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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 8b er en av 18 riksvegruter og inngår som delrapport til hovedrapporten om 
riksvegutredningen. 
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1 Sammendrag 
Rute 8B er den nordligste ruta på riksvegnettet. Den omfatter riksvegene i Nord-Troms og 
Finnmark. I tillegg til E6 omfatter ruta 6 utlandsforbindelser, 3 vegarmer til kysten og 3 
kortere vegarmer til lufthavner. Ruta er totalt 1.556 km lang. 
 
Det er ingen jernbanestrekning innenfor rutas geografiske område. Vegnettet er eneste 
landbaserte transportformen. På mange strekninger av ruta er det ikke reelle 
omkjøringsveger innenfor landets grenser.  
 
Strekninger på det finske vegnettet utgjør en naturlig del av vegnettet i området. 
 
Lange avstander gjør at flyreiser er en betydelig andel av personreisene i regionen. 
 
Status og utfordringer for ruta 
Trafikkgrunnlaget på ruta er relativt lavt. På 89 % av rutas lengde er den gjennomsnittlige 
trafikken under 1.500 kj.t. pr døgn. 
 
Ruta kan beskrives på følgende måte: 
 

 Smal veg. Kun 20 % av vegene har vegbredde som tilfredsstiller målet på 8,5 meter. 
Hele 36 % som utgjør 564 km, av veglengden mangler gul midtlinje. 

 
 Brukbart fartsnivå. Kun 14 % av ruta har skilta hastighet under 80 km/t. Om lag 28 % 

av E6 er skilta med 90 km/t som fartsgrense. 
 

 Flaskehalser. Der er registret 6 strekninger på ruta som kan defineres som 
flaskehalser for tunge kjøretøy som følge av uheldig kombinasjon av smal veg, 
krappe kurver og stor stigning. 

 
 Tunge og lange kjøretøy. Deler av ruta er tillatt for kjøretøy med lengde 25,25 meter 

og totalvekt 60 tonn eventuelt 50 tonn. 
 

 Bæreevne. Mesteparten av ruta har behov for forsterkningstiltak 
 

 Regularitetsproblemer på vinteren. Flere strekninger er utsatt for snøskred. På andre 
strekninger er snøfokk et problem som periodevis fører til kolonnekjøring og 
midlertidig stengning av vegen. 
 

 Strekninger med høy grad av risiko og sårbarhet. Flere strekninger er utsatt for stein- 
og jordskred samt utvasking av vegen fra sjø. I tillegg er flere bruer utsatt for flom 
med fare for utglidning og i verste fall kollaps. 
 

 Trafikksikkerhet. Ruta er ikke spesielt ulykkesutsatt, men en meget stor andel av ruta 
har behov for sideterrengstiltak for å redusere skadeomfanget ved 
utforkjøringsulykker. 
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 Tilbud til gående og syklende. Det foreligger fortsatt behov for videre utbygging av 

gang- og sykkelveger. Mer sykkelturisme kombinert med tunneler som er forbudt i 
ferdes i for syklende, skaper en økende utfordring. 

 
Mål for utvikling av ruta 
Vi har satt følgende mål for utvikling av ruta: 
 
Framkommelighet og regional utvikling 
Transportpolitikken skal bedre framkommelighet og redusere avstandskostnader for å styrke 
konkurransekraften i næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret.  
 

 Fram til 2050 skal framkommelighet på vegstrekninger mellom byer og tettsteder 
prioriteres foran omlegging av veger forbi byer og tettsteder. 

 Reisetiden skal reduseres ved innkorting av vegene der det ligger til rette for det, 
halvere andelen med nedskilta hastighet (under 80 km/t) og øke andelen med skiltet 
hastighet på 90 km/t fra dagens 21 % til 50 % av ruta totale lengde. 

 Strekninger som mangler gul midtlinje, bør være breddeutvidet innen 2030 med 
unntak av enkeltstrekninger med lavt trafikkgrunnlag som for eksempel E6 Karasjok – 
Tana bru hvor det må vurderes bruk av lengre tid.   

 Utbedring av skredutsatte strekninger 
o Strekninger med høy prioritet (>3,5) skal være utbedret innen 2030. 
o Strekninger med middel prioritet (2,5 – 3,5) skal være utbedret innen 2050. 

 Tiltak for å bede regulariteten på utsatte fjelloverganger og lavlandsstrekninger med 
siktproblemer som følge av drivsnø, skal være gjennomført innen 2030. 

 Definerte flaskehalser for tungtransporten skal være utbedret innen 2030. 
 De viktigste strekningene for næringstransporten skal være tillatt for modulvogntog 

med lengde 25,25 m og 60 tonn totalvekt. 
 Registrert behov for gang- og sykkelveger skal være etablert innen 2030.  

 
Fram til 2050 legges det til grunn at ruta går gjennom følgende byer og tettsteder med 
skiltet fartsgrense under 80 km/t: 
 

- E6: Skibotn, Manndalen, Skardalen og Birtavarre, Olderdalen, Sørkjosen – Storslett, 
Badderen, Burfjord, Alteidet, Langfjorden, Alta (Hjemmeluft – Transfarelv), Skaidi, 
Olderfjord, Lakselv, Karasjok, Tana bru, Skippagurra, Varangerbotn, Neiden og 
Kirkenes (Hesseng – sentrum). 

- E69: Honningsvåg 
- E75: Vadsø og Vardø 
- Rv. 93: Kautokeino 
- Rv. 94: Kvalsund og Hammerfest (Rypefjord – Hammerfest) 

Trafikksikkerhet 
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Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med 
drepte og hardt skadde i transportsektoren.  
 

 Det er ingen definerte ulykkespunkt- eller strekninger på ruta i dag. Eventuelle 
punkter eller strekninger som måtte oppstå, skal utbedres fortløpende. 

 Målet om redusert reisetid i ruta vil gi øke det gjennomsnittlige fartsnivået. Et 
nødvendig tiltak for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået i ruta vil være å 
utforme sideterrenget til vegen eventuelt sette opp rekkverk i samsvar med gjeldende 
bestemmelser. 

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

 Ved fjerning av flaskehalser og tiltak for at trafikken kan holde et jevnere 
hastighetsnivå reduseres utslipp av skadelige klimagasser. 

 Det er ingen store byer på ruta. Tiltak i byene og tettstedene med bedre 
tilrettelegging for gående, syklende og kollektiv vil kunne redusere bruken av bil. 

 
Universell utforming 
Transportsystemet skal være universelt utformet. 
 

 De deler av dagens transportsystem som i dag ikke er universelt utformet, skal være 
utbedret innen 2025. 

 Alle nye tiltak som gjennomføres, skal være universelt utformet. 
 
Strategier og tiltak for å nå målene 
 
Valg av standard 
Vi foreslår at følgende dimensjoneringsklasser legges til grunn for videre utvikling av ruta: 
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Hoved- 
strekning 

Dim.  
ÅDT-
2050 

Tungbil 
andel  % 

Veg- 
standard-

2050 

Kommentarer 

E6 Nordkjosbotn - Kirkenes 600-2800 10 - 15 H3 Se kommentar under 
Forbindelser til utlandet     
E8 Skibotn – Riksgrensen (Finland) 900 21 H3 Se kommentar under 
Rv 93 Alta – Riksgrensen (Finland) 700 16 H3 Se kommentar under 
Rv 92 xrv. 93 – Riksgrensen (Finland) 700 21 H3 Se kommentar under 
E75 Utsjok – Riksgrensen (Finland) 500 13 H2          
Rv 893 Neiden – Riksgrensen (Finland) 700 19 H2           
E105 Hesseng – Riksgrensen (Russland) 1000 13 H2            
Armer til kysten     
E69 Olderfjord – Nordkapp/Honningsvåg 1000 19 H2           
E75 Varangerbotn - Vardø 400-1500 13 H2            
Rv 94 Skaidi - Hammerfest 1700 12 H2            
Armer til flyplasser     
Rv 881 til Alta lufthavn 2000 12 H1  
Rv 887 til Kirkenes lufthavn 1800 5 H1  
Rv 892 til Banak lufthavn (Lakselv) 600 10 H1  

 
Kommentarer til tabellen: 

Som det framgår fra - kapittel 5 Mål for ruta – er det et viktig mål å få redusert reisetida. Et 
av virkemidlene få å nå det målet, vil være å øke andelen av ruta med tillatt fartsgrense 90 
km/t. Det gjelder spesielt for E6, E8, rv. 92 og rv.93. Det betinger at disse vegene så langt 
som mulig utformes etter dimensjoneringsklasse H3.  
 
Ved planlegging av nye tiltak, både på ny veg og utbedring av eksisterende veg, på E6, E8, 
rv. 92 og rv. 93 skal følgende planleggingsstrategi legges til grunn: 
 

- Dersom det ikke foreligger overordnet vurdering av økonomiske, trafikksikkerhets- 
og miljømessige konsekvensene for valg av H2 kontra H3 på delstrekninger, skal det 
i starten av hvert planarbeid gjennomføres en slik vurdering. 

- Det overordna målet er dimensjoneringsklasse H3.  
- Dersom merkostnadene og/eller andre konsekvenser blir store, kan H2 - og i helt 

spesielle tilfeller UH2 - legges til grunn for det videre arbeid. Beslutning om dette 
behandles som fraviksbehandling. 

 
På de andre vegene i ruta legges dimensjoneringsklasse H2 og unntaksvis UH2 til grunn, 
med unntak av de korte armene fra E6 til flyplasser hvor dimensjoneringsklasse H1 legges til 
grunn. 
 
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 
vurdere utforming som miljøgate eller tradisjonell gatestruktur. Miljø, framkommelighet for 
gående og syklende samt andre lokale hensyn skal spesielt vektlegges på disse stedene. 
 
Investeringsbehov 
Kostnader til utvikling av ruta til foreslått standard er anslått til knapt 49.000 mill. kroner. 
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Prioriteringer i de første 10 årsperioden 
Prioriteringene som er gjort i NTP 2014 – 2023 ligger fast. 
 
I tillegg ønskes prioritert tiltak innenfor følgende: 
 

 Utbygging av registrert behov for hvile- og kjettingplasser for tungtransporten, tiltak 
for kollektivtransporten inklusive universell utforming samt utbygging av gang- og 
sykkelveger. 

 Tiltak i Hammerfest, Alta og Kirkenes i form av bypakker basert på delvis 
brukerfinansiering. 

 Pålagte tiltak som følge av tunnelforskriften gjennomføres innen 2019. 
 Videreføre arbeidet med sikring av skredutsatte punkter og strekninger innenfor 

høyeste prioriteringsgruppe (prioriteringsfaktor > 3,5). 
 Strekningsvise utbedringstiltak på følgende strekninger: 

o E6 Olderdalen – Langslett (Sørkjosfjellet) 
o E6 nord for Alta (Transfarelv – Leirbotn) 
o E6 Olderfjord – Lakselv, strekninger som mangler gul midtlinje 
o Rv 93 forlenging av planlagt tiltak i Kløfta opp/sør til Soulovopmi samt andre 

partier som mangler gul midtlinje 
o Rv 92 - vegen mangler gul midtlinje 
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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. 
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3 Beskrivelse av rutas nåværende og framtidige funksjon 

3.1 Rutas omfang og utstrekning 

Ruta går gjennom de nordlige deler av Troms og Finnmark.  
 
I tillegg til E6 mellom Nordkjosbotn og Kirkenes omfatter ruta 6 utlandsforbindelser, 3 
vegarmer ut til kysten og 3 kortere vegarmer til lufthavner. Disse er: 
 

- Forbindelser til utlandet: 
o E8 Skibotn – Riksgrensen med Finland 
o Rv 93 Alta – Riksgrensen med Finland 
o Rv 92 xrv. 93 – Riksgrensen med Finland 
o E75 Utsjok – Riksgrensen med Finland 
o Rv 893 Neiden – Riksgrensen med Finland 
o E105 Hesseng – Riksgrensen med Russland 

- Vegarmer ut til kysten: 
o Rv 94 Skaidi – Hammerfest 
o E69 Olderfjord – Honningsvåg – Nordkapp 
o E75 Varangerbotn – Vadsø – Vardø 

- Vegarmer til lufthavner: 
o Rv 881 til Alta lufthavn 
o Rv 892 til Banak lufthavn 
o Rv 887 til Kirkenes lufthavn 

E6 går gjennom byene/tettstedene Nordkjosbotn, Storslett, Alta, Lakselv, Karasjok og 
Kirkenes. 
 
E69 knytter Honningsvåg og turistdestinasjonen Nordkapp til E6. Den samme funksjonen har 
rv. 94 for Hammerfest og E75 for Vadsø og Vardø. Rv 93 går gjennom Kautokeino. 
E6 har arm til Alta lufthavn, og rv. 94 har arm til Polarbase i Rypefjord/Hammerfest. 
 

Tabell 1 Veger og veglengder på rute 8B 

Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde 

E6 Nordkjosbotn -      
Kirkenes 

Troms E6 Nordkjosbotn – 
fylkeskgr./Finnmark 239 km

E8 Skibotn – Riksgrensen 
(Galgujavri) 39 km

Totalt Troms   278 km

Finnmark E6 Fylkesgr./Troms - 
Kirkenes 648 km



 
Rutevise utredninger Rute 8B 

 

13 
 

 E69 Olderfjord - Nordkapp 131 km

 E75 Riksgrensen (Utsjoki) - 
Vardø 127 km

 E105 Hesseng – Riksgrensen 
(Storskog) 10 km

 Rv 92 Riksgr. (Karigasniemi) 
- Gievdneguoikka 115 km

 Rv 93 Alta – Riksgrensen 
(Kivilompolo) 173 km

 Rv 94 Skaidi - Hammerfest 61 km

 Rv 881 Veg til Alta lufthavn 0,3 km

 Rv 887 Veg til Kirkenes 
lufthavn 0,6 km

 Rv 892 Veg til Banak lufthavn 1,6 km

 Rv 893 Nedre Neiden – 
Riksgrensen (Neiden) 10 km

 Totalt Finnmark   1278 km

Totalt rute 8B   1556 km

 

 

Tabell 2 Ferjesamband på rute 8B 

Ferjesamband Fylke Veg Overfarts-
tid (min) 

Frekvens Lengde
(km) 

Fra Til     

       

 

Det er ingen ferjesamband på ruta. 
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Figur 1  Rutas omfang og utstrekning 
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3.2 Rutas funksjon 

 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner 3.2.1

Ruta har en viktig funksjon i regional sammenheng. Tromsø er den største byen i regionen 
og fungerer som er regionsenter også for Nord-Troms og Finnmark. Gode og raske 
vegforbindelser til/fra Tromsø er viktig for hele området. 
 
Utredningen «Ny infrastruktur i nord, del 1 og 2» som ble gjennomført i perioden 2010-
2011, beskriver mulige fremtidsbilder fram til 2040. I disse utredningene innføres begrepet 
vekstregioner. Positiv utvikling i vekstregionene ansees for å være en forutsetning for å 
kunne møte behovet for arbeidskraft med grunnlag i forventet næringsutvikling i landsdelen. 
I vekstregionene skal det utvikles komplementære arbeidsmarkeder ved å knytte mindre 
sentre sammen. Det vil styrke servicetilbudet og arbeidsmarkedet. Det er viktig med 
effektive transportforbindelser innenfor vekstregionene. 
 
Følgende vekstregioner er nevnt i utredningen: 
 
- Tromsø med omland 
- Hammerfest – Alta 
- Kirkenes – Varanger 
 
Vekstregion Tromsø med omland 
Kommunene Balsfjord og Storfjord er blant flere kommuner definert som en del av 
vekstregionen. I disse kommunene har primærnæringene tradisjonelt vært viktige næringer, 
men i de senere årene har ny næringsvirksomhet blitt etablert i kommunene. Akseptabel 
reisetid til Tromsø som for øvrig inngår i rute 8A, vil styrke næringsaktiviteten i hele 
vekstregionen. 
 
Innenfor rute 8B kan man bidra med å nå målsettingen om å effektivisere 
transportforbindelser i vekstregionen ved å utbedre strekningen mellom Skibotn/Oteren og 
Nordkjosbotn. 
 
Vekstregion Hammerfest – Alta 
Kjøreavstand mellom Alta og Hammerfest er om lag 140 km og vel 2 timer i kjøretid. 
Reisetiden er i lengste laget for at vekstregionen kan fungere optimalt som en felles bo-, 
arbeids- og servicemarked.  
Hammerfest (10 000 innbyggere) har omfattende næringsvirksomhet innenfor fiske- og 
petroleumsvirksomhet, og byen har sykehus som dekker hele Vest-Finnmark. 
Alta med sine 20 000 innbygger er utdanningssenter i Finnmark. Med utgangspunkt i 
universitetsmiljøet er det etablert kompetansebedrifter. Andre næringer som har stor 
betydning er industri, bygg og anlegg, bergverk og rådgivende ingeniørtjenester. Handels- 
og servicenæringen i Alta betjener store deler av Vest-Finnmark og Nord-Troms.   
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Utvikling av rute 8B kan bidra med å nå målsettingen om å effektivisere 
transportforbindelser i vekstregionen. Dette kan gjøres ved å utbedre delstrekninger mellom 
Alta og Hammerfest samt bedre regulariteten vinters tid over Sennalandet.  I tillegg til 
Sennalandet er det flere strekninger med kolonnekjøring mellom Kvalsund og Hammerfest 
på rv. 94 som også er utfordrende. 
 
Vekstregion Kirkenes – Varanger 
Kjøreavstand mellom Kirkenes og Vadsø er om lag 170 km og 2 timer og 15 minutter i 
kjøretid. Reisetiden er i lengste laget for at vekstregionen kan fungere optimalt som en felles 
bo-, arbeids- og servicemarked.  
Vadsø med om lag 6000 innbyggere er administrasjonsbyen i Finnmark. Kirkenes (10000 
innbyggere) har gruvevirksomhet og forbereder seg på betydelig økt aktivitet innenfor 
petroleumsnæringen.  
 
Utvikling av rute 8B kan bidra med å nå målsettingen om å effektivisere 
transportforbindelser i vekstregionen. Dette kan gjøres ved å utbedre delstrekninger mellom 
Kirkenes og Vadsø og videre ut til Vardø. 
 

Tabell 3 Viktige regioner i rute 8b nære influensområde 

A. Storbyregioner 

 Ingen 

B. Regioner med mellomstore byer 

 Tromsø 

C. Småbyregioner 

 Alta 

 Hammerfest 

 Kirkenes 
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Figur 2  Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontyp – 2018 og 2050 
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 Sentrale forhold for næringslivet 3.2.2

Nord-Norge skiller seg fra store deler av resten av landet med store avstander. Flytransport 
er viktig for lengre personreiser. Kortere og mellomlange personreiser skjer hovedsakelig 
med personbil. Vegtransport er dominerende for godstransport internt på ruta, mellom 
landsdeler og til utlandet.  
 
Nord-Norge har en stor del av verdiskapningen fra eksport av sjømat fra fangst og 
produksjon i landsdelen. Målt i verdi er sjømat og industrivarer de viktigste 
eksportproduktene. Fersk fisk er viktigst rent verdimessig. Landsdelen står for en tredjedel 
av norsk oppdrettsproduksjon, og andelen forventes å øke. Det er ventet at 
havbruksnæringen vil vokse. Denne næringen har behov for hurtig transport til markeder i 
Europa.  
 
Petroleumsnæringen beveger seg nord- og østover. Olje- og gassaktiviteten vil blant annet 
konsentrere seg om petroleumsklynger i Hammerfest/Honningsvågsområdet og i 
Kirkenesområdet. 
 
Leveranser fra nordnorsk industri til norske og russiske aktører forventes å øke betydelig i 
årene som kommer. 
 
Økning i malm- og mineralaktiviteten i Finnmark og i de nordlige områdene i nabolandene 
forventes å gi økt transport fram til utskipningshavner. 
 
Reiselivsnæringen er en viktig aktør i nord. Nordkapp har lenge vært og er en turistmagnet. 
På sommers tid har midnattssola vært et trekkplaster. De senere årene har blant annet 
nordlyset og satsingen på vinteraktivitet som snøscootersafari, hundekjøring og ishotellet, 
gitt stor økning i reisende til landsdelen på vinteren. I Finnmark er det markant økning av 
cruisetrafikk til Alta i løpet av vinteren. Tilstrømming av turister har etter hvert jevnet seg ut 
over året. Det er ventet at veksten i turistnæringen vil fortsette i årene framover. Denne 
veksten gir økt trafikk på vegene og økningen er merkbar i omfanget av busstrafikk.  
 
E6 er den viktigste transportåren for næringstransporter innenfor transportkorridoren. Den 
knytter Finnmark og Nord-Troms til resten av det norske vegnettet. På store deler av ruta 
finnes det ikke omkjøringsveger på norsk side av grensa. Omkjøringer må skje via finsk 
vegnett. Dette gjelder spesielt for E6 mellom Olderdalen og Alta. 
 
