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1 Innledning 
 
Fra 01.01.2010 ble deler av riksvegnettet overført til fylkeskommunene og 
omklassifisert til fylkesveger. De gjenværende riksvegene er hovedpulsårene i det 
overordnede nasjonale vegtransportsystemet. De forbinder landsdeler og regioner med 
hverandre og knytter Norge til utlandet. Samtidig har riksvegene viktige regionale og 
lokale funksjoner. 
 
I forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan for perioden 2006 – 2015 la 
Regjering og Storting stor vekt på en mer sammenhengende utbygging av de viktigste 
stamvegene i hele landet for å bedre trafikksikkerheten, framkommeligheten og 
forutsigbarheten for næringslivets transporter. 
 
Statens vegvesen fulgte opp dette ved å gjennomføre nye rutevise utredninger av 
stamvegnettet i forbindelse med forarbeidene til Nasjonal transportplan 2010-2019. 
Mye av arbeidet med disse utredningene gikk ut på å definere standardmål, registrere 
tilstand på dagens vegnett og dermed definere gapet mellom mål og eksisterende 
tilstand som et behov. På den måten ble de rutevise utredningene en relativt 
omfattende teknisk gjennomgang av vegnettet.  
 
Gjennom forvaltningsreformen har nye veglenker blitt tilført det tidligere 
stamvegnettet. Det er også innført et nytt system med KVU/KS1. Store prosjekt er 
gjennomført i siste periode og kostnader har endret seg. Vi ser derfor behov for en 
revisjon av de rutevise utredningene med bakgrunn i dette. I de nye utredningene 
ønsker vi å arbeide mer strategisk og fokusere på mål og måloppfyllelse. 
Utredningene skal redegjøre for strategier for utviklingen av rutene der utviklingen 
ses i et helhetsperspektiv og skal i tillegg til å fokusere på mål og måloppfyllelse også 
fokusere på vegen fram mot målet.  
 
Arbeidet med de rutevise utredningene koordineres med et eget oppdrag fra 
Vegdirektoratet hvor regionene er bedt om å utarbeide en strategi for å fjerne forfallet 
på riksvegnettet i løpet av en tiårsperiode. Oppdraget vil omfatte identifisering, 
stedfesting og kostnadsberegning av forfall på riksvegene. 
 
Arbeidet bygger på dialog og samråd med andre myndigheter og organisasjoner om 
riksvegenes utvikling. De rutevise utredningene skal være Statens vegvesens faglige 
grunnlag for et godt samspill med politikere, brukere og andre interessenter om 
riksvegnettets utvikling. 
 
De rutevise utredningene for riksvegnettet har et langsiktig perspektiv; vi ønsker med 
utredningene å legge til rette for en bedre strategisk planlegging av vegnettet over en 
tidshorisont på 30 år. De konkrete prioriteringene for perioden 2014 – 2023 vil skje 
gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet. 
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2 Beskrivelse av rutas nåværende og framtidige funksjon 

2.1 Rutas omfang og utstrekning 
Rute 8a omfatter E6 fra Fauske til Nordkjosbotn med tilknytninger. 
På ruta inngår følgende veger: 
 
Veg Lengde
E6 Fauske – Troms grense 
E6 Nordland grense – Nordkjosbotn 
E8 Nordkjosbotn - Tromsø 
E10 Riksgrensen/Bjørnfjell – Å 
Rv. 83 Tjeldsundbrua X E10 - Harstad 
Rv. 85 Gullesfjordbotn X E10 - Sortland 
Rv. 85 Lødingen – Kåringkrysset 
Rv. 827 Sørstraumen X E6 – Kjøpsvik – Sommerset X E6
Rv. 833 Nautå bru X E10 – Evenes flyplass 
Rv. 853 Andselv X E6 – Bardufoss flyplass 
Rv. 862 Tromsø X E8 – Langnes flyplass 

286 km
138 km
80 km

365 km
26 km
37 km
3 km

39 km
1 km
2 km
5 km

Sum 982 km
 
På rute 8a finner vi følgende fergesamband: 
E6  Bognes – Skarberget  
Rv. 80  Bodø – Moskenes 
Rv. 80  Bodø – Værøy/Røst 
Rv. 85  Bognes – Lødingen  
Rv. 827 Drag – Kjøpsvik 
 

2.2 Rutas funksjon 
E6 på rute 8a er eneste innenlands vegforbindelse mellom de nordligste fylkene. E10 
er hovedvegforbindelsen mellom E6 og Lofoten og også en viktig forbindelse mellom 
E6 nord for Narvik og Sverige. Den vestligste delen av E10, Fiskebøl – Å er definert 
som nasjonal turistveg. 
 
Strekningene E6/E8 Narvik – Tromsø og E10 Bjerkvik – Å har viktige regionale 
funksjoner som transportårer for gods til og fra Ofotbanen. 
 
Det er fem fergesamband på ruta: E6 Bognes – Skarberget, Rv. 80 Bodø – Moskenes, 
Rv. 80 Bodø – Værøy/Røst og Rv. 827 Drag – Kjøpsvik.  
 
Inn til E6 foregår all landbasert næringstransport fra produksjonsstedene ute på kysten 
i Lofoten og Troms, som i det alt vesentlige leverer fisk- og skalldyrprodukter. Fra E6 
fortsetter de fleste av disse transportene til utlandet via E8 over 
Helligskogen/Galgujavri (rute 8b) og E10 over Bjørnfjell, eller omlastes til ARE-
togene i Narvik (Arctic Rail Express (ARE) er en av flere transportører som driver 
godstransport på Ofotbanen.  
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I tillegg til å betjene næringstransportene er også rute 8a sammenbindingen mellom 
regionene i Nordland og Troms. Ruta fungerer også som lokal forbindelsesveg. 
 

2.3 Rutas plass i transportkorridoren 
Rute 8a er sørligste del av den eneste gjennomgående innenlands vegrute i 
transportkorridor 8, Fauske – Kirkenes. Kartet viser en oversikt over vegruta. 
 
Tilknytning til jernbane 
Ruta har forbindelse til Nordlandsbanen i Bodø og til Ofotbanen i Narvik, der togene 
representerer en viktig forbindelse når det gjelder vare- og godstransport til/fra 
Harstad-/Vesterålen-/Lofotenregionen og Troms. Selv om det er malmtransporten (til 
egen terminal) som står for det desidert største volumet så er det også andre viktige 
varegrupper som fisk, biler og dagligvarer som fraktes med Ofotbanen. Narvik 
terminal er intermodal med omlasting mellom båt, bil og jernbane. I hovedsak går 
godstransporten nordover på E6 gjennom Narvik sentrum, der vegen fungerer både 
som gjennomfartsåre og lokalveg med høy trafikk. Planer for omlegging av E6 forbi 
Narvik sentrum er under utarbeidelse. 
 
Tilknytning til lufthavner 
Rute 8a har forbindelse til følgende flyplasser: 
 
Fra E6: 
Narvik lufthavn via kommunal veg 
Bardufoss lufthavn, via Rv. 853 
 
Fra E10: 
Evenes lufthavn, via Rv. 833 
Svolvær lufthavn via Fv. 850 
Leknes lufthavn via kommunal veg 
 
Fra E8: 
Tromsø lufthavn, via rv. 862 
 
Tilknytning til havner 
 
Tromsø havn, Breivika er tilknyttet riksvegnettet via E8. 
 
Fra E10 har ruta tilknytning til Leknes havn.  Dette er en stor havn når det gjelder 
cruisebåtanløp. 
 
Rute 8a har tilknytning til Harstad havn fra E10 til Tjeldsundbrua vest og deretter via 
rv. 83 til Harstad. 
 
Ruta har også tilknytning til Sortland havn via rv. 85 og fylkesveg. 
 
På Bergneset i Balsfjord foregår en del omlasting av gods fra skip til bil som kjører 
godset ut via E6.  
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2.4 Oversikt over KVU/KS1 1) 
Regjeringen stiller krav til at statlige investeringer større enn 500 mill kr skal 
kvalitetssikres (KS1) av eksterne konsulenter. Statlige etater utarbeider en 
konseptvalgutredning (KVU) som grunnlag for KS1-arbeidet.  

 
E6 Hamarøy – Ballangen 
Konseptvalgutredning for utbedring/omlegging av vegen på begge sider av 
Tysfjorden er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt i 2011.  
 
Sentrale problemstillinger i forhold til konseptvalg vil være transport nord-sør, 
transport vestover mot E10 og lokale transportbehov. Samfunnsmål er ikke fastsatt. 
 
Valg av korridor, og om Tysfjorden skal krysses med ferge, bru eller tunnel vil være 
sentrale forhold ved utvikling av konsept: 
 Utbedring og mindre omlegginger i dagens korridor med ferge Bognes – 

Skarberget 
 Eliminering av stigninger Kråkmofjellet, Ulvsvågskaret, Tortenåshøgda og 

Skjelsvikskaret med tunneler 
 E6 via fergeforbindelsen Drag – Kjøpsvik 
 Fergefri kryssing av Tysfjorden, tunnel eller bruer 

 
 
 
E10/ rv. 85 Evenes – Sortland 
E10 går fra riksgrensen mot Sverige til Å i Lofoten.  Forbindelsen fra E10 til Sortland 
ble omklassifisert til rv. 85 ved åpning av Lofotens fastlandsforbindelse. E10 er 
utbygd til stamvegstandard med vegbredde 8,5 meter mellom Evenes flyplass og 
Tjeldsundet. Fra Tjeldsundet til Gullesfjordbotn er vegbredden mellom 6 og 7 meter. 
Den geometriske standarden er relativt dårlig og vegen går til dels gjennom bebygde 
områder. En kraftig stigning gir framkommelighetsproblemer om vinteren. 
 
Konseptvalgutredning for strekningen Evenes – Sortland er under oppstart og vil 
foreligge i 2011. Samfunnsmål er ikke fastsatt.  
 
Mulige konsepter kan bla. Være: 
 Utbedringer i dagens korridor 
 Omlegging Fiskfjord – Gullesfjord og ny bru over Tjeldsundet 

 
KVU for E6 Hamarøy – Ballangen og E10/Rv. 85 Evenes – Sortland vil til dels 
omfatte samme influensområde. Forbindelsen mellom E6 og E10 vil være sentral i 
begge. Det utarbeides et felles overbygningsnotat om regionale sammenhenger. 
 
 
 

                                                 
1Beskrivelse av samfunnsmål og konsept er foreløpige der utredningsarbeidet er pågående pr. nov. 
2010. 
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KVU Harstad 
Konseptvalgutredning for Harstad er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt i 
2011. Følgende behov er definert som tiltaksutløsende:  
 Sentrum: Bedre sentrumsmiljøet generelt – redusere gjennomgangstrafikken 

spesielt. Redusere rv. 83 som barriere i sentrum. 
 Innfartskorridor fra syd (Rv. 83): Transportsystem og bystruktur er dårlig 

tilpasset. Behov for bedre avvikling i kryss for bil og buss, bedre forbindelser 
på langs og tvers i korridoren for gående og syklende, og bedre tilgjengelighet 
til kollektivsystemet.  

 
Det foreløpige samfunnsmålet som er fastsatt for KVU Harstad er todelt: 

A. ”Harstad sentrum skal i 2040 ha et transportsystem som gjør det trivelig å 
gå og oppholde seg i sentrum.  

B. Innfartskorridoren fra syd skal i 2040 ha et transportsystem som binder 
sammen bebyggelse og virksomheter på langs og tvers på en god måte for 
alle trafikantgrupper”. 

 
Det er i tillegg formulert følgende effektmål:  
 Reduksjon i andel bilreiser 
 Mulig å sykle i hastigheter opp til 25-30 km/t på sammenhengende 

sykkelvegnett 
 Full framkommelighet og med forutsigbar reisetid og regularitet for de 

viktigste bussrutene i byområdet. 
 Rv. 83 er fjernet som barriere i sentrum 
 Framkommeligheten på rv. 83 i innfartskorridoren er minst like god som i dag 
 Framkommeligheten på kryssende veger er like god som på langs av rv. 83 i 

innfartskorridoren 
 
Følgende konsepter vil inngå i alternativsanalysen:  
Konsept Beskrivelse 
0 Dagens situasjon Innebærer dagens vegsystem og dagens kollektivtilbud. 

Alternativet vil være sammenligningsgrunnlag for de 
øvrige konseptene i utredningen. 

1 Kollektiv og 
gang/sykkelkonsept 
med system-
optimalisering 

Økt bussrutetilbud og mer tilgjengelige bussholdeplasser.  
Kryssutbedringer, bussprioritering og sammenhengende 
sykkelvegnett og gangvegsystem.  

2 Sentrumstunnel  Det bygges tunnel mellom Seljestad og Sama i samsvar 
med reguleringsplan. På rv.83 sør for Seljestad og nord 
for Sama gjennomføres kryssutbedringer og 
sammenhengende sykkelvegnett/gangvegnett som i 
konsept 1. 

3 Sentrumstunnel og 
firefeltsveg 
Kanebogen – 
Seljestad 

Det bygges tunnel Seljestad – Sama og firefeltsveg 
Kanebogen – Seljestad med gang- og sykkelveg i samsvar 
med reguleringsplan. På rv. 83 sør for Kanebogen og nord 
for Sama gjennomføres kryssutbedringer som beskrevet i 
konsept 1. Sammenhengende sykkelvegnett og 
gangvegnett. 
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KVU Tromsø 
Konseptvalgutredning for Tromsø er utarbeidet og lagt ut til høring. Følgende behov 
er definert som tiltaksutløsende:  
 Redusere lokale negative miljøkonsekvenser knyttet til transport. 
 Bedre tilbudet for gående, syklende og kollektivreisende 
 Dekke framtidig transportetterspørsel som følge av befolkningsøkning 

 
Det er satt følgende samfunnsmål for KVU Tromsø: ”Framtidig transportsystem skal 
i 2030 håndtere transportetterspørselen på en miljøvennlig måte.” 
 
I tillegg er følgende effektmål formulert: 
 Halvparten av alle reiser skal i 2030 foregå med miljøvennlige transportformer  

o 20 % kollektiv og 
o 30 % gang/sykkel 

 Mulighet for sikker sykling på sammenhengende sykkelvegnett i hastighet 
opptil 25-30 km/t. 

 Reisetid for kollektiv skal reduseres med 20 % på viktige ruter (Sentrum, 
Breivika og Giæverbukta) 

 Gjennomsnittlig kjøretid for gods- og varetransport mellom viktige 
logistikknutepunkter på hovedvegnettet (E8 og Rv. 862) skal være minst like 
god som i dag  

 
Følgende konsepter inngår i alternativsanalysen:  
Konsept Beskrivelse* 
0 Dagens 

situasjon 
Dagens vegnett og kollektivtilbud. Prosjekter som er påbegynt 
eller har fått bevilgning inngår i 0-konseptet Alternativet vil være 
sammenligningsgrunnlag for de øvrige konseptene i utredningen. 

1 Bilbasert 
utvikling 

Konseptet tar høyde for veksten i biltrafikken og øker 
kapasiteten i vegnettet. Inneholder ny tunnel mellom Breivika og 
Langnes (Rv. 862), ny forbindelse til Kvaløya (Fv. 862) og 
tunnel gjennom Tromsdalstinden (E8). Oppgradering av 
holdeplasser og framkommelighetstiltak for kollektiv. Konseptet 
forutsetter bompengefinansiering og kostnadene anslås til 3900-
4900 millioner kroner. 

2 Kollektiv-
basert 
utvikling 

Konseptet legger vekt på å dekke størst mulig del av det 
motoriserte transportbehovet med kollektive transportmidler. 
Inneholder offensiv satsing på kollektiv (metro-/superbuss) og 
restriktive tiltak på bruk av bil (køprising og 
parkeringsrestriksjoner). Køprising inngår som 
finansieringskilde. Kostnadene anslås til 2100 millioner kroner  

3 Kombina-
sjons-
konsept 

Konseptet er en kombinasjon av de to foregående konseptene. 
Konseptet tar utgangspunkt i kollektivkonseptet, men inneholder 
også tunnelløsning mellom Breivika og Langnes. Tunnelen er 
tatt med for å øke framkommeligheten for tyngre kjøretøy, øke 
muligheten for gode kollektiv-, sykkel- og gangforbindelser over 
Tromsøya og redusere lokale miljøproblemer. Kostnadene anslås 
til 2500 millioner kroner. Kombinasjonskonseptet gir best 
måloppnåelse og anbefales lagt til grunn for videre planlegging. 
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*) I tillegg inngår følgende tiltak i alle konseptene (med unntak av 0-konseptet): 
Utbygging av sammenhengende gang- og sykkelvegnett, trafikksikkerhetstiltak, 
utbedringstiltak i Tromsdalen, Sentrum, Breivika og Giæverbukta. 

 
 
 
Fritak fra krav om KVU 
På rute 8a foreligger det planer om prosjekt som ut fra antatte investeringskostnader 
vil omfattes av krav om KVU men der fritak fra KVU-kravet er gitt eller anbefalt. 
Dette gjelder: 
 
E8 Ramfjorden (Sørbotn – 
Laukslett) 

Fritatt i egen behandling i SD i brev datert 22/6 2009 

E6 Hålogalandsbrua Fritatt 

 
 
 

3 Status og utfordringer for ruta 
 

3.1 Trafikkforhold 
Kartet på neste side viser en oversikt over trafikken på ruta.  De fleste strekningene 
har trafikk under 4000 kjøretøy pr døgn, unntakene er E6 gjennom Narvik, rv. 83 inn 
mot Harstad, E8 inn mot Tromsø, rv. 862 Breivika – Langnes lufthavn.  
Trafikkmengden rundt Leknes, Svolvær, Sortland, Setermoen og Andselv vil også 
med de framskrevne prognosene ha ÅDT over 4000.  Strekningen Narvik – XE10 og 
Elverum – Olsborg vil få trafikkmengder over 4000 kjøretøy pr døgn i 30-
årsperioden.  
 
I Narvik er kapasiteten på E6 i Kongens gate dårlig med køer i rushtida.  Tungtrafikk 
inn mot godsknutepunktet problemer med framkommelighet i sentrum.  
Godstransporten til og fra ARE-togene fører til høy tungtrafikk på E6 nord for Narvik 
i forbindelse med togankomstene.   Denne trafikken forventes å øke når 
godskapasiteten på Ofotbanen økes. På grunn av stor trafikk på E6 gjennom Narvik 
sentrum er det betydelige problemer knyttet til luftkvalitet, støy og støvplager her. 
 
E6 nord for Fauske, RV 80 i/inn mot Bodø, E6 gjennom Narvik, RV 83 i/inn mot 
Harstad og E8 og RV 862 i Tromsø har alle stor trafikkbelastning med trafikktall 
mellom 8 000 og 20 000 kjt/døgn. 
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Nedenstående tabell viser andel av vegnettet fordelt på de ulike ÅDT-klassene 
 

 
 
Kartene på de neste to sidene viser trafikkmenger fordelt på ÅDT-klasser på ruta. 
 

Veg ÅDT  

 <500 501-1500 1501-4000 4001-8000 8001-12000 12001-
20000 

>20000 Sum 

 Km % Km % Km % Km % Km % Km % Km % Km % 

E6 0 0 185 43,7 201 47,4 33 7,8 4 0,9 1 0,2 0 0 424 100 

E8 0 0 0 0 47 58,8 28 35,0 3 3,8 1 1,2 1 1,2 80 100 

Øvrige 
veger 

3 0,6 251 52,5 181 37,9 27 5,6 8 1,7 8 1,7 0 0 478 100 

Sum 3 0,3 436 44,4 429 43,7 88 9,0 15 1,5 10 1,0 1 0,1 982 100 
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Kartene nedenfor gir en oversikt over kartlagte næringstransporter på veg til og fra 
transportsonene i landsdelen; vist hhv som godsmengder i 1000 t/år og antall store 
godskjøretøy (ÅDT). 
 
 
 

  
Kilde: Næringstransporter i Region nord - Kartlegging av godstransporter på vegnettet i 2009, 
Norconsult 
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Kilde: Næringstransporter i Region nord - Kartlegging av godstransporter på vegnettet i 2009, 
Norconsult 
 
Narvik 
Tabellen nedenfor viser de 5 tyngst trafikkerte godstransportrelasjonene på veg til og 
fra Narvik. Lista er rangert etter godsmengde i 1000 t/år. Opplysninger om antall 
kjøretøy og samlet godsmengde framgår også. 
 

