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Vegforum Nord (VFN) består av følgende organisasjoner; NHO Finnmark, Troms, Nordland, 

Norges Automobil Forbund, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Nord Norske 

Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord 

(NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord (MEF), Næringsarena Hålogaland og 

LO. I alt er 4372 bedrifter med 195389 ansatte med i VFN. 

 

VFN har mottatt høringsforslaget til Regional Transportplan, og oversender våre merknader 

til denne. 

VFN har som prioriteringsgrunnlag de prosjektene som gir størst og raskest effekt for 

nærings- og arbeidsliv i regionen. Dette kan på noen områder stride mot de prioriteringer som 

fylkeskommunen har gjort, eller unnlatt å gjøre. 

Statens vegvesen offentliggjorde tidligere i år en rapport hvor vedlikeholdsetterslepet på 

norske fylkesveger ble estimert til 45-75 mrd. kr.  For Troms fylkeskommune utgjør dette 

anslagsvis 5-7 mrd. 

I forslaget til NTP som fagetatene utarbeidet for Samferdselsdepartementet heter det at i en   

20-års periode er det behov for mellom 400 og 500 milliarder kroner for å sørge for at dagens 

veinett holder seg innenfor de kravene som er satt i Vegnormalen på landsbasis.  

 

Sett i lys av de store etterslepstallene håpet VFN på en mer ambisiøs tiltakspakke fra sentrale 

myndigheter. Vi er bekymret for at gapet mellom riksvegene og fylkesvegene vil øke 

ytterligere, og at vi får et vegnett med store regionale forskjeller. Dette reduserer muligheten 

for effektiv transport mellom landsdelene. I tillegg påvirker forfallet trafikantenes sikkerhet 

og konkurranseevnen til lokalt næringsliv. 

 

Fylkeskommunene overtok 1. januar 2010 om lag 17 000 km tidligere riksveg. Dette var et 

resultat av Forvaltningsreformen, som ga fylkeskommunene ansvaret for investeringer, drift 

og vedlikehold av fylkesvegnettet. Samlet består fylkesvegnettet av om lag 44 000 km veg.  

 

 Forvaltningsreformen ble gjennomført uten at myndighetene kjente det reelle omfanget av 

forfallet. I forkant av reformen satte fylkeskommunene som krav at staten måtte kompensere 

for vedlikeholdsetterslepet. Bevilgningene til fylkeskommunene har økt, men ikke 

tilstrekkelig. 
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Forvaltningsreformen skulle styrke fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør, 

men forfallet begrenser i dag handlingsrommet til fylkeskommunene, og de manglende 

bevilgningene er nå til alvorlig hinder for utviklingen og konkurransedyktigheten i vår region. 

 

I dag går om lag halvparten av de fylkeskommunale budsjettene til drift og vedlikehold, mens 

resterende går til investeringer. VFN ønsker ikke en utvikling der gapet mellom etterslep og 

bevilgninger fører til at fylkeskommunene i stadig større grad må omdisponere midler fra 

investeringer til drift og vedlikehold. Dette vil svekke fylkeskommunes mulighet som 

pådriver for regional utvikling. 

Sett i lys av dette er det viktig at vi samen arbeider for å få økt rammene, men særdeles viktig 

at en prioriterer riktig innenfor de rammene en har. Det innebærer at Troms fylkeskommune 

må prioritere sterkere, og vurdere om de prioriteringer som er gjort tidligere, og revurdere om 

det er riktig i kommende periode med planlagte fergeavløsninger og tunnelprosjekter, hvis 

formålet skal være å prioritere først de prosjektene som gir størst og raskest effekt for 

nærings- og arbeidslivet i regionen. Videre bør det vurderes om økt frekvens på ferger og 

hurtigbåtruter kan kompensere inntil videre for manglende iverksettelser av nevnte prosjekter. 

Videre bør vurderes om det skal arbeides for at viktige tilførselsveier i Troms bør være et 

statlig ansvar, her tenkes spesielt fra E6 ved Buktamo til Senja, og fra E6 Sørkjosfjellet til 

Skjervøy. Begge disse veiene trenger betydelige utbedringer snarlig, og er av stor betydning 

for nærings- og arbeidsliv samt persontrafikk. 
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