og at
protokoll/vedtak ettersendes så snart som mulig. .:.

Et av de separate vedleggene tilFNTP14~23 er Avinors rapport "Framtidsrettet utvikling av
lufthavnstruktren". Konklusjonene og anbefalingene fra rapporten er tatt inn i pkt. 3.6 i
FNTP14-23, men Avinors rapport gir bakgrunnsmateriale og nærmere begrunnelser for
konklusjonene. Vi tar også i mot faglige innpil angående eventuelle vesentlge feil eller
mangler i Avinors rapport. Slike eventuellefaglige innspil ønskes i god tid før 23.4. i det vi
antar at rent faglige innspil ikke krever politisk behandling.

Både FNYP14-23 (188 s.) og Avinors rapport (91 s.) finnes på NYP-sekretariatets hjemmeside
ww.ntp.dep.no . Der finnes også diverse utredninger og andre dokumenter. Fra 2.3.
inneholder den også en utskrifsvennlig utgave av FNTP14-23.

Regionrådene, NHO ogLO mottar dette høringsbrev elektronisk og pr. papirpost vedlagt L
eksemplar av FNTP 14-23.
Kommunene er kopiadressater og mottar dette brev til orientering og kun elektronisk.

Adresse
ii

Postm otta k
FYlkeshuset
8048 Bodø

Dir.: 75 65 08 64
Tlf:
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Lars E. Rønneberg
Samferdsel
post(Qnfk.no

Besøksadresse



Kommuner med flyplasser som omhandles i A vinors rapport, kan likevel sende inn rent
faglige innspil som nevnt ovenfor angående rapporten.

Vi viser også ti vårt høringsbrev av 29.2. om Transportlan Nordland 2013-2024, der det
fremgår at Transportplan Nordland 2013-2024 og FNTPI4-23 legges frem som 2 separate
saker for junitinget. Vi ber derfor om at NHO, LO og hvert regionråd utarbeider en egen
sak/uttalelse som bare omhandler tema som tas opp i FNTPI4-23.

Med vennlig hilsen

Åshild Pettersen

samferdse1ssj ef

Vedlegg:
FNTPI4-23 (Felles forslag fra Kystverket, Jernbal1everket, Statens vegvesen og Avinor AS
til Nasjonal transportplan 2014-2023 (februar 2012))

Høringsinstanser:
Regionrådene i Nordland

. Sør-Helgeland Regionråd Postboks 473

. Indre Helgeland Regionråd Postboks 500

. Helgeland Regionråd Postbåks 405

. Salten Regionråd Postboks 915

. Lofotrådet Postboks 406

. Vesterålen Regionråd Postboks 243

. Ofoten Regionråd Postboks 61
NHO Nordland Postboks 343,8001 Bodø
LO Nordland Nyho1msgt. 15,8005 Bodø

Kopi (kn elektronisk)
Kommunene i Nordland

'i,

8901 Brønnøysund
8601 Mo i Rana
8801 Sandnessjøen
8001 Boâø
8376 Leknes
8401 Sortland
8539 Bogen i Ofoten

2



~ ~~~~b~~
vär dato: 29.02.2012
Vär referanse: 12/1718

Deres dato:
Deres referanse:

Samferdsel
Org.nr: 964 982 9~o~o:3-\, f

I"'~~PL-¡J
i; 1(1,":'.' ;

p~~d~-¡
b-/ ¡/3 -!;¿ I

Fauske kommune

Postboks 93
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Høringsbrev -Transportplan Nordland 2013 - 2024.

J.ID,i/

L!1~/19

Nordland :flkeskommune sender med dette forslag til Transportlan Nordland 2013 - 2024 på
høring. Høringsfrist er satt til 23.apriL. Vi ber om at alle innspilIhøringsuttalelser sendes til
post(ßnfkno , i tilegg til ev postforsending. Vennigst merk emnefeltet i e-posten:
høringsuttalelse Transportplan Nordland.

Med hensyn til kapittelet om flyplass-stru, vil fylkesrådet utarbeide et nytt forslag til
innold fram mot innstiling til fylkestinget i juni. Vi viser i den forbindelse til forslag om
Nasjonal Transportlan 2014~23, og tilhørende rapport Framtidsrettet utvikling av
lufthavnstrukturen. Dokumentene finnes på følgende web-adresse: ww.ntp.dep.no/2014-
2023/planorslag.html
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og LO'oin innspil til sin hørings
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Vi ber kommunene om i størst mulig utstreknng å samordne sine innspil til Transportplan
Nordland gjennom sine respektive regionråd. Næringslivet bes formidle sine synspuner
gjennom sine interesseorganisasjoner og/eller gjennoin regionråd. Videre ber vi NHO
Nordland om å videreformidle dette brevet til aktuelle næringslivsakører i fylket.

Forslag til Transportlan Nordland og forslag til høringsinnspil til NasjonalTransportplan
blir lagt fram for fylkestinget som to separate saker i jun. Fylkesrådet vil ha en akiv høring,
og arrangerer derfor ulike møter og konferanser knytet til de to plandokument i
høringsperioden. Det går ut egen invitasjoner til disse møtene og konferanser.

For å spare miljø og porto, velger vi å sende dokumentet som e~link. For de som måtte ha
behov for det, kan Transportplan Nordland fås tilsendt i papirform ved forespørsel.

Dokumentet forslag til Transportplan Nordland finnes på følgende link:
ww.nt.no/samferdsel

Ved eventuelle uklarheter, ta kontak med rådgiver Marit Vorren (mobil nr 93068356) eller
undertegnede (mobil nr 97566039)

Med vennlig hilsen

tf~\ A ~tct p~ r~Åshil~ìÇersen
samferdselssj ef

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Dir.: 75650870
Tlf.:
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Âshlld Pettersen
Samferdsel
post(jnfk.no

Besøksadresse



r--~--- - ---
I

Fauske~
Næringsforum

Nordland Fylkeskommune
Samferdsel
8048 Bodø

TelefQn:
Faks:
Mobil:
E.Post:
Interrett:
Kontonr.:

969983370 MVA
Boks 23

8201 FAUSKE
75641095
75641081
91540855
nilsOle~fauske.net
ww.fauske.net
4555.66.08710

Org. nr.:
Postadr.:

Høring Transportplan Nordland.

Fauske Næringsforum har følgende uttalelse vedr. Transportplan Nordland 2013-
2024:

Vi har i dag 166 medlemsbedrifter i Fauske og Sørfold. i mange møter på ulike
arenaer blir Tjernfjelletofte tatt opp til debatt. Tjernfjellet er i dagen flaskehals
som gir meget dårlige vilkår for transportnæringen for raskt å kunne nå markedene
sør i Skandinavia og i Europa. Dette hemmer mange bedrifter ogJordyrer
transporten. I tillegg vil det være en klar miljøgevinst når en kan spare inntil 300 km

på enkelte leveranser av produkter fra Salten/ Lofoten og Vesterålen.
\

Vi ber derfor at Nordland Fylkeskommune øver press på NTPog setter fokus på
viktigheten at det bygges tunnel gjennom Tjernfjellet. Dette haster og vil gi økt
vekst og aktivitet ivår region.

Likeledes må det initieres på nytt til at RV77 over Graddis blir oppgradert til
Europavei. Veien finnes ikke merket på de fleste europeiske kart. Dette taper også

reiselivsbedriftene i regionên på.

På forhånd takk.

Fauske 8. mars 2012.

Med hilsen
Fauske Næringsforum

Nils-Ole 5teinbakk (s)
Daglig leder.



Nordland fylkeskommune

Samferdsel

8040 11.04.12

Uttalelse vedrørende forslag til nasjonal transportplan 2014 - 2023 .
Prioritering av tunnel gjennom Tjernfjellet.

Næringsnettverk Salten (NNS) er et nettverk som består av næringssjefer og lokale

næringsutviklingsselskap ¡Saltenregionen. Saltenregionen består av 9, kommuner og er

befolkningsmessig den største regionen i Nordland. Nettverket jobber med å bidra til en positiv
næringsutvikling i regionen både for eksisterende næringsliv og nye etableringer.

