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Forord 
Verkstedet 26. og 27. april 2010 på Svanvik markerte oppstarten på arbeidet med å utforme transportløsning 
for Kirkenes. Formålet med verkstedet var å samle deltakere med ulike interesser til en felles arena for å få 
fram ulike transportbehov, og diskutere framtidig transportløsninger i Sør-Varanger. 
 
Vi hadde invitert et bredt spekter av interessenter, men det var dessverre ikke alle som hadde anledning til å 
delta. Flere ulike interesser var likevel representert, og til sammen var ca 25 personer innom verkstedet i 
løpet av de to dagene. Deltakerne representerte næringslivet, det politiske liv og det offentlige. Vi er glad 
for at disse tok seg tid til å delta på verkstedet, og dermed dele sine tanker og visjoner om framtida med oss. 
 
Resultatet av gruppearbeidene er forsøkt gjengitt ved en oppsummering av gruppenes muntlige 
presentasjoner, flippover-ark og bilder. Vi har valgt å presentere innspillene på samme måte som de ble 
presentert på verkstedet – behov, ønsker og løsninger i stikkordsform. Det er ikke gjort noe faglig vurdering 
av gruppenes besvarelser. 
 
Alle transportbehov og forslag til aktuelle tiltak vil, naturlig nok, ikke komme fram i løpet av en slik 
samling. Vi tror imidlertid at verkstedet vil danne et godt grunnlag for det videre arbeidet med utforming av 
forslag til framtidig transportsystem i Sør-Varanger. Vi vil også ta med oss synspunktene som kom fram 
med hensyn til framtidig dialog og samarbeid. 
 
Vi vil takke alle frammøtte for konstruktive innspill, og Tore Solberg for å skape en god og kreativ 
stemning som ledet deltakerne skritt for skritt fram mot resultatet. 
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Sammendrag 
Tanken bak å arrangere et slikt verksted i oppstartfasen av arbeidet med å utarbeide en framtidig 
transportløsning i Sør-Varanger, er at det som kom fram på verkstedet kan være en del av en eventuell 
utarbeidelse av en konseptutvalgsutredning (KVU). KVU er et faglig grunnlag for regjeringen for å avgjøre 
hva statens politikk skal være, knyttet til areal- og transportspørsmålene i regionen. 
 
For å kartlegge ulike transportbehov i Sør-Varanger, inviterte Statens vegvesen ulike interessegrupper til et 
verksted for å få fram behov og forslag til framtidige transportløsninger. Verkstedet ble avholdt på 
Svanhovd i Sør-Varanger i perioden 26.-27. april 2010. Ca 25 personer i alderen 30 til 79 år deltok. Etter 
ulike øvelser ble forsamlingen delt inn i 4 grupper. Gruppene skulle være utgangspunkt for det videre 
arbeidet på verkstedet. Verkstedet var lagt opp som en prosess der gruppene jobbet seg fra ”det store” – hva 
er det som skjer i verden som påvirker oss, for så å se nærmere på Kirkenes – en statusbeskrivelse av hva 
som preger Kirkenes i dag. Gruppene ble ledet gjennom en prosess der man tok utgangspunkt i behov, 
utarbeidet mål, så på ulike konsepter for så til slutt å komme fram til suksesskriterier. 
 
Om metoden som ble benyttet bygget denne på følgende basis: 

 Demokratiske verdier 
 Respekt 
 Lytte-evne 
 Dialog 
 Selvstyrte grupper 

… og følgende prinsipp: 
 Hele systemet i ett rom 
 Tverrfaglighet 
 Bruk av egne ressurser 
 Skjebnefellesskap 
 Framtidsorientert 
 Mulighetsorientert 

 
Om arbeidsfordelingen på verkstedet kan vi si at deltakerne ga innhold, og hadde ansvar for resultatene. 
Staben, Tore Solberg, ga metoder, og hadde ansvar for prosessen. 
 