Vegtransport nord-sør foregår enten på E6 gjennom Nordland og Trøndelagsfylkene eller via 
nabolandenes vegnett. 
 
En del gods til/fra området transporteres med bil på E6 til Narvik for omlasting til jernbane, 
og med jernbanetransport via Sverige til Oslo og videre ut i Europa. 
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Nord-Troms 
Næringslivet i regionen er preget av fiskeri/havbruk, reiseliv og landbruk. Skjervøy er et 
maritimt senter og er ved siden av Senja den største havbruksregionen i Troms. 
Havbruksnæringen er i sterk ekspansjon og produksjonen forventes å øke. I tillegg kommer 
eksport av torsk og andre sjømatprodukter. For å få produktene ut til markedene fra 
Skjervøy er fv. 866 i Troms viktig.  
 
Reiselivsnæringen består av flere mindre bedrifter, og næringen har potensiale for vekst. 
Landbrukets betydning har de senere tiårene blitt redusert, men næringen vil fortsatt ha 
transportbehov knyttet til melk- og kjøttproduksjon.   
 
Fiskeri- og havbruksnæringen i regionen forventes å være i vekst framover og få et økt 
behov for transport.  
 
Et tredje moment i utviklingen av vegnettet i regionen er hensynet til rask og sikker 
transport for gods og varer som transporteres mellom byene Tromsø og Alta. De store 
samlasterne, landbrukstransportene samt private transportører har daglige ruter i og mellom 
disse regionene.  
 
Vest-Finnmark 
Regionen har et differensiert næringsliv der petroleum, bergverk og fiskeri/havbruk vil 
komme til å få en stadig større betydning for utvikling av regionen. Reiseliv har i dag en 
framtredende rolle som har potensiale til vekst, særlig knyttet mot cruise- og chartertrafikk. 
 
Fv. 882 i Finnmark er en viktig veg for transport av blant annet fiskeprodukter inn til E6 fra 
den verdiskapning som skjer i kystkommunene Loppa og Hasvik. 
 
Utvikling av Hammerfest som senter for petroleumsvirksomheten i vestlige Barentshavet, 
forventes å fortsette. Selv om feltene Snehvit og Goliat er inne i en driftsfase, har vi grunn til 
å tro at leting og seinere utbygging av nye felter vil pågå i tiden framover.  
 
Det er planer om å etablere felles lakseslakteri for de store oppdrettsselskapene i Alta og 
Hammerfest. En slik etablering vil føre til konsentrasjon av transportene til næringen og 
påvirke transportstrømmene i regionen.  
 
Øst-Finnmark 
Kirkenes er med sin strategiske beliggenhet et viktig nasjonalt knutepunkt mot Russland, og 
reiseaktiviteter over grensestasjonen i Storskog har økt betydelig de seinere år.  
 
Det er gruveindustri i Kirkenes.  Økt transport i den nordlige sjørute kan gi vekst i Øst-
Finnmark som følge av omlasting av gods.  
 
Petroleumsaktivitet i Barentshavet øst vil kunne åpne for base og ny industrivirksomhet i 
området. 
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 Rutas plass i transportkorridoren  3.2.3

Det er ingen jernbane i korridoren. Det gjør at vegene er den eneste landbaserte 
transportformen. 

På store deler av Nord-Troms og Finnmark er E6 er den eneste nord-sør-forbindelsen 
og/eller øst-vest-forbindelsen i på norsk side av landegrensen. Dette betyr at det ikke 
finnes norske alternative omkjøringsveger på disse strekningene.  Både for internasjonal, 
nasjonal og regional transport benytter seg av E6 og ofte i kombinasjon med utenlands 
forbindelsene for å utføre sine transporter. 

Manglende jernbanetilbud og manglende omkjøringsmuligheter stiller meget strenge krav til 
framkommelighet og regularitet på vegene.  

Det svenske og finske vegnettet er i tillegg til E6 viktig for internasjonal og delvis også for 
nasjonal transport i øst-vest-retning. I denne sammenheng er utlandsforbindelsene E8, rv. 
92, rv. 93, E75 og rv. 893 som går ut fra E6, viktige transportårer. 

E105 er eneste landbaserte forbindelsen mellom Norge og Russland. 

Nærmeste jernbanetilknytning til ruta ligger i Narvik. Narvik er et viktig knutepunkt for 
omlasting av gods mellom veg og jernbane. Spesielt ARE-toget transporterer mye gods 
mellom Troms/Finnmark og Oslo. I Oslo omlastes godset for distribusjon i østlandsområdet 
eller til videreforsendelse til utlandet. 

E6 har sitt endepunkt på Kirkenes havn som er en viktig regional havneterminal med 
potensiale for å kunne utvikle seg til en havneterminal med nasjonal og internasjonal 
betydning. E6 har også tilknytning til Alta havn, som er den største stykkgodshavna i 
Finnmark med omlasting av gods til bil og fly for videre fordeling i fylket. 

Rv 94 har tilknytning til gassanlegget på Melkøya og Polarbase i Hammerfest.  

E69 går til Honningsvåg havn. 

E75 leder fram til Vadsø havn, og vegen har sitt endepunkt i Vardø havn. 

Følgende vegforbindelser fører fram til lufthavner og inngår i ruta: 

- rv. 881 til Alta lufthavn 
- rv. 887 til Kirknes lufthavn 
- rv. 892 til Banak lufthavn (Lakselv) 

 
I tillegg passerer E6 den regionale lufthavnen i Sørkjosen (Storslett) i Nord-Troms. De 
regionale lufthavnene i Finnmark er Honningsvåg, Hammerfest, Vadsø og Vardø. Alle disse 
ligger nært inn til veger som er omfattet av ruta. 
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Kartet viser vegene som inngår i ruta. Vegene som er markert med gult er europaveger 
(veger med E-nr.) og veger som er markert med rødt er andre riksveger (veger med Rv-nr). 

Figur 2  Oversikt over rute 8b med byer og transportinfrastruktur. 
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4 Status og utfordringer for ruta 

4.1 Trafikkforhold 

Det framgår av tabell 4 at trafikkgrunnlaget på rute 8B er relativt lavt. På 89 % av rutas 
lengde er den gjennomsnittlige trafikk under 1.500 kj.t. pr døgn. 

Trafikkmengde over 4.000 kj.t pr døgn er det bare på noen kortere strekninger gjennom 
byene og noen tettsteder. 

Flere strekninger på ruta har et betydelig innslag av turisttrafikk. Den gjennomsnittlige 
døgntrafikken i ett par måneder på sommeren er betydelig høyere enn årsgjennomsnittet. 
Det gjelder spesielt for E69 til Nordkapp. 

All regional, nasjonal og internasjonal vegtrafikk med målpunkt i Nord-Troms og Finnmark 
må benytte seg av ruta. Mye av tungtransporten går over lange strekninger. På de minst 
trafikkerte delene av ruta blir andelen med tungtransport over 20 %. 

Tabell 4 Antall km med ulike ÅDT-intervaller pr. 2018 

 ÅDT 
< 1 500 

1 500 4 000- 
6 000 

6 000- 
12 000 

12 000- 
20 000 

20 000- 
50 000 >50 000

Veg  4 000 

E6 764 km 101 km 7 km 12 km 3 km   

Nordkjosbotn - 
Alta 

235,7 km 72,0 4,8 km     

Alta - Karasjok 224,9 km 15,0 1,0 km 7,5 km 2,5 km   

Karasjok – Tana 
bru 

179,6 km 1,4      

Tana bru - 
Kirkenes 

124,5 km 12,7 1,0 km 4,9 km    

E8 39 km       

E69 128 km 3 km      

E75 106 km 19 km 2 km     

E105 4 km 6 km      

Rv 92 114 km 1 km      

Rv 93 162 km 11 km      

Rv 94 52 km 2 km 4 km 3 km    
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Rv 881  0,3 km      

Rv 887 0,6 km       

Rv 892 1,6 km       

Rv 893 10 km       

Sum (km) 1381 km 144 km 13 km 15 km 3 km   

Sum (%) 89 % 9 % 1 % 1 % 5 %   

 

 

Figur 4 : Trafikkmengde fordelt på ÅDT-intervaller pr. 2018 
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4.2   Framkommelighet 

4.2.1 Vegstandard 
Det framgår av tabell 5 at 596 km som tilsvarer 38 % av vegruta, har vegbredde mindre enn 
6 meter og mangler gul midtlinje. 
 
På ruta er følgende punkter med fri høyde mindre enn 4,2 meter: 
 

- E6 Alta bru 
- E6 Tana bru; som antas utbedret innen 2019 
- E69 Skavbergtunnelen; som antas utbedret innen 2019 

 
En kombinasjon med smal veg, veg med mange svinger med små radier og stigning gir 
begrensinger i framkommeligheten. I verste fall vil slike strekninger bli vurdert som 
flaskehalser, og disse strekningene er omtalt i kapittel 4.2.6 om tungtransport. På ruta er 
det flere strekninger med smal og svingete veg som begrenser framkommeligheten for 
tunge kjøretøyer, men hvor forholdene ikke er så ille at de kan defineres som flaskehalser. Vi 
vil trekke fram følgende strekninger med slike partier: 
 

- E6 Nordkjosbotn – Hatteng 
- E6 Birtavarre – Olderdalen – Langslett 
- E6 Olderfjord – Lakselv 
- Rv 93 Parti sør for Alta (Kløfta) 
- Rv 94 Skaidi – Hammerfest 
- E69 Olderfjord – Kåfjord (FATIMA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartet under viser hvilke strekninger (markert med grønn strek) som har vegnormalstandard. 
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Figur 5 : Vegnormalstandard på rute 8b pr 2018 
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Tabell 5 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 222 km 446 km 219 km    
Nordkj.b
otn - 
Alta 

0,3 km 183,4 km 128,8 km    

Alta – 
Karasjok 

48,1 km 
 

182,4 km 20,4 km    

Karasjok 
– Tana 
bru 

169,6 km 11,4 km     

Tana bru 
- 
Kirkenes 

4,4 km 69,2 km 69,5 km    

E8  20 km 19 km    

E69 82 km 26 km 23 km    

E75 71 km 53 km 3 km    

E105   10 km    

Rv 92 115 km      

Rv 93 29 km 134 km 10 km    

Rv 94 35 km 4 km 22 km    

Rv 881  0,3 km     

Rv 887  0,6 km     

Rv 892  1,6 km     

Rv 893 10 km      

Sum 
(km) 

564 km 686 km 306 km    

Sum 
(%) 

36 % 44 % 20 %    

4.2.2 Risiko og sårbarhet 
Ruta ligger i et område med hardført klima. Området består delvis av høye fjell med bratte 
fjellsider. Spesielt er vinteren problematisk på grunn av snøfokk på fjelloverganger og snø- 
og isskred på utsatte fjellsider. 
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Vegnettet har imidlertid de siste årene hatt en økning i antall hendelser som kan knyttes til 
ekstremvær og andre naturgitte forhold. Vi forventer at vegnettet vil utsettes for større 
påkjenninger i form av mer nedbør, stormflo, havnivåstigning og økt hyppighet av flom, 
skred og utrasing. Forventede klimaendringer indikerer også at antall dager med snødekket 
veg vil minke over hele regionen, men på Finnmarksvidda vil det fortsatt være snødekket veg 
i store deler av vinterhalvåret. 
 
Mye av vegnettet går i fjæreområdet. Vegenes linjepålegg er tilpasset eksisterende havnivå. 
En stigning av havnivået vil kunne få store konsekvenser. Det forventes også at naturgitte 
hendelser vil i enda større grad skje i områder hvor det vil være vanskelig å forutse på 
grunnlag av historiske data. 
 
Veginfrastrukturen er allerede i dag meget sårbar, og risikoen med å ferdes på deler av 
vegnettet er høyere enn ønskelig. Mulige klimaendringer vil kunne gjøre situasjonen enda 
vanskeligere. 
 
Forventninger fra trafikantene/samfunnet og krav til framkommelighet/regularitet på 
vegnettet har blitt større de seinere årene. Vi må erkjenne at regulariteten i deler av året ikke 
er tilfredsstillende på alle strekninger i ruta i dag. 
 
Dersom en vegstrekning må stenges for trafikk, er det viktig med gode 
omkjøringsmuligheter. Det varierer på denne ruta. Enkelte steder i Finnmark er det 
tilfredsstillende omkjøringsmuligheter, men andre steder i Finnmark og i Nord-Troms må 
vegnett i naboland tas i bruk. Det kan medføre betydelig lengre reisetid for trafikantene økt 
framføringstid for varer og gods.  
 
Risiko og sårbarhet på vegnettet er ofte knyttet til klimatiske forhold. Risiko for stenging av 
veg på grunn av skred og skredfare er omtalt i kap 4.2.9 er følgelig ikke omtalt her. Det 
samme gjelder for sårbarhet i forhold til stengning av veger på grunn av 
høyfjellsproblemtikk som er omtalt i kapittel 4.2.5. I tabellen under er det tatt med 
hendelser ut over skredfare og høyfjellsproblematikk som i ROS-analysene har blitt med 
risikoen middels eller høy. 

Tabell 6 Deler av ruta som er har spesiell risiko og sårbarhet 

Veg Sted Hendelse 
E6 Hatteng – Horsnes Stein-/jordskred 
E6 Bentsjord Stein-/jordskred 
E6 Grasnes - Falsnes Stein-/jordskred 
E6 Olderelv bru Brukollaps ved flom 
E6 Larsbergtunnelen (nord) Steinskred 
E6 Skibotn-Birtvarre Flombekker 
E6  Skardalen Brukollaps ved flom 
E6 Trollvik Brukollaps ved flom 
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E6 Numedalen Brukollaps ved flom 
E6 Nordmannvik Brukollaps ved flom 
E6 Jernelva Brukollaps ved flom 
E6 Ved Oksfjord camping Brukollaps ved flom, 

utgliding 
E6 Oskfjord - Rakkenes Flombekker 
E6 Badderen - Baddereidet Flombekker, utgliding 
E6 Burfjorddalen Brukollaps ved flom 
E6 Burfjord – Storeng Flombekker, utgliding 
E6 Ahgoika Flom 
E6 Storfossen Flom 
E6 Olderlandet Utvasking til sjø 
E6 Volmasjohka Brukollaps ved flom 
E6 Ytre Billefjord Brukollaps ved flom 
E6  Prestøysundet Flom 
E6 Neiden bakkene Utglidning/jordras 
Rv 93 Vesterelv i bunn av Kløfta Brukollaps ved flom 
Rv 92 Assebakti Flom 

4.2.3 Fartsgrenser 

Tabell 7 Veglengder med hastighetsbegrensning pr. 2018 

Veg 30 km/t 40 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t Sum 
hastighets-
begrensning

E6 0,2 1,3 30,8 62,9 32,9 128,1 

Nordkjosbotn 
- Ata 

  11,0 31,9 16,6  

Alta – 
Karasjok 

0,2 1,3 13,0 19,8 11,5  

Karasjok – 
Tana bru 

  1,4 1,8 1,6  

Tana bru - 
Kirkenes 

  5,4 9,4 3,2  

E8     1,8 1,8 

E69 1,4  4,0 8,7 4,0 18,1 

E75   8,9 13,8 5,0 27,7 

E105    1,3  1,3 

Rv 92   1,0 3,2 0,5 4,7 

Rv 93   1,5 11,0 9,1 21,6 
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Rv 94   3,5 6,8 4,9 15,2 

Rv 881   0,3   0,3 

Rv 887   0,6   0,6 

Rv 892       

Rv 893 0,3  0,3  0,3 0,9 

Sum (km) 1,9 1,3 50,9 107,7 58,5 220,3 

Sum (%)   3 % 7 % 4 % 14 % 

 

Som det framgår av tabellen har 14 % av ruta hastighetsbegrensning med lavere fart enn 80 
km/t. 

På ruta er det mange vegstrekninger tillatt for hastigheter på 90 km/t. Disse ligger 
hovedsakelig på E6, E8 og rv. 93, og de utgjør samlet om lag 21 % av rutas veglengde. 

På E6 mellom Nordkjosbotn og Kirkenes er strekninger med totallengde 228 km skiltet med 
hastighet 90 km/t, og det utgjør om lag 25 % av veglengden. 

Med de lange avstandene på ruta, det er viktig for framkommelighet at gjennomsnittlig 
fartsnivå kan opprettholdes og om mulig økes. I forbindelse med tiltak på vegnettet må 
mulighetene for forlengelse av soner med 90 km/t samt etablering av nye soner med 90 
km/t vurderes. En forutsetning for slike tiltak vil det være at trafikksikkerhetsnivået kan 
opprettholdes og om mulig forbedres ved parallell utbedring av vegens sideterreng. 

To strekninger med randbebyggelse hvor fartsgrensen en er skiltet ned til 60 km/t over 
relativt lange parseller og hvor det må vurderes tiltak som kan gi økning av fartsgrensen, er: 

- E6 Olderdalen – Langslett 
- E6 Olderfjord - Lakselv 

4.2.4 Reisetider 
Den korteste veglengden og raskeste reisetiden mellom ytterpunktene på ruten - 
Nordkjosbotn og Kirkenes - går via E8 i Skibotndalen med en avstikker innom Finland videre 
på rv. 93/rv. 92 til Karasjok og så tilbake om Finland fram til Kirkenes. Denne turen er 736 
km lang og tar 10 timer og 13 min å kjøre.  
 
Tilsvarende reise på E6 er 891 km lang og beregnet til å ta 12 timer og 8 min. 
 
Som det framgår av tabell 8 er det for flere av de lengre strekningene i ruta flere alternative 
vegvalg. Det viser seg at E6 ikke alltid er den korteste eller raskeste rutevalget.  
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Tabell 8 Reisetider 

Vegstrekning 
(Til – Fra) 

Lengde  
(km) 

Reisetid 2018  
(min) 

Spesielle forhold 

Tromsø - Kirkenes Rute E6:                940 km 

Rute E8/Rv93/rv92 

+ Finland:             807 km 

12 t 50 min 

 

11 t 13 min 

 

Tromsø - Alta Rute E8/E6:           385 km 

Rute E8/Fv 91/E6: 290 km 

5 t 17 min 

5 t 30 min 

 

Inkl. 2 ferjer 

Alta - Karasjok Rute E6:                245 km 

Rute Rv 93/Rv 92: 196 km 

3 t 23 min 

2 t 47 min 

 

Karasjok - Kirkenes Rute E6:                321 km 

Rute via Finland:    266 km 

4 t 15 min 

3 t 46 min 

 

Alta - Hammerfest 140 km 2 t 05 min  

Hammerfest - 
Honningsvåg 

178 km 2 t 35 min  

Karasjok - 
Honningsvåg 

236 km 3 t 16 min  

Hammerfest - 
Kirkenes 

Rute Rv 94/E6:      481 km 

Rute via Fv 98:      492 km 

6 t 50 min 

7 t 08 min 

 

4.2.5 Høyfjellsproblematikk 
Begrepet høyfjellsproblematikk er knyttet til framkommelighet og regularitet på 
fjelloverganger. På rute 8B er ikke bare på høyfjellet at problemene med snøfokk som gir 
siktbegrensinger, melder seg. Det samme problemet har vi også på en del vegstrekninger 
som ligger langs med kysten. Konsekvensen av problemet vil være kolonnekjøring eller 
midlertidig stengning av vegen. 
 
På denne ruta er det spesielt på følgende tre fjelloverganger problemene melder seg: 
 

- E6 Kvænangsfjellet 
- E6 Sennalandet  
- E6 Hatter 

 
Siktproblemer som følge av drivsnø som medfører kolonnekjøring eller midlertid stengning 
av vegen, er det også på: 
 

- Rv 94 Kvalsund – Hammerfest  
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- E69 Olderfjord – Honningsvåg 
 

På andre strekninger i ruta kan også problemet oppstå, men da i en mindre skala. Det kan 
være på E6 Baddereidet, E8 opp mot riksgrensen og E75 mellom Vadsø og Vardø. 
 
Diagrammet under viser antall ganger fjellovergangene har vært midlertidig stengt og antall 
ganger med kolonnekjøring i løpet av de siste 5 årene. Det er verdt å merke seg at 
problemet med stengning og kolonnekjøring har vært økende i perioden. 
 