Salten har et variert og aktivt næringsliv. Det er et stort transportbehov for å få varer ut av regionen
både nasjonalt og til internasjonale màrkeder. i denne forbindelse oppleves passering som
Tjernfjellet som en stor flaskehals for effektiv transport ut av landet. Dette påvirker både økonomien

og utviklingsmulighetene til næringslivet i regionen negativt, Gjennom vårt arbeid i NNS får vi stadige

tilbakemeldinger fra næringslivet om at en tunnel gjennom tjernfjeiiet må prioriteres for å få bort
denne flaskehalsen. NNS opplever at det er et samlet ønske fra næringslivet i Salten om dette.

Transport over riksvei 77 (riksvei 95 på svensk side) er den klart korteste transportveien for

næringslivet i Saltenregionen og store deler av nordre Nordland over til SV,erige, og videre til Europa.

Denne veistrekningen har en relativt bra standard bortsett fra flaskehaisen ved Tjernfjellet, og dette

er et direkte hinder for at veien blir mer brukt. En tunnel vilføré til at flere velger denne
transportruten fremfor andre alternative transportruter. Dette vil gi en betydelig Økonomisk gevinst

for næringslivet samt en miljømessig gevinst,

Næringsnettverk Salten mener derfor at prosjektet med tunnel gjennom Tjernfjellet må prioriteres i

NTP 2014 - 2023, og da med igangsetting/gjennomføring i handlingsplanperioden 2014 - 2017.

Gjennomføringsmessig bØr dette prosjektet sees i sammenheng med utbedring av strekningen
Sørelva - Borkamo på EG, som også er en svært viktig transportstrekning for næringslivet. Samkjøring
av disse prosjektene vil gi en betydelig effektiviseringsgevinst.



På vegne av Næringsnettverk Salten

FaunaKF
Hamarøy kommune
Steigen kommune
Sørfold kommune
Saltdal kommune
Saltin AS
Team Bodø
Meløy Næringsutviklig
Sjøfossen Næringsutvikling

Vennlig hilsen

Pål Viggo Mortensen
Sekretariat NNS

vI Kristian Amundsen
vI Hilde Fredheim
vI Per løken
vI Gerd Bente jakobsen
vI Ivar Skogset
vI Pål Viggo Mortensen
vI Harald Kristiansen

vI lothar Maruhn
vI Sverre Andersen



Innspil til Regional Transportplan (RTP) fra Salten Regionråds arbeidsgruppe

Salten Regionrâd (SR) sin arbeidsgruppe er oppnevnt av sekretariatsleder og referert i
Arbeidsutvalget (AU) og i Regionrâdet (SR). Arbeidsgruppen har bestâtt av følgende
personer:

./ PèrGaute Petters~n

./ Geir Steinar Hanssen

./ Kristian Amundsen

./ Karl-Anton Swensen(sekretær)

I tilegg har sekretariatsleder Georg Heggelund deltatt i de fleste av arbeidsgruppens møter.

Tilknyting av diverse fagetater og interessegrupper har ikke vært mulig mht. de frister som
er satt for arbeidet.

Arbeidsgruppen har involvert samtlige kommuner ved at de, i forhold til mandatet, har fâtt
mulighet til â gi innspil til dette arbeidet. Innspilene følger vedlagt.

Det har vært avholdt 3 arbeidsmøter og ettpresentasjonsmøte, der følgende personer fra
Nordland fylke sin administrative prosjektgruppe møtte:

~ Gisle Solvoll
~ Steinar Antonsen

Arbeidsgruppen har forholdt seg til tilsendte mandat, som innebærer at en mâ foreta .en del
avgrensninger, spesielt i forhold til detaljnivâ. Tilbakemeldingen fra representantene fra
administrative prosjektgruppe var at vi har "truffet i forhold til mandatet".

Mandatet fra Nordland fylkéskommune:

1. Hvordan forventer dere at regionen vil I,tvikle seg frem mot 20241 -
(Stikkord: befOlkningsutvikling og demografi, næringsutvikling og bosettingsmønster- begrunn

svaret)

2. Hva anser dere som de mest sentrale transportutfordringene for regionen sett i lys
av béskrivelsen i punkt 11

3. Flyplasstrl,kturen i Nordland er I,nder debatt. Hva mener dere bør skje med
flyplassn(e) i regionen frElm mot 20241

Det ble av administrativ arbeidsgruppe akseptert at innspilet ble oversendt elektronisk i
dette dokumentets omfang.

Innspilene følger mandatets struktur.

Med bakgrunn i ovenstâende fremmes følgende innspill/dokument til Regional transportplan
fra Salten regionrâd:

i

.i
:

Bodø
15.11.2011

1



Pkt. 1. (Hvordan forventer dere at regionen vil utvikle seg frem mot 2024)

Vi legger til grunn SSB sin statistikk for befolkningsutvikling og SSB sin
befolkningsframskrivningsmodell. I forbindelse med befolkningsframskrivingen har vi lagt til grunn
middelsog høy nasjonal vekst i fØlgende tabell.

Fa~ske

Meløy

Saltdal

Steigen

Gildeskål

Sørfold
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Begrunnelse og vurderinger fra kommunene, vi har mottatt innspil fra, er innarbeidet, samt
vurderinger av tabellens innhold.

Bodø:

Bodø byer sterkt voksende og har fra 2008 og til 2011 hatt en økning på 3,9 %, som utgjør hele
1798 innbyggere. Ser vi videre på befolkningsframskrivingen, både ved middels og. høy vekst, ser en
at prognosen gir økning mellom 18,3 %og 23,1 %"som vii kunne utgjøre en befolkningsøkning
mellom 8770 til 11041 personer. Hvis en studerer dette i forhold til øvrige kommuner i Salten er det
liten tvil om at Bodø vii være "motoren" i Salten, gitt at dette slår til.

Følgende forutsetning legges til grunn for å styrke Bodø/regionens utvikling.

"Det overordna fMlet i nasjonal transportplan er J gjøre transportystemet effektivt ti/rjengelig,
sikkert og miljøvennlig, og pJ den mJten dekke samfunnets behov for transport og samtidig styrke en
regional lltvkling. HovedmJlene er:

1. 8edre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader. Dette betyr blant annet at
næringslivet styrker sin konkurranseevne og hovedtrekkene i bOsetningsmønstretopprettholdes; . .

2. økt trafikksikkerhet Her tilsier nullVisjonen atantall drepte eller hardt skadde i
transportsystemet skal reduseres.

3. Oppfyle miljø~ og klimamJ/. Transportystemet fnJ utformes slik at det bidrar til J redusere
klimagassutslipp og miljøskadelige virkninger samt medvirke til J oppfylle nasjonale mJlog
internasjonale krav.

4. Sikre tilgjengelighet for alle. Transportystemet skal gjøres tilgjengelig for alle gjennom
universell utforming"

Bodø kommune passerte 48000 innbyggere i 2011. Følgende argumenter for videre vekst fremmes:

" Veksten gjenspeiles i by- og tettstedsutvklingen som c/e siste Jrene har vært preget aven offensiv
byutvkling med mange større utbyggingsprosjekter. Rollen som trafikknutepunkt er styrket gjennom
store samferdsels- og transportprosjekter knytet til veipakke Salten, Bypakke 80dø og utvklingen av
Bodø havn. Gjennom 8ypakke 80dø arbeides det med en rekke planer som vil gi byen et nyt og
bedre samferdselssystem, inkludert satsing pJ kollektiv, sykkel og myke trafikanter. "
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''Det forventes en nasjonal vekst i kunnskapsintensive næringet; som primært vil komme i byer og
sentrale strøk. For Qodø betyr dette Mde en mulighet og en rekrutteringsutfordring knytet til høyt
utdannede "unge voksne'~ Samtidig er det et økende fokus ogsJ pJ faglært arbeidskraft og frafall i
videregJende skole, spesielt knytet til yrkesfag er en generell utfordring."
"Gjennom etablering av Universitetet i Nordland, har 80dø og Nordland en unik mulighet til J tiltrekke
seg studenter og ansatte fra inn- dg utland, samt utvkle næringsliv og FoU~miljø i nord Bodø kan
videreutvkles som vertskapsby for elevet; studenter og pendlere. Og sammen med universitetet og
næringslivet kan Bodø bidra til økt samhandling, innovasjon og verdiskaping i nord
Studenttallet for universitetet i Nordland nærmer seg 6000 studenter med en mJlsetning om
yterligere vekst"

Fauske:

Fauske kommune hár hatt en befolkningsøkning på 0,6 % fra 2008 til 2011, som utgjør 53 personer.
Befolkningsframskrivingen viser en mulig økning på 0,8 % ved middels veks og 4,5 % ved høy vekst.
Inntrer prognosen for høy vekst vil bêfolkningsøkningen kunne øke med 432 personer.