Deltakerne ble delt inn i følgende grupper: 
Gruppe S: 

 Arve Tannvik – Kirkenes næringshage 
 Arne Wikan – Pasvikturist 
 Eirik Selmer – Finnmark fylkeskommune 
 Knut Berg – Bring logistics 
 Trond Haukanes – Sør-Varanger Invest AS 
 Lisbeth Isaksen – Sør-Varanger kommune 

 
Gruppe T: 

 Audun Celius – Tschudi AS 
 Kåre Tannvik - Radius Kirkenes AS 
 Kaare Storvik – Sherpa konsult AS 
 Håvard Lund – Sør-Varanger kommune 
 Greger Mannsverk – Bergen Group Kimek 
 Fred Gutu - Statens vegvesen 
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Gruppe U: 
 Erling Rødal – Veolia transport 
 Terje Meyer – Villa Arctic AS 
 Bente Larsen – Sør-Varanger kommune 
 John Njarga - Statens vegvesen 
 Eivind Gade-Lundlie – Sør-Varanger kommune 

 
Gruppe W: 

 Katharina Granmo 
 Charles Hansen - Kystverket 
 Knut Kristoffersen – Avinor AS 
 Bjørg-Anita Joki - Statens vegvesen 
 Trond Dahlberg – Sydvaranger AS 

 
 
Oppgaver 
  Verden 

1. Hva er det som skjer i verden i dag som påvirker oss? 
Kirkenes (statusbeskrivelse) 

2. Hva er det som preger kirkenesområdet i dag? (tenk at du beskriver det for en fremmed 
person som ikke er kjent…) 
Behov (primært for transport) 

3. Hvilke behov er knyttet til transport (og arealbruk) i kirkenesregionen i dag? 
4. Homogene grupper tar en shoppe-runde og skriver ned de behovene de mener er de 

viktigste: 
Mål 

5. Hva ønsker vi å oppnå med transportsystemet for kirkenesregionen? 
Konsept 1 

6. Hva kan vi gjøre med dagens transport – uten å bygge nytt? – og likevel imøtekomme 
behov + mål 
Konsept 2 

7. Hvordan kan vi gjøre mindre fysiske ombyggingstiltak i eksisterende transportsystem – og 
imøtekomme behov og mål? 
Konsept 3 

8. Hva er mulige ideer for en større utbygging – som nøkternt imøtekommer behov og mål? 
Suksesskriterier 

9. Hva er suksesskriteriene for at våre forslag skal bli gjennomført? 
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Vi referer videre de enkelte gruppenes arbeid med hver oppgave – det de presenterte på flippover, og det 
som kom frem under presentasjonen 
 

1. Hva er det som skjer i verden i dag som påvirker oss? 
 
Gruppe S 
 
        

 
 
Gruppe T: 
 
 

 
 
 

 Klima – sjørute – havn 
 Verdensøkonomien – 

teknologiutvikling 
a. Mineraler – marked 

– Kina 
b. Fisk 

 Russland – utvikling – olje/gass 
– grenseforhold/”gråsonen” 

 EU – Finland – Nordlig brohode
 

Flippover 

 
 

 Int.markeder/etterspørsel + pris 
(jernmalm/fisk/…) 

 Klima – sjøtransport. 
 Jakten på ressurser (malm, 

fiskeriprodukter) 
 Nærområde – nærings/forretning 

– grenseboerbevis – muligheter 
 Uavklarte miljøkrav 
 Laksefjord/Bøkfj.-problematikken 

– begrensninger. 

Flippover 

 
Gruppa poengterer i presentasjonen at nordlig sjørute er 
positivt for Sør-Varanger. Sør-Varanger er en 
eksporterende kommune med eksport av fisk og mineraler. 
Handel mot Russland og Kina har stor betydning for Sør-
Varanger. 
De presiserer også at grenseboerbeviset vil ha størst 
innvirkning på kort sikt. Det foregår en 
nordområdepolitikk som er svært positiv for Sør-
Varanger.

Presentasjon 

 
 
Gruppa poengterte at Sør-Varanger produserer mye 
som har internasjonal interesse, og det som skjer i 
forhold til nordområdesatsinga er viktig. 

Presentasjon 
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Gruppe U: 
 

 
 
 
Gruppe W:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Globalisering 
 Transportbehov 
 Transportløsninger 
 Klimaendringer 
 Konkurranse om folk 
 Sentralisering: politiske + 

økonomiske beslutninger – 
regionalt/nasjonalt/internasjon
alt 

 Ressurser i distriktene 

Flippover 
 
Gruppa legger vekt på Sør-Varangers 
knutepunktrolle. Vi må forholde oss til Russland. 
Ressursene befinner seg i større grad i distriktene – 
dette må vi forholde oss til med hensyn til transport. 
Vi må innta en aktiv rolle i forhold til regional 
sentralisering. Gode transportforhold ligger i 
kryssing av land og sjø. Full utnyttelse av Sør-
Varangers ressurser krever folk – dette fordrer igjen 
attraktive lokalsamfunn/attraktive boplasser. 