Diagram 1 Antall ganger midlertidig stengt og kolonnekjøring 

Midlertidig stengt 

 
Kolonnekjøring 

 

4.2.6 Tungtransport 
Strekninger hvor problemene med kombinasjon av smal veg, dårlig horisontalkurvatur og 
stor stigning skaper framkommelighetsproblemer for tungtransporten, kan defineres som 
flaskehalser. På denne ruta vil vi framheve følgende punkter og strekninger med slike 
problemer: 

- E6 Kåfjordbergan (delstrekning mellom Olderdal og Storslett) 
- E6 stigningene opp til Kvænangsfjellet på begge sider 
- E6 Rafsbotnlia (like nord for Alta) 
- E8 ved Didnijoka bru (om lag 5-6 km fra riksgrensen til Finland) 
- Rv 93 Kløfta (like sør for Alta) 
- Rv 92 Jergulbakken 

0
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E6 Kvænangsfjellet

E6 Sennalandet

E6 Hatter
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Oversikten nedenfor viser de alvorligste flaskehalsene for tungtransporten på rute 8b pr 
2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følgende strekninger på ruta er tillatt for vogntoglengde 25,25 meter og noen av 
strekningene har økt maksimal totalvekt til 60 tonn: 

- E6 Nordkjosbotn – Skibotn (60 tonn totalvekt) 
- E6 Karasjok – Lakselv (50 tonn totalvekt) 
- E6 Tana bru – Varangerbotn (50 tonn totalvekt) 
- E6 Varangerbotn – Kirkenes (60 tonn totalvekt) 
- E8 Riksgrensen – Skibotn (60 tonn totalvekt) 
- E75 Varangerbotn – Vardø (50 tonn totalvekt) 
- E75 Riksgrensen – Tana bru (60 tonn totalvekt) 
- Rv. 92 Riksgresen – Karasjok (50 tonn totalvekt) 
- Rv. 93 Riksgresen i til omlastingsplass (60 tonn totalvekt) 
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- Rv. 892 til Banak flyplass (50 tonn totalvekt) 
- Rv. 893 Riksgrensen – Neiden (60 tonn totalvekt) 

 
Hammerfest og Kirkenes har behov for videreutvikling av godsknutepunktene. Begge disse 
stedene er/vil bli viktig i forbindelse med økt petroleumsaktivitet i nord. Kirkenes vil ha et 
ekstra potensiale i forhold til framtidig muligheter for økt trafikk i den nordlige sjørute og 
eventuell jernbanetilknytning til Finland og Russland. I Hammerfest planlegges endret 
vegtilknytning til Polarbase som en del av et pågående reguleringsplanarbeid. I Kirkenes er 
situasjonen mer uavklart, men det er startet arbeidet med KVU for Kirkenes. I Alta er det 
igangsatt arbeid med områdeplan for å videreutvikle logistikknutepunktet mellom flyplass, 
havn og godsterminal. 

4.2.7 Kollektivtransport 
Nord-Troms og Finnmark er vidstrakt med lange avstander mellom tettstedene. Selv om det 
totalt sett er en lav befolkningstetthet lags ruta, bor mange samlet i mindre tettsteder der 
det er få alternative vegstrekninger å velge mellom. Strukturen ligger til rette for at det vil 
være en viss kollektivtransport mellom de ulike stedene. Det er det også. Lange avstander 
gjør at flyreiser en viktig del av kollektivtransporten. Det er behov for bedre integrering av 
fly- og busstilbud gjennom et tettere samarbeid og ved bedre koordinering av tilbudene. 
 
Det er også naturlig å omtale etablert kollektivtransport over landegrensene til Finland og 
Russland. På tvers av rute 8B er det et relativt sett stort innslag av ekspressbusser med 
daglig avgang i begge retninger til/fra Finland. Bussen drives av finske rutebilselskaper og 
med Rovaniemi som nav. Fra Kirkenes går det daglige busser til Russland i aksen Kirkenes – 
Nikel- Zapoljarnyj – Murmansk. Det bor om lag en halv til en million mennesker i dette 
området med Murmansk som den virkelige storbyen. På sikt bør det være mulig å få god 
drift på slike bussruter.  Det forutsetter blant annet at det innføres lettelser i 
visumbestemmelsene og mer effektiv grensekontroll. Det er allerede innført en ordning med 
grenseboerbevis for de som bor nærmere riksgrensen enn 30 km. Denne ordningen 
muliggjør en forenklet grensepassering for innehavere av grenseboersertifikatet.  
 
Alta, Hammerfest og Kirkenes er byer med sterk vekst. Potensialet for vekst i 
kollektivtransporten er til stede.  
 
Det går busser med ekspressbusskarakter på samtlige riksveger i området. Den høyeste 
frekvensen finner vi i vestre del av området, hvor rutene er knyttet til E6. 
 
Det er ikke registrert kapasitetsproblemer for kollektivtrafikken knyttet til riksvegnettets 
standard og evne til å avvikle trafikken. 
 
Ekspressbusstrafikk 
Det er følgende ekspressbusstilbud i ruta i dag: 

Tabell 9 Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta 

Veg Strekning Operatør Rutenr. På Frekvens 
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Til Fra ekspressbussen 
E6 Alta Tromsø Torghatten tr.s. 150 Daglig 
E6/rv 94 Hammerfest Alta Boreal Tr. Nord 205 Daglig 
E6/E69 Honningsvåg Alta Boreal Tr. Nord 207 Daglig 
E6 Kirkenes Alta Boreal Tr. Nord 105 Daglig 
Rv 93 Kautokeino Alta Boreal tr. Nord 110 Daglig 
E8/E6 Storslett Tromsø Torghatten Tr.s. 160 Daglig 
 
Rutebåttrafikk 
Det er ikke rutebåttrafikk eller personterminaler direkte knyttet til riksvegnettet på ruta. 
 
Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 
Det er ikke registret framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken på riksvegnettet i 
ruta som følge av kapasitetsproblemer på vegnettet. Som tidligere nevnt, er regulariteten på 
ruta på vinters tid redusert på grunn av snøskred og snøfokk. Kollektivtransporten blir på lik 
linje med annen transport skadelidende av det. Tabell 11 tar vi med strekninger som er 
spesielt utsatt for snøfokk som fører til kolonnekjøring og midlertidig stengte veger. 

Tabell 11 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 
Til Fra 

E6 Storslett Alta Kvænangsfjellet Snøfokk/kolonne 
E6 Alta  Olderfjord Sennalandet /Hatter Snøfokk/kolonne 
E69 Olderfjord Honningsvåg Flere steder Snøfokk/kolonne 
Rv 94 Skaidi Hammerfest Kvalsund/Kvaløya Snøfokk/kolonne 
 
Kollektivfelt og sambruksfelt 
Det er ingen kollektiv- eller sambruksfelt i ruta. Det er heller ikke registret behov. 

Tabell 12 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Kollektivfelt/sambruksfelt  Status per 2018 Behov per 2050 
Veg  Fra Til Sted meter Sted meter 
        
Sum (km)     0  0 
Sum (%)     0  0 
 
Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 
Vi har registret følgende status og behov for nye kollektivknutepunkt, holdeplasser og 
innfartsparkering/park-and-ride anlegg pr. 2018. 
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Tabell 13 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Tiltak Antall totalt pr. 2018 Behov for nye fram til 2050 
(stk.) 

Kollektivknutepunkt 16  
Stamruter 0 1 

I byer/tettsteder 3  
Utenfor byer/tettsteder 13  

Holdeplasser 711  
Stamruter 0  

I byer/tettsteder 152  
Utenfor byer/tettsteder 559  

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

0  

 
Universell utforming 
Vi har registret behovet for utbedring av eksisterende anlegg til universell utforming. 
En grov gjennomgang av ruta viser at det pr. 2014 er skiltet om lag 711 holdeplasser langs 
rute 8B. Standarden på disse er svært varierende, og de er ikke tilfredsstillende verken i 
forhold til geometrisk standard eller krav til universell utforming. Det er et betydelig antall 
holdeplasser som i dag har en standard langt under de krav som stilles til universell 
utforming. Problemene er manglende plattform, god skilting med god lesbarhet og 
tilfredsstillende leskur. 
 
I 2018 vil kollektivknutepunktene E69 Olderfjord og E6 Varangerbotn være utbygget med 
universell utforming.  
 
Fra 2018 vil det være behov for å bygge ut følgende knutepunkt på E6 skal utbygges med 
universell utforming: 

- Oteren 
- Storslett 
- Burfjord 
- Alteidet 
- Langfjordbotn 
- Alta lufthavn 
- Skaidi 
- Lakselv 
- Karasjok 
- Tana bru 
- Vardø 
- Utsjok 
- Byterminalen i Kirkenes og Kirkenes lufthavn. 
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Tabell 14 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 16     
-Stamruter 0     
-I byer/tettsteder 2 2   2 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

14 14   14 

Holdeplasser 711     
-Stamruter 0     
-I byer/tettsteder 152    152 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

559 556 3  559 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
 
 

 Ferjesamband 4.1.1

Det er ingen ferjesamband i rute 8B. 

 Skredsikring 4.1.2

Tabell 16 på neste side viser skredutsatte punkt og strekninger med prioriteringsfaktor 
høyere enn 2,5 basert på gjeldende skredsikringsplan datert november 2011.  
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Tabell 16 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018 

Veg Skredutsatte punkter/strekning 

Prioriteringsfaktor 
 

2,5-3,5 
-------- 
Middels 
prioritet 

 

 
> 3,5 

-------- 
Høyest 

prioritet 
 

E6 Øvergård 3,0  
E6 Vassbergan (Grasnes – Bikkavollen) 3,3  
E6 Manndalsklubben  4,2 
E6 Mettevoll (Kvænangsfjellet vest)  3,5 
E6 Rakkenesura (Kvænangsfjellet øst)  3,6 
E6 Langfjorden - Melkelva  3,5 
E6 Langfjorden – Skredfjellet/Vaddekeip  3,5 
E69 Vesterelv v/Skarvbergtunnelen  4,1 
E69 Skarvbergvika 2,8  
E69 Alkeberget 3,2  
E69 Skipsfjorden I  4,1 
E69 Skipsfjorden II 3,1  
E69 Alfbaklia - Sarnespollen 3,0  
E69 Sarnestunnelen sør 2,6  
Rv 93 Kløfta  3,9 
Rv 94 Leirvikfloget  4,8 
Rv 94 Saragammen  3,8 
 
E6 Manndalsklubben - Problemet består av steinsprang og isras. Planlagt tiltak er grøft med 
bredde 7 m i en lengde på om lag 2 km. 
 
E6 Oppstigning til Kvænangsfjellet - På Mettevoll er problemet snøskred og i Rakkenesura er 
det steinsprang. Over Kvænangsfjellet er det høyfjellsproblematikk. Hele problemområdet 
med oppstigningene og over Kvænangsfjellet vil bli vurdert mer i detalj i en egen utredning. 
Reguleringsplan for utbedring av eksisterende veg over Kvænangsfjellet er under utarbeiding 
og arbeid vil være gjennomført innen 2018. 
 
E6 Langfjorden - Langs Langfjorden er det flere delstrekninger som er utsatt for snøskred. 
Aktuelle tiltak er hovedsakelig terrengtiltak med skredvoller, fangbasseng og forsterkning av 
ledevoller. 
 
E69 Ved Skarvbergtunnelen - Problemet består i snøskred ved innløpet til eksisterende 
tunnel som har behov for betydelig opprusting. Aktuelt tiltak vil være å bygge en ny og 
lengre tunnel. 
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E69 Skipsfjorden I - Problemet er steinsprang. Aktuelt tiltak vil være utflytting av vegen, mur 
og rensk. 
 
Rv 93 Kløfta – Problemet er steinsprang. Planlagt tiltak er bygging av tunnel. 
 
Rv 94 Leirfloget og Saragammen – Problemet er snøskred. Begge stedene er omfattet av 
reguleringsplan for omlegging av innfartsvegen til Hammerfest. 

 Tilrettelegging for gående/syklende 4.1.3

Store deler av rute 8B går gjennom lite befolkede områder der det ikke er aktuelt å 
tilrettelegge spesielt for gående og syklende. Disse strekningene er ikke med i tabell 17.  

Strekninger som er vurdert som aktuelle for tilrettelegging, er strekninger inn mot byer, 
strekninger med randbebyggelse og strekninger som er skoleveg. Det går nasjonale og 
internasjonale sykkelruter gjennom Nord-Troms og Finnmark og flere av dem har endepunkt 
på E69 Nordkapp. Vi registrerer en økning i antall trenings- og langdistansesyklister. Dette 
gir utfordringer med dagens sykkelvegnett som har flere brudd i sykkelrutene. Vi vil også 
peke på problemet med at det ikke er tillatt å sykle gjennom tunnelene langs ruta som gir 
ekstra utfordringer. 

Behovet som står igjen i 2018, er vurdert ut i fra hva som ansees mest aktuelt. Mer detaljert 
planlegging vil kunne gi andre løsninger enn det som er foreslått her. For eksempel kan 
sykkelveg med fortau være et alternativ til sykkelfelt og fortau. Sykkelekspressveg vurderes 
ikke som aktuelt på denne ruten. 

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

Veg Kategori Tilbud pr. 2018  
(km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

  rv fv  
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
11   

 b) Gang- og sykkelveg 70  100 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 0  11 
 d) Sykkelveg med fortau 0  13 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
25  6 

 f) Sykkelekspressveg    
 g)  Brudd på ruta    
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt)    
 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det ikke er   

differensiert mellom kategoriene a,b,c,d, 
og e 
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4.1.3.1 Gående 
Det er fortsatt behov for forbedret tilbud til gående innenfor ruta. I løpet av perioden fram til 
2018 vil det bli etablert gang- og sykkelveg gjennom rv. 94 Kvalsund, E6 i Varangerbotn, rv. 
93 Øvre Alta. Strekninger som er skoleveg, blir prioritert.  
 
Langs E6 vest for Alta er det bygd sammenhengende gang- og sykkelvegnett mellom 
Hjemmeluft og Kvenvik. I Alta har det vært satset på å forbedre tilbudet til gående ved 
bygging av tosidig fortau langs E6. Dette gjøres ved inngåelse av avtaler med private 
virksomheter som etablerer seg langs vegen. I tillegg til utbygging av gang- og sykkelveger 
langs riksvegnettet har vegvesenet gjennom sykkelby-prosjektet forbedret tilbudet til 
gående og syklende gjennom snarvegutbygginger. 
 
I Hammerfest er det gjennomført oppgradering i sentrum med etablering av tosidig brede 
fortau og universelt utformede krysningspunkter. 

4.1.3.2 Syklende 
Følgende byer langs ruten har laget planer for hovedvegnett for sykkel: 

- Alta  
- Hammerfest 

 
I de andre byene med mer enn 5000 innbyggere, Vadsø og Kirkenes, er ikke gjennomført. 
Kirkenes har ønsket at dette vurderes som en del av sentrumsutviklingen. 
 
Totalt er 35 km av hovedvegnettet statens ansvar (for Alta og Hammerfest). 
Vi har som mål at sykkelandelen skal økes til 8 % på landsbasis. Dvs. at i større byområder 
må andelen ligge opp mot 20 %. Det vil derfor kreve mye tilrettelegging, men også 
kampanjer må til for å nå en slik andel. En heving av sykkelandelen opp mot 20 % vil også 
kreve at noen av dagens anlegg rustes opp med tanke på flere syklister. 
 
Sykkelbyen Alta, ett treårig prosjekt mellom SVV, Alta kommune og Finnmark 
Fylkeskommune som både har hatt målsetning om å øke antall syklister gjennom både 
fysiske tiltak og mer kampanjerettet arbeid. 
 
Kampanjer har blant annet vært; vintersyklisme, sykkelparkering, sykkeltellinger, el-sykler, 
sykkelløp. De fysiske tiltakene har vært skilting av sykkelruter, etablering av snarveger 
mellom sykkelruter, bygging av forbindelse mellom bydeler. Sykkeltellinger viser at det er en 
sterk økning i antall syklister i byen. Alta er også blitt en sykkelarrangørby gjennom ritt som 
Finnmark onroad, Finnmark off-road og i 2014 også Arctic race, samt en rekke andre 
karusellritt og terrengsykkelløp. 
 
Prosjektet ble forlenget i mindre skal fram til 2016. De to siste årene vil vegvesenet 
konsentrere sin innsats mot fysiske tiltak. 
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4.3 Trafikksikkerhet 

Tabell 18 Ulykker på ruten siste 6 år (2008-2013 ) 

Veg Hoved-
strekning 

Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

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

E6 Nordkj.b - 
Kirkenes 

887 km 944 223 12 36 0,197 

 Nordkj.botn - 
Alta 

312 km 1018 87 8 12 0,261 

 Alta - 
Karasjok 

251 km 1161 83 4 20 0,311 

 Karasjok – 
Tana br 

181 km 374 14 0 1 0,019 

 Tana br - 
Kirkenes 

143 km 1065 39 0 3 0,078 

E8 Riksgr. - 
Skibotn 

39 km 699 5 1 0 0,163 

E69 Hele 131 km 486 14 0 1 0,028 
E75 Hele 127 km 890 28 0 7 0,147 
E105 Hele 10 km 2146 5 0 1 0,219 
Rv 92 Hele 115 km 541 18 1 3 0,117 
Rv 93 Hele 173 km 724 18 1 5 0,094 
Rv 94 Hele 61 km 1926 48 3 8 0,683 
Rv 
881 

Hele 0,3 km 1460 0 0  0 

Rv 
887 

Hele 0,6 km 1250 0 0 0 0 

Rv 
892 

Hele 1,6 km 400 0 0 0 0 

Rv 
893 

Hele 10 km 543 1 0 0 0,011 

Sum 
 

   360 18 61  

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

Rv 94 peker seg ut med høyest registrerte skadekostnad. Utbedring av strekningen starter i 
perioden 2014-2017 og er forutsatt videreført i perioden 2018-2023.  

 Firefelts veg 4.3.1

Det er p.t. ingen strekninger med firefelts veg på rute 8b. Det vurderes ikke å være behov for 
utbygging av firefeltsveger i tiden fram mot 2050.   
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 Midtrekkverk 4.3.2

Det er ingen strekninger med midtrekkverk i ruta. Framtidig mål for ruta omfatter ikke behov 
for midtrekkverk. Avlastningsvegen i Alta planlegges med forsterket midtoppmerking. 

 Tiltak mot utforkjøringsulykker 4.3.3

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 1/1-2024. 
Dette ambisjonsnivået skal nå vurderes på nytt i arbeidet med NTP 2018-2027. Som et ledd i 
å utrede dette er det gjort en gjennomgang av hva status kan antas å være på rute 8B pr 
2024 gitt at prosjektene i handlingsprogrammet for 2014-2017 gjennomføres som planlagt. 
I tillegg er tatt med de strekninger der det i følge NTP 2014-2023 antas at det vil bli åpnet 
ny veg i perioden 2018-2023. 
 
Pr. 2024 vil det i henhold til dette gjenstå 1290 km på rute 8B 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 17 km av dette 
gjenstående vegnettet. Erfaringstall fra Region nord tilsier at om lag 40 % av de nødvendige 
tiltakene etter en TS-inspeksjon blir gjennomført.  

 Sikkerhetsrangering 4.3.4

Vegsikkerhetsforskriften stiller krav om at det skal gjennomføres en sikkerhetsrangering av 
vegnettet. Statens vegvesen gjennomfører slik rangering to ganger i løpet av en 
fireårsperiode. Det gjøres i forbindelse med strategifasen til NTP og i forbindelse med 
handlingsprogramarbeidet. 
 
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 8B 
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 
ulykkes problem. NSK i kolonne C står for normale skadekostnader for tilsvarende type 
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strekning. 
 
Tabell 21 «Sammenslåtte delstrekninger» med høy forventet skadekostnad 

 
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 flere 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. Resultatene skal 
dokumenteres i et eget notat innen 20/12-2014. På rute 8B vil slik vurdering bli gjort på 
følgende 3 strekninger: 
 

- E6 Engneset-Djupvik i Kåfjord 
- E6 Lakselv  
- E6 Høybuktmoen 

 Tunnelsikkerhet 4.3.5

Rute 8B har i dag 15 tunneler, herav 11 tunneler med en lengde over 500 meter. Disse 11 
tunnelene har en samlet lengde på 28 km, og vi forventer at kravene i 
«Tunnellsikkerhetsforskriften» er oppfylt innen 2019. Det krever en investering på til 
sammen 262 mill. kr i perioden fram til 2019.  
 
I tillegg til kravene i sikkerhetsforskriften er det behov for betydelige tiltak for oppgradering 
av tunnelene til vegnormalstandard. 

 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 4.3.6

Det har skjedd 21 ulykker med fotgjengere og syklister i perioden 2008-2013 på ruta. Det 
utgjør knapt 6 % av det rutas totale antall ulykker. Til sammen ble 4 fotgjengere/syklister 
drept eller skadd, herav 2 drepte og 2 hardt skadde. Tallet på drepte og skadde utgjør 4 % av 
totalt antall drepte og skadde trafikanter på ruta.  
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Alta er det eneste området med noen grad av konsentrasjon av slike ulykker, og 2/3 av disse 
ulykkene involverer fotgjengere. Det er en overvekt av ulykker ved kryssing av veg, og særlig 
kryssing av kjørebanen i gangfelt utenfor kryss. Ut ifra ulykkessituasjonen vil aktuelle tiltak 
være bedre tilrettelegging i kryssingspunktene på E6. Dette kan for eksempel gjøres ved 
bygging av flere over-/underganger eller fartsdempende tiltak. 