Det forventes at Bodø kommune fortsatt vil ha sterk vekst i folketallet fra mot 2024, Fauske tilnærmet
O vekst En ser ogsJ for seg at bosetningsmønstret endres ved at flere flyter til sentrene, ogsJ innen
kommunen.

MelØY:

Meløy kommune hadde en befolkningsøkning på 0,4 % fra 2008 til 2011, som utgjør 28 pérsoner.
Befolkningsframskrivingen viser en mulig nedgang på -0,2 % ved middels vekst og økning på3,6 %
ved høy vekst. Inntrer prognosen for høy vekst vil befolkningsøkningen kunne øke med 238 personer.

i

Oppsummert legges ¿let til grunn at i 2024 vil bosetningsmønstret og demografien i Meløy minst vil
være av den størrelse som er i dag. En viktig forutsetning er gode transportiøsninger.

Meløy kommune harsterk foku$pJ nætingslltvkling og mener a.t fJefolkningsframskrivingan fra SS$¡
med en økning pJea. 240 personer, Vil kunne være innen rekkevidde innen 2024. Pet utelllkkes ikke
en sterkere økning, som følge av økt samarbeid med niJfJokommuner, fJlant annet som følge av videre
utvklingen/styrkingen av regionsentret ørnes. 1 sJ mJte er det viktig og merke seg at Meløy
kommune i sør grenser mot Helgelandsregionen. Mellom byene 80dø og Mo vil Meløy, med
regionsentret ørnes, fremstA som en naturlig senter og BAS~Region.

MJlsettingen er 7000 innbyggere i 2024.

Saltdal:

Saltdal kommune har hatt en befolkningsnedgang på -0,8 % fra 2008 til 2011, som utgjør 38
personer. Befolkningsframskrivngen viseren mulig nedgang på-l,5 % ved middels vekst og Økning
på 1,9 % ved høy vekst. Inntrer prognosen for høy vekst vil befolkningsøkningen kunne øke med 91
personer.

Saltdal kommune legger til grunn en samlet befolkningsøkning for Boø, med omland, opp mot 2 %.
Dette begrunnes med følgende:

''Med omland forstgs BAS omrJde med en daglig transportid pJ vei, bane eller Mt inn til byen pJ 80
minutter.
Veksten i BodØ og omland relateres til industriell klyngedannelse fundamentert pJ de industrielle miljø
regionen hiJr i dag i Meløy, SaltdaL Sørfold og Bodø kommune, samt Bodø kommunes egen vekstkraft
som fylkeshovedstad. "
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Steigen:

Steigen kommune har hatt en befolkningsnedgang pã -2,0 % fra 2008 til 2011, som utgjør 53
personer. Befolkningsframskrivingen viser en mulig nedgang pã -2,0 % ved middels vekst og nedgang
pã -1,4 % ved høy vekst. Inntrer prognosen for høy vekst vil befolkningsnedgangen kunne resultere i
.36 færre personer.

Kommunen har ambisjoner om Jstabilisere, og pJ sikt øke folketallet i kommunen. Nedgangen
innenfor primærnæringene har i stor grad blitt kompensert av oppdrettsnæringen, samt positiv
utvkling innenfor reiseliv og servicenæringer. Kommunen vilog5O legge bedre til rette for pendlere og
fritidsbrukere (hyter etc.)

Gildeskål:

Gildeskãl kommune har tiatt en befolkningsnedgang pã -1,3 % fra 2008 til 2011, som utgjør 26
pel'soner. Befolkningsframskrivingen viser en mulig nedgàng pã -6,1 % ved middels vekst og nedgang
pã ~3,1 % ved høy vekst.Inntrer prognosen for høy vekst vil befolkningsnedgangen kunne resùltere i62 færre personer. .
Sørfold:

Sørfold kommune har hatt en befolkningsnedgang pã -0,5 % fra 2008 til 2011, som utgjør 11
personer. Befolkningsframskrivingen viser en miiiig nedgëln9 pã -9,0 % ved middels vekst og nedgang
pã -5,6 % ved høy vekst. Inntrer prognosen for høy vekst vii befolkningsnedgangen kunne resultere i
112 færrapersoner.

Hamarøy:

Hamarøy kommune har hëltt en befolkningsøkning pã 0,6 % fra 2008 til 2011, som utgjør 10
personer. Befolkningsframskrivingen viser en mulig økning pâ3/0 % ved middels vekst og 6,2 % ved
høy vekst. Inntrer prognosen for høy vekst vil befolkningsøkningen kunne øke med 109 personer.

Sett fra Hamarøy kommunes stJsted er dètvesentlig A understreke at det ¡Nordland finnes to
omrJder som av fjkeskommunen og KRD er definert som sJkalte smJsamfunnsomrAder som pga.
særskilte avstandsutfordringer ikke omfattes av de større bo,-, arbeids- og serviceregionene (BAS-
regioner) som knyter regionsentra og omland tidsmessig nærmere sammen. Nord-Sa/ten er et av
disse to omrJdene. Særlig nJr BAS-regioner kobles til uttalelser som den i første setning i andre
avsnitt - En positiv regional samfunnsutvkl(ng med vekst i befolkningstallet og økt Verdiskaping
forutsetter en moderne transportinfrastruktur og et effektivt transportystem - er det viktig at det ikke
gjøres pJ en slik mJte at omrJdene utenfor BAS-regionene faller utenfor.

Etter Hamarøy kommunes mening er det viktig J fremheve at skal Hamarøy og Nord-Salten forøvrig
kunne ta del i en positiv regional samfunnsiitvklingi med vekst i folketall og verdiskaping, mJ det
satses sterkere pJ en moderne transportinfrastruktur ogsJ her.

Det er viktig og bra at planprogrammet reflekterersamhandlingsreformens fokus pJ forebyggende
folkehelsearbeid. Hamarøy kommiine er en av fylkets sterkeste folkehelsekommuner - en
foregangskommune som ønsker J profilere dette arbeidet videre. I tillegg er Hamarøy en
kulturkommune som tiltrekker seg mange tilreisende og besøkende fra inn- og utland. Kommunen
ønsker at det allerede i planprogrammet signaliseres politisk vilje og forstJelse fornødvendigheten av
,f kople viktige satsningsomrJder som kultur og folkehelse opp mot annen infrastruktut¡ og da pJ en
slik mJte at kommuner som vJt¡ som profilerer og kopler helse, kultut¡ miljø og reiseliv, kan
prioriteres mht. tilrettelagte gang- og sykkelveier etc.
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Beiarn:

Beiarn kommune har hatt en befolkningsnedgang pã -2,2 % fra 2008 til 2011, som utgjør 25
personer. Befolkningsframskrivingen viser en mulig nedgang på -8,6 % ved middels vekst og nedgang
pã -6,2 % ved høy vekst. Inntrer prognosen for høy vekst vil befolkningsnedgangen kunne resultere i
68 færre personer.