Presentasjon 

 
 

 Del av en stadig mer 
globalisert verden 

 Nordområdefokus 
 Nærhet til Russland ”har ikke 

tatt ut det potensialet som 
ligger – politisk tøvær” 

 Klimaendringer 
 Etterspørsel etter ”våre” 

ressurser. 
 Omstillingsevne – rask 

endringer 
 Import av kvalifisert 

arbeidskraft 
 Mer avhengig av markedet 

Reiselyst/bostedspreferanser 

Flippover 
 
 
Sør-Varanger er, via gruvene, blitt en del av en 
globalisert verden – med blant annet Kina som 
marked. Det finnes et større potensial i nærheten til 
Russland. Vi har for lite arbeidskraft i forhold til 
Finnmarks ressurser. 

Presentasjon 
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2. Hva er det som preger kirkenesområdet i dag? (tenk at du beskriver det for en fremmed 
person som ikke er kjent…) 
 
Gruppe S: 
 

 
 
 
Gruppe T: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Optimisme/forventninger 
 Stor verdiskapning – sydvaranger, 

industri, oppdrett, turisme 
 Multikulturelt samfunn 
 Norges mest strategiske plass ift 

stormaktspolitikk, ressurser og 
framtidige muligheter. 

Utfordringer: 
 Utilstrekkelig infrastrukturer – 

innfartsårer, flyplass, havn 
 Mangler permanent høgskole 
 Manglende planressurser i 

kommunen/manglende 
næringsarealer 

 Stort sprik mellom næringslivets 
ambisjoner og politikernes evne 

Flippover 
 
Det er sprik mellom næringslivets forventninger og 
politikernes evne til å gjør noe med disse. Vi 
trenger et høgskoletilbud i Sør-Varanger. 
Manglende prosessarbeid mellom ulike aktører er 
en utfordring – man må finne gode prosesser som 
inkluderer det offentlige og, ikke minst, andre 
instanser.

Presentasjon 

Flippover 

 
Det er 75 nasjonaliteter i kommunen. Sammen er vi 
ikke dynamitt! Stiller spørsmål til om det offentlige 
plansystemet klarer å forholde seg til 
veksten/endringene i samfunnet? Kirkenes en del 
av varangerområdet – som de kan dra nytte av. 
Veldig russlandsavhengig og – sårbar. Det må 
jobbes mer med å få unge, kompetente mennesker i 
arbeid – positivt i så henseende med innføring av 
grenseboerbevis. I dag settes det ut tjenester til 
andre finnmarkskommuner pga av mangel på 
kompetanse i Sør-Varanger. 

Presentasjon 
 

 Logistikksenter 
 Industrisenter 
 Russlandskompetanse i mer enn 25 

år 
 Russisk skilting/språk 
 Optimisme 
 Ikke ”urbant” nok 
 Næringsmessig mangfold 
 Eiendomspriser 
 Varangerområdet? 

Flippover 
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Gruppe U: 
 
 

 
 
 
Gruppe W: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sør-Varanger er mulighetenes område i forhold til 
næringslivet – men det er ikke urbant nok.  
Optimisme i forholdt til Kirkenes beliggenhet. Dårlig 
infrastruktur i form av veger.  
Kirkenes er knutepunkt sør-nord-øst-vest.  
Turismen er for hurtigrutestyrt. 
Vil vi ha et Kirkenes som er som Oslo (urbant)? 
Sårbar – få basisressurser. Markedstilpassing. 
 

Presentasjon 

 
 Vekst i et variert næringsliv og off. 
 Store ambisjoner og sterk framtidstro 
 Flerkulturelt samfunn 
 Gründerkultur 
 Undergrunnskulturliv 
 Nasjonalt brohode: Lokale behov – 

nasjonale behov 
 Nærhet til naturressursene 
 Naturgitte fordeler 
 Voksesmerter 

  
Det er vanskelig å få kompetanse hit! Må ”urbaniseres” for å få 
unge mennesker med kompetanse hit. Kirkenes som en del av 
finnmarksbyen – en viktig del i form av at vi har et viktig 
teatermiljø. 

 
 Knapphet på: 

o Folk m/kompetanse 
o Tilrettelagte arealer – næring, 

bolig, veger, anlegg 
o Boliger – utleie 

 
 Optimisme: 

o Næringslivet – mulighetenes 
område 

o Politisk/geografisk fokus fra 
sentrum 

o Kulturaktiviteter 
o Beliggenhet 

Flippover 

Flippover 

Presentasjon
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3. Hvilke behov er knyttet til transport (og arealbruk) i kirkenesregionen i dag? 
Her skulle gruppene først liste opp en rekke behov knyttet til transportbruk – deretter skulle de merke av de 
gruppa kom fram til at måtte fremheves. 
 