TIL NARVIK FRA NARVIK 
 
fra 

Godsmengde 
1000 t/år 

Godsmengde 
% 

Kjøretøy 
Antall 

 
til 

Godsmengde 
1000 t/år 

Godsmengde 
% 

Kjøretøy 
Antall 

Harstad 30 14 3.645 Tromsø 44 17 3.444
Midt-Troms 23 11 1.458 Bodø 43 17 4.909
Lofoten/Vesterålen 22 10 2.019 Salten 37 14 1.888
Tromsø 20 9 4.416 Harstad 26 10 2.321
Sverige 15 7 927 Lofoten/Vesterålen 24 9 1.642
SAMLET 213 100 22.340 SAMLET 256 100 20.480
 
Tabell 27: De 5 relasjonene med størst godstransportmengde til og fra Narvik. Kilde: 
Næringstransporter i Region nord - Kartlegging av godstransporter på vegnettet i 2009, 
Norconsult 
 
De tre mest transporterte godstypene til Narvik er: Matvarer (21%) - Fisk (22%) - 
Diverse stykkgods (17%).  
 
De tre mest transporterte godstypene fra Narvik er: Fisk (25%) - Matvarer (20%) - 
Diverse stykkgods (17%). 
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Harstad 
Tabellen nedenfor viser de 5 tyngst trafikkerte godstransportrelasjonene på veg til og 
fra Harstad. Lista er rangert etter godsmengde i 1000 t/år. Opplysninger om antall 
kjøretøy og samlet godsmengde framgår også. 
 

TIL HARSTAD FRA HARSTAD 
 
fra 

Godsmengde 
1000 t/år 

Godsmengde 
% 

Kjøretøy 
Antall 

 
til 

Godsmengde 
1000 t/år 

Godsmengde 
% 

Kjøretøy 
Antall 

Østlandet 104 46 3.674 Bodø 39 25 1.849
Narvik 26 11 2.321 Narvik 30 19 3.645
Salten 20 9 1.270 Lofoten/Vesterålen 28 18 2.253
Oslo 14 6 683 Midt-Norge 15 10 884
Midt-
Norge 

13 6 1.118 Tromsø 13 8 1.257

SAMLET 227 100 14.160 SAMLET 157 100 12.260
 
Tabell 30: De 5 relasjonene med størst godstransportmengde til og fra Harstad. Kilde: 
Næringstransporter i Region nord - Kartlegging av godstransporter på vegnettet i 2009, 
Norconsult 
 
De tre mest transporterte godstypene til Harstad er: Termovarer (47%) - Matvarer 
(20%) - Diverse stykkgods (9%).  
 
De tre mest transporterte godstypene fra Harstad er: Matvarer (31%) - 
Petroleumsprodukter (17%) - Diverse stykkgods (14%).  
 
Tromsø 
Tabellen nedenfor viser de 5 tyngst trafikkerte godstransportrelasjonene på veg til og 
fra Tromsø. Lista er rangert etter godsmengde i 1000 t/år. Opplysninger om antall 
kjøretøy og samlet godsmengde framgår også.  
 

TIL TROMSØ FRA TROMSØ 
 
fra 

Godsmengde 
1000 t/år 

Godsmengde 
% 

Kjøretøy 
Antall 

 
til 

Godsmengde 
1000 t/år 

Godsmengde 
% 

Kjøretøy 
Antall 

Salten 103 30 4.165 Bodø 27 20 1.900
Rana 47 14 3.160 Øst-

Finnmark 
21 16 1.832

Narvik 44 13 3.444 Narvik 20 15 4.416
Midt-Norge 32 9 1.929 N-

Troms/V-
Finnmark 

15 11 1.294

Oslo 24 7 4.674 Sverige 14 11 630
SAMLET 341 100 30.000 SAMLET 132 100 15.360
 
Tabell 28: De 5 relasjonene med størst godstransportmengde til og fra Tromsø. Kilde: 
Næringstransporter i Region nord - Kartlegging av godstransporter på vegnettet i 2009, 
Norconsult 
 
De tre mest transporterte godstypene til Tromsø er: Matvarer (27%) - Fisk (21%) - 
Andre typer gods (17%).  
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De tre mest transporterte godstypene fra Tromsø er: Diverse stykkgods (33%) - 
Matvarer (25%) - Fisk (15%).  
 
Gods fra veg til bane og sjø? 
Tall fra jernbaneverket viser at målt i mill. tonnkm. ligger alle de 3 største godsbanene 
i landet i nord.  Det er en uttalt målsetting i NTP 2010 – 19 å få mer gods over på 
bane for å redusere miljøproblemer og ulykker knyttet til vegtrafikk, øke 
konkurransen i transportmarkedet og redusere transportkostnadene for næringslivet.  I 
Jernbaneverket godsstrategi er denne målsettingen operasjonalisert i form av viktige 
strategiske satsingsområder for å styrke jernbanens konkurranse i godsmarkedet 
gjennom: 
 

- Å tilrettelegge, vedlikeholde og videreutvikle kapasiteten ved 
godsterminalene. 

- Å legge til rette for gode og effektive løsninger. 
- Å ta utgangpunkt i markedet og forventet utvikling i godsstrømmer. 

 
For Nord-Norge betyr dette at Narvik og Bodø terminal (rute 7) er prioriterte og at 
planlagte utviklingstrinn på terminalene med hensyn til videreutvikling, utvidelser og 
kapasitetsøkning gjennomføres.  I tillegg foreslår Jernbaneverket en rekke 
kapasitetsøkende tiltak på banestrekningene gjennom nye krysningsspor og utvidelse 
av krysningsspor. 

 
Viktige forutsetninger for å bygge opp under en strategi der mer gods kan fraktes over 
bane/sjø er at vegnettet rundt de viktigste godsknutepunktene prioriteres og har god 
standard, framkommelighet og sikkerhet for å håndtere distribusjonstrafikken med 
lastebil, vogntog og semitrailer.  Å satse på gode koplinger mellom 
transportnettverkene er derfor viktig for å overføre godstransport fra veg til bane og 
sjø. 
 
Strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene, som eget tverretatlig 
prosjektet knyttet til NTP 14-23, kan gi viktige funn og innspill til satsingsområder for 
å styrke transportnettverkene og mellomriksforbindelsene i nordområdene. 
 
 

3.2 Framkommelighet 
 
3.2.1 Vegstandard 
Vegbredde har størst betydning for framkommeligheten for næringslivet. Det er 
derfor et klart uttrykt mål at hele riksvegnettet skal ha en tilfredsstillende bredde i 
løpet av et trettiårsperspektiv. 
 
De mest kritiske strekningene i forhold til sikkerhet og framkommelighet er 
strekninger med mindre enn 7 meters bredde på lavtrafikkert vegnett (dvs veger der 
trafikken ikke forventes å overstige 4000 kjt/døgn i løpet av perioden) og mindre enn 
8 meter på veger der vi forventer en trafikkmengde på mer enn 4000 kjt/døgn. Ved 
utbedring av lavtrafikkerte veger er krav til vegbredde 8,5 meter mens det for 
utbygging av veger med mer enn 4000 kjøretøy pr døgn kreves en bredde fra 8,5 - 10 
meter avhengig av trafikkmengde og fartsgrense. 
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Det vedlikeholdsmessige etterslepet og forfallet på vegnettet har også stor betydning 
for framkommeligheten. Sentralt her er dekkestandard, vintervedlikehold, redusert 
bæreevne, tilstand på bruer og tunneler mm.  På deler av rute 8a forsterkes behovet 
for vedlikeholdstiltak ved at vegnettet benyttes som øvingsområde for forsvaret. 
Tidvis stor trafikk med tunge og beltegående kjøretøy fører til stor slitasje på vegene. 
Kartlegging og beskrivelse av omfang av etterslep og strategi for å ta igjen forfall er 
under utarbeidelse i eget prosjekt og skal etter planen ferdigstilles senest 31.januar 
2011. 

Minimumskravet til fri høyde er 4,2 meter. 

På rute 8a er det pr 01.01.2014 bygd ut ca 4,5 km firefeltsveg. Ut fra vurderinger av 
trafikkutviklingen de neste 30 årene kan det se ut som om det vil være behov for 
firefeltsveg på E6 mellom Beisfjord bru og Narvik sør (ca 3 km). Det planlegges 
tunnel som ny forbindelse gjennom Narvik sentrum med planlagt oppstart i perioden 
2014 – 19. Denne vil avlaste dagens E6 gjennom sentrum slik at behovet for fire felt 
her ikke lenger vil være tilstede. På deler av E8 og rv 862 i Tromsø og rv 83 inn mot 
Harstad er trafikkmengden også slik at fire felt bør vurderes. I begge disse byene er 
det imidlertid KVU-prosesser som pågår og som vil få betydning for valg av løsninger 
og trafikkbelastning på de ulike vegene. Avhengig av konsept kan alternative 
løsninger bli valgt istedenfor utbygging til fire felt. 
 
Det er 614 km av ruta som har vegbredde mindre enn 8,5 meter. 
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Manglende bredde i forhold til vegnormalstandard - rute 8A
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Ca 144 km av vegnettet på rute 8a mangler gul midtlinje. Hovedsakelig mangler det 
gul midtlinje på følgende strekninger: 

 E10   Langs Fiskfjorden  
 E10  Fiskebøl - Svolvær  
 E10  Delstrekninger mellom Svolvær og Borge 
 E10  Flakstad - Å 
 Rv 85  Våtvoll - Langvassbukt 
 Rv 827 Sommerset x E6 - Drag 

 

Det er ingen bruer eller underganger på ruta med fri høyde mindre enn 4,2 meter. 
Børra tunnel (lengde 133 m) og Rørvikskaret tunnel (lengde 726 m), begge på E10 
har fri høyde mindre enn 4,2 meter. Langs E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn er det 
flere tunneler med dårlig geometrisk standard, men ingen av disse har en registrert fri 
høyde på mindre enn 4,2 meter. 

Etter 01.01.2014 vil det være ca 153 km av rute 8a som er bygd ut til 
vegnormalstandard. 

Kartene på de neste sidene viser en oversikt over de strekningene som er bygd ut til 
vegnormalstandard og hvilke som fortsatt mangler fullgod standard 
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E6  
Mellom Fauske og Mørsvikbotn utgjør en rekke tunneler med for smalt profil og 
manglende sikkerhetsutrustning flaskehalser på strekningen. 
Mellom Mørsvikbotn og Troms grense er problemet i første rekke en varierende 
horisontalkurvatur, samt strekninger med for liten vegbredde.  Strekningen 
Mørsvikbotn – Bognes, Forså – Ballangen og Narvik – Bjerkvik nord utmerker seg 
med mange skarpe kurver som gir en økt ulykkesrisiko og redusert framkommelighet.  
Flere av kurvene er så korte at de kommer dårlig fram på oversiktskartet over bredde 
og kurvatur.  Disse kurvene bidrar til at kjørehastigheten blir svært ujevn. Mellom 
Mørsvikbotn og Bognes er også vertikalkurvaturen dårlig med mange bakketopper 
som gir dårlige siktforhold.  Liten bredde forekommer mest på strekningen Narvik – 
Bjerkvik nord og mellom Andselv og Olsborg. Gjennom Narvik er det problemer 
knyttet til trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø da E6 er hovedåren gjennom 
byen og fungerer både som lokalveg og gjennomfartsåre. 
 
E6 mellom Narvik og Bjerkvik har dårlig standard både når det gjelder vegbredde, 
kurvatur og bæreevne. Standarden er dårligst på sørsiden av Rombaken der vegen er 
svært ulykkesbelastet. Strekningen mellom Trældal og Leirvik på nordsiden av 
fjorden er rasutsatt. Som følge av at Narvik har utviklet seg til et knutepunkt for 
distribusjon av gods, har trafikkveksten vært høy de siste årene.  
 
Det er fire strekninger med spesielle stigningsproblemer: Kråkmofjellet, 
Ulvsvågskaret og Nordkil – Botn mellom Fauske og Tysfjorden, og Skjelsvikskaret 
nord for Tysfjorden. Også nord for Bjerkvik utgjør stigning et problem. 
 
Kommunikasjonsmessig deles ruta i to av Tysfjorden/Ofotfjorden. Over fjordene går 
det tre fergesamband som knytter vegene sør og nord for fjordene sammen: E6 
Bognes – Skarberget, RV 85 Bognes – Lødingen og RV 827 Drag – Kjøpsvik. Dette 
gir utfordringer knyttet til avvikling av trafikken og framkommeligheten på ruta. 
 
E10  
Strekningen fra Tjeldsund bru til Lofast har mange delstrekninger med liten bredde og 
dårlig kurvatur.  Som på E6 er standarden ujevn og gir et varierende fartsprofil.  Fra 
Lofast til Svolvær og på deler av strekningen Svolvær – Leknes er det for en stor del 
liten vegbredde og enkeltkurver under minimumskravet.  Vest for Napp er kravet til 
bredde redusert til 6,5 meter, men flere strekninger oppfyller ikke dette 
minimumskravet.  Langs Tjeldsundet og øst for Leknes er det betydelig 
randbebyggelse og nedsatt fartsgrense som medfører et framkommelighetsproblem.   
 
Ved Kåringen nord for Lødingen er en strekning med sterk stigning et 
framkommelighetsproblem for tunge kjøretøy om vinteren.   
 
Langs E10 i Flakstad og Moskenes finner vi flere rasutsatte strekninger med ras som 
forårsaker vegstengning. Dette representerer et problem i forhold til framkommelighet 
og regularitet. 
 
På E10 mellom Napp og Å er det i samråd med turistvegprosjektet besluttet at man 
skal utvikle vegen etter en standard der vegbredde på 6,5 meter skal legges til grunn. 
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E8 
Deler av strekningen har vegnormalstandard, men det er også noen partier med 
mangelfull standard. 
Av disse er det partier med smal veg og randbebyggelse og mange direkte avkjørsler. 
Det er redusert fartsgrense på deler av strekningen. Årsdøgntrafikken på strekningen 
er om lag 4 000 kjøretøy.  Ulykkestettheten på strekningen er høy.  Det er blant annet 
et ulykkespunkt ved Hungeren. 
Strekningen Sørbotn – Laukslett ligger inne i gjeldende handlingsprogram med en 
oppstartsbevilgning. 
 
Trafikkmengden nært sentrum gjennom Tromsdalen utgjør en barriere og et 
trafikksikkerhets‐ og miljøproblem for innbyggerne langs riksvegen 
Beregninger viser videre at økningen i trafikken fram mot 2030 vil gi en forventet 
trafikkmengde på mellom 12 000 og 18 000 på hele strekningen fra Hungeren og fram 
til Kroken. I områder med ÅDT mellom 12 000 og 18 000 vil det oppstå problemer 
med forsinkelser i flere av vegkryssene samtidig som ulykkesrisikoen er relativt stor. 
Behov for tiltak på strekningen er knyttet til: 
Kryss med kapasitetsproblemer. Vanskelig for trafikk fra sideveger å komme ut på 
riksvegen (T‐kryss). Også ulykkesutsatt. 
 Vegen utgjør en barriere mellom boliger på oversiden og sjøarealer på nedsiden 
(næring, idrettsanlegg, gravlund, båthavn og tilgang til sjøen) 
Arealene langs riksvegen er utsatt for støv og støy, og arealene langs sjøen ved 
bruhodet framstår som lite attraktive. 
Behov for bedre tilrettelegging for myke trafikanter, herunder flere krysningspunkt 
 
Videre behandles det byrelaterte riksvegnettet og problematikk knyttet til dette i KVU 
for Tromsø.  
 
Rv. 862 
Fra Breivika går Rv. 862 til Langnes (Tromsø lufthavn). Vegen har høy trafikk (ca. 
20 000). 
Stor trafikk på hovedvegene gjør det spesielt vanskelig for trafikk til/fra 
sekundærvegene, noe som gjør mange kryss utrygge og trafikkfarlige.  Det er et  
ulykkespunkt ved Giæverbukta.  I tillegg er flere av kryssene ikke utformet etter 
vegnormalene. Trafikkøkningen over år gjør at flere av de eksisterende 
krysstypene/utformingene ikke lenger er tilfredsstillende. 
Behov for økt kapasitet er størst i områdene 
- E8 Breivika, 
- Rv 862 Giæverbukta (Langnes) 
 
Med trafikkmengder opp mot 20000 kjt/døgn er rv. 862 den høyes trafikkerte 
riksvegen på ruta. 
 
Stigningsforholdene på Erling Kjeldsens veg skaper i perioder vinterstid 
framkommelighetsproblemer for større kjøretøy. 
 
Videre behandles det byrelaterte riksvegnettet og problematikk knyttet til dette i  
KVU for Tromsø 
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Rv. 83 
Rv. 83 er innfartsveg til og gjennomfartsåre i Harstad sentrum. Det er redusert 
fartsgrense på strekningen og tilbudet til gående og syklende er stedvis mangelfullt. 
Gjennom Harstad sentrum medfører stor trafikk på rv. 83 problemer knyttet til både 
trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø. Det byrelaterte riksvegnettet og 
problematikk knyttet til dette behandles i pågående KVU for Harstad.  
 
 
Forhold til gjeldende handlingsprogram 
Gjennomføring av strekningsvise tiltak får stor betydning for vegstandarden langs en 
strekning. Nedenfor presenterer vi derfor en oversikt over de strekningsvise 
prosjektene som ligger inne i inneværende handlingsprogram. 
 
Gjeldene handlingsprogram (2010-13) har følgende prosjekter inne: 
E6 Kråkmofjellet 
Dagens veg har sterk stigning i kombinasjon med en skarp kurvatur. Strekningen er 
derfor en flaskehals for tungtransporten. Årsdøgntrafikken på strekningen er om lag  
1200 kjøretøy, med en tungtrafikkandel på 25 prosent. Det er tidligere forutsatt en 
mindre omfattende omlegging av vegen med utjevning av stigning og kurvatur. Det 
vurderes nå som mer aktuelt med en større ombygging. Det foreligger ikke formelle 
planer for prosjektet. Følgelig er det knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslaget. 
 
E6 Hålogalandsbrua 
Prosjektet omfatter bygging av ny bru over Rombaken med tilstøtende veger. Total 
veglengde er om lag 6,4 km der brua utgjør 1,5 km. I prosjektet inngår også bygging 
av tunnel på eksisterende veg for å eliminere rasfaren på strekningen mellom Trældal 
og Leirvik. Prosjektet vil føre til en innkorting på 18 km, og reisetiden mellom Narvik 
og Bjerkvik og 
Harstad/Narvik lufthavn Evenes blir redusert med om lag 20 minutter. I tillegg 
elimineres rasfarlige og ulykkesutsatte strekninger.  
 
Det foreligger vedtatt reguleringsplan for prosjektet. Narvik kommune har fattet 
prinsippvedtak om å gå videre med et opplegg for delvis bompengefinansiering av 
prosjektet. 
 
E6 Narvik sentrum 
Narvik sentrum er sterkt trafikkbelastet. Utviklingen av Narvik terminal som 
trafikknutepunkt for godstransport, kombinert med øvrig byutvikling, har ført til høy 
trafikkvekst de siste årene. Mye av godstransporten ut fra Narvikterminalen foregår 
om natten, noe som er til stor sjenanse for bosettingen langs E6. Årsdøgntrafikken på 
E6 gjennom sentrum er gjennom framskrivinger anslått til å være mellom 8 – 12000 
kjøretøy i døgnet i 2014, og strekningen er ulykkesbelastet. 
 
Prosjektet omfatter bygging av tunnel for gjennomgangstrafikken. Arbeidet med 
kommunedelplan pågår. To alternative tunneltraseer med forskjellige kombinasjoner 
av tilleggstiltak er utredet. Tunnelinnslagene vil føre til inngrep i en park. På grunn av 
manglende planavklaring er det knyttet usikkerhet til kostnadsanslag og 
virkningsberegninger. Narvik kommune har fattet prinsippvedtak om å gå videre med 
et opplegg for bompengefinansiering av prosjektet. 
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E8 Sørbotn – Laukslett 
Prosjektet omfatter omlegging av E8 utenom bebyggelsen gjennom bygging av vel 9 
km ny veg, inkl. ny bru over fjorden i nord. Det skal bygges gang- og sykkelveg langs 
den delen av eksisterende veg som blir en del av rv. 91. Omleggingen vil føre til at 
kjørelengden mellom Balsfjord og Tromsø kortes ned med om lag 2 km. Utbedring av 
strekningen vil forbedre 
forbindelsen til Breivika havn. Prosjektet har noen negative konsekvenser for 
landskapsbildet. I tillegg vil det føre til nedbygging av om lag 40 daa dyrket eller 
dyrkbar jord. 
 
Det foreligger vedtatt kommunedelplan for prosjektet. Arbeidet med reguleringsplan 
er startet og forventes lagt ut på høring ved årsskiftet 2010/11.Både Tromsø kommune 
og Troms fylkeskommune har fattet prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering 
av prosjektet. 
 
