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o  

FORORD 

Transportetatene og Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide 
forslag til Nasjonal transportplan for 2018–2027 (NTP 2018-2027). Etatene og Avinor vil 
etter planen presentere sine anbefalinger i et felles planforslag i februar 2016. Planforslaget 
vil være et grunnlagsdokument for regjeringens arbeid med stortingsmelding om NTP, som 
skal etter planen behandles av Stortinget i vårsesjonen 2017.  

Arbeidet med planforslaget er lagt opp i to faser: en analyse- og strategifase og en planfase. 
Analyse- og strategifasen er preget av oppdatering av status og arbeid med å utvikle 
overordnede strategier for utviklingen av det nasjonale transportsystemet med vekt på 
utviklingen i planperioden 2018-2027. Konkrete forslag til prioriteringer kommer i 
planfasen som legges fram februar 2016. 

Parallelt med denne fasen har Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 
utarbeidet etatsvise perspektivanalyser som har sett på utfordringer fram mot 2050.   

Transportetatene og Avinor ønsker diskusjon om den langsiktige utviklingen av det 
nasjonale transportnettet. Innspill til stamnettutredningen for riksvegnettet 
(riksvegutredningen) kan sendes på e-post til Statens vegvesen, firmapost@vegvesen.no. 
Hovedrapporter og delrapporter ( ruterapportene) er lagt ut på NTPs nettsider, 
www.ntp.dep.no. 

Rute 8a er en av 18 riksvegruter og inngår som delrapport til hovedrapporten om 
riksvegutredningen. 
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1 SAMMENDRAG 

Rute 8a ligger i Nordland og Troms fylker. Ruta omfatter E6 fra Fauske til Nordkjosbotn, med 
tilknytningene E8 til Tromsø, E10 riksgrensen – Å, rv 83 til Harstad, rv 85 til Sortland, rv 827 
E6 Sommerset – E6 Sætran, rv 833 til Evenes lufthavn, rv 853 til Bardufoss lufthavn og rv 862 
til Tromsø lufthavn. Ruta har lengde 959 km, hvorav E6 utgjør 402 km.  
Det er fire ferjesamband på ruta: Rv 80 Bødø – Røst – Værøy – Moskenes, E6 Bognes – 
Skarberget, Rv85 Bognes – Lødingen og Rv 827 Drag – Kjøpsvik. 
 
E6 er eneste sammenhengende innenlands vegforbindelse gjennom Nord-Norge. E10 er 
hovedforbindelsen mellom Lofoten/Vesterålen og jernbaneterminal i Narvik, samt 
utlandsforbindelse til Sverige. Strekningene E6 Narvik – E6/E8 Tromsø og E10 Bjerkvik – Å 
har viktige regionale transportfunksjoner for gods til/fra Ofotbanen. De viktigste gods- og 
havneterminalene er lokalisert til Narvik, Harstad og Tromsø. E10 og E6 mellom 
Nordkjosbotn og Narvik er de viktigste rutene for transport av ferskfisk. 
 
I rute 8a inngår byene Tromsø, Narvik, Harstad, Sortland, Svolvær og Leknes. Rundt 
halvparten av befolkningen på ruta er bosatt i bykommuner. Det ventes at sentraliseringen 
fortsetter med størst befolkningsvekst i byene. Lange avstander gjør utvikling av bo-, 
arbeidsmarkeds- og serviceregioner utfordrende. Potensialet for regionforstørring synes 
størst mellom Narvik og Harstad og mellom Svolvær og Leknes. I Midt-Troms kan reduksjon 
av reisetiden mellom Målselv og Finnsnes utvide grensen for pendling, og dermed utvidelse 
av BAS-regionen. For å utvikle BAS-regionen er også tiltak på fylkesvegnettet viktig. 
  
86 % av rute 8a har årsdøgntrafikk under 4000, 46 % av vegene har årsdøgntrafikk under 
1500. Andelen tungtrafikk er mellom 10 og 25 %. Trafikken er økende inn mot byene 
Tromsø, Harstad og Narvik, samt på strekningene E6 Brandvoll – Heia og E10 Svolvær – 
Kabelvåg. Her vil det etter hvert være behov for utbygging til 10 m vegbredde. 
 
731 km (84 %) av vegnettet har vegbredde mindre enn 8,5 m, og 115 km (12 %) mangler gul 
midtlinje. Store deler av vegnettet har dårlig bæreevne. Kun E8 Nordkjosbotn – Tromsø er 
tillatt for modulvogntog inntil 60 tonn. 21 % av vegnettet er skiltet med hastighet lavere enn 
80 km/t som gjelder byområder, tettsteder og randbebyggelse. Av strekninger med dårlig 
geometrisk standard og flaskehalser er de største utfordringene på E6 Megården – 
Mørsvikbotn – Ballangen, E6 Stormyra – Bjerkvik N, E10 Tjeldsund bru – Gullesfjordbotn, E10 
Fiskebøl – Å og rv 85 Gullesfjordbotn – Langvassbukt. 
 
Ruta er sterkt utsatt for naturgitte hendelser som skred, flom og vinterproblematikk. De 
mest utsatte høyfjellsovergangene er E6 Kråkmofjellet og E10 Bjørnfjell. Det er områder med 
skredfare langs E10 i Lofoten og E6 nord for Tyssfjord. På rv827 er det behov for utbedring 
av flere tunneler. Ruta er ikke spesielt ulykkesbelastet, men sikkerhetsrangeringen på ruta 
peker ut enkelte strekninger der utbedringer vil bedre trafikksikkerheten. 
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Hoveddelen av rute 8a vil i 2050 ha vegbredde 8,5 meter. 160 km vil ha vegbredde større 
enn 8,5 meter. Samlet investeringsbehov er grovt anslått til 58 mrd. kroner. 
 
I første 10-årsperiode bør strekninger med dårlig standard eller regularitet, og inngår i 
viktige næringstransportruter eller binder sammen BAS-regioner prioriteres. Dette vil i første 
rekke gjelde følgende strekninger: 
 
Strekningene Megården – Mørsvikbotn og Mørsvikbotn -Ballangen på E6 mellom Fauske og 
Narvik. På strekningen Megården – Mørsvikbotn har Samferdselsdepartementet i KVU fastsatt 
samfunnsmål om ferdigstilling av tunnelene innen 2025. 
Delstrekninger av E6 Mørsvikbotn – Ballangen er omtalt i siste seksårsperiode i NTP 2014 – 
23. Det legges opp til å videreføre utbyggingen på resten av strekningen. 

På hovedstrekningen E6 Narvik – Nordkjosbotn vil det være hensiktsmessig å fullføre 
delstrekningen E6 Narvik - Bjerkvik ved å videreføre utbyggingen fram til Bjerkvik, inkludert 
Bjerkvik nord. Dette er en kort mellomliggende strekning med dårlig standard.  

Videreføring av igangsatt utbedring mellom Brandvoll og Heia vurderes nærmere i planfasen.  
E8 Sørbotn – Laukslett er prioritert i siste seks-årsperiode i NTP 2014 – 23.  
E10 Evenes – Gullesfjordbotn, E10/rv 85 Tjeldsund bru – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, er 
prioritert i siste seksårsperiode i NTP 2014 – 23. Av hensyn til samordning og 
massedisponering bør også rv 83 og resten av E10 og rv 85 prioriteres. 
 
Tiltak på E10 Fiskebøl - Å vurderes i planfasen på grunnlag av KVU og KS1.  
Bypakker i Tromsø, Narvik, Svolvær og Leknes vurderes oppstartet. 
  
Hoved-
strekning 

Delstrekning Kostnad 
delstrekning 
mill. kr 

Prioritering i NTP 
2014 - 2023 

Merknad 

E6 Fauske - 
Narvik 

Megården -
Mørsvikbotn 

7400 Omtalt i hp, jfr. 
tekst ovenfor 

Full utbygging 

Mørsvikbotn - 
Ballangen 

7300 To delparseller siste 
seksårsperiode 

Full utbygging 

E6 Narvik - 
Nordkjosbotn 

Narvik - Bjerkvik 550 Ikke omtalt Full utbygging 
Brandvoll - Olsborg 1700 Oppstart 2014 - 17 Vurd. planfasen
Olsborg – Nordkj.botn 750 Oppstart 2014 - 17 Vurd. planfasen

E10 Bjerkvik – 
Gullesfjordbotn 

Snubba – x rv 83 1300 Ikke omtalt Full utbygging 
X rv 83 – Gullesfj. botn 3700 Siste seksårsperiode Full utbygging 

Rv 85 Gullesfjordbotn - Sortland 1600 Delstrekning omtalt 
siste seksårsperiode 

Full utbygging 

Rv 83 
Tjeldsund bru 
- Harstad 

Tjeldsund bru - 
Ruggevika 

1100 Ikke omtalt Full utbygging 

E8 Nordkjos-
botn - Tromsø 

Sørbotn - Laukslett 1400 Siste seksårsperiode Full utbygging 
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2 INNLEDNING 

Riksvegene er ryggraden 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.  
 
Meld. St. 26 (2012-13)  Nasjonal transportplan 2014-23 er basert på hovedmålene om 
fremkommelighet og regional utvikling, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming. Det 
er lagt vekt på effektiv ressursutnyttelse og sammenhengende utbygging av lengre 
strekninger, og det legges opp til økning i nivået på investeringer til drift- og vedlikehold. 
Det legges også opp til å utnytte en stor del av bompengepotensialet som finnes.  
 
De rutevise utredningene inneholder en presentasjon av status på rutene per 1.1.2018, og 
gir et inntrykk av problemnivået innenfor ulike temaer. Videre viser utredningene 
investeringsbehov og redegjør for utfordringer, mål, strategier og tiltak for de ulike 
riksvegrutene. Utredningene gir et bilde av hvilke ambisjoner Statens vegvesen har for 
utviklingen av riksvegnettet fram til 2050. Utredningene er ikke fysiske planer som viser 
detaljerte løsninger på hver enkelt streking, og heller ikke økonomiske planer.  
 
Utredningene viser hva det koster å bygge ut to- og trefeltsveger med midtdeler når 
årsdøgntrafikken (ÅDT) er mellom 6 og 12000, firefeltsveg med midtdeler når ÅDT er over 
12000 og utbedring av veger med ÅDT under 6000. Utredningen viser en naturlig 
utviklingsstrategi mot den langsiktige visjonen for riksvegnettet. I strategien inngår både 
store prosjekter og  mindre utbygginger. Strategien viser både langsiktige løsninger og 
midlertidige/avbøtende tiltak i påvente av store prosjekter. Strategien legger opp til 
brukerfinansiering der trafikkmengdene gir rom for det. 
 
Utredningene skal være grunnlag for strategiske diskusjoner og beslutninger, og være 
Statens vegvesens faglige grunnlag for et godt samspill med politikere, brukere og andre 
interessenter om riksvegnettes utvikling. 
 
Utredningene vil være grunnlag for det videre arbeidet med NTP. De konkrete prioriteringene 
for perioden 2018-27 og årene etter vil skje gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 
og etterfølgende handlingsprogram. 
 

 



 
Rutevise utredninger Rute 8a 10.03.15 

 

9 
 

3 BESKRIVELSE AV RUTAS NÅVÆRENDE OG FRAMTIDIGE 
FUNKSJON 

3.1 Rutas omfang og utstrekning 

Rute 8a ligger i Nordland og Troms fylker, og omfatter E6 Fauske – Nordkjosbotn med 
tilknytningene E8 Nordkjosbotn – Tromsø, E10 riksgrensen – Å i Lofoten, Rv 83 til Harstad,  
Rv 85 til Sortland og Rv 827 Sommerset – Sætran. Ruta har tilknytning til Harstad/Narvik 
lufthavn Evenes, Bardufoss lufthavn og Tromsø lufthavn. 
 
Ruta har samlet lengde 959 km. Veglengder er vist i tabellen nedenfor. I tillegg til disse 
lengdene utgjør vegarmer og ramper 11,6 km. 
 
 
Tabell 1  Veger og veglengder på rute 8a. 
Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde 

2018 
E6 Fauske – 
Nordkjosbotn med 
tilknytninger 

Nordland 
 

E6 Fauske – Troms gr.  264
E10 Rgr. Bjørnfjell - Å 332,3
Rv 85  Bognes XE6 - Sortland 18,3
Rv 827 Sommerset xE6 – Sætran xE6 39,2
Rv 833 XE6 - Harstad/Narvik 

lufthavn 
0,4

Totalt Nordland 654,2
Troms E6 Nordland gr. - Nordkjosbotn 138

E10 Rgr. Bjørnfjell - Å 39,3
E8 Nordkjosbotn xE6 - Tromsø 75,7
Rv 83 Tjeldsund bru xE10 - Harstad 26,2*
Rv 85 Bognes XE6 - Sortland 18,9
Rv 853 E6 – Bardufoss lufthavn 1,8
Rv 862 E8 – Tromsø lufthavn 4,8

 Totalt Troms 304,7
Totalt rute 8a 959

 
Tabellen angir veglengder pr 1.1.2018. Prosjekter i handlingsprogrammet 2014 – 17 er 
derfor forutsatt gjennomført. Omlegging E6 Ballangen gir innkorting av E6 med 1,8 km. E6 
Hålogalandsbrua reduserer veglengden på E6 med 18 km, og øker lengden på E10 med 6,5 
km.  
 

Det er fire fergesamband på rute 8a. Rv 80 Bødø – Røst – Værøy – Moskenes er et 
trekantsamband som trafikkeres av to gassferger.  De øvrige sambandene er E6 Bognes – 
Skarberget, Rs 85 Bognes – Lødingen og rs 827 Drag – Kjøpsvik.  
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Tabell 2 Ferjesamband på rute 8a 

Ferjesamband Fylke Veg Overfartstid 
(min) 

Lengde 
(km) 

Fra Til 

Bodø Moskenes Nordland Rs 80 3:15 timer 97

Bodø Røst Nordland Rs 80 3:30 timer 108

Bodø Værøy Nordland Rs 80 3 timer 86

Værøy Røst Nordland Rs 80 1:30 timer 38

Værøy Moskenes Nordland Rs 80 1 time 35

Bognes  Skarberget Nordland E6 25 minutter 8,3

Bognes Lødingen Nordland Rv 85 55 minutter 23,7

Drag Kjøpsvik Nordland Rv 827 45 minutter 14,8
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Figur 1   Rutas omfang og utstrekning 
 

 
 

3.2 Rutas funksjon 

3.2.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner 

Den demografiske utviklingen i Nordland og Troms viser en vedvarende sentralisering til 
byene i fylkene. Både de større og mindre byregionene har de siste årene hatt vekst i 
folketallet. I Troms fylke bor nå 2 av 3 innbyggere i byene Tromsø, Harstad og Finnsnes. 
Veksten i byene forventes å fortsette, mens folketallet i distriktene forventes å bli ytterligere 
redusert. Alderssammensetningen i distriktene viser en stadig større andel eldre. 
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Arbeidsmarkedsintegrasjonen er lavere i Nord-Norge enn i Sør-Norge, noe som først og 
fremst har sammenheng med spredt bosetting og lange avstander. På denne bakgrunnen 
kan det være hensiktsmessig også å rette fokus mot sentrenes servicefunksjoner og 
utvikling av disse. Størrelsen på sentrenes omland vil ventelig være forskjellig alt etter om 
det gjelder arbeidsmarked eller servicefunksjoner. 
 
Vekstregion Midt-Hålogaland omfatter regionene Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten 
med Harstad og Narvik som de største regionale sentraene, men der også Sortland, Svolvær 
og Leknes har viktige senterfunksjoner. Folketallet i regionen er i underkant av 120 000 
personer. Prognoser fra SSB for befolkningsutviklingen for kommunene i regionen tilsier en 
forsiktig befolkningsvekst. Pendlingsmønsteret i Midtre Hålogaland har vært relativt stabilt 
de siste 10 årene.  

Region Ofoten 
Ofoten med Narvik som det naturlige senteret har hatt en sysselsettingsvekst på 5 % til vel 
13 000 sysselsatte. Bygg- og anlegg og transport er de viktigste næringene i regionen, mens 
industrien har hatt nedgang de siste årene. Fornybar energi og mineralutvinning er små, 
men viktige næringer. 

BA-region Narvik omfatter kommunene Narvik (18705 innb.), Ballangen (2591 innb.) og 
delvis Evenes (1391 innb.) med totalt 28 424 innbyggere og regnes som en mindre byregion. 
Narvik er det naturlige bysentret med en reisetid til/fra de øvrige kommunene i BA-regionen 
på rundt 40-45 min. Med ferdigstillelse av Hålogalandsbrua i 2018 vil også kommunene 
Salangen, Gratangen, Lavangen og Bardu komme innenfor en times reisetid fra Narvik og 
utgjøre et potensial for regionforstørring og utvikling av Narvik BA-region. 

Tidsavstanden mellom Narvik og Harstad vil fra 2018 være redusert med 20 minutter, men 
fortsatt være rundt 75 minutter. Det er et spørsmål om dette er tilstrekkelig til å forvente at 
Harstad og Narvik i framtiden kan utvikle seg til en BA-region. På sikt bør det vurderes om 
det er hensiktsmessig å øke hastigheten på E10 for å redusere reisetiden ytterligere mellom 
de to byene.   

Region Sør-Troms 
Sør-Troms med Harstad som det økonomiske og administrative senteret i regionen har ca. 
17 000 sysselsatte. Regionen har et relativt variert nærings- og tjenestetilbud, men har hatt 
svak vekst i sysselsettingen de siste årene. I Harstad bygges det opp et viktig 
petroleumsmiljø med driftsorganisasjonen til Nornefeltet og hovedkontoret for Statoil Nord-
Norge. I tillegg er flere andre oljeselskap og petroleumsforvaltning etablert i området. 
Mekanisk industri som også er leverandører til petroleumssektoren utvikles i regionen.  

Harstad BA-region omfatter kommunene Harstad (24 441 innb.), Skånland (2951 innb.), 
Tjeldsund (1256 innb.) og Kvæfjord (3107 innb.) med til sammen 31 755 innbyggere og 
regnes som en mindre byregion.  

Region Vesterålen 
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Vesterålen har vel 14 000 sysselsatte og har hatt svak sysselsettingsvekst de siste ti årene. 
Fiskeri og havbruk er viktigste næring, men bygg- og anlegg og varehandel har også høye 
andeler av sysselsettingen. 

Regionen består av kommunene Sortland, Hadsel, Andenes og Øksnes med et samlet 
innbyggertall på ca. 32 000. Kommunene i Vesterålen er i stor grad knyttet sammen i en BA-
region med Sortland som det største innpendlingssenteret. Reisetiden til Stokmarknes i 
Hadsel kommune er ca. 30 minutter. For lange avstander gjør at Andøy kommune ligger 
utenfor Sortland-Hadsel BA-region.   

Region Lofoten 
Lofoten har de siste ti årene opplevd en sysselsettingsvekst på 10 % til rundt 11 000 
sysselsatte. Fiskeri og havbruk er viktigste næring med ca. 16 % av sysselsettingen. 
Reiselivet er i sterk vekst og får stadig større betydning. Bygg- og anlegg og mekanisk 
industri rettet mot fiskeflåten er ved siden av landbruk andre viktige næringer.  

Regionen omfatter kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes med til sammen 
22 745 innbyggere (SSB 2014). Samlet i regionen har det de siste 20 årene vært 
befolkningsnedgang, men Vestvågøy og Vågan har hatt et stabilt innbyggertall de siste 
årene. 

Lofoten-regionen har i dag to BA-regioner, Vågan (9 223 innb.) og Vestvågøy (10 997 innb.). 
Det er i dag lite pendling mellom byene Svolvær og Leknes, selv om reisetiden kun er ca. 60 
minutter. Utbedringer og innkortinger på E10 vil kunne redusere reisetiden og legge til rette 
for tettere integrasjon mellom dagens to BA-regioner til en felles BA-region i Lofoten som vil 
omfatte mer enn 20 000 innbyggere.  

Kommunene Flakstad og Moskenes er tilknyttet Vestvågøy BA-region, mens øykommunene 
Røst og Værøy vil fortsette som egne BA-regioner. 

Region  Midt-Troms 
Midt-Troms regionen omfatter Senja, Finnesområdet og Indre Troms med kommunene 
Dyrøy, Sørreisa, Bardu, Målselv, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy og en samlet befolkning på 
29 904 (SSB 2014). Regionen har hatt svak sysselsettingsvekst siden 2003 og har ca. 14 000 
sysselsatte. Forsvaret er en betydelig virksomhet i regionen og er hovedsakelig lokalisert til 
Indre Troms. I tillegg er landbruk, næringsmiddelindustri og skogbruk sentrale næringer her.  
På Senja er fiskeri og havbruk viktigste næring, mens tungindustri og varehandel er 
lokalisert til Finnsnes.    

Regionen har hatt befolkningsnedgang siden 2001, men i de siste årene har det vært en svak 
vekst i folketallet. SSB’s prognoser basert på middels vekst viser en positiv 
befolkningsutvikling i Midt-Troms regionen fram til 2040. Veksten forventes i all hovedsak å 
komme i de regionale sentraene. Regionen har fire sentra med over 1000 innbyggere: 
Finnsnes, Bardufoss (Andselv, Andslimoen og Heggelia), Setermoen og Sørreisa. 

Midt-Troms har høyest mobilitetsrate i fylket og en betydelig grad av arbeidsmarkeds-
integrasjon med tre funksjonelle BA-regioner. Småbyregionen Finnsnes omfatter 
kommunene Lenvik (11 557 innb.), Sørreisa (3450 innb.), Tranøy (1490 innb.), Dyrøy (1167) 
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med 17 664 innbyggere. Målselv (6 634 innb.) er i dag sterkere knyttet mot Bardu, men 
ligger innenfor pendlingsavstand til Finnsnes slik at folketallet i Lenvik BA-region har 
potensial til å øke til 24 298 innbyggere. Avstanden mellom Finnsnes og Bardu kommune er 
for stor til at kommunen kan bli en del av Lenvik BA-region. Torsken og Berg på yttersiden 
av Senja inngår i regionen, men utgjør i dag en egen BA-region. Utbedring av fylkesvegene 
på Senja vil kunne knytte tettstedene her nærmere regionsenteret Finnsnes.  

E6 går gjennom regionen og knytter sammen bygdesentraene Setermoen og Bardufoss. En 
eventuell regionforstørring og integrering av BA-regionene vil avhenge av utbedringer av 
fylkesvegnettet. 

Region Tromsø   
Tromsø har en befolkning på rundt xx000 innbyggere. Antall sysselsatte er 43 000 og byen 
har hatt en vekst i sysselsettingen på 9 % siden 2003. Tromsø er karakterisert av å være 
universitets- og forskningsby med rundt 17 % av sysselsettingen knyttet til undervisning og 
faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Andelen sysselsatte i privat og 
forretningsmessig tjenesteyting er høy, mens industri i liten grad er til stede. Fiskeri og 
landbruk har en viss betydning i regionen.     

Tromsø BA-region inkluderer kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord. Reisetiden mellom 
tettstedene i disse kommunene og Tromsø er i overkant av 1 time, men pendlingsomfanget 
til Tromsø er likevel stort. Den planlagte utbyggingen av fv863 Langsundforbindelsen i 
Karlsøy kommune vil bidra til tettere integrasjon med Tromsø.  

Kommunene Lyngen, Storfjord og Gaivuotna-Kåfjord i Lyngenfjorden er omlandskommuner 
til Tromsø, men reiseavstanden til Tromsø setter begrensninger for dagpendling. De 
planlagte vegprosjektene på E6 fra Storfjord til Nordkjosbotn og E8 inn mot Tromsø vil ikke 
redusere reisetiden i tilstrekkelig grad til at dagpendling blir realistisk. Disse kommunene vil 
fortsatt utgjøre en egen BA-region. En utbygging av fv91 mot Lyngen vil kunne åpne for 
sterkere integrasjon mot Tromsø for de tre kommunene. 

Oppsummering  
Mulighetene for regionforstørring langs rute 8a er begrenset pga. geografiske avstander og 
kommunikasjonsforhold. Mulighetene for tettere arbeidsmarkedsintegrasjon mellom mindre 
regioner skjer oftest ikke før pendlingsavstanden er kommet ned mot 45-50minutter hver 
veg. 

Potensialet for sammenknytting mellom bo- og arbeidsmarkedsregioner ligger i områdene 
Sør-Troms/Ofoten mellom byene Harstad – Narvik, Lofoten mellom byene Svolvær – Leknes 
og i Midt-Troms mellom Finnsnes og omliggende kommuner.    

Enkelte av vegprosjektene som vil kunne gi regionforstørring og utvikle BA-regioner vil være 
fullført innen statusåret 2018. I arbeidet med KVU Lofoten vil vegprosjekter som kan 
redusere reisetiden mellom Svolvær og Leknes bli vurdert, slik at mulighetene for 
regionforstørring og utvikling mot en BA-region i Lofoten kan realiseres Det bør vurderes 
om standardheving til dimensjoneringsklasse H3 (90 km/t) på E10 mellom Narvik og Harstad 
vil redusere reisetiden tilstrekkelig til å gi effekt på pendling og andre relasjoner mellom 
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byene. Tiltak på vegnettet for å utvikle BA-regionene i Midt-Troms vil i all hovedsak dreie 
seg om utbedringer av fylkesvegnettet. Fv885 fra E6 til Finnsnes og fv866 fra E6 til Skjervøy  
er av særlig betydning for regional utvikling.  