Tabell 22 Status trafikkulykker med gående og syklende pr. 2014 

Veg Hoved-
strekning 

Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

E6 Nordkjosbotn 
- Kirkenes 

887 km 944 16 2 1 

 Nordkjosbotn - 
Alta 

312 km 1018 3 1 1 

 Alta - Karasjok 251 km 1161 11 1 0 
 Karasjok – Tana 

bru 
181 km 374 1 0 0 

 Tana bru - 
Kirkenes 

143 km 1065 1 0 0 

E8 Riksgr. - 
Skibotn 

39 km 699 0 0 0 

E69 Hele 131 km 486 0 0 0 
E75 Varangerbotn-

Vardø 
127 km 890 0 0 0 

E105 Hele 10 km 2146 0 0 0 
Rv 92 Hele 115 km 541 1 0 0 
Rv 93 Hele 173 km 724 0 0 0 
Rv 94 Hele 61 km 1926 4 0 1 
Rv 
881 

Hele 0,3 km 1460 0 0 0 

Rv 
887 

Hele 0,6 km 1250 0 0 0 

Rv 
892 

Hele 1,6 km 400 0 0 0 

Rv 
893 

Hele 10 km 543 0 0 0 

Sum 
(stk) 

   21 2 2 

Sum 
(%) 

      

1) kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 

2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 
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 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken 4.3.7

Tabell 23 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Døgnhvile-
plasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Døgnhvile-
plasser, 
restbehov fram 
til 2050 

Kjettingplasser, 
restbehov fram 
til 2050 

E6 0 3 6 10 
E105 0  1  
Rv 93 0 1 1 2 
Rv 94 0  1 2 
Sum (stk) 0 3 9 14 
 
Døgnhvileplasser 
Dagens situasjon er at vi ikke har noen godkjente døgnhvileplasser langs rute 8B. Innen 
2018 forventes det at vi har 3 godkjente. Disse vil komme i Skibotndalen, Tana bru og Alta 
eller Kautokeino. 
 
Det er behov for nye døgnhvileplasser på følgende steder: 
 

- E6 ved Storslett 
- E6 ved Lakselv 
- E6/rv. 92 Karasjok 
- E6 ved Kirkenes 
- E105 på strekningen Kirkenes – Storskog 
- Rv 93 på strekningen Alta – Kautokeino 
- Rv 94 på strekningen Skaidi – Hammerfest i nærheten til Polarbase 

 
Hvileplasser (Pausestopp) 
Transportnæringen har i tillegg til døgnhvileplasser behov for tilrettelagte rasteplasser 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. 
 
Kjettingplasser 
Rute 8B har kjettingplasser på E6 Sørkjosfjellet, E6 Kvænangsfjellet sør, E6 Alta ved 
Rafsbotnlia og på rv. 93 ved Kløfta. 
 
TK har i samarbeid foreslått 7 steder hvor det vil være behov for kjettingplass. Dette tallet 
kan nesten dobles for å dekke behovet for sted å legge på kjettinger til bruk nedover bakke 
og eller ta av kjettinger etter bruk. 
 



 
Rutevise utredninger Rute 8B 

 

47 
 

 Kontrollplasser 4.3.8

Tabell 24 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov fram 
til 2050 

E6 Storslett 1  
E6 Skaidi 1  
E6 Lakselv 1  
E6 Utsjok   
E6 I kryssområdet E6/E1015 Hesseng  1 
E8 Skibotndalen, etableres før 2018 1  
Sum (stk)  4 1 

 Rasteplasser for personbiler 4.3.9

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 73 Foreligger ikke Foreligger ikke 
E8 4 Foreligger ikke Foreligger ikke 
E69 5 Foreligger ikke Foreligger ikke 
E75 8 Foreligger ikke Foreligger ikke 
E105 2 Foreligger ikke Foreligger ikke 
Rv 92 9 Foreligger ikke Foreligger ikke 
Rv 93 16 Foreligger ikke Foreligger ikke 
Rv 94 1 Foreligger ikke Foreligger ikke 
Rv 893 2 Foreligger ikke Foreligger ikke 
 
Vi mangler oversikt over standard og behov for rasteplasser på ruta. Dersom vi legger til 
grunn en forutsetning om at det bør være en rasteplass for hver 30 - 50 km, viser oversikten 
at det ikke er behov for å etablere nye rasteplasser. Antall registrerte rasteplasser langs flere 
av vegene virker meget høyt. Vi bør inn mot planfasen kvalitetssikre dataene samt vurdere 
standarden på de plassene som vi har, for å få en oversikt over oppgraderingsbehovet. Ingen 
av plassene er i dag åpne vinterhalvåret. Behov for helårlige rasteplasser kombinert med 
hvileplasser for tungtransporten, bør inngå i vurderingen. 
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4.4 Miljøforhold 

Lokal luftforurensing 
Lokal luftforurensing er primært knyttet til de største byer og tettsteder og påvirker helse, 
nærmiljø, natur- og kulturmiljø. Forurensingsdempende tiltak kan være av typen hyppig 
vasking av tunneler og veg i dagen, bruk av støvbindende midler, bl.a. magnesiumklorid, 
fjerning av strøsand i mildværsperioder og raskt etter endt vintersesong, jobbe for å få flere 
kjøretøy over til piggfritt vinterstid, forbedret kollektivtilbud for å redusere privatbiltrafikk, 
med mer. I arealplanlegging skal lokal luftkvalitet ivaretas.  
 
For tiden ingen målere for luftkvalitet på ruten. Utfordringer kan eventuelt knyttes til 
tettsteder som Hammerfest og Kirkenes, men primært knyttet til industri. 
  
Støy fra vegtrafikk 
gjelder stort sett boliger ved by- og tettstedsnære områder. Riksvegnettet i Rn ble kartlagt i 
2012 og fulgt opp med handlingsplan med virketid 2014-18. Det forutsettes at ingen 
boliger har innendørs støynivå over tiltaksgrensa på 42 dB ved inngangen til 2018. 
 
For strekninger i Alta og Hammerfest viser beregninger at en 50 personer har innendørs 
støynivå over nasjonalt mål på 38 dB. Basert på dette ligger det på ruten en 20 boliger med 
behov for støyreduserende tiltak til en 8,4 millioner kroner, for å justere innendørs støynivå i 
henhold til nasjonalt mål. Arealplanlegging er det mest effektive tiltak for å påvirke støy fra 
vegtrafikk. Andre tiltak kan blant annet være støyskjerm/-voll og fasadeisolering, støysvake 
vegdekker, bildekk og kjøretøy, samt fartsreduksjon. I alle nye vegprosjekter skal støy 
beregnes og tiltak iverksettes, slik at innendørs støynivå under 35 dB i henhold til kravene.  
 
Biologisk mangfold 
Økologiske konflikter langs riksvegnettet ble kartlagt i 2008, 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 (17), landskapsvernområder (3), viktige 
naturtyper (220), naturvernområder (7), plante- og  dyrelivsfredning (2).  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. 
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Hovedstrekning Delstrekning Fra Fy/Hp/m Til  
Fy/Hp/m 

Antall  
nærføringer 

Detaljer 

E6 Nordkjosbotn - 
Skibotn 

Nordkjosbotn - Skibotn 19/12-25450 19/15-700 4 1 naturreservat,  
3 viktige naturtyper 

E6 Skibotn - Alta Skibotn - Olderdalen 19/15-700 19/18-18333 11 1 naturreservat,  
10 viktige naturtyper 

Olderdalen - Storslett 19/15-18333 19/25-0 12 2 naturreservat, 10 viktige 
naturtyper 

Storslett - Alta 19/25-0 20/5-0 37 1 Landskapsvern-område,  
1 foreslått naturvernomr.,  
1 naturreservat,  
34 viktige naturtyper 

E6 Alta - Karasjok Alta - Olderfjord 20/5-0 20/11-5731 5 1 foreslått 
naturvernområde,  
4 viktige naturtyper 

Olderfjord - Lakselv 20/11-5731 20/15-2869 31 1 landskapsvern-område,  
2 naturreservat,  
28 viktige naturtyper 

Lakselv - Karasjok 20/16-0  20/17-35178 6 1 naturreservat,  
5 viktige naturtyper 

E6 Karasjok – Tana bru Karasjon - Utsjok 20/18-0 20/21-134 7 7 viktige naturtyper 
Utsjok - Tana bru 20/21-134 20/23-0 17 17 viktige naturtyper 

E6 Tana bru - Kirkenes Tana bru - Neiden 20/23-0 20/27-900 24 1landskapsvern-område,  
2 naturreservat,  
21 viktige naturtyper 

Neiden - Kirkenes 20/27-900 20/29-3000 6 1 Dyrelivsfredning, 1 
naturreservat,  
4 viktige naturtyper 

E8 Skibotn – 
Riksgrensen 

Riksgrensen - Skibotn Hele  1 1 naturreservat 

Rv93 Alta – Riksgrensen  Alta - Riksgrensen Hele  16 2 naturreservat,  
3 foreslåtte 
naturvernområde,  
11 viktige naturtyper 

Rv92 Kryss Rv93 – 
Riksgrensen  

xRv93 - Riksgrensen Hele  2 2 foreslåtte 
naturvernområder 

Rv893 Kryss E6 – 
Riksgrensen  

xE6 - Riksgrensen Hele  2 2 viktige naturtyper 

E105 Hesseng – 
Riksgrensen  

Hesseng - Riksgrensen hele  3 3 viktige naturtyper 

E69 Olderfjord - 
Nordkapp 

Olderfjord - Nordkapp Hele  5 1 plante- og 
dyrelivsfredning,  
4 viktige naturtyper 

E75 Varangerbotn - 
Vardø 

Varangerbotn - Vardø hele  53 1 nasjonalpark,  
3 naturreservat,  
49 viktige naturtyper 

Rv94 Skaidi - 
Hammerfest 

Skaidi - Hammerfest hele  7 7 viktige naturtyper 

Armer til flyplasser Rv892 - Banak lufth. hele  1 1 viktig naturtype 

 
Vannforskriften 

Regional forvaltningsplan for vannregionene Finnmark og Troms med tilhørende 
tiltaksprogram er på høring i 6 md fra 1.7.2014. Fastsatt miljøtilstand i vannforekomstene 
skal oppnås innen 2021. Tiltakene i dette tiltaksprogrammet, i hovedsak utbedring av 
vandringshinder for fisk gjennom bygging av terskler, justering av vannhastighet og/eller 
utskifting av kulvert, forventes derfor påbegynt/gjennomført innen 2018. Det kan imidlertid 
dukke opp nye innspill, men dette er vanskelig å anslå og vil måtte tas underveis i prosessen 
mot 2021. Det kan også komme krav om støtte til miljøundersøkelser i utvalgte 
vannforekomster i forbindelse med overvåkingsprogrammene. Utslipp av urenset vaskevann 
fra tunnel utgjør en mulig stor trussel for de vassdragene hvor vaskevannet slippes. Ny 
kunnskap om påvirkning fra avrenning fra veg, bl.a. vegsalt, tunnelvaskevann, m.fl. og 
rensing genereres gjennom forskning og i neste omgang/prosess kan slike problemstillinger 
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få større plass i arbeidet og det vil sannsynligvis komme behov for tiltak. Omfanget av dette 
er svært vanskelig å anslå. Forvaltningsplanen skal rulleres hvert 6. år. For øvrig skal 
vannforskriften tas hensyn til i alle vegprosjekter og utbedringer/drift og vedlikehold. 
 
Fremmede skadelige arter 
Vegetasjon langs vegen inkluderer en rekke fremmede arter som vokser fram på bekostning 
av stedtilknyttede planter. For rute 8b har Tromsøpalme/kjempebjørnekjeks (Heracleum-
arter) og parkslirekne (Fallopia-arter) 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 å gjennomføre tiltak for å begrense og 
bekjempe utvalgte arter i samarbeid med miljøforvaltningen og forskningsinstitusjoner. 
 
Elg og tamrein 
Registrerte krysningsområder for vilt langs ruta er vist i tabellen nedenfor. I tillegg til disse 
stedene, har det skjedd en rekke påkjørsler på strekningen E8 Skibotn-riksgrense Finland. 
Personskade forekommer ved påkjørsler, men først og fremst er konsekvensene lidelse for 
dyrene og materielle skader på kjøretøy.  

Vi har registret følgende krysningsområder: 
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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. Det er behov for midler til kartleggings- og overvåkingsprosjekter, for utprøving av 
tiltak i samarbeidsprosjekter med andre sektorer, lokal viltnemnd, miljøforvaltning og 
forskningsinstitusjoner. 
 
I Finnmark og Nord-Troms er reinpåkjørsler en særskilt miljø- og 
trafikksikkerhetsutfordring, da reindriften i dette området er en stor næring med mange 
utøvere og en 280 000 tamrein i Nord-Troms og Finnmark (pr 31.3.13). En 500 påkjørsler i 
året. I 2009 ble 254 reinpåkjørsler anmeldt, hvorav 87 % skjedde i Vest-Finnmark. Hvert år 
flyttes rein fra vidda til kysten for sommerbeite (april-juni) og tilbake om høsten (oktober-
november). Flokkene krysser store vegområder i løpet av flytteperiodene. Sommerbeite ved 
kysten sammenfaller med turisttrafikk til og fra Nordkapp via E6/E69 og Rv. 92/93, samt 
turist- og næringstrafikk på Rv. 94 Skaidi-Hammerfest. Vinterstid skjer ofte påkjørslene på 
følgende strekninger: Rv93 Alta –Kautokeino, Rv 92 Kautokeino-Karasjok, E6 Tanadalen og 
E75 Seidafjellet. I Nord-Troms er E6 Kvænangsfjellet og Baddereidet områder med tidvis mye 
rein i og langs vegen. Aktuelle tiltak kan være kontinuerlig rydding av kratt, flyttbare 
kampanjeskilt på kryss-strekninger i flytteperioder, refleksmerking av gevir og 
fartsreduksjon. 
 
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 1092 789 
E 8 17 3 
E 69 49 37 
E 75 442 358 
E 105 1 1 
Rv 92 117 104 
Rv 93  109 82 
Rv 94 142 65 
Rv 892 1 0 
Rv 893 11 7 
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Tabelltekst: Kjente kulturminner innenfor 1 km avstand fra vegen. Alle typer kulturminner er tatt med, uavhengig av 
vernestatus. (Strekningen Riksgrensen/Utsjoki-Varangerbotn på 75 sammenfaller med E6, og tallene er ført for E6). 
(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 
109 Hatteng tjenestebolig 1924 E6 Storfjord Fredet § 22a 
108 Nordreisa gamle bru 1899 E6 Nordreisa Vernet 
101 Talvik vegstasjon 1945 E6 Alta Fredet § 22a 
105 Markedsvegen 1800-tallet E8 Storfjord  
104 Smia vegsletta 1946 E75 Vadsø Fredet § 22a 
1 Bæskades varderekke 1890 Rv 93 Alta/Kautokeino Fredet § 22a 
2 Bæskades kjøreveg 1932 Rv 93 Alta/Kautokeino Fredet § 22a 
Tabelltekst: Objekter i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. 

4.5 Universell utforming 

Ved vurdering av universell utforming skal de ulike fagfeltene sees i sammenheng, og det 
skal være fokus på hele reisekjeden. Dette betyr at krysningspunkter, gangfelt, rasteplasser, 
knutepunkter, holdeplasser, rømningsveger i tunneler, fergekaier, ferger, gang og 
sykkelveger langs riksvegene skal vurderes. 
 
 Vi har dessverre ikke god nok oversikt over kvaliteten på universell utforming i region. 
 
Det vi vet er at rute 8B 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 være viktig å 
få etablert gode knutepunkter i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Vadsø. Det samme vil gjelde 
for aksene Alta - Hammerfest og Varangerbotn – Vadsø - Vardø.  
 
Det vil videre være viktig å få på plass universelt utformet holdeplasser med gode adkomster 
i Alta, Hammerfest Kirkenes og Vadsø og i de samme aksene som nevnt ovenfor. 
 
Strekningsvise tiltak og mål for rute 8B vil konkretiseres i planfasen. 
 

4.6 Konseptvalgutredninger (KVU) 

KVU for Alta 
Det er gjennomført konseptvalgutredning for Alta og regjeringen har gitt føringer for det 
videre planarbeidet i brev av 11.04.2013. Regjeringens føringer for det videre planarbeid er: 
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«På bakgrunn av behandlingen i regjeringen beslutter Samferdselsdepartementet at videre 
(regulerings)planlegging av ny avlastningsveg gjennom Alta skal ta utgangspunkt i 
vegvesenets anbefalte konsept, K4. Det er samtidig besluttet at videre planlegging innrettes 
slik at det er mulig med trinnvis realisering, i tråd med ekstern kvalitetssirklers 
anbefalinger.»  
 
Det pågående planarbeid i Alta gjennomføres i samsvar med disse føringer. Vi viser til 
nærmere omtale i kapittel 4.7 By- og tettsteder. 
 
KVU for Kirkenes 
Arbeidet med konseptvalgutredning for Kirkenes (Hesseng – Kirkenes) er startet opp og skal 
være avsluttet våren 2025. Vi viser til nærmere omtale i kapittel 4.7 By- og tettsteder. 
 
Hammerfest 
Hammerfest er fritatt fra kravet om KVU. 
 

4.7 By- og tettstedområder 

Det er fem byer langs ruten. Det foreligger planarbeid med sikte på å etablere veg-
/bypakker i tre av byene for perioden 2018 - 2027; Alta, Hammerfest og Kirkenes. 

E6 Alta 

Alta har bystatus og en befolkning på knapt 20.000 innbyggere. 

Hele strekningen fra Hjemmeluft til forbi Kronstad, med lengde 11 km, betraktes som 
byområde. E6 har vegutforming på strekningen med delvis ensidig og delvis tosidig 
løsninger med gang- og sykkelveg. 

Trafikkmengden varierer mellom 3.000 – 13.000 kj.t pr døgn. Trafikkbelastningen på deler 
av strekningen skaper problemer for kommunens videre utvikling av bolig- og 
næringsområder. 

Det pågår reguleringsplanlegging i samsvar med anbefalingene i KVUen. 
Reguleringsplanarbeidet forventes ferdig ved utgangen av 2015. Reguleringsplanene 
omfatter trinn 1 Hjemmeluft – Alta sentrum som framtidig ny E6. 

Det har vært diskutert medfinansiering med bompenger med kommunen. Kommunen er 
negativt innstilt til bompenger, men kommunen kan være villig til å vurdere andre former for 
medfinansiering. Det vil bli arbeidet videre for å få utredet mulighetene for en bypakke med 
ekstern delfinansiering av prosjektet. 

Rv 94 Hammerfest 

Hammerfest har bystatus og en befolkning på i overkant av 10.000 innbyggere. 
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Hele strekningen, med lengde 10 km, fra Rypefjord til forbi Hammerfest sentrum betraktes 
som byområde. Rv 94 utgjør Strandgata i sentrum og ender opp på Meland. Rv 94 
innbefatter også en 0,8 km lang sidearm ned til Polarbase. Strandgata ble i 2012-13 
ombygd til miljøgate. 
 
Trafikkmengden ved Rypefjord er om lag 6.000 kj.t pr døgn og den øker til over 10.000 kj.t 
vest for sentrum. En betydelig andel tungtransport går mellom Polarbase ved Rypefjord og 
Meland (innløpet til Melkøya) og denne trafikken må passere Hammerfest sentrum.  
 
Det foreligger planer for nye veg med mesteparten tunneler som ligger bak sentrum fra 
Saragammen øst for Rypefjord til Fuglenes. Reguleringsplan er forventet godkjent i 2015. 
Prosjektet rv. 94 Skaidi – Hammerfest strekker seg til Rypefjord, mens Bypakken starter i 
Rypefjord og går fram til porten til Melkøyaanlegget. 
 
Parallelt med reguleringsplanarbeidet arbeides med å få i stand en bypakke basert på 
medfinansiering med bompenger.  
 
E6 Kirkenes 

Kirkenes har bystatus og en befolkning på om lag 3.500 innbyggere. Dersom tettstedene i 
nærområdet tas med, utgjør byområdet totalt 7.200 innbyggere. 

E6 går gjennom Kirkenes sentrum og ender ved havna. I sentrumsområdet utgjør E6 en 
naturlig del av gatestrukturen med fortau på begge sider. Inn mot sentrum har E6 ensidig 
fortau eller løsninger med gang- og sykkelveg. 

Trafikkmengden i sentrum er 2.500 – 4.200 kj.t pr døgn, og strekningen fra sentrum til 
havna har en trafikkmengde på om lag 1.500 kj.t. Høyest trafikkgrunnlag er det mellom 
Hesseng og sentrum med ÅDT mellom 7.000 – 7.500 kj.t. 