E10 Solbjørnneset – Hamnøy 
Den vel 4 km lange strekningen fra Solbjørnneset i Flakstad kommune til Hamnøy i 
Moskenes kommune er utsatt for snøskred og steinsprang. Prosjektet innbærer en 
videreføring av rassikringen av E10 i Fjøsdalen der en 1,7 km lang tunnel stod ferdig i 
2007. I tillegg vil prosjektet føre til standardhevning og forbedring av 
trafikksikkerheten. 
 
Prosjektet omfatt er flere rasoverbygg, brede grøft er og voller. Reguleringsplan er 
vedtatt. 
 

 
E10 i Lofoten i Flakstad og Moskenes kommune er rasutsatt, med snøskred og 
steinsprang. Dette er en videreføring av rassikringtiltakene i Fjøsdalen, strekningen 
Fjøsdalen - Hamnøyfjellet.  
 
 



 25

3.2.2 Fartsgrenser 
Tabellen nedenfor viser andel av vegnettet på ruta fordelt på ulike fartsgrenser 
 

Veg Fartsgrense  

 <50 50 60 70 80 90 Sum 

 km % km % km % km % km % km % km % 

E6 0 0 15 3,5 30 7,0 31 7,3 291 68,7 57 13,5 424 100 

E8 0 0 3 3,7 9 11,3 6 7,5 24 30,0 38 47,5 80 100 

Øvrige 
veger 

1 0,2 26 5,4 75 15,7 18 3,8 330 69,0 28 5,9 478 100 

Sum 1 0,1 44 4,5 114 11,6 55 5,6 645 65,7 123 12,5 982 100 

 
3.2.3 Reisetider 
Rute 8a er preget av lange avstander. Å reise med bil mellom de ulike 
byene/områdene langs ruta tar mange timer. Beregnet reisetid ved hjelp av VisVeg gir 
følgende for disse strekningene: 
 

 Fauske – Narvik: 4:21 t 
 Narvik – Harstad: 1:51 t 
 Narvik – Tromsø: 3:45 t 
 Narvik – Riksgrensen/Bjørnfjell: 00:42 
 Nordkjosbotn – Tromsø: 1:04 

 
Når prosjektene E6 Hålogalandsbrua og E8 i Ramfjord er ferdig utbygd vil reisetiden 
mellom Narvik og Tromsø bli redusert med 20 – 25 minutter. 
 
Det er igangsatt to nye KVU-prosesser på vegnettet på rute 8a. Dette gjelder E6 
Hamarøy – Ballangen og E10/RV 85 Evenes – Sortland. Avhengig av valgt løsning 
kan vi se for oss betydelig innkortinger av disse strekningene med påfølgende 
reduksjon i reisetiden. E6 Hamarøy – Ballangen omfatter også kryssing av Tysfjord 
med ferge. Eventuell fargeavløsning vil også kunne gi betydelig redusert reisetid. 
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3.2.4 Høyfjellsproblematikk 
På E6 over Kråkmofjellet og over Øse er stigning et problem for tungtrafikken. I 
tillegg er dårlig vær vinterstid et problem på denne strekningen.  På E10 skyldes 
problemene i hovedsak vegen mot riksgrensen / Bjørnfjell. 
 
 
Følgende diagram viser statistikk over stenging. 
 

 
 
 
Følgende diagram viser statistikk over kolonnekjøring. 
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3.2.5 Flaskehalser for tungtransporten 
På rute 8a finnes følgende større flaskehalser2 for tungtransporten 
 

 

                                                 
2 Basert på tidligere rapport fra Sweco Grøner og Møreforskning as, ”flaskehalser for langtransport på 
veg” og ny gjennomgang av riksvegrutene. 
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Følgende tabell angir hvilke flaskehalser som er registrert på rute 8a sortert etter type 
utfordring:
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Utfordring Virkning Strekning Omfang 

Ferjesamband 

Definisjon:  

Et ferjesamband er en 
flaskehals dersom 
servicemålet ikke er 
tilfredsstilt. 

Påvirker kjøretid, 
punktlighet og 
veivalg. I noen 
grad også valg av 
kjøretøy. 

 

 

E6 Bognes – Skarberget. Overfartstid 25 minutter, 15 avganger 
hver veg.  0,4 % gjenstående biler. 

Vegbredde 

Definisjon:  

Vegbredde er en 
flaskehals på 
strekninger med 
vegbredde mindre enn 
6,0 meter. 

Vegbredde mindre 
enn 7,0 m kan være en 
flaskehals i 
kombinasjon med 
andre forhold 

Påvirker kjøretid 
og veivalg, og i 
noen grad 
punktlighet. 

 

 

18 E V 6 23 14710 23 15096 Megård 
18 E V 6 23 16158 23 16963 Tennflåget 
18 E V 6 23 17084 23 17117 Trengsel 
18 E V 6 23 21068 23 21890 Daumannvik 
18 E V 6 23 22979 23 23704 Løkthaugen 
18 E V 6 23 23916 23 24070 Gyltvikvatn 
18 E V 6 23 28025 23 29521 Aspfjord 
18 E V 6 23 29652 23 29691 Eva 
18 E V 6 23 29830 23 32559 Kalvik 
18 E V 6 23 36011 23 37418 Berrfloget 
18 E V 6 25 2619 25 3378 Kannfloget 
18 E V 6 25 5235 25 5736 Glefloget 
18 E V 6 25 9483 25 10733 Rauhammaren 
18 E V 6 25 12471 25 13308 Kobbhammaren 
18 E V 6 25 16343 25 18417 Middagsfjellet 
18 E V 6 25 24285 25 28742 Kobbskaret 
18 E V 6 28 32235 28 32957 Tømmernes 
18 E V 6 36 6981 36 7666 Forså 
18 E V 6 43 20208 43 20757 Leirvik 

Tunneler med kjørebanebredde 5,5 
meter.  Inngår som flaskehalser både 
på grunn av manglende bredde og 
fordi det utenfor kjørebanen ikke er fri 
høyde 4,2 meter. 
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Utfordring Virkning Strekning Omfang 

18 E V 10 23 29174 23 29307 Børra 
18 E V 10 23 31616 23 31652 Bygrensen 
18 E V 10 26 8254 26 8980 Rørvikskaret 
18 E V 10 29 8007 29 9787 Nappstraumen 

   
   

 

 

E10 Napp – Å   Nasjonal turistveg, vegbredde fastsatt i 
turistvegprosjektet til 6,5 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 km med bredde mindre enn 6 
meter.  Breddeutvidelse inngår i 
stamvegstrategi. 

Rassikring Vest-Lofoten 
(Solbjørgneset – Hamnøy) reduserer 
lengde <6 m med 4 km. Oppstart 10-
13 

 

Svinger - Påvirker kjøretid Følgende kurver vil bli utbedret i hht stamvegstrategien:  
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Utfordring Virkning Strekning Omfang 

horisontalgeometri  

 

og veivalg. 

 

.  

  E6 Kråkmo Oppstart 10-13 Kurve radius 100 meter i 9 % stigning 

  E6 hp 28 km 24 Strinda Kurve radius 140 meter i stigning 8 % 

  E6 hp 29 km 6,3 Merkforrbakken Radius 70 meter, stigning 9% 

  E6 Ulvsvågskaret 2 kurver radius 40 meter stigning 9 -
12  

  E6 Nordkil – Botn 2 kurver radius 20 og 45 meter 

  E6 Ballangen 1 kurve radius 30, 1 kurve radius 23 

  E10 Kåringen Kurve radius 25 

  E10 Steiro – Vonheim 1 kurve radius 25 Hp 10-13 

  E10 Hamnøy 1 kurve radius 30 

  E10 Reinehalsen – Å. Moskenes – Å beholdes sanns vis. 6 kurver radius 30 

Stigning – 
Vertikalgeometri 

   

  E6 Fauske – Mørsvikbotn.   

E6 FY18 Hp 23 km 4,7 – 5,8 Straumen sør 

 

>4% 1200 meter 

  E6 FY18 Hp 23 km 11,7 – 12,7 Andkilen >5 % 1000 meter 

  E6 FY18 Hp 23 km 19,8 – 21 Slåttvika – Daumannvika 
tunnel 

>6% 1100 meter 

  E6 FY18 Hp 25 km 1,3 – 3,7 Sommarseth - tunnel >7% 2200 meter 
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Utfordring Virkning Strekning Omfang 

  E6 FY18 Hp 25 km 5,1 – 5,8 Preikestolen >6% 600 meter 

  E6 FY18 Hp 7,1 – 8,2 Rauhammarn >7% 1100 meter 

  E6 FY18 Hp 25 km 9,4 – 11,6 Kjellvikheia >6 % 2000 meter 

  E6 FY18 Hp 25 km 20,1 – 23,8 Kobbvatnet – Kobbheia >6 % 1300 meter, >4% 3500 meter 

  E6 FY18 Hp 25 km 26,8 – 28,6 Kobbskartunnelen >5 % 1700 meter 

  E6 Mørsvikbotn - Sommerseth 

E6 FY18 Hp 28 km 0,3 – 1,2 Mørsvikbotn 

 

>7% 900 meter 

  E6 FY18 Hp 28 km 2,6 – 5,6 Kråkmofjellet sør 6-9 % 3000 meter.   

  E6 FY18 Hp 28 km 10 – 15 Kråkmofjellet nord >4% 5000 meter, >6 % 700 meter 
Oppstart 10-13 

  E6 FY18 Hp 28 km 18 – 18,7 Falkelva >6 % 700 meter 

  E6 FY18 Hp 29 km 6,1 – 6,8 Merkforrbakken >8 % 700 meter 

  E6 Sommerseth - Bognes 

E6 FY18 Hp 30 km 9 – 10,3 Ulvsvågskaret sør 

 

>6% 1200 meter.   

  E6 FY18 Hp 30 km 12,3 – 14,6 Ulvsvågskaret nord >8% 2300 meter  

  E6 fy18 Hp 31 km 6,7 – 11,5 Nordkil – Tortenås >6 % 2900 meter  

  E6 Hp 31 km 12,5 – 13,5 Botn >4 % 1000 meter  

  E6 fy18 Hp 31 km 17,4 – 18,7 Storjord – Boghøgda >4 % 1300 meter 

  E6 fy18 Hp 31 km 19 – 20,1 Boghøgda – Bognes >4 % 1100 meter 

  E6 Skarberget - Ballangen  
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Utfordring Virkning Strekning Omfang 

E6 fy18 Hp 35 km 6,9 – 12,5 Skjelsvikskaret >6 % 10000 meter.   

  E6 fy18 Hp 35 km 14,1 – 14,8 Sætran >6% 700 meter 

  E6 fy18 Hp 37 km 1,6 – 2,1 Fagermoen >5 % 600 meter 

  E6 fy18 Hp 37 km 10,4 – 10,9 Hesjelia – Høgbakken 8 % 500 meter 

   

E6 Narvik - Bjerkvik 

E6 fy18 Hp 43 km 0,4 – 0,0 Ornes 

 

 

>7 % 500 meter. Oppstart 10-13 

  E6 fy18 Hp 43 km 7,4 – 8,6 Fagerjord >4 % 1200 meter Oppstart 10-13 

  E6 Bjerkvik - Elverum 

E6 fy18 Hp 44 km 3,7 – 5,4 Kvanndalen 

 

>6 % 1500 meter 

  E6 fy18 Hp 44 km 5,5 – 7 Loftanbakken >4 % 1400 meter, >6 % 500 meter 

  E6 fy19 hp 1 km 0,2 – 1,2 Gratangseidet >4 % 1000 meter 

  E6 fy19 hp 2 km 1,4 – 4,8 >3% 3500meter, >4 % 2100 meter 

  E6 fy19 hp 2 km 5,4 – 9 Gratangsfjellet >4% 2500 meter 

  E6 fy19 hp 2 km 11,3 – 11,9 Fossbakken >6% 600 meter 

  E6 fy19 hp 2 km 12,3 – 13 Lapphaugen >6% 700 meter 

  E6 fy19 hp 4 km 0,2 – 1,8  >4 % 1600 meter 

  Ev6 fy19 hp 4 km 4 – 5,7 Grønlia >4% 1700 meter 

  E6 fy19 hp 4 km 6-7,4 Lundlia >4% 1400 meter 
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Utfordring Virkning Strekning Omfang 

  E6 fy19 hp5 km 0,2 – 1,1 Brandhaug >6% 700 meter 

  E6 fy19 hp8 km 6-6,6 Heggelia nord >6% 600 meter 

  E6 fy19 hp 11 km 0,3 – 1,6 Olsborg – Skogly >4% 1200 meter 

  E6 fy19 hp 11 km 13,3 – 14,5 Takelvdalen >4% 1200 meter 

  E6 fy19 hp 12 km 2,9 – 4,2 Storbuktvatnet >4% 1300 meter 

  E6 fy19 hp 12 km 4,5 – 5,8 Høgda >4 % 1300 meter, >6 % 700 meter 

  E6 fy19 hp 12 km 16,4 – 18 Bergeneset >4% 1600 meter 

  E8 Nordkjosbotn - Tromsø 

E8 hp 4 kn 20- 21 Laksvatnbukt 

 

>4% 1000 meter 

  E8 hp 4 km 7 – 8,3 Ramfjorden >4% 1200 meter.  Oppstart 10-13 

  E8 hp 6 km 14,1 – 15,6 Kaldsletta >4 % 1400 meter 

  E8 hp 7 km 3 – 7 Tromsøysundtunnelen >4 % 4000 meter, >6% 1700 meter 

  E10 

E10 fy18 Hp 1 km 2,1 – 2,6 Bjørnfjell 

 

>6 % 500 meter 

  E10 fy18 Hp 1 km 13,1 – 14,4 Telegrafvatnet Bjørnfjell >4 % 1300 meter 

  E10 fy18 Hp 1 km 17,2 – 18,3 Skitdalshøgda – Sirkelvatn >5 % 1100 meter 

  E10 fy18 Hp 1 km 22,3 – 23,6 Steinskarfjellet  >4 % 1200 meter 

  E10 fy18 Hp 1 km 23,8 – 27,1 Bekkevatnet – XE6 >4 % 3300 meter 

  E10 fy18 hp 3 km 1,6 – 2,6 Prestjord >4% 1000 meter 
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Utfordring Virkning Strekning Omfang 

  E10 fy18 Hp 6 km 4 - 4,5 Lakså >6 % 500 meter 

  E10 fy19 Hp 1 km 3,4 – 4,4 Boltåsen >4 % 1000 meter, >6 % 500 meter, 

  E10 fy19 Hp 1 km 12,6 – 13,6 Tømmeråsen >4 % 1000 meter 

  E10 fy19 Hp 3 km 0,6 – 1,8 Tjeldsundet >4 % 1100 meter 

  E10 fy18 hp 8,1 – 9,4 Kongsvik >4% 1300 meter 

  E10 fy18 hp 8 km 16,5 – hp 9 km 2,1 Kåringsbakken >6 % 1500 meter, >8 % 700 meter 
omlegging planlagt 

  E10 fy18 hp 9 km 3,6 – 5,6 Daltun – Ø Kanstad >4 % 1700 meter 

  E10 fy 18 hp 16,2 – 17,2 Sjurdbakken >6 % 1000 meter 

  E10 Hp 28 km 20,6 – 21,3 Straumgård – Torvdalen >6 % 600 meter 

  E10 fy18 hp 8 – 9,6 Nappstraumtunnelen >6 % 1600 meter 

  E10 fy18 hp 30 km 1,1 – 1,7 Nappstinden >6% 600 meter 

    

Fri høyde  

 

Definisjon: 

Fri høyde er en 
flaskehals ved fri 
høyde mindre enn 4,2 
m. 

Påvirker 
kjøretøyvalg og 
veivalg.  

 

 

  

Randbebyggelse  Påvirker kjøretid Veg Sted FHp FKm THp TKm Lengde Fartsgrense 
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Utfordring Virkning Strekning Omfang 

 

Definisjon: 
randbebyggelse er en 
flaskehals ved skiltet 
hastighet 60 km/t 
eller lavere over 
minimum  4 km. 

og vegvalg. 

 

 

E6 Ballangen 38 0,22 38 4,22
E6 Håkvik - Ankenes 40 5,13 41 0,295
E10 Tjeldsundet 7 1,4 7 5,4
E10 Steiro - Vonheim 28 11,74 28 15,9
E10 Torvdalen 28 23,5 28 27,3
E10 Borg - Leknes 28 28,45 28 33,9
E10 Hamnøy - Reine 30 39,2 32 0,6
E10 Moskenes - Å 32 3,5 32 8,5
E6 Sætermoen - Høgda 5 7,3 6 3,1
E8 Ramfjorden 5 21,5 6 0,046 

4 60 
4,6 60 

4 60 
4,2 60 
3,8 60 
5,5 60 
6,1 50-60 

5 50-60 
4,6 50-60 
3,9 Oppstart 10-13  60  

Bæreevne 

 

Definisjon: 

Bæreevne er en 
flaskehals ved 
bæreevne mindre enn 
Bk 10. 

Påvirker 
kjøretøyvalg og 
vegvalg. 

 

 

 Riksvegnettet er tillatt for 10 tonn 
aksellast. Reell bæreevne er lavere 
på store deler av ruta.  Oversikt over 
disse kan framskaffes om ønskelig. 
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Tilknytninger til nasjonale godsknutepunkt. 
 
Narvik 
Narvik er mest kjent for malmtransportene fra Kiruna. Narvik er et naturlig 
distribusjonssenter for gods til/fra Sør-Norge med ARE-togene til Vesterålen, Troms 
og Vest-Finnmark. 
 
Godsvolumer 
I 2006 fraktes ca 45 000 TEU med bane til/fra Narvik Containtertrafikken har vokst 
med 23 000 TEU de fem siste årene Dette gir en årlig vekst på 15 %. 
Kombiterminalen i Narvik omsatte 50 000 TEU tilsvarende ca halv mill tonn i 2008 
via Ofotbanen med ARE-togene og andre godstog fra Oslo til Narvik via Sverige. En 
stor del av godsmengden ut av landsdelen utgjøres av fisk og fiskeprodukter. 
Mengdene på Ofotbanen og Nordlandsbanen summerer seg til over 1,2 mill tonn med 
jernbanetransportert gods til og fra Nord-Norge. Ifølge tidligere undersøkelser, 
distribueres ca halvparten av nordgående gods via Ofotbanen videre til Tromsø og 
resterende distribueres til Nord-Norge forøvrig. 
 
Utvidelsesmulighet 
Nåværende terminal har kapasitet til 100.000 TEU per år (dobling fra dagens nivå), 
forutsatt at ankomstene skjer jevnt over døgnet. Ytterligere 50.000-100.000 TEU kan 
frigjøres gjennom flytting av to spor og sanering av bygninger som ikke naturlig hører 
hjemme i terminalområdet (som de tidligere lokalene til NAKO). Ved videre vekst vil 
terminalen først ha behov for flere hensettingsspor (allerede behov i dag, pga 
opphopning av tog i helgene), deretter mer plass til samlasterne. Jernbaneverket har 
beregnet 100.000 TEU som maksimal kapasitetsutnyttelse.  
 
Tromsø 
I dag har Tromsø havn to havneområder på Tromsøya, - passasjerhavn i sentrum/ 
Prostneset og stykkgods/containerhavn i Breivika. I tillegg tas de største turistskipene 
inn her(Breivika). Prostneset har en sentral beliggenhet i sentrum av byen og 
hurtigruta legger til kai her.  
 
Godsvolumer 
Sjøtransport av stykkgods står for en relativt stor andel av de totale godsstrømmene, 
med opp mot 50 % markedsandel på strekningene Tromsø – Finmark og Oslo – 
Tromsø. Økningen for lo/lo trafikken fra 2008 til 2009 var 39 %. Antall TEUs for 
2009 var 14 224 med 10 212 i 2008. 
 
 
Utvidelsesmulighet 
Tønsnes havne- og industriområde er regulert for 1 000 daa. Tønsnes vil inneholde 
nytt hovedbunkringsanlegg for Nord-Norge, arealer for etableringer av 
offshoreutbygginger innen olje- og gass, produksjonsareal for offshore 
vindmølleparker, samt omlastninger og andre maritime operasjoner. 
Breivika havneavsnitt er i dag på ca 250 da og utfyllinger er i gang for øking av 
arealene med 240 da. Havneområdet er rettet mot stykkgods og logistikketableringer 
knyttet til maritim industri og lettere industrivirksomhet. 
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Dagens adkomst til Breivika havn vil fungere lite tilfredsstillene i forhold til videre 
utvikling av det havnerelaterte nærings‐ og industriområdet. Sikkerhet og krav til 
inngjerdet område (ISPS) vanskeliggjør intern trafikk i området og uheldig 
sammenblanding av funksjoner og trafikantgrupper. Ny reguleringsplan for 
internasjonal fiskerihavn 
og containerhavn havn i Breivika inneholder nye løsninger i forhold til kryss, 
omlegging av hovedveg i fire felt, separering av internt vegsystem og egen samleveg 
for boligområdene, gang‐ og sykkelveg, etablering av buffersone og støyskjerming 
for tilgrensende etablert bebyggelse. 
 