Gruppe S:        Gruppe T: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Kjøre hund/skuter fra Kirkenes 
o Flyplass 
o Hurtigrute fortsatt til Kirkenes 
o Fly kirkenes – Murmansk 
o Veg Kirkenes – Murmansk 
o Rail/road terminal Kirkenes/Nikkel 
o Jernbane Russland – Finland 
o Inn og utfartsveg til sentrum 
o Veg til industriområdet 
o Veg til russegrensa 
o Hurtigbåt 
o Godstrafikk  vekk fra bebyggelsen 
o Mer næringsareal 
o Flere kaimeter 
o Hurtigruta til sentrum 
o Slepebåter 

Flippover 
 
 

o Løse forsvarets oppgaver 
o Igangsette prosesser på hvor dagens og 

framtidens nærings-/boligaraler og  
sentrum/havn skal ligge 

o Planlegge disse m/infrastruktur 
o Full utbygging av regionflyplassen nå 
o Etablering av et intermodalt knutepunkt 
o Hurtigbåt i Varanger Drivere 
o Dagens behov 
o Framtidige behov  
o Adkomst havn 
o Adkomst flyplass 
o Optimalisere flyplassen – 

rullebane/fjerning av Gamnesfjellet 
o Tilpasset havnearealer 
o Effektivt vegnett i sentrum 
o Industriarealer 
o Planlegging/vedtak for arealbruk 
o Veier mellom annen infrastruktur – havn, 

flyplass, grensen 
o Jernbane 
o Flyplass/terminal 
o Veier til attraktive bo-områder 
o Transport til sykehus 
o Felles arbeidskrafsregion Varanger 
o Transportsystem av eksportvarer 

Flippover 
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Gruppe U:       Gruppe W: 
 
 
 
 

 

 
 

o Innfartsveg Kirkenes 
o Kobling havn og veg 
o Passasjerterminal sjø/veg 
o Isproblemer 
o Markedsanalyse på transportbehov 
o Skille intern og ekstern trafikk 
o Raskere transportruter ut til markedet – 

bane, sjø, veg og luft 
o Bedre veger 
o Kommunikasjonene i Finnmark må knyttes 

sammen 
o Vegene til Russland må bli bedre 
o Nye næringsarealer 
o Vegløsninger for flere behov – næring, 

nyrussland, bo 
o Bedre kapasitet og regularitet flyplass 
o Veiaksen øst-vest er viktig 
o Veiaksen nord-sør på kirkenes-halvøya er 

viktig 
o Utfordring Hesseng – Høybuktmoen 
o E105? 
o E6 gjennom sentrum 
o Hurtigruta – veg 

Flippover 

 
 

o Helhetlige løsninger 
o Rasjonelle akser mellom havn, 

lufthavn og store 
næringsområder. 

o Eksport av fisk – oppdrett 
o Vei havn 
o Intern… 
o Transport av folk 
o Robusthet 
o Kanalisere utenom sentrum 
o Veinett som ivaretar Kirkenes 
o Kimek/Sydvaranger/Slambankens 

behov 
o Internvei mellom 

Bjørnevatn/Sandnes/Hesseng/Kir
kenes 

o Høyere kapasitet/bedre kvalitet 
o Hensynta myke trafikanter 
o Hensynta jernbane 
o Flaskehalsproblematikk 
o Grei rute inn/ut Russland 
o Bedre transportløsning. 
o Olje- og gassnæringens behov 
o Turistenes behov Hurtigruta – 

Flyplassen t/r 
o Laksetransport til Russland fra 

Jakobsnes 
o Fremtidig havnetrafikk 
o Nytt sykehus 

Flippover 
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4. Homogene grupper tar en shoppe-runde, og skriver ned de behovene de mener er de 
viktigste 
 
Gruppe Produsent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppe Turist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppe Sør-Varanger kommune 
 

 
 
 
Gruppe vegvesen/fylkeskommunen/avinor 
 

  

 
 

o Nye næringsarealer 
o Veiaksen nord - sør på Kirkenes-havøya 
o Veiaksen øst - vest 
o Basert på markedsanalyse på transport 

 
 

o Helhetlig løsninger. Veg til havn, 
næringsarealer, boligområde, flyplass, 
Russland, Finland 

o Kort sikt: planer 
o Lang sikt: muligheter 

o Flyplass utbedring – rullebane/fjell 
o Jernbane – planer/muligheter 

 

 
Veien må på plass. Store aksen øst - vest 
(Russland via Kirkenes til resten av 
Norge/verden) må terminere i Kirkenes – 
må styres unna interntrafikken. 
Flyplassen må på plass for å matche 
framtidas utfordringer. 