Det er behov for miljø- og tettstedsforbedrende tiltak. Det er store utfordringer knyttet til 
dagens løsning med tungtransport som skal til havna, må kjøre gjennom sentrumsområdet. 

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre KVU for E6 
Kirkenes – Høybuktmoen. 

«Hovedproblemstillinger i KVU’en er å avklare behov for nye veg- og infrastrukturløsninger 
inn mot og i Kirkenes, sett i lys av eksisterende og framtidig vekst i Kirkenes/Sør-Varanger. 
Usikkerheten rundt omfang og tempo i veksten gjør det nødvendig med både kort- og 
langsiktige perspektiv i tilretteleggingen for transport – og industriutvikling i området. 
KVUen bør også se nærmere på sentrumsutvikling/miljø (tungtransport ut av sentrum). 
Dierktoratet bes i prosjektplan/»Utfordringer for KVU» avklare om evt. utvikling av lufthavn, 
lokalisering av stamnetthavn og mulige framtidig jernbanetrasee bør inngå i 
utredningsarbeidet». 

Staten har særlige interesser i utviklingen av Kirkenes med sin strategiske plassering nær 
Russland og Barentshavet.    
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I utfordringsnotatet til KVUen foreslås følgende samfunnsmål: Kirkenes skal innen 2035 ha 
et effektivt transportsystem som betjener internasjonal passasjer- og godstrafikk i 
Barentsregionen. 

Hovedutfordringen for det overordnete transportnettet er E6 og tilknytning til havne-og 
industriarealer og lufthavn. Det foreslås å behandle spørsmålet om jernbane arealmessig 
som en korridor til ny stamnetthavn.   

Hovedutfordringen for utvikling av sentrum er økt tilrettelegging for gående og syklende, 
kollektivtrafikk samt miljø og trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet.   

Det legges opp til at KVU E6 Kirkenes – Høybuktmoen skal overleveres Vegdirektoratet juni 
2015.  

E69 Honningsvåg 

Honningsvåg har bystatus og en befolkning på om lag 2.500 innbyggere i selve bysentrum. 

E69 har en sidearm til Honningsvåg sentrum og havna. Sidearmen er 2,5 km lang. 
Mesteparten av strekningen har randbebyggelse og ensidig fortausløsning. En kort strekning 
i sentrum har gatestruktur med tosidig fortausløsning.  

Trafikkmengden på innfarten til Honningsvåg er 3.300 kj.t pr døgn. 

E75 Vadsø 

Vadsø har bystatus og en befolkning på om lag 5.100 innbyggere i selve bysentrum. 

E75 går gjennom sentrum av Vadsø, og i sentrumsområdet utgjør E75 en naturlig del av 
gatestrukturen med fortau på begge sider av gata. Inn mot sentrum har E75 ensidig fortau 
eller løsninger med gang- og sykkelveg. I tillegg har E75 en 1,3 km lang sidearm ned til 
havna.  

Trafikkmengden i sentrum er opp mot 5.400 kj.t. pr døgn, og sidearmen ned til havna har 
en trafikkmengde på om lag 2.000 kj.t. 

E75 Vardø 

Vardø har bystatus og en befolkning på om lag 2.100 innbyggere. 

E75 ender i Vardø. E75 inngår som en naturlig del av gatestrukturen med fortau på begge 
sider av gata.  

Trafikkmengden i sentrum er 2.200 kj.t. pr døgn. 

 

Tettsteder på ruten 

Det foreligger ikke planer eller prosesser med henblikk på å legge om riksvegene utenom 
sentrum av tettstedene på ruten. Det skal imidlertid legges opp til et samarbeid med 
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kommunene med henblikk på å redusere ulempene som gjennomgangstrafikken skaper i 
tettstedene.   

De største tettstedene er: 

E6 Storslett 

Tettstedet Storslett har knapt 2.000 innbyggere, men Nordreisa kommune har knapt 5.000 
innbyggere. Storslett er regionalt senter for deler av Nord-Troms. 
 
E6 går gjennom sentrum av Storslett. Strekningen fra Sørkjosen forbi Storslett, med lengde 5 
km, må betraktes som en strekning med mer eller mindre sammenhengende 
randbebyggelse. E6 har vegutforming på strekningen med hovedsakelig ensidig løsning med 
gang- og sykkelveg. 
 
Mellom Sørkjosen og Storslett er trafikkmengden 3.200 kj.t pr døgn, og trafikken øker til 
knapt 5.000 kj.t i sentrumsområdet. 
 
E6 Lakselv 

E6 går gjennom Lakselv, og det foreligger ingen plan om å legge vegen uten om sentrum. 
Det bør arbeides videre med miljø- og tettstedsforbedrende tiltak slik at E6 og omgivelsen 
inntil vegen kan fungere best mulig. 

E6 Karasjok 

E6 går gjennom Karasjok, og det foreligger ingen plan om å legge vegen uten om sentrum. 
Det bør arbeides videre med miljø- og tettstedsforbedrende tiltak slik at E6 og omgivelsen 
inntil vegen kan fungere best mulig. 

Rv 93 Kautokeino 

Rv 93 går gjennom Kautokeino, og det foreligger ingen plan om å legge vegen uten om 
sentrum. Det bør arbeides videre med miljø- og tettstedsforbedrende tiltak slik at rv. 93 og 
omgivelsen inntil vegen kan fungere best mulig. 

4.8 Andre temaer  

Det er ingen andre temaer omtales på denne ruta. 
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5 Mål for utvikling av ruta 

Oppsummering av viktige utfordringer på ruta 
Ruta er preget av lange avstander som medfører lang kjøretid mellom viktige målpunkt.  
Ruta er totalt 1.556 km lang. E6 er ikke alle steder det korteste og raskeste vegvalget. Både 
E8, rv. 93 og rv. 92 er viktige veger for transport internt innen ruta i tillegg til at disse 
vegene er viktige utlandsforbindelser. 
 
Vegene i ruta er lavtrafikkerte, og 89 % av ruta har trafikkmengder under 1.500 kj.t. i ÅDT. 
 
Vegene er smale. Kun 20 % av vegene i ruta har vegbredde over 8,5 meter. Hele 564 km som 
tilsvarer 36 % av ruta veglengde, mangler gul midtlinje og er å betrakte en-feltsveger. Korte 
strekninger med smale en-felts bruer utgjør en ekstra sikkerhetsrisiko på punkter på 
vegnettet. 
 
Noen punkt og strekninger på ruta har en kombinasjon av smal veg, krappe kurver og stort 
stigning – definert som flaskehalser - som vanskeliggjør framkommelighet for tunge 
kjøretøy spesielt på vinters tid. 
 
Regulariteten på deler av vegnettet er ikke god nok. Flere strekninger er utsatt for snøskred 
og snøskredfare som medfører periodevis vegstegning. Noen fjelloverganger har 
høyfjellsproblematikk med drivsnø som fører til kolonnekjøring eller midlertidig stenging av 
vegen. Det samme problemet gjelder på noen strekninger i lavlandet i kystområdene i 
Finnmark. I tillegg utgjør disse forholdene et sikkerhetsproblem for trafikantene. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet på ruta er relativt høy. Bare 14 % av ruta har nedskiltet 
hastighet i forhold til 80 km/t. Av de resterende 86 % har mange strekninger såpass god 
geometri at de er tillatt for fartsgrenser på 90 km/t. Andelen med fartsgrense på 90 km/t er 
i dag på 21 % av rutas totale lengde. 
 
Ruta er ikke spesielt ulykkesutsatt og det ingen definerte ulykkespunkt- eller strekninger på 
ruta. Av de ulykkene som er, er utforkjøringsulykkene mest dominerende. Til tross for stor 
andel med smale veger utgjør møteulykkene en relativ liten andel. Relativt høyt fartsnivå og 
manglende myk utforming av sideterrenget bidrar til at alvorlighetsgraden i 
utforkjøringsulykkene blir høyere. 
 
Bæreevnen på store deler av vegnettet er for dårlig i forhold til den belastning det utsettes 
for. 
 
Mål for utvikling av ruta 
 
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 8b. 
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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.  
 

 
 
 
Framkommelighet og regional utvikling 
Transportpolitikken skal bedre framkommelighet og redusere avstandskostnader for å styrke 
konkurransekraften i næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret. 
 
For rute 8B settes følgende mål: 

- Fram til 2050 skal framkommelighet på vegstrekninger mellom byer og tettsteder 
prioriteres foran omlegging av veger forbi byer og tettsteder. 

- Reisetiden både internt i vekstregionene og mellom mer fjerntliggende steder i ruta 
skal reduseres. Dette gjøres ved: 

o Innkorting av vegene der det ligger til rette for det. 
o Halvere andelen med nedskilta hastighet (under 80 km/t) fra dagens 14 % til 7 

%. 
o Øke andelen med skiltet hastighet på 90 km/t fra dagens 21 % til 50 % av ruta 

totale lengde. 
- Strekninger som mangler gul midtlinje, bør være breddeutvidet innen 2030 med 

unntak av enkeltstrekninger med lavt trafikkgrunnlag som for eksempel E6 Karasjok – 
Tana bru hvor det må vurderes bruk av lengre tid.   

- Utbedring av skredutsatte strekninger 
o Strekninger med høy prioritet (>3,5) skal være utbedret innen 2030. 

 
Framkommelighet 

 
Trafikksikkerhet 

 
Miljø 

 
Universell utforming 

Redusere reisetider i og 
mellom landsdeler 

 
Redusere 
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Bedre påliteligheten 
i transportsystemet 

 
Bedre transporttilbudet 

 
Redusere 
rushtidsforsinkelser for 
kollektivtransport i de fire 
største byområdene 
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for gående og syklende 
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hardt skadde i 
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det høye 
sikkerhetsnivået i 
jernbane-, luft- og 
sjøtransport 

Bidra til å redusere 
klima- gassutslippene i 
tråd med Norges 
klimamål 
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naturmangfold 

 
Begrense 
inngrep i dyrket 
jord 

Bidra til at hele 
reisekjeder blir universelt 
utformet 
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o Strekninger med middel prioritet (2,5 – 3,5) skal være utbedret innen 2050. 
- Tiltak for å bede regulariteten på utsatte fjelloverganger og lavlandsstrekninger med 

siktproblemer som følge av drivsnø, skal være gjennomført innen 2030. 
- Definerte flaskehalser for tungtransporten (kombinasjon av bredde, kurvatur og 

stigning) skal være utbedret innen 2030. 
- De viktigste strekningene for næringstransporten skal være tillatt for modulvogntog 

med lengde 25,25 m og 60 tonn totalvekt. 
- Registert behov for gang- og sykkelveger i byer og tettsteder skal være etablert 

innen 2030.  
 
Fram til 2050 legges det til grunn at ruta går gjennom følgende byer og tettsteder med 
skiltet fartsgrense under 80 km/t: 
 

- E6: Skibotn, Manndalen, Skardalen og Birtavarre, Olderdalen, Sørkjosen – Storslett, 
Badderen, Burfjord, Alteidet, Langfjorden, Alta (Hjemmeluft – Transfarelv), Skaidi, 
Olderfjord, Lakselv, Karasjok, Tana bru, Skippagurra, Varangerbotn, Neiden og 
Kirkenes (Hesseng – sentrum). 

- E69: Honningsvåg 
- E75: Vadsø og Vardø 
- Rv. 93: Kautokeino 
- Rv. 94: Kvalsund og Hammerfest (Rypefjord – Hammerfest) 

På enkelte av stedene vil det være aktuelt å vurdere utforming som miljøgate eller 
tradisjonell gatestruktur. Vegen eller gata skal være utviklet i samspill med omgivelsene, og 
miljø og lokale hensyn skal vektlegges. 
 
Trafikksikkerhet 
Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med 
drepte og hardt skadde i transportsektoren. 
 
For rute 8B settes følgende mål: 

- Det er ingen definerte ulykkespunkt- eller strekninger på ruta i dag. Eventuelle 
punkter eller strekninger som måtte oppstå, skal utbedres fortløpende. 

- Målet om redusert reisetid i ruta vil gi øke det gjennomsnittlige fartsnivået. Et 
nødvendig tiltak for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået i ruta vil være å 
utforme sideterrenget til vegen eventuelt sette opp rekkverk i samsvar med gjeldende 
bestemmelser. 

 
ELM har satt en målsetting for utforming at sideterrenget på vegnettet til 2025. Vår strategi 
vil være å utbedre sideterrenget parallelt med at det gjennomføres andre tiltak på vegen f. 
eks. breddeutvidelse og forsterkningstiltak. Konsekvensen av en slik strategi vil være at som 
ELM har satt, mest sannsynlig ikke vil kunne nås. Som med framgår av målsettingen i første 
strekpunkt, vil en uheldig utvikling også i forhold til utforkjøringsulykker kunne medføre en 
forsering av tiltakene på enkelte strekninger. 
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Miljø 
Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimautslipp, reduserte miljøskadelige 
virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale 
forpliktelser på miljøområdet. 
 
Rute 8B bidrar til dette målet på følgende måte: 

- Ved fjerning av flaskehalser og tiltak for at trafikken kan holde et jevnere 
hastighetsnivå reduseres utslipp av skadelige klimagasser. 

- Det er ingen store byer på ruta. Tiltak i byene og tettstedene med bedre 
tilrettelegging for gående, syklende og kollektiv vil kunne redusere bruken av bil. 

 
Universell utforming 
Transportsystemet skal være universelt utformet. 
 
På rute 8B skal: 

- De deler av dagens transportsystem som i dag ikke er universelt utformet, skal være 
utbedret innen 2025. 

- Alle nye tiltak som gjennomføres, skal være universelt utformet. 
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6 Strategier og tiltak for å nå målene 

6.1 Helhetlig strategi for ruta  

For å få en helhetlig utforming av vegene, har vil utarbeidet følgende overordnede 
planforutsetninger for videre utvikling av ruta. 
 

Tabell 26 Hovedstrekninger på ruten 

Hoved- 
strekning 

Dim.  
ÅDT-
2050 

Tungbil
andel  

% 

Veg- 
standard-

2050 

Kommentarer 

E6 Nordkjosbotn - Alta 1400-
2800 

10 - 25 H3 Se kommentar 
under 

E6 Alta - Karasjok 600-
1100 

15 -21 H3 Se kommentar 
under 

E6 Karasjok – Tana bru 700 20 H3 Se kommentar 
under 

E6 Tana bru - Kirkenes 600-
2000 

15 - 20 H3 Se kommentar 
under 

Forbindelser til utlandet     
E8 Skibotn – Riksgrensen (Finland) 900 21 H3 Se kommentar 

under 
Rv 93 Alta – Riksgrensen (Finland) 700 16 H3 Se kommentar 

under 
Rv 92 xrv. 93 – Riksgrensen (Finland) 700 21 H3 Se kommentar 

under 
E75 Utsjok – Riksgrensen (Finland) 500 13 H2          
Rv 893 Neiden – Riksgrensen (Finland) 700 19 H2           
E105 Hesseng – Riksgrensen (Russland) 1000 13 H2           
Armer til kysten     
E69 Olderfjord – Nordkapp/Honningsvåg 1000 19 H2           
E75 Varangerbotn - Vardø 400-

1500 
13 H2           

Rv 94 Skaidi - Hammerfest 1700 12 H2           
Armer til flyplasser     
Rv 881 til Alta lufthavn 2000 12 H1  
Rv 887 til Kirkenes lufthavn 1800 5 H1  
Rv 892 til Banak lufthavn (Lakselv) 600 10 H1  
 
Standardvalgene i tabellen gjelder for vegstrekninger mellom byer og tettsteder. Andre 
dimensjoneringsklasser skal legges til grunn for veger i by- og tettstedsområder. 

Kommentarer til tabellen: 

Som det framgår fra - kapittel 5 Mål for ruta – er det et viktig mål å få redusert reisetida. Et 
av virkemidlene for å nå det målet, vil være å øke andelen av ruta med tillatt fartsgrense 90 
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km/t. Det gjelder spesielt for E6, E8, rv. 92 og rv.93. Det betinger at disse vegene så langt 
som mulig utformes etter dimensjoneringsklasse H3.  
 
Ved planlegging av nye tiltak, både på ny veg og utbedring av eksisterende veg, på E6, E8, 
rv. 92 og rv. 93 skal følgende planleggingsstrategi legges til grunn: 
 

- Dersom det ikke foreligger overordnet vurdering av økonomiske, trafikksikkerhets- 
og miljømessige konsekvensene for valg av H2 kontra H3 på delstrekninger, skal det 
i starten av hvert planarbeid gjennomføres en slik vurdering. 

- Det overordna målet er dimensjoneringsklasse H3.  
- Dersom merkostnadene og/eller andre konsekvenser blir store, kan H2 - og i helt 

spesielle tilfeller UH2 - legges til grunn for det videre arbeid. Beslutning om dette 
behandles som en fraviksbehandling. 

 
På de andre vegene i ruta legges dimensjoneringsklasse H2 og unntaksvis UH2 til grunn, 
med unntak av de korte armene fra E6 til flyplasser hvor dimensjoneringsklasse H1 legges til 
grunn. 
 
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 
vurdere utforming som miljøgate eller tradisjonell gatestruktur. Miljø, framkommelighet for 
gående og syklende samt andre lokale hensyn skal spesielt vektlegges på disse stedene. 
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Figur 4 Hovedstrekninger med foreslått vegstandard og dimensjoneringsklasse 2050 

 
 

6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov 

 Hovedstrekning E6 Nordkjosbotn - Alta 6.2.1

6.2.1.1 Delstrekning E6 Nordkjosbotn - Skibotn 

6.2.1.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen som omfatter hp 13 og hp 14, er 42,7 km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget på strekningen varierer mellom 1.600 – 2.500 kjøretøy pr døgn med en 
andel tunge kjøretøy på om lag 12 -19 %. Denne delstrekning er den mest trafikkerte i ruta. I 
tillegg til at strekningen er en del av E6 inngår den også som en del av E8. Det betyr at 
trafikk både på E6 og E8 trafikkerer strekningen. Fra Nordkjosbotn til Tromsø er det i 
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underkant av 1 times kjøretid. Det gjør at de sørlige delene av strekningen inngår som en 
naturlig del av vekstregionen (bo- og arbeidsmarkedsregionen) til Tromsø. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet på strekningen er 76 km/t. 
 
Strekningen er tillatt for modulvogntog med lengde 25,25 meter og 60 tonns totalvekt. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 0 % 32 % 60 % 8 % 

6.2.1.1.2 Utfordringer 
Parsellen lengst i sør mellom Nordkjosbotn og Hatteng er 20,5 km lang. Vegen er smal, har 
dårlig kurvatur og det er stedvis randbebyggelse med nedskiltet hastighet. Det er registret 
flere ulykker på strekningen de senere årene. 
 
Vegen forbi Hatteng er relativt nybygd, og det er ikke registrert behov for tiltak. 
 
Parsellen nord for Hatteng fram til Skibotn har stort sett brukbar kurvatur, men vegen må 
breddeutvidelse og det er behov for trafikksikkerhetsmessig utforming av sideterrenget. På 
en om lag 2,4 km lang strekning ved Vassbergan er vegen utsatt for snøskred og risikoen er 
beregnet til prioriteringsfaktor på 3,3. 

6.2.1.1.3 Strategier og tiltak 
Det er registrert et investeringsbehov på 1.650 mill. kr på strekningen med følgende 
fordeling: 
 

- Ny veg i ny trase:   800 mill. kr 
- Skredsikring:    350 mill. kr 
- Utbedring av eks. veg: 500 mill. kr 

 
Det foreligger kommunedelplan for strekningen Nordkjosbotn – Hatteng. Prosjektet er 
planlagt som S2-veg etter gammel normal som tilsvarer H2 i den nye normalen. Forventet 
trafikkmengde på den nye vegen i 2040 er om lag 2.150 kj.t. i ÅDT. Det anbefales vurdert i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet at dimensjoneringsklasse H3 blir vurdert på deler 
av strekningen.  Denne strekningen må av framkommelighets- og trafikksikkerhetsmessige 
hensyn prioriteres først. 
 
Utbedring av strekningen mellom Hatteng og Skibotn med forsterkning, breddeutvidelse, 
noen kurvaturtiltak og utbedring av sideterrenget kan gjennomføres parsellvis, men alle 
tiltakene bør tas samlet strekningsvis. 

Skredsikring av Vassbergan kan gjennomføres uavhengig av andre tiltak på delstrekningen. 

Utbedring av strekningen Hatteng – Skibotn og skredsikring av Vassbergan kan 
gjennomføres på noe lengre sikt. 
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6.2.1.2 Delstrekning E6 Skibotn – Olderdalen 

6.2.1.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen som omfatter hp 15 – hp 18 km 18,1, og er 68,4 km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget på strekningen varierer mellom 800 – 1.600 kjøretøy pr døgn med en 
andel tunge kjøretøy på om lag 15 – 20 %. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet på strekningen er 81 km/t. 
 