Nordland er kanskje det fylket med størst vekstpotensiale i Norge. 11 har grunn til J tro at det vil skje
en økonomisk vekst i Nord-Norge, og at industri, næringsliv og befolkning vil øke. Selv om potensiale
for vekst er stort i nordland, vil det være en utfordring J greie Jdemme 9PP for sentraliseringen innad
i fylket og beholde den desentraliserte strukturen vi har i dag. Naturressursene vi ønsker J utnyte,
som fisk, landbruk, industri, bergverksressurser og vannkraft ligger ikke bare i de store sentrene,
men ogsJ ute i de smJ kommunene. .

Oppsummert pkt. 1.

I følge tabellen har det vært en økning i antall innbyggere i Salten med 2,3 % fra 2008 (1. januar) til
2011 (1. januar), som utgjør 1736 personer. Av dette har veksen i Bodø bidratt med en økning pã
1798 personer.

Fortsette veksten i samme takt, som de 3 foregãende ãr, vil det per 1. j03nuar 2023 være 85 651
personer i Salten. En slik vekst anses som realistisk og indikerer samme trend og omfang (tilnærmet)
som befolkhingsframskrivihgen fra SSB ved høy vekst, opp mot 89 837 personeri 2024.

Bodø vii i følge modellen være "motoren" i denne utviklingen, mens flere av de mindre kommunene vii
kunne bli belastet med noe befolkningsnedgang.

Salten har et variert næringsliv som fordrer gode samferdselsløsninger, blant annet for ã redusere
avstandsulempene.

Legger en framskrivningsmodell til SSB til grunn vil kommunene Bodø, Fauske, Meløy, Saltdal og
HamarØy kunne bidra til befolknihgsøkningeh, i større og mindre grad.

Det forventes blant (inhetat følgende næringer vil bidra til økt bosetning i Salten:

0/ Industri

0/ Marine næringer (fiskeri og oppdrett)
0/ Utvinning av mineraler

0/ Turisme/opplevelser

0/ Jordbruk

0/ Handel/service

0/ Kompetanse (universitet/skoler/sterke miljøer)
0/ Transport

0/ Havner
0/ Olje/gass

0/ Offentlig sektor

0/ Eventuelt nye næringer

Det er viktig at en legger til rette for at eventuelle nye næringer etableres i Salten. Med dette menes
at det i fremtidige infrastrukturinvesteringer planlegger for fremtiden slik at en pã "relativt"kort tid
kan tilrettelegge for nye virksomheter, blant annet ved tilrettelegging for modulvogntog (25,25 meters
lengde og 60 tonn totalvekt).

Med dette anser vi Salten som en vekstregion, der det blant anhet legges til grunn at nødvendige
samferdselsløShinger kommer pã plass. Noe av forutsetningene for vekst i regionen er at
befolkning/næringsliv gis tidsriktige og effektive samferdsel~ og transportløsninger, blant annet er
satsingen pâ.passasjer-og godsknutepunktet Bodø av stor betydning for nevnte utvikling.
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Pkt. 2 (Hva anser dere som de mest sentrale transportutfordringene for regionen
sett i lys av beskrivelsen i punkt 1)

Definisjon av transportkorridorer/ruter i Salten:

~ Vei og fergesamband
o Transportkorridorer

· E6 med fergesambandene Bognes-Skarberget (E6) og Bognes-Lødingen (E6-
E10)

· RV80 (Bodø-Fauske) med fergesambandene Bodø-Moskenes-Værøy-Røst

(RV80-E10)
· FV17 (Bodø/Gildeskãl/Meiøy) med fergesambandet Forøy-Âgskaret (FV17)

· RV77 (Graddis)

o Transportruter (armer)

· FV834 (Kjerringøy) med fergesambandet Festvãg-Misten

· FV8l2 (Saltstraumen-Saltdal)
· FV813(Beiarn)

· FV81 (Hamarøy/Skutvik) med fergesambandet Skutvk~Svolvær (FV81-El0)

· FV835 (Steigen) pluss FV633 (Heinessund)
· FV830 (Sulitjelma)
· FV838 (InndyrlSund)

~ Buss (transportkorridorer/ruter), medtas i veier
o Halsa-Bodø
o Bodø-FaUske-Steigen-Hamarøy

o Bodø-Fauske-Saltdal

o Bodø-Skellefteã

~ Bane (transportkorridorer/ruter)
o Nordlandsbanen (passasjer)

o Regiónpendelen
o Godstog Bodø.Trondheim-Oslo

~ Fly (transportkorridorer/ruter) medtas ¡pkt. 3 Gfr. mandat)

o Bodø lufthavn

· Regionale ruter

· Lokale ruter

~ Bâtruter
o Kystgodsruta (Bodø~Helgeland)

o NEX I (Bodø-Sandnessjøen)

o NEX Il (BodØ-Svolvær)

o Hurtigruten (Bodø og Ørnes)

o Nord Norge-linjen (Bodø~Alta)

~ Farleder
o Hovedled/biled

~ Havner
o Trafikkhavner

)0 Annet
o Kollektivsatsing

o innspill relevante rapporter

o Forventhinger til RTP

o Videre involvering
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Listen over transportkorridorer/ruter en indikasjon pã nødvendige "livsnerver" for videre utvikling i
regionen. Definerte transportkorridorer og trarisportruter i Salten ilustreres i figuren under.

Videre kommenteres hver enkelt transportkorridorog. transportruter.

Vei:

Vi har definert ovenstãende veier sòm viktige transpoitkorridorer innad ¡regionen og inn/ut av
regionen. I tilegg er det flere andre veier i regionen/kommunene som vil kunne ha stor betydning for
intern/regional utvikling, noen av disse nevnes i forbindelse med gjennomgangen.

Førstgjennomgãs transportkorridorene:

Det som omhandler tilknytete fergesamband og bussruter, og som er pãpekt, inngãr i
gjennomgangen.

E6:

Transportkorridor

E6 er eneste gjennomgãende vei i Nordland, og binder dermed Nordland fylke med resten av landet.

I Salten gãr Europavei 6 gãr gjennom kommunene, Hamarøy, Sørfold, Fauske og SaltdaL.

7



E6 er tilknytet en rekke viktige tilførselsveier i Salten, blant annet RVSO (Bodø/FV17), RV77

(mellomriksvei),FVSl (Hamarøy), FVS35 (Steigem) og FVS12 (Beiarn (FVS13)/Saltstraumen (FV17)-

Saltdal (E6)). I tilegg knytes E1Q sammen med E6 av fergesambandet Bognes-Lødingen. E6 er med
fergesambandet Bognes-Skarberget i Hamarøy "brutt".

Sambandet Drag-Kjøpsvik (RVS27) er alternativ trase til E6 over Tysfjorden. Blant annet benytes
denne omkjøringsveien av nóe tungtrafikk, sàmt ved værforhold der sambandet Bogiies Skarberget-er
stengt.

ViktigstefllOksjon

E6 sine viktigste funksjoner er å være en gjennomgående transportkorridor og transportrute internt i
Salten. I tiliegg knyter den sammen Salten med nevnte tilknytete veier, blant annet RV SO som er
videretilkn_Ytet El0 via fergesambandet Bodø-Moskenes ogFV17 som er eneste transportkorridor
lari9s kystél' (sørover).