Presentasjon 

 
Viktig at det legges til rette for skuter og 
hunder – ut av Kirkenes. 

Presentasjon

Flippover 

Flippover  
Hvor er det aktuelt å legge jernbane dersom den 
kommer? 

Presentasjon 

 
o Helhetlig løsning – vei, fly, havn 
o Få bort flaskehalsene (kø) 
o Akse øst - vest – som terminerer i 

Kirkenes. Som skiller intern – ekstern 
o Varestrøm båt/bil/ 
o Flyplassen 

 

Flippover 

 
 

o Flyplass 
o Bedre veger 
o Hund/skuter ut av Kirkenes 
o Hurtigbåt 

Flippover 
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På dette stadiet kom en liten oppsummering av dag 1. Noen behov som ikke kom fram 1. dag ble 
poengtert: 

o Nasjonale behov – hva er nasjonale behov? Føringer i nasjonal transportplan. 
o Internasjonale behov – finnes det? Infrastruktur: Jernbane Rovaniemi – Kirkenes (20års-perspektiv) 
o En skissemessig plan som kan følges? For å følge med i situasjonen… 
o Robust løsning – et løsningsalternativ som tar høyde for faktorer som vi ikke har oversikt over i 

dag. 
o Kort veg til Murmansk 
o Transport av folk fra – til? Transport av varer fra – til? 
o Ta vare på det vi har – dagens veger/infrastruktur 
o Politisk avklaring på sentrumsfunksjonen – hvor bygge havn? 
o Næringslivet har behov for forutsigbarhet. 
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5. Hva ønsker vi å oppnå med transportsystemet for kirkenesregionen? 
 
Gruppe S:  Gruppe T: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gule lapper: God akse øst – vest., russland 
– Kirkenes. Tilrettelegger for økt trafikk til/fra 
Russland til Kirkenes. At transportbehovet 
blir dekket så usynlig som mulig. Skape 
transportløsninger som kan bygges ut 
trinnvis etter økende behov. At transport er 
et middel, ikke et mål (makro). 
Transportsystemet skal bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer Kirkenes 
som et regionalt senter. Skape bolyst, 
definerer sentrum av Kirkenes. Holde 
tungtransport mest mulig utenom sentrum 
og boligområder. Spre trafikken inn til 
Kirkenes mest mulig. Tungtrafikk ut av 
sentrum At menneske er viktigere enn bilen. 
Kirkenesregionen skal bli et ”Narvik” i Arctic. 
Kirkenes har næring og transport. Stor 
befolkningsøkning. 

Flippover 
med gule lapper 

 
Gule lapper: Ikke glem dagens situasjon – gjøre 
noe også på kortsikt. Levende distrikt i tillegg til et 
effektivt sentrum. Et samlet sentrum. Helhetlige 
løsninger. Flyt. Smarte løsinger mellom stat – 
kommune – næring (finansiering). NTP/med/uten 
OPS. Utvikle Kirkenes til en 
nasjonal/internasjonal næringsstrategisk 
plattform. Løsninger av infrastruktur som ikke 
hindrer andre behov. Multimodalt knutepunkt – 
fly, veg, jernbane. Et naturlig startsted for frakt av 
gods og personer i regionen (trilateral). Utnytte 
fremtidige muligheter: nord/øst-passasjen, 
Finland, olje/gass, mineraler. Aksen havn – 
flyplassen må værer effektiv. Korridor øst – vest 
som ligger ”sentrumsnært”. Knytte sammen 
Tømmerneset –??? – Jakobsnes. Effektive 
vegløsninger i havneområder. Vegløsninger ihht 
kommunale mål – statlige mål – NTP. 