Larsbergtunnelen er 505 meter lang, og den har dårlig standard. Det er i tillegg behov 
kurvaturutbedringer i innkjøringssonene til tunnelen både fra nord og sør.  Det er behov for 
å fullføre skredsikringen rundt Manndalsklubben.  
 
Det mangler gul midtlinje i en strekning på 0,3 km like sør for Olderdalen pga smal bru. 
Denne vil bli utbedret i perioden 2014-2017. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 0 % 30 % 29 % 41 % 

6.2.1.2.2 Utfordringer 
E6 går gjennom tettstedet Skibotn med delvis randbebyggelse og flere avkjørsler/kryss på 
begge sider av vegen. I Skibotn gjennomføres det sentrumtiltak i perioden fram til 2018. 

God veg fra Indre Nordnes til Birtavarre med unntak av breddeutvidelse og skredsikring forbi 
Mandalsklubben. 

På parsellen mellom Birtavarre og Olderdalen er det behov for kurveutbedringer på noen 
partier, breddeutvidelse og det er behov for trafikksikkerhetsmessig utforming av 
sideterrenget. På denne strekningen er det også en del avkjørsler til boliger. 

6.2.1.2.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registeret: 
 

- Ny veg i ny trase:   1.100 mill. kr (inkl. ny Larsbergtunnel) 
- Skredsikring:       100 mill. kr (grøft for Manndalsklubben) 
- Utbedring av eks. veg:    650 mill. kr  

 
Vi legger til grunn at E6 i framtida vil gå i eksiterende trase gjennom Skibotn sentrum. 
Fartsgrensen er 40 og 50 km/t i Skibotn sentrum. Det kan på sikt bli aktuelt å vurdere ekstra 
sentrumstiltak med utforming til miljøgate. Vegen skal være utviklet i samspill med 
omgivelsene hvor miljø og lokale hensyn skal vektlegges. Det gjennomføres nå miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak i Skibotn, men det kan bli aktuelt med supplerende tiltak senere i 
analyseperioden. 
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Det er behov for skredsikring med bred grøft på gjenstående parti forbi Manndalsklubben. 
 
Nødvendige utbedringstiltak på Larsbergtunnelen må gjennomføres innen 2019.  
 
Bygging av ny Larsbergtunnel eller annen utbedring forbi tunnelen bør gjøres før utbedring 
av strekningene Birtavarre – Olderdalen og Skibotn – Larsbergtunnelen. Strekningen 
Birtavarre – Olderdalen bør prioriteres foran Skibotn – Larsbergtunnelen. På strekningen 
Birtavarre – Olderdalen må det vurderes avkjørselssannering og her kan det bli aktuelt å 
bygge ny veg på enkelte delstrekninger.  Utbedringstiltakene med forsterkning, 
breddeutvidelse, noen kurvaturtiltak og utbedring av sideterrenget må gjennomføres 
parallelt. 

 

6.2.1.3 Delstrekning E6 Olderdalen – Storslett 

6.2.1.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen som omfatter hp 18 km 18,1- hp 24, og er 47,5 km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget på strekningen varierer mellom 800 – 4.700 kjøretøy pr døgn med en 
andel tunge kjøretøy på om lag 7 - 19 %.  
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet på strekningen er 70 km/t. 
 
Det er behov for utbedringer av kurvaturen på strekningen mellom Olderdalen – Langslett; 
spesielt ved Kåfjordbergan hvor en strekning tenderer mot å kunne defineres som 
flaskehals.  På store deler av strekningen er det randbebyggelse med nedskiltet fartsgrense.  
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 0 % 68 % 11 % 21 % 

6.2.1.3.2 Utfordringer 
E6 går gjennom kommunesenteret Olderdalen hvor det er behov for miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak.  

Mellom Olderdalen og Rotsundelv er vegen gjennomgående smal. Ved Kåfjordbergan er i 
tillegg kombinasjonen av vertikal- og horisontalkurvaturen slik at framkommeligheten 
spesielt for tunge kjøretøy er vanskelig, og risikoen for trafikkulykker øker. På grunn av 
randbebyggelse er det flere lange soner med fartsgrense 60 km/t som reduserer 
framkommeligheten. 

Nord for Djupvik er et kort parti med framkommelighetsproblemer for tunge kjøretøy 
(flaskehalsproblematikk). 

Mellom Sørkjosen og Storslett, en strekning på om lag 5 km, er det mer eller mindre 
sammenhengende randbebyggelse med nedskiltet hastighet. Her er det behov tiltak for å 
bedre miljø og trafikksikkerheten og bygging av ny bru over Reisaelva.  
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Det er registret flere sårbare punkter på vegnettet, og omkjøring må blant annet skje via 
finsk vegnett med økt kjøretid opp til 8 timer. 

6.2.1.3.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Ny veg i ny trase:   1.000 mill. kr 
- Utbedring av eks. veg:    400 mill. kr 
- Miljøtiltak      150 mill. kr (Olderdalen og Sørkjosen-Storslett) 

 
I vår strategi vil E6 gå gjennom både Olderdalen og Storslett i eksiterende trase. Miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak på strekningen Sørkjosen – Storslett bør gjennomføres, og ikke minst 
bør denne type tiltak prioriteres i Storslett sentrum. Ny bru over Reisaelva bør bygges 
parallelt med andre sentrumstiltak. Det vil bli behov for miljø- og trafikksikkerhetstiltak 
også gjennom Olderdalen. Der fartsgrensen er 50 km/t eller lavere kan det bli aktuelt å 
vurdere utforming som miljøgate eller gatestruktur. Vegen skal være utviklet i samspill med 
omgivelsene hvor miljø og lokale hensyn er spesielt vektlagt. 
 
Omlegging av vegen forbi Kåfjordbergan samt forbi Normannvik bør prioriteres. Deretter bør 
strekningen mellom Olderdalen og Kåfjordbergan utbedres med blant annet 
avkjørselssannering. 
 
Utbedring av vegen inklusive avkjøselssannering forbi Djupvik og Rotsund bør tas i neste 
omgang. En målsetting med tiltakene vil være å redusere lengden og eventuelt fjerne soner 
med fartsgrense 60 km/t. 
 

6.2.1.4 Delstrekning E6 Storslett – Alta 

6.2.1.4.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen som omfatter hp 25 - hp 31 i Troms og hp 1 – hp3 i Finnmark, og er 152,8 
km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget på strekningen varierer mellom 600 – 3.700 kjøretøy pr døgn med en 
andel tunge kjøretøy på om lag 12 – 27 %.  
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet på strekningen er 79 km/t. 
 
En parsell på prosjekt Alta vest, Langnesbukt – Jansnes, med lengde 7 km har blitt utbygd 
med 7,5 meters vegbredde. 
 
Det er behov for utbedringer av kurvaturen på vegen over Kvænangsfjellet, over Baddereidet 
og mellom Burfjord og fylkesgrensa. Spesielt Kvænangsfjellet men også Baddereidet, har 
høyfjellsproblematikk med dårlig regularitet på vinters tid. Det er skredfare på begge sider 
av Kvænangsfjellet ved Mettevoll og Rakkenesura. I tillegg er det skredfare langs Langfjorden 
ved Melkelva, Vaddekeip, Skipsteinbukta, Herranes, Storsandnes, Buvrejohka samt på 
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NIjirran. En del av skredsikring i Langfjorden blir gjennomført som en del av Alta vest 
utbyggingen. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 11 % 19 % 25 % 45 % 

6.2.1.4.2 Utfordringer 
Det er vinters tid betydelige framkommelighetsproblemer over Kvænangsfjellet på grunn av 
drivsnø (høyfjellsproblematikk).  Egnede omkjøringsalternativer mangler. I realiteten blir 
Norge delt i to når vegen må stenges. 

På begge sider av oppstigningen til Kvænangsfjellet er det skredfare i to skredparti 
(Mettevoll og Rakkenesura) og begge disse skredpartiene har prioriteringsfaktor over 3,5.  

Strekningen mellom Storslett og fylkesgrensa - med unntak av en 14 km lang parsell i 
Straumfjorden - har behov for breddeutvidelse, forsterkning og tiltak på sideterrenget. 

Sørstraumen bru er 440 meter lang og ble bygd tidlig på 1980-tallet. Brua har ikke 8,5 
meters vegbredde. 

Over Baddereidet er det nedsatt regularitet på vinters tid på grunn av høyfjellsproblemtikk, 
men problemene her er betydelig mindre enn over Kvænangsfjellet. 
 
Det er registrert flere sårbare punkter på vegnettet, og omkjøring må blant annet skje via 
finsk vegnett med økt kjøretid opp til 8 timer. 

6.2.1.4.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
    

- Skredsikring:      400 mill. kr  
- Utbedring av eks. veg: 1.800 mill. kr 
- Ny veg    1.000 mill. kr 

 
Høyeste prioritet på strekningen er vil være å få bedre framkommelighet og regularitet over 
Kvænangsfjellet. Reguleringsplan for utbedring av eksisterende veg er under utarbeidelse og 
tiltak for en kostnad på 200 mill. kr vil bli gjennomført innen 2018. På et senere tidspunkt 
kan det bli aktuelt med mer omfattende tiltak på Kvænangsfjellet. Dette vil vi ikke kunne vite 
før de omtalte tiltakene er gjennomført og vi har høstet erfaring med virkningene av 
tiltakene.  
 
Skredsikring av Rakkenesura og Mettevoll samt mindre gjenstående tiltak i Langfjorden må 
prioriteres. 
 
Dernest bør parsellene hvor det er behov for kurveutbedringer, forsterkning og 
breddeutvidelse tas, og det må parallelt med dette arbeidet gjennomføres 
trafikksikkerhetsmessig utforming av sideterrenget. 
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Det er i kostnadsoversikten ikke tatt med eventuelle kostnader til oppgradringstiltak av 
Sørstraumen bru. 

 Hovedstrekning E6 Alta - Karasjok 6.2.2

6.2.2.1 Delstrekning E6 Alta – Olderfjord 

6.2.2.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen som omfatter hp 4 – hp 11, og er 112,7 km lang. 
 
E6 gjennom Alta og fram til Rafsbotn er en strekning på i overkant av 20 km. Denne 
strekningen har en trafikkmengde mellom 2.000 – 12.000 kj.t. i ÅDT og skiltet fart varierer 
mellom 30 – 60 km/t. 
 
Trafikkgrunnlaget på strekningen nord for Rafsbotn varierer mellom 600 – 1.000 kjøretøy pr 
døgn med en andel tunge kjøretøy på om lag 15 -21 %. Med unntak av en kortere strekning 
ved Skaidi har strekningen mellom Rafsbotn og Olderfjord en skiltet fart på 80 og 90 km/t. 
 
Gjennomsnittlig skiltet fart er 79 km/t på strekningen.  
 
På Sennalandet på strekningen mellom Alta - Skaidi og på Hatter nord for Skaidi er det 
høyfjellsproblematikk med dårlig regularitet på vinterstid. Det mangler gul midtlinje i en 
strekning på 0,3 km på grunn av en smal bru. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 0 % 35 % 54 % 11 % 
 

6.2.2.1.2 Utfordringer 
Forbi Altaområdet går E6 forbi flere by- og tettstedsområder noe som medfører 
trafikksikkerhets- og framkommelighetsproblemer. For gjennomgangstrafikken er lange 
strekninger med nedskiltet hastighet et problem. Dette gjelder for hele strekningen fra 
Hjemmeluft til Leirbotnvann som ligger nord for Rafsbotn, en strekning på om lag 32 km 
lengde.  Omlegging av E6 i samsvar med KVUen for Alta utgjør om lag 13 km av denne 
strekningen. Det pågår arbeid med reguleringsplan for denne strekningen. 

Som en del av ny områdeplan for Bukta logistikk-knutepunkt, foreslås omlegging av kryss 
med E6 og oppgradering av parsellen til havna. 

Strekningen fra Rafsbotn opp til Leirbotnvann kan på enkelte partier ha dårlig 
framkommelighet for tunge kjøretøy (flaskehalsproblematikk) på grunn av uheldig 
kombinasjon av smal veg, horisontal kurvatur og stor stigning. 

Over Sennalandet vil det være behov for utbedring av vegområdet for å bedre forholdene for 
drivsnø (høyfjellsproblematikk) samt breddeutvidelse av vegen.  

Flere bruer må bygges om. 
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Oppstigningen til Hatter på begge sider må utbedres både i forhold til kombinasjonen 
horisontalkurvatur, stigning og vegbredde. 
 
Det må legges til rette for at sonene med fartsgrense 90 km/t kan utvides. 

6.2.2.1.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Ny veg i ny trase:   2.000 mill. kr (Hjemmeluft – Transfarelv) 
- Utbedring av eks. veg: 2.200 mill. kr 

 
I kostnadene for utbedring av eksisterande veg inngår 20 mill. kr til tiltak for etablering av 
gul midtlinje. 
 
Kostnader til regularitetsforbedringer over Sennalandet og Hatter er inkludert i kostandene 
for utbedring av eksisterande veg. 
 
Førsteprioritet har strekningen forbi Alta sentrum, fra Hjemmeluft til Transfarelv, der det 
skal bygges ny veg i samsvar med vedtatt KVU for avlastingsveg Alta. Det kan bli aktuelt å 
vurdere delvis brukerfinansiering i forbindelse med utbyggingstiltakene. 
 
Dernest bør strekningen fra Rafsbotn til Olderfjord med behov for kurveutbedringer, 
forsterkning og breddeutvidelse tas, og det må parallelt med dette arbeidet gjennomføres 
trafikksikkerhetsmessig utforming av sideterrenget. Disse tiltakene er det også forventet vil 
gi regularitetsforbedringer på vinters tid. 
 
På strekningen mellom Transfarelv – Leirbotnvann bør vegen legges om slik at skiltet 
hastighet kan heves og flaskehalser fjernes. 
 

6.2.2.2 Delstrekning E6 Olderfjord – Lakselv 

6.2.2.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen som omfatter hp 12 – hp 15, og er 63,8 km lang. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 76 km/t på strekningen.  
 
Trafikkgrunnlaget på mesteparten av strekningen er 600 - 800 kjøretøy pr døgn med en 
andel tunge kjøretøy på om lag 18 %. Trafikkmengden gjennom Lakselv sentrum stiger til 
om lag 5.100 kj.t. i ÅDT. 
 
Om lag 47,8 km av strekningen mangler gul midtlinje, mellom Voulmasjohka og Lakselv bru.  
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 74 % 10 % 10 % 6 % 
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6.2.2.2.2 Utfordringer 
Mellom Olderfjord og Lakselv er vegen gjennomgående smal, og om lag 48 km av vegen er 
så smal at den mangler gul midtlinje. I tillegg har vegen på mange delstrekninger behov for 
utbedring av horisontal- og vertikalkurvaturen.  

Det er flere dårlige bruer på strekningen. 

På grunn av randbebyggelse er det flere soner med fartsgrense 60 km/t som reduserer 
framkommeligheten. 

6.2.2.2.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Utbedring av eks. veg: 1.700 mill. kr 
- Ny veg:      500 mill. kr 

 
Av denne kostnaden inngår om lag 600 mill. kr til å utbedre strekninger som mangler gul 
midtlinje til 8,5 meters veg og noen kurvaturforbedringer. Forsterkning og nødvendige 
sikkerhetstiltak på sideterrenget bør gjennomføres parallelt med breddeutvidelsen, men 
disse kostnadene kommer i tillegg. 

Førsteprioritet vil være å utbedre strekninger som mangler gul midtlinje. Kombinert med 
dette får man også på disse strekningene forbedret horisontal- og vertikalkurvaturen. 
 
På strekninger med nedskiltet fart må vegen utbedres/omlegges på en slik måte at skiltet 
hastighet kan heves etter at tiltakene er gjennomført.  

 

6.2.2.3 Delstrekning E6 Lakselv – Karasjok 

6.2.2.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen som omfatter hp 16 – hp 17, og er 73,5 km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget på mesteparten av strekningen er 500 - 700 kjøretøy pr døgn med en 
andel tunge kjøretøy på om lag 18 %. Trafikkmengden i utkanten av Lakselv sentrum og inn 
mot Karasjok ligger på om lag 2.000 kj.t. i ÅDT. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet på strekningen er 83 km/t. 
 
Strekningen er tillatt for modulvogntog med lengde 25,25 m og 50 tonn totalvekt. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 0 % 66 % 30 % 4 % 
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6.2.2.3.2 Utfordringer 
E6 går gjennom kommunesenteret Lakselv hvor det er behov for miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak.  

Strekningen har for en stor del brukbar kurvatur. Delstrekningen hvor det i dag er 
fartsgrense på 80 km/t, bør kurvaturen utbedres slik at den tilfredsstiller kravene til 
fartsgrense 90 km/t. 
 
Bæreevnen på strekningen må bedres.  
 
Det er behov breddeutvidelse av vegen på hele strekningen. Det er også behov for 
sikkerhetstiltak på sideterrenget. 

6.2.2.3.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Utbedring av eks. veg: 2.100 mill. kr 
 
Breddeutvidelse, forsterkning og sikkerhetstiltak på sideterrenget må tas samtidig. 
Strekningene med dårlig bæreevne bør prioriteres, men det må legges vekt på 
sammenhengende utbedringsstrekninger. 
 

 Hovedstrekning E6 Karasjok – Tana bru 6.2.3

6.2.3.1 Delstrekning E6 Karasjok – Utsjok 

6.2.3.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen som omfatter hp 18 – hp 20, og er 112,8 km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget på mesteparten av strekningen er 200 - 500 kjøretøy pr døgn med en 
andel tunge kjøretøy på om lag 20 %. Trafikkmengden i Karasjok ligger på opp mot 3.800 
kj.t. i ÅDT. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 83 km/t på strekningen.  
 
Med unntak er strekningen gjennom Karasjok er det manglende gul midtlinje i lengde på 
111,4 km. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 98 % 0 % 0 % 2 % 
 

6.2.3.1.2 Utfordringer 
E6 går gjennom kommunesenteret Karasjok hvor det er behov for miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak.  
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Så godt som hele strekningen mangler gul midtlinje. 

Strekningen har for en stor del brukbar kurvatur. Delstrekningen hvor det i dag er 
fartsgrense på 80 km/t, bør kurvaturen utbedres slik at den tilfredsstiller kravene til 
fartsgrense 90 km/t. 

Bæreevnen på strekningen må bedres.  

Det er behov breddeutvidelse av vegen på hele strekningen. Det er også behov for 
sikkerhetstiltak på sideterrenget. 

6.2.3.1.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Utbedring av eks. veg: 3.300 mill. kr 
 
Av denne kostnaden inngår om lag 1.100 mill. kr til å utbedre strekninger som mangler gul 
midtlinje til 8,5 meters veg og noen kurvaturforbedringer. Forsterkning og nødvendige 
sikkerhetstiltak på sideterrenget bør gjennomføres parallelt med breddeutvidelsen, men 
disse kostnadene kommer i tillegg. 

 

6.2.3.2 Delstrekning E6 Utsjok – Tana bru 

6.2.3.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen som omfatter hp 21 - 22, og er 68,3 km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget på mesteparten av strekningen er 300 - 500 kjøretøy pr døgn med en 
andel tunge kjøretøy på om lag 21 %. Trafikkmengden øker fram mot Tana bru og ligger for 
det meste på 2.300 kj.t. i ÅDT. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 84 km/t på strekningen.  
 
Vegen mangler gul midtlinje i en samlet lengde på 58,2 km. 
 
Strekningen er tillatt for modulvogntog med lengde 25,25 m og 60 tonn totalvekt. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 85 % 9 % 0 % 6 % 
 

6.2.3.2.2 Utfordringer 
Så godt som hele strekningen mangler gul midtlinje. 

Strekningen har for en stor del brukbar kurvatur. Delstrekningen hvor det i dag er 
fartsgrense på 80 km/t, bør kurvaturen utbedres slik at den tilfredsstiller kravene til 
fartsgrense 90 km/t. 
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Bæreevnen på strekningen må bedres.  

Det er behov breddeutvidelse av vegen på hele strekningen. Det er også behov for 
sikkerhetstiltak på sideterrenget. 

6.2.3.2.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Utbedring av eks. veg: 1.900 mill. kr 
 
Av denne kostnaden inngår om lag 600 mill. kr til å utbedre strekninger som mangler gul 
midtlinje til 8,5 meters veg og noen kurvaturforbedringer. Forsterkning og nødvendige 
sikkerhetstiltak på sideterrenget bør gjennomføres parallelt med breddeutvidelsen, men 
disse kostnadene kommer i tillegg. 