E6et;;Ogs~eriviktjg del av øst-vest forbindeisen 10foten~Bodø-Sverige. Internt i Salten-regionen er
veièn'viktig mhfütvikling aven velfungerende BAS-region... '. ; _. ~ . . -

~.:¡

F6rvéntet transportbehov,. .... "....-" -."..- _.,-

ikke:i~ñtifisert.Dag~fi,s trafikk vii kunne Jremskaffes fra Statens VegvesensÙafikkdátabase. En
beqteutikling a" E6 vil.kurlnemedføre økt trafikk" blant annet i forhold til grensetráfikken (øst-vest)
hvis RV77Jâts!nløsning._C'_ - -- - "
'Uto,yer ovenStãerlöe forventes det en generell trafikkøkning, blant annet i forhold til n~riJlgštrçinspart
og~ktPendlerakti\Ìitet innad i BAS region-en. Fauske vil i sã mãte være et sentralt knùtepu'Okt, Samt,at
ha~r'lëtisørfOldVilkul1ne fã en større rolle i forhQld til. muUgtransport og utSkipinga\l'tnineraler,.her'
nevneS-i:ineralerfra;,Sulitjelma, Saltfellet,ijøsenhammeren (Misvær) og Hamarøy/sørfoltl,. .
(tintl~j~¥rre). Miùera1eñeJra Ljøsenhammeren er planlagt utskipet ved etableringayen ny bavn retÌ1ordJQ~~~9gn?Ui,:iíecl EG. . ,. ", .

.,\

Følger1dênà~I(ehaìser_~~pekes:

)- Parsellen Borkamo~Sørelv

)- Strekningen mellom Rognan-Fauske foreslâs omlagt tiã parsellenSetsâ~Finnêid'ved
tunelløsning gjennom Setsã for ã unngå Setsãstigningen. Videre mã Finneid bru etableres

)- Tunnelutbedringer pã E6 gjennom Sørfold; samt tunelI gjennom Ulvsvãgskaret samt
utbedringer av kurvatùren pã E6 gjennom Hamarøy

)- Det bØr i forbindelSe med investeringer og utbedringer tilrettelegges for modulvogntog
(25;25m og 60 tonn) der dette er hensiktsmessig, blant annet mellom Søifold havn og RV77 i
SaltdaL.

)- Det er behov for utbedring av flaskehalser, blant annet utbedring av den generelt dãrlige

veistandarden og de mange stigningene mellom Ballangen og Fauske. L tillegg vises det til
konkrete forhold som er omhandlet i Transportplan Nord Salten.

)- Omlegging av E6 utenfor Fauske sentrum, med tilknytning RVSO nord for Fauske sentrum

Ruter

Det pãpekes at noe av busstilbudet ikke svarer til publikums forventninger og behov, der det
etterlyses bedre samordning i forhold til andre transportmidler, blant annet korrespondanser med
andre transportmidler.

Generelt bes det om at en i samferdselsplanleggingen tilrettelegger bedre for reisende behov, blant
annet i forhold til pendling innenfor BAS regionen. Eks,empler pã dette kan være tilpassete rutetider til
jobb; frekvens og strømlinjeforming i forhold til reisetid.
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RV80:

Transportkorridor

Riksvei ao er en viktig/sentral tilførselsvei fra E6 til/fra Bodø og Lofoten, samt internt i Bodø
kommune. I tillegg ender FYll opp i tilknytning med RV ao pã Tverlandet, samt at RVaO, med
fergesambandet Bodø-Værøy-RØst-Moskenes, binder sammen Lofoten (ElO), og nevnte øyer, med
Bodø og E6. Det presiseres at Rvao strekker seg fra Fauske (E6) - Bodø - Moskenes (ElO).

Viktigste funksjon

Rvao er eneste riksvei til/fra Bodø og er dermed av vital betydning for Bodø og nevnte korridorer.
Utbedringene av Rvao bidrar i sterk grad til en nærmere tilknytning mellom Bodø og Fauske, samt
resten av regionen, blant annet i et BAS utviklingsperspektiv.

I Bodø sentrum deler RVaO seg ved en at en arm strekker seg til Bodø lufthavn og den andre gãr ned
til Bodø havn med tilknytning til nevnte fergesamband.

RV aObinder Bodø by sammen ved at den blant annet er hovedkanalen for rushtrafikken i forbindelse
med daglige arbeidsreiser.

Forventet transportbehov

Dagens trafikk vii kunne fremskaffes fra Statens Vegvesens trafikkdatabase. Bodø by er sterkt
voksende, samt at BAS regionen knytes tettere sammen, som bidrar til økt trafikk (pendling)

RV ao er Nord Norges mest trafikkerte vei, spesielt i byomrãdene, samt at den er tilknytet Bodø havn
der det transporteres betydelige godsmengder. RVaO har sãledes en sentral del i BOdø sin rolle som
trafikknutepunkt. I ,nevnte fergesamband (BodØ"Lofoten) ble det i 2010 fraktet ia 525TEU
(Containere) med bil. I tilegg kommer annen personbiltransport og tungtrafikk.

Infrastruktur

Iforhold til Bodø nevnes fØlgende forhold vedrørende tilrettelegging for syklister:

~ Etablering av sammenhengende sykkelveinett langs hovedlinjene, helt til Tverlandet.
~ Videreføring av forprosjekt "Klimabeskyelse for gãende og syklende".
~ Jobbe for nasjonal status som "sykkelby i Nord".

Bodø kommune pãpeker følgende behov for utbedringer/investeringer pã RVaO:

~ Utvidelse av RV 80 mellom Løding og Valnesfjord

~ Diverse rundkjøringer mellom Bodøelva og flyplassen

~ Ny trase Havna"Hunstadmoen

~ Mørkved"Hunstadmoen
~ Vikan"Bertnes

~ TIlrettelegging for modulvogntog (25,25 m, 60 tonn) med tilknytning til E6 og RV77 (Sverige)
~ Omlegging av E6 utenfor Fauske sentrum med tilknytning RVaO utenfor sentrum.

Ruter

Det vises til kollektivplan Bodø. Følgende forslag nevnes:

~ Timesekspress mellom Bodø og Fauske, Iinket opp mot flyplass
~ økte rammer til bysstransporten (Økt frekvens, lavere priser og endret tidsvindu)
~ Utforming av større busstopp/knutepunkt
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FV17:

Transportkorridor

Fylkesvei 17 er en alternativ transportkorridor til EG, fra Tverlandet (RV80) til Mo FV(lO) og videre ned
til Steinkjer. For Salten regionen binder FV17¡ som en stamvei, sammen kommunene Bodø, Beiarn,
Gildeskãlog Meløy. FV 17 er "brutt" i Meløy ved at det er fergesamband mellom Forøy-Âgskaret.

Viktigste funksjon

Følgende funksjoner for FV17 fremheves:

. Hovedtransportãre for Meløy

· Nasjonal Turistveg (Stokkvãgen (Lurøy)-Storvik (Gildeskãl))

· Beredskapsfunksjon (Brann, politi, ambulanse med mer)

. Godstransport

. Persontranspört

. Gir tilknytning til andre transportormer som fly og tog

. Knyter regionen til EG via RV80, FV812 (Saltdal) og FV12 (Rana)

· Tilknytet adkomstvei til Inndyr og Sør Arnøy (FV838)

o Transportvei for. foredlet fiskeprodukter og innsatsprodukter til/fra Sør Arnøy og
Sundsfjord

Forventet transportbehov

Ikke kvantifisert. Dagens trafikk vii kunne fremskaffes fra Statens Vegvesens trafikkdatabase.

Tungtransport. og o'annen næringstransport gjennom Meløy og til/fra/internt i Meløy benyter FVl7.
Dette betyr at nisringslivet og industrien i Meløy kommune mãlegge til grunlJ transportstandardeh på
FV17 mht. konkurranseforhold og rammebetingelser, som ofte er avgjørende for etablering/utvikling
av bédrifter.

Internt i Bodø kommune er FV17 av stor betydning for interntrafikken, som er økende, samt økt
næringstransport og turisme.'FV17 er ogsã viktig i forhold til transport relatert til marin næring, blant
annet i Gildeskãl.

Infrastruktur

Med bakgrunn i den turisme som relateres til Saltstraumen burde FV17 fã status som Nasjonal
turistvei helt frem til Saltstraumen.

Skál FV1? fremstã som en fullverdig, og alternativ (til EG), transportkorridor for trafikken til/fra og
internt i Meløy, bør de største flaskehalsene utbedres. I Meløy fremheves følgende behov for
utbedringer av FV17:

~ Glomberg¡;m - Setvikdalen

~ Neverdalen~Selstad

~ Eidbukt~Spildra

~ Storvik-Reppen (Etter alternativ 1. (brualternativet)).