3.2.6 Kollektivtransport 
Kollektivtransporten i dette området er preget av en nord-sydgående akse knyttet til 
E6, og en tverrgående akse knyttet til E10. På tvers av Vestfjorden går det en rekke 
båtforbindelser som knytter disse to aksene sammen i forskjellige knutepunkter. Nord 
for Harstad og Narvik finner vi igjen et mønster med en indre akse med buss på E6, 
og en ytre akse basert på båttransport. Mellom disse to aksene løper det et antall 
tverrforbindelser mellom knutepunkter av ulik karakter. 
 
E6 Fauske-Narvik 
Fauske er et viktig punkt både i Rute 7 og Rute 8a, og fyller til dels ulike roller. I rute 
7 er byen både et oppsamlingspunkt og et startpunkt for reiser mot Bodø og en del av 
Bodøs pendlingsomland.  I rute 8a er byen selve overgangspunktet for 
Nordlandsbanen sydover og ekspressbusser videre nordover. 
 
Langs E6 nordover mot Narvik beveger vi oss inn i en strekning på rundt regnet 230 
km hvor det eneste kollektivtilbudet på indre strøk er ekspressbuss, og hvor det ikke 
finnes flyplasser. Langs kysten er hurtigbåt et alternativ. 
 
E10 Moskenes-Riksgrensen 
Det går flere rene ekspressbussruter knyttet til E10. I tillegg finnes det en hel rekke 
korte og lange lokale bussruter, samt flybusser. Mange av disse har en relativt god 
frekvens.  
 
E6 og E8 Narvik-Tromsø 
Strekningen har både et gjennomgående ekspressbusstilbud, og et lokalt tilbud i 
tillegg. Det er behov for investeringer i flere knutepunkter på strekningen, både av 
trafikksikkerhetsmessige årsaker og med tanke på tilgjengeligheten for reisende. Fra 
Nordkjosbotn beveger vi oss inn i pendlingsomlandet til Tromsø.  
 
Tromsø er den største byen i Nord-Norge og befolkningen er stadig økende. Byen 
opplever derfor stor trafikkvekst, også på riksvegstrekningene, dette er noe som 
medfører visse problemer også for avviklingen av kollektivtransporten.  
KVU Tromsø utreder et kollektivkonsept der en betydelig satsing på å øke 
kollektivandelen er sentralt. 
KVU Harstad utreder også hvordan økt framkommelighet for kollektivtransporten kan 
oppnås. 
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3.2.6 Fergesamband 
På rute 8a finner vi følgende fergesamband: 
E6  Bognes – Skarberget  
RV 80  Bodø – Moskenes 
RV 80  Bodø – Værøy/Røst 
RV 85  Bognes – Lødingen  
RV 827 Drag – Kjøpsvik 
 
Servicemål 
Region nord følger ikke standard retningslinjer for tilbud på fergesia. Årsaken er den 
svært store forskjellen mellom sommer- og vintertrafikk. Dersom standarden skulle 
følges ville man hatt en betydelig overkapasitet på vinteren og svært høye kostnader.  
 
For riksvegsamband på under 2500 PBE ÅDT kan det gjøres egne vurderinger for 
samband med store sesongsvingninger, lang overfartstid, lav trafikk eller hvis andre 
særlige grunner tilsier det. Det bør etterstrebes å videreføre denne tankegangen når det 
gjelder standarden på sambandene. Nedenfor står vintertilbudet for tre samband i 
Region nord som har fått redusert standard. Alle tre har krav om suppleringsferje på 
sommeren. Tilbud på sambandet Bognes – Skarberget vil bli vurdert som et ledd i 
arbeidet med KVU Mørsvikbotn – Ballangen. 
    

Åpningstid Samband 
Hverdager Lørdag/Søndag 

Andel kjøretøy som kommer 
med ønsket avgang 

Bognes – Skarberget* 24 timer 19 timer 98 % 
Bognes – Lødingen* 24 timer 19 timer 98 % 
Bodø – Moskenes* 24 timer 19 timer 96 % 

*Sambandene skal ha kontinuerlig drift for minst ett fartøy innenfor åpningstiden. 
 
 
Det bør også gjøres egne vurderinger er i forhold til riksvegferjesambandet Drag – 
Kjøpsvik. I dette sambandet vil det ikke være krav til suppleringsferje om sommeren. 
Dette sambandet har følgende åpningstid og frekvens: 
 

Åpningstid hverdag Åpningstid helg  Frekvens hverdag Frekvens helg 
 
 15t 40m   11t 50m   9   7 
 
Alle samband vil ha ferger som er universelt utformet når oppstart av utlyste samband 
settes i drift. Ett unntak vil være en suppleringsferge på sambandet Bognes-Skarberget 
som kun går 2 mnd hver sommersesong. Sambandene som det er inngått avtale om nå 
gjelder fram til 2016 og 2020. 
 
Når det gjelder investeringer på kaianlegg er det Moskenes som det gjenstår å utbedre. 
Her vil det være et behov for 20-25 mill til utbedringer av oppstillingsområde, 
adkomstveg, utbedring av innseilingsled og ferding mot molo i innseilinga. 
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3.2.7 Rassikring 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over rasutsatte punkt og strekninger med 
prioriteringsfaktor 4,0 eller høyere.  

Veg Navn skredområde(r) Tiltak 
Kostnad 
mill kr Prio-tall

Ev 10-08 Fiskfjord vest Ikke vurdert. Mulig terrengtiltak. 20 7,1
Ev 08-05 Lavangsdalen NY plan 2010: Overbygg ca 230m  45 6,0
Ev 10-32 Åkranvika Terreng-tiltak, Voll 3 6,8
Ev 06-43 Trældal-Leirvik Tunnel 65 6,7
Ev 10-30 Bainvegen Utfylling i sjø + bru 75 6,7

Ev 06-35 
Skjellesvikskardet - 
Efjorddalen Ikke vurdert 30 6,7

Ev 10-30 Vollan Terreng-tiltak, utflytting  av veg? 10 6,6
Ev 10-30 Ramberg Omlegging av veg. Voll 15 6,5
Ev 10- 07 Fiskfjord øst Terrengtiltak. Omlegging av vegen 30 6,5
Ev 10-23 Svolværfjellet Fangvoll, grøft 15 6,2
Ev 10-27 Smorten I Terrengtiltak 8 6,2
Ev 06-28 Strindsvaan Terrengtiltak 6 6,0

Ev 06-28 Leirsteinflåget 
Mulig forankring av snødekket på 
sva 4 5,9

Ev 10-31 Solbjørnneset - Hamnøy Skredoverbygg/tunnel 350
Ferdig i 

2014
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3.2.8 Gang- og sykkelveg 
Det er et mål at det langs riksvegnettet utenfor byer og tettsteder skal være sikre 
skoleveger. I tillegg bør det være separate gang- og sykkelveger der trafikkmengden 
er høyere enn 1000 kjt./døgn og antall gående og syklende er mer enn ca. 50 pr. døgn. 
I store tettsteder med mer enn 5000 innbyggere og byer er det et viktig 
satsingsområde for Statens vegvesen i årene fremover å bygge sammenhengende 
sykkelvegnett. I de mindre tettstedene skal tilbudet til gående og syklende være 
tilfredsstillende. Utenfor tettstedene vil Statens vegvesen legge til rette for 
sykkelturisme. Det satses på gjennomgående skilting, og det søkes i størst mulig grad 
å legge sykkelruter til parallellvegnettet. 
 
På rute 8a vil det pr 01.01.2014 vær bygd ut 82,7 km med gang- og sykkelveger langs 
riksvegnettet. 
 
Byer og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere 
Nedenfor følger en tabell som viser status og behov for utbygging for de byer og 
tettsteder som skal ha en plan for sammenhengende sykkelvegnet 
 
Byer med over 
5000 
innbyggere 

Plan for hovedvegnett Behov, km 

Narvik Pågående, forventes 
vedtatt før 2014 

Tall mangler 

Harstad Pågående, forventes 
vedtatt før 2014 

27,2 

Tromsø Vedtatt 7 km 

 
 
 
I forhold til målsetting om gang- og sykkelveger langs riksveger som fungerer som 
skoleveg og langs strekninger med trafikkmengde mer enn 1000 kjt/døgn og gang-
/sykkeltrafikk på mer enn 50 personer/døgn mangler det 65 km. 
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3.3 Trafikksikkerhet 
3.3.1 Ulykkessituasjonen 
 
Det har vært en klar reduksjon i tallet på trafikkulykker på rute 8a de siste årene. 
Reduksjonen er på mer enn 21 % mellom de to siste femårsperiodene. 
 
I femårsperioden 2005-2009 ble 33 personer drept, 71 personer hardt skadd og 697 
personer lettere skadd i til sammen 504 personskadeulykker på rute 8a. De største 
utfordringene på ruta når det gjelder tallet på trafikkulykker knytter seg til 
utforkjøringsulykkene, som har en andel på 40 % av totalen. Dernest følger 
møteulykker og ulykker med samme kjøreretning som har en andel på 19-20 % hver. 
 
Møteulykkene er imidlertid den ulykkestypen som har klart størst alvorlighetsgrad. 
Hele 46 % av alle drepte og hardt skadde var innblandet i møteulykker. 30 % ble 
drept eller hardt skadd som følge av utforkjøringsulykker. 
 
Flest ulykker skjer på E6 som har 45 % av det totale ulykkestallet. Dette er også den 
lengste vegstrekningen på ruta. En andel på knapt 23 % av ulykkene skjer på E10 og 
15-16 % på E8. De alvorligste ulykkene fordeler seg om lag på samme måte som 
personskadeulykkene for øvrig på denne vegruta. 
 
Ei ulykkesstrekning er definert som ei strekning på max. 1 km hvor det har skjedd 
minimum 10 politirapporterte personskadeulykker i løpet av 5 år. Det er fem slike 
strekninger på rute 8a. Det er E6 Narvik sentrum, E6 Olsborg, to strekninger på rv. 83 
inn mot Harstad samt rv. 862 i Tromsø. 
 
Det er i alt fire ulykkespunkter (dvs. minst 4 ulykker løpet av 5 år innenfor en 
strekning på 100 meter) på rute 8a. De befinner seg på E6 i Narvik sentrum, E6 
Olsborg i Målselv, E8 Hungeren og rv. 862 ved Giæverbukta i Tromsø. 
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Figurene nedenfor viser hvordan de alvorligste ulykkene fordeler seg på ulykkestyper 
på de vegene som inngår i rute 8a. 
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3.3.2 Midtrekkverk og forsterket midtoppmerking 
Samleoversikten i kulepunktene nedenfor omfatter delstrekninger på ruta med 
forventet ÅDT over 4000 kjt/døgn i 2044 og der fartsgrensen samtidig er 70 km/t eller 
høyere. Det vises til egen tabell for detaljert oversikt over strekninger. Tabellen følger 
vedlagt. 
 

 Antall km som pr 2014 mangler midtrekkverk på strekninger som vil ha ÅDT 
8000-12000 i 2024: 5,3 km 
 

 Antall km som pr 2014 mangler forsterket midtoppmerking på strekninger 
som vil ha ÅDT 4000-8000 i 2024: 69,1 km 
 

 
 
I den følgende tabell vises oversikt over status og behov for tiltak i perioden 14-23 og 
24 – 43.  Tiltakene vise etter følgende inndeling: 
 

A.     Firefelts veg med midtrekkverk/midtdeler  

B.     Midtrekkverk på to- og trefelts veg   

C.     Forsterket midtoppmerking – Oppmerket sperreområde  
D.     Forsterket midtoppmerking – Midtmarkering   

E.      Forsterket midtoppmerking – Rumleriller   

F.      Det er ikke gjennomført særskilte tiltak  
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Status og behov for tiltak mot møteulykker  -  Riksvegrute nr. 8a 
            
            

Fra Til Trafikkmengde Vegnr. Strekning fra - til Fylke 

Hp Km Hp Km 

Lengde 
(km) ÅDT 

2010 
Forventet 
ÅDT 
2014 

Forventet 
ÅDT 
2024 

Forventet 
ÅDT 
2044 

E6 Fauske N. - xFv. 537 Nordland 21 5,651 22 0,840 0,85 3985 4050 4200 4600
E6 Håkvika Nordland 40 4,740 40 5,139 0,40 5850 5950 6200 6750
E6 Ankenes Nordland 41 0,307 41 2,903 2,60 5850 5950 6200 6750
E6 Fagernestunnelen Nordland 42 0,916 42 3,182 2,27 11000 11250 11650 12700
E10 Osan - Åvika Nordland 25 1,662 25 3,599 1,94 4300 4400 4550 4950
E10 Leknes N. Nordland 28 36,850 28 37,485 0,64 4300 4400 4550 4950
E10 Leknes S. - Storeidet Nordland 29 0,751 29 2,570 1,82 6500 6650 6900 7500
E6 Elverum Troms 6 18,968 8 3,387 3,46 4000 4100 4300 4650
E6 Heggelia - Andselv Troms 8 5,847 8 8,510 2,66 5250 5400 5650 6100
E6 Andselv - Andslimoen Troms 8 8,510 8 12,797 4,29 5250 5400 5650 6100
E6 Andslimoen Troms 8 12,797 8 13,184 0,39 5250 5400 5650 6100
E6 Andslimoen - Buktamoen Troms 8 13,184 8 17,608 4,42 4900 5050 5250 5700
E6 Buktamoen - Olsborg Troms 8 17,608 8 19,058 1,45 4650 4800 5000 5400
E6 Nordkjosbotn Troms 12 24,317 12 24,820 0,50 3420 3500 3650 4000
E8 Laksvatnbukt Troms 4 21,325 5 0,103 0,13 3450 3550 3700 4000
E8 Laksvatnbukt - Kantornes Troms 5 0,103 5 2,771 2,67 3450 3550 3700 4000
E8 Kantornes Troms 5 2,771 5 3,498 0,73 3450 3550 3700 4000
E8 Kantornes - Lavangsdalen Troms 5 3,498 5 9,819 6,32 3450 3550 3700 4000
E8 Lavangsdalen - Sørbotn Troms 5 9,819 5 19,257 9,44 3450 3550 3700 4000
E8 Sørbotn - Fagerelv Troms 5 19,257 5 21,439 2,18 3950 4050 4250 4600
E8 Fagernes - Hundbergan Troms 6 0,109 6 8,297 8,19 4850 5000 5200 5650
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E8 Hundbergan - Sandvikeidet Troms 6 8,297 6 9,022 0,73 4850 5000 5200 5650
E8 Sandvikeidet - Kaldslett Troms 6 9,022 6 15,026 6,00 5100 5250 5450 5950
E8 Kaldsletta Troms 6 15,026 6 17,632 2,61 5550 5700 5950 6450
E8 Kaldsletta - Hansvoll Troms 6 17,632 6 18,779 1,15 6550 6750 7050 7600
E8 Hansvoll - Gammelgården Troms 6 18,779 6 19,494 0,72 7550 7750 8100 8800
E8 Gammelgården - Reinen Troms 6 19,494 6 20,226 0,73 7550 7750 8100 8800
E8 Reinen - Hungeren Troms 6 20,226 6 21,754 1,53 9620 9900 10300 11200
E10 Djuphamn - Nordre Steinsland Troms 1 12,940 1 14,904 1,96 3450 3550 3700 4000
E10 Nordre Steinsland - Tjeldsundbrua Troms 1 14,904 1 16,042 1,14 3920 4050 4200 4550
E10 Tjeldsundbrua - x Rv. 83 Troms 1 16,042 1 17,540 1,50 3920 4050 4200 4550
Rv. 83 xE10 - Kaupelva Troms 1 0,045 1 1,006 0,96 4150 4250 4450 4850
Rv. 83 Kaupelva - Vollstad Troms 1 1,006 1 2,806 1,80 4150 4250 4450 4850
Rv. 83 Vollstad - Sørvika Troms 1 2,806 1 7,000 4,19 4150 4250 4450 4850
Rv. 83 Sørvika - x fv. 14 Troms 1 7,000 1 7,169 0,17 4150 4250 4450 4850
Rv. 83 x fv. 14 - x Svestadveien Troms 1 7,169 1 7,413 0,24 5250 5400 5650 6100
Rv. 83 x Svestadveien - Nordvika Troms 1 7,413 1 8,656 1,24 5250 5400 5650 6100
Rv. 83 Nordvika - Brustad Troms 1 8,656 1 9,925 1,27 5250 5400 5650 6100
Rv. 83 Brustad - Ruggevika Troms 1 9,925 2 4,680 5,84 4600 4800 5000 5400
Rv. 
862 Giæverneset - xTromsø lufthavn Troms 1 8,635 1 9,326 0,69 19000 19550 20400 22100

 
 
 
 
 
 
 
Vegnr. Strekning fra - til Fylke 

Situasjon pr 1/1-2010 
Tiltak som 
er prioritert 

Behov for tiltak i perioden 2014-
2023 

Behov for tiltak i perioden 2024-
2043 
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E6 Fauske N. - xFv. 537 
Nordlan
d F 0 80 7,7   C 13 -0,01 -1,06 - - - - 

E6 Håkvika 
Nordlan
d F 0 80 7,2   C 0,5 0 0,99 - - - - 

E6 Ankenes 
Nordlan
d F 

0,12
5 70 8,0-8,5   C 5 -0,04 1,09 - - - - 

E6 Fagernestunnelen 
Nordlan
d F 0 70 -  Nytt løp (B) x x x - - - - 

E10 Osan - Åvika 
Nordlan
d F 0,5 70 8   C 6 -0,04 0,37 - - - - 

E10 Leknes N. 
Nordlan
d F 0 70 7,6-8,8   C 1 -0,01 0,57 - - - - 

E10 Leknes S. - Storeidet 
Nordlan
d F 0 80

9,1-
10,1   C 5,5 -0,02 -0,20 - - - - 

E6 Elverum Troms F 0 70 8,4-9,0   C 6,9 -0,03 -0,09 - - - - 
E6 Heggelia - Andselv Troms F 0 70 9,3-10   C 4 -0,03 0,38 - - - - 
E6 Andselv - Andslimoen Troms F 0 80 7,6-8,5   C 10,7 -0,04 -0,30 - - - - 
E6 Andslimoen Troms F 0 70 7,4   C 1 0 -0,21 - - - - 

E6 Andslimoen - Buktamoen Troms F 
0,37

5 80 7,6-8,1   C 8,8 -0,06 0,46 - - - - 
E6 Buktamoen - Olsborg Troms F 0 70 7,6-7,7   C 2,9 -0,01 0,01 - - - - 
E6 Nordkjosbotn Troms F 0 70 -   - - - - C 1 0 -0,25 
E8 Laksvatnbukt Troms F 0 70 8,6-8,8   - - - - C 0,3 0 -0,02 
E8 Laksvatnbukt - Kantornes Troms F 0 90 8,3   - - - - C 5,3 -0,02 -0,23 
E8 Kantornes Troms F 0 70 7,5-8,2   - - - - C 2,5 -0,01 -0,60 
E8 Kantornes - Lavangsdalen Troms F 0,87 80 7,7-8,1   - - - - C 15,8 -0,08 0,14 
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5 

E8 Lavangsdalen - Sørbotn Troms F 
0,62

5 90 8,6-9,5   - - - - C 18,9 -0,09 0,34 
E8 Sørbotn - Fagerelv Troms F 0 80 7,2-8,3   C 4,4 -0,02 -0,27 - - - - 
E8 Fagernes - Hundbergan Troms F 0,75 80 8,1-8,9   C 29 -0,11 -0,32 - - - - 
E8 Hundbergan - Sandvikeidet Troms F 0 70 11,3   C 1,8 -0,01 -0,16 - - - - 

E8 Sandvikeidet - Kaldslett Troms F 
0,12

5 90 8,5-9,1   C 21 -0,06 -0,41 - - - - 

E8 Kaldsletta Troms F 
0,12

5 80 8,2-9,2   C 7,8 -0,03 -0,26 - - - - 
E8 Kaldsletta - Hansvoll Troms F 0 80 8,4-9,0   C 2,8 -0,01 -0,12 - - - - 

E8 Hansvoll - Gammelgården Troms F 
0,12

5 80 8,1-8,7   B 4,3 -0,05 0,76 - - - - 
E8 Gammelgården - Reinen Troms F 0 70 7,9-8,2   B 4,4 -0,03 0,28 - - - - 

E8 Reinen - Hungeren Troms F 
0,12

5 70 8,2-9,1   B 9,2 -0,09 0,73 - - - - 

E10 Djuphamn - Nordre Steinsland Troms F 
0,37

5 80 8,2-8,5   - - - - C 4,5 -0,02 -0,32 

E10 
Nordre Steinsland - 
Tjeldsundbrua Troms F 0 70 8,1-8,8   C 2,5 -0,01 -0,22 - - - - 

E10 Tjeldsundbrua - x Rv. 83 Troms F 0 80 7,8-9,5   C x x x - - - - 
Rv. 83 xE10 - Kaupelva Troms F 0 80 7,9   C 5 -0,01 -0,67 - - - - 
Rv. 83 Kaupelva - Vollstad Troms F 0 70 7,2-8,3   C 7 -0,02 -0,60 - - - - 

Rv. 83 Vollstad - Sørvika Troms F 
0,87

5 80 7,3-7,7   C 15 -0,08 0,33 - - - - 
Rv. 83 Sørvika - x fv. 14 Troms F 0 70 7,9   C 0,5 0 -0,51 - - - - 
Rv. 83 x fv. 14 - x Svestadveien Troms F 0 70 7,9   C 0,5 0 0,20 - - - - 
Rv. 83 x Svestadveien - Nordvika Troms F 0 80 7,9   C 3 -0,01 -0,17 - - - - 
Rv. 83 Nordvika - Brustad Troms F 0 70 7,8-8,3   C 3 -0,01 -0,13 - - - - 
Rv. 83 Brustad - Ruggevika Troms F 1 80 7,8-9,0   C 21 -0,09 -0,22 - - - - 
Rv. 
862 

Giæverneset - xTromsø 
lufthavn Troms A 0 70 12,3   - - - - - - - - 
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3.3.3 Tiltak mot utforkjøringsulykker 
Utforkjøringsulykkene skjer spredt over hele vegnettet uten store konsentrasjoner. Det er således vanskelig å angi et eksakt antall km på vegruta 
hvor det er behov for spesielle tiltak mot denne ulykkestypen. Hvis noen strekninger skal pekes ut er E6 Dragskrysset-Ulvsvåg i Hamarøy, E6 
Ballangen-Skjomen, E6 Fagerjorda-Geisvika nord for Narvik, E6 Takelvdalen i Målselv samt to strekninger på E8; Laksvatn-Lavangsdalen og 
Fagernes-Kaldsletta de som ligger nærmest. Disse strekningene utgjør om lag 100 km veglengde. 
 