  

Tabell 1 Viktige regioner i rute 8a nære influensområde 

A. Storbyregioner 

  

B. Regioner med mellomstore byer 

 Tromsø  

C. Småbyregioner 

 Narvik 

 Harstad 

 Sortland 

 Vågan (Svolvær) 

 Vestvågøy (Leknes) 

 Lenvik (Finnsnes) 
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Figur 2 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype – 2018 og 2050 
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3.2.2 Sentrale forhold for næringslivet 

Fiskeri- og havbruk 
Fiskeri- og havbruksnæringen omfatter fiske og fangst og foredlingsindustri knyttet til 
denne og havbruk som omfatter oppdrett, først og fremst av laks og ørret. I tillegg inngår 
biomarin industri, leverandørindustri og utvikling/FOU av nye marine næringer som torsk, 
skalldyr, tare. Havområdene utenfor Nord-Norge er et av verdens mest produktive og gir 
opphav til et stort ressursgrunnlag. Fiskeri- og havbruk er en hovednæring i landsdelen og 
er fortsatt det viktigste bidraget til bosetting og sysselsetting langs kysten.  
 
Havbruk 
 
Antall tildelte tillatelser og solgt mengde laks/ørret fordelt på region i 2012.  
Region Antall tildelte tillatelser Solgt mengde  (1000 tonn) 
Ofoten 8 11 776
Lofoten/Vesterålen 47 69 186
Sør-Troms 27 38 937
Midt-Troms 25 36 053
Tromsø 20 28 842
Sum 127 184 794
Kilde : Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge, SINTEF Fiskeri og havbruk a/s, 2013. 
 
Lofoten/Vesterålen er viktigste oppdrettsregion, mens regionene i Troms har tilnærmet likt 
produksjonsnivå. All fisk transporteres fra slakteri med bil. 
 
I 2013 ble det fra Troms fylke eksportert fersk laks/ørret med en samlet vekt på ca 100 000 
tonn og til en verdi på vel 2,7 mrd NOK. Sammenliknet med 2007 tilsvarer dette en økning 
på hhv 79 % og 175 % for hhv vekt og verdi. Det er spesielt eksporten til Russland og Øst-
Europa som står for mesteparten av økningen, men det har også vært vekst i markedene på 
kontinentet som fortsatt har de største markedsandelene.  
 
Mesteparten av eksporten følger E10 og E6 til Narvik for videre transport med jernbane til 
Alnabru/Oslo eller med bil over E10 Bjørnfjell. De største slaktericlusterne på rute 8a er 
lokalisert til Hamarøy (1) i Nord-Salten, Lofoten (3), Vesterålen (5), Sør-Troms (3) og Midt-
Troms (3).  
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Kartene nedenfor viser de viktigste transportrutene for fersk laks og ørret fra slakteriene på 
rute 8a.  
 

 

 
 
Transportvolumene fra fiskerinæringen omfatter i tillegg til eksport av ferdige fiskeprodukter 
også annen uttransport (fiskeavfall etc.). Inngående transporter som for, salt, paller, 
emballasje etc. har samme omfang som uttransportene. Disse transportene er ikke 
medregnet i tabellen ovenfor. 
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Villfanget fisk 
 
Villfanget fisk i regionene langs rute 8a produserte verdier for rundt 3 mrd NOK i 2013. 
 
Fangstmengde og fangstverdi for villfanget fisk fordelt på region i 2012.   
Region Totalt antall tonn fanget 

(1000 tonn) 
Total fangstverdi (1000 NOK)

Ofoten 36 983 163 080
Lofoten/Vesterålen 293 098 1 810 818
Sør-Troms 62 389 507 917
Midt-Troms 37 796 303 451
Tromsø 58 315 449 152  
Sum 488 581 3 234 418
Kilde : Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge, SINTEF Fiskeri og havbruk a/s, 2013. 
 
Vesterålen/Lofoten er største region målt i tonn og verdi fanget fisk. Senjaregionen er en 
dominerende sjømateksportør i Troms både innen fangst og havbruk med hele verdikjeden 
lokalisert i området og med stor andel lokalt eierskap. 
Transportene av fersk fisk foregår kun med bil, mens transport av frossenfisk og saltfisk 
skjer både med bil og båt.  All biltransport til/fra Senja følger fv86/fv855 mot E6. Dette er 
de tyngst trafikkerte fylkesvegene knyttet til fisketransport i Sør-Troms med ca. 10 000 
vogntog pr år.  Rundt 30 % av ferskfisktransportene i Troms går med bil fra slakteri til Narvik 
for videretransport med jernbane. Tromsø er den største fiskerihavnen målt i volum (frossen 
fisk/frysehotell). 
 
Ca 60 % av total tonnmengde er torsk og torskeartet, mens ca 30 % er pelagisk fisk og ca 10 
% er andre fiskeslag og skalldyr. Pelagisk fisk fraktes hovedsakelig med båt ut til markedene, 
mens torsk/torskeartet fisk som oftest transporteres med bil.  
 
Transportmessige behov og utfordringer for fiskeri- og havbruksnæringen på rute 8a er: 
 

 Hovedutfordringen er standarden på fylkesvegene fra produksjonssted til 
riksvegnettet, E6 eller E10. Smale og svingete veger med dårlig bæreevne, rasutsatte 
strekninger, tunnelprofiler og mangelfullt vedlikehold gir 
framkommelighetsproblemer. 

 På riksvegnettet er de største flaskehalsene lokalisert til:  
o E6 Sørfoldtunnelene, Kråkmofjellet, Ulvsvågskaret og enkelte andre stigninger 

som skaper problemer vinterstid.  
o E10 Gullesfjordbotn – Napp.  
o Rv85 fra Gullesfjordbotn til Sortland. 

 Alle tre ferjesamband sørover er stengt deler av natten: E6 Skarberget – Bognes, 
rv827 Kjøpsvik – Drag og rv85 Lødingen-Bognes.   
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Reiseliv 
Reiselivsnæringen har stor økonomisk betydning i alle regionene som inngår i rute 8a. 
Reiselivsproduktet omfatter et differensiert tilbud basert på natur- og naturfenomener 
(Nordlyset), kultur- og kulturhistorie (kystkultur), festivaler og arrangementer (Festspillene i 
Nord-Norge, Tromsø International Filmfestival, Arctic Race of Norway, VM i skreifiske), 
opplevelses- og aktivitetsturisme samt rundreiser. 
 
Regional verdiskaping og sysselsatte og bedrifter i reiselivsnæringen, 2011 
Region Samlet verdiskaping, 

mill. NOK 
Antall sysselsatte Antall bedrifter 

Ofoten 910 1826 52
Vesterålen/Lofoten 389 799 178
Sør-Troms 231 500 51
Midt-Troms 330 885 62
Tromsø 1 041 2684 136
Sum 2 901 6694 479
Kilde: Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge, Menonpublikasjon 14/2013. 
 
Av de fem ulike bransjene i reiselivsnæringen (transport, overnatting, servering, opplevelser 
og formidling) er transport den desidert største bransjen.  Transportbransjen omfatter de 
store transportselskapene i landsdelen som Hurtigruten, Widerøe, Torghatten Nord og de tre 
store busselskapene Nordlandsbuss, Boreal og Cominor.  
 
I perioden fra 2009 til 2013 har antall cruiseanløp i de nordnorske havnene økt med 12 %, 
mens økningen i antall passasjerer til havn har økt med 39 %. De største cruisehavnene på 
rute 8a er Tromsø (103 anløp 2013/16 % økning i perioden 2009-13) og Lofoten (66 anløp 
2013/9 % nedgang i perioden 2009-13). Harstad, Narvik og Sortland har hatt anløp av 
cruisebåter i perioden, men i et beskjedent omfang. 
 
Reiselivsnæringen er spesielt avhengig av god infrastruktur. Bedret tilgjengelighet for å øke 
volumet på turismen er en viktig forutsetning for vekst. I dette bildet er utvikling av 
lufthavner og direkte flyruter samt tilrettelegging for cruisetrafikk primære utfordringer. På 
vegsiden etterlyses en overordnet strategi for utvikling av riksvegnettet som tar hensyn til 
hovedattraksjoner og turistenes bevegelsesmønster og trafikkstrømmer. Dette gjelder også 
områder der det satses på utvikling av sykkelturisme.  
 
På rute 8a peker Lofoten/Vesterålen, Midt-Troms med Senja og Tromsø seg ut som 
hovedattraksjoner for turistreiser.  
 
Reiselivet i Lofoten og til dels Vesterålen har lenge vært hemmet av mangelen på 
stamrutelufthavn, mens Salten, Ofoten og Troms har en tilfredsstillende lufthavndekning for 
å imøtekomme sine behov. I Nasjonal transportplan 2014-2023 foreslås bygging av ny 
lufthavn på Gimsøy nordøst i Lofoten. Andre alternativer kan også være aktuelle. Utbygging 
av ny lufthavn mellom Svolvær og Leknes kan gi muligheter for høyere kapasitetsutnyttelse 
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av overnattingsplassene i Lofoten vinterstid. Lokalisering av en ny lufthavn i 
Lofoten/Vesterålen vil ha betydning for utviklingsstrategiene på ruta. 
 
Rundreiser med bil, gjerne i form av «fly and drive», preger turisttrafikken på vegene i 
sommerhalvåret. Innenfor rute 8a er det tre Nasjonale turistveger; Lofoten, Andøya og Senja.  
Utvikling av turistvegene bidrar til at attraktiviteten til disse områdene øker og styrker lokalt 
næringsliv og bosetting. I Lofoten/Vesterålen er det dessuten en voksende sykkelturisme 
som har behov for bedre tilrettelegging. Foruten E6 og E10 omfattes også fylkesvegnettet av 
disse utfordringene. 
 
E10 over Bjørnfjell er en viktig innfallsport for bilturisme fra Sverige og kontinentet.  
Bjørnfjell er for øvrig et populært frilufts- og vintersportsområde både på norsk og svensk 
side. Det bør vurderes på sikt om E10 over Bjørnfjell bør utvikles tilnærmet vegstandarden 
på svensk side.  
 
Tyngdepunktet for reiselivsutviklingen i Troms ligger i Tromsø med økt cruisetrafikk og 
kurs/konferanser. Ifølge Avinor’s nordområdestrategi ligger det muligheter i framtidige 
direkte flyruter mellom Tromsø og kontinentet og Asia. Midt-Troms er det de siste årene 
satset mye på vinterturisme og fiske- og villmarksopplevelser.  
 
Følgende trender i næringen antas å få betydning for utvikling av reiselivsnæringen i 
regionene (Nord-Norge): 

 Internasjonal turisme vil fortsette å vokse på bakgrunn av tre underliggende trender: 
Globalisering, økonomisk vekst og demografiske endringer. 

 Nedgang i de tradisjonelle markedene i Europa, men vekst i nye markeder som 
Russland og land i Asia (Japan, Korea, Kina) 

 Vekst i cruiseturisme og baseturisme. 
 Arktisk turisme er i vekst med større satsing på vinterturisme – fra sesong til 

helårsturisme. 
 Utvikling av markedsnisjer sjøfiske, hunde- og scooterkjøring, nordlys/midnattsol-

opplevelser, fuglekikking, internasjonale festivaler/arrangementer etc. 
 Konsolidering av turiststrømmer til hovedattraksjoner og områdene rundt de større 

lufthavnene/byene, mens virksomhetene i distriktene utenfor disse har svakere 
utviklingspotensial.   

 Vekst i andre næringer i regionen som petroleum, bergverk og sjømat vil gi positive 
ringvirkninger for reiselivet. 

 Samarbeid og konkurranse innen turistnæringen i Barentsregionen. 
 
 
Industri og petroleumsvirksomhet 
Midt-Troms er et område med industri innen metall, mineral, energi, bygg og anlegg samt 
næringsmiddelindustri som ikke er knyttet til sjømat. Viktige industribedrifter er Finnfjord as 
i Finnfjordbotn og Skaland Graphite A/S i Skaland. Industrien er i mange tilfeller avhengig av 
vegtransport mht innsatsvarer og vedlikehold.  
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Leverandørene av varer og tjenester til petroleumsindustrien er lokalisert til 
Vesterålen/Lofoten, Narvik, Harstad og Tromsø. Den petroleumsrelaterte 
leverandørindustrien i Troms hadde leveranser for 803 mill. NOK i 2013, en vekst på 8,8 % i 
forhold til 2012. Ca. 700 årsverk er knyttet til leveransene. Leverandørindustrien i 
Vesterålen/Lofoten, Narvik og Finnsnes er beskjeden. Miljøene i Harstad og Tromsø har 
omsetningsvekst i støtte- og servicetjenester som omfatter base, logistikk og transport. 
Byene har også betydelige leveranser knyttet til engineering. Sammenliknet med de to øvrige 
nord-norske fylkene er omsetningen i leverandørindustrien lavere i Troms.  For øvrig har 
Hålogalandsregionen og Troms beskjeden industrivirksomhet. 

Bergverk og mineral 
Det er kartlagt mange forekomster av industrimineraler, naturstein og metaller i nordre 
Nordland og Troms.  
 
Landbruk 
Landbruket er en viktig basisnæring i flere av kommunene langs rute 8a.  
Tabellen viser verdiskaping og sysselsatte årsverk i 2013 innen landbruket i regioner i Troms 
tilknyttet rute 8a.  
 
 Verdiskaping (1000 NOK) Sysselsetting (årsverk) 
Regioner i Troms 249 559 906
 
Balsfjord, Målselv og Harstad er de viktigste landbrukskommunene i Troms. Landbruket i 
Lofoten/Vesterålen er av tilsvarende viktighet i nordre Nordland. Melkeproduksjon er den 
største og viktigste driftsformen.  
Næringsmiddelindustrien knyttet til landbruket er lokalisert med meieri på Storsteinnes, 
distribusjonsterminal i Tromsø og sentrallager for Nord-Norge og Svalbard i Harstad for 
Tines produkter. Nortura har slakteri på Bardufoss, Målselv og distribusjonssentral i Harstad. 
Felleskjøpet har sentrallager/terminal på Bergneset, Storsteinnes. Næringen generer mye 
transport, både ifm råvareleveranser og distribusjon. Ferskvarer setter store krav til raske og 
pålitelige transporter. Strekningene på riksvegnettet inn mot produksjonsstedene har stor 
andel landbrukstransporter. 
 
Oppsummering 
Regionene har ulik næringsstruktur der Lofoten og Vesterålen er preget av fiskeri/havbruk 
og fiskeforedling, Sør-Troms har sterkt innslag av varehandel, tjenestenæringer og offentlig 
tjenesteyting, mens Ofoten har høy sysselsettingsandel innen industri, samferdsel, kraft og 
bygg og anlegg. Landbruk er i tillegg en vesentlig næring i regionene Sør-Troms, Vesterålen 
og Lofoten, mens reiselivsnæringen har betydning i alle regionene. Forsvaret har tidligere 
stått for en viktig del av sysselsettingen i flere av kommunene, men denne er de siste 10 
årene blitt kraftig redusert. Midt-Troms er preget av fiskeri/havbruk, landbruk og noe 
industri og reiseliv.   
 
Viktige samferdselstema for næringslivet i regionen er: 
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 Utbygging av E6 til vegnormalstandard.  
 Ferjefri E6. 
 Etablering av ny lufthavn i Lofoten. 
 Innkorting og utbedring av E10 og riksvegene rv83 og rv85. 
 Utvikling av Narvik som knutepunkt for godstransport i landsdelen. 
 Utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregioner samt regionforstørring. 
 By- og tettstedsutvikling.  
 

3.2.3 Rutas plass i transportkorridoren  

Lange avstander og lav befolkningstetthet preger korridoren. 
Hovedårene og knutepunktene i korridor 8a er:  
 

 E6 Fauske – Nordkjosbotn og videre E8 til Tromsø. 
 Ofotbanen Narvik – Bjørnfjell med tilknytning til E6 i Narvik 
 Harstad/Narvik lufthavn Evenes med tilknytning til E10 via Rv 833. 
 Bardufoss lufthavn (eies av forsvaret) med tilknytning til E6 via Rv 853 
 Tromsø lufthavn Langnes med tilknytning fra Rv 862 
 Hovedleden Bodø – Kirkenes og innseilinger til stamnetthavnene Narvik, Harstad og 

Tromsø. 
 Kombiterminalen i Narvik (jernbane/bil), tilknytning til E6 i Narvik. 
 

Rute 8a har tilknytninger til Sverige fra Nordland via Ofotbanen og E10 og mot Finland fra 
Troms med E8. E6 og E10/E6 fra riksgrensen til Narvik inngår i TEN-T vegnettet. 
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Figur 3: Oversiktskart over rute 8a med byer og transportinfrastruktur. 
 

 
 
 
Godsknutepunkt 
 
Det er tre utpekte stamnetthavner på rute 8a, Tromsø, Harstad og Narvik. 
Tabellen nedenfor viser havnenes godsomsalg i 2011.  
 
Tabell xcx: Stamnetthavner på rute 8a, lastet og losset gods 2011. Tonn 
Havn Lastet Losset Totalt Hovedlastetype 
Narvik Havn KF 17 251 436 17 687 Tørrbulk
Harstad Havn KF 134 276 410 Våt bulk
Tromsø Havn KF 299 893 1 138 Stykkgods
Sum havner rute 8a 17 684 1 605 19 289 
Kilde: Årsmeldinger fra havnene. 
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Narvik - Norges største bulkhavn og knutepunkt for godstransporten i landsdelen. 
Godsknutepunktet Narvik består av Narvik havn og Fagernes godsterminal med tilknytning til 
E6 og et internasjonalt jernbanenett via Ofotbanen. Havnen er først og fremst 
utskipningshavn for malmeksporten fra LKab’s gruver i Nord-Sverige. Tabellen nedenfor 
viser forventet økning i jernmalmeksporten fram mot 2020. Med dagens internasjonale 
lavkonjunktur på jernmalm kan det være grunn til å anta at tempoet i veksten vil være noe 
lavere enn antydet i tabellen. 
 
Status og forventet vekst i malmtransportene over Narvik havn pr 2020. Mill. tonn. 

 
 
Havnen er sentral i utviklingen av Narvik som et transport- og logistikksenter og inngår i 
EU’s kjernenettverk for transport, TEN-T. Det arbeides nå med planer for å framskaffe nye 
og større havne- og terminalarealer for malmeksporten der også utvikling av en ny 
containerterminal/havn i Narvik inngår i planene. Planene tar utgangspunkt i fortsatt sterk 
vekst i eksport av malmer og mineraler samt muligheter for utvikling av internasjonale 
multimodale containertransporter øst-vest med jernbanetilknytning til Sverige, Sentral-
Europa, Russland og Asia. Økt petroleumsaktivitet i nord vil kunne ha betydning for havnen. 
Havnen ser også vekstpotensial i EU-krav om tilgang til naturgass for skip i TEN-T nettverket 
innen 2020 samt regional og bruk av LNG i industrien.  
 
Godsterminalen på Fagernes er en multimodal terminal for omlasting av 
stykkgods/matvarer, containere og ferskfisk mellom jernbane og trailere. Hovedstrømmene 
består av stykkgods/forbruksvarer fra Sør-Norge og ferskfisk fra Troms/Vesterålen/Lofoten 
via Alnabruterminalen ut til markedene i Europa. Transport av ferskfisk med jernbane fra 
Narvik til Alnabru har økt jevnt siden år 2000 og ligger nå i overkant av 120 000 tonn. 
Transportene fra slakteri til Fagernesterminalen skjer med trailere.  
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Økning i eksporten av fersk laks/ørret over Fagernesterminalen. Tonn 

 
 
Narvik har liten betydning som knutepunkt for persontransporten i landsdelen. 
 
 
Knutepunkt Harstad 
Harstad havn er stamnetthavn med funksjoner knyttet til gods- og persontrafikk, fiskeri og 
basefunksjoner for olje- og gassvirksomhet samt spredte anløp av cruisebåter. Harstad er 
hovedhavn for import av petroleumsprodukter til landsdelen nord for Bodø. Produktene 
distribueres videre med tankbil eller båt.  
Persontrafikken over havnen var i 2012 på ca. 500 000 passasjerer (ferjer, hurtigbåt og 
Hurtigrute), mens godsomløpet er på totalt 410 tonn pr år. Både gods- og 
persontransporten har vært stabil de siste 5 årene.  
Havnen dekker først og fremst behov i Sør-Troms, men også til enkelte kommuner i Ofoten 
og Vesterålen/Lofoten. Det pågår arbeid for utvikling av havnas infrastruktur og rolle som 
regionalt knutepunkt i framtiden. Havnen knyttes til riksvegnettet via rv83 som i dag dekker 
havnens behov for veginfrastruktur.  
 
I tillegg er sentrallageret til landbrukssamvirket i Nord-Norge og landsdelslageret for 
petroleumsprodukter lokalisert i Harstad. Virksomhetene genererer mye transport i det de 
daglig mottar og distribuerer store godsvolumer regionalt og i landsdelen for øvrig. Rv83 er 
særlig belastet i forhold til disse transportene.   
  
Knutepunkt Tromsø 
Tromsø havn er delt i tre havneavsnitt: Sentrum der hovedtyngden er passasjertrafikk og 
knutepunkt for reisende i bo-og arbeidsmarkedsregionen, Breivika med hovedtyngden på 
godstransport, fiskeri og terminaltjenester og Grøtsund som tiltenkes funksjoner knyttet til 
industri og basevirksomhet for petroleumsvirksomhet.  
 
Breivika hadde i 2013 et samlet godsomslag på ca. 1,4 mill. tonn, der 20 % var 
stykkgods/containere. Havnen er landsdelens største fiskerihavn med ca. 600 000 tonn fisk 
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og fiskeprodukter lasset/losset i 2013. Det er behov for å bygge ut terminalanlegg for 
fryselagre som del av logistikkjeden fra fangst til produksjonsbedrifter samt tilrettelegge 
arealer for vekst i annen maritim virksomhet. Breivika har tilknytning til E8 via rv862. Som 
ledd i den industrielle nordområdesatsingen arbeider Tromsø kommune med planer om å 
utvikle havneavsnittet Grøtsund/Tønsnes som industrihavn basert på 
petroleumsvirksomheten i Barentshavet og Den nordlige sjørute. Havneavsnittet har i dag 
tilknytning til E8 via fylkesveg.  
 
Persontrafikken domineres av hurtigbåter og Hurtigruten og havnen hadde i 2013 ca. 1,2 
mill. passasjerer. Det er planer om utbygging av ny passasjerterminal på Prostneset i Tromsø 
by. Tromsø har utviklet seg til å bli en betydelig cruisehavn i nasjonal målestokk med 104 
anløp og 108 000 passasjerer i 2013. Tromsø er snuhavn for deler av cruisetrafikken i Nord-
Norge som innebærer økt trafikk over Langnes lufthavn.  
 
 
Lufthavner  
På grunn av lange avstander har luftfarten en større betydning i Nord-Norge enn i andre 
landsdeler. Både for reiser til/fra landsdelen og innen landsdelen er andelen flytransport 
høyere enn i andre landsdeler. Det har vært en økning på 29 % i antall flypassasjerer på 
lufthavnene i Nord-Norge i tidsrommet 1998-2013, med en årlig vekst på 1,8 %.  
 
På rute 8a er det tre nasjonale/regionale lufthavner og sju lokale lufthavner. Tromsø og de 
regionale lufthavnene har de siste ti årene hatt sterk vekst.  
 
Passasjerer på nasjonale og regionale lufthavner 1998 og 2013. 1000 passasjerer 
Lufthavn 1998 2013 %-endring Årlig vekst i 

% 
Evenes 457 642 40 % 2,3 % 
Bardufoss 141 208 48 % 2,6 % 
Tromsø 1343 1828 36 % 2,1 % 
Kilde: Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier. 2013 
 
I Nasjonal transportplan 2014 - 2023 foreslår Avinor å etablere en ny lufthavn i Lofoten. 
Denne er tenkt å erstatte de lokale lufthavnene Svolvær og Leknes evt. også Skagen 
(Stokmarknes) avhengig av lokalisering. Valg av lokalisering av ny lufthavn i Lofoten vil få 
betydning for utvikling av riksvegnettet i regionen. Problemstillingen om lufthavnstrukturen i 
Lofoten/Vesterålen inngår i mandatet til KVU Lofoten. Avinor vil i revisjon av Nasjonal 
transportplan 2018 – 2027 gjøre en vurdering av lufthavnstrukturen i Nord-Norge. 
Den lokale flyplassen i Narvik vil bli lagt ned når E6 Hålogalandsbrua er åpnet for trafikk. 
 
I dag er flyfrakten i stor grad konsentrert til Oslo lufthavn Gardermoen. Direkte flytransport 
av ferskfisk fra Troms vil kunne bli et aktuelt tema fram mot 2050. I dag går mesteparten av 
ferskfisken med bil fra Nord-Norge til større lufthavner i Europa for videre transport med fly. 
Det har tidligere vært gjort forsøk med direkte flytransporter med fersk fisk fra Nord-Norge, 
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men forsøkene har hatt lav lønnsomhet. På rute 8a er Evenes lufthavn egnet for denne type 
flyvinger.   
 
Andre mindre, regionale knutepunkt for gods- og persontransportene på rute 8a er Svolvær, 
Stokmarknes, Sortland, Leknes og Finnsnes. 
 
Hovedtransportstrømmer på veg i rute 8a. 
 
Kartet nedenfor er hentet fra Nasjonal godstransportmodell. Modellen synes å inneholde 
enkelte logiske brister i godsstrømmene på E10 mellom Tjeldsund og Narvik og på 
ferjesambandet på rv827.  
 