Flippover 
med gule lapper 



 

 13

Gruppe U Gruppe W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gule lapper: SIKKERHET: Trafikksikkerhet, 
godstransport adskilt fra bolig/skoleområder, 
trafikksikre løsninger. EFFEKTIVITET: Gode koblinger 
mellom veg/havn, gode overganger sjø – land, 
havneanlegg som overgang for sjø – land, 
passasjerterminal land – sjø, bedre flyt i overgangene 
(kryss med mer) TILGJENGELIGHET: Kirkenes i 
sentrum for regionen (kollektive løsninger, 
vegstandard), Kirkenes som nav i regionen, alternativ 
til fly Kirkenes – Alta, Reisesenter, rutebilstasjon, 
Transportsystemet skal styrke Kirkenes som regionalt 
tyngdepunkt, bedre veg mellom Hesseng og Kirkenes 
mht kapasitet, Kirkenes sentrum – løsninger tilpasset 
sentrumsfunksjonen, god vegforbindelse mot 
Russland, god vegforbindelse vestover – Finland og 
resten av Norge, standardheving på vegnettet, bedra 
standard (ikke nye) lokale veger, kapasitet til å 
håndtere store & tunge transportbehov, 
godstransporten ut av sentrum MILJØ: Miljøvennlig 
transport – forurensning, arealer, andre næringer. 
Begrense transportbehovet – effektive løsninger. 
Gode muligheter for kollektivtransport. Begrense 
negative konsekvenser for beboere (for eksempel 
støy, gj.gangstrafikk). Utnytte sjønære arealer, både 
for næring og boliger. God samordning mellom 
arealbruk og transport. Korte avstander mellom ulike 
funksjoner. Flytte næringstrafikk bort fra boligområder.
 

Flippover 
med gule lapper 

 
 
 
Gule lapper: Grunnlag for 
næringsutvikling. ”Easy living”, vinn-vinn 
løsning. Effektiv og trygg løsning. Styrke 
K.nes som verdens navle. Helhetlige 
framtidsrettede løsninger, miljøperspektiv, 
gode gang- og sykkelstier. Styrke Øst-
Finnmark/Norge som porten til Russland 
(fremfor Lotta). Intermodalitet – havn, veg, 
jernbane, fly kan bli en realitet i Kirkenes. 
Vakre veger, trafikksikkerhet, effektiv 
vareflyt. Styrke Kirkenes som 
næringsområde og turistmål. Effektivt 
transportsystem for innbyggerne i Sør-
Varanger kommune. Moderne robuste 
løsninger. Nærhet til friluftsområder. 
Urbane kvaliteter. Bærekraftige løsninger. 
God sentrumsutvikling, rask og enke 
tilgang til service-elementer. Effektiv og 
sikker veg til havn og industriområde. God 
trafikkflyt, kost/nytte? Miljøvennlige 
løsninger - tungtrafikk ut av sentrum. 
Gjennomgående tilbud til myke 
trafikanter. Gode opplevelser – gå, sykle, 
kjøre. Styrke Nordkalotten (næringsutvikl, 
bosted, reisemål). Lokale og nasjonale 
behov. Effektiv tilknytning til 
næringsområder. En ”grensesprengende” 
løsning, teknisk gode løsninger, kvalitet, 
skille tungtransport og persontrafikk. I 
størst mulig grad skille ut tungtrafikk. 
Transport skaper transport, et godt 
transportsystem vil tiltrekke seg ny 
aktivitet – næringer. Møte internasjonale 
krav – bredde/dybde (havn) høyde 
(tunell), vekt. 
 

Presentasjon: 
Næringshavna ut av Kirkenes. Stamveg til 
stamhavn (næring). Korteste veg Kirkenes – 
Murmansk. Kirkenes sentrum må være 
handelssentrum i regionen. 

Flippover 
med gule lapper 

Presentasjon: Det unike med 
Kirkenes er at det er den eneste 
plassen som er så internasjonal at 
du kan ha intermodale løsninger 
(fly, havn, veg og jernbane). 
Narvik har litt, men favner ikke så 
stort som Kirkenes. Vi har areale 
og havn – og vi kan få gode veger.

Kommentarer etter oppgaven: Dette handler om strategisk valg av havn – så vil resten av infrastrukturen henges 
på. Vi må tenke helhetlige nasjonale og internasjonale tanker, der Kirkenes kan settes i sentrum – E6 starter i 
Kirkenes! Hurtigruta starter i Kirkenes! 
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KONSEPT 1 
 

6. Hva kan vi gjøre med dagens transportsystem – uten å bygge nytt – og likevel 
imøtekomme behov + mål? 

 
Gruppe S 
 

 
 
 
Gruppe T 
 

 
 
 
Gruppe U 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Strengere regulering av trafikk. Økt 
kollektivtrafikk, traseer for tungtrafikk, 
utforming av vegnett, for hastighet og 
kvalitet.  