Tallet på utforkjøringsulykker på rute 8a har gått nedover de seneste årene, men nedgangen er ikke like stor som den generelle 
ulykkesreduksjonen på ruta. Vi har derfor en utfordring med å prioritere gode tiltak i forhold til denne ulykkestypen.  
 
Viktige tiltak framover vil være å utbedre sideterrenget ved å fjerne påkjøringsfarlige hindre innenfor sikkerhetssonen, gjerne som strakstiltak i 
etterkant av TS-inspeksjoner. Det er fremdeles et stort behov både for oppsetting av nytt rekkverk og oppgradering av eksisterende rekkverk som 
ikke tilfredsstiller dagens krav. Når det gjelder vegmerking er vi i oppstartfasen med å legge profilerte midtlinjer i region nord. Vi ser for oss at 
dette vil være et godt tiltak i årene framover, både i forhold til møteulykker og utforkjøringer, samtidig som vi også kommer i gang med å legge 
profilerte kantlinjer. Siktforbedrende tiltak og skilting er andre tiltak som kan virke positivt i forhold til utforkjøringsulykkene.
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3.3.4 Sikring av tunneler 
Tunnelforskriften stiller krav til sikkerhet i alle riksvegtunneler med lengde over 500 m. 
Kravene skal innfris innen 2019. 
 

Navn 
Stedsangiv

else 
Leng

de 
TER

N Innfrir Beskrivelse 

  
Fylk

e Veg     
Tunnelfors

krift   
Megård 18 E6 386 Ja ikke krav Profilutvidelse 

Tennflåget 
18 E6 

805 
Ja Nei 

Kjørefeltsbredde for liten - oppgradering sikkerhetsutrustning - udekket PE-skum - oppgradere 
belysning 

Trengsel 18 E6 33 Ja ikke krav Profilutvidelse - alt. fjerning av tunnel? 

Daumannvik
18 E6 

822 
Ja Nei 

Kjørefeltsbredde for liten - oppgradering sikkerhetsutrustning - udekket PE-skum - havarilommer - 
oppgradere belysning 

Løkthaugen
18 E6 

725 
Ja Nei 

Kjørefeltsbredde for liten - oppgradering sikkerhetsutrustning - udekket PE-skum - havarilommer - 
oppgradere belysning 

Gyltvikvatn 18 E6 154 Ja ikke krav Profilutvidelse - alt. fjerning av tunnel? 

Aspfjord 
18 E6 

1496 
Ja Nei 

Kjørefeltsbredde for liten - oppgradering sikkerhetsutrustning - udekket PE-skum - havarilommer - 
tekniske rom - oppgradere belysning 

Eva 18 E6 39 Ja ikke krav Profilutvidelse - alt. fjerning av tunnel? 

Kalvik 
18 E6 

2729 
Ja Nei 

Profilutvidelse - oppgradering sikkerhetsutrustning - udekket PE-skum - havarilommer - oppgradere 
belysning 

Berrfloget 
18 E6 

1407 
Ja Nei 

Profilutvidelse - oppgradering sikkerhetsutrustning - udekket PE-skum - havarilommer - oppgradere 
belysning 

Kannfloget 
18 E6 

759 Ja 
Nei 

Profilutvidelse - oppgradering sikkerhetsutrustning - udekket PE-skum - havarilommer - oppgradere 
belysning 

Glefloget 18 E6 501 Ja Nei Profilutvidelse - udekket PE-skum - havarilommer - oppgradere belysning 
Rauhammar

en 18 E6 
1250 Ja 

Nei Profilutvidelse - udekket PE-skum - tekniske rom - havarilommer - oppgradere belysning 
Kobbhamma

ren 18 E6 
837 Ja 

Nei Profilutvidelse - udekket PE-skum - havarilommer - teknisk rom - oppgradere belysning 
Middagsfjell

et 18 E6 
2074 Ja 

Nei 
Profilutvidelse - oppgradering sikkerhetsutrustning - udekket PE-skum - havarilommer - oppgradere 
belysning 
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Kobbskaret 18 E6 4457 Ja Nei Profilutvidelse - oppgradering sikkerhetsutrustning - havarilommer - snunisje - oppgradere belysning 
Tømmernes 18 E6 722 Ja Nei Profilutvidelse - udekket PE-skum - havarilommer 

Kjøpsvik 18 
RV 
827 784 Ja Nei Havarilomme - oppgradering sikkerhetsutrustning - oppgradere belysning 

Brattli 18 
RV 
827 3 606 Ja Nei Havarilommer - oppgradering sikkerhetsutrustning - udekket PE-skum - oppgradere belysning 

Nipvik 18 
RV 
827 980 Ja Nei Havarilommer - oppgradering sikkerhetsutrustning - udekket PE-skum - oppgradere belysning 

Tømmerås 18 
RV 
827 563 Ja Nei Udekket PE-skum - oppgradere sikkerhetsutrustning - oppgradere belysning 

Stetind 18 
RV 
827 2 759 Ja Nei Havarilommer - oppgradering sikkerhetsutrustning - udekket PE-skum - oppgradere belysning 

Efjord 18 
RV 
827 1 620 Ja Nei Havarilommer - oppgradering sikkerhetsutrustning - oppgradere belysning 

Forså 18 E6 685 Ja Nei Oppgradere belysning - oppgradere sikkerhetsutrustning 
Fagernes 18 E6 2 069 Ja Nei Oppgradere sikkerhetsutrustning 

Leirvik 18 E6 549 Ja Nei Profilutvidelse - havarilommer - oppgradere belysning 
Bakkejord 18 E10 314 Ja ikke krav Oppgradere belysning 

Sørdal 18 E10 5 914 Ja Ja Ikke behov for større tiltak i perioden 
Ingelsfjord 18 E10 1 313 Ja Ja Ikke behov for større tiltak i perioden 

Storå 18 E10 245 Ja ikke krav Ikke behov for større tiltak i perioden 
Raftsund 18 E10 1 568 Ja Ja Ikke behov for større tiltak i perioden 
Myrland 18 E10 1 965 Ja Nei Oppgradere sikkerhetsutrustning - oppgradere belysning 
Falkfjord 18 E10 393 Ja ikke krav Oppgrader belysning 

Sløverfjord 18 E10 3 336 Ja Nei Oppgradere sikkerhetsutrustning 
Hattnes 18 E10 165 Ja ikke krav Oppgradere belysning 
Børra 18 E10 133 Ja ikke krav Oppgradere belysning - Profilutvidelse 

Bygrensen 18 E10 36 Ja ikke krav Oppgradere belysning 
Nonshaugen 18 E10 85 Ja ikke krav Oppgradere belysning 
Rørvikskaret 18 E10 726 Ja Nei Profilutvidelse - oppgradere belysning - udekket PE-skum - oppgradere sikkerhetsutrustning 
Nappstraum

en 18 E10 1 780 Ja Nei Oppgradere sikkerhetsutrustning - oppgrader belysning 
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Fjøsdalen 18 E10 1 646 Ja Ja Ikke behov for større tiltak i perioden 
Ramsvik 18 E10 404 Ja ikke krav Oppgradere belysning 

Seljeli 18 E10 1 056 Ja Nei Oppgradering sikkerhetsutrustning - oppgradere belysning 
Å 18 E10 123 Ja ikke krav Oppgradere belysning 

Sigerfjord 18 RV 85 2 134 Nei Nei Oppgradering sikkerhetsutrustning - Utvidet behov V/F-sikring - oppgradere belysning 
Mølnåsen 19 RV 83 405 Nei ikke krav Oppgradere belysning 

Lokket 19 RV 83 116 Nei ikke krav Oppgradere belysning 
Tromsøysun

d T1 19 E8 3 386 Ja Nei Oppgradering sikkerhetsutrustning (planlagt tiltak ca 2012) 
Tromsøysun

d T2 19 E8 3 500 Ja Nei Oppgradering sikkerhetsutrustning (planlagt tiltak ca 2012) 
Flyplasstunn

elen 19 
RV 
862 113 Nei ikke krav Oppgradering belysning 
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3.3.5 Hvileplasser for tungtrafikken 
På rute 8a er det signalisert et behov for 8 døgnhvileplasser for tungtrafikken. Disse er på 
grunn av ønsket servicetilbud anbefalt etablert i tilknytning til byer og tettsteder.  
 
I handlingsprogrammet for perioden 2010 – 2013 er det på rute 8a satt av 15 mill kr til 
etablering av hvileplasser. Det planlegges nå med tanke på utbygging av følgende 
hvileplasser: 

 E6 Innhavet 
 E6 Narvik 
 E8 Tromsø 
 RV 85 Lødingen 
 

 
Etter 01.01.2014 vil det dermed gjenstå behov for å etablere døgnhvileplasser på følgende 
steder: 

 E6 Fauske 
 E6 Buktamoen/Elverum 
 E10 Leknes 
 RV 83 Harstad 

 
I tillegg til døgnhvileplassene bør det etableres parkeringsmuligheter for kortere stopp på E10 
mellom Bjerkvik og Å. 
 
 
3.3.6 Kjettingplasser 
Eksisterende kjettingplasser: 

 E6 Takelvdalen 
 

Behov for kjettingplasser:  
 

 E6 sør for Kråkmofjellet 
 E6 nord for Kråkmofjellet 
 E6 Ulvsvågskaret 
 E6 Nordlisvingen 

 
3.3.7 Kontrollplasser 
Behovet for kontrollplasser synes å være dekket. En ny gjennomgang sommeren/høsten 2010 
vil avdekke om det eventuelt vil være behov for flere kontrollplasser. 
 
3.3.8 Rasteplasser for personbiler 
Rasteplasser og stopplasser skal ivareta flere hensyn, som bedre trafikksikkerhet, bedre 
service 
overfor trafikantene, økt opplevelseskvalitet langs vegene og mindre forsøpling og 
forurensning. Itillegg er hensynet til lovpålagt hviletid for førere av visse kjøretøytyper viktig. 
Enkelte steder blir 
raste- og stopplasser også brukt som kontrollplasser. 
Det er en fordel om avstanden mellom rasteplassene langs en vegrute er noenlunde jevn. 
Vegvesenets Håndbok 204 fra 1997 anbefaler at det langs avkjørselsfrie veger og motorveger 
bør finnes hovedrasteplasser med ca. 45 km mellomrom. 
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Veg Hovedrasteplasser pr. 
2014  

Behov etter 1.1.2014 

E6  Sommarset. 
hp 25 km 1,723 

 

E6 Tømmerneset hp 28 
km 29 (ligger på fv. 
835, men server 
trafikken på E6) 

 

E6  3 

E8 Seljelvnes  

E8 Lavangsdalen  

E8  1 - 2  

 
NVDB viser at det på E6 er registrert 16 stk "liten rasteplass". Hele 15 av de 16 små 
rasteplassene er registrert i kommunene Storfjord og nordover. 
Det er registrert 15 plasser i kategorien "andre" (små stoppeplasser). 
På E8 er det registret til sammen 4 stk "liten rasteplass", den ene i Lavangsdalen og de 3 
øvrige i Skibotndalen. Ingen plasser i kategorien "andre".  
 
Strekningen E6 Bjerkvik - Nordkjosbotn er ca 140 km uten en eneste rasteplass i kategorien 
hovedrasteplass. Etter Hb 204 skulle sterkningen ha hatt 3 hovedrasteplasser. Behovet er 
derfor 3 nye plasser og/ eller opprusting eller utvidelse av eksisterende små rasteplasser/ 
stoppeplasser på strekningen. Gjelder kommunene Gratangen, Lavangen, Bardu Målselv og 
Balsfjord. 
   
Strekningen E8 Nordkjosbotn Tromsø er ca 75 km. Det er 2 registrerte hovedrasteplasser, 
ingen av dem med toalett. Behovet er utvidelse av den ene av disse og evt toalett på begge. I 
tillegg mangler de siste 40 km av innfartsvegen til Tromsø enhver form for rasteplass. 
Situasjonen er at tidligere hoved-rasteplass i Tromsdalen og liten rasteplass på Fagernes er 
fjernet til fordel for andre prosjekt/ utbygginger. Det planlegges en ny rasteplass på E8 i 
Ramfjord i forbindelse med ny E8-parsell. 
 
E 10 i Lofoten er definert som nasjonal turistveg. Noen rasteplasser er etablert i regi av 
turistvegprosjektet, men det er fortsatt et udekket behov på flere strekninger. 
 
I NVDB er det registrert en del om tilstand og behov for utbedringer på de enkelte plassene 
som driftes i dag. Utstyr og tilstand varierer, men det er som oftest noe redusert tilbud spesielt 
mht vanntilførsel.  Det er ingen tvil om at det er et forbedringspotensial mht tilbud, fasiliteter 
og tilgjengelighet på rasteplassene. 
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3.4 Miljøforhold 
  
3.4.1 Støy og luftforurensing 
Lokal luftforurensning er et problem som for en stor del er konsentrert om de største byene. 
Problemene er i disse områdene knyttet både til helse, nærmiljø, naturmiljø og kulturmiljø. 
Forurensningsforskriften angir juridisk bindende grenseverdier for lokal luftkvalitet, i tillegg 
er det gitt nasjonale mål for luftkvalitet i 2010. 
 
E6 nord for Fauske, rv. 80 i/inn mot Bodø, E6 gjennom Narvik, rv. 83 i/inn mot Harstad og 
E8 og rv. 862 i Tromsø har alle stor trafikk. Langs disse vegene oppleves støy og 
luftforurensing som et problem. Målestasjoner som er satt opp i Tromsø viser at luftkvaliteten 
flere dager i året er langt dårligere enn anbefalte grenseverdier. 
 
Nye forskrifter med skjerpede grenser for overvåking og krav til iverksetting av tiltak, vil 
nødvendiggjøre innkjøp og drift av flere målere for bl.a. PM10 og PM2,5 i samarbeid med 
kommunene. Forurensingsdempende tiltak kan være av type hyppig vasking av tunneler, 
fjerning av strøsand i mildværsperioder og raskt etter endt vintersesong, jobbe for å få flere 
bilførere (privat og kollektiv) til å kjøre med piggfrie vinterdekk, forbedret kollektivtilbud for 
å redusere privatbiltrafikk, med mer.   
 
Kartlegging av utendørs og innendørs støy fra vegtrafikk i henhold til forskrift om begrensing 
av forurensing, forurensingsforskriften, kapittel 5 om støy, skal gjennomføres innen 2012 og 
forbedringstiltak utføres i etterkant. Rullering av prosessene skal skje hvert 4. år. Med 
implementering av EU-direktiv 2002/49/EF skal også alle større støykilder og større 
byområder skal støykartlegges og utbedringstiltak gjennomføres. Det må settes av midler til 
gjennomføring og oppfølging av dette.    
 
 

Antall personer 

Innestøy > 38 Innestøy > 40 

Rute 
8a 

126 33 

SPI 

 
 
 
 
 

CO2 utslipp Antall personer 

(tonn/år) PM10  NO2 
  >=50 µg/m3, 7 x pr.år >=150 µg/m3, 8 x pr.år 

Rute 
8a 

146 057 0 0 
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3.4.2 Biologisk mangfold 
Ot.prp.nr.52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
ble behandlet i Stortinget 9. juni 2009 med bred enighet, og vil bidra til økt fokus på ulike 
miljøtema i tiden framover. Statens vegvesen har i et pilotprosjekt koblet stamvegnettet mot 
Naturbasen (Direktoratet for Naturforvaltning), for å avdekke konflikter som basis for 
vurdering av tiltak. Store utfordringer er imidlertid knyttet til svært mangelfulle grunndata på 
en del områder, samtidig som oppdatering av datagrunnlaget i Naturbasen er en kommunal 
oppgave med tilhørende prioritering av knappe ressurser til dette viktige arbeidet. 
Kanalisering av midler for oppgradering av basisdata er påkrevd for å kunne ta best mulig 
beslutninger ved tiltaksvurderinger. 
 
Konflikter mellom eksisterende riksveg og biologisk mangfold er vist i tabeller og på kart. 
Konfliktene er ikke fagvurdert pr 15.11.2010. Tiltak for å redusere påkjørsler av elg og annet 
vilt er en av de store utfordringene når det gjelder biologisk mangfold på denne ruta. I tabellen 
under er det liste opp beiteområder og trekkveger hentet fra Naturbasen. Hvert område må 
gjennom en faglig vurdering i samarbeid med fagpersoner og sektormyndigheter, og tiltak må 
tilpasses lokale forhold. Aktuelle tiltak kan være av type ledegjerder, kratt/siktrydding, 
periodevis skilting ved bruk av mobile skilt, nedsatt fart, med mer. Over- eller underganger 
for viltpassasjer kan være aktuelt spesielle steder.  
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Oversikt Økologiske konflikter 
 
Konflikt type Viktige arter Prioriterte 

naturtyper 
Krysningsområde for vilt 

Antall 25 70 24 

 

Prioriterte naturtyper inkluderer blant annet beiteskog, kystgranskog, kalkskog, bekkedrag, 
deltaområder, brakkvannsdelta, naturbeitemark, gråor-heggeskog, hagemark, bekkekløpf, 
kalksjø, kalkrike områder i fjæra. 
Naturtyper som er viktige for å opprettholde mangfoldet i naturen 
 
Viktige artsforekomster omfatter arter med spesiell betydning for å opprettholde mangfoldet i 
naturen. 
 
Krysningsområder for vilt viser økologiske korridorer, primært områder der elg/hjortevilt 
krysser veg. 
 
Forekomstene langs rute 8a vises i tabeller og kart i rekkefølge(se eget vedlegg for mer 
informasjon) :  

 Prioriterte naturyper 
 Viktige artsforekomster 
 Vilt og rein – med krysningsområder for vilt 
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Vilt og rein 
Konflikter mellom vilt og vegnett gjelder i stor grad elg og noe rådyr. For rein (husdyr) 
gjelder i stor grad tilsvarende utfordringer. Det er behov for midler til kartleggings - 
overvåkningsprosjekter, for å få kunnskap om utfordringene og utprøving/effekt av tiltak i 
samarbeidsprosjekter med andre sektorer, lokal viltnemnd, miljøforvaltning og 
forskningsinstitusjoner. I forbindelse med flytting til/fra sommer- og vinterbeite, krysser rein 
ruta flere steder. Tabellene viser henholdsvis krysningspunkter for vilt langs ruta (Kilde: 
Natubasen)  og en fylkesvis oversikt over påkjørsler i de 3 nordligste fylkene (Kilde SSB).  
 