 
 
E6 framstår tydelig som hovedåren for godstransportene i rute 8a. Narvik og Tromsø er de 
sentrale knutepunktene for transportene av stykkgods og matvarer til/fra jernbanen og 
godsterminalen i Narvik. E6 mellom Narvik og Fauske har fått økt betydning for 
godstransportene og godsvolumene over Fauske vokser.   
Ruta har stor betydning for eksporten av sjømatprodukter til markeder i Russland og EU.   
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E6 og E10 er hovedårene for ferskfisktransportene, men flere fylkesveger, særlig i Midt-
Troms og Vesterålen, har samme viktighet og funksjon.   
 
En stadig større andel av fersk laks fraktes på E6 fra Vest-Finnmark, Troms og rv85/E10 fra 
Vesterålen til Narvik og videre med jernbane (Ofotbanen) til terminalen på Alnabru. Derfra 
går transportene med bil til kontinentet. E10 over Bjørnfjell til Sverige er den viktigste 
grenseovergangen på ruta for fisketransportene til EU. Deler av oppdrettslaksen som 
eksporteres fra Vest-Lofoten og Salten går med bil til Bodø/Fauske og videre med tog 
(Nordlandsbanen) til Alnabru for omlasting til bil, mens det øvrige går direkte med bil til 
destinasjon på kontinentet.  
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4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA 

4.1 Trafikkforhold 

Rundt 80 % av riksvegnettet på rute 8a er lavtrafikkert med en årsdøgntrafikk på under 4000 kjøretøy. 
Flere strekninger, tilsvarende 46 % av riksvegnettet, har en årsdøgntrafikk under 1500 kjøretøy; 
Kun 1 % av vegnettet har en årsdøgntrafikk over 12000 kjøretøy, lokalisert til byene Harstad ogTromsø.  
 

Tabell 2 Antall km med ulike ÅDT-intervaller pr. 2018 

 ÅDT 
<1500 1500 - 

4000 
4 000- 
6 000 

6 000- 
12 000 

12 000- 
20 000 

20 000- 
50 000 >50 000 

Veg  

E6 184 181 30 7 1   

E8  39 25 10 1,4 0,5  

E10 186 155 9 20    

Rv 83   16 6 4   

Rv 85 27 9 0,5 0,6    

Rv 827 39       

Rv 833 0,4       

Rv 853 1,7 0,1      

Rv 862  0,1  0,9 3,4   

Sum (km) 438,1 384,2 80,5 44,5 9,8 0,5  

Sum (%) 46 % 40 % 8 % 5 % 1 % 0 %  
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Figur 4: Trafikkmengde fordelt på ÅDT-intervaller pr. 2018. 
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4.2 Framkommelighet. 

4.2.1 Vegstandard 

Ved inngangen til 2018 vil 228 km av totalt 959 km på rute 8a være utbygd til vegnormal 
standard.  
 
 
Figur 5: Vegnormalstandard på  rute 8a pr. 2018.  
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Tabell 3 Antall km med ulik vegbredde pr. 2018  

Veg Klasse 0 
Mangler gul 
midtlinje (< 
6 m) i 
praksis 1 
feltsveg 

Klasse 1 
2 feltsveg 
6m – 8,5 m 

Klasse 2 
2 feltsveg 
8,5m-9,9m 

Klasse 3 
2 feltsveg 
> 10 m 

Klasse 4 
2/3-
feltsveg 
med 
midtdeler 

Klasse 5 
4 feltsveg 

E6 0,9 318,3 71,4 11,4  
E8 1,4 21,7 38,9 9,2 4,2
E10 103 249 19,5  
Rv 83 12 15,5  
Rv 85 5 29 2,8  
Rv 827 4,3 34,7  
Rv 833  0,8  
Rv 853 0,3 1,4  
Rv 862 3,2  1,2
Sum 
(km) 

114,9 669,3 148,9 11,4 9,2 5,4

Sum 
(%) 

12 % 70 % 16 % 1,2 % 1 % 0,6 %

 
Flere av strekningene som har vegbredde mindre enn 8,5 meter oppfyller ikke 
vegnormalenes krav til horisontal og vertikal geometri. De strekningene som er spesielt 
utfordrende er: 
 
Strekning Problem 
E6 Megården – Mørsvikbotn 16 tunneler med liten kjørebanebredde. Stigninger. 
E6 Mørsvikbotn – Ballangen Dårlig horisontal og vertikal kurvatur. Seks stigninger. 
E6 Stormyra – Bjerkvik nord Dårlig horisontal kurvatur. 1 km mangler gul midtlinje. 
E10 Riksgrensen – x E6 Dårlig horisontal- og vertikal kurvatur og stigning. Tunnel 

med liten kjørebanebredde. 
E10 Tjeldsund bru - 
Gullesfjordbotn 

18 km mangler midtlinje. Dårlig horisontal kurvatur. 
Stigninger ved Tjeldsund bru og Kåringen. 

E10 Fiskebøl - Å 85 km mangler gul midtlinje. Flere strekninger med dårlig 
geometri. To tunneler har liten kjørebanebredde. 

Rv 85 Gullesfjordbotn - 
Langvassbukt 

5 km mangler gul midtlinje. Dårlig horisontal og vertikal 
kurvatur. 

 
Dette inkluderer 75 km av E10 øst for Gullesfjordbotn, som har reduserte krav til vegbredde. 
Vegdirektoratet har tidligere fastsatt at E10 skal ha vegbredde 7,5 meter fra Tjeldsund bru til 
Napp, og 6,5 meter fra Napp til Å.  
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I ettertid er det utarbeidet KVU for E10/Rv 85 Evenes – Sortland. Her ble vegbredden for E10 
øst for Gullesfjordbotn fastsatt til 8,5 meter. KVU for E10 Fiskebøl – Å er under utarbeiding, 
og hvilken vegbredde som skal legges til grunn vil bli vurdert i denne. 
 
I 2018 vil 784 km ha vegbredde mindre enn 8,5 meter, hvorav 115 km vil mangle gul 
midtlinje. 
 
Kostnader for å etablere gul midtlinje 
Flere av strekningene på E10 og Rv 85 som mangler gul midtlinje kan være aktuelt å legge 
om på grunn av geometri eller bebyggelse. KVU E10/Rv 85 Evenes – Sortland er behandlet i 
regjeringen. Vedtatt konsept omfatter delvis omlegging, omfanget av omlegging vil avklares 
gjennom videre planlegging. For E10 i Lofoten er KVU nå i oppstartfasen. Også her kan 
omlegging av enkelte strekninger bli aktuelt. Det er derfor ikke mulig å angi kostnadene for 
å sikre oppmerking av gul midtlinje isolert sett. 
 
Punkter på ruta med fri høyde under 4,2 meter: 
E10: Børra tunnel og Rørvikskaret tunnel i Lofoten har skiltet høyde 4,2 meter, men dette 
forutsetter sentrisk kjøring. 
 

4.2.2 Risiko og sårbarhet 

Transport av farlig gods innebærer en særlig risiko. På rute 8a er oljeselskapenes 
hovedtankanlegg for lagring og distribusjon av oljeprodukter lokalisert i Harstad (Ytre 
Gangsås) og Tromsø (Skjelnan). Distribusjon fra hovedtankanleggene skjer i hovedsak på 
veg.  30 lastede vogntog kjører ut fra Gangsås tankanlegg hvert døgn. Transporten går på 
Fv. 712, Rv 83 til E10, Rv 85 og E6.  
 
Den strekningen som er mest kritisk for risoko og sårbarhet er E6 mellom Megården og 
Mørsvikbotn nord for Fauske. Strekningen har 16 tunneler. Dersom en av tunnelene må 
stenges er eneste onkjøringsmulighet via Sverige med omjkøringstid 11 timer. 
Tjeldsund bru på E10 er kritisk mht stenging. Det er ikke omkjøringsmulighet dersom brua 
blir stengt ved sterk vind eller uhell. 

Tabell 4 Deler av ruta som er har spesiell risiko og sårbarhet 

Veg Hendelse Sted 
E6  Stengt veg -Tunnelhendelser Megården – Elvkroken 
E10 Stengt veg > 24 t -Tjeldsund bru Tjeldsund bru 
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4.2.3 Fartsgrenser 

21 % av vegnettet på ruten har nedsatt fartsgrense. Dette gjelder hovedsakelig strekninger inn mot 
byer og i tettsteder. Hele 79 % av vegnettet har en hastighet på 80 km/t eller mer. For å bedre 
framkommeligheten på ruten er det en utfordring å redusere andelen med lavere hastighet enn 70 
km/t. 

Tabell 5 Veglengder med hastighetsbegrensning pr. 2018 

Veg 30 
km/t 

40 
km/t

50 
km/t 

60 
km/t 

70 
km/t

Sum 
hastighets-
begrensning

Prosent 
hastighets-
begrensning 

80 
km/t 

90 
km/t

E6   0,5 13,2 24,2 24,1 62 15 % 297 44 

E8   2,4 8,2 12,5 23,1 31 % 35 17,5 

E10 0,8  18,1 54,4 10,3 83,6 22 % 261 27 

Rv 83   4,4 6,4 3,5 14,3 55 % 12  

Rv 85   0,9 7,4  8,3 22 % 29  

Rv 827   1,6 0,5 0,9 3 8 % 36  

Rv 833    0,4  0,4 100 %   

Rv 853    1,8  1,8 100 %   

Rv 862   0,5 3,2 0,7 4,4 100 %   

Sum 
(km) 

 0,6 43,9 116,1 61,3 200,9 21 % 670 88,5 

Sum 
(%) 

 
0 % 5 % 12 % 6 % 21 %

 
70 % 9 %
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4.2.4 Reisetider 

Tabell 6 Reisetider  

Vegstrekning 
(Til – Fra) 

Delstrekning Lengde  
(km) 

Reisetid 2018  
(min) 

Spesielle forhold 

E6 Fauske - 
Narvik 

Fauske - Bognes 164 145  

Bognes - 
Skarberget  

 25 Ferge eks 
ventetid 

Skarberget - 
Narvik 

74 67  

Narvik - 
Nordkjosbotn 

 165 147  

E10 Riksgrensen – 
Bjerkvik 

 41 37  

E10 Bjerkvik - 
Gullesfjordbotn 

Bjerkvik – 
Tjeldsund bru 

60 51  

Tjeldsund bru - 
Gullesfjordbotn 

66 61  

E10 
Gullesfjordbotn - 
Å 

Gullesfjordbotn - 
Fiskebøl 

48 41  

Fiskebøl - Napp 106 102  

Napp - Å 59 62  

E8 Nordkjosbotn 
- Tromsø 

 74 68  

Rv 85 Bognes - 
Sortland 

Bognes – Lødingen 
fk 

 55 Ferge ekskl 
ventetid 

Lødingen Fk – 
Kåringen 

3 2  

Gullesfjordbotn - 
Sortland 

34 32  

Rv 827 
Sommerset - 
Sætran 

Sommerset - 
Sætran 

39 35  

Drag - Kjøpsvik  45 Ferge 
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4.2.5 Høyfjellsproblematikk 

Stengt veg eller kolonnekjøring på grunn av høyfjellsproblematikk forekommer på to 
vegstrekninger; E6 Kråkmofjellet mellom Fauske - Bognes og E10 Bjørnfjell mellom E6 og 
riksgrensen.  
Diagrammene nedenfor viser antall tilfeller midlertidig stengt veg og kolonnekjøring fra 
2009 til 2014.  
 
 

 
 
 
 

 
 
I tillegg er strekningene E6 Ulvsvågskaret, E6 Skjellesvikskaret, E6 Gratangsfjellet og E10 
over Kåringen problematiske vinterstid. 
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4.2.6 Tungtransport 

Følgende strekninger på rute 8a er tillatt for vogntoglengde 25,25 meter med totalvekt 60 
tonn: 
 
Veg Strekning Maks totalvekt, 

tonn 
Lengde, 
km 

Andel  

E6 Nordkjosbotn – x Fv 295 Stormoen 60 9,5 2 %
E8 Nordkjosbotn – x Rv 862 Breivika 60 75,7 100 %
Rv 862 X E8 – Tromsø lufthavn 60 4,4 100 %
Sum rute 8a 89,6 9 %
 
Ofotbanen stanser i Narvik og godstransportene videre nordover og vestover skjer i 
hovedsak med trailere. Det er en utfordring å bygge ut vegnettet for å tillate større 
modulvogntog.  
 
Flaskehalser som gir problemer med fremkommelighet og punktlighet 
Problemer med fremkommelighet og punktlighet for godstransport på rute 8a er i hovedsak 
knyttet til smale tunneler og stigninger. Liten kjørebanebredde i tunneler medfører at tunge 
kjøretøy må redusere farten, og til dels stoppe, ved møting på grunn av risiko for å berøre 
tunneltaket. Dette gjelder hele året. Stigningene medfører problemer spesielt vinterstid ved 
glatt vegbane, men også om sommeren på grunn av at kjørehastigheten reduseres. 
 
E6 Fauske – Bognes: 
E6 gjennom Sørfold har 16 tunneler med samlet lengde 18 km. Tunnelene har 
kjørebanebredde 5,5 – 5,7 meter, og fri høyde 4,2 meter. De største stigningene med 
framkommelighetsproblemer er strekningen Sommerseth – Kobbelv, Kråkmofjellet, 
Merkforrbakken, Ulvsvågskaret og Nordkil – Botn. 
 
E6 Skarberget – Narvik:  
Forså tunnel mellom Skarberget og Ballangen har kjørebanebredde 5,5 meter. Stigning over 
Skjellesvikskaret er en flaskehals.  
 
E6 Narvik – Nordkjosbotn: 
Stigninger nord for Bjerkvik, Gratangsfjellet, Fossbakken og Brandvoldbakken. 
 
E10 riksgrensen – Trældal: 
Kryss E6 E10 ved Trældal, samt noen stigninger på strekningen gir utfordringer i tillegg til 
vegstenging på Bjørnfjell vinterstid som gir redusert forutsigbarhet.  
 
E10 Snubba – Tjeldsund bru: 
Stigning mellom Bogen og Evenes flyplass. 
 
E10 Tjeldsund bru – Gullesfjordbotn: 
Stigninger ved Tjeldsund bru og Kåringsbakken. 
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E10 Fiskebøl – Leknes: 
Stigninger i kurve ved Torvdalshalsen og Vonheim/Sjurbakken.  
 
De viktigste flaskehalsene for tungtransporten på rute 8a pr 2018. 

 
 
 
Tilknytning til nasjonale godsknutepunkt 
Narvik jernbane- og havneterminal  
Terminalen er tilknyttet E6 i rundkjøring via arm til E6. Veglengden er 350 meter, 
vegbredden er 7 – 7,5 meter. 

Tromsø havn Breivika  
Ny adkomst fra E8 er prioritert i handlingsprogrammet 2014 – 2017. Prosjektet er ferdig 
prosjektert og er klart til oppstart. 

Harstad havn 
Stangnes havneterminal håndterer det meste av godstransport over Harstad havn. 
Terminalen er tilknyttet Rv 83 via Fv 848, som har lengde 1,6 km og vegbredde 7 – 7,5 
meter. 
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4.2.7 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 knutepunkt både i Rute 7 og Rute 8a. For rute 7 er knutepunktet både et 
oppsamlingspunkt og et startpunkt for reiser mot Bodø og en del av Bodøs 
pendlingsomland. For rute 8a er knutepunktet overgangspunktet for Nordlandsbanen 
sydover og ekspressbusser videre nordover. På E6 nordover mot Narvik ca 230 km er 
ekspressbuss det eneste kollektivtilbudet. Kysten trafikkeres av hurtigbåt eller en 
kombinasjon av ferge og buss. Narvik det andre større knutepunktet på strekningen.  
 
E10 Moskenes-Riksgrensen 
På denne strekningen går flere rene ekspressbussruter som er knyttet til E10. I tillegg finnes 
korte og lange lokale bussruter og flybusser fra flere av byene langs aksen. Mange av disse 
har en relativt god frekvens.  
 
E6 Narvik- E8 Tromsø 
Strekningen har både et gjennomgående ekspressbusstilbud, med tilknytningspunkter for 
lokalbusser langs hele strekningen. Det er behov for investeringer i flere knutepunkter på 
strekningen, både av trafikksikkerhetsmessige årsaker og med tanke på tilgjengeligheten for 
reisende. Nordkjosbotn er del av pendlingsomlandet til Tromsø. Tromsø er den største byen 
i Nord-Norge og befolkningen er stadig økende. Byen opplever derfor stor trafikkvekst, også 
på riksvegene. Dette medfører problemer for avviklingen av kollektivtrafikken.  
 

4.2.7.1 Ekspressbusstrafikk 
 

Tabell 7 Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta 

Veg Strekning Operatør Rute Hyppighet 
Til Fra 

E6 Fauske Narvik Cominor 23/720  
Rv83/E10/Rv85 Harstad Sortland Cominor 23/761  
E6/E10/Rv 85 Narvik Sortland Boreal 23/762  
E6/E10 Evenes Lh Narvik Cominor 501 11 g daglig 
E6/E10 Narvik Kiruna Lænstrafiken  2 g daglig 
E10 Leknes Svolvær Cominor 18/741  
E6/Rv83 Evenes Lh Harstad Boreal  9 g daglig 
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E10/E6 Narvik Leknes Boreal 23-760  
 Evenes Lh Sortland Boreal  7 g daglig 
E8/E6 Tromsø Narvik Torghatten 

Trafikkselskap 
100  

E6/E8 Finnsnes Tromsø Torghatten 
Trafikkselskap 

110/105  

E6/E8 Alta Tromsø Torghatten 
Trafikkselskap 

150  

E6/E8 Storslett Tromsø Torghatten 
Trafikkselskap 

160  

4.2.7.2 Rutebåttrafikk 

Tabell 8 Rutebåtruter ved hele/deler av ruta 

Veg 
Strekning 

Operatør Rute nr. på ruten Hyppighet Fra  Til 
 Bodø Svolvær Torghatten 23-755 1 pr. dag 
 Harstad Tromsø Boreal Tronsport 2 2-3 pr. dag 
 
Rutebåttilbudet og terminaler drives av hhv Nordland og Troms fylkeskommuner.  
 

4.2.7.3 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 
 
I Tromsø er det stort behov for flere kollektivfelt pga. store fremkommelighetsproblemer i 
rushtiden. Det bør utredes om det kan legges bedre til rette for flere bussruter som 
forlenges fra Giæverbukta til Tromsø lufthavn.   
 
Harstad har et uoversiktlig rutesystem og meget lav standard på holdeplassene. Harstad har 
ikke kollektivfelt pr i dag.  Det er stort potensiale for forbedring med Harstadpakken.  
 

Tabell 9  Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Veg 
Strekning 

Sted Problem/Kommentar Fra  Til 
Rv 
862 

Giæverbukta 
terminal 

 Tromsø Knutepunktet trenger 
kollektivprioritering og flere 
inn/utkjøringer. Knutepunktet bør 
bygges om fra perronger til 
sentraløy. 

Rv 
862 

Langnestunnelen Rundkjøring 
Giæverbukta 

Tromsø Trenger kollektivfelt. 

Rv 
862 

Rundkjøring 
Giæverbukta 

Flyplassen Tromsø Kollektivfelt mellom Giæverbukta og 
flyplassen bør utredes (se 
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tilfartskontroll på 
http://tiltakskatalog.no/b-2-1.htm 
) 

Rv 83 Kanebogen Sentrum Harstad Behov for 
kollektivprioritering/kollektivfelt 

 

4.2.7.4 Kollektivfelt og sambruksfelt 
 
Det er ikke bygget ut kollektivfelt eller sambruksfelt på noen strekninger på rute 8a. For Tromsø inngår  
kartlegging og vurdering av behov for kollektiv- og/eller sambruksfelt i prosjektet Transportnett  
Tromsø (TNT).  

Tabell 10 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektiv-/sambruksfelt Fra Til 
Status per 2018 Behov fram til 

2050 
Sted meter Sted meter 

 Kollektivfelt       
 Sambruksfelt       
Sum (km)        
Sum (%)        
 
 

4.2.7.5 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 
 
Tabellen gir en samlet oversikt over status og behov for nye kollektivknutepunkt, 
holdeplasser og innfartsparkering/park-and-ride anlegg pr. 2018. 

Tabell 11 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Tiltak Antall totalt pr. 
2018 

Behov for nye pr. 
2018 
(stk.) 

Kollektivknutepunkt 43  
Stamruter 1  

I byer/tettsteder 5  
Utenfor byer/tettsteder 37  

Holdeplasser 860  
Stamruter 4  

I byer/tettsteder 188  
Utenfor byer/tettsteder 668  

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

0  
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Oversikten over antall holdeplasser er usikker, og vil være under endring ifm 
opprettelse/nedlegging av kollektivruter. Behovet ajourføres i planfasen. Det er p.t. ikke 
innfartsparkering noen stedere på ruten. Behovet ansees i første omgang kun aktuelt ifm. 
bymiljøavtale for Tromsø.  
 

4.2.7.6 Universell utforming 
 
En grov gjennomgang av ruta viser ellers at det pr. 2014 er skiltet i alt om lag 888 
holdeplasser langs rute8a. 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 01.01.2018 vil det være 6 kollektivknutepunkt på rute 8a som er universelt utformet; 
Bjerkvik og Tjeldsundbrua på E10, Fossbakken, Fauske stasjon og Nordkjosbotn på E6, 
Kanebogen på rv 83. 
 
Det gjenstår å gjøre tiltak på følgende knutepunkt: 

 På E6: Elvekroken, Tømmernes, Ulvsvåg, Dragskrysset, Bognes, Efjorden, Ballangen, 
Sjomenkrysset, Jernbanestasjon i Narvik, Øyjord, Langmyra, Setermoen, Heggelia, 
Buktamoen, Olsborg,Heia 

 På E8: Fagernes 
 På E10: Grovfjordkrysset, Evenes lufthavn, Lødningen, Gullesfjordbotn, 

Sigerfjordkrysset, Dørumsvingen, Fiskebøl, Vestpollen, Svolvær hurtigbåtkai, Rørvika, 
Kleppstad, Sundklakk, Vestresandkrysset, Bøstad, Unstadkrysset, Utkleivakrysset, 
Leknes, Frevangkrysset, Sund, Moskenes fergeleie  

 Rv83: Medkila, Sama øst, Bergelv, Harstad sentrum,  
 Rv 862 Giæverbukta 

Tabell 12 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Antall 
totalt pr. 
2018 

Herav antall universelt 
utformet pr. 2018 
(oppgi antall pr kategori etter 
registreringsmetodikk)

Restbehov for 
universell utforming 
fram til 2050 

  Antall Antall Antall  
Kollektivknutepunkt 48 35 1 6  
-Stamruter     
-I byer/tettsteder 10 7 1 2  
-Utenfor 
byer/tettsteder 

38 28  4  

Holdeplasser 888 655 232 1  
-Stamruter 3 3    
-I byer/tettsteder 188 156 32 1  
-Utenfor 
byer/tettsteder 

697 496 200   
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4.2.8 Ferjesamband 

Registreringene som går på kvalitet/universell utforming av fergeleier på riksveg er 
mangelfulle. Fremtidige registreringer bør sees i sammenheng med den 
kvalitetsgjennomgangen som nå gjøres av objektene i NVDB.  

Tabell 13 Ferjesamband og universell utforming 

Ferjesamband Antall 
ferjeleier 

Antall 
ferjeleier, 
universelt 
utformet 

Antall 
ferjer 

Antall 
ferjer, 
universelt 
utformet 

Til Fra 

Bodø Moskenes 2 1 1 1 

Bodø Røst – Værøy  2 0 1 1 

Bognes  Skarberget 2 0 1 0 
Bognes Lødingen 1 0 2-3 2 
Drag Kjøpsvik 2 0 1 0 

Sum antall 9 1 6-7 4 
 
Så godt som samtlige ferjeleier på ruten har behov for utbygging til universell utforming. 
Fire av fergene oppfyller krav til universell utforming. 

4.2.9 Skredsikring 

Tabell 15 viser skredutsatte punkt og strekninger med prioriteringsfaktor høyere enn 2,5 og 
3,5 basert på gjeldende skredsikringsplan datert november 2011.  

 

Tabell 16 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018 

Veg Skredutsatte punkter/strekning 
Prioriteringsfaktor 

> 2,5 > 3,5 
E6 Fauske - Bognes 2  
E6 Skarberget - Ballangen  1 
E10 Fiskebøl - Å 3 5 
Sum  5 6 
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Nærmere omtale av punkt/strekninger med prioriteringsfaktor større enn 3,5:  
 
Strekning Type skred Prioriterings-

faktor 
Aktuelt tiltak 

E6 Skjellesvikskaret Snøskred, sørpe-skred, 
steinsprang 

3,9 Tunnel som også eliminerer 
stigning 

E10 Svolværfjellet Snøskred, steinsprang 3,5 Tunnel 
E10 Fiskfjord vest Snøskred 3,6 Tunnel eller rasoverbygg 
E10 Flakstadpollen Snøskred 3,8 Omlegging 
E10 Ramberg Snøskred 3,6 Omlegging 
E10 Tind/Åkranvika Snøskred 3,7 Omlegging 
 
Det vil fortsatt være behov for skredsikring av E10 i Lofoten i perioden 2018 – 2027. 

4.2.10  Tilrettelegging for gående/syklende 

Store deler av Rute 8a går gjennom tynt befolkede områder der det ikke er aktuelt å 
tilrettelegge spesielt for gående og syklende. Disse strekningene er ikke med i tabellen.  

Strekninger som er vurdert som aktuelle for tilrettelegging er områder inn mot byer, 
strekninger med randbebyggelse og strekninger som er aktuelle som skoleveg. For veger 
med dimensjoneringsklasse H4 og H5 skal det være et tilbud til gående og syklende. 