 Passasjerbefraktning med malmtoget. 
 

 
 

 Nattåpent Storskog forbud mot trailer 
på E105 mellom 07 og 1630 

 6 t liggetid for Hurtigruta 
 Bompenger for all trafikk Bjørkheim – 

Kirkenes 
 Bompenger for trailere E105 
 Gratis buss hver time Kirkenes – 

Bjørnevatn 

Flippover 
 
Strengere regulering av trafikken. Pendlerbuss. 
Utbedring av eksisterende vegnett. Bedre 
kollektivtilbud. 

Presentasjon 

Flippover 

 
 

 Lokal desentralisering 
 Flere rundkjøringer og klarere skille 

mellom veg og sidearealer (av og 
påkjøring) 

 Styrke kollektivtransporttilbudet. Gjøre 
det lettvint å dra til Kirkenes som 
regionsentrum. Gjøre det lettvint å 
velge kollektivtransport innad i 
Kirkenes. 

 Klar og forutsigbar strategi/politikk for 
bruk av arealer i Kirkenes-området 

 Økt satsning/bruk av midler på 
vedlikehold av dagens veger. 

 Oppgradere riksveg gjennom Kirkenes 
sentrum. 

Flippover 
 
Vi må få gjort noe med transportsystemet – vegene 
vi har må forbedres. Styrke kollektivtransporten 
der hvor det bor mest folk.  
 
Tydeligere politikk på framtidige planer for 
Kirkenes – alt må ikke sauses i hop. 
 
Standardheving på de vegene vi har. Tungtrafikk 
må defineres. Når vi snakker om regulering av 
tungtrafikk – tenker vi da også vareleveranse til 
butikkene?? 

Presentasjon 
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Gruppe W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Utbedre E6/E105 
 Regulering – skille trafikk (tungtrafikk, 

gående), tidsavgrense, enveiskjøring, 
forkjørsveger 

 Stimulere til økt bruk av kollektivtrafikk – 
parkeringsavgift 

 Vegprising – bompenger, bensinavgift 
 Si nei til næringsutvikling 
 Privat utbygging 
 Si nei til nasjonale oppgaver 
 ”Normalisering mot Russland stopper 

opp” 

Flippover 

Tips fra verkstedleder angående ideer: 
 La ideene leve en stund 
 Skriv/tegn alle tankene (dokumentere) 
 Få fram mange ideer – et mangfold av 

ideer! 
 Vent med vurdering og kritikk 
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KONSEPT 2 
 

7. Hvordan kan vi gjøre mindre fysiske ombyggingstiltak i eksisterende transportsystem 
– og imøtekomme behov og mål? 

 
Gruppe S  Gruppe T 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gruppe U Gruppe W 
 
 
  

 

 
 

 Lysregulering i Kongsgammedalen. 
 Rundkjøring i Bjørkheimkrysset. 
 Utvide brua til kirkegården og sandtaket.  
 Forkjørsveg gjennom Kirkenes sentrum – 

ned  
 Solheimslia - videre gjennom byen. 
 Ny bru Strømmen bru. 
 Vegen til Slambanken.  
 Sprenge bort fjell ved flyplassen. 
 Sundelinkrysset må gjøres noe med – 

trafikkfarlig pr. i dag. 

Flippover 

 
 Flytte 205 mill til ny veg til 

Kongsgammedalen.  
 Veg til Slambanken.  
 Bruker 35 mill. 

 

Flippover 

 
 Forenklet: industri – handel – mat – 

folk. 
 Varetransport og båt vestfra. 
 Avlaste dagens trafikk inn til sentrum 

med ny veg over Slambanken.  
 Overganger over vegen ved 

Rundvannet.  
 Utvide gangvegforbindelser. 

Flippover 
 
 

 E105 mindre traseendringer. 
 Flytte vegen litt lenger ut i sjøen 

(Bøkfjorden). Kongsgammedalen. 
 Tungtransportakse fra E6 til 

anleggsområdet i Bjørnevatn for å avlaste 
dagens belastning. 

 Skille mellom bil- og gang- og sykkelveg. 
Busslommer.  

 Undergang. 
 Kirkenes: skille tungtransport ned 

Solheimslia ned til Kimek.  
 Flytte hurtigruta til sentrum for å samle 

persontrafikken.  
 Strømmen bru: Flaskehals i dag – må gjøre 

noe med kurvaturen både i høyde og 
retning. 