 Hovedstrekning E6 Tana bru – Kirkenes 6.2.4

6.2.4.1 Delstrekning E6 Tana bru – Neiden 

6.2.4.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen som omfatter hp 23 – hp 26, og er 97,0 km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget på strekningen mellom Tana bru og Varangerbotn er om lag 1.200 
kjøretøy pr døgn med en andel tunge kjøretøy på om lag 18 %. På strekningen Varangerbotn 
til Neiden ligger trafikkmengden på om lag 600 kj.t i ÅDT og trafikkgrunnlaget gjennom 
Neiden er på 1.300 kj.t. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 82 km/t på strekningen.  
 
Det mangler gul midtlinje i en strekning på 0,3 km pga smal bru. 
 
Strekningen er tillatt for modulvogntog med lengde 25,25 m og 50 tonn totalvekt mellom 
Tana bru - Varangerbotn og 60 tonn totalvekt mellom Varangerbotn - Neiden. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 0 % 8 % 34 % 58 % 

6.2.4.1.2 Utfordringer 
Det er behov for forbedret tilbud for gående og syklende mellom Tana bru og Skiippagurra, 
en lengde på om lag 4,5 km. 

Strekningen har for en stor del brukbar kurvatur. Delstrekningen hvor det i dag er 
fartsgrense på 80 km/t, bør kurvaturen utbedres slik at den tilfredsstiller kravene til 
fartsgrense 90 km/t. 

Bæreevnen på strekningen må bedres.  
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Det er behov breddeutvidelse av vegen på hele strekningen. Det er også behov for 
sikkerhetstiltak på sideterrenget. 

6.2.4.1.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Utbedring av eks. veg: 2.300 mill. kr 
 
I kostandene for utbedring av eksisterende veg inngår 20 mill. kr til tiltak for etablering av 
gul midtlinje. 
 
Soner med fartsgrense 60 km/t mellom Tana bru og Skiippagurra utbedres med 
avkjørselssannering kombinert med tilbud til gående og syklende. 
 
Deretter utbedres strekninger med 80 km/t fartsgrenser med breddeutvidelse, 
kurvaturtiltak, forsterkning og trafikksikker utforming av sideterrenget med målsetting om å 
kunne heve fartsgrensen til 90 km/t. 
 

6.2.4.2 Delstrekning E6 Neiden - Kirkenes 

6.2.4.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen som omfatter hp 27 – hp 29, og er 46,1 km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget på strekningen mellom Neiden og Høybuktmoen er mellom 600 - 1.000 
kjøretøy pr døgn med en andel tunge kjøretøy på om lag 18 %. Fra Høybuktmoen og til 
Kirkens øker trafikken til 7.300 kj.t. på den mest belastede strekningen. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 75 km/t på strekningen.  
 
Det mangler gul midtlinje på to strekninger hver på 0,3 km pga smale bruer samt en 
strekning i Kirkenes sentrum. 
 
Strekningen er tillatt for modulvogntog med lengde 25,25 m og 60 tonn totalvekt. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 8 % 11 % 52 % 29 % 

6.2.4.2.2 Utfordringer 
Strekningen har for en stor del brukbar kurvatur. Delstrekningen hvor det i dag er 
fartsgrense på 80 km/t, bør kurvaturen utbedres slik at den tilfredsstiller kravene til 
fartsgrense 90 km/t. 

Bæreevnen på strekningen må bedres.  

Det er behov breddeutvidelse av vegen på hele strekningen. Det er også behov for 
sikkerhetstiltak på sideterrenget. 
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På strekningen Hesseng til Kirkenes sentrum vil det være behov for tiltak på E6 for å møte 
framtidig utviklingspotensialet i byen. Det pågående KVU-arbeidet vil konkretisere behov for 
tiltak. 

6.2.4.2.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Ny veg i ny/dagens trase:    700 mill. kr (Antatt i Kirkenes) 
- Utbedring av eks. veg: 1.000 mill. kr 

 
I kostnadene for utbedring av eksisterende veg inngår 50 mill. kr til tiltak for etablering av 
gul midtlinje. 
 
Det pågående KVU-arbeidet vil klargjøre behov for tiltak på vegnettet i Kirkenes. Den 
forventede næringsutvikling i byen med blant annet Kirkenes som et knutepunkt for 
omlasting av gods vil kreve endringer i vegsystemet som bør prioriteres. 
 
Deretter utbedres strekningen mellom Neiden og Hesseng med breddeutvidelse, 
kurvaturtiltak, forsterkning og trafikksikker utforming av sideterrenget med målsetting om å 
kunne heve fartsgrensen til 90 km/t. 

 Forbindelser til utlandet 6.2.5

6.2.5.1 E8 Skibotn – Riksgrensen (Finland) 

6.2.5.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen omfatter hp 01 og er 38,5 km lang. I JBTP inngår vegen i korridoren: 
Haparanda/Tornio – Tromsø og er benevnt som «Nordlysvegen». 
 
Trafikkgrunnlaget på E8 i Skibotndalen er på om lag 700 kj.t. med en andel tunge kjøretøy 
på om lag 21 %. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 85 km/t på strekningen.  
 
Strekningen mellom Skibotn og Didnijoka bru som er 19 km lang, er utbedret/ombygd til 
vegnormalstandard. Deler av gjenstående strekning har brukbar geometrisk standard, men 
det vil være behov for kurvaturutbedringer på strekningen forbi Perskogen. På denne 
strekningen er også et parti som kan defineres som flaskehals pga. kombinasjon av stigning, 
kurvatur og smal veg. 
 
Strekningen er tillatt for modulvogntog med lengde 25,25 m og 60 tonn totalvekt. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 0 % 25 % 26 % 49 % 
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6.2.5.1.2 Utfordringer 
Av utfordringer på den delen av E8 som ikke blir utbedret innen 2018, kan nevnes smal veg 
og noe drivsnøproblematikk på de mest værutsatte partiene på fjellet. 

Men det vanskeligste partiet vil være en om lag 5 km lang strekning mellom Didnijoka bru 
og Perskogen. I tillegg til at vegen er smal, gir kombinasjon av krappe kurver og stor 
stigning vanskelig framkommelighet for tunge kjøretøy på vinteren (flaskehalsproblematikk). 

6.2.5.1.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Utbedring eks. veg: 700 mill. kr 
 
For å få løst framkommelighetsproblemene for tungtransporten vil det være førsteprioritet 
på å bygge ny veg mellom Didnijoka bru og Perskogen. Mellomliggende strekning mellom 
Halsebakkan og Didnijoka bru bør utbedres parallelt med forannevnte strekning eller 
fortløpende etter like i etterkant. Det pågår arbeid med reguleringsplaner for strekningene. 
 

6.2.5.2 Rv 93 Alta – Riksgrensen (Finland) 

6.2.5.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen omfatter hele rv. 93 og er 172,5 km lang. I JBTP inngår vegen i korridoren: 
Karesuabdo – Alta, vegen sammen med en vegstrekning i Finland er i JBTP foreslått 
omklassifisert til E45. 
 
Trafikkgrunnlaget i Alta er opp mot 3.600 kjøretøy pr døgn. Mellom Alta og Kautokeino er 
trafikkgrunnlaget 450 – 800 kj.t. i ÅDT med en andel tunge kjøretøy på om lag 15 %. 
Gjennom Kautokeino stiger trafikken til 3.000 kj.t. Sør for Kautokeino har rv. 93 et 
trafikkgrunnlag på om lag 400 kj.t. med en andel tunge kjøretøy på om lag 22 %. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 82 km/t på strekningen.  
 
Store deler av trekningen har stort sett brukbar geometrisk standard. Samlet på strekningen 
mangler det gul midtlinje på om lag 29 km fordelt på flere delstrekninger. 
 
Forbi Kløfta er vegen smal (mangler gul midtlinje), og her har vegen dårlig geometriske 
standard og det er på deler av parsellen fare for snøskred. Stor stigning gir i tillegg 
framkommelighetsproblemer vinters tid. 
 
Fra riksgrensen til omlastingsplass (300 m inne på norsk side) er det tillatt for 
modulvogntog med lengde 25,25 m og 60 tonn totalvekt. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 2 % 55 % 37 % 6 % 
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6.2.5.2.2 Utfordringer 
På en om lag 12 km lang strekning nærmest Alta er det randbebyggelse med fartsgrenser 
vekslende mellom 60 km/t og 70 km/t. Ny veg med løsning for gående og syklende bør 
vurderes mellom Eiby og Øvre Alta. 
 
Forbi Kløfta er vegen smal (mangler gul midtlinje) med krappe kurver, stor stigning og fare 
for snøskred. 
 
Flere delstrekninger mangler gul midtlinje, og bare en liten del av rv. 93 har vegbredde som 
tilfredsstiller 8,5 meter. 
 
Ut over dette har strekningen for en stor del brukbar kurvatur. Delstrekningen hvor det i dag 
er fartsgrense på 80 km/t, bør kurvaturen utbedres slik at den tilfredsstiller kravene til 
fartsgrense 90 km/t. 
 
Bæreevnen på strekningen må bedres.  
 
Det er behov breddeutvidelse av vegen på hele strekningen. Det er også behov for 
sikkerhetstiltak på sideterrenget. 
 
Rv 93 går gjennom tettstedet Kautokeino med randbebyggelse og flere avkjørsler. Det er 
behov for miljø- og trafikksikkerhetstiltak gjennom sentrum av Kautokeino. 

6.2.5.2.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Ny veg i ny trase: 1.000 mill. kr. (Tunnel + veg i/ved Kløfta) 
- Utbedring eks. veg: 4.800 mill. kr  

 
Av kostnaden for utbedring av eksisterende veg inngår om lag 200 mill. kr til å utbedre 
strekninger som mangler gul midtlinje til 8,5 meters veg og noen kurvaturforbedringer. 
Forsterkning og nødvendige sikkerhetstiltak på sideterrenget bør gjennomføres parallelt 
med breddeutvidelsen, men disse kostnadene kommer i tillegg. 
 
Bygging av ny veg av 9 km ny veg inklusive tunnel forbi Kløfta har høyest prioritet på 
strekningen. Det pågår planlegging av tiltaket, men det er fortsatt uavklart om det må 
gjennomføres konsekvensutredning i forbindelse med planoppgaven. 
 
Deretter vil det være naturlig å utbedre de resterende om lag 20 km veg som mangler gul 
midtlinje. 
 
Prioritering av sentrumstiltak i Kautokeino bør også prioriteres, og kostnader til slike tiltak 
er tatt med under utbedring av eksisterende tiltak. 
 



 
Rutevise utredninger Rute 8B 

 

79 
 

6.2.5.3 Rv 92 xrv. 93 – Riksgrensen (Finland) 

6.2.5.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen omfatter hele rv. 92 og er 115,1 km lang. Vegen er ikke prioritert i JBTP. 
 
Trafikkgrunnlaget rv. 92 vest for Karasjok er i underkant av 500 kjøretøy pr døgn med en 
andel tunge kjøretøy på om lag 20 %. Gjennom Karasjok stiger trafikken til 4.000 kj.t. Øst for 
Karasjok fram til riksgrensen har rv. 92 et trafikkgrunnlag på om lag 800 kj.t. med en andel 
tunge kjøretøy på om lag 25 %. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 79 km/t på strekningen.  
 
Det mangler gul midtlinje på hele rv. 92. Store deler av trekningen har stort sett brukbar 
geometrisk standard, men det vil være behov for kurvaturutbedringer på delstrekninger.  
 
Delstrekningen fra riksgrensen til Karasjok er tillatt for modulvogntog med lengde 25,25 m 
og 50 tonn totalvekt. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 100 % 0 % 0 % 0 % 
 

6.2.5.3.2 Utfordringer 
Hele strekningen mangler gul midtlinje. 

Strekningen har i dag fartsgrense på 80 km/t, og kurvaturen bør utbedres slik at den 
tilfredsstiller kravene til fartsgrense 90 km/t. 

Bæreevnen på strekningen må bedres.  

Det er behov breddeutvidelse av vegen på hele strekningen. Det er også behov for 
sikkerhetstiltak på sideterrenget. 

6.2.5.3.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Utbedring eks. veg: 3.400 mill. kr 
 

Av denne kostnaden inngår om lag 1.200 mill. kr til å utbedre strekninger som mangler gul 
midtlinje til 8,5 meters veg og noen kurvaturforbedringer. Forsterkning og nødvendige 
sikkerhetstiltak på sideterrenget bør gjennomføres parallelt med breddeutvidelsen, men 
disse kostnadene kommer i tillegg. 
 

6.2.5.4 E75 Utsjok – Riksgrensen (Finland) 
Delstrekningen er 0,7 km lang. Trafikken er om lag 250 kjøretøy i døgnet. Vegen er ikke 
prioritert i forbindelse med JBTP. 
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Utfordringer og behov er tatt med i annen omtale av E75. 
 

6.2.5.5 Rv 893 xE6 – Riksgrensen (Finland) 

6.2.5.5.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen omfatter hele rv. 893 og er 10,5 km lang. I JBTP inngår vegen i korridoren: 
Kemi - Rovaniemi – Kirkenes. 
 
Trafikkgrunnlaget på strekningen er 500 kjøretøy pr døgn med en andel tunge kjøretøy på 
om lag 18 %.  
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 77 km/t på strekningen. 
 
Det mangler gul midtlinje på hele rv. 893. 
 
Strekningen er tillatt for modulvogntog med lengde 25,25 m og 60 tonn totalvekt. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 100 % 0 % 0 % 0 % 

6.2.5.5.2 Utfordringer 
Hele rv. 893 trenger utbedringer i form av breddeutvidelse, sideterrengstiltak og 
horisontalkurvatur. 

6.2.5.5.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Utbedring eks. veg: 300 mill. kr 
 

Av denne kostnaden inngår om lag 100 mill. kr til å utbedre strekninger som mangler gul 
midtlinje til 8,5 meters veg og noen kurvaturforbedringer. Forsterkning og nødvendige 
sikkerhetstiltak på sideterrenget bør gjennomføres parallelt med breddeutvidelsen, men 
disse kostnadene kommer i tillegg. 
 

6.2.5.6 E105 Hesseng – Riksgrensen (Russland) 

6.2.5.6.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen omfatter hele E105 og er 10,1 km lang. Vegen inngår i TEN-T.  I JBTP inngår 
vegen i korridoren: Petrozavodsk – Murmansk – Kirkenes. 
 
Trafikkgrunnlaget på strekningen varierer mellom 700 – 2500 kj.t. med en andel tunge 
kjøretøy på mellom 11 - 20 %. Det er mest trafikk nærmest E6 og trafikkmengden avtar mot 
grensa til Russland. 
 



 
Rutevise utredninger Rute 8B 

 

81 
 

Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 70 km/t på strekningen.  E105 blir for tiden utbedret og 
arbeidet vil være utført innen 2018. Noen soner med nedskiltet hastighet vil bli tatt bort. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 0 % 0 % 0 % 100 % 
 

6.2.5.6.2 Utfordringer 
Etter 2018 vil det kun gjenstå behov for utbedring av i underkant av 1 km fram til grensa. 
Vegbygging her må gjøres parallelt med bygging av ny grensestasjon. 

6.2.5.6.3 Strategier og tiltak 
Det er registrert et investeringsbehov på 50 mill. kr på strekningen til utbedring av den siste 
kilometeren fram til grensa. 

 Armer til kysten 6.2.6

6.2.6.1 E69 Olderfjord – Nordkapp (Honningsvåg) 

6.2.6.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen omfatter hele E69 og er 131,3 km lang. 
 
E69 har i nærheten med krysset til E6 et trafikkgrunnlag på om lag 1.000 kj.t. 
Trafikkmengden avtar nordover på E69 og er på det minste nede i 300 kj.t. Trafikken øker 
igjen mot Honningsvåg og i Honningsvåg er på det meste på 3.800 kj.t. Trafikkgrunnlaget ut 
til Nordkapp er på om lag 400 kj.t. Andelen tunge kjøretøy varierer mellom 10 – 22 %. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 77 km/t på strekningen. 
 
Det mangler gul midtlinje i en samlet lengde på 82 km, og følgende partier kan nevnes 
Olderfjord – Sortvik, ved Repvåg og på flere delstrekninger mellom Honningsvåg og 
Nordkapp. Skarvbergtunnelen er 2.980 m lang og har behov for betydelig oppgradering. Det 
er skredfare i tilknytning til tunnelen.  Det er i tillegg skredfare på et par punkt i 
Skipsfjorden, ved Alkeberget, ett par punkt/strekninger ved Sarnes. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 63 % 9 % 10 % 18 % 
 

6.2.6.1.2 Utfordringer 
Nordkapp er et yndet turistmål med mange tilreisende. På sommeren er antall turistbusser 
stort.  
 
Strekningen har spesielle utfordringer på vinteren med strekningsvis skredfare og 
regularitetsproblemer på grunn av nedsatt sikt som følge av drivsnø. 
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Over halvparten av strekningen mangler gul midtlinje, og store deler av strekningen har 
behov for utbedring av horisontalkurvaturen. 
 
Nordkapptunnelen er en 6875 meter lang undersjøisk tunnel som ble åpnet i 1999. Både 
denne tunnelen og noen kortere tunneler på stekningen vil ha behov for 
oppgradering/fornying i analyseperioden. 

6.2.6.1.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Utbedring eks. veg: 3.200 mill. kr 
- Skredsikring     900 mill. kr (hvor Skarvbergtunnelen utgjør 700 mill. kr) 

 
I kostnaden til utbedring av eksisterende veg inngår om lag 800 mill. kr til å utbedre 
strekninger som mangler gul midtlinje til 8,5 meters veg og noen kurvaturforbedringer. 
Forsterkning og nødvendige sikkerhetstiltak på sideterrenget bør gjennomføres parallelt 
med breddeutvidelsen, men disse kostnadene kommer i tillegg. 
 
Kostnader til oppgradering/fornying av tunnelene er ikke tatt med i oversikten. 

Skredsikring og utbedring av Skarvbergtunnelen har førsteprioritet på strekningen. Arbeid 
med utarbeidelse av reguleringsplan pågår. 
 
Utbedring av parseller som mangler gul midtlinje på strekningen Olderfjord – Honningsvåg 
prioriteres foran strekningen mellom Honningsvåg og Nordkapp. 
 

6.2.6.2 E75 Varangerbotn – Vardø samt utlandsforbindelse ved Utsjok 

6.2.6.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen omfatter hele E75 og er 126,8 km lang. 
 
E75 er definert som nasjonal turistveg. 
 
Utlandsforbindelsen ved Utsjok er 0,8 km lang og har gjennomsnittlig skiltet hastighet på 80 
km/t. Trafikkgrunnlaget er 300 kjøretøy pr døgn med 25 % andel tunge kjøretøy.  
 
Trafikkmengden mellom Varangerbotn og Vadsø varierer mellom 800 – 2.550 kj.t. Gjennom 
Vadsø stiger trafikk til 5.400 kj.t gjennom sentrum. Mellom Vadsø og Vardø varierer 
trafikkmengden mellom 300 – 1.000 kj.t. I Vardø stiger trafikken på E75 på opp til 2.200 kj.t 
Andelen tunge kjøretøy varierer mellom 10 – 15 %. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 72 km/t strekningen Varangerbotn - Vardø.  
 
På stekningen mellom Vadsø og Vardøtunnelen mangler gul midtlinje i en lengde av 71 km, 
og flere smale bruer (5,5 m). 
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Vegen har nærføring til bebyggelse gjennom flere bygder. Randbebyggelse medfører 
nedskiltet hastighet. 
 
Strekningen Varangerbotn – Vardø kai er tillatt for modulvogntog med lengde 25,25 m og 50 
tonn totalvekt. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 55 % 16 % 26 % 3 % 
 

6.2.6.2.2 Utfordringer 
Strekningen mellom Vadsø og Vardø mangler for en stor del gul midtlinje. Flere smale bruer 
på strekningene. 
 
Mellom Varangerbotn og Vadsø er det flere strekninger med nedsatt fartsgrense. 
Bæreevnen på strekningen må bedres.  
 
Det er behov breddeutvidelse av vegen på mesteparten av strekningen. Det er også behov 
for sikkerhetstiltak på sideterrenget. 
 
Både i Vadsø og Vardø er det behov for miljø- og trafikksikkerhetstiltak i 
sentrumsområdene. 

6.2.6.2.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Ny veg i ny/eks. trase:    300 mill. kr (strekninger med soner 60 km/t) 
- Utbedring eks. veg:  3.550 mill. kr 
- Miljøtiltak:      150 mill. kr (Vadsø og Vardø) 

 
I kostnaden til utbering av eksisterende veg inngår om lag 1.200 mill. kr til å utbedre 
strekninger som mangler gul midtlinje til 8,5 meters veg og noen kurvaturforbedringer.  
 
Forsterkning og nødvendige sikkerhetstiltak på sideterrenget bør gjennomføres parallelt 
med breddeutvidelsen, men disse kostnadene kommer i tillegg. 
 
Det er behov for sentrumstiltak i form av miljø- og trafikksikkerhetsforbedringer i både 
Vadsø og Vardø. 
 