Behovet som står igjen i 2018 er vurdert ut i fra hva som vurderes som mest aktuelt. Mer 
detaljert planlegging vil kunne gi andre løsninger enn det som er vurdert her. F.eks. kan 
sykkelveg med fortau være et alternativ til sykkelfelt og fortau.  

Tabell 17  Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 

Veg Kategori Tilbud pr. 2018  
(km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

  Rv Fv  
E6 a) Blandet trafikk  22  
E6 b) Gang- og sykkelveg 31  17
E6 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau  2,8
E6 d) Sykkelveg med fortau  1,3
E6 e)  Kun anlegg for gående 3,4  0,7
E8 a) Blandet trafikk  13  
E8 b) Gang- og sykkelveg 3,6  4,3
E8 d) Sykkelveg med fortau  3,6
E8 e)  Kun anlegg for gående 3,8  
E10 a) Blandet trafikk  47  
E10 b) Gang- og sykkelveg 33  41
E10 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau  1,8
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E10 e)  Kun anlegg for gående 15  9
Rv 83 a) Blandet trafikk  8  
Rv 83 b) Gang- og sykkelveg 9,5  2
Rv 83 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau  8
Rv 85 a) Blandet trafikk  5,3  
Rv 85 b) Gang- og sykkelveg 1,8  5
Rv 85 e)  Kun anlegg for gående 1  
Rv 853 b) Gang- og sykkelveg 1,3  0,5
Rv 862 b) Gang- og sykkelveg 9,4  
Rv 862 d) Sykkelveg med fortau  9,4

 
 

4.2.10.1 Gående 
 

Bypakke Harstad tilrettelegger for aktiv transport gjennom gange og sykkel, men har ikke 
hatt eget fokus på gående. I Transportnett Tromsø er tilbud til gående skilt ut som et eget 
delprosjekt. 

 

4.2.10.2 Syklende 
 

Følgende byer langs ruten har laget planer for hovedvegnett for sykkel: Narvik, Harstad, 
Sortland og Tromsø. Fauske er i gang med arbeidet og det er aktuelt å starte arbeid med 
hovedvegnett for sykkel i Svolvær/Kabelvåg.  

Staten har ansvar for totalt 71 km av hovedvegnettet for syklende på ruten. 

Ut fra dagens behov er det ikke vurdert slik at sykkelekspressveg er aktuelt for andre 
strekninger enn inn mot Tromsø. Spesielt fra Kvaløya kan en slik ekspressveg være aktuell. 

Vi har som mål at sykkelandelen skal økes til 8 % på landsbasis. Dvs. at i større byområder 
må andelen ligge vesentlig høyere. Det vil derfor kreve mye tilrettelegging, men også 
kampanjer for å nå en slik andel. En heving av sykkelandelen vil også kreve at noen av 
dagens anlegg rustes opp med tanke på flere syklister. 
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4.3 Trafikksikkerhet 

Tallet på personskadeulykker på rute 8a har gått stadig nedover de siste årene og blitt 
redusert med 45 % i løpet av de siste 10 år. 
 

 
 
 
Samlet reduksjon mellom de to siste 5-årsperiodene er vist i tabellen nedenfor. 
 
 2004-2008 2009-2013 Endring 
Antall ulykker 535 438 -18 % 
Antall drepte og skadde 858 664 -23 % 
Antall drepte og hardt skadde 126 119 -6 % 

 
Vanligste ulykkestype er utforkjøringer med en andel på 42 % av alle personskadeulykker 
(perioden 2009-2013). Deretter følger møteulykker med 25 % og ulykker med samme 
kjøreretning med 14 %. Den store ulykkesreduksjonen har skjedd over alle ulykkestyper – 
bortsett fra møteulykker som har ligget på samme nivå i hele siste 10-års periode. Når det 
gjelder ulykkene med alvorligst skadegrad så var til sammen 85 % av alle drepte og hardt 
skadde involvert i utforkjøring eller møteulykke – herav hele 60 % i møteulykker. 
 
47 % av ulykkene skjer på E6 og 27 % på E10 mens E8 har om lag 12 % av det totale 
ulykkestallet på ruta. Andelene er omtrent de samme om vi kun ser på ulykker med drepte 
og hardt skadde, bortsett fra at andelen på E8 øker til 18-19 %. Det er særlig den store 
ulykken i Lavangsdalen i 2011 som drar opp denne andelen. Til sammen 9 personer ble 
drept eller hardt skadd i denne ulykken. 
 
Det har i den senere tid vært mye fokus på uhell som involverer vogntog, særlig vinterstid. 
Det er relativt få av disse uhellene som ender med personskader. På rute 8a utgjør 
vogntogulykkene om lag 12 % av det totale ulykkestallet. Konsekvensene i slike ulykker er 
imidlertid ofte store. Nesten en fjerdedel av alle som blir drept eller hardt skadd på rute 8a 
inntreffer i ulykker med vogntog involvert. De siste 5 årene har i alt 9 personer blitt drept og 
18 hardt skadd i ulykker med vogntog. 
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Det er fire ulykkesbelastede punkter på rute 8a. To av disse er på rv. 862 i Tromsø. I tillegg 
er det slike punkt på E6 i Narvik sentrum og på rv. 83 utenfor Harstad. Det legges opp til at 
disse ulykkespunktene fjernes i samband med planlegging/gjennomføring av bypakker i 
perioden 2018 – 20 
 
Tabell 18 Ulykker på rute 8a siste 6 år (2008-2013) 
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Veg Hoved-
strekning 

Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

Registrert 
skadekostnad 
(mill.kr/ km og år) 3) 

E6 Fauske - 
Bognes 

164 1500 65 4 15 0,349

Skarberget 
– Narvik N 

81 2500 63 3 9 0,541

Narvik N – 
Nordkjosbo
tn 

178 2800 130 11 27 0,766

E10 Riksgr. – 
xE6 

27 800 8 0 0 0,048

Bjerkvik - 
Gullesfjord
botn 

126 2200 57 5 12 0,450

Gullesfjord
botn - Å 

211 1900 77 6 10 0,320

E8 Nordkjosbo
tn - 
Tromsø 

76 4700 50 9 7 1,118

Rv 
827 

Sommerset 
- Sætran 

39 600 4 0 1 0,126

Rv 85 Gullesfjord
botn - 
Sortland 

34 1500 8 0 3 0,171

Rv 83 xE10 - 
Harstad 

26 7600 44 2 6 1,011

Rv 
862 

xE8 – 
Tromsø 
lufthavn 

4,5 15000 21 0 1 1,813

Rv 
833 

xE10 – 
Evenes lh 

0,4 1300 0 0 0 0

Rv 
853 

xE6 – 
Bardufoss l 

1,8 1100 0 0 0 0

Sum 
 

  527 40 91

1) Kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 
2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 
3) Forventa skadekost som kommer fram i Skost 
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4.3.1 Firefelts veg 

Tabell 19 Strekninger med 4-feltsveg 

Veg Hovedstrekning Status 4-felts veg 
pr. 2018 (km) 

Behov 4-felts veg 
pr. 2018 (km) 

E8 Laukslett - Tromsø 4,3 9,6
Rv862 Breivika – Tromsø flyplass 1,1 3,2
Sum (km)  5,4 12,8
 

Prognosene for trafikkutviklingen mot 2050 viser at det vil være behov for 4-feltsveg inn 
mot Tromsø by og internt i Tromsø mellom Breivika og Tromsø lufthavn, Langnes. 
Prosjektene forutsettes planlagt i fbm. Transportnett Tromsø. 

4.3.2 Midtrekkverk 

Tabell 20 Strekninger med midtrekkverk 

Veg Hovedstrekning Status 2/3-felts veg 
med midtrekkverk pr. 
2018 (km) 

Behov 2/3-felts veg 
med midtrekkverk pr. 
2018 (km) 

E8 Nordkjosbotn - Tromsø 9 11
E10 Leknes – Storeid 4
Sum (km)  9 15

4.3.3 Tiltak mot utforkjøringsulykker 

Det er behov for å oppgradere riksvegnettet gjennom målrettede tiltak for å forhindre 
utforkjøringsulykker og for å redusere konsekvensene av slike ulykker når de likevel skjer. 
Det er derfor et mål at alle riksveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere skal oppfylle 
gjeldende standardkrav med hensyn til utforming og omfang av siderekkverk, ettergivende 
master, profilert kantlinje og utbedring eller skilting av farlige kurver. Der det ikke er 
siderekkverk skal det utføres nødvendige utbedringer av sideterrenget.  
En foreløpig ambisjon er at standarden skal være oppfylt på riksvegnettet innen 2024, men 
ambisjonsnivået skal vurderes på nytt i arbeidet med NTP 2018-2027. Pr. 2024 vil det i 
henhold til beregninger gjenstå 710 km på rute 8a med fartsgrense 70 km/t eller mer der 
det forventes å være behov for en gjennomgang for å kartlegge behov for tiltak i forhold til 
gjeldende standardkrav. 
 
De siste 10 år (2004-2013) er det gjennomført TS-inspeksjoner på totalt 58 km av dette 
gjenstående vegnettet. Erfaringstall fra Region nord tilsier at om lag halvparten av tiltakene 
etter en TS-inspeksjon blir gjennomført.  
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4.3.4 Sikkerhetsrangering 

Vegsikkerhetsforskriften stiller krav om at det skal gjennomføres en sikkerhetsrangering av 
vegnettet. Statens vegvesen gjennomfører slik rangering to ganger i løpet av en 
fireårsperiode, til arbeidet med NTP og til arbeidet med handlingsprogrammet. 
Sikkerhetsrangeringen er gjennomført med en nærmere angitt metode beskrevet i et eget 
oppdragsnotat. Metoden baserer seg på vurdering av en framtidig forventet ulykkessituasjon 
gjennom beregning av forventede skadekostnader (FSK). Grunnlaget for dette er 
trafikkulykkesdata for perioden 2006-2013. De strekningene som framkommer på rute 8a 
gjennom dette arbeidet er vist i tabell 21. Strekninger som kommer høyt opp i alle de tre 
rangeringsmetodene A, B og C i tabellen må i utgangspunktet anses å ha et særlig alvorlig 
ulykkesproblem. NSK i kolonne C står for normale skadekostnader for tilsvarende type 
strekning. 
 
Tabell 21 «Sammenslåtte delstrekninger» med høy forventet skadekostnad 
 

Veg Fylke Sted
Fra Til 

Lengde 
(km) A B C 

Kate-
gori 

        FSK/km og år FSK/kjtkm FSK/NSK 

Hp Km Hp Km mill.kr Rang. kr Rang. Verdi Rang.

E6 18 Fauske nord - x fv. 826 Røsvik 22 0,822 22 5,989 5,2 1,008 9 0,834 11 1,001 11 2 

E6 18 Løkthaugen - Gyltvikmoen 23 23,222 23 26,222 3,0 0,635 11 1,276 5 1,345 6 2 

E6 18 Berrflogan N. - Glefloget 23 37,800 25 5,512 6,0 0,463 13 1,041 10 1,094 10 2 

E6 18 Hillingan - Skillvassbakk 29 4,419 30 7,196 14,2 0,570 12 1,178 7 1,265 8 2 

E6 18 Narvik N. - Indre Djupvik 42 4,796 43 4,834 5,8 2,102 4 1,339 4 1,555 4 2 

E6 18 Geisvik - Medby 43 24,977 43 30,300 5,3 1,119 8 1,049 9 1,281 7 2 

E10 18 Dragvik - Osmark 6 2,629 6 8,629 6,0 1,331 6 1,269 6 1,462 5 2 

E10 18 Vareid - Flakstadpollen 30 5,208 30 8,208 3,0 0,740 10 2,390 1 2,410 1 2 

E6 19 Setermoen N. - Tune 6 3,300 6 9,558 6,3 1,259 7 1,082 8 1,199 9 2 

E8 19 Fagernes - Leirbakken 5 24,431 6 3,109 4,0 2,545 3 1,452 2 1,670 3 1 

E8 19 Tromsøysundtunnelen (T1) 7 10,768 7 13,656 2,9 2,563 2 1,363 3 1,772 2 - 

Rv. 
83 19 Sørvika - Ruggevika 1 7,169 2 5,083 9,0 1,408 5 0,774 12 0,952 12 2 

Rv. 
862 19 

Tverrforb.: xDramsvn - 
Langnes 1 6,262 1 9,429 3,2 2,564 1 0,479 13 0,761 13 3 

 
 
Retningslinjene for vegsikkerhetsforskriften krever at vegstrekningene skal deles inn i ulike 
kategorier, se kolonnen «Kategori» i tabellen ovenfor. Kategoriene er: 

(1) Veger der det er behov for møtefri veg fram til 2050 
(2) Veger med fartsgrense 70 km/t eller høyere og som ikke inngår i kategori (1) 
(3) Veger med fartsgrense 60 km/t eller lavere og som ikke inngår i kategori (1) 
 

På mange av strekningene i tabell 21 er det allerede foreslått tiltak gjennom 
handlingsprogrammet for 2014-2017 (2023). De øvrige strekningene skal følges opp med 
en egen, detaljert gjennomgang inkludert vurdering av aktuelle tiltak. På rute 8a vil dette bli 
gjort for 9 av strekningene. Det gjelder: E6 Fauske nord – x fv. 826 Røsvik, E6 Løkthaugen – 



 
Rutevise utredninger Rute 8a 10.03.15 

 

53 
 

Gyltvikmoen, E6 Berrflogan N. – Glefloget, E6 Hillingan – Skillvassbakk, E6 Geisvik – Medby, 
E10 Vareid – Flakstadpollen, E6 Setermoen N. – Tune, Rv. 83 Sørvika – Ruggevika og Rv. 862 
Tverrforbindelsen.  

4.3.5 Tunnelsikkerhet 

Det er lagt opp til at 6 tunneler i området Ofoten og Hamarøy er oppgradert pr. 2018. TEN-T 
nettverket prioriteres. Etter 2018 vil det gjenstå oppgradering av tunneler på E10 Lofoten og 
rv827 Kjøpsviktunnelene.  

For E6 gjennom Sørfold mellom Fauske og Bognes har Statens vegvesen i 
handlingsprogrammet for 2014 – 2017 lagt til grunn minimumstiltak med hovedvekt på 
avbøtende tiltak som sikrer et akseptabelt sikkerhetsnivå i påvente av nye løsninger som 
erstatter dagens tunneler. Bygging av nye tunneler planlegges med sikte på oppstart i 
perioden 2018 - 2021.  

4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 

Det har skjedd 33 ulykker med fotgjengere og syklister i perioden 2008-2013 på rute 8a. 
Det utgjør 6 % av det totale ulykkestallet på ruta. Til sammen 35 fotgjengere/syklister ble 
drept eller skadd, herav 2 drepte og 8 hardt skadde. Tallet på drepte og skadde utgjør 4 % av 
totalt antall drepte og skadde trafikanter på ruta. 

Det er ingen store konsentrasjoner av ulykker på ruta, men E10 i Lofoten fra Svolvær og 
vestover har flest. Ellers er det Harstad-området som utpeker seg. 

Store deler av E10 i Lofoten er nasjonal sykkelrute og det er potensiale for konflikter om 
sommeren mellom syklister og bilister, særlig bilturister med bobil/campingvogn. Et aktuelt 
tiltak kan være å utvide vegskulderen for å gi bedre plass for syklistene og på den måten 
tilrettelegge for tryggere sykkeltrafikk. I Harstad vil forholdene for gående og syklister bli 
vesentlig bedret når tiltakene i Harstadpakken gjennomføres.  
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Tabell 22 Status trafikkulykker med gående og syklende for perioden 2008-2013 

Veg Hoved-
strekning 

Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

E6 
 

Fauske - 
Bognes 

164  3 0 2 

Skarberget - 
Narvik 

81  5 0 1 

Narvik - 
Nordkjosbotn 

161  4 1 1 

E10 Riksgr. – xE6 33  0 0 0 
Bjerkvik - 
Gullesfjordbotn 

126  0 0 0 

Gullesfjordbotn 
- Å 

211  8 1 0 

E8 Nordkjosbotn - 
Tromsø 

76  1 0 1 

Rv 827 Sommerset - 
Sætran 

39  0 0 0 

Rv 85 Gullesfjordbotn 
- Sortland 

34  1 0 0 

Rv 83 xE6 - Harstad 26  11 0 3 
Rv 862 xE8 – Tromsø 

lufthavn 
4,4  0 0 0 

Rv 833 xE6 – Evenes lh 0,4  0 0 0 
Rv 853 xE6 – 

Bardufoss lh 
1,8  0 0 0 

Sum (stk)    33 2 8 
1) kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 

2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 

4.3.7 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken 

Døgnhvileplasser:  

Det er p.t. en godkjente døgnhvileplass (Innhavet) på rute 8a. Innen 2018 forventes det at vi 
har totalt fire godkjente døgnhvileplasser. De nye døgnhvileplassene er planlagt i  
Fauske,(2014/2015), Nordkjosbotn eller Buktamoen (2015) og Bjerkvik (2017). 

Videre fremdrift i årene fremover vil være å følge opp regionens strategi-og tiltaksplan med 
utbygging i Lødingen, Leknes, Harstad, Tromsø. I tillegg er det ønskelig å utnytte planene 
for å etablere kollektivknutepunkt i Lofastkrysset (E10 / Rv85) med en døgnhvileplass innen 
samme areal.  
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Hvileplasser (Pausestopp):  

Transportnæringen har i tillegg til døgnhvileplasser behov for tilrettelagte pauseplasser som 
gjør det praktisk og trafikksikkert å stanse for å overholde kjøre-og 
hviletidsbestemmelsenes krav om korttidspause (30 min.) etter kjørte 4,5t. Disse plassene 
må være spredt langs vegnettet. Mest rasjonelt kan det ordnes ved at allerede opparbeidede 
rasteplasser utvides og får trafikksikker adkomst. I tillegg blir det behov for å opparbeide 
noen nye plasser. På rute 8a vil det være behov for minimum sju nye hvileplasser. 

Rute 8a;  Kongsviktoppen (E10), Lilleng (E10), Mørsvikbotn (E6), Tømmernes (E6), Dragssletta 
(E6), Brandvollkrysset (E6), Heia (E6). 

Kjettingplasser:  

Rute 8a har p.t. en skiltet kjettingplass lagt inn i NVDB. Denne befinner seg i Kanstadbotn 
(E10/Rv85). Ellers ligger det i vegregisteret en plass til, men denne er ikke skiltet (Målselv). 

Transportnæringen har i samråd med Trafikk- og kjøretøyavdelingen meldt inn et behov for 
ytterligere 25 stk. Behovslista ser slik ut: 

Rute 8a; Skjærlia, Sommerset, Kobbvatnet, Mørsvikbotn, Hillingbakken,   Skillvassbakken, 
Nordkilsvingen, Ulsvåg, Kråkmo, Kobbelv, Ulvik (Skjellesvikskaret), Vasslia (Efjord), 
Dyrhaugen, Skaforslia (Ballangen),Hærsletta (mot Bjørnefjell) og Bjerkvik alle langs E6,  i 
Nordland. Pettersenbakken (Bjørnfjell), Dragvikbakken (Bogen), Gullbergan (Lilleng), 
Sørdalen, Svolvær og Torvdalshallen (Leknes). Alle langs E10. Fossbakken og Salangsdalen, 
begge langs E6 i Troms. 
 

Tabell 23 Døgnhvileplasser og kjettingplasser 

Veg Døgn-
hvileplasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Døgn-
hvileplasser 
restbehov fram 
mot 2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram, 
til 2050 

E6 4 0  38 
E10 0 1 1 12 
Rv 83 0 0 1 0 
Rv 85   1  
E8 0 0 1 0 
Sum (stk.) 4 1 4 50 
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4.3.8 Kontrollplasser 

Tabell 24 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov fram 
til 2050 

E6 Fauske trafikkstasjon 1  
E6 Tømmernes X Steigen 1  
E6 Øyjord  1  
E6 Nordkjosbotn 1  
E10 Gullesfjord 1  
E10 Lilleskånland 1  
E8 Tromsdalen 1  
Sum (stk.)  6 1 
 
Det er i tillegg foreslått oppgradering av eksisterende kontrollplass (utekontrollplasser)  E6 
Fossbakken og kontrollstasjon E8 Tromsdalen (E8 Tromsdalen med estimert kostnad 15 mill 
NOK). Utekontrollstasjon på E6 Øyjord er under planlegging ifm. vegprosjektet 
Hålogalandsbrua og forventes realisert i planperioden 2018-2027. 

4.3.9 Rasteplasser for personbiler 

Det er ikke gjennomført registreringer som går på kvalitet/universell utforming av 
rasteplasser langs riksveg i region nord. I løpet av 2015 vil det bli foretatt en 
gjennomgående registrering av rasteplasser med henblikk på oppgradering og sanering av 
rasteplasser i perioden 2018-2027. 
 

Tabell 25 Rasteplasser for personbiler 

Veg Antall rasteplasser pr. 
2018 

Behov antall nye 
rasteplasser fram til 
2050 

Behov for antall gamle 
rasteplasser som skal 
oppgraderes til god 
standard  

E6 22 3  
E8 5 3  
E10 25  
Rv85 6  
Rv827 1  
Sum 59 6  
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4.4 Miljøforhold 

4.4.1 Lokal luftforurensing 
 
Lokal luftforurensning på rute 8a er primært knyttet til enkelte av byene. Målestasjoner for 
PM10 og NO2 i Tromsø driftes av Statens vegvesen, men eies av Tromsø kommune. Etter år 
med ustabil datafangst, skal det nå være iverksatt tiltak for å sikre dataleveranser. På grunn 
av manglende data kommer ikke antall overskridelser fram. Når det gjelder svevestøv, er 
ikke klager fra befolkningen og uttalelser fra kommunelegen i medieoppslag uvanlig i 
perioder. Det er grunn til å anta at luftkvaliteten i disse periodene ikke tilfredsstiller kravene 
i forskriften. Luftkvaliteten i Harstad, ble sjekket i en forundersøkelse av NILU (Norsk 
institutt for luftforskning) i 2011. Ingen målte verdier oversteg kravene i forskriften og 
videre målinger ble ikke ansett nødvendig.  I Narvik er prosjekt med forsøksmålinger på 
gang i regi av Narvik kommune sammen med Statens vegvesen og industrien. 
 
Det legges opp til å følge opp problematikken rundt lokal luftforurensning i fbm. utvikling av 
bypakker. 

4.4.2 Støy fra vegtrafikk 
 
Støy fra vegtrafikk gjelder stort sett boliger ved by- og tettstedsnære områder. Riksvegnettet 
i landsdelen ble kartlagt i 2012 og blir fulgt opp med handlingsplan med virketid 2014-181. 
Det forutsettes at ingen boliger har innendørs støynivå over tiltaksgrensa på 42 dB ved 
inngangen til 2018. 
For strekninger på rute 8a viser beregninger at 290 personer2 har innendørs støynivå over 
nasjonalt mål på 38 dB. Basert på dette har en 125 boenheter behov for støyreduserende 
tiltak til en estimert kostnad på 40-50 millioner kroner, for å justere innendørs støynivå i 
henhold til nasjonalt mål. Hovedsakelig gjelder dette boliger i Tromsø, Harstad og Narvik.  
 
Det legges opp til å følge opp problematikken rundt støy fra vegtrafikken i fbm. utvikling av 
bypakker. 
 

4.4.3 Biologisk mangfold 
 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) trådte i kraft 1.7.20093 og 
har bidratt til et økende fokus på ulike naturmiljøtema. Økologiske konflikter langs 

                                               
1 Handlingsplan mot støy 2014-18 for riks- og fylkesvegnettet i Rn, se sveis 2013/019864-007. 
2 Personer med innendørs støy nivå over 38dB er beregnet fra kartlegging i 2012. Tabeller med kategorier 35-39 dB 
(1/3) og 40-41dB (alle). 
3 Noen kapitler har ikrafttrådt senere (www.lovdata.no) 
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riksvegnettet ble kartlagt i 20084, men gjennomgangen resulterte ikke i aktuelle 
investeringsprosjekter. Det betyr imidlertid ikke at det ikke finnes utfordringer knyttet til 
biologisk mangfold langs ruten. Her er forskjellige naturtyper og leveområder for flere 
forskjellige utvalgte arter. Noen områder er vernet, andre er foreslått vernet. Det er snakk 
om nasjonalpark (1), naturreservater (11), landskapsvernområder (7), viktige naturtyper 
(213). Til sammen 232 strekninger på rute 8a har nærføring til slike områder. I tillegg 
kommer helhetlige kulturlandskap og økologiske korridorer (primært områder der 
elg/hjortevilt krysser veg). Dette må tas hensyn til i all virksomhet langs ruta. 
 

4.4.3.1 Vannforskriften 
Regional forvaltningsplan5 for vannregionene Nordland og Troms med tilhørende 
tiltaksprogram er på høring fram til jan. 2015. Fastsatt miljøtilstand i vannforekomstene skal 
oppnås innen 2021. Tiltakene i programmet, i hovedsak utbedring av vandringshinder for 
fisk gjennom bygging av terskler, justering av vannhastighet og/eller utskifting av kulverter, 
forventes påbegynt eller gjennomført innen 2018.  

Forvaltningsplanen skal rulleres hvert 6. år. For øvrig skal vannforskriften hensyntas i alle 
vegprosjekter og utbedringer/drift og vedlikehold. 