Se tabell med krysninger for vilt i eget vedlegg 
 
 
 
 
Påkjørsler hjortevilt - fylkesvis oversikt over fallvilt (Kilde: SSB 2010) 
 
 
  2005-6 2006-7 2007-8 2008-9 2009-10 
Nordland Elg 102 152 110 157 133 
 Hjort 8 0 0 0 2 
 Rådyr 54 68 77 83 62 

 Totalt 164 220 187 240 197 

           

   2005-6 2006-7 2007-8 2008-9 2009-10 
Troms Elg 41 72 42 49 51 
  Hjort 0 0 0 0 0 
  Rådyr 5 3 5 1 7 

  Totalt 46 75 47 50 58 

      

   2005-6 2006-7 2007-8 2008-9 2009-10 
Finnmark Elg 41 44 32 24 25 
  Hjort 0 0 0 0 0 
  Rådyr 0 1 0 2 1 

 Totalt 41 45 32 26 26 

 
 
Fotnote(r): 
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, etter region, årsak, dyr, tid og statistikkvariabel Foreløpige tall 2009/2010. Brønnøy 
kommune mangler. Ut fra denne oversikten kan vi se at det for region nord de siste 5 årene hovedsakelig er elgpåkjørsler som er den største 
konflikten, og at det er relativt store årlige variasjoner, men at man kan spore en viss øking i antallet påkjørsler. Ser man på samme statistikk 
for resten av landet finner man liknede årlige variasjoner som for Region nord. Det er også viktig å merke seg at denne statistikken er 
ufullstendig, da det er frivillig for kommunene å registrere fallvilt, og det er i denne oversikten kun tilfeller hvor dyret blir funnet dødt som er 
registrert. Det vil være mange tilfeller hvor dyret overlever eller ikke blir funnet som ikke kommer frem i denne oversikten. 
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Fremmede arter 
Når det gjelder fremmede uønskede arter, knyttes disse til Norsk Svarteliste med økologiske 
risikovurderinger av fremmede arter. Forskrift hjemlet i Naturmangfoldlovens kapittel IV.  
Vegetasjon langs vegen inkluderer en rekke fremmede arter som vokser fram på bekostning 
av stedtilknyttede planter. Lupiner, Tromsøpalme og bjørnekjeksarter med hybrider, med 
flere, finnes i ulik utbredelse langs rute 8a. Spredning skjer bl.a. gjennom frøblandinger, 
skjøtsel og andre aktiviteter langs vegnettet. For å få bedre oversikt over art og utbredelse i 
regionen er kartlegging av utvalgte områder i gang. Figuren hentet fra kartlegging av 
fremmede uønskede arter innenfor driftskontrakt for Tromsø, viser utbredelse av 
Tromsøpalme og lupiner ved E8 og Rv862 i Tromsø-området . En handlingsplan for 
håndtering av fremmede invaderende arter i alle deler av virksomheten skal foreligge i 2010. 
Det er behov for midler til å fortsette arbeidet med identifisering, planlegging og 
gjennomføring av tiltak, for å begrense og bekjempe utvalgte arter i samarbeid med 
miljøforvaltningen og forskningsinstitusjoner. 
 
 
 
 

  
 
Figur:  Registrerte forekomster av lupiner og 
Tromsøpalme/Kjempebjørnekjeks E8 og rv. 862 i Tromsø-
området.  
 
Kilde: Haugland og Dahl 2010 ”Kartlegging og 
bekjempelse av skadelige fremmede arter innenfor Tromsø-
kontrakten”

EUs vanndirektiv/vannforskriften 
Oppfølging av vannforskriften skjer i prosesser, som fra 1.1.2010 ledes av 
Vannregionmyndighet Fylkeskommunen (koordineringsansvar) og med Fylkesmannens 
miljøvernavdeling som miljøfaglig ansvarlig. Målet med arbeidet er å tilbakeføre 
vannforekomstene til opprinnelig/naturlig eller best mulig økologisk tilstand i henhold til 
karakterisering. Statens vegvesen har ansvar for kartlegging, planlegging og gjennomføring 
av flere utbedringstiltak knyttet til Riks- og fylkesvegnettet. Utbedringstiltak vil hovedsakelig 
være av type utskifting av kulvert og/eller anlegge terskler for å lette fiskevandring. Åpning 
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av fyllinger for bedre vanngjennomstrømning og miljøtilpasninger av forebygninger og 
erosjonssikringstiltak kan også være aktuelt. Kartlegging av fyllinger og strandsoner er 
mangelfull, og en oppdatering kan medføre avdekning av flere utbedringstiltak og følgelig 
økte utbedringskostnader.  
 
3.4.3 Områder med vernestatus 
Temakartene viser hvor riksveg går gjennom viktige områder med hensyn til natur-
/kulturmiljø (nasjonalpark/landskapsvernområde, naturreservat, kulturminner, -miljø, -
landskap og dyrket jord). Informasjon er hentet fra ulike kilder, som NVDB (Nasjonal 
vegdatabank ved Statens vegvesen), Naturbasen (Direktoratet for Naturforvaltning) og 
Kulturminnesok.no (Riksantikvaren).  
 
I kartene vises følgende:  
 
Kulturlandskap – landskap med viktige biologiske og/eller kulturhistoriske verdier 
Verneforslag – områder som er foreslått vernet etter naturvernloven, Svalbardloven, 
Svalbardmiljøloven og viltloven 
Verneområder – områder vernet etter naturvernloven, Svalbardloven, Svalbardmiljøloven og 
viltloven 
Statlig sikra friluftsområder – friluftsområder som er sikret for allmenn bruk ved at staten har 
kjøpt dem eller skaffet seg spesielle rettigheter i dem 
Andre viktige friluftsområder -  
 
Miljøtema i NVDB viser steder langs ruta der det er gjort spesielle merknader vedrørende 
tema som fremmede arter, vegminner, naturvernområder, viktige artsforekomster, 
landskapsbilde, landskapsbelastning, vegetasjon.  
 
Museale verdier - Statens vegvesens verneobjekter. 
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Kulturminner rute 8a - innenfor en buffer på 1 km langs E63  
Tabell og kart viser kulturminner langs ruta. Kartet er først og fremst ment som en 
illustrasjon på det store antallet kulturminner som finnes her.  

Stedsangivelse 
Antall 

kulturminner Type kulturminne Antall 

Fylke  Navn           

19 Troms 170 Annen arkelogisk lokalitet 26
      Annen marin lokalitet 1
      Bergkunst   2
      Bosetning-aktivitetsområde 54
      Båtstøanlegg 3
      Fangstlokalitet 5
      Funnsted   16
      Gravfelt   2
      Gravminne   9
      Innskrift/ristning 1
      Kirkested   7
      Krigsminnelokalitet 1
      Rituell-kultisk lokalitet 2
      Røysfelt   1
      Tradisjonslokalitet 1
      Utmarkskulturminner 1
       * Ingen betegnelse 13

        Totalt   126

       

Stedsangivelse 
Antall 

kulturminner Type kulturminne Antall 

Fylke  Navn           

18 Nordland 295   Annen arkelogisk lokalitet 13
        Annen marin lokalitet 1
        Annen type lokalitet 3
        Bautasteinslokalitet 1
        Bergkunst  3
        Bosetning-aktivitetsområde 90
        Båtstøanlegg 8
        Fangstlokalitet 1
        Funnsted  32
        Gravfelt  6
        Gravminne  64
        Gårdsanlegg  1
        Havneområde 1
        Innskrift/ristning 1
        Kirkested  17
        Kokegroplokalitet 2
        Kullfremstillingsanlegg 3
        Rituell-kultisk lokalitet 1
        Rydningsrøyslokalitet 1
        Røysfelt  7
        Skipsfunn  26
        Teltboplass  3

                                                 
3 NB! Det finnes også kulturminneflater, som må hensyntas. Disse ligger inne på kartet, men er 
vanskelig å se pga. målestokk på kart. 
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        Tradisjonslokalitet 3
        Utmarkskulturminner 2
        * Ingen betegnelse 5

        Totalt 295
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3.4.4 Antall objekter i verneplanen 
 
Tabellen viser objekter fra Statens vegvesens verneplan, og vises i kart i avsnitt 3.4.3.  
 
 

 
Objekt nr.  Stedsangivelse Beskrivelse 

  Fylke Veg   
125 Nordland E 6 Efjordanlegget 1969 
110 Troms E 10 Ferjekai 1938 
111 Troms E 10 Ferjekai 1938 
107 Troms E 6 Kjørevegen 1826 

8 Troms E 8 Kalvebekken hvelvebru 1911 
9 Troms E 8 Kalvebekken bjelkebru 1958 

10 Troms E 8 Kalvebekken bjelkebru 1975 
113 Troms E 8 Tromsøbrua 1960 

 

3.5 Universell utforming 
Det er en uttalt målsetting å oppgradere terminaler og knutepunkt i byene til 
tilfredsstillende standard både kapasitetsmessig og m.h.t. universell utforming, samt 
sørge for god tilrettelegging av knutepunkt utenfor byer og tettsteder (bl.a. Park & 
Ride-anlegg) og utbedring og nyetablering av holdeplasser i om omkring 
byer/tettsteder og på landeveg (hovedsakelig skoleskyss).  
En grov gjennomgang av ruta viser ellers at det pr. 2010 er skiltet i alt om lag 618 
holdeplasser langs rute 8a. 
Graden av universelt utformete anlegg er generelt meget lav.  Standarden på disse er 
nærmest uten unntak ikke tilfredsstillende verken i forhold til geometrisk standard 
eller universell utforming. 
Det er et betydelig antall holdeplasser som i dag har en standard langt under de krav 
som stilles til universell utforming, både mht manglende plattform, god skilting og 
lesbarhet og tilfredsstillende lehus. 
 
Pr 01.01.2014 er det tre kollektivknutepunkt på rute 8a som er universelt utformet; 
Bjerkvik og Nordkjosbotn på E6 og Tjeldsundbrua på E10. I følge vegdatabanken 
finnes det 638 holdeplasser på ruta.   
 
Det gjenstår å gjøre tiltak på følgende knutepunkt: 

 På E6: Fauske stasjon, Tømmernes, Innhavet, Ulsvåg, Bognes, Narvik Stasjon, 
Hærsletta/XE10, Fossbakken, Setermoen, Andselv, Buktamo og 
Sollia/Olsborg,  

 På E8: Fagernes 
 På E10: Lofastkrysset, Raftsundet, Fiskebøl, Svolvær fergekai, Kabelvåg, 

Grunnstad, Borg og Å. 
 
Det planlegges også tiltak på knutepunkt i Tromsø, men her er fordelingen av 
kostnader ikke avklart. 
 
For fergersamband vises det til kap. 3.2.7 
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3.6 Andre temaer 
3.6.1 Riksveger gjennom byer og tettsteder 
 
E6 går gjennom følgende byer og tettsteder: 
Fauske nord En del problemer i forhold til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø 

Innhavet Det er delvis bygd gang- og sykkelveg, men det mangler 600 meter.  Hamarøy 
kommune har utarbeidet sentrumsplan for stedet. Tiltak i sentrumsplanen er 
under utførelse. 

Ulvsvåg Det er bygd gang- og sykkelveg.  Fortsatt en del problemer i forhold til miljø og 
TS 

Ballangen Problemer i forhold til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø der E6 går 
gjennom Ballangen sentrum. Det gjennomføres tiltak i ballangen sentrum nå. 
Omlegging forbi tettstedet forventes etter 2014. 

Narvik Sterkt trafikkert Kongens gate gir store problemer i forhold til kapasitet, 
trafikksikkerhet og miljø.  Stort sett all transport av gods fra ARE-togene går 
med lastebil/vogntog gjennom Narvik sentrum.  Planer for omlegging er under 
utarbeidelse. 

Bjerkvik Det er etablert ny rundkjøring og gang- og sykkelveg.  Situasjonen er nå 
akseptabel på E6 gjennom nordre del av sentrum.   

Setermoen Behov for trafikksikkerhets- og miljøtiltak. Gang-/sykkelveg og miljøgate bygd 
i sentrum. Noen tiltak sør for sentrum gjenstår. Omlegging av E6 utenom 
Sætermoen er aktuelt men ligger langt fram i tid. 

Heggelia Behov for trafikksikkerhets- og miljøtiltak. Gang-/sykkelveg bygd på hele 
strekningen. Omlegging av E6 utenom Heggelia er aktuelt men ligger langt 
fram i tid. 

På strekningen Andselv – Olsborg går E6 i utkanten av bebyggelsen. Noen problemer 
i forhold til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø også på denne strekningen. 
 
E10 går gjennom følgende tettsteder: 
Bjerkvik Problemer i forhold til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Behov for 

tiltak langs E10 gjennom vestre del av sentrum.av typen mindre krysstiltak og 
opprydding 

Bogen Det er etablert fortau og gang- og sykkelveg.    

Gausvik Randbebyggelse med behov for gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelveg er 
under bygging. 

Kongsvik Problemer i forhold til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. En del 
fortau og gang-/sykkelveg er bygd. 

Svolvær E10 er lagt om i ny trase med aksektable forhold. 

Bøstad - Leknes Her er sammenhengende randbebyggelse med behov for TS-tiltak. Det 
gjennomføres tiltak på strekningen i inneværende periode. 

Leknes Ny veg er bygd separert fra bebyggelsen. 

Napp Bebyggelse nær vegen.  Gang- og sykkelveg er bygd. 

Inngår i nasjonal turistveg 

Ramberg Behov for gang- og sykkelveg og belysning. Inngår i nasjonal turistveg. 

Hamnøy - Å Flere mindre tettsteder med bebyggelse inntil vegkanten.  Det er svært trangt 
her, og spesielle tiltak planlegges for å oppnå tilfredsstillende forhold for 
trafikksikkerhet og miljø.  Inngår i nasjonal turistveg. 
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E8 og rv. 862 går gjennom Tromsø. Vegene preges av byproblematikk og problemer 
knyttet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Vegene er bygd ut med gang- 
og sykkelveg på deler av strekningen. Problematikk behandles i KVU Tromsø. 
 
Rv. 83 Går gjennom Harstad og er hovedgaten gjennom byen. Vegen preges av 
byproblematikk og betydelige problemer knyttet til framkommelighet, 
trafikksikkerhet og miljø. Her er det behov for miljø- og trafikksikkerhetstiltak.  
Problematikk behandles i KVU Harstad. 
 
Rv. 85 går til Sortland, Vegen tangerer sentrum. Randbebyggelse og nedsatt 
fartsgrense på deler av rv. 85. En del problemer knyttet til framkommelighet, 
trafikksikkerhet og miljø. Noe mangelfullt utbygd nett for gående og syklende. 
 
Der riksvegen går gjennom tettsteder betyr det ofte at vegen og tettstedene påfører 
hverandre gjensidige problemer. Vegen er til hinder/ulempe for videre utvikling av 
tettstedene, gir en trafikk- og miljøbelastning for lokalsamfunnet samtidig som en har 
en svært uheldig sammenblanding av lokal- og fjerntrafikk samt tungtrafikk som gir 
redusert framkommelighet. 
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4 Mål for utvikling av rute 8a 
 

4.1 Utfordringer 
E6 på rute 8a er eneste innenlands vegforbindelse mellom de nordligste fylkene. E10 
er hovedvegforbindelsen mellom E6 og Lofoten og også en viktig forbindelse mellom 
E6 nord for Narvik og Sverige. 
 
Ruta er en tildels sammensatt rute med varierende utfordringer. Noen få strekninger 
har for lav kapasitet og trafikkmengde tilsier at 4 felt bør bygges, mens de fleste 
strekninger har mindre trafikk og generelt lav geometrisk standard. Enkelte 
strekninger er det også relativt høye ulykkeskostnader og lave fartsgrenser.  
 
Utfordringer oppsummert: 
 

 Ca. 90 % av vegnettet har en ÅDT på mindre enn 4000 (utbedringsstandard). 
 Trafikken er klart størst i og rundt byene og særlig knyttet til Harstad, Narvik 

og Tromsø (8000-20000). 
 Ca 20 % av vegnettet har fartsgrense 70 eller lavere, 12 % har fartsgrense 90.  
 Lange strekninger med smal og svingete veg. 
 En god del høyfjellsproblematikk og flaskehalser knyttet til stigning og 

kurvatur. 
 Ruta har 5 fergesamband. 
 Kollektiv-, lokalmiljøutfordringer er først og fremst knyttet til byene. 
 G/S: en del planer på plass, men fortsatt uløste behov. 
 Trafikksikkerhet: stor andel utforkjøringsulykker, også her flest ulykker på E6 

som også er den lengste strekningen.  Også på E10 og E8 er det mange 
ulykker.  5 ulykkesstrekninger og 4 ulykkespunkt, fordelt på E6, E8/rv. 862 og 
rv. 83. 

 Mye tunneler på ruta, særlig strekningen Fauske-Tysfjorden. Problematikk 
knyttet til standard og sikkerhet. 

 Mye rasproblematikk på deler av ruta. 
 

4.2 Overordnede mål i et langsiktig perspektiv 
De rutevise utredningene tar utgangspunkt i de transportpolitiske føringene som er gitt 
i nasjonal transportplan 2010 – 2019. Det innebærer følgende fire hovedmål: 
framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming. 
 
Med utgangpunkt i rapport fra tverretatlig prosjektgruppe foreligger følgende forslag 
til revidert målstruktur for NTP (Nasjonal transportplan 2014–2023, Revisjon av 
målstrukturen). 
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Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig
transportsystem som dekker samfunnets behov for

transport og fremmer regional utvikling.

Bedre framkommelighet og
reduserte avstandskostnader
for å styrke konkurransekraften
i næringslivet og for å
bidra til å opprettholde
hovedtrekkene i bosettings
mønsteret

Transportpolitikken skal bygges
på en visjon om at det ikke skal
forekomme ulykker med drepte
eller hardt skadde 
i transportsektoren.

Transportpolitikken skal bidra til å
begrense klimagassutslipp, redusere
miljøskadelige virkninger av transport,
samt bidra til å oppfylle nasjonale 
mål og
Norges internasjonale forpliktelser på
miljøområdet.

Transportsystemet skal være
universelt utformet.

F4: Framkommelighet for
gående og syklende skal
øke i perioden

F1a: Transporttilbudet i
transportsystemet skal
bedres i perioden

F1b: Påliteligheten i
transportsystemet skal
bedres i perioden

F2 + F5: 
Avstandskostnader
og reisetider i og mellom
regioner skal reduseres i
perioden

F3: Rushtidsforsinkelser
for næringsliv og 
kollektivtransport i de 
fire største
byområdene
skal reduseres
i perioden. 

M3 Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for lokal luftforurensning og støy

M1/M2  Bidra til at transportsektoren
reduserer klimagassutslippene med 
2,5‐4 mill tonn CO2‐ekv i forhold til
forventet utslipp i 2020 og redusere
NOx‐utslippene i sektoren

M4/M5 Unngå inngrep i vernede 
naturområder, ivareta viktige 
økologiske funksjoner og begrense
inngrep i vernede kulturminner/‐miljø,
nasjonalt verdifullt kulturlandskap og
dyrket jord

M6: Unngå utslipp av olje eller
andre miljøfarlige kjemikalier
som følge av uønskede
hendelser til sjøs.

T1: Kollektivtransportsystemet
skal bli mer
universelt utformet i
perioden.

S1: Antall personer som blir
drept eller hardt skadde i
vegtrafikken skal reduseres
med minst en tredel innen
2020.

F6: Ivareta og forbedre 
eksisterende 
infrastruktur
i perioden 

S2: Opprettholde eller 
øke et høyt sikkerhetsnivå
i luft‐, sjø‐ og 
jernbanetransporten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedmål for ruta: effektiv, sikker, forutsigbar og miljøvennlig transportåre for 
næringslivets transporter, og for regionale og lokale transportbrukere. For rute 8a 
betyr dette: 
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Mål for ruta i et langsiktig perspektiv 
 
Framkommelighet 
Det er et mål å gi økt framkommelighet og reduserte avstandskostnader mellom 
regioner, noe som betyr at det er sentralt at en transport med godkjent vekt, lengde og 
høyde kommer fram og at reisetiden er forutsigbar. Det innebærer at det i et 30-års 
perspektiv er et mål å oppnå redusert reisetid for næringslivets 
langdistansetransporter. Dette omfatter de internasjonale, nasjonale og til dels 
regionale transportene.  
 