Skaugvolla i Gildeskãl er ofte en utfordring for tungtransporten om vinteren og bør sãledes utbedres
mht. stigningsforhold/kurvatur.

I tilegg er det et stort behov for utbedring av strekningen Røytika-Kilboghamn (Lurøy/Rødøy).

I sum vii ovenstãende kunne bidra til at FV17 ble en effektivtransportkorridor for kommunene mellom
Bodø og Mo.
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Meløy kommunestyre har ãpnet for bompengefinansiering av prosjekt (Spildra-Glomfjord).

En gjennomføring av prosjektet Storvik-Reppen vii, naturlig nok, gjøre ferg~sambandet Forøy-
Âgskardet overfødig. Fergetilskuddet vii sãledes være med ã finansiere en betydelig del av prosjektet
(inntil 30 ãr).

Inntil fergesambandene langs FV17, og i Meløybassenget, erstattes av nye veiprosjekt pâpekes
behovet for økt frekvens og kapasitet, samt bedre tilrettelegging for befolkning, pendlere, kommunen
og næringslivet.

Følgende veiprosjekter/nyanlegg foreslâs for â binde kommunen bedre sammen, samt mer effektive
transportløsninger:

~ Meløys fastlandsforbindelse

~ TverrtunelI Bjærangen-Storvik

~ Storvik-Reppen (Etter alternativ 1. (brualternativet)).

Ruter

Det er ønske om morgenrute fra Bodø til Meløy (buss).

RV77:

Transportkorridor

Riksvei 77 er eneste mellomriksvei i Salten. Veien er tilknytet EG pâ Norsk side.

Viktigste funksjon

~ Skal ivareta forbindelsen fra Salten regionen til/fra Sverige/kontinentet i forhold til tungtrafikk
og annen trafikk, spesielt viktig mht. oppdrettsnæringen

~ Lokal trafikk til/fra Junkerdal
~ Yrkestrafikk mellom Nörd Sverige og Salten/Nordland
~ Reiseliv og turisme
~ Korteste vei fra Vest Lofoten/Saltenregionen i forhold til internasjonalt marked

Forventet transportbehov

Ikke kvantifisert. Dagens trafikk vii kunne fremskaffes fra Statens Vegvesens trafikkdatabase. Økt
transportbehov vii oppstâ ved utbedring av veien, samt at det vii styrke samhandlingen mellom Salten
regionen og Sverige/kontinentet.

Infrastruktur

Dagens trase over fjellet er en stor flaskehals for blant annet næringstransporten. Det er derfor behov
for tunelI gjennom Kjernfjellet, og at en eventuelt ser en slik investering i sammenheng med
ferdigstilelse av EG (SØrelva-Borkamo).

Ruter

Silverekspressen (Bodø-Skellefteâ) er viktig og bør videreutvkles, ogsâ som lokal rute, samt
samhandling med Sverige. Ruten bestâr av kombi kjøretøy som tar bâde gods og passasjerer.
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Videre gjennomgâs transportruter (armer til transportkorridorer)

FV834 (Kjerringøy)

Transportrute

Fylkesvei 834 er en transportrute mellom Bodø by og Kjerringøy, inklusiv fergesambandet Festvâg-
Misten. FV834 vil inngâ i en eventuell fremtidig videreføring av "Kystriksveien" til Steigen.

Viktigste funksjon

FV834 er eneste transportrute mellom Bodø og Kjerringøy, samt at det er tilførselsvei til samtlige
tettsteder/bydeler pâ "Nordsia" av Bodø by.

Forventet transportbehov

Ikke kvantifisert. Dagens trafikk vii kunne fremskaffes fra Statens Vegvesens trafikkdatabase. FV834
ivaretar samlet transportbehov som bedrifter, befolkning og turismen genererer.

Infrastruktur

Følgende utbedringsbehov pâpekes:

~ Utbedring av veien

~ Oppklassifisering til 10 tonns vei
~ Fastlandsforbindelse til Kjerringøy
~ Fergesamband Kjerringøy-Steigen

Ruter

Bussruter, Férgesa m band

FV812 (Beiarn (FV813)/Saltsraumen (FV17)-Saltdal (E6))

Transportrute

FYlkesvei 812 er transportrute mellom Saltstraumen (FV17) og Saltdal (E6), samt at det er eneste
forbindelse til Beiarn kommune (FV813).

Viktigste funksjon

FV812 er eneste adkomst/transportrute til/fra Misvær, Skjerstad og Beiarn.

Forventet transportbehov

Ikke kvantifisert. Dagens trafikk vii kunne frem skaffes fra Statens Vegvesens trafikkdatabase. Ethvert
transportbehov og mulig utvikling av nevnte steder er prisgitt FV812 Sin bæreevne og standard. Blir
det uttak av mineraler pâ Ljøsenhammeren vii transporten bli utført pâ FV812 og E6 ned ti utskipning
ved Rognan.

Infrastruktur

Følgende utbedringsbehov pâpekes:

~ Generell oppgradering, mye telehiv og dârlig asfalt.
~ Veiløsning gjennom Misvær sentrum

~ TunelI mellom Hoset~Børelva

~ Kvikstad~Ljønes

;¡ Bæreevne mht. næringstransport
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Ruter

Buss

FV813 (Beiarn)

Transportkorridor/-ruter

Fylkesvei 813 er eneste transportrute til/fra Beiarn kommune.

Viktigste funksjon

All transport til/fra Beiarn

Forventet transportbehov

Ikke kvantifisert. Dagens trafikk vil kunne fremskaffes fra Statens Vegvesens trafikkdatabase. All
transport til/fra Beiarn foregâr via FV813, og dermed vii fremtidig utvikling som er transportrelatert,
være prisgitt transportstandarden.

Infrastruktur

Det pâpekes behov for opprusting helt ned til Storjord. Videre pâpekes behovet for Fjordveien som
begrunnes med, samfunnssikkerhet, â trygge bosetningen, samt de kystnære omrâdenes muligheter
til â komme raskt og trygt til jernbane/flyplass. Det minnes i den forbindelse om Regionrãdets
prioriteringer, som tidligere har satt Fjordveien som førsteprioritet for nye anlegg.

Ruter

Buss.

FV81 (Hamarøv):

Transportrute

Fylkesvei 81 strekker seg fra Ulvsvãg (EG) til Skutvk, og videre til E 10 (Svolvær) via fergesambandet
Skutvik-Svolvær. I prinsippet er dette ogsã eh transportkorridor og alternativ rute til EG og ElO.

Viktigste funksjon

Foruten interntransporten fungerer veien som en transportkorridor til/fra Lofoten

Forventet transportbehov

Ikke kvantifisert. Dagens trafikk vii. kunne fremskaffes fra Statens Vegvesens trafikkdatabase.
Transportbehovet endrer seg i takt med frekvens og kapasitet i fergesambandet samt næringslivets
økende transportbehov.

Infrastruktur

Frekvens og kapasitet i fergesambandet oppfattes ofte som en flaskehals. Fra Hamarøy kommune
ønskes strekningen inntatt som Nasjonal turistvei.

Ruter

Bussrute

13



FV835 (Steigen, til Nordfold)

Tra nsportrute

Fylkesvei 835 er en transportrute/arm fra E6 og inn til Steigen kommune. Videre er FV835 tilknytet
FV633 til Heinessund, som er sentral i forhold til næringstrafikk og persontrafikk med hurtigbãt. FV835
sin arm ned til Bogen er ogsã av betydning for næring- og persontransport.

Viktigste funksjon

FV835 og FV633 er viktige transportãrer innad- og inn/ut av Steigen kommune.

Forventet transportbehov

Ikke kvantifisert. Dagens trafikk vii kunne fremskaffes fra Statens Vegvesens trafikkdata base.