 
4.4.3.2  Fremmede skadelige arter6 
 
Vegetasjon langs ruta inkluderer en rekke fremmede arter som vokser fram på bekostning av 
stedtilknyttede planter. For rute 8a har parkslirekne (Fallopia-arter) 
tromsøpalme/kjempebjørnekjeks (Heracleum-arter), kjempespringfrø og hagelupin høy 
prioritet for bekjempelse ut fra stor negativ påvirkning på biologisk mangfold. 
Grovkartlegging er gjennomført langs riks- og fylkesvegnettet per driftskontraktsområde og 
bekjempelse er i startfasen. Slåtteregime tilpasses blant annet for å hindre spredning av 
fremmede skadelige arter i driftskontrakter. Særskilt bekjempelse av prioriterte arter og 
forekomster må ofte gjøres over flere år og krever spesialkompetanse i egne prosjekter. 
Forekomstene er sjelden begrenset til Statens vegvesens eiendom, samtidig som det er 
viktig å fjerne hele forekomsten under ett. Samarbeidsprosjekter med andre grunneiere og 
myndigheter er derfor aktuelt. Det er behov for midler til å fortsette arbeidet med å 
planlegge og gjennomføre tiltak for å begrense og bekjempe utvalgte arter i samarbeid med 
miljøforvaltningen og forskningsinstitusjoner. 

                                               
4 Økologisk konfliktkartlegging Region nord, Statens vegvesens rapport nr 170/12. 
5 Vedtas av Fylkestinget og deretter av Kongen i statsråd (2015). Tiltakene skal være gjennomført innen 
2018. 
6 Handlingsplan mot fremmede uønskede arter i Rn (2011) basert på Tversektoriell nasjonal strategi og 
tiltak mot fremmede skadelige arter og i henhold til Naturmangfoldlovens bestemmelser. En forskrift 
om fremmede uønskede arter er for tiden på høring. 
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4.4.3.3 Vilt og tamrein7 
Spesielt utsatte strekninger for elgpåkjørsler langs ruta er E8 Lavangsdalen, E6 Olsborg-
Bardufoss/Polar Zoo og Gratangsfjellet, Rv83 Tjeldsund bru – Kilbotn, E10 Evenes flyplass- 
Tjeldsund bru, E10 Kabelvåg-Sandøya, Rv85 Langvassbukt-Strand, E6 Bognes-Sørfold 
kommunegrense, E6 Hamarøy-Fauske (Gyltvikmoen, Tørrfjorden-Sørfoldbukta).  

Når det gjelder rein er det registrerte påkjørsler i områdene E6 Heia/Takvatn-området, E8 
Lavangsdalen, E6 Bardu, E10 Bjørnfjell, E10 Fiskfjord-Gullesfjordbotn, samt E6 Bjerkvik-
Narvik.8 
 
Personskade forekommer ved påkjørsler av elg og rein, men først og fremst er 
konsekvensene lidelse for dyrene og materielle skader på kjøretøy. Aktuelle tiltak kan være 
kontinuerlig rydding av kratt, eventuelt utplassering av «viltvarslere» langs de mest utsatte 
strekningene, flyttbare skilt, over- og underganger, mm. Viltgjerder kan være aktuelt i noen 
tilfeller, for eksempel i forbindelse med tunnelmunninger eller i kombinasjon med sluser for 
å lede dyrene mellom leveområder over vegen på bestemte steder. For rein er det i tillegg 
mulig med refleksmerking av gevir, samt flyttbare kampanjeskilt på kryss-strekninger i 
flytteperioder. Det er behov for midler til kartleggings- og overvåkingsprosjekter, for 
utprøving av tiltak i samarbeidsprosjekter med andre sektorer, lokal viltnemd, 
miljøforvaltning og forskningsinstitusjoner.  

4.4.4 Kulturminner og objekter i verneplanen 
Det finnes en stor mengde kjente kulturminner langs ruta, registrert i den nasjonale 
kulturminnebasen Askeladden. Kulturminnene er her presentert som antall for hver 
strekning, og for de som er automatisk fredet etter kulturminneloven er antall spesifisert. I 
øvrig antall inngår andre typer fredninger (forskriftsfredet, midlertidig fredet, fredningssak 
pågår), men også lokaliteter som er vernet etter PBL, listeført statlig, kommunalt eller kirke, 
og i et fåtall tilfeller uavklart, ikke fredet, opphevet fredning eller fjernet. 
 
I tillegg finnes registrerte kulturminner som ikke er lagt i kulturminnebasen Askeladden. 
Data om disse finnes kun i kulturminnemyndighetenes arkiver (Fylkeskommunene og 
Sametinget). 
 
Veg Antall  Automatisk fredet 
E 6 338 127 
E 8 43 24 
E 10 501 361 
Rv 83 74 49 
Rv 85  32 14 
Rv 827 24 4 

                                               
7 All rein i Nord-Troms og Finnmark er tamrein og anses dermed som husdyr i offentlig statistikk. 
Villrein finnes kun i deler av Sør-Norge.  
8 Referanse: Politilogger Troms Politidistrikt 2006-2011 og Midtre-Hålogaland. 
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Rv 862 11 2 
Rv 863 1  
Tabelltekst: Kjente kulturminner innenfor 1 km avstand fra vegen. Alle typer kulturminner er tatt med, uavhengig av 
vernestatus. (Kilde: Askeladden) 

 

Etaten har ansvar for egne kulturminner, og disse er fredet eller har vern gjennom Nasjonal 
verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. 
 

Objekt nr.  Navn vegminne Veg Kommune Vernestatus 
125 Efjordanlegget 1969 E 6 Ballangen Fredet § 22a 
8 Kalvebakken hvelvbru 1911 E 8 Tromsø Fredet § 22a 
9 Kalvebakken bjelkebru 1958 E 8 Tromsø Fredet § 22a 
10 Kalvebakken bjelkebru 1975 E 8 Tromsø Fredet § 22a 
110 Lilleng ferjekai 1938 E 10 Harstad Vurderes 
111 Steinsland ferjekai 1938 E 10 Skånland Vurderes 
113 Tromsøbrua 1960 Fv. 862 Tromsø Fredet § 22a 
Tabelltekst: Objekter i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. 

4.5 Universell utforming 

SVV har som mål å ha et etterprøvbart datagrunnlag som sier noe om kvaliteten, her i 
betydning universell utforming, på anlegg langs riksvegene. Utfordringene i den 
sammenheng er i stor grad de samme på tvers av rutene.  
 
Basert på oppdraget skal de ulike fagfeltene sees i sammenheng, og en skal ha fokus på hele 
reisekjeder. Dette innebære å se på anleggene krysningspunkt, gangfelt, rasteplasser, 
knutepunkt, holdeplasser, rømningsvei i tunell, fergekaier, ferger, gang og sykkelveger langs 
hele riksvegrutene. Det er ikke gjennomført felles innsamlet datagrunnlag med felles 
kriterier for beskrivelse av kvalitet/universell utforming av disse anleggene langs riksveg i 
region nord. Det betyr at vi har ikke god nok oversikt over kvaliteten på universell utforming 
i regionen. Det arbeides systematisk med registrering og bearbeiding av denne type data 
som vil foreligge i løpet av planfasen.  
 
I rute 8a har store mangler i forhold til universell utforming av kollektivtransport, både i 
forhold til fysisk utforming av knutepunkt og holdeplasser, koordinering av ulike 
transportmidler og utforming av hele reisekjeder. Det vil først være viktig å etablere av gode 
knutepunkt i og rundt Tromsø og Harstad med gode løsninger for ulike transportmiddel. Det 
samme gjelder for aksene Narvik – Evenes – Harstad, Evenes – Sortland og E10 i Lofoten. 
Videre vil det være viktig å få på plass universelt utformet holdeplasser med gode adkomster 
i Tromsø og Harstad og i de samme aksene, med fokus på utvikling av hele reisekjeder. 
 
Bypakkene vil være viktig for å få på plass gode kollektivsystemer. For rute 8a har vi pr. i dag 
kommet godt i gang med kollektivplanlegging og –bygging  i arbeidet med Bypakke Harstad. 
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4.6 Konseptvalgutredninger 

4.6.1 Konseptvalgutredninger under gjennomføring 

Som ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018 – 2027 har Samferdselsdepartementet 
i brev av 6.2.2014 gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre konseptvalgutredninger 
for E6 Fauske – Mørsvikbotn og E10 Fiskebøl – Å. 
 
Målsettingen er at det foreligger ferdig KVU, rapport fra ekstern kvalitetssikring og 
regjeringens beslutning om konseptvalg tidsnok til etatenes arbeid med prioriteringer i 
planforslaget, som legges fram på nyåret 2016. Dette betyr at KVUene bør være ferdig 
senest i løpet av våren 2015. 
 
KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn  
Mandat for KVU er gitt i brev fra Samferdselsdepartementet 28.8.2014. 

Strekningen Fauske – Mørsvikbotn er 76 km lang og har 16 tunneler. Strekningen har en høy 
tungtransportandel, om lag 25 %. De såkalte Sørfoldtunnelene og mellomliggende 
strekninger, til sammen 53 km, fra Megården til Mørsvikbotn tilfredsstiller ikke krav til 
sikkerhet og har betydelige standardmangler. 

Som det fremgår av Prp. 1 S (2013-2014) legges det i utgangspunktet opp til at kravene i 
tunnelsikkerhetsforskriften skal være oppfylt for alle tunneler på TEN-T-vegnettet innen 
utgangen av april 2019. For noen tunneler legges det opp til unntak fra dette, bl.a. 
Sørfoldtunnelene. Bakgrunnen for at departementet har åpnet for en senere frist for å 
oppfylle kravene i forskriften for Sørfold-tunnelene er at det kan være aktuelt å bygge helt 
nye vegtraseer og/eller tunneler. Departementet tar sikt på å søke om forlengelse av fristen 
som følger av EUs tunneldirektiv, så snart som mulig.  

KVU skal gi en faglig vurdering av nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende standard på 
strekningen, også sikkerhets- og beredskapsmessig.  

KVU E10 Fiskebøl – Å 
Mandat for KVU er gitt i brev fra Samferdselsdepartementet 28.8.2014. 

KVU skal gi en bred faglig gjennomgang av transportsystemet, herunder vegnettet med 
ferger, kollektivtransporten, sykkel, gående, lufthavner, havner og farleder. Spesielle 
tematiske hensyn i Lofoten er at E10 er nasjonal turistveg, nasjonal sykkelrute og har 
skredproblematikk.  

4.6.2 Regjeringen har valgt konsept og gitt føringer for videre planlegging 

Følgende konseptvalgutredninger har vært underlagt KS1 og er behandlet i regjeringen. 
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Oppfølging av KVUene er lagt til grunn for utvikling av kort- og langsiktige strategier for 
utvikling av riksvegnettet på ruten. 
 
KVU Tromsø 
Regjeringen har besluttet Kombinasjonskonseptet. Konseptet omfatter styrket 
kollektivtrafikk, parkeringsrestriksjoner, tiltak for gående og syklende samt oppgradering av 
gatemiljøet i sentrum og av de mest belastede vegene. I tillegg legges Rv 862 i tunnel 
Breivika – Langnes. 
 

KVU E6 Mørsvikbotn – Ballangen 
Regjeringen har besluttet konsept 1, Utbygging i dagens korridor med ferge. Konseptet 
omfatter tunneler som eliminerer de største stigningene, for øvrig utbedring eller mindre 
omlegginger.  Innkorting av fergesambandet Bognes – Skarberget er anbefalt. 

KVU E10/Rv 83/Rv 85 Evenes – Harstad – Sortland 
Regjeringen har besluttet konsept 2, utvikling i dagens korridor med innkorting Kanstadbotn 
– Fiskfjord og konsept 3, innkorting med ny trase Sandtorg – Evenes flyplass. Regjeringen 
forutsetter at ny kryssing av Tjeldsundet og ny veg til Evenes lufthavn ikke skal gå gjennom 
verneområder. 

4.7 By- og tettstedområder 

Samtlige byer langs riksvegnettet på rute 8a er omfattet av utrednings- eller 
planleggingsarbeid for utvikling av byområdene. Nedenfor følger en kort beskrivelse av 
status og utfordringer.  
De fleste veg- og bypakkene forventes realisert i løpet av de nærmeste femten årene – dvs. 
fram mot 2030.  
 
Vegpakke Harstad 
Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen samarbeider om 
Vegpakke Harstad. Vegpakke Harstad ble vedtatt i Stortinget 19. juni i år. Det er gitt 
tillatelse til innkreving av bompenger til delvis bompengefinansiering av utbygging 
av vegprosjekt og tiltak i Harstad by (Vegpakke Harstad). Vegpakken har et 
kostnadsoverslag på 1550 mill. kroner der bompengeandelen vil utgjøre 926 mill. 
kr. Anlegget starter opp høsten 2014 og har en bereknet byggetid på seks til sju år. 
Prosjektet ferdigstilles i perioden 2018 – 2021. 
Vegpakke Harstad har sin bakgrunn i sviktende kapasitet på vegsystemet gjennom 
sentrum og dårlig tilrettelegging for kollektivtransport og gående/syklende. I tillegg 
til nye rundkjøringer, avlastingstunnel utenom sentrum og økt satsing på 
kollektivtransport inkluderer pakken bygging av et omfattende gang- og 
sykkelvegsystem. Forutgående prosess med KVU Harstad og godkjenning av denne 
ligger til grunn for prosjektet.  

Kartet nedenfor viser området og tiltak som inngår i Vegpakke Harstad.  
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KVU og Vegpakke Harstad har et tidsperspektiv fram mot 2040. Det legges til grunn for det 
videre arbeidet med rutevise utredninger og NTP 2018-2027 at vegpakke Harstad i 
hovedsak vil imøtekomme de trafikale utfordringene som ventes i løpet av denne perioden.  

Utbedring av innfartsvegen rv83 fra Tjeldsund til Harstad inngår i OPS-prosjektet E10/rv85 
Evenes – Sortland. Delprosjektet rv83 planlegges med gjennomføring i perioden 2018 – 
2027. 

Narvik 
Veksten i Narvikregionen med utvikling av Narvik havn og Fagernes jernbaneterminal vil få 
merkbar innvirkning på vegsystemet i byen og de nære tettstedene. E6 gjennom Narvik 
sentrum er sterkt trafikkert med godstransport til/fra Fagernesterminalen og trafikken 
gjennom Narvik sentrum vil øke fram mot 2050. Hovedutfordringene er kapasitet/ 
trafikkavvikling, sikkerhet og miljø. Byen mangler en helhetlig tilrettelegging for 
kollektivtrafikk, gående og syklende. Lite av infrastrukturen er universelt utformet.  
Det foreligger vedtatt kommunedelplan for omlegging av E6 utenom Narvik sentrum. 
Reguleringsplan for tunnel og endring av Kongensgate gjennom sentrum til Miljøgate er 
under utarbeiding. Narvik kommune er i gang med kommunedelplanarbeid for 
kollektivtrafikken. Utfordringene i Narvik by bør løses innenfor et tidsperspektiv.  

Tettstedene Ankenes og Bjerkvik utgjør det nære omlandet på hver sin side av Narvik. Begge 
tettstedene bør inngå i en helhetlig strategi for utvikling av vegnettet i Narvikregionen.  
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Med åpningen av Hålogalandsbrua i 2017 er det grunn til å anta at deler av framtidig 
næringsetablering og bosetting vil strekke seg mot tettstedet Bjerkvik. Kommunen har 
startet arbeid med kommunedelplan på strekningen E6 Øyjord – Bjerkvik. Krysset E6/E10 og 
strekningen gjennom Bjerkvik skaper i dag problemer for trafikkavviklingen og det er 
tidligere utredet alternative traseer for omlegging av E6/E10 ved tettstedet. Tiltak på 
strekningen gjennom Bjerkvik må inngå i en samlet utbyggingsstrategi for strekningen E6 
Narvik N - X E6/E10 Bjerkvik. 

Tettstedene Ankenes og Håkvik ligger langs E6 syd for Narvik. All vegtransport sydfra til 
Narvik eller videre nordover passerer gjennom tettstedene. Det har siden midten av 1980-
tallet vært vurdert å legge om E6, der tunnel utenom bebyggelsen har vært et av flere 
alternativ. Det er på noe lengre sikt behov for tiltak for å bedre både kapasitet, miljø og 
trafikksikkerhet i området. Vekst over godsterminalen i Narvik vil også medføre økt vekst i 
godstrafikken gjennom nevnte tettsteder. 

 

Svolvær og Leknes - KVU Lofoten E10 Fiskebøl - Å  
Lofotbyene Svolvær og Leknes er regionale sentra og inngår i arbeidet med KVU Lofoten E10 
Fiskebøl – Å.  
Nordland fylkeskommune ønsker en helhetlig satsing på sterkere regionsentra som grunnlag 
for utvikling av næringsliv og bo- og arbeidsmarked. Dette stiller krav til en godt tilpasset 
infrastruktur, framtidsrettet byutvikling og gode samferdselsløsninger. Både Svolvær og 
Lekens har «voksesmerter» og mangler sentrale arealer til større næringsutbygging. 
E10 går gjennom bykjernen i Svolvær og skaper både trafikk- og miljøproblemer. Det er 
stort press på næringsarealer i sentrum. Manglende omkjøringsalternativer for 
gjennomgangs-transporter gjør at E10 gjennom sentrum i tillegg blir en flaskehals. Vågan 
kommune har startet på en revisjon av kommuneplanen. I tillegg utarbeides en områdeplan 
for strekningen Svolvær – Kabelvåg. Tettstedet Henningsvær er knyttet mot Svolvær. 
 
E10 går gjennom Leknes og det er stort press på næringsarealer langs E10. Vestvågøy 
kommune har startet revisjon av kommunedelplan for Leknes – Gravdal der det legges opp 
til å tilrettelegge flere næringsarealer i tilknytning til E10. Strekninger med randbebyggelse 
medfører nedsatt hastighet ved inn- og utfart til byen. Tettstedene Stamsund, Gravdal og 
Ballstad er handels- og arbeidsmarkedsmessig tilknyttet Leknes. 
 
KVUen har definert to hovedutfordringer relatert til byene med omland: 
 
- Utvikling av transportsystemet internt i byene og tettstedene i omlandet. 

 Utfordringene er knyttet til gjennomgangstrafikk langs E10 traseen, 
byutvikling, arealpolitikk, senterstruktur og kollektivtransport.  

 
- Regionforstørring og utvikling av en felles bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregion i 
Lofoten.  

 Utvikling av vegnettet som gir innkorting av veglengder og økte fartsgrenser 
mellom byområdene Svolvær og Leknes. 
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KVU prosessen startet vår 2014 med planlagt frist for oversendelse av KVU til 
Samferdselsdepartementet 31. mai 2015.   

Sortland 
Sortland er knutepunkt for kollektiv- og godstransport i Vesterålen. Rv85 er del av innfarten 
til Sortland by. Vegnettet i byen og videre mot Vesterålen er enten fylkes- eller kommunalt 
vegnett.  Sortland kommune er i gang med ny sentrumsplan som også omfatter deler av 
rv85. Aktuelle tiltak på rv85 er breddeutvidelse samt bedret tilbud til gående og syklende, 
bl.a. over Sortlandsbrua.  
 

Finnsnes  
Arbeidet med å utrede og planlegge utvikling av trafikksystemet i Finnsnes sentrum er 
starte. I 2010 fremmet Statens vegvesen forslag til reguleringsplan for Finnsnes sentrum 
med delvis bompengefinansiering. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble 
riksvegforbindelsene til Finnsnes omklassifisert til fylkesveger.   
Kommunesenteret Finnsnes har i dag en årsdøgntrafikk opp mot 10 000 ÅDT gjennom 
sentrum. Mye av trafikken er tungtrafikk til/fra E6 og Senja. Fv86 gjennom sentrum er i dag 
en barriere for utvikling av sentrumsområdene. I reguleringsplanen er det planlagt 
omlegging med tunnel gjennom sentrum som vil fjerne hovedmengden av 
gjennomgangstrafikken. Det foreslås videre at det gjøres tiltak for å bedre trafikkforholdene 
for syklende og gående samt kollektivtrafikken. 

 

4.8 Andre temaer  

4.8.1 Omklassifisering av fylkesveger til riksveger. 

Under forvaltningsreformen i 2010 ble en rekke riksveger overført til fylkeskommunalt 
eierskap. Omklassifisering fra riksveger til fylkesveger skjedde med bakgrunn i gitte 
retningslinjer og etter en omfattende høringsprosess der bl.a. fylkeskommunene var 
høringspart.  

Troms fylkeskommune ønsker nå en ny vurdering av klassifiseringen av enkelte fylkesveger i 
Troms. Statens vegvesen Region nord ser det som hensiktsmessig å samordne en slik 
prosess med revisjon av Nasjonal transportplan 2018 – 2027 og Rutevise utredninger 2018 – 
2050. 

Bakgrunn er følgende vedtak i Troms fylkesting 10.12.2013, utvalgssak 87/13 
Handlingsprogram riksveger 2014 – 2017, høringsuttalelse. 

«10. Fylkestinget krever at innfartsvegen til Finnsnes/Senja (Fv855) samt Fv53 fra E8 til 
Grøtsund havn og innfartsvegen til Skjervøy (Fv866), overføres fra fylkeskommunen til Staten 
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og gis riksvegklassifisering. Dette på bakgrunn av vegenes strategiske- og næringsmessige 
viktige betydning.» 

Skjervøy og Senja er de sentrale sjømatdistriktene i Troms og fv855 og fv866 utgjør ved 
siden av E6, de to viktigste fisketransportrutene i fylket.  

Fv. 855/fv86 Finnsnes – XE6 Buktamoen  
Fv855/fv86 omfatter strekningen Xfv861 Silsand – Finnsnes – Finnfjordbotn - E6 Buktamoen 
med en lengde på totalt 35 km. Strekningen fv855 Buktamoen – Finnfjordbotn er 30 km lang 
og har en årsdøgntrafikk mellom 2200 – 4400 kjøretøy. Strekningen fv86 Finnfjordbotn – 
Finnsnes/Xfv861 Silsand er om lag 5 km lang og har en årsdøgntrafikk mellom 7500 – 
10000 kjøretøy.  

Strekningen er først og fremst viktig for fiskeri- og havbruksnæringen i regionen og det 
transporteres årlig rundt 65 000 tonn fisk via fv855 til E6. Sjømatnæringen i regionen 
sysselsetter totalt ca. 900 personer og hadde i 2011 en omsetning på 2,7 mrd. NOK og 
verdiskaping på ca. 800 mill. NOK. Både tradisjonelt fiskeri og havbruk har hatt stor vekst de 
siste årene og potensialet for videre vekst er stort. Økte eksportvolum stiller strengere krav 
til et forutsigbart og sikkert vegnett. Reiseliv, industri og landbruk har betydning i regionen 
og er på samme vis avhengig av god infrastruktur og kommunikasjoner. Finnsnes er 
regionalt knutepunkt for godstransport, hurtigbåt og Hurtigruten. 

Finnsnes by er sentrum i bo- og arbeidsmarkedsregionen som omfatter kommunene Lenvik 
(11 557 innb.), Sørreisa (3450 innb.), Tranøy (1490 innb.), Dyrøy (1167) med samlet 17 664 
innbyggere. Regionen har et variert og aktivt næringsliv. En raskere og bedre tilknytning mot 
sentraene i Indre Troms vil kunne ha betydning for regional utvikling i Midt-Troms.  

 
Fv. 866 Skjervøy - XE6   
Fv866 i Nord-Troms knytter Skjervøy til E6 og har en lengde på xx km. Årsdøgntrafikken er 
xx kjøretøy, med en stor andel tungtrafikk. Kommunen er regionalt knutepunkt for hurtigbåt 
og Hurtigruten.  

Kommunen er en typisk fiskerikommune der hovedgrunnlaget er sjømatproduksjon og 
servicenæringer knyttet til denne. Fiskeoppdrett og smoltproduksjon har hatt en betydelig 
vekst de siste årene med en produksjon på xx tonn i 20zxx. Ca. xx tonn transporters på 
fv866 til E6. Potensialet for videre vekst innen sjømatnæringen på Skjervøy er stort. 
Reiselivsnæringen har voksende betydning i kommunen. 

Skjervøy kommune har ca. 2500 innbyggere og er sammen med Storslett i Nordreisa 
kommune større administrative sentra i Nord-Troms. De to kommunene utgjør i dag en BA-
region med begrenset pendling. Prosjektet E6 Sørkjosfjellet og øvrig utbedring av vegnettet 
mellom kommunene vil redusere reisetiden og kunne styrke relasjonen mellom de lokale 
sentraene.  

Kartet nedenfor viser betydningen av sjømattransporter i Troms i 2011. Fv. 855 og fv866 
seg ut som de viktigste rutene for fisketransporter i Troms.  
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Ifm. Tromsø kommunes planer for utbygging av havneavsnittet Tønsnes til nærings- og 
industrivirksomhet knyttet til petroleumsvirksomheten i Barentshavet, bør også fv53 
vurderes omklassifisert ift. kommunens planer for utbyggingen.  Veglengde Fv 53 
Tromsøysundtunnelen – Tønsnes, km 10,5 
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Med bakgrunn i vegenes betydning for utvikling av større og mer robuste regioner og 
utvikling av næringer med nasjonal betydning, ønsker Statens vegvesen Region nord å starte 
en prosess med henblikk på å omklassifisere fv855, fv866 og fv53 til riksveger i løpet av 
planperioden 2018 – 2027.  
 