Tiltak for å redusere antall og lengde på strekninger med nedskiltet hastighet mellom 
Varangerbotn og Vadsø bør gjennomføres og vegomlegginger vurderes. 
 
Det er ikke tatt med kostnader til eventuell oppgradering/fornying av Vardøtunnlen. 
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6.2.6.3 Rv 94 Skaidi – Hammerfest 

6.2.6.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen omfatter hele rv. 94 og er 61,1 km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget på strekningen Skaidi – Rypefjord er 1.100 – 1.500 kjøretøy pr døgn med 
en andel tunge kjøretøy på om lag 12 %. Fra Rypefjord øker trafikken inn mot Hammerfest, 
og høyest er trafikken vest for sentrum med en trafikkbelastning opp mot 10.000 kj.t. 
 
Gjennomsnittlig skiltet hastighet er 74 km/t på strekningen Skaidi – Rypefjord som er 51 km 
lang. 
 
Det er skredfare ved Leirvikfloget og Saragammen. 
 
Vi legger til grunn at innen 2018 er parsellen Skaidi – Arisberg, lengde 9 km, ferdig utbedret 
til vegnormalstandard. Parallelt med denne utbyggingen er det bygget gang- og sykkelveger 
både på Skaidi og Kvalsund. 
 
Det mangler gul midtlinje i en total veglengde på om lag 35 km. 
 
Rv 94 gjennom Hammerfest sentrum er utbygd til miljøgate. 
 
Vegbredde < 6 m 6 – 7,5 m 7,5 – 8,5 m  8,5 m 
Andel 65 % 7 % 7 % 21 % 
 

6.2.6.3.2 Utfordringer 
Oppgradering av rv. 94 på strekningen Skaidi – Saragammen er startet opp og strekningen er 
inndelt i planleggingsparseller. Etter 2018 vil det gjenstå investeringsbehov på følgende 
parseller: 

- Parsell Arisberg - Øyen, en strekning på om lag 1 km. Parsellen går i området til den 
planlagte gruvevirksomheten ved Nussir, og planlegges som en privat 
reguleringsplan i tilknytning til gruveplanen. 

- Parsell Øyen - Kvalsund skole, en strekning på 12 km. 
- Parsell Kvalsundbru – Kargenes, en strekning på om lag 8 km. 
- Parsell Skjåholmen – Grøtnes, en strekning på om lag 3 km.  
- Parsell Grøtnes - Saragammen, en strekning på om lag 10 km. 
- Fra Saragammen (øst for Rypefjord) til Rypefjord sikres med tunnel. 
- Fra Rypefjord forbi Hammerfest sentrum er det planlagt nye veg som for en stor del 

består av to fjelltunneler. En av tunnelene vil lede utenom sentrum og vil avlaste 
byområde for ikke minst tungtrafikken. For å få finansiert disse tiltakene blir 
brukerfinansiering vurdert som et bidrag inn i en bypakke for Hammerfest.  

 
Kvalsundbrua er en 741 meter lang hengebru (med hovedspenn på 525 meter) som ble 
åpnet i 1977. Det er grunn til tro at brua vil ha behov for oppgradering/fornying i løpet 
analyseperioden. 
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Stallogargotunnelen er 2298 m lang (åpnet i 2002) og vil trolig ha behov for 
oppgradering/fornying. 

6.2.6.3.3 Strategier og tiltak 
Følgende investeringsbehov er registrert: 
 

- Ny veg i ny trase:  1.900 mill. kr 
o    400 mill. kr Rypefjordtunnelen 
o 1.500 mill. kr bypakke      

Hammerfest 
- Utbedring eks. veg:  1.000 mill. kr  

 
I kostnaden til utbedring av eksisterende veg inngår om lag 350 mill. kr til å utbedre 
strekninger som mangler gul midtlinje til 8,5 meters veg og noen kurvaturforbedringer. 
Forsterkning og nødvendige sikkerhetstiltak på sideterrenget bør gjennomføres parallelt 
med breddeutvidelsen, men disse kostnadene kommer i tillegg. 
 
Kostnader til eventuell oppgradering/fornying av tunnelene og Kvalsundbrua er ikke tatt 
med i oversikten. 

Utbedring av hele strekningen fra Skaidi til Rypefjord er startet og prioriteres inn i neste 
periode. Det pågår parsellvis utarbeidelse av reguleringsplaner i samsvar med planlagt 
utbygningstakt. 

Det arbeides med en bypakke for Hammerfest hvor bompenger inngår som en del av 
finansieringsgrunnlaget. Her foreligger det forslag til reguleringsplaner som er forventet 
godkjent av kommunen i løpet av 2015. 

 Armer til lufthavner 6.2.7

6.2.7.1 Rv 881 til Alta lufthavn 

6.2.7.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Vegen er knapt 0,3 km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget er ÅDT 1.500 kj.t med 10 % andel tunge kjøretøy. 
 
Fartsgrensen er 50 km/t. 
 
Vegbredden er om lag 7,5 m. Det er gang- og sykkelveg langs strekningen. 

6.2.7.1.2 Utfordringer 
Det er behov for forsterkning av vegen og noe breddeutvidelse. 
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6.2.7.1.3 Strategier og tiltak 
Det er registrert et investeringsbehov på 5 mill. kr til utbedring av vegen. 
 

6.2.7.2 Rv 887 til Kirkenes lufthavn 

6.2.7.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Vegen er knapt 0,6 km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget er ÅDT 1.300 kj.t med 5 % andel tunge kjøretøy. 
 
Vegbredden er om lag 7,5 m. 
 
Fartsgrensen er 50 km/t. 

6.2.7.2.2 Utfordringer 
Det er behov for forsterkning av vegen og noe breddeutvidelse. 

6.2.7.2.3 Strategier og tiltak 
Det er registrert et investeringsbehov på 10 mill. kr til utbedring av vegen. 
 

6.2.7.3 Rv 892 til Banak lufthavn (Lakselv) 

6.2.7.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Vegen er knapt 1,6 km lang. 
 
Trafikkgrunnlaget er ÅDT 400 kj.t med 10 % andel tunge kjøretøy. 
 
Vegbredden varierer mellom 6,5 - 7,5 m. 
 
Fartsgrensen er 80 km/t fram til terminalområdet hvor fartsgrensen reduseres. 
 
Strekningen er tillatt for modulvogntog med lengde 25,25 m og 50 tonn totalvekt. 

6.2.7.3.2 Utfordringer 
Det er behov for forsterkning av vegen og noe breddeutvidelse. 

6.2.7.3.3 Strategier og tiltak 
Det er registrert et investeringsbehov på 40 mill. kr til utbedring av vegen.  
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6.3 Anbefalt strategi og kostnader 

 Anbefalte strategi og kostnader 2018 – 2027  6.3.1

 
Tiltakene som er prioritert i NTP 2014-2023 og handlingsprogrammet 2014 – 2017 (23) 
forutsettes gjennomført som planlagt. I tillegg er det gjort en grov vurdering av nye 
strekninger som kan være aktuelle for oppstart i perioden 2018 – 2027.   
 
 
 
Hovedstrekning Delstrekning Kostnadd 

delstrekning 
mill kr. 

Prioritering 
NTP/HP 
2014-23 

Grov prioritering 2018 
- 27 

E6 Alta - 
Nordkjosbotn 

    

 Nordkjosbotn - 
Skibotn 

1650 Oppstart siste 
6-år 

Nordkjosbotn – 
Hatteng 2018 - 21 

 Skibotn – 
Olderdalen 

1800 Ikke omtalt Vurderes i planfasen 
Samordningsstrekning
Pkt.vis utbedring 

 Olderdalen – 
Storslett 

1550 Samordnings-
strekning 

Vurderes i planfasen. 
Full utbedring 

E6 Alta - 
Karasjok 

    

 Alta - Olderfjord 4200 Samordnings-
strekning 

Vurderes i planfasen. 
Samordningsstrekning, 
pkt.vis utbedr. 

 Olderfjord - 
Lakselv 

2200 Ikke omtalt Vurderes i planfasen. 
Full utbygging 

E6 Tana bru  160 Fullføres  Fullføres 2018 
E8 Riksgrense 
Finland - Skibotn 

 700 Fullføres siste 
6 år 

Del 2 fullføres ihht 
planer 2018-21 

E69 Olderfjord - 
Nordkapp 

    

 Skarvbergtunnel
en 

900 Oppstart siste 
6 år 

Oppstart 2018 - 21 

Rv92 Riksgrensen 
Finland – Xrv93 

    

 Karasjok – 
Gievdneguoikka 
Xrv93 

 Samordnings-
strekning 

Vurderes i planfasen. 
Samordningsstrekning, 
pkt. vis utbedr.  

Rv93 Riksgrensen 
Finland - Alta 

    



 
Rutevise utredninger Rute 8B 

 

88 
 

 Kløfta   600 Oppstart siste 
6 år 

Ny tunnel 2018-21 

 Alta - 
Suolovuopmi 

400 Ikke omtalt Vurderes i planfasen. 
Pkt.vis utbedr./ 
utbygging. 

Rv94 Skaidi - 
Hammerfest 

    

 Skaidi - 
Rypefjord 

1000 Videreføres 
siste 6 år 

Full utbedring/ 
utbygging 2018-21 

 Rypefjord - 
Sentrum 

1900 Ikke omtalt Vurderes i planfasen. 
Full utbygging 

 
 
I tillegg ser vi det som naturlig å prioritere inn tiltak innenfor følgende områder i første 10-
årsperiode: 
 

- Utbygging av registrert behov for hvile- og kjettingplasser for tungtransporten, tiltak 
for kollektivtransporten inklusive universell utforming samt utbygging av gang- og 
sykkelveger. 

- Tiltak i Hammerfest, Alta og Kirkenes i form av bypakker basert på delvis 
brukerfinansiering. 

- Pålagte tiltak som følge av tunnelforskriften gjennomføres innen 2019. 
- Videreføre arbeidet med sikring av skredutsatte punkter og strekninger innenfor 

høyeste prioriteringsgruppe (prioriteringsfaktor > 3,5). 
 
Mange strekninger har dårlig bæreevne og kan ikke vente på generell oppgradering av 
vegen. På disse strekningene vil det være behov for forsterkning av vegen før en mer 
omfattende utbedring vil kunne gjennomføres. Strategien vil her være å gjennomføre kun 
nødvendig forsterkningstiltak uten ytterligere tiltak på vegen. 
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Tabell 27 Utviklingstiltak på rute 8b 

Hovedstrekning Tiltakskategori Standard i 
2050 

Sum kostnad  
2018-2050 
(mill. kr.) 

Bompenge- 
potensialet 
(mill. kr.) 

E6 Nordkjosbotn - 
Alta 

Ny veg 
Utbedring av eks. veg 
Skredsikring 
Miljøtiltak i sentrum

H3 
H3 
H3 

3.900 
3.150 
1.000 
150 

 

E6 Alta - Karasjok Ny veg 
Utbedring av eks. veg 

H3 
H3 

2.500 
6.000 

 

E6 Karasjok – Tana 
bru 

Utbedring av eks. veg H3 5.200  

E6 Tana bru - 
Kirkenes 

Ny veg 
Utbedring av eks. veg 

H3 
H3 

700 
3.400 

 

E8 Skibotn - 
Riksgrensen 

Utbedring av eks. veg H3 
 

700  

Rv 93 Alta - 
Riksgrensen 

Ny veg inkl. 
skredsikring 
Utbedring av eks. veg 

H3 
 

H3

1.000 
 

4.800 

 

Rv 92 xrv. 93 - 
Riksgrensen 

Utbedring av eks. veg H3 3.400  

Rv 893 xE6 - 
Riksgrensen 

Utbedring av eks. veg H2 
 

300  

E105 Hesseng - 
Riksgrensen 

Utbedring av eks. veg H2 
 

50  

E69 Olderrfjord - 
Nordkapp 

Utbedring av eks. veg 
Skredsikring 

H2 
H2 

3.200 
900 

 

E75 Varangerbotn 
- Vardø 

Ny veg 
Utbedring av eks. veg 
Miljøtiltak i sentrum 

H2 
H2 

300 
3.550 
150 

 

Rv 94 Skaidi - 
Hammerfest 

Ny veg inkl. 
skredsikring 
Utbedring av eks. veg

H2 
 

H2

1.900 
 

1.000 

 

Rv 881 
Rv 887 
Rv 892 

Utbedring av eks. veg  50  

Hele ruta G/s-tiltak 
Servicetiltak 
Kollektiv og UU 

 2.510 
210 
330 

 

Sum   50.350  
 
I tabellen ovenfor er kostnader til områdetiltakene g/s-veg, servicetiltak, kollektivtiltak og 
universell utforming oppgitt for hele ruta. Kostnadene er følgelig ikke innkalkulert i 
kostnadene for hoved – og delstrekninger. Vi har imidlertid funnet det mest hensiktsmessig 
på denne ruta at kostnader til trafikksikkerhet og miljø innkalkuleres i hoved- og 
delstrekningene. 
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Tabell 28 Utviklingstiltak, hovedstrekning 

Hovedstrekning Delstrekning Tiltakskategori Vegstandard 
i 2050 

Sum kostnad 
(2018-2050)

(mill. kr.) 
E6 Nordkjosbotn - 
Alta 

Nordkjosbotn - 
Skibotn 

Ny veg 
Utbedring av eks. veg 
Skredsikring 

H3 
H3 
H3 

800 
350 
500 

 Skibotn - 
Olderdalen 

Ny veg 
Utbedring av eks. veg 
Skredsikring 

H3 
H3 
H3 

1.100 
600 
100 

 Olderdalen - 
Storslett 

Ny veg 
Utbedring av eks. veg 
Miljøtiltak i sentrum 

H3 
H3 

 

1.000 
400 
150 

 Storslett –  
Alta 

Ny veg 
Utbedring av eks. veg 
Skredsikring 

H3 
H3 
H3 

1.000 
1.800 
400 

E6 Alta - Karasjok Alta –  
Olderfjord 

Ny veg 
Utbedring av eks. veg 
 

H4 
H3 

 

2.000 
2.200 

 
 Olderfjord - 

Lakselv 
Ny veg 
Utbedring av eks. veg 

H3 
H3 

500 
1.700 

 Lakselv - 
Karasjok 

Utbedring av eks. veg H3 2.100 

E6 Karasjok – Tana 
bru 

Karasjok - 
Utsjok 

Utbedring av eks. veg H3 3.300 

 Utsjok – Tana 
bru 

Utbedring av eks. veg H3 1.900 

E6 Tana bru - 
Kirkenes 

Tana bru - 
Neiden 

Utbedring av eks. veg H3 2.400 

 Neiden - 
Kirkenes 

Ny veg 
Utbedring av eks. veg 

H3 
H3 

700 
1.000 

E8 Skibotn - 
Riksgrensen 

Skibotn - 
Riksgrensen 

Utbedring av eks. veg H3 700 

Rv 93 Alta - 
Riksgrensen 

Alta - 
Riksgrensen 

Ny veg inkl. 
skredsikring 
Utbedring av eks. veg 

H3 
 

H3 

1.000 
 

4.800 
Rv 92 x rv. 93 - 
Riksgrensen 

x rv. 93 - 
Riksgrensen 

Utbedring av eks. veg H3 3.400 

Rv 893 x E6 - 
Riksgrensen 

x E6 - 
Riksgrensen 

Utbedring av eks. veg H2 300 

E105 Hesseng - 
Riksgrensen 

Hesseng - 
Riksgrensen 

Utbedring av eks. veg H2 
 

50 

E69 Olderfjord - 
Nordkapp 

Olderfjord - 
Nordkapp 

Utbedring av eks. veg 
Skredsikring 

H2 
H2 

3.200 
900 

E75 Varangerbotn Varangerbotn - Ny veg 
Utbedring av eks. veg 

H2 
H2 

300 
3.550 
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- Vardø Vardø Miljøtiltak sentrum  150 
Rv 94 Skaidi - 
Hammerfest 

Skaidi - 
Hammerfest 

Ny veg inkl. 
skredsikring 
Utbedring av eks. veg 

H2 
 

H2 

1.900 
 

1.000 
Rv 881 
Rv 887 
Rv 892 

Armer til 
lufthavner 

Utbedring av eks. veg  50 

Sum    47.250 
 
Beregninger viser at det vil koste 6.200 mill. kr å utbedre strekninger som mangler gul 
midtlinje til vegbredde 8,5 meter. Dersom forsterkningstiltak og sideterrengstiltak skal 
utføres samtidig med breddeutvidelsen, vil det være behov for 12.000 mill. kr i tillegg. 
 

Tabell 29 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 
2050 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter  
 Kollektivfelt     0 
       
 Sambruksfelt      
      0 
Sum 
(km) 

     0 

 
Det er ikke registret behov for kollektivfelt eller sambruksfelt i ruta. 
 

Tabell 30 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Tiltak 
Behov for nye pr. 

fram til 2050 
(stk.) 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt   
Stamruter 1 10 

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 2 5 
- Utenfor byer/tettsteder 14 40 

Holdeplasser   
- Stamruter   
- I byer/tettsteder 152 75 
- Utenfor byer/tettsteder 559 200 

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 Se tabell 16 2 partier 5 partier 1.000 
E69 Se tabell 16 5 partier 1 parti 900 
Rv 93 Se tabell 16  1 parti 500 
Rv 94 Se tabell 16  2 partier 500 
Sum    2.900 
 
 

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

Veg Kategori Behov fram til 
2050 (km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

    
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
  

 b) Gang- og sykkelveg 100 2.000 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 11 100 
 d) Sykkelveg med fortau 13 400 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
6 10 

 f) Sykkelekspressveg   
 g   Brudd på ruta   
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 h)  Mangler tilbud ( ikke tilrettlagt)   
 i) Alternativ vegrute (Fv, kv,) der det ikke 

er    differensiert mellom katogriene a, 
b, c, d, og e 

  

Sum   2.510 
 

Tabell 34 Strekninger med 4-feltsveg 

Veg Hovedstrekning Behov 4-felts veg 
fram til 2050 

(km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

    
Sum (km) 0 0 
 
 

Tabell 35 Strekninger med midtrekkverk 

Veg Hovedstrekning Behov 2/3-felts 
veg med 

midtrekkverk 
fram til 2050(km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

    
Sum (km) 0 0 
 
Det er ikke vurdert behov for midtrekkverk på noen strekning på ruta. 
 

Tabell 36 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Døgnhvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 6 10 140 
E105 1 0 10 
Rv 93 1 2 25 
Rv 94 1 2 25 
Sum (stk) 9 14 200 
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Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 Kryss mellom E6 / E105 1 10 
Sum (stk)  1 10 
 

Tabell 38 Rasteplasser for personbiler 

Veg Behov antall nye 
rasteplasser fram 

til 2050 

Behov for antall 
gamle 

rasteplasser som 
skal oppgraderes 
til god standard 

Kostnad 
oppgradering av 

eksisternde 
rasteplasser 

(mill. kr.) 

Kostnad 
nybygging 
(mill. kr.) 

Alle Foreligger ikke Foreligger ikke   
 

6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger  

Tabellen nedenfor viser virkninger og samfunnsøkonomiske betrakninger for hele rute 8b.  
Grunnlagsmaterialet er svært grovt og det hefter stor usikkerhet ved resultatene. 
 

De utbyggingsstrategier som er forutsatt vil fram mot 2050 redusere transportkostnadene 
med rundt 8,5 mrd. kroner. Tiltakene alene forventes å rredusere samfunnsmessige 
kostnader knyttet tilmtrafikkulykker med 1,3 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 innen 2025. Eksakt oversikt over antall kollektivknutepunkt mm i dag og i 2050 lar 
seg ikke anslå.  

 
 
Tema Enhet Tilstand 2018 Tilstand 2050 

Endring i transportkostnader Mill. kr  8 467 619 

Endring i ulykkeskostnader Mill. kr  1 347 137 

Netto nytte av investeringene Mill. kr  -40 472 647 

Endring i antall drepte og 
hardt skadde 

Pers  1,431 
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Endring i reisetid på ruta 
(tunge kjøretøy) 

Min.  105 

Antall km uten gul midtlinje Km 571 0 

Antall km med vegbredde 
<8,5 m 

Km 1250 0 

Antall km firefelts veg med 
fysisk adskilte kjørebaner 

Km 0 0 

Antall km midtrekkverk på 
to- og trefeltsveger 

Km 0 0 

Antall km forsterket 
midtoppmerking 

Km 0 0 

Antall km tilrettelagt for 
gående og syklende  

Km 106 130 

Antall km kollektivfelt Km 0 0 

Antall skredpunkt med 
prioriteringsfaktor over 2,5 er 
eliminert 

Punkt  17 

Endring i antall personer over 
38 db innendørs støynivå  

Pers 0 0 

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

Punkt 0 0 

Antall kollektivpunkter og 
holdeplasser langs riksveg 
med universell utforming  

Punkt 0 16/711 
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