All interntransport, samt godstransporten/næringstransporten til/fra kommunen

Infrastruktur

Av flaskehalser nevnes:

~ Sløkja med oppgradering fra Mortensstrand

~ Opprusting Sløkja~Skjelvareidkrysset

~ Brooverganger bør utvides

~ Strekningen Skjelvareid og ned til Bogenmãöppgraderes til 10 tonns vei.

I forhold til fremtidig utvkling trekkes frem ønsket/behovet for forlengelse av kystveien fra Bodø og
nordover til Nordfold i Steigen. Dette vii kunne styrke samhandlingen med Bodø som er sentral BAS
regionen, bãde i forhold til arbeidspendling og bosetning.

Ruter

Buss/ferge

FV830 (Sulitjelma)

Transportrute

Tilførselsvei/arm mellom E6 (Finneid) og Sulitjelíiia. Enestetransportalternativ til/fra Sulitjelma

Viktigste funksjon

Transportrute for bosatte, næringsliv og turisme. Innenfor turisme trekkes frem Sulitjelma Fjellandsby
og frilufts~ og rekreasjonsomrãdet med over 700 hyter.

Forventet transportbehov

Vedrørende gruvedrift opplyses det om konkrete planer, der FV830 vii være sentral i forhold til
transport.

Infrastruktur

Generelt utbedringsbehov, av veilegeme og tuneIler.

Ruter

Buss
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Jernbane:

Transportkorridorf -ruter

Transportkorridor:
Nordlandsbanen (Bodø-fauske- Trondheim)
Godstog (Bodø-fauske-Trondheim-Oslo)

Transportrute:
Salten pendelen (Bodø-fauske-Rognan)

Viktigste funksjon

Begge pasSasjerrutene har viktige funksjoner i forhold til frakt av passasjerer til/fra regionen og innad
i regionen, spesielt pendlere. Saltenpendelen er av stor betydning for utvikling av BAS-regionen, blant
annet i forhold til Universitetet og annen arbeidspendling innenfor strekningen Rognan-fauske-Bodø.

Godstog mellom Bodø - fauske - Trondheim - Oslo er viktig for effektiv godstransport inn/ut av
regionen samt gods (containere) som skal videre ut fra Bodø med Nord-Norge-Iinjen.

I 2010 ble transportert 18 259 (TEU) containere med Nord Norge-Linjen.

forventet transportbehov

Over terminalen i Bodø fraktes det ca. 40 000 containere. Over terminal pã fauske fraktes det ca.
15000 containere.

Persontransporten forventes ã øke.

Infrastruktur

Det er behov for fullføring av ATC- Og GrC - styring pãNordlandsbanen,samt at nødvendige
krysningsspor og styringssystem tilpasset Saltenpendelen etableres. I tilegg pãpekesbehovet for
togstopp pã Reitan og Tverlandet.

følgende forhold pãpekes:

~ flere krysningsspor mellom Saltdal~Bodø

~ Timespendel Rognan-Bodø (Saltenpendelen)

~ Fjernstyring og automatisering forutSettes gjennomført

~ Togstopp pã Tverlandét og Reitan .
~ Utvikle Polarsirkelpendeléh (Bodø-Fauske-Rognan-Mo-Mosjøen)

Ruter

Det er behov for flere avganger på strekningen Saltdal-fauske-Bodø som er tilpasset innbyggere og
næringslivet, samt bedre tilrettelegging i forhold til reisende til/fra Bodø lufthavn.
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Bâttransport:
'1

Under dette temaet omhandles aktuelle bãtruter i forhold til gods og passasjerbefordring. Medtatte
bãtruter anses som transportkorridorer ved at de gãr gjennom flere kommuner/regioner, og mellom
større sentra.

Lokale bãtruter er grunnet arbeidets avgrensinger ikke medtatt. Det henvises i sã mãte til Bãtpakke
Salten IL.

Kystgodsruta :

Tra nsportkorridor/-ruter

Kystgodsruta (Bodø~Helgeland) trafikkerer i omrãdet Bodø og ned til Nesna og stãr for en større del av
godstransporten i omrãdet, spesielt fisketransport.

Viktigste funksjon

Kystgodsruta har en lang historie med ã betjene kysten med godstransport. Ruten er av stor
betydning for aktiviteten langs kysten, og da spesielt øyene. i Salten er det en rekke øyer som har sitt
næringsgrunnlag basert pã transportjenestene som denne ruten gir. Det pãpekes at denne ruten,
med bakgrunn i sin viktighet, mã.fã sin blass i planen.

Forventet transportbehov

I forbindelse med omstrukturering av enkelte fergesamband, som har vært godsførende, vil
transportbehovet med kystgodsruta sannsynligvis øke. For øvrig vises det til rapporten "Godstransport
og ny kystgodsrute"

Infrastruktur

I forbindelse med nyt anbud forutsettes det et fartøy som er bedre tilpasset transportbehovene og de
utfordringer som er i o forhold til' gods, terminaler og ekspedisjonskaier.

i

.1

Ruter

Det forutsettes at Bodø videreføres som utgangspunkt for ruten, med 2 Ukentlige rundturer
(Helgeland), og at ruten tilpasses krabbetransporten om høstene.

NEX X og NEX Il (Nordiandsekspressen)

Tra nsportkorridorl-ruter

NEX I (Nordlandsekspressen) trafikkerer daglig mellom BodØ og Sandnessjøen.

NEX Il trafikkerer daglig mellom Bodø og Svolvær.

Viktigste funksjon

Begge rutene har viktige funksjoner innenfor transport av passasjerer og gods. Rutene binder
sammen kommunene i Salten, herunder trafikknutepunktet Bodø. I tilegg er rutene gjennomgãende
fra Svolvær til Sandnesjøen, som gjør de til en sentral transportkorridor.

NEX I betjener i Salten, foruten 80dø, anløpsstedene i Gildeskãl og Meløy, mens NEX Il i Salten
betjener anløpsstedene i Steigen og Hamarøy.
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Godsfunksjonen til rutene er av stor betydning for bosetning og næringsliv langs kysten, blant annet
som daglig tilbl.d. Godstyper er i hovedsak ferske fiskeprodukter, samt en del annet fersk gods som
fraktes daglig. I tilegg anvendes den til flere typer ekspressgods.

Forventet transportbehov

Det henvises til rapporten "Godstransport og ny Kystgodsrute" som gir en beskrivelse/prognose over
godsmengdene med nevnte ruter.

Infrastruktur

I forbindelse med anbudsutsetting av rutene legges det til grunn fartøy av minst samme standard,
regularitet, passasjer- og godskapasitet. For Salten-regionen henvises det til Bâtpakke Salten Il.

Hurtigruten

Transportkorridor/-ruter

Hurtigruten trafikkererí med 2 daglige seilnger, mellom Kirkenes og Bergen. I Salten har ruten anløp
av 80dø og Ørnes (Meløy)

Viktigste funksjon

Ruten frakter passaSjerer/turister og gods. En ser transportunksjonene som viktige for Salten
regionen. Hurtigruten er ogsâ av stor betydning for utviklingen av nevnte havner.

Vedrørende gods sâ er hurtigruten av stor betydning mht. daglige forsendelse av ferske fiskeprodukter
fra fiskerinæringen i regionen.

Hurtigruten har i tilegg en viktig fergefunksjon (personbiler), blant annet mellom BoClø og Lofoten., ,
Forventet transportbehov

Minst pâ dagens nivâ.

Infrastruktur

Havner

Ruter

2 daglige seilnger forutsettes, samt at dagen anløpsstruktur i Salten opprettholdes

Nord-Norge linjen

Transportkorridor

Rute mellom Bodø (jernbanen) og opp til Alta

Viktigste funksjon

Forlengelse av Nord Norgebanen mht. gods (Containere).