5 MÅL FOR UTVIKLING AV RUTA 

E6 mellom Fauske - Nordkjosbotn er eneste sammenhengende landverts person- og 
godstransportåre i Nord-Norge og binder sammen flere regioner i Nordland og Troms. E10 
er hovedforbindelsen til Lofoten og utlandsforbindelse til Sverige. E8 er innfartsveg til 
Tromsø med ca. 70 000 innbyggere. Rute 8a har generelt stor tungtrafikkandel. 
 
Vegnettet på ruten har varierende utfordringer. Rundt 80 % av vegnettet er lavtrafikkert med 
en ÅDT under 4000 kjøretøy. Ved inngangen til 2018 vil kun 15 % av vegnettet ha 
vegnormalstandard, ca. 800 km, der 115 km mangler gul midtstripe. Strekninger med dårlig 
geometri og bæreevne er andre sentrale utfordringer.  
 
Strekningen E6 Fauske – Narvik er lavtrafikkert, men har økende betydning for 
næringstransportene mellom regionene og godsknutepunktene på ruten. Hoved-
utfordringene på strekningen er trange tunneler i Sørfold,dårlig greometri og 
stigninger/fjelloverganger som ofte gir redusert regularitet vinterstid. Strekningen er sårbar 
mht. stenging da omkjøring må skje via Sverige. 
 
Strekningen E6 Narvik – E8 Tromsø er i dag den mest belastede godstransportruten med 
knutepunkt i Narvik. Utfordringene er dårlig standard og smal veg sør og nord for Bjerkvik, 
og enkelte stigninger.  
 
Strekningen E10 fra Riksgrensen til Å i Lofoten er spesielt viktig for eksport av ferskfisk, men 
også i fbm. utvikling av robuste bo-, arbeids- og serviceregioner. 30 % av strekningen 
mangler gul midtlinje, og 84 % av vegstrekningen har ikke vegnormal standard. Vinterstid er 
det framkommelighetsproblemer i flere stigninger. 
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På vegnettet rundt og i byene øker trafikkmengden til mellom 6000 – 20 000 ÅDT. 
Utfordringene på disse strekningene er, eller vil etter hvert bli, manglende kapasitet og 
dårlig trafikksikkerhet og miljø. Den interne sentraliseringen i regionene med  
befolkningsvekst i byene, gjør at byutvikling og transport blir et sentralt tema i videre 
planlegging. Det arbeides med å få etablert avtaler og bypakker i flere av byene på ruten. 
 
 
Mål for utvikling av rute 8a: 
 
Regjeringen har i St.meld. nr. 26 Nasjonal transportplan 2014 – 2023 beskrevet fire 
hovedmål for utvikling av transportnettet. De nasjonale målene er lagt til grunn for 
vurderingene av behov og konkretisering av mål , strategier og tiltak for å utvikle 
riksvegnettet på rute 8a. 
 
I retningslinjene for Rutevise utredninger 2018 – 2050 legges det til grunn, som et 
overordnet, langsiktig mål, at riksvegnettet skal være utbygget eller utbedret til 
vegnormalstandard innen 2050.  
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Transportrelaterte utfordringer fram mot 2050 på rute 8a kan oppsummeres slik : 
 

 Stort press og trafikkvekst på innfartsvegene inn/ut av byene. 
 Trafikkvekst i byene gir utfordringer for trafikkavvikling, lokalt miljø og 

trafikksikkerhet. Manglende tilbud til gående og syklende. 
 Vekst i godstransport på veg. Gjennomgående lav standard og stort utbedringsbehov 

på vegnettet mellom byer/godsterminaler på ruta – fjerntransportnettet. 
 Tilpasning av veg- og transportstandarder på mellomriksvegene til Sverige.  

 
 
Framkommelighet  
 
Næringslivets transporter 
 
Viktige utfordringer for næringslivet lokalisert til ruten er : 
 

 Sterk vekst i fiskeri- og havbruksnæringen som gir økende transportbehov. 
 Andre viktige næringer som industri, petroleumsvirksomhet, landbruk/skogbruk og 

reiseliv er avhengig av høy og utbedret standard på veginfrastrukturen. 
 Lange avstander til markedene og høye transportkostnader gjør at eksportrettede 

virksomheter er avhengig av gode grensekryssende vegforbindelser samt vegnettet i 
nabolandene. 

 Økte krav til effektiv og miljøvennlig godstransport kan føre til sentralisering av 
godsstrømmene. Dette innebærer vekst i sentrale gods- og havneterminaler. 

 
Mål for næringstransportenes framkommelighet : 

Tilby bedre framkommelighet og redusere avstandskostnader for å styrke 
konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret.    

Vegstandarden på ruten må i stor grad dimensjoneres etter næringstransportenes behov og 
påliteligheten i vegsystemet må styrkes.  
 

 Gjennomgående utbygging av E6 og utlandskorridorene med tillatt totalvekt 60 tonn 
og lengde 25,25 m. 
 

 Redusere reisetiden på de viktigste godstransportstrekningene ved innkorting, økt 
gjennomsnittshastighet og enhetlig standard over lange avstander. 

o E6 Fauske – Narvik inkludert ferjefri forbindelse ved Tyssfjorden. 
o E6 Narvik – Nordkjosbotn. 
o E10 Riksgrensen -  Å. 

 
 Økt pålitelighet og vinterregularitet over fjellovergangene. 

o E10 Bjørnfjell og Kåringen 
o E6 Kråkmofjellet, Ulvsvågskaret, Skjellesvikskaret og Gratangfjellet. 
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 Fjerne flaskehalser for godstransportene på riksvegnettet innen 2030.  

o Stigninger, bruer, høyde underganger/tunneler. 
 

 Sikre god vegtilknytning til de viktigste godsterminalene/stamnetthavnene. 
 

 Tilpasse utbygging/utbedring av døgnhvileplasser, hvileplasser, kjettingplasser til 
transportenes behov. 

   
Regional utvikling - regionforstørring og utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

Følgende utviklingstrekk har betydning for utvikling av riksvegnettet på ruten : 
 

 En demografisk utvikling med befolkningsvekst i byene, mens stagnasjon eller 
nedgang i befolkningstallene og skjev aldersfordeling preger distriktkommunene. 

 I nordre Nordland og Troms er det mange og små bo- og arbeidsmarkedsregioner. 
Byene med omlandskommunene har potensial for regionforstørrelse, men lange 
avstander er ofte et hinder for sammensmelting av større bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. Det er potensial for regionforstørring og utvikling av større 
bo- og arbeidsmarkedsregioner i aksene E10 Narvik – Harstad, Svolvær – Leknes og 
E6 Midt-Troms med Finnsnes som regionsenter.  

 På rute 8a er det to sentrale vekstregioner; Hålogalandsregionen og Tromsø med 
omland.  

 
Mål : Avstandskostnader og reisetider i og mellom regioner skal reduseres. 

For å styrke regional utvikling og sterkere tilknytning mellom arbeidsmarkeder i regionene 
må reisetiden på følgende strekninger reduseres : 

 Redusere reisetiden på E10 mellom Narvik og Harstad og Harstad – Sortland.  
 Redusere reisetiden på E10 mellom Svolvær og Leknes. 
 Redusere reisetiden på E8 Nordkjosbotn – Tromsø. 

 
 
Byområder 

Kun Tromsø er aktuell for inngåelse av bymiljøavtale med staten. Det bør likevel være en 
ambisjon om at vekst i persontransporten også i de mindre byene i større grad skjer 
gjennom kollektivtransport, sykkel og gange. Dette knytter seg også opp mot målsettingene 
for økt gange og sykling generelt og målsettinger om en bærekraftig bypolitikk der utvikling 
av transportsystemet er en viktig faktor.     

I dag bor nær halvparten av befolkningen i nordre Nordland/Troms i byer. Dette forsterkes 
ved at befolkningsveksten framover ventes å komme først og fremst i byene. 
Infrastrukturinvesteringer for gående, syklende, kollektivtransport og universell utforming 
må derfor hovedsakelig rettes mot steder og strekninger der befolkningstettheten er stor.  
Gåing og sykling bør spille en større rolle i å håndtere den forventede transportveksten også 
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i de mindre byene. Byene vil imidlertid ha ulike forutsetninger for å redusrere 
persontransporten med bil, bl.a. som følge av arealbruk, befolkningstetthet og 
reiseavstander internt i byen og til det nære omland. I arbeidet med utfordringene i 
byområdene skal satsingene være basert på en helhetlig planlegging og gjennomføring.  

Vekst og økt fortetting i byene kan gi negative miljøkonsekvenser. En viktig utfordring i 
perioden vil være å overholde eksisterende forskrifter for luft og støy og iverksette tiltak når 
verdiene i forskriftene overskrides. 

Mål for byutvikling : 

 Bruke by- og stedsutvikling til å fremme lokal vekst og trivsel, samt reiseliv og 
turisme. 

 Følge opp og overholde forskriftene for lokal forurensning og støy. 
 Byene og tettsteder (over 5000 innbyggere) langs riksvegnettet skal ha utbygget 

hovedvegnett for sykkel og gange innen 2030. 
 Det skal legges opp til å bygge ut sammenhengende transport-/reisekjeder. 
 Knutepunkt og holdeplasser for kollektivtransporten i byene og tettstedene skal 

bygges ut eller oppgraderes etter kravene til universell utforming innen 2030. 
 Inngå et formelt samarbeid med bykommuner og fylkeskommunene om utvikling av 

byer og tettsteder i Nord-Norge.  
 

 
Trafikksikkerhet 
 
Det totale antall personskadeulykker er redusert med 45 % de siste ti årene. 
Utforkjøringsulykker med personskade utgjør en andel på 42 %. Møteulykkene har en andel 
på 25 %, men disse har alvorligst skadegrad. E6 har i underkant av halvparten av ulykkene, 
mens E10 har 27 % og E8 12 % . Vogntog er involvert i hver fjerde dødsulykke langs 
riksvegene på ruten. Ruta har fortsatt fire ulykkesbelastede punkter fordelt på hhv to 
punkter på rv862 i Tromsø, E6 gjennom Narvik og rv83 utenfor Harstad. 6 % av det totale 
ulykkestallet på ruten omfatter gående og syklende. E10 gjennom Lofoten er nasjonal 
sykkelrute og det er nødvendig å bedre sikkerheten for et økende antall sykkelturister.  
 
Mål for trafikksikkerhet : 
 

 Alle riksveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere skal oppfylle gjeldende krav mht 
utforming, omfang av siderekkverk, ettergivende master og profilert kantlinje og 
utbedring/skilting av farlige kurver. Utbedring av sideterrenget skal utføres der dette 
er nødvendig. Måloppnåelse knyttes til utviklingsstrategier for øvrig standardheving 
av vegenettet (strekningsvis standardheving). 

 Fjerne registrerte ulykkespunkter på ruten i løpet av perioden 2018 – 2027. 
 Strekninger med forventet høy skadegradskostnad i sikkerhetsrangeringen skal 

utbedres i løpet av peroden 2018-2027.  
 Bedret trafikksikkerhet i byene gjennom byutviklingspakker. 
 Bedre sikkerheten for sykkelturister langs den nasjonale sykkelruten i Lofoten. 



 
Rutevise utredninger Rute 8a 10.03.15 

 

73 
 

 Ivareta krav som er hjemlet i tunnelsikkerhetsforskriften. 
 
Miljø 
 
Det er under kartleggingen av status og utfordringer av miljøtema ikke påvist omfattende 
behov etter 2018. Miljøinnsatsen bør i større grad rettes inn mot planfasen i prosjekter og i 
forebyggende arbeid. 
 
Mål for miljø : 

 Følge opp krav mht lokal forurensning og støy og gjennomføre tiltak når avvik 
oppdages. Innsatsen rettes i første rekke mot byene på ruten. 

 
 
Kollektivtransport og universell utforming 
 
Rute 8a har store utfordringer med å dekke behov for universell utforming, spesielt i byene 
og større tettsteder.  
 

 Bedre trafikkforholdene for og øke bruken av kollektivtransport i byene. 
 Transportsystemet skal være universelt utformet. 
 Transportsystemene i byer og tettsteder skal være skal universelt utformet innen 

2030.   
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6  STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE 

6.1 Helhetlig strategi for ruta  

Det legges til grunn vegnormal standard med minimum vegbredde 8,5 meter utenfor 
tettbygd strøk. For E10 vest for Gullesfjordbotn legges til grunn at vegbredden er fastsatt til 
7,5 meter. Utbedringsstandard (U-H2) eller nyvegstandard (H2) velges etter en vurdering av 
konsekvenser og merkostnader med nyvegstandard. Med trafikk over 4000 kjt./døgn vil 
vegbredden være større.  

Fartsgrense på 90 km/t over lengre strekninger vil redusere transporttiden for 
persontransport. En slik fartsgrense søkes oppnådd ved å bygge ut vegen til 
dimensjoneringsklasse H3 der det er spredt bebyggelse og lav trafikk. Endelig valg av 
dimensjoneringsklasse skal skje med bakgrunn i en nærmere vurdering, hvor kostnader og 
trafikksikkerhet blir spesielt vektlagt. Dersom marginalkostnaden er begrenset, bør 
dimensjoneringsklasse H3 velges når årsdøgntrafikken er under 4000.  

Det legges opp til at samtlige byer på rute 8a i perioden 2018 – 2027 har etablert eller 
startet opp gjennomføring av bypakker. For å utvikle transportsystemet i byene på en 
effektiv måte vil hoveddelen av ressursene/tiltakene innen programområdene måtte 
konsentreres til bypakkene.   

Tabell 26 Hovedstrekninger på ruten 

Hovedstrekning Dimensjone-
rende ÅDT-2050 
1) 

Tungbil-
andel % 

Vegstandard 
2050 

Begrunnelse

E6 byområde Fauske 11000 9 H1  
E6 Fauske - Narvik 1800 - 12000 8 - 25 H1/H2/H3  
E6 Byområde Narvik 12000 - 16000 8 Byområde  
E 6 Narvik - Nordkjosbotn 3700 - 5000 12 - 23 H3/H4  
E8 Nordkjosbotn - Tromsø 4300 - 25000 6-18 H4/H5/H6/H7  
E10 Riksgrensen – Stormyra  1000 20 H3  
E10 Bjerkvik – Gullesfj. botn 2200 – 4300 12 - 20 H3  
E10 Gullesfjordbotn - Å 1000 - 6500 15 - 24 H2 7,5 m/H4  
Rv 83 xE10 - Ruggevika 6000 - 7000 10 - 13 H4  
Rv 83 Byområde Harstad 13000 - 20000 5 Byområde  
Rv 85 Lødingen Fk - Sortland 1800 - 4000 10 - 20 H2  
Rv 827 Sommerset - Sætran 400 - 900 20 H2  
Rv 833 Evenes lufthavn 1500 10 H2  
Rv 853 Bardufoss lufthavn 3500 10 H2  
Rv 862 Tromsø flyplass 20000 5 H6  
1) ÅDT som legges til grunn for valg av vegstandard på strekningen 
 
Kommentarer til tabellen: 
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Som det framgår fra - kapittel 5 Mål for ruta – er det et viktig mål å få redusert reisetida i 
ruta. Et av virkemidlene få å nå det målet, vil være å øke andelen av ruta med tillatt 
fartsgrense 90 km/t.  
 
Ved planlegging av nye tiltak, både ny veg og utbedring av eksiserende veg med foreslått 
dimensjoneringsklasse H3 skal følgende planleggingsstrategi legges til grunn for 
strekninger med årsdøgntrafikk under 4000: 
 

- Hvert planarbeid skal starte med en vurdering av de økonomiske, trafikksikkerhets- 
og miljømessige konsekvensene for både H2 og H3 dersom ikke en slik vurdering er 
gjort på et overordnet nivå. 

- Målet er dimensjoneringsklasse H3.  
- Dersom merkostnadene og/eller andre konsekvenser blir for store, kan H2 og i helt 

speseille tilfeller U-H2 legges til grunn for det videre arbeid etter en 
fraviksbehandling. 

 
På strekninger med fartsgrense 60 km/t skal det velges dimensjoneringsklasse H1. På 
enkelte tettsteder hvor vegene har lavere fartsgrense enn 60 km/t vil det være aktuelt å 
vurdrer utforming som miljøgate eller tradisjonell gatestruktur. Miljø, framkommelighet for 
gående og syklende samt andre lokale hensyn skal speseielt vektlegges på disse stedene. 
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Figur 5 Hovedstrekninger med foreslått vegstandard  og dimensjoneringsklasse i 2050 
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6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov 

6.2.1 Hovedstrekning byområde Fauske 

6.2.2 Strekningsbeskrivelse 

Strekningen går fra kryss med Rv 80 til Fauske nord, og er 2,1 km lang. Strekningen 
omfatter Hp 21 km 3,6 – Hp 21 km 5,7.  
 
Vegbredden er 7,5 – 8 meter. 0,2 km har fartsgrense 40 km/t, 0,6 km har fartsgrense 50 
km/t og 1,2 km har fartsgrense 60 km/t. Det er bebyggelse langs begge sider av E6. 
 
Årsdøgntrafikken er 6000 – 9000, tungtrafikkandelen er 10 %. 
 

6.2.2.1 Utfordringer 
Årsdøgntrafikk gjennom Fauske i 2050 vil med normal trafikkutvikling være 11700.  
 
Strekningen har liten bredde. Kryssende gang- og sykkeltrafikk vil øke på grunn av planlagt 
ny skole. Det er behov for 1,5 km sykkelveg med fortau 
 

6.2.2.2 Strategier og tiltak 
Vegen breddeutvides til dimensjoneringsklasse H1, vegbredde 8,5 meter. Det bygges 
undergang for gående og syklende. Utbygging av sykkelveg vurderes i sammenheng med 
tidspunkt for omlegging av E6 forbi Fauske, som er omtalt i rutevise utredning for rute 8a. 
Det er vedtatt reguleringsplaner for enkelte gang- og sykkeltiltak. 
 

6.2.3 Hovedstrekning E6 Fauske – Narvik 

6.2.3.1 Delstrekning E6 Fauske nord - Mørsvikbotn 

6.2.3.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 75,5 km lang, og omfatter Hp 21 km 3,6 til Hp 25 km 31,2.  
 
Årsdøgntrafikken er 1250 - 3400 med tungtrafikkandel 15 – 25 %.  
 
Vegbredden er ca. 7,5 meter. Det er 16 tunneler med samlet lengde 18,5 km på strekningen.  
1,4 km har fartsgrense 60 km/t, 1,3 km har fartsgrense 70 km/t og 72 km har fartsgrense 
80 km/t.   

6.2.3.1.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognosene for 2050 er 2300 – 3600.  
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Bebyggelsen langs vegen er i hovedsak tilknyttet i kryss. På strekningen Megården – 
Mørsvikbotn utgjør E6 flere lange stigninger og 16 tunneler med kjørebanebredde 5,5 meter 
utgjør framkommelighetsproblemer for tunge kjøretøy.   
 
Det er behov for umiddelbar forsterkning av 14 km, og forsterkning innen 10 år av 48 km 
(LTF). 

6.2.3.1.1.2 Strategier og tiltak 
Samferdselsdepartementet gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre KVU for E6 Fauske 
– Mørsvikbotn, jfr. kap 4.7.1. KVU er planlagt ferdig i løpet av 2014. Planlegging etter Plan- 
og bygningsloven utføres parallelt med KVU. Reguleringsplaner for strekningen Megården – 
Mørsvikbotn er forutsatt vedtatt høsten 2016. 
 
Det legges til grunn utbygging til dimensjoneringsklasse H3, vegbredde 8,5 meter. For 
strekningen Megården – Mørsvikbotn utredes flere konsept basert på nye tunneler som 
erstatter dagens tunneler. 

6.2.3.2 Delstrekning Mørsvikbotn - Ballangen 

6.2.3.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 121,7 km lang, og omfatter Hp 28 km 0 til Hp 37 km 13,7.  
I strekningen inngår fergesambandet Bognes – Skarberget. 
 
Årsdøgntrafikken er 800 – 1400 med tungtrafikkandel 25 %. Vegbredden er ca. 7,5 meter. 
Fartsgrenser framgår av tabellen nedenfor. 40- og 50-soner er gjennom Innhavet og ved 
Bognes fergeleie. 
 
Fartsgrense 40 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 
Antall km 0,4 1,2 6,5 0,7 113 
 

6.2.3.2.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognosene for 2050 er 1800 – 2500. E6 går gjennom Innhavet, Ulvsvåg og Storjord 
tettsteder. Utenom tettstedene er det spredt randbebyggelse med enkeltavkjørsler.  
Vegen har dårlig horisontal og vertikal kurvatur. Flere stigninger og fjelloverganger gir 
framkommelighetsproblem for tunge kjøretøy, i form av økt tidsbruk hele året og 
uforutsigbar transport om vinteren ved glatt føre eller snøfall. Over Kråkmofjellet har størst 
utfordringer med hensyn til vegstenging. 
 
En 700 meter lang tunnel har kjørebanebredde 5,5 meter. Deler av strekningen har spredt 
randbebyggelse med enkeltavkjørsler. 
 
Det er behov for umiddelbar forsterkning av 30 km, og forsterkning innen 10 år av 70 km 
(LTF). 
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6.2.3.2.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen inngår i KVU E6 Mørsvikbotn – Ballangen. Regjeringen har besluttet konsept 1, 
utbygging i dagens korridor med tunneler som eliminerer de største stigningene.  

Vegen bygges ut til dimensjoneringsklasse H2, vegbredde 8,5 meter. Tiltakene i detalj vil 
avklares gjennom videre planlegging.  

Det er vedtatt reguleringsplan for strekningen Kråkmo – Sandnesbotn. Utover dette 
foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven. 

 

6.2.3.3 Delstrekning Ballangen – Håkvik 

6.2.3.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 29,5 km lang, og omfatter Hp 37 km 13,7 til Hp 40 km 5. I strekningen 
inngår ny E6 utenom Ballangen, som fullføres i 2018. 
 
Årsdøgntrafikken er 2000 med tungtrafikkandel 20 %. 
 
6,5 km har fartsgrense 60 km/t, for øvrig er fartsgrensen 80 km/t. 
 
Vegbredden er ca. 7,5 meter. Strekningen Ballangen - Håkvik har dårlig horisontal kurvatur.  
 
Det er en bru (Skjombrua) med lengde 700 meter på strekningen. 

6.2.3.3.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognosene for 2050 viser årsdøgntrafikk 2600. Lange strekninger har 
randbebyggelse med enkeltavkjørsler. Strekningen nærmest Ballangen har fartsgrense 60 
km/t. Strekningen har dårlig horisontal kurvatur, med flere kurver med radius mellom 100 
og 200 meter. Samlet fører dette til økt reisetid på strekningen.   
 
Sidebratt terreng og bebyggelse vil være krevende for å finne gode løsninger på denne 
strekningen. Det er behov for 5,5 km gang- og sykkelveg nord for Ballangen.  
Det er behov for umiddelbar forsterkning av 10 km, og forsterkning av 13 km innen 10 år 
(LTF). 

6.2.3.3.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen bygges ut til dimensjoneringsklasse H2, vegbredde 8,5 meter. Det tas sikte på i 
størst mulig grad å legge vegen utenom bebyggelsen for å redusere lengde med redusert 
fartsgrense.  

På kort sikt forsterkes strekninger som har lav bæreevne, og det bygges gang- og sykkelveg.  

Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven på strekningen. 
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6.2.3.4 Delstrekning Håkvik – Fagernes 

6.2.3.4.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 9,4 km lang, og omfatter Hp 40 km 5 til hp 42 km 0,5. 
 
Vegen har god geometrisk standard med vegbredde 7,5 – 8 meter. 
Årsdøgntrafikken er 5800 – 9400 med tungtrafikkandel 8 %. 

6.2.3.4.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser viser årsdøgntrafikk 7500, og 12000 på Fagernes i 2050.  Strekningen har 
en del randbebyggelse, som delvis har enkeltavkjørsler.  

6.2.3.4.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen breddeutvides til 8,5 meter dimensjoneringsklasse H1. Det vil være en 
utfordring å oppnå dette på grunn av bebyggelsen. Det foreligger ikke planer etter Plan- og 
bygningsloven på strekningen. 

6.2.4 Hovedstrekning byområde Narvik 

6.2.4.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen gjennom Narvik er 5 km lang, og omfatter Hp 42 km 0,5 til Hp 42 km 5,5.  
 
E6 går i 2,1 km tunnel fra Fagernes til sentrum, og følger Kongens gate gjennom sentrum.  
Årsdøgntrafikken er 3600 – 12600 med tungtrafikkandel 7 – 9 %. 
 
Fartsgrense 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 
Antall km 2,3 0,4 2,3  

6.2.4.1.1 Utfordringer 
Årsdøgntrafikk i 2050 vil med normal trafikkutvikling være 4000 - 16000. Lokaltrafikk i 
Narvik vil utgjøre størstedelen av trafikken.  
Godstransporten til og fra ARE-togene (Arctic Rail Express) og andre godstog fører til høy 
tungtrafikkandel på E6 gjennom Narvik i forbindelse med togankomstene. Denne trafikken 
forventes å øke når godskapasiteten på Ofotbanen økes. Stor trafikk gjennom sentrum 
medfører også utfordringer knyttet til luftkvalitet, støy og støvplager. 
 