Funn fra nordområdeutredningen4 peker på at framtidig vekst krever konsentrert 
satsing (i industri, olje- og gassektoren og havbruk) for å utvikle attraktive og sterke 
næringsmiljøer med god kompetanse. Det er behov for gode veger inn til 
regionsentrene, gode tverrforbindelser fra havbruksområdene inn til riksveg og 
jernbane, styrking av hovedforbindelsen nord-sør E6 og tverrforbindelsene til 
nabolandene. En viktig målsetting for riksvegnettet er derfor å bidra til å forsterke og 
realisere en positiv utvikling og vekst i nordområdene. 
 
Eksisterende infrastruktur skal ivaretas og forbedres i perioden. 
 
Ved slutten av 30-årsperspektivet bør ruta bære preg av en enhetlig standard over 
lengre strekninger, ha lav ulykkesrisiko og de til enhver tid gjeldene miljøkrav skal 
være oppfylt. Det bør være tilfredsstillende tilbud til gående og syklende og 
transportsystemet skal være universelt utformet.  
 
Nærmere om anbefalt vegstandard for ruta i kap. 5.1. 
 
Trafikksikkerhet 
Arbeidet med trafikksikkerhet bygger på en visjon om at det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.  
 
Det er et mål å øke den trafikksikkerhetsmessige standarden og utvikle vegnettet slik 
at antall ulykker og konsekvensene av ulykkene reduseres. Med bakgrunn i 
dominerende ulykkestyper, møteulykker og utforkjøringsulykker, bør innsatsen rettes 
mot tiltak for å forebygge disse samt redusere alvorlighetsgraden. Tallet på drepte og 
hardt skadde bør reduseres med 50 prosent. 
 
 
Miljø 

 Lokal luftforurensning (PM10 og NO2): Ingen personer skal utsettes for 
konsentrasjoner av PM10 og NO2 som overskrider de nasjonale målene innen 
utgangen av planperioden 2010-2019.*) 

 Støy (38 dB): Reduksjon i innendørs støynivå skal som minimum oppfylle 
nasjonale mål innen 2020. **) 

 Vannforekomster: Alle registrerte konflikter mellom veg og vannforekomster 
skal utbedres innen 2018. 

                                                 
4 Strategisk utredning av infrastrukturbehov i nord, fase 1 
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 Biologisk mangfold: Alle registrerte konflikter mellom veg og biologisk 
mangfold skal utbedres i et 30-årsperspektiv, i den grad det er 
teknisk/økonomisk mulig å utbedre.  

 Viktige naturområder: Unngå nye inngrep i viktige naturområder 
(nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater) utover det som 
måtte være en konsekvens av prosjekter omtalt i NTP 2010-2019.  

 Kulturminner, -miljø, -landskap og dyrket jord: Nye inngrep i kulturminner, -
miljø, -landskap og dyrket jord skal begrenses mest mulig.  

 Naturmiljø: Unngå prosjekter med meget stor negativ konsekvens for 
naturmiljø. 

 Vegminner: Alle objektene i verneplanen skal ivaretas. 
 

*) De nasjonale målene for PM10 og NO2 er som følger: 
- PM10 = 50 μg/m3 svevestøv maks 7 dager per år 
- NO2 = 150 μg/m3 maks 8 timer per år 
 

**) De nasjonale målene for innendørs støynivå er som følger: 
- Antall personer utsatt for innendørs støynivå over 38 dB skal reduseres med 

30 % innen 2020 i forhold til 2005 
(Her vil det etter hvert komme en ny forskrift og denne kan medføre en 
endring i målsettingene) 

 
Universell utforming  

 Alle knutepunkter, terminaler, holdeplasser og stoppesteder som er statens 
ansvar, skal i et 30 års perspektiv tilfredsstille kravene til universell utforming. 

 
Tilstandsmål i et 30-årsperspektiv 
• Alle veger med ÅDT større enn 8000 kjt/døgn har vegnormalstandard etter kap C i 
hb. 017. 
• Alle veger med ÅDT mindre enn 8000 kjt/døgn skal som minimum være utbygd til 
utbedringsstandard. 
• Riksvegnettet framstår som effektivt, forutsigbart og sikkert. 
• Tilfredsstillende fergetilbud med høy grad av regularitet og minimal oversitting. 
• Alle kjente raspunkt og rasstrekninger er sikret. 
• Tallet på drepte og hardt skadde er redusert med 50 prosent. 
• Forfallet er fjernet. 
• Skoleveger og strekninger med minst 50 gående og syklende pr. døgn har 
sykkelveger.         • Nasjonale sykkelruter har gjennomgående minimumsstandard og 
er skiltet.  
• Det er utbygd sammenhengende gang og sykkelvegnett i byer og tettsteder. 
• Krav til godt miljø langs vegen er oppfylt og det er gjennomført miljøforbedringer i 
tettsteder og ved viktige natur og kulturområder. 
• Støynivå, luftkvalitet og vannkvalitet holder nasjonale mål. 
• Ekspressbusstrafikken har god framkommelighet, gode knutepunkt og gode 
holdeplasser. 
• Alle nye anlegg og alle eksisterende som er trafikkert av ekspressbuss er universelt 
utformet. 
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4.3 Strekningsvise mål 
 
Strekning Utfordringer Mål 

   

Fauske - Narvik Varierende horisontalkurvatur, 
samt strekninger med for liten 
vegbredde.  Delstrekninger med 
flere skarpe kurver som gir en 
økt ulykkesrisiko og redusert 
framkommelighet.  Partier med 
dårlig vertikalkurvatur, stigning, 
fjelloverganger og bakketopper 
som gir dårlige siktforhold.   

Flere flaskehalser på 
strekningen.  Mange tunneler 
med manglende geometrisk 
standard og 
sikkerhetsutrustrning.   

Rasproblematikk på flere deler 
av strekningen. 

Fergesamband Bognes - 
Skarberget utgjør en flaskehals 
på ruta. 

 

 

Mer jevn og gjennomgående forbedret 
vegstandard.   

Redusert reisetid for næringslivets transporter.  

Bedre trafikksikkerhetsmessig standard.   

Fjerne flaskehalser på strekningen. 

Gjennomføre rassikringstiltak. 

God framkommelighet og utbedret 
vegstandard til intermodalt godsknutepunkt 
(Narvik). 

Forbedre standarden på riksvegtunnelene. 

KVU Hamarøy – Ballangen vurderer framtidig 
løsning mht. kryssing av Tysfjorden. 

Narvik - 
Nordkjosbotn 

E6 mellom Narvik og Bjerkvik 
har dårlig standard både når det 
gjelder vegbredde, kurvatur og 
bæreevne. Standarden er dårligst 
på sørsiden av Rombaken der 
vegen er svært ulykkesbelastet.  

Strekningen mellom Trældal og 
Leirvik på nordsiden av fjorden 
er rasutsatt.  

Ulykkespunkt og 
ulykkesstrekning ved Olsborg.  

Høyfjellsproblematikk med 
redusert framkommelighet 
vinterstid. 

Mer jevn og gjennomgående forbedret 
vegstandard.   
 
Redusert reisetid for næringslivets transporter.  
 
Bedre trafikksikkerhetsmessig standard.   
 
Fjerne flaskehalser på strekningen. 
 
Bygge Hålogalandsbrua. 
 
Fjerne rassutsatte strekninger. 
 
Antall personskadeulykker skal reduseres. 
 
God vinterregularitet. 

Nordkjosbotn – 
Tromsø (fram til 
Hungeren, resten av 
E8 behandles under 
byområder) 

Selv om store deler av 
strekningen har 
vegnormalstandard er det partier 
innimellom som har mangelfull 
standard. 

Partier med smal veg og 
randbebyggelse og mange 
direkte avkjørsler. Det er 
redusert fartsgrense på deler av 
strekningen. Årsdøgntrafikken 
på strekningen er om lag 4 000 
kjøretøy. 

Mer jevn og gjennomgående forbedret 
vegstandard.  Redusert reisetid for 
næringslivets transporter. Bedre 
trafikksikkerhetsmessig standard.  Fjerne 
flaskehalser på strekningen. 

Bedre trafikksikkerheten. Antall 
personskadeulykker skal reduseres. 

Gjennomføre tiltak på strekningen knyttet til: 
 Kryss med kapasitetsproblemer.  
 Redusere barrierevirkning av veg. 
 Redusere støv, støy problematikk 

langs veg. 
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Strekningen Sørbotn – Laukslett 
ligger inne i gjeldende 
handlingsprogram med en 
oppstartsbevilgning. 

 Bedre tilrettelegging for myke 
trafikanter, herunder flere 
krysningspunkt. 

 

4.4 Mål for byområdene 
 
Byområder Utfordringer Mål 

   

Narvik Sterkt trafikkert E6 gjennom 
sentrum gir store problemer i 
forhold til kapasitet, 
trafikksikkerhet og miljø.  
Stort sett all transport til og 
fra godstogene går med 
lastebil/vogntog gjennom 
Narvik sentrum.   

Ulykkespunkt i Narvik 
sentrum. 

Gjennomføre planlagte tiltak for ny E6 i tunnel 
gjennom Narvik sentrum. 

Utvide Fagernestunnelen til to løp. 

Etablere sammenhengende gang- og 
sykkelvegnett.  

Gjennomføre miljø- og trafikksikkerhetstiltak. 

Utbygging til vegnormalstandard på 
tilknytningsveg mot intermodalt godsknutepunkt. 

Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle. 

Antall personskadeulykker skal reduseres. 

Harstad (Kanebogen – 
Harstad sentrum) 

Rv. 83 er innfartsveg til og 
gjennomfartsåre i Harstad 
sentrum. Det er redusert 
fartsgrense på strekningen og 
tilbudet til gående og 
syklende er stedvis 
mangelfullt. Gjennom 
Harstad sentrum medfører 
stor trafikk på rv. 83 
problemer knyttet til både 
trafikksikkerhet, 
framkommelighet og miljø:  

 Høy trafikk (18-
20.000 kjt/ døgn) 

 Trafikksikkerhet 
 Miljø – støy, støv og 

luft 
 Trivsel – boområder 
 Kjørehastighet 
 Sentrumsutvikling 
 Biltrafikk i 

boliggatene 
 
Det byrelaterte riksvegnettet 
og problematikk knyttet til 
dette behandles i pågående 
KVU for Harstad.  
 
 

Gjennomføre tiltak for Harstad by som forbedrer 
transportsystem både miljømessig og 
avviklingsmessig. 

Mulige tiltak og prosjekter er skissert i KVU for 
Harstad og i ”Harstadpakke”: 

 Tunnel forbi sentrum. 
 gang- og sykkelveg 
 Krysstiltak 
 Utbygging av rv. 83, bygging av 

midtdeler/ midtfelt samt utvide til fire 
felt 

 TS tiltak 
 
Antall personskadeulykker skal reduseres. 

Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle. 

 

Svolvær Vegen tangerer sentrum. 
Randbebyggelse og nedsatt 
fartsgrense på deler av E10. 
En del problemer knyttet til 
framkommelighet, 

Utbygging til vegnormalstandard eller 
utbedringsstandard. 

Etablere sammenhengende gang- og 
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trafikksikkerhet og miljø.  

Noe mangelfullt utbygd nett 
for gående og syklende. 

sykkelvegnett.  

Gjennomføre miljø- og trafikksikkerhetstiltak. 

Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle. 

 

 

Sortland Vegen tangerer sentrum. 
Randbebyggelse og nedsatt 
fartsgrense på deler av rv. 85. 

En del problemer knyttet til 
framkommelighet, 
trafikksikkerhet og miljø.  

Noe mangelfullt utbygd nett 
for gående og syklende. 

 

Utbygging til vegnormalstandard eller 
utbedringsstandard. 

Etablere sammenhengende gang- og 
sykkelvegnett.  

Gjennomføre miljø- og trafikksikkerhetstiltak. 

Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle. 

 

Tromsø 

(Omfatter E8 fra 
Hungeren til Breivika 
og rv 862 fra Breivika 
til flyplassen) 

Utfordringer knytte til: 

 Miljøproblemer 
(luft). 

 Kapasitetsproblemer
. 

 Visse problemer 
rundt intermodalitet 
(veg og havn). 

 Framkommelighet 
for gående, syklende 
og 
kollektivreisende.  

 Framkommelighete
n for vare- og 
godstransport i deler 
av vegnettet. 

 Trafikksikkerhet, 
spesielt for gående 
og syklende. Høy 
ulykkestetthet. To 
ulykkespunkt 
(Hungeren, 
Giæverbukta). 

 Trafikkmengden 
gjennom 
Tromsdalen utgjør 
en barriere og et 
trafikksikkerhets- og 
miljøproblem for 
innbyggerne langs 
riksvegen. 

Det byrelaterte riksvegnettet 
og problematikk knyttet til 
dette behandles KVU for 
Tromsø.  

Gjennomføre tiltak for Tromsø by som forbedrer 
transportsystem både miljømessig og 
avviklingsmessig. 

Mulige tiltak og prosjekter er skissert i KVU for 
Tromsø: 

 Kryssutbedringer  
 Utbedring av E8 gjennom Tromsdalen. 
 Utbedring av Tverrforbindelsen rv. 862 

over Tromsøya, mellom Langnes og 
Breivika (utvidet trase, tunnel, 
kryssløsninger). 

 Etablere sammenhengende gang- og 
sykkelvegnett. 

 Gjennomføre miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak. 

 Transportsystemet skal være tilgjengelig 
for alle. 

Antall personskadeulykker skal reduseres, 

Behov for et transportsystem som bygger opp 
under ønsket byutvikling. 

Behov for å ivareta Tromsø som knutepunkt i 
landsdelen. 

God framkommelighet og utbedret vegstandard 
til intermodalt godsknutepunkt (Breivika). 
Løsninger skisseres i reguleringsplan i forhold til 
kryss, omlegging av hovedveg i fire felt, 
separering av internt vegsystem og egen 
samleveg for boligområdene, gang- og 
sykkelveg, etablering av buffersone og 
støyskjerming for tilgrensende etablert 
bebyggelse. 
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4.5 Mål for mellomriksforbindelsene/tilknytninger 
 
Mellomriksforbindelser/
tilknytninger 

Utfordringer Mål 

   

E10 Riksgrensen – 
Tjeldsund bru 

Deler av strekningen har 
vegnormalstandard. 

Framkommelighetsproblemer på 
partier med dårlig kurvatur og 
smal veg. 

Noe randbebyggelse og nedsatt 
fartsgrense. 

En del trafikkulykker. 

Vinterproblematikk på 
Bjørnfjell. 

Mer jevn og gjennomgående forbedret 
vegstandard.  Redusert reisetid for 
næringslivets transporter.  Fjerne 
flaskehalser og rasutsatte punkt på 
strekningen. 

Antall personskadeulykker skal reduseres. 

 

E10/rv.85 Tjeldsund 
bru - Sortland 

Framkommelighetsproblemer på 
partier med dårlig kurvatur og 
smal veg.  

Randbebyggelse med nedsatt 
fartsgrense. 

Flaskehalser og rasutsatte punkt 
og strekninger. 

En del trafikkulykker. 

Mer jevn og gjennomgående forbedret 
vegstandard.  Redusert reisetid for 
næringslivets transporter.  Fjerne 
flaskehalser og rasutsatte punkt på 
strekningen. 

Antall personskadeulykker skal reduseres. 

KVU Tjeldsund bru – Sortland vurderer 
framtidig løsning mht. valg av ny 
trase/innkorting. 

E10 Gullesfjord - Å Deler av strekningen har 
vegnormalstandard. 

Framkommelighetsproblemer på 
partier med dårlig kurvatur og 
smal veg.  

Randbebyggelse med nedsatt 
fartsgrense. 

Flaskehalser og rasutsatte punkt 
og strekninger. 

En del trafikkulykker. 

Sesongmessig stor variasjon i 
trafikken. 

Mer jevn og gjennomgående forbedret 
vegstandard.  Redusert reisetid for 
næringslivets transporter.  Fjerne 
flaskehalser og rasutsatte punkt på 
strekningen. 

Antall personskadeulykker skal reduseres. 

Utvikle vegen i tråd med strategi for 
nasjonale turistveger. 

Rv 83 Tjeldsund bru – 
Kanebogen (Kanebogen 
– Harstad sentrum 
omtales under 
byområder) 

 

Framkommelighetsproblemer på 
partier med dårlig kurvatur og 
smal veg.  

Randbebyggelse med nedsatt 
fartsgrense. 

Mange trafikkulykker: to 
ulykkesstrekninger 

Mer jevn og gjennomgående forbedret 
vegstandard.  Redusert reisetid for 
næringslivets transporter.  Fjerne 
flaskehalser på strekningen. 

Antall personskadeulykker skal reduseres. 

Byrelatert problematikk nært sentrum 
behandles i KVU Harstad (omtales under 
byområder) 

Rv 827 Sætran - 
Kjøpsvik – Dragkrysset 

Inngår som en del av 
KVU Mørsvikbotn - 

Framkommelighetsproblemer på 
partier med dårlig kurvatur og 
smal veg. Randbebyggelse med 
nedsatt fartsgrense. 

Mer jevn og gjennomgående forbedret 
vegstandard.  Redusert reisetid for 
næringslivets transporter.  Fjerne 
flaskehalser på strekningen. 
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Ballangen Fergesamband Drag – Kjøpsvik. 

Flere tunneler med manglende 
geometrisk standard og 
sikkerhetsutrustning.   

Alternative løsninger behandles i KVU 
Mørsvikbotn – Ballangen. 

Tilknytninger til 
flyplasser/ 
Fergestrekninger/riksve
gsamband på ruta 

Fergesamband rv. 80 Bodø – 
Moskenes og Bodø – 
Værøy/Røst samt rv. 85 Bognes 
- Lødingen 

Redusert reisetid på fergesambandene 
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5 Strategier og tiltak for å nå målene 

 

5.1 En helhetlig strategi for hele ruta 
Retningslinjene for valg av vegstandard gir føringene for hvilke tiltak som bør 
iverksettes på ruta i et 30-års perspektiv. Vegens geometriske standard, funksjon og 
prognosene for trafikkvekst danner grunnlaget for vurderingene, og er i stor grad 
bestemmende for hvilke tiltak som velges. I henhold til retningslinjene kan det i være 
nødvendig å gjennomføre midlertidige / avbøtende tiltak, i påvente utbygging til 
vegnormalstandard etter kap. C eller D i håndbok 017. Vegnormalstandard etter kap 
D, som også kalles utbedringsstandard har noe mindre strenge krav til kurvatur og 
stigning, men er for øvrig identisk i kvalitet, bæreevne osv med standarden i kap C. 
 
På riksvegnettet er det viktig å oppnå en enhetlig standard over lengre strekninger. 
Ulykkessituasjonen og økt kunnskap om effektive tiltak for å nå målet om reduksjon i 
antall ulykker er også bestemmende for valg av strategi og tiltak. 
 
På denne bakgrunn foreslås det tre strategier for utvikling av ruta i et langsiktig 
perspektiv: 
 
 
 Veger med stor 

betydning for 
næringslivet, høy 
tungtrafikkandel og 
viktige i et 
nordområdeperspektiv.
 
Riksveg inn mot og 
gjennom større 
tettsteder/byer. 
 
ÅDT-uavhengig 

Utilstrekkelig 
kapasitet og 
vegstandard. 
 
ÅDT  > 
12000 
 

Utilstrekkelig 
kapasitet og 
vegstandard. 
 
ÅDT  8000 - 
12000 

Tilstrekkelig 
kapasitet, 
men 
utilstrekkelig 
vegstandard. 
ÅDT  4000 - 
8000 

Tilstrekkelig 
kapasitet, 
men 
uttilstrekkelig 
vegstandard 
ÅDT < 4000 

Tilstrekkelig 
kapasitet, 
men 
mangelfull 
vegstandard 
ÅDT < 
1500 

Utbyggingsstrategi, 
vegnormalstandard, 
kap C 
 

      

Utbedringsstrategi, 
vegnomalstandard 
kap. D 

      

Utviklingsstrategi       
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5.2 Beskrivelse av investeringstiltak med forslag til prioritering. 

 

Gruppe 1: Strekninger som anses viktige å få utbedret i løpet av en tiårsperiode 

Gruppe 2: Strekninger som anses viktige å få utbedret i løpet av en 
tyveårsperiode.  

Gruppe 3: Strekninger hvor man kan leve med dagens standard en lengre tid, men 
der tiltak anses å være nødvendige i en tredveårsperiode for å oppnå 
sammenhengende tilfredsstillende standard på ruta.  

 
Sammendrag av utviklingsstrategi med prosjekter for rute 8a 
 
Det blir gjennomført fire konseptvalgutredninger (KVU) langs rute 8a. Disse er KVU 
Tromsø, KVU Harstad, KVU Mørsvikbotn-Ballangen og KVU Evenes-Sortland. 
KVU’ene er markert i kursiv i tabellen under. 