Forventet transportbehov

Minimum 3 Ukentlige seilnger, eventuelt 5. Økt gods som følge av bedre transportkonsept (større
fartøy eller 2 fartøy av dagens størrelse)
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Det vises til rapport.fra LU (november 2011)

Infrastruktur
Havner og Fartøyskonsept

Ruter
Utgangspunkt Bodø. Forlengelse av Nord Norge-banen.

Farleder:

Transportkorridor/-ruter

Hovedled og biled (kystverkets ansvar)

Viktigste funksjon

Sjøfartens riksveier (passasjer- og godstransport).

Forventet transportbehov

Økt skipstrafikk.

Infrastruktur

~ Utbedring avOrstokvær i Meløy (Biled)
~ Utbedring av Grøtøyleia i Steigen (Biled)
~ Utdyping og bedre merking av innseilingen til Bodø Ufr. Stamnettuttedningen 2011

(Kystverket))
~ Fortsette árbeidet med etablering av hurtigbãtleder

Ruter

Det vises til omhandlet sjøtransport.

Havner:

Tra nsportkorridorer

Av trafikkhavner (større) nevnes følgende:

~ Sørfold havn (Salten Havneservice)

~ Bodø havn
~ Glomfjord havn

Viktigste funksjon og forventet transportbehov

Sørfold havn: Ukentlig anløp av containerbãt fra/til kontinentet tilknytet transportbehovet til Elkem.
Ved utskipning av mineraler i Indre Salten er denne havnen aktuell.

Bodø havn: Saltens største trafikkhavn med en rekke anløp av rutebãter, ferger, godsbãter,
containerbãter, cruisebãter etc.

Glomfjord havn: Industrihavn som i hovedsak ivaretar Vara sine transportbehov
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Fra EU og norske myndigheter arbeides det aktivt for overføring av last fra vei til bane og bãt. Det
forventes i den forbindelse økt bruk av containere som lastebærer. Nevnte havner vil i sã mãte være
sentrale.

Det forventes at Kystverket, ogsã i fremtiden, skal ha det overordnete ansvaret for de kommunale
fiskerihavner, blant annet i forhold til større investeringer.

Pkt 3. (Flyplasstrukturen i Nordland er under debatt. Hva mener dere bør skje med
flyplassen(e) i regionen frem mot 2024)

Følgende innspill fra kommunene i Salten gir en unison støtte til videreutvikling og styrking av Bodø
lufthavn som "Stamflyplass" for regionen:

Vedrørende innspil fra Bodø sã henvises det til vedlegg: ((Høringsuttalelse til Planprogram for
Transportplan Nordland))

Meløy kommune:

Meløy kommune ligger i en yterkant i forhold til reisetid til sykehus og flyplass. Fra yterkantene pA
fastlandet i Meløy vil det med bil ta ca. 3 timer, i reisetid, til Bodø. Dette betyr at Meløy kommune er
en av de kommunene i fylket som hilr lengst reisetid til flyplass/togstasjon.

Meløy kommune støtter opp om de planer som er for styrking/utvkling av Bodø lufthilvn som en
sentral stamflyplass i Nordland, For bussruten mellom Bodø - Meløy - Bodø(14-431) bør første/siste
stopp være Tverlandet.

Meløy Nceringsforum:

Meløy kommune ligger i en yterkant i forhold til flyplass, og er en av kommunene i Nordland med
lengst reisetid til flyplass. For næringslivet er kortest mulig avstand til nærmeste flyplass svært viktig.
MNF vil derfor understreke behovet for utbedring av FV 17 for J reduseres reisetiden til nærmeste
flyplass (Bodø Lufthilvn) .
Saltdal kommune:

BodØ lufthavn er den klart viktigste flyplassen i NordlancL og for regionen er .det sværtstorbetydning
at denne utvkles videre. Fortsatt jagerfyplass i Bodø er av stor betydning, bAde med tilnke pJ
arbeidsplasser i regionen og utvkling av det sivile luftartstilbudet Dagens flystripe mJ flytes i
henhold til fremlagte forslag for A fA en fremtidsrettet utvkling av Bodø lufthavn. Det bør vurderes om
noen av de mindre flyplassene i Nordland skal legges ned og at det he/ler satses pA J utvkling av
færre, men sterkere regionflyplasser.

Beiarn kommune:

Mye av trafikk mA gA pA vei, og derfor er veiutbygging og vedlikehold svært viktig. Beiarn kommune
ligger bare to timers kjøring fra flyplassen i Bodø. Vi er stort sett fornøyd med dettilbudet som gis oss
via Bodø. En eventuelt ny storfyplass i Rana mA ikke redusere det tilbudet vi har fra Bodø.

Steigen kommune:

NAr det gjelder flyplasser, sJ er en positiv utvkling av Bodø flyplass uten tvl det som betyr mest for
Steigen kommune. Vi mener og sA at det er viktig at flystripen der blir flytet, og at helikopterruta til
Værøy/Røst legges via Steigen.
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Bodø Lufthavn:

Tra nsportkorridor l-ruter

Bodø lufthavn har i dag en sentral funksjon som trafikkorridor inn/ut av Nordland (Eks. Oslo,
Trondheim og Tromsø). I tilegg er lufthavnen sentral i forhold til regionale ruter i fylket. Bodø
lufthavn er i sã mãte et nav/trafikkriutepunkt i forhold til transpoitstrukturen i Nordland.

Viktigste funksjon

Transportknutepunkt/nav for flytrafikken i Nordland og for sã vidt store deler av Nord-Norge. I tilegg
er det eneste "reelle" stam lufthavnen i fylket.

Forventet transportbehov

Luftrafikken er stadig økende, og det forventes økning i trafikken over Bodø lufthavn.

Infrastruktur

I Salten er det konsensus om ã satse pã Bodø lufthavn, ogsâ flyting av flystripen for ã forbedre
flytilbudet totalt sett.

Det fremkommer en del bekymring vedrørende strukturendringer av kortbanenettet, samt oppbygging
av flere-større lufthavner med direkteruter ut av fylket. Pâ sikt vil en slik omfordeling av trafikken
kunne svekke det totale grunnlaget for den struktur og frekvens en har i dag.

Forsvarets tilstedeværelse pâ Bodø lufthavn vii ogsâ være av stor betydning for videre utvikling av
Bodø lufthavn.

Ruter

Forutsetter regionale, samt langdistanseruter for âopprettholde nav/eik funksjonen til BodØ lufthavn

Andre innspil

)o I tillegg til nevnte ruter (hurtigbât/ferger/buss) er det en rekke lokalruter i kommunene som
sk€ll bidra til hensiktsmessige transportløsninger i kommunene.

)o Forâ bedre legge til rette for funksjonelle BAS regioner bør kollektivtilbudet, i størst mulig
grâd, tlipassesbefolkningejiog næringslivets behov, eksempelvis har Steigen kommune
argumentert for pendlerrute mellom BodØ og Steigen.

)o Tilrettelagte takster/rabattordninger (skoleelever/pendlere og andre) far kollektivtrafikken.
)o Det forutsettes at RTP blir tilpasset kommunenes transportbehov/transportkorridorer, og ikke

kun blir en "overordnet" plan.
)o Kommunene ved Salten Regionrâd ønsker ã være involvert i den videre prosess og ber derfor

om ã bli holdt løpende orientert/involvert.

Følgende dokumenter vedlegges til innspilet fra Salten Regionrâd:
-/ Innspil fra kommunene og andre aktører

-/ Tidligere vedtak fra Salten Regionrâd

-/ Tunnel gjennom Kjernfjell pâ RV77 mellom Saltdal og Sverige (Salten Regionrãd)
-/ Transportplan For Salten 2015 (Sammendrag av plan vedtatt i Salten regionrâd

22.04.02)
-/Bodø - det komplette knutepunkt i nord (oktober 2010)

-/ Bâtpakke Salten Il

-/ Godstransport og ny kystgodsrute (Bodø-Sandnessjøen)

-/ Transportplan Nord Salten

./ Godstransport til og fra Nord-Norge med Tog og skip (LU-rapport november 2011)
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