6.2.4.1.2 Strategier og tiltak 
Plan for omlegging av E6 gjennom Narvik er under utarbeiding. Trafikk på omlagt veg vil 
avhenge av løsning. Det bør utarbeides en helhetlig utredning om byområde Narvik som 
omfatter kollektivtilbud, tilbud til gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak og miljøtiltak. 
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6.2.5 Hovedstrekning E6 Narvik - Nordkjosbotn 

6.2.5.1 Delstrekning Narvik - Bjerkvik 

6.2.5.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Bru over Rombaken, Hålogalandsbrua, vil være fullført i 2018. Strekningen Narvik – Bjerkvik 
vil da være 15,3 km lang, og omfatter Hp 42 km 5,5 til Hp 43 km 31,9.  
Årsdøgntrafikken er 3000 med tungtrafikkandel 19 %. 7 km har vegbredde 10 meter og god 
standard. 8,6 km har vegbredde ca. 7,5 meter og dårlig horisontal kurvatur. 
 
Forutsatt at den nybygde parsellen får fartsgrense 80 km/t vil fartsgrensene være: 
 
Fartsgrense 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 
Antall km 0,4  1,2 13,7 
 

6.2.5.1.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognosene for 2050 er ådt 4000. Strekningen har mye randbebyggelse med 
enkeltavkjørsler, og tildels svært dårlig horisontal kurvatur. Strekningen har mange 
trafikkulykker. 
6,4 km av strekningen har behov for umiddelbar forsterkning (LTF). 

6.2.5.1.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen Stormyra – Bjerkvik bygges ut til dimensjoneringsklasse H4, vegbredde 10 
meter. Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven på strekningen. 

6.2.5.2 Delstrekning Bjerkvik - Brandvoll 

6.2.5.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 48 km lang, og omfatter Hp 44 km 0 i Nordland til Hp 4 km 20,2 i Troms.  
Årsdøgntrafikken i Bjerkvik er 3000. Resten av strekningen har årsdøgntrafikk 1800 – 2000 
med tungtrafikkandel 23 %. 
 
15 km av strekningen er utbygd til vegbredde 8,5 meter. 900 meter i Bjerkvik mangler gul 
midtlinje. 32 km har vegbredde 7,5 – 8 meter. Bortsett fra 4 km i Nordland nord for Bjerkvik 
har vegen god geometrisk standard.  
 
Fartsgrense 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t 
Antall km 2,8  3 12,5 30 
 

6.2.5.2.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 viser årsdøgntrafikk 2900 – 3700. 
 
I Bjerkvik mangler 900 meter gul midtlinje, og vegen har randbebyggelse med 
enkeltavkjørsler. Det er behov for 600 meter gang- og sykkelveg. Stigning og dårlig 
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horisontal kurvatur i oppstigningen i Bjerkviklia fra sør over Gratangseidet er en flaskehals 
for tungtransport. To kryss må bygges om til vegnormalstandard. 
 
Strekningen har dårlig bæreevne. 30 km har behov for umiddelbar forsterkning, 16 km innen 
10 år (LTF). 

6.2.5.2.1.2 Strategier og tiltak 
Vegen bygges ut til vegbredde 8,5 meter, dimensjoneringsklasse H1 i Bjerkvik, for øvrig H2.  

På kort sikt breddeutvides og forsterkes E6 gjennom Bjerkvik. Det utføres avkjørsels-
regulering, og gang- og sykkelvegen forlenges 600 meter.  

Nødvendig breddeutvidelse på resten av strekningen utføres i forbindelse med forsterkning. 
Omfanget av forsterkning må avklares etter videre bæreevneundersøkelser.  

Tiltak for å redusere stigning gjennomføres på lenger sikt. Det foreligger ikke planer etter 
Plan- og bygningsloven på strekningen. 

6.2.5.3 Delstrekning Brandvoll - Olsborg 

6.2.5.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 47 km lang, og omfatter Hp 5 km 0 til Hp 8 km 19,2 i Troms.  
 
Årsdøgntrafikken er 2200 – 5400 med tungtrafikkandel 10 - 20 %. 
 
Ca. 5 km har vegbredde 10 meter, 10 km har vegbredde 8,5 meter og 32 km har vegbredde 
7 – 8 meter. Fartsgrenser er vist i tabellen nedenfor. 
 
Fartsgrense 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 
Antall km 6,2 1,4 9,4 30 
 

6.2.5.3.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 viser årsdøgntrafikk 4300 – 5200.  På grunnlag av dagens 
trafikkregistreringer antas likevel at deler av strekningen kan få årsdøgntrafikk over 6000 i 
2050. Vegen går gjennom flere tettsteder, hvor fartsgrensen er redusert til 50 eller 60 km/t.  

6.2.5.3.1.2 Strategier og tiltak 
Vegen bygges ut til en helhetlig standard med dimensjoneringsklasse H4, vegbredde 10 
meter med forsterket midtoppmerking. Gjennom tettstedene med fartsgrense 60 km/t, 
legges dimensjoneringsklasse H1, vegbredde 8,5 meter til grunn. Ved fartsgrense 50 km/t 
eller lavere velges egen standard.  

Ved Olsborg samles de to kryssene med fv854 i ett nytt kryss og det bygges ny bru over 
Takelva med delvis omlegging av vegen. Alternativt opprettholdes dagens kryss med 
kanalisering.  Omlegging forbi Setermoen gjennomføres på lenger sikt. Vegen beholdes 
gjennom de øvrige tettstedene på strekningen. 
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Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven på strekningen. 

6.2.5.4  Delstrekning Olsborg – Nordkjosbotn 

6.2.5.4.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 49,6 km lang, og omfatter Hp 11 km 0 til Hp 12 km 25,5.  
 
Årsdøgntrafikken er 2200-3500 med tungtrafikkandel 17 %. 
 
22 km har vegbredde 6,5 – 7,5 meter. 28 km har vegbredde 8,5 meter. Vegen har horisontal 
kurvatur som oppfyller vegnormalenes krav til utbedringsstandard. Fartsgrensene er: 
 
Fartsgrense 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t 
Antall km 0,2 2,3 33 14 
 

6.2.5.4.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 viser årsdøgntrafikk 3500 – 4000.  Fra Olsborg til Heia er vegen 
smal og har dårlig bæreevne. Strekningen Heia – kryss med Fv 281 har 
framkommelighetsproblem på grunn av stigning. Det er krabbefelt på deler av strekningen. 
 

6.2.5.4.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen Olsborg - Heia bygges ut til dimensjoneringsklasse H2 eller H3, vegbredde 8,5 
meter. Strekningen Heia – Nordkjosbotn har i hovedsak vegnormal standard med vegbredde 
8,5 meter, men det vil være behov for enkelte mindre utbedringstiltak. 

På kort sikt gjennomføres mindre kurvaturtiltak, forsterkning og tiltak på sideterreng 
mellom Olsborg og Heia.  

Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven på strekningen. 

6.2.6  Hovedstrekning E8 Nordkjosbotn - Tromsø 

6.2.6.1 Delstrekning Nordkjosbotn – Sørbotn 

6.2.6.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 38,5 km lang, og omfatter Hp 4 km 0 til Hp 5 km 17,2. 
 
Årsdøgntrafikken er 3250 – 3900 med tungtrafikkandel 15 – 18 %.  
Strekningen har god geometrisk standard, men varierende vegbredde.  
 
Vegbredde Mangler gul 

midtlinje 
7 – 8,4 meter 8,5 – 9 

meter 
10 meter 

Antall km 1,4 7,6 20 9,5 
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Den 9,5 km lange strekningen Storskreda – Sørbotn er bygget med vegbredde 10 meter, 
midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Fartsgrensene er vist i tabellen under: 
 
Fartsgrense 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t 
Antall km 1,8 2,1 17 17,5 
 

6.2.6.1.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognosene for 2050 viser årsdøgntrafikk på 4300 – 4700. 
 
Strekningen Nordkjosbotn - Jernberg har randbebyggelse med enkeltavkjørsler, og mangler 
gul midtlinje. Strekningen mellom Laksvatnbukt og Storskreda har liten vegbredde som 
utgjør et ugunstig standardsprang mellom strekningene med 8,5 og 10 meter vegbredde. 
 
Det er behov for 1 km gang- og sykkelveg Nordkjosbotn – Jernberg. Det er behov for 
umiddelbar forsterkning av 3,5 km, og forsterkning innen 10 år av 2,3 km. 
 

6.2.6.1.1.2 Strategier og tiltak 
På kort sikt utføres breddeutvidelse og bygging av gang- og sykkelveg Nordkjosbotn – 
Jernberg. Forsterkning av strekninger med dårlig bæreevne gjennomføres. 
 
På lenger sikt bygges trekningen ut til dimensjoneringsklasse H4. Det foreligger ikke planer 
etter Plan- og bygningsloven på strekningen. 
 

6.2.6.2 Delstrekning Sørbotn – Laukslett 

6.2.6.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 12,4 km lang, og omfatter Hp 5 km 17,2 til Hp 6 km 4,3 
 
Årsdøgntrafikken er 4100 - 5000 med tungtrafikkandel 15 %. 
 
Strekningen har vegbredde 7,2 – 8,4 meter. Fartsgrenser er vist i tabellen under: 
 
Fartsgrense 60 km/t 70 km/t 80 km/t 
Antall km 3,9 5,6 2,9 
 

6.2.6.2.1.1 Utfordringer 
Planlegging av ny trase pågår. Årsdøgntrafikken på ny trase vil bli omkring 5000. 
Strekningen har smal veg og til dels tett randbebyggelse med enkeltavkjørsler. Det er behov 
for 3,3 km gang- og sykkelveg på Fagernes. 

6.2.6.2.1.2 Strategier og tiltak 
Ny trase bygges på kort sikt, med dimensjoneringsklasse H4, vegbredde 10 meter. 
Strekningen er omtalt i NTP 2014 – 23 i siste seksårsperiode.  
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På lang sikt kan alternativ innfartsveg til Tromsø være aktuell, med tunnel mellom Nordbotn 
(Ramfjorden) og Tomasjord. En tunnel på denne strekningen vil gi kortere kjørelengde for 
fjerntrafikken. En stor andel av trafikken på E8 mellom Berg og Tomasjord er lokaltrafikk. 
Dette vil da fortsatt være en utfordring og trafikken vil sannsynligvis øke på deler av 
strekningen dersom det bygges tunnel. 
 

6.2.6.3 Delstrekning Laukslett - Berg 

6.2.6.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 11 km lang, og omfatter Hp 6 km 4,3 – Hp 6 km 15,2. 
 
Strekningen har vegbredde 8,5 meter, og god geometrisk standard. Årsdøgntrafikken er 
5000 – 5300, med tungtrafikkandel 10 %. Fartsgrensen er 80 km/t. 

6.2.6.3.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognosene for 2050 viser årsdøgntrafikk på 7000. På lang sikt vil derfor 
trafikkutviklingen kreve større vegbredde. 

6.2.6.3.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen bygges ut på lang sikt til dimensjoneringsklasse H5, vegbredde 12,5 meter med 
midtrekkverk. Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven på strekningen. 
 

6.2.6.4 Delstrekning Berg - Hungeren 

6.2.6.4.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 6,7 km lang, og omfatter Hp 6 km 15,2 til Hp 6 km 21,9. 
Årsdøgntrafikken er 5725 – 10400 med tungtrafikkandel 9 %. 
Vegen har god standard og bredde ca. 8,5 meter. Fartsgrensen er 70 km/t. Bebyggelse på 
strekningen er tilknyttet i kanaliserte T-kryss. 

6.2.6.4.1.1 Utfordringer 
Strekningen er i overgangen mot byområde Tromsø. Planlegging av trafikksystemet i 
Tromsø, Transportnett Tromsø, pågår nå. Hvilken løsning som blir valgt i byområdet med 
hensyn til transportmiddelfordeling vil få innvirkning også på denne strekningen.  
 
På lang sikt kan alternativ innfartsveg til Tromsø være aktuell, med tunnel mellom Nordbotn 
(Ramfjorden) og Tomasjord. En tunnel vil gi kortere kjørelengde for fjerntrafikken. En stor 
andel av trafikken på E8 mellom Berg og Tomasjord er lokaltrafikk. Dette vil da fortsatt være 
en utfordring og trafikken vil sannsynligvis øke på deler av strekningen dersom det bygges 
tunnel. 
 
Transportmodellen som benyttes for trafikkprognoser gir feil trafikk på strekningen, fordi 
for stor del av trafikken er lagt på kommunalt vegnett. Med normal trafikkutvikling vil 
årsdøgntrafikken i 2050 være 7500 – 13000.  Videre utbygging av boligområder mot Berg vil 
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føre til at trafikkmengden blir større enn dette, dersom det ikke skjer store endringer i 
reisemiddelfordeling. 
 

6.2.6.4.1.2 Strategier og tiltak 
På lang sikt bygges strekningen ut til en høyere dimensjoneringsklasse, som må velges i 
sammenheng med endelig løsning i byområdet og med eventuell ny innfartsveg til Tromsø. 
Det legges foreløpig til grunn at strekningen bygges ut til dimensjoneringsklasse H7, 
firefeltsveg. Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven på strekningen. 
 

6.2.6.5 Delstrekning Hungeren – Breivika x Rv 862 

6.2.6.5.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 7,2 km lang og omfatter hele hovedparsell 7.  
 
Strekningen ligger i byområde Tromsø. I strekningen inngår Tromsøysund tunnel, toløps 
undersjøisk tunnel med lengde 3,5 km. 
 
Mellom Hungeren og tunnelen er vegbredden 7 – 8,5 meter, med årsdøgntrafikk 8400 – 
12000 og tungtrafikkandel 7 %. Fartsgrensen er 50 og 60 km/t.  
 
Hvert løp i Tromsøysund tunnel har kjørebanebredde 6 meter. Fra tunnelen til kryss med Rv 
862 har vegen fire kjørefelt. Årsdøgntrafikken er 20000 – 23000 med tungtrafikkandel 8 %. 

6.2.6.5.1.1 Utfordringer 
Strekningen nærmest Hungeren har næringsbygg langs vegen som har direkte avkjørsler. 
Boligbebyggelse på Tomasjord har tilknytning i ukanaliserte T-kryss. Vegen har for liten 
bredde i forhold til trafikkmengden. 
 
KVU Tromsø er behandlet i regjeringen, som har besluttet Kombinasjonskonseptet. 
Konseptet omfatter styrket kollektivtrafikk, parkeringsrestriksjoner, tiltak for gående og 
syklende samt oppgradering av gatemiljøet i sentrum og av de mest belastede vegene. 
Biltrafikken forventes som følge av disse tiltakene å bli redusert.  
 
Tromsøysundtunnelen oppfyller ikke krav til sikkerhetsmessig utrustning. 

6.2.6.5.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen Hungeren – Tomasjord inngår i Transportnett Tromsø. Det legges foreløpig til 
grunn utbygging til fire felt, dimensjoneringsklasse H6. Det utføres sikkerhetsmessig 
opprustning av Tromsøysundtunnelen fra Tomasjord til Breivika. 
 
Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen har startet et arbeid med 
videre konkretisering av innholdet i KVU for Tromsø. Dette planarbeidet har fått benevnelse 
«Transportnett Tromsø». Klimaforliket som ble inngått på Stortinget, legges til grunn for 
dette arbeidet og målet er inngåelse av en bymiljøavtale. I arbeidet prioriteres gode 
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løsninger for gående, syklende og kollektivtransport. I tillegg vurderes ny Tverrforbindelse 
over/under Tromsøya på rv. 862 samt ny forbindelse til Kvaløya som inngår i 
fylkesvegnettet.  Arbeidet med Transportnett Tromsø skal være sluttført innen utgangen av 
2015. 
 
 

6.2.7 Hovedstrekning E10 riksgrensen – Stormyra X E6 

6.2.7.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 33 km lang, og omfatter E10 Hp 1 og dagens E6 Hp 43 km 17 – 23,3.  
Årsdøgntrafikken er 830 med tungtrafikkandel på 21 % på dagens E10. Den delen av E6 som 
blir omklassifisert til E10 i 2018 vil ha tilnærmet samme trafikkmengde. Vegbredden er 7 – 
7,5 meter. Enkelte kurver oppfyller ikke vegnormalenes minimumskrav til kurveradius. 
Høyeste punkt på strekningen er 540 meter over havet. Strekningen har stigninger opp mot 
8 %. 

6.2.7.1.1 Utfordringer 
Med normal trafikkutvikling vil årsdøgntrafikken i 2050 være 1100. De største utfordringene 
er knyttet til høyfjellsproblematikk. Dagens E10 er stengt eller har kolonnekjøring i perioder 
om vinteren  
Strekningen har liten bredde, og flere kurver med radius 150 – 200 meter. 
Det er behov for umiddelbar forsterkning av 1,5 km og 9 km innen 10 - 30 år (LTF). 

6.2.7.1.2 Strategier og tiltak 
På kort sikt gjennomføres forsterkning. På lenger sikt bygges strekningen ut til 
dimensjoneringsklasse H3 med vegbredde 8,5 meter. Det foreligger ikke planer etter Plan- 
og bygningsloven på strekningen. 

6.2.8 Hovedstrekning E10 Bjerkvik - Gullesfjordbotn 

6.2.8.1 Delstrekning Bjerkvik - Snubba 

6.2.8.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 18 km lang, og omfatter Hp 3 km 0 til Hp 4 km 8,5.   
Årsdøgntrafikken er 2000 - 3000 med tungtrafikkandel 13 - 19 %. Strekningen har god 
geometrisk standard og vegbredde 8,5 meter.  

Fartsgrenser: 

Fartsgrense 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t 
Antall km 0,6 0,5  2,7 14,2 
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6.2.8.1.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 viser årsdøgntrafikk 1800.  Dette er lavere enn dagens trafikk og 
må være feil. Med normal trafikkutvikling vil årsdøgntrafikken i 2050 være 2600 – 3900. 
Det er behov for umiddelbar forsterkning av 7 km og av 10 km innen 10 år (LTF). 

6.2.8.1.1.2 Strategier og tiltak 
På kort sikt gjennomføres forsterkning av 17 km.  

 

6.2.8.2 Delstrekning Snubba – Tjeldsund bru X Rv 83 

6.2.8.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 42,3 km lang, og omfatter Hp 4 km 8,5 i Nordland til Hp 1 km 17,5 i Troms.   
Årsdøgntrafikken er 2000 - 4200 med tungtrafikkandel 10 - 13 %. Strekningen over og nær 
Tjeldsund bru har høyest trafikk. Evenes flyplass er tilknyttet strekningen. Strekningen har 
god geometrisk standard og vegbredde 8,5 meter. 

Fartsgrenser: 

Fartsgrense 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t 
Antall km 0,8 1,1 7,2 19,7 13,5 
 

6.2.8.2.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 viser årsdøgntrafikk 2500, som er lavere enn dagens trafikk.  
Med normal trafikkutvikling vil årsdøgntrafikken i 2050 være 2600 – 5400. 
 
E10 går gjennom tettstedet Bogen i Ofoten. Det er bebyggelse på begge sider av vegen.  
Fartsgrensen gjennom Bogen er 50 og 60 km/t. Strekningen øst for Evenes flyplass har 
dårlig horisontal kurvatur, strekningen fra Evenes flyplass til Tjeldsund bru har god 
geometrisk standard. Vegbredden er 7,5 – 8 meter. 
Det er behov for umiddelbar forsterkning av 11 km og av 7 km innen 10 år (LTF). 
 

6.2.8.2.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen inngår i KVU E10/Rv 85/Rv 83 Evenes – Sortland/Harstad. Regjeringen har 
besluttet konsept 2 og 3, som innebærer utbygging i dagens korridor samt ny trase 
Sandtorg – Evenes flyplass med tunnel under Tjeldsundet. Konsept 3 skal ikke gjennomføres 
før konsept 2 er fullført. Konsept 3 vil medføre at årsdøgntrafikken på E10 ved Tjeldsund 
bru blir lavere enn 4000. Dimensjoneringsklasse H3, vegbredde 8,5 meter, legges derfor til 
grunn på hele strekningen. 

Planlegging er igangsatt. Det er enighet med kommunene om å utarbeide statlig 
reguleringsplan. 
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6.2.8.3 Delstrekning Tjeldsund bru X Rv 83 - Gullesfjordbotn 

6.2.8.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 65,3 km lang, og omfatter følgende hovedparseller: 
Fra Hp 1 km 17,5 til Hp 3 km 12,1 i Troms 
Fra Hp 7 km 0 til Hp 9 km 14,8 i Nordland 
Fra Hp 10 km 0 til Hp 10 km 2,6.   
 
Årsdøgntrafikken er 1250 - 2100 med tungtrafikkandel 10 - 20 %.  

Fartsgrense 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 
Antall km 1,6 12,9  50,8 
 
Vegen har svært dårlig horisontal og vertikal kurvatur og liten bredde. 

6.2.8.3.1.1 Utfordringer 
Med normal trafikkutvikling vil årsdøgntrafikken i 2050 være 1600 – 2700. 
Der er randbebyggelse med enkeltavkjørsler og redusert fartsgrense langs deler av 
strekningen. 18,5 km av strekningen mangler gul midtlinje. Deler av strekningen har svært 
dårlig geometrisk standard. To stigninger utgjør flaskehalser for tungtransport.  

6.2.8.3.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen inngår i KVU E10/Rv 85/Rv 83 Evenes – Sortland/Harstad. Regjeringen har 
besluttet konsept 2 og 3, som innebærer utbygging i dagens korridor og ny trase med 
tunnel under Tjeldsundet. Det legges til grunn dimensjoneringsklasse H3 der dette ikke 
medfører store kostnadsmessige konsekvenser, ellers H2/U-H2. Stigningene elimineres med 
tunneler. Det vurderes omlegging utenom bebyggelsen for å redusere omfanget av redusert 
fartsgrense. 

Det er enighet med kommunene om å utarbeide statlig reguleringsplan for strekningen. 

6.2.8.4 Delstrekning Fiskfjord – Kåringen 

6.2.8.4.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 15,7 km lang og omfatter hp 8 km 1 – hp 8 km 16,7. 
Når E10 er utbygd i henhold til KVU E10/Rv 85 Evenes – Sortland vil denne strekningen bli en 
del av Rv 85. Vegbredden er 6 – 7,5 meter. Strekningen har dårlig geometrisk standard. 
 

6.2.8.4.1.1 Utfordringer 
Vegen er smal med dårlig geometri. 7 km mangler gul midtlinje. Østsiden av Fiskfjorden er 
skredutsatt. 

6.2.8.4.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen bygges ut som ledd i utbygging av E10/Rv 85 Evenes – Sortland til 
dimensjoneringsklasse U-H2, og rassikres. Det er enighet med kommunene om å utarbeide 
statlig reguleringsplan. 
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6.2.8.5 Delstrekning ny trase Sandtorg – Evenes flyplass 
Denne strekningen er konsept 3 i KVU E10/rv 85 Evenes – Sortland. Regjeringen har 
besluttet at denne skal bygges ut etter at konsept 2, utbygging i dagens korridor, er fullført. 
 

6.2.9 Hovedstrekning E10 Gullesfjordbotn - Å 

6.2.9.1  Delstrekning Gullesfjordbotn – Fiskebøl   

6.2.9.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 50,5 km lang, og omfatter Hp 11 km 0 til Hp 12 km 20. Årsdøgntrafikken er 
800 - 1200 med tungtrafikkandel 19 - 24 %. Fartsgrensen er 80 km/t. 
Vegen har vegbredde 7,5 meter og vegnormal standard. 

6.2.9.1.1.1 Utfordringer 
Med normal trafikkutvikling vil årsdøgntrafikken i 2050 være 1000– 1600. 
Det er behov for rasteplasser på strekningen. 

6.2.9.1.1.2 Strategier og tiltak 
Bygging av rasteplasser bør bygges på kort sikt. 

6.2.9.2  Delstrekning Fiskebøl – Å 

6.2.9.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 161 km lang, og omfatter Hp 23 km 2,9 til Hp 32 km 8,5. Årsdøgntrafikken 
er 700 – 6700 med tungtrafikkandel 5 – 15 % mellom Fiskebøl og Moskenes. Mellom 
Moskenes og Å er årsdøgntrafikken 300 med tungtrafikkandel 10 %.  

Fartsgrense 30 km/t 40 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 
Antall km 0,7  14,4 39 4 103 
 

Noen strekninger er bygd ut til vegnormal standard med vegbredde 7,5 meter. 
Mellomliggende strekninger har dårlig standard og liten bredde. 

6.2.9.2.1.1 Utfordringer 
85 km mangler gul midtlinje. Flere strekninger har svært dårlig horisontal og vertikal 
kurvatur. Det er flere skredutsatte strekninger, jfr. kap 4.2.9. 
E10 går gjennom byene Svolvær og Leknes, samt flere tettsteder. Mellom disse stedene er 
det en god del randbebyggelse.  
 
Vest for Hamnøy er det strekninger med bebyggelse helt inntil vegen, svært dårlig horisontal 
og vertikal kurvatur og smal veg med manglende midtlinje. På denne strekningen er det flere 
bruer med ett kjørefelt. 
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Strekningen fra xx til xx er definert som nasjonal sykkelveg og tilbud til syklende må 
utbedres. 

6.2.9.2.1.2 Strategier og tiltak 
Gjeldende breddekrav for E10 er 7,5 meter Fiskebøl – Napp, og 6,5 meter Napp – Å.  
 
Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre 
konseptvalgutreding for E10 Fiskebøl – Å, jfr. kap 4.7.1. Standard og tiltak vil bli avklart 
gjennom konseptvalgutredningen og regjeringens behandling av denne. 
 

6.2.10  Hovedstrekning rv. 83 Tjeldsund bru - Harstad 

6.2.10.1 Delstrekning Tjeldsund bru X E10 - Ruggevika 

6.2.10.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 15,5 km lang, og omfatter Hp 1 km 0 til Hp 2 km 4,5.  
 