I gruppe 1 videreføres prioriteringer i Statens vegvesens handlingsprogram for 2010-
2013, blant annet E6 Hålogalandsbrua, E8 Sørbotn – Laukslett, E6 Narvik sentrum og 
E10 Solbjørnneset – Hamnøy. I tillegg prioriteres viktige tunnelutbedringstiltak, blant 
annet på E6 mellom Megården og Mørsvikbotn. Innenfor programområdene 
prioriteres mindre utbedringstiltak på E6 for bedret framkommelighet og 
trafikksikkerhet. 

I gruppe 2 prioriteres hovedsakelig tiltak for utbedring av eksisterende veg, blant 
annet på E6, E8 og E10. Fremkommelighetstiltak i flere byer, blant annet Tromsø, 
Harstad og Svolvær prioriteres høyt. 

I gruppe 3 prioriteres fergefri kryssing av Tysfjorden, i tillegg til flere tiltak innefor 
programområdene for utbedring av eksisterende veg som vil gi økt fremkommelighet 
og trafikksikkerhet på ruta.  

 
Utviklingsstrategien for ruta er vist i sin helhet i tabell og kart nedenfor. I kartene er 
det vist som strategi å utvikle vegnettet til vegnormalstandard kap C og D i Statens 
vegvesens håndbok 017. Kap C er såkalt vegnormalstandard, mens kap D er 
utbedringsstandard. Veg etter kap D er like god og slitesterk som etter kap C, men har 
noe mindre strenge krav til kurvatur og stigning. 
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5.2.1 Tabell med prosjekter og tiltak for riksvegrute 8a 

 
Strekning  Beskrivelse av prosjekt 

eller grupper av tiltak 
Begrunnelse   Kostnad 

mill. kr 
Gruppe 

      mill. kr   1  2  3 

Fauske ‐ Narvik    Rassikring: 
 E6 Leirsteinflåget 
 E6 Strindsvaan   
 E6 

Skjellesvikskaret ‐ 
Efjorddalen   

Økt framkommelighet, 
sikkerhet.   

40   40     

Fauske ‐ Megården    Breddeutvidelse. Forsterket 
midtoppmerking.   

Økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet. 

400      100 300

Megården ‐ 
Mørsvikbotn 

Profilutvidelse og 
sikkerhetsutrustning 
tunneler. 

Økt fremkommelighet, 
fjerning av flaskehalser, 
sikkerhet og TERN‐krav. 

1 500   1 500     

Megården ‐ 
Mørsvikbotn   

Kurvaturutbedring, 
breddeutvidelse   

Økt framkommelighet.   350      350  

Mørsvikbotn ‐ 
Ballangen 
(KVU) 

Utbedring: Bredde, 
stigning. Kurvatur, 
flaskehalser, tunnelprofil og 
sikkerhets‐utrustning. 
Vurderinger gjøres i KVU 
Mørsvikbotn ‐ Ballangen.   

Økt framkommelighet, 
redusert reisetid og bedre 
regularitert. Bedre 
sikkerhet.   

2 100   950  850 300

Kryssing av Tysfjord 
(KVU) 

Fergefri kryssing av 
Tysfjorden. 
Vurderinger gjøres i KVU 
Mørsvikbotn ‐ Ballangen av 
eventuell innkorting eller 
fergeavløsning.  

Bedre framkommelighet og 
regularitet Fergefri 
kryssing av Tysfjorden.   

700 ‐ 6 000       700

Ballangen ‐ Narvik    Utbedring bredde og 
kurvatur. 

Økt framkommelighet og 
trafikksikkerhet.   

300   150  150  

Ballangen ‐ Narvik    Forsterket 
midtoppmerking. 
Midtrekkverk, evt to løp i 
Fagernestunnelen. 

Økt framkommelighet og 
trafikksikkerhet.   

200     200

Narvik    Tiltakspakke Narvik 
sentrum. E6 i tunnel under 
sentrum. Miljø‐ og TS‐
tiltak. 
(oppstart i 2010‐2013) 

Økt framkommelighet, 
redusert miljøbelastning, 
trafikksikker het.   

500   500     

Narvik ‐ Bjerkvik    Ny bru over Rombaken 
(Hålogalandsbrua) og 
rassikring Trældal ‐ Leirvik. 
(oppstart i 2010‐13)  

Økt framkommelighet, 
innkorting, rassikring, 
trafikksikkerhet   

2425   2 425     

Bjerkvik ‐ Setermoen    Breddeutvidelse, 
kryssutbedring. Fjerning av 
flaskehalser knyttet til 
stigning/høyfjellsproblemat
ikk   

Bedre framkommelighet, 
regularitet og 
trafikksikkerhet   

400   100    300

Setermoen ‐ Olsborg    Breddeutvidelse, 
kryssutbedring. Fjerning av 
ulykkesstrekninger/punkt. 
Forsterket 
midtoppmerking.   
Fjerning av flaskehalser 
knyttet til stigning. 

Bedre framkommelighet 
og trafikksikkerhet. 

400   100  300
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Strekning  Beskrivelse av prosjekt 
eller grupper av tiltak 

Begrunnelse   Kostnad 
mill. kr 

Gruppe 

Olsborg ‐ 
Nordkjosbotn   

Breddeutvidelse. Fjerning 
av flaskehalser knyttet til 
stigning/høyfjellsproblemat
ikk.   

 Bedre framkommelighet 
og regularitet   

200      200  

Nordkjosbotn ‐ 
Sørbotn   

Rassikring: 
 E8 Lavangsdalen ‐ 

Hestvollan   

Økt framkommelighet, 
sikkerhet.   

50   50     

Nordkjosbotn ‐ 
Sørbotn   

Etablere gjennomgående 
vegnormalstandard på hele 
strekningen. 
Avkjørselsanering og TS‐
tiltak. Forsterket 
midtoppmerking. 

Økt framkommelighet og 
trafikksikkerhet.   

150   75  75

Nordkjosbotn ‐ 
Sørbotn   

Breddeutvidelse og 
midtrekkverk for å kunne 
holde fartsgrense 90 km/t. 

Økt framkommelighet og 
trafikksikkerhet.   

250     250

Sørbotn ‐ Laukslett    Omlegging av veg, ny bru 
over Ramfjorden. 
(oppstart i 2010‐13).  

Økt framkommelighet, 
innkorting, trafikksikkerhet 
og redusert 
miljøbelastning.   

800   800     

Laukslett ‐ Hungeren  Utbedring til vegnormal‐
standard. Kryssombygging. 
Forsterket 
midtoppmerking. Firefelt 
på deler av strekningen.  

Økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet.   

350   150    200

Laukslett ‐ Hungeren 
(KVU) 

Tunnel Ramfjord ‐
Tromsdalen. 

  1300 ‐ 2300       1300 

Tromsø 
(E8 Hungeren ‐ 
Breivika og rv. 862 
Breivika ‐ flyplassen) 
(KVU) 

Mulige tiltak og prosjekter 
er skissert i KVU for 
Tromsø. 

   2 000 ‐ 2 500  1 000  1 000  

Riksgrensen ‐ 
Tjeldsund bru 

Forsterkning, TS‐tiltak og 
breddeutvidelse. Forsterket 
midtoppmerking. 
Bedre vinterregularitet. 

Økt framkommelighet og 
sikkerhet. 

150   50  100

Svolvær    Utbedring av veg. Tiltak 
innenfor 
programområdene. 

Økt framkommelighet, 
redusert miljøbelastning, 
trafikksikker het.   

100      100  

Evenes ‐ Sortland 
(KVU) 

Vurderer framtidig løsning 
mht. valg av ny 
trase/innkorting. 

Økt framkommelighet, 
innkorting, regularitet, 
trafikksikkerhet. 

600 ‐ 2 000  600   

Gullesfjord ‐
Nappstraumen   

Utbedring av kurvatur og 
stigning, breddeutvidelse, 
TS‐tiltak   

Bedre framkommelighet 
og trafikksikkerhet. 
Innkorting.  

1 000   500  500  

Nappstraumen ‐ Å    Rassikringsprosjekt 
Solbjørnnesset ‐ Hamnøy. 
Breddeutvidelse. 
(oppstart i 2010‐13) 

Rassikring og 
framkommelighet. 
Innkorting.  

800   350  450  
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Strekning  Beskrivelse av prosjekt 
eller grupper av tiltak 

Begrunnelse   Kostnad 
mill. kr 

Gruppe 

  Rassikring: 
 E10 Fiskfjord øst 
 E10 Fiskfjord vest 
 E10 

Svolværfjellet 
 E10 Smorten 
 E10 Bainvegen 
 E10 Ramberg 
 E10 Vollan 
 E10 Åkranvika 

Økt framkommelighet og 
sikkerhet. 

175   175     

Harstad (Kanebogen 
‐ Harstad sentrum) 
(KVU)  

Mulige tiltak og 
prosjekterer skissert i KVU 
for Harstad og i 
”Harstadpakken” 
(oppstart i 2010‐13). 

Økt framkommelighet, 
redusert miljøbelastning, 
trafikksikkerhet.  

1 000 ‐ 1 500  500  500  

Tjeldsund bru – 
Kanebogen 
(Kanebogen – 
Harstad sentrum 
omtales under 
byområder) 
(KVU) 

Utbedring bredde og 
kurvatur. Byrelatert 
problematikk nært sentrum 
behandles i KVU Harstad 
(omtales under byområder)   

Økt framkommelighet, 
fjerning av flaskehalser, 
trafikksikkerhet, redusert 
miljøbelastning.   

250      250  

Sortland    Utbedring av veg: Tiltak 
innenfor 
programområdene 

Økt framkommelighet, 
redusert miljøbelastning, 
trafikksikkerhet 

50   30  20  

Sætran ‐ Kjøpsvik ‐ 
Dragkrysset 
(KVU) 

Utbedring bredde og 
kurvatur. Profilutvidelse og 
sikkerhetsutrustning i 
tunneler. Inngår i 
vurderinger i KVU for 
Mørsvikbotn ‐ Ballangen. 

Økt framkommelighet og 
sikkerhet 

1 000        1 000

       

Programområdetiltak 
 

Fauske ‐ Narvik    Mindre 
tiltak/programområder. 

   200   120  40 40

Narvik ‐ 
Nordkjosbotn   

Mindre 
tiltak/programområder. 

   150   100  25 25

Nordkjosbotn ‐ 
Tromsø 

Mindre 
tiltak/programområder. 

   200   150  25 25

Øvrige veger på ruta  Mindre 
tiltak/programområder. 

   300   200  50 50

    SUM 20 390 ‐ 29 090  10 615  5 285 4 490
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5.3 Plan for å fjerne vedlikeholdsforfall og etterslep 
 
Bæreevne  
 
I forbindelse med NTP-arbeidet har regionene fått i oppdrag å utrede hva som kreves 
for å fjerne forfallet på riksvegnettet i løpet av 10 år. Dette oppdraget kalles 
forfallsprosjektet. 
 
Vegkapitalberegninger knytta til forrige runde av NTP viste at mye av forfallet er 
knytta til vegfundament og vegdekker. Foreløpig oversikt over strekninger med dårlig 
bæreevne (basert på historisk dekkelevetid langt under beregnet behov ift 
trafikkmengde) viser at disse strekningene til en viss grad er sammenfallende med 
strekningene som ikke oppfyller krav til bredde og kurvatur.  Dette er i stor grad 
lavtrafikkstrekningene med ÅDT under 1500.   
 
I føringene til forfallsprosjektet ligger prioriteringskriterier om å rette opp skader som 
har betydning for trafikksikkerhet eller vesentlige framkommelighetsproblemer først, 
deretter utbedringer som kan gi store kostnader hvis de utsettes og til slutt utbedringer 
som forlenger levetid og gir lavere vedlikeholdskostnader framover. 
 
Det er gjennom kap. 4. knyttet strekningsvise mål til riksvegnettet som: 

 Mer jevn og gjennomgående forbedret vegstandard  
 Fjerne flaskehalser på strekningen 

 
På noen delstrekninger er i tillegg tatt inn: 

 Inntil investeringstiltak blir gjennomført stiller dette utfordringer til drift og 
vedlikehold av disse strekningene.  

 God vinterregularitet  
 Forbedre standarden på riksvegtunnelene  
 

Disse målformuleringene innebærer at på de strekningene med ikke tilfredsstillene 
bredde og kurvatur, hvor det ikke blir rom for investeringstiltak i 10-årsperioden i 
utgangspunktet skal gjøres tiltak for å fjerne vedlikeholdsetterslepet. Dette vil bety 
forsterkningstiltak på en del strekninger med dårlig kurvatur og smal vegbredde. 
Forsterkningstiltak uten breddeutvidelse vil gi ytterligere smalere veg og muligens 
trafikkfarlige skulderkanter.  
Breddeutvidelse vil gi kostnader som gjør at man bør vurdere utbedringsstandard på 
strekninger der behov er sammenfallende i forhold til etterslep og standardavvik, hvor 
også de verste kurvene utbedres. 
  
Nylig vedtatte strategier i vedlikeholdsplanen for Region nord (sist revidert mars 
2011) sier: 
 

1. Lite vedlikehold på veger som står for tur med utbedring. 
Strekninger som i henhold til handlingsprogrammet forutsettes utbedret, skal 
ikke ha annet enn høyst nødvendig, løpende vedlikehold. 

 
2. Unngå forfall som skaper trafikksikkerhetsutfordringer og/eller 

transportmessige flaskehalser 
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Vedlikeholdsoppgaver som anses å ha særlig betydning for trafikksikkerhet 
og/eller framkommelighet for næringstransporter, skal prioriteres 

 
3. Unngå forfall på nye veger og veger med lite forfall. 

Nye veger og veger med lite forfall skal prioriteres med høy 
vedlikeholdsstandard, slik at det ikke oppstår forfall eller at forfallet øker.  

 
4. Vurdere å la forfallet øke på veger med spesielt stort forfall 

For veger eller vegelement med så dårlig standard at det nærmest ikke er 
mulig å stoppe forfallet, må det vurderes å la forfallet fortsette å øke fram til 
vegen kan utbedres ved hjelp av investeringsmidler på post 30.  Disse vegene 
må vies særlig oppmerksomhet i arbeidet med NTP/ handlingsprogrammet. 

 
 
Pkt 4 vil gjelde noen av disse strekningene med manglende kurvatur, bredde og 
bæreevne. Da vil strategien være å fortsette å dekkelegge for å holde kravene til spor 
av hensyn til trafikksikkerheten, men ikke gjøre tiltak for å forbedre bæreevne og ikke 
gjøre andre vedlikeholdstiltak utover å unngå uakseptable trafikkfarlige forhold. For 
de dårligste tunnelene vil det kunne være feil bruk av ressurser å utbedre 
sikkerhetsutrustning for å tilfredsstille nye krav (TERN-standard med mer), uten å 
totalrenovere eller bygge nytt. 
  
Tilsvarende vurderinger av konsekvensene av å ta igjen forfallet, uten å tilfredsstille 
vegnormalkravene i første 10-års periode, kartlegges også i forhold til bruer og kaier. 
 
For å innfri målet om å utbedre etterslepet i 10-årsperioden, samt nå tilstandsmålene 
om økt framkommelighet må derfor disse problemstillingene vies særlig 
oppmerksomhet. 
 
 

5.4 Sammenheng mellom investeringer, fergedrift og drift og 
vedlikehold på ruta 
 
Det er fem fergesamband på riksvegruta. Når det gjelder fergesamband på ruta vises 
det til utredningens kapittel 3.2.6. 
 
Det vil måtte gjøres vurderinger om strekninger som er aktuelle for ekstraordinære 
vedlikeholdstiltak i påvente av investeringstiltak etter at forfallsprosjektet har 
ferdigstilt sitt arbeid, våren 2011.  Når man har dette grunnlaget klart bør det gjøres 
strategiske valg med utgangspunkt i målet om både å oppnå økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet og samtidig fjerne etterslep.  Man bør se hvilke muligheter som 
finnes for helhetlig måloppnåelse gjennom å se vedlikehold og investeringer i 
sammenheng.  Deretter må det vegnettet som ikke kommer med i første tiårsperiode 
gjennomgås med tanke på hvilke tiltak som er nødvendig å gjøre i påvente av 
investeringstiltak, samt hvilken utviklingsstrategi man skal ha for dette vegnettet på 
lengre sikt.  
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I hvilken grad investeringstiltak vil øke kostnadene til drift og vedlikehold? 
Dette vil avhenge av type investeringstiltak og det må gjøres konkrete vurderinger 
knyttet til det enkelte prosjekt.  Eksempler kan være strekninger hvor veg i dagen 
erstattes av tunnel og bruer avløser fergesamband, samt overgang fra 2 til 4 felt. 
Andre tiltak som økt vegbredde øker omfanget av vegdekke som skal driftes og 
vedlikeholdes men utgjør sannsynligvis ikke like vesentlige økninger.  
  
I hvilken grad investeringstiltak vil redusere kostnadene til drift og vedlikehold? 
Anlegg som reduserer veglengde, strekninger hvor veg heves slik at snø i større grad 
blåser av vegen, forsterkningstiltak som medfører at levetid på dekke og vegkropp 
forlenges. Fjerning av flaskehalser som krever ekstra drifting og utbedring av 
raspunkter vil også kunne redusere kostnadene til drift og vedlikehold. 
 
 

5.5 Finansiering 
På rute 8a er følgende prosjekt forutsatt delvis finansiert gjennom bompenger eller 
annen brukerfinansiering: 
 
E6  Kryssing av Tysfjorden  Bompengepotensiale 275 mill kr 
E6  Hålogalandsbrua   Bompengepotensiale 840 mill kr 
E8  Sørbotn – Laukslett   Bompengepotensiale 400 mill kr 
E8  Laukslett – Hungeren   Bompengepotensiale 400 mill kr 
E6  Narvik sentrum   Bompengepotensiale 350 mill kr 
Rv83  Kanebogen – Harstad sentrum Bompengepotensiale 850 mill kr 
E8/RV862 Tromsø    Bompengepotensiale 1800 mill kr 
E10/Rv85 Tjeldsund bru – Sortland  Bompengepotensiale 100 mill kr 
E10  Gullesfjord – Nappstraumen  Bompengepotensiale 180 mill kr 
 
 

5.6 Virkninger og samfunnsøkonomiske beregninger  
I nedenstående tabell er virkninger på utvalgte parametere vist for prosjektporteføljen 
på rute 8a. Felt i tabellen vist med ”-” angir parametere der utredningen ikke gir et 
entydig svar på tilstanden etter 01.01.2014.  

Virkning 
Tilstand 

2014 
Endring 
prior. 1 

Endring 
prior. 2 

Endring 
prior. 3 

Tilstand 
2044 

Samfunnsøkonomisk 
netto nytte 

 -2551,7 -2083,3 -3418,9  

Reduksjon i 
ulykkeskostnader 

 1008,1 1086,9 40,0  

Reduksjon i transport- 
kostnader for samfunnet 

 5790,6 3083,6 97,5  

Reduksjon i transport- 
kostnader for 
næringslivet  

 2608,7 342,6 16,9  
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Reduksjon i transport- 
kostnader for distriktene 

 1202,3 3083,6 97,5  

Reduksjon i antall drepte 
og hardt skadde  

 22,8 51,5 2,4  

Reisetid på ruta  - - - - - 

Antall km uten gul 
midtlinje 

144 82 49 13 0 

Antall km med 
vegbredde <8,5 m 

614 249 240 125 0 

Antall km firefelts veg 
med fysisk adskilte 
kjørebaner 

4,5 3 5 0 12,5 

Antall km midtrekkverk 
på to- og trefeltsveger 

0 5,3 0 0 5,3 

Antall km forsterket 
midtoppmerking 

0 47,3 21,8 0 69,1 

Antall km tilrettelagt for 
gående og syklende 

82,7 34 31 0 147,7 

Antall km kollektivfelt 0 - - - - 

Antall rasstrekninger og 
raspunkter 

14 14 0 0 0 

CO2-utslipp (mill. tonn) 0,146 - - - - 

Antall personer utsatt for 
PM10 over grenseverdien  

0 0 0 0 0 

Antall personer utsatt for 
NO2 over grenseverdien  

0 0 0 0 0 

Antall personer med 38 
dB innendørs støynivå  

126 126 0 0 0 

Støyplageindeks (SPI) - - - - - 

Antall konflikter mellom 
riksveg og biologisk 
mangfold  

119 - - - - 

Antall konflikter mellom 
riksveg og vann 

20 20 0 0 0 

Antall kollektivknute-
punkter langs riksveg 
med universell utforming 

3 12 9 0 24 

Antall holdeplasser langs 
riksveg med universell 
utforming 

0 - - - - 
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