Årsdøgntrafikken er 4300 – 5400 med tungtrafikkandel 10 – 13 %.  11 km nærmest 
Tjeldsund bru har vegbredde 7,2 – 8 meter. Herfra til Ruggevika har vegen god geometri og 
vegbredde 8,5 meter. 4 km nærmest Tjeldsund bru har dårlig horisontal og vertikal kurvatur. 
3,5 km har fartsgrense 70 km/t, 12 km har fartsgrense 80 km/t. 
 

6.2.10.1.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 viser årsdøgntrafikk over 6000.  
En 4 km lang strekning nærmest Tjeldsund bru har dårlig horisontal og vertikal kurvatur.  
 
På grunn av mange trafikkulykker ble fartsgrensen redusert til 70 km/t på tre mindre 
strekninger, og det er innført streknings ATK på en delstrekning. Strekningen skal i hht. 
sikkerhetsrangering følges opp med en detaljert gjennomgang inkludert vurdering av 
aktuelle tiltak. 

6.2.10.1.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen omfattes av KVU E10/Rv 83/Rv 85 Evenes – Harstad – Sortland.  Regjeringen har 
besluttet utbygging av Rv 83 i dagens korridor. 
Strekningen bygges ut til dimensjoneringsklasse H4, vegbredde 10 meter. 
 

6.2.10.2 Delstrekning Ruggevika - Sama 

6.2.10.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 10,6 km lang, og omfatter Hp 2 km 4,5 til Hp 4 km 2,4.  
Årsdøgntrafikken er 10000 - 16500 med tungtrafikkandel 4 – 7 %.  
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Strekningen omfattes av KVU Harstad. Regjeringen har besluttet konsept 3: Kollektiv- og 
gang/sykkelkonsept med tunnel utenom Harstad sentrum. I konseptet er Rv 83 forutsatt 
beholdt som to-felts veg. Vegpakke Harstad omfatter gang- og sykkeltiltak, kollektivtiltak, 
kryssutbedringer og tunnel utenom sentrum. Tiltakene inngår i handlingsprogrammet 2014 
– 17.  

6.2.10.2.1.1 Utfordringer 
Harstad pakken er porteføljestyrt - Hvis det ikke er penger nok til å gjennomføre alle 
tiltakene, vil flere nødvendig tiltak bli igjen etter 2018. 

6.2.10.2.1.2 Strategier og tiltak 
Det forutsettes ingen større tiltak etter fullføring av bypakke Harstad. 
 

6.2.10.3 Hovedstrekning Rv 85 Lødingen - Sortland 

6.2.10.4 Delstrekning Lødingen fergekai - Kåringen 

6.2.10.4.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 2,8 km lang, og omfatter Hp 5. 

6.2.10.4.1.1 Utfordringer 
Strekningen har god standard og vegbredde 8,5 meter. Årsdøgntrafikken er 500 med 
tungtrafikkandel 12 %. 

6.2.10.4.1.2 Strategier og tiltak 
Det er ikke lagt til grunn tiltak på strekningen. 
 

6.2.10.5 Delstrekning Gullesfjordbotn – Sortland 

6.2.10.5.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 34,2 km lang, og omfatter  
Hp 7 km 2,7 til Hp 7 km 21,6 i Troms 
Hp 8 km 0 til Hp 10 km 1,1 i Nordland. 
 
Strekningen fra Gullesfjordbotn – fylkesgrensen har liten vegbredde og dårlig horisontal og 
vertikal kurvatur. Fra fylkesgrensen til Sortland har vegen god geometri og vegbredde 7,5 
meter. 
 
Årsdøgntrafikken er 1050 – 2750 mellom Gullesfjordbotn og kryss med fv 82 ved 
Sortlandsbrua, og 5900 over Sortlandsbrua. Tungtrafikkandelen er 10 – 12 %. 
 

6.2.10.5.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 viser årsdøgntrafikk 1800 – 4000. 5 km av strekningen 
Gullesfjordbotn – Fylkesgrensen mangler gul midtlinje. Strekningen har dårlig horisontal og 
vertikal kurvatur, en del av strekningen har randbebyggelse med enkeltavkjørsler.  
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Det er behov for umiddelbar forsterkning av 2,1 km, og forsterkning innen 10 – 30 år av 2,3 
km (LTF), og behov for 4,7 km gang- og sykkelveg. 

6.2.10.5.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen omfattes av KVU E10/Rv 83/Rv 85 Evenes – Harstad – Sortland.  Regjeringen har 
besluttet utbygging av Rv 85 i dagens korridor. Strekningen bygges ut til 
dimensjoneringsklasse U-H2, vegbredde 8,5 meter. 
 

6.2.11 Hovedstrekning Rv 827 Sommerset – Sætran 

6.2.11.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 39 km lang, og omfatter Hp 1 km 0 til Hp 6 km 33,4. Fergesambandet Drag – 
Kjøpsvik inngår i strekningen. Sambandet har overfartstid 45 minutter. Strekningen benyttes 
i dag som alternativ rute til E6, spesielt av tungtrafikk på grunn av dårlig standard og 
stigninger på E6.  
Årsdøgntrafikken er 700 med tungtrafikkandel 12 % mellom E6 ved Sommerset – Drag og 
forbi Kjøpsvik. Mellom Kjøpsvik og E6 ved Sætran er årsdøgntrafikken 270 med 
tungtrafikkandel 29 %. 
 
Veglengden fra E6 ved Sommerset til Drag fergeleie er 4,3 km. Vegen har god geometri, men 
mangler gul midtlinje. Den 34,7 km lange strekningen Kjøpsvik – Sætran har vegbredde 6,5 – 
7 meter, og god geometri. På denne strekningen er det seks tunneler.  

6.2.11.1.1.1 Utfordringer 
I trafikkprognosene for 2050 har lagt nesten all trafikk på E6, og kan derfor ikke benyttes. 
Normal trafikkutvikling vil gi årsdøgntrafikk i 2050 på 900. Da vil imidlertid E6 være utbygd 
til god standard, og gjennomgående trafikk som i dag benytter Rv 827 vil reduseres.  
 
Hovedutfordringen er manglende gul midtlinje mellom Sommerset og Drag. Det er også 
behov for fullføring av g/s-veg Sommerset – Drag.  

6.2.11.1.1.2 Strategier og tiltak 
Hvilken status Rv 827 skal ha i framtida er ikke avklart. I KVU E6 Mørsvikbotn – Ballangen 
anbefales at fergesambandet Drag – Kjøpsvik utgår som riksvegsamband, noe som betyr at 
Rv 827 vil bli omklassifisert til fylkesveg. 
På kort sikt breddeutvides strekningen Sommerset – Drag til dimensjoneringsklasse H2, 
vegbredde 8,5 meter. På strekningen Kjøpsvik – Sætran gjennomføres nødvendige tiltak til 
fornying. 

6.2.12  Hovedstrekning Rv 833 E6 – Evenes flyplass 

Strekningen omfatter Hp 1 og er 420 meter lang. Vegen har god standard og vegbredde 8,5 
meter. Årsdøgntrafikken er 1300 med tungtrafikkandel 10 %. Fartsgrensen er 60 km/t. 
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Det er ikke utfordringer på strekningen som medfører behov for tiltak. 

6.2.13  Hovedstrekning Rv 853 E6 – Bardufoss lufthavn 

Strekningen er 1,8 km lang, og omfatter hovedparsell 1. 
Vegen har kryss med Fv 853 til Andselv, og med Fv 178 som igjen er koblet til 
fylkesvegnettet i Indre Troms.  
 
Årsdøgntrafikken varierer fra 3150 nærmest E6 til 500 nærmest Bardufoss lufthavn. 
Fartsgrensen er 60 km/t. Vegen har god geometrisk standard, med vegbredde 6,5 – 8,5 
meter. 500 meter nærmest Bardufoss lufthavn mangler gul midtlinje.  

6.2.13.1.1.1 Utfordringer 
Årsdøgntrafikken i 2050 vil være mellom 700 og 4000. Vegen er smal, delvis mangler gul 
midtlinje. 

6.2.13.1.1.2 Strategier og tiltak 
Vegen breddeutvides til dimensjoneringsklasse U-H2. 
 

6.2.14  Hovedstrekning rv 862 Breivika – Tromsø lufthavn 

6.2.14.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 4,4 km lang, og omfatter Hp 1 km 5 til Hp 1 km 9,4. 
 
Årsdøgntrafikken er 11250 – 19200 med tungtrafikkandel 5 %.  0,5 km har fartsgrense 50 
km/t, 2,8 km har fartsgrense 60 km/t og 0,7 km har fartsgrense 70 km/t. 
 
3,2 km har vegbredde ca 7 meter og 1,1 km mellom Giæverbukta og Tromsø flyplass er 
firefelts veg. 
 

6.2.14.1.1 Utfordringer 
Strekningen mellom Breivika og Giæverbukta har liten bredde og stigning. 
 

6.2.14.1.2 Strategier og tiltak 
Vegen inngår i transportnett Tromsø. Det er lagt til grunn utbygging til firefeltsveg, med to-
løps tunnel. 
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6.3 Oppsummert strategier og kostnader 

Fordelingen på dimensjoneringsklasser på rute 8a vil være slik i 2050: 
 
H2, vegbredde 7,5 meter:   210 km av E10 i Lofoten. Avklares nærmere i KVU. 
H2/H3, vegbredde 8,5 meter: 524 km 
H4, vegbredde 10 meter:  130 km 
H5, 12,5 meter med midtrekkverk: 11 km 
Firefelts veg:    18 km 
 
I dag oppfyller 165 km standardkravene til disse dimensjoneringsklassene, mens 754 km må 
utbygges eller utbedres.  
 
Samlet kostnad for rute 8a er grovt anslått til rundt 58 mrd. kroner. For de aller fleste 
strekningene er det ikke avklart gjennom plan hvilke tiltak som vil bli de endelige. For disse 
strekningene er det lagt til grunn en grov vurdering av utbyggingstiltak, og generelle 
anbefalte enhetspriser for ulike tiltak er lagt til grunn. Usikkerheten i disse overslagene er 
store, sannsynligvis +- 40 %.  
 
Gang- og sykkelveger inngår i overslagene for de fleste strekningene. Tiltak som 
kollektivknutepunkt, holdeplasser, kjettingplasser, hvileplasser mv. vil utgjøre forholdsvis 
små kostnader og anses ut fra usikkerheten som inkludert i overslagene. 
 
En strategisk vurdering av utbyggingsrekkefølge er basert på målsettingene i kap 5 om å 
redusere avstandskostnader. Strekninger som har dårlig standard og har stor betydning for 
næringstransport eller mulighet for regionforstørring er derfor mest aktuelle for prioritering 
i første 10-årsperiode.   
 
På E6 Fauske – Narvik prioriteres strekningene Megården – Mørsvikbotn og Mørsvikbotn -
Ballangen. Det er utarbeidet KVU for begge strekningene. Strekningen Megården – 
Mørsvikbotn har 16 trange tunneler som ikke oppfyller sikkerhetsforskriftene og gir dårlig 
framkommelighet. I handlingsprogrammet for 2014 – 2017 er det lagt opp til å bygge nye 
løsninger istedenfor full sikkerhetsmessig oppgradering av dagens tunneler. Samfunnsmålet 
i KVU forutsetter ferdigstilling innen 2025.  
 
Strekningen Mørsvikbotn – Ballangen har svært dårlig standard med flere stigninger. I NTP 
2014 – 23 er Ulvsvågskaret og Kråkmofjellet omtalt i siste seksårsperiode. Det legges opp til 
å videreføre utbyggingen på resten av strekningen Mørsvikbotn – Ballangen. 
 
På E6 Narvik – Nordkjosbotn videreføres prosjektet Hålogalandsbrua, som ferdigstilles i 
2017, fram til Bjerkvik. Mellom Bjerkvik og Nordkjosbotn omfattes delstrekning Brandvoll – 
Olsborg og deler av Olsborg – Nordkjosbotn av en samordningsstrekning, Brandvoll – Heia. 
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Oppstart er prioritert i handlingsprogrammet 2014 – 17. Omfanget av videreføring i første 
10-årsperiode vurderes nærmere i planfasen.  
 
Innenfor hovedstrekning E10 Bjerkvik – Gullesfjordbotn er det utarbeidet KVU for E10 Evenes 
– Gullesfjordbotn, inkludert rv 83 til Harstad og rv 85 til Sortland. En del av denne 
strekningen, E10/rv 85 Tjeldsund bru – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, er prioritert i siste 
seksårsperiode i NTP 2014 – 23 forutsatt delvis bompengefinansiering. Regjeringen legger 
opp til at dette skal være et OPS-prosjekt. Av hensyn til samordning og massedisponering 
prioriteres også rv 83 og resten av E10 og rv 85 i første 10-årsperiode.  
 
På E8 Nordkjosbotn – Tromsø er strekningen Sørbotn – Laukslett prioritert i siste seks-
årsperiode i NTP 2014 – 23. Utbyggingen vil legge E8 utenom en ulykkesutsatt strekning 
med randbebyggelse og dårlig standard, og prioriteres i første 10-årsperiode. 
 
Ovennevnte strekninger har etter grove kostnadsanslag et samlet investeringsbehov på ca. 
27 mrd. kroner. Strekningene er vist i tabellen under.  
 
Hoved-
strekning 

Delstrekning Kostnad 
delstrekning 
mill. kr 

Prioritering i NTP 
2014 - 2023 

Merknad 

E6 Fauske - 
Narvik 

Megården -
Mørsvikbotn 

7400 Omtalt i hp, jfr tekst 
ovenfor 

Full utbygging 

Mørsvikbotn - 
Ballangen 

7300 To delparseller siste 
seksårsperiode 

Full utbygging 

E6 Narvik - 
Nordkjosbotn 

Narvik - Bjerkvik 550 Ikke omtalt Full utbygging 
Brandvoll - Olsborg 1700 Oppstart 2014 - 17 Vurd. planfasen
Olsborg – Nordkj.botn 750 Oppstart 2014 - 17 Vurd. planfasen

E10 Bjerkvik – 
Gullesfjordbotn 

Snubba – x rv 83 1300 Ikke omtalt Full utbygging 
X rv 83 – Gullesfj. botn 3700 Siste seksårsperiode Full utbygging 

Rv 85 Gullesfjordbotn - Sortland 1600 Delstrekning omtalt 
siste seksårsperiode 

Full utbygging 

Rv 83 
Tjeldsund bru 
- Harstad 

Tjeldsund bru - 
Ruggevika 

1100 Ikke omtalt Full utbygging 

E8 Nordkjos-
botn - Tromsø 

Sørbotn - Laukslett 1400 Siste seksårsperiode Full utbygging 

 
I første 10-årsperiode vil det også være nødvendig å prioritere mindre tiltak som 
forsterkning, utbedring av flaskehalser, kollektivtiltak, gang- og sykkeltiltak og 
trafikksikkerhetstiltak.  
 
Tabell 27 og 28 viser utviklingstiltak på hoved- og delstrekninger.  
I tabellene er tiltakskategorier angitt slik: 

 Ny veg i dagens trase (ND) 
 Ny veg i ny trase (NN) 



 
Rutevise utredninger Rute 8a 10.03.15 

 

97 
 

 Utbedring av dagens veg (DU) 

Tabell 27 Utviklingstiltak på ruten 

Hovedstrekning Tiltaks-
kategori 

Standard 
i 2050 

Sum kostnad  
2018-2050 
(mill. kr.) 

Bompenge- 
potensialet 
(mill. kr.) 

E6 byområde Fauske UD H1 150  
E6 Fauske - Narvik UD/NN H3 29000  
E6 byområde Narvik NN H1 900  
E6 Narvik - Nordkjosbotn UD/ND/NN H3/H4 3800  
E8 Nordkjosbotn - Tromsø UD/NN H4/H5/ 

H6/H7 
5800  

E10 Riksgrensen – Stormyra xE6 UD H3 1800  
E10 Bjerkvik – Gullesfjordbotn UD/ND/NN H3 6800  
E10 Gullesfjordbotn - Å UD/ND/NN H2 4500  
Rv 83 Tjeldsund bru - Ruggevika UD/ND H4 1100  
Byområde Harstad  H1 0  
Rv 85 Lødingen fk - Sortland UD/NN H2 1600  
Rv 827 Sommerset - Sætran UD H2 150  
Rv 833 Evenes lufthavn 0 H2 0  
Rv 853 Bardufoss lufthavn UD U-H2 50  
Rv 862 Breivika – Tromsø flyplass NN H6 2000  
Sum   57650  
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Tabell 28 Utviklingstiltak, hovedstrekning (Inndeling i hovedstrekninger endres til strekninger med 
helhetlig standard) 

Hovedstrekning Delstrekning Tiltaks-
kategori 

Vegstandard 
i 2050 

Sum kostnad 
(2018-2050) 
(mill. kr.) 

E6 x Rv 80 – Fauske nord UD H1 150
E6 Fauske - 
Narvik 

Fauske - Mørsvikbotn ND/NN H3 8000
Mørsvikbotn - Bognes UD/ND H2 4500
Fergefri E6 NN H2 13000
Skarberget - Ballangen UD/ND H2 1500
Ballangen - Håkvik UD/ND H2 1500
Håkvik – Narvik sør UD H1 500

Byområde Narvik NN H1 900
E6 Narvik - 
Nordkjosbotn 

Narvik - Bjerkvik ND H4 600
Bjerkvik - Brandvoll UD/NN H3 700
Brandvoll - Olsborg UD/ND H4 1700
Olsborg - Nordkjosbotn UD H3 800

E8 Nordkjosbotn 
- Tromsø 

Nordkjosbotn – Sørbotn UD/NN H4 1900
Sørbotn - Laukslett NN H4 1400
Laukslett - Berg UD H5 900
Berg - Hungeren UD H7 1000
Hungeren - Breivika UD H6/H7 600

E10 Riksgrensen – Stormyra xE6 UD H3 1800
E10 Bjerkvik – 
Gullesfjordbotn 

Bjerkvik - Snubba UD H3 200
Snubba – x Rv 83  UD/ND H3 1300
X Rv 83 - Gullesfjordbotn UD/ND H3 3700
E10 ny trase (konsept 3) NN H3 1100
Fiskfjord – Kåringen (omkl.) UD H2 500

E10 Gullesfjord-
botn – Å.  

Gullesfjordbotn - Fiskebøl  H2 (7,5 m) 0
Fiskebøl – Å.  UD/ND H2 (avkl KVU) 4500

Rv 83 Tjeldsund bru – Ruggevika (Harstad) UD/ND H4 1100
Rv 83 byområde Harstad  H1 0
Rv 85 Lødingen fk 
- Sortland 

Lødingen fk - Kåringen  H2 0
Gullesfjordbotn - Sortland UD/NN H2 1600

Rv 827 Sommer-
set - Sætran 

Sommerset - Drag UD H2  150
Kjøpsvik - Sætran   0

Rv 833 Evenes lufthavn  H2 0
Rv 853 Bardufoss lufthavn UD H2 50
Rv 862 xE8 – Tromsø lufthavn    2000
Sum 57650
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Tabell 29 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 
2050 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter  
 Kollektivfelt      
       
       
 Sambruksfelt      
       
       
Sum 
(km) 

      

 

Tabell 30 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Tiltak 
Behov for nye fram 
til 2050 
(stk.) 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt   
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Holdeplasser   
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

  

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
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Tabell 31 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Restbehov for 
universell 
utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

   
Kollektivknutepunkt   
-Stamruter   
-I byer/tettsteder   
-Utenfor byer/tettsteder   
Holdeplasser   
-Stamruter   
-I byer/tettsteder   
-Utenfor byer/tettsteder   
Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

Tabell 32 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018/behov fram til 2050 

Veg Skredutsatte punkter/strekning 
Prioriteringsfaktor Behov fram til 

2050 –kostnad
(mill. kr) > 2,5 > 3,5 

E6 Fauske - Bognes 3  60
E6 Skarberget - Ballangen  1 150
E10 Fiskebøl - Å 3 5 460
     
Sum    670
 

Tabell 33 Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 

Veg Kategori 
Behov fram 
til 2050 
(km) 

Kostnad  
(mill. kr) 

    
E6 b) Gang- og sykkelveg 17 500 
E6 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 2,8 100 
E6 d) Sykkelveg med fortau 1,3 50 
E6 e)  Kun anlegg for gående 0,7 20 
E8 b) Gang- og sykkelveg 4,3 130 
E8 d) Sykkelveg med fortau 3,6 150 
E10 b) Gang- og sykkelveg 41 1200 
E10 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 1,8 70 
E10 e)  Kun anlegg for gående 9 200 
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Rv 83 b) Gang- og sykkelveg 2 60 
Rv 83 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 8 300 
Rv 85 b) Gang- og sykkelveg 5 150 
Rv 853 b) Gang- og sykkelveg 0,5 20 
Rv 862 d) Sykkelveg med fortau 9,4 350 
Sum  3300 

 

Tabell 34 Strekninger med 4-feltsveg 

Veg Hovedstrekning Behov 4-felts veg 
fram til 2050 
(km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

E8 Berg - Hungeren  6,7 1000
E8 Hungeren - Breivika 2,9 600
Rv 862 Breivika – Tromsø flyplass 2,5 2000
Sum  12,1 3600
 

Tabell35 Strekninger med midtrekkverk 

Veg Hovedstrekning Behov 2/3-felts 
veg med 
midtrekkverk 
fram til 2050(km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

E8 Laukslett - Berg 11 900
Sum  11 900
 

Tabell 36 Døgnhvileplasser og kjettingplasser 

Veg Døgnhvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E6  38 200
E10 1 12 80
Rv 83 1  20
Rv 85 1  20
E8 1  20
Sum  4 50 340
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Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E6  Øyjord (Sambruksstasjon) 1 35 
Sum   1 35 
 

Tabell 38 Rasteplasser for personbiler 

Vi har i dag ikke registreringer som er gode nok til å anslå framtidig behov. 
Veg Behov antall nye 

rasteplasser fram 
til 2050 

Behov for antall 
gamle 
rasteplasser som 
skal oppgraderes 
til god standard  

Kostnad 
oppgradering av 
eksisterende 
rasteplasser 
(mill. kr.) 

Kostnad 
nybygging 
(mill. kr.) 

     
     
     
 

6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger  

De utbyggingsstrategier som er forutsatt vil fram mot 2050 redusere transportkostnadene 
med rundt 20 mrd. kroner. Tiltakene alene forventes å redusere antall hardt skadde og 
drepte i vegtrafikken med 4 personer og redusere samfunnsmessige kostnader knyttet 
tilmtrafikkulykker med 3 mrd. kroner. Tiltak i forhold til trafikantadferd og kjøretøy 
forventes å gi ytterligere reduksjon.   

Virkningene for vegtrafikkstøy, biologsik mangfold og andre miljøforhold er på dette stadiet 
ikke mulig å konkretisere. Det er en målsetting at transportsystemet skal være universelt 
utformet. Eksakt oversikt over antall kollektivknutepunkt mm i dag og i 2050 er ikke mulig å 
anslå.  

Tabellen nedenfor viser virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger for rute 8a. Siden 
det er store usikkerheter i utviklingen fram mot 2050 er det en stor grad av usikkerhet i 
disse vurderingene.  

 
Tema Enhet Tilstand 2018 Tilstand 2050 

Endring i transportkostnader Mrd. kr  20 

Endring i ulykkeskostnader Mrd. kr  3  

Netto nytte av investeringene Mrd. kr  -21  
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Redusert antall drepte og 
hardt skadde 

Pers  4,3 

Resuert reisetid på ruta 
(tunge kjøretøy) 

Min.  148 

Antall km uten gul midtlinje Km 115 0 

Antall km med vegbredde 
<8,5 m 

Km 780 200* 

Antall km firefelts veg med 
fysisk adskilte kjørebaner 

Km 5 23 

Antall km midtrekkverk på 
to- og trefeltsveger 

Km 10 21 

Antall km forsterket 
midtoppmerking 

Km 6 115 

Antall km tilrettelagt for 
gående og syklende  

Km 120 190 

Antall km kollektivfelt Km 1 Ikke vurdert 

Antall skredpunkt med 
prioriteringsfaktor over 2,5 er 
eliminert 

Punkt  11 

Endring i antall personer over 
38 db innendørs støynivå  

Pers Data ikke 
tilstrekkelig 
registrert 

 

Antall konflikter mellom 
riksveg og hhv biologisk 
mangfold og vann som er 
eliminert 

Punkt Data ikke 
tilstrekkelig 
registrert 

 

Antall kollektivpunkter og 
holdeplasser langs riksveg 
med universell utforming  

Punkt   

* Rv 73 utbedres med redusert vegbredde 7,5 meter. 

----------------------------- 
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7 VEDLEGG 1 BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER (BA-
REGIONER 

 
 
Regiontype 

 
Beskrivelse1 

Storbyregioner Senter over 150 000 innbyggere, maks tilbud av tjenester og 
offentlige institusjoner 

Mellomstore 
byregioner 

Senter mellom 19 000 og 150 000 innbyggere, middels til høyt tilbud
av tjenester og offentlige institusjoner 

Småbyregioner Senter mellom 3 500 og 25 000 innbyggere, middels tilbud av 
tjenester og offentlige institusjoner 

Småsenterregioner Senter mellom 700 og 6 000 innbyggere, middels til lavt tilbud av 
tjenester og offentlige institusjoner 

Spredtbygde 
områder 

Senter under 3 900 innbyggere, lavt til svært lavt tilbud av tjenester 
og offentlige institusjoner 
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Figur 1 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge [1] 
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Figur 2  Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Nord-Norge 

8 VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER RIKSVEGRUTER 
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Figur 3 Riksvegruter pr. 2013 

9 REFERANSER 
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