Flippover 
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KONSEPT 3 
 

8. Hva er mulige ideer for en større utbygging – som nøkternt imøtekommer behov og 
mål? 

 
 
 
Gruppe S Gruppe T 
 
    

 
 
 
 
 
Gruppe U Gruppe W 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Nok veger i Kirkenes. Dårlig standard på 
de vegene som er.  

 Går for konsept 2.  
 Lys på overgangene fra lysløypa.  
 Lage ringveg rundt sentrum, evt. tunnel. 
 Hvor stor blir trafikkflyten med 

grenseboerbevis – 40 000 personer – blir 
det veldig stor ådt?  

 Stor skipstrafikk i Korsfjorden – dette må 
vi se nærmere på?! 

 
 

 Utgangspunkt i vedtatte planverk. 3 
trinn. 

 Nye penger – litt i sentrum + 
slambanken. 

 Ikke bruke penger på planlegging, 
men gå i gang med bygging ut fra 
eksisterende planer.  

 Byggetrinn 2 bompenger finansierer 
tunnel når tungtrafikkbelastningen blir 
for stor i sentrum. 

 Jakobsnes knyttes nærmere byen.  
 E105 endres. 

Flippover 

Flippover 
 

 Unike Kirkenes. 
 Korteste veg til Murmansk er viktig. 
 Jernbane. 
 E105 til Bjørkheim og videre – 

billigst, slipper bompenger. 
 Spre trafikken ned til Kirkenes – 

over Slambanken og gjennom 
tunnel. 

 Trafikken mellom gruva og 
Kirkenes blir den viktigste. Fisken 
Jakobsnes. 

 Handel/mat ett område. 
 Industri ett område. 
 Mykere kurvatur ved Strømmen bru 

vil gjøre denne vegen mer attraktiv 
å bruke. 

Flippover 

Kommentarer i etterkant av presentasjonene av konseptene: 
 Må prøve å spre angrepspunktene inn til Kirkenes for å spare Solheimslia 
 De ulike løsningene må sjekkes ut gjennom faglige undersøkelser 

 
 

 Veg Slambanken legges på den sida m 
bru for å komme til industriområdet.  

 Avlasting på E6 inn mot byen. 
 Bygge sammen Hesseng og Kirkenes. 
 Sykehuset generer mye trafikk. 
 Myke opp havnerelaterte områder – 

samle industrien. 60 % finansiering svv 
, 40% sv-kommune (bompenger) – 800 
mill. 

 E 105 endres. 

Flippover 
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SUKSESSKRITERIER 
 

9. Hva er suksesskriteriene for at våre forslag skal bli gjennomført? 
 
Gruppe S Gruppe T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppe U Gruppe W 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Næringslivet må være representert i 

styringsgruppa.  
 Lokal forankring. Planen foregår på et 

mikronivå – mangler helhetlig lokal forankring. 
 Må tenke stort, være visjonær. Sør-Varanger 

inne i en stim og jubelrus som vi må utnytte. 
Det som er startet nå må tas videre, arbeidet 
må ikke stoppe opp etter dette verkstedet. 

 Kystverkets rapport peker ut Kirkenes som 
eneste havn i Øst-Finnmark. 

 Delelinje 
 Modernisert og gjenopptatt gruvedriften 
 Asko 
 Finland ser til Kirkenes 
 Mange faktorer som må trekke mot en løsning 

som tilsier at nasjonale myndigheter tar grep 
og kommer på banen. 

 Kirkenes trenger ambassadører for å utløse 
penger til Kirkenes-området – Statens 
vegvesen. 

Flippover

 
 

 Politiske vedtak.  
 Må velge en løsning. 
 Planer på lokalt, regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt nivå. 
 Legitimitet i befolkningen for valgt 

løsning. 
 Penger brukes i riktig rekkefølge. 
 Sydlig adkomst til Slambanken – 

krever privat og offentlig 
samarbeid på plass. 

 
 

 Reguleringsplaner må på plass 
 Forutsettes 30 års planperspektiv 
 Pause i nåværende planløsning 

E105 
 Finansiering 

 
 Klar og forutsigbar strategi/politikk for bruk 

av arealer på Kirkenes-halvøya 
 Forankring – politisk, næring, befolkning 
 Løse et behov 
 Felles visjon og ambisjoner 

 
Presentasjon: 
Solid politikk som står seg. Viktig at visjonen løser 
et behov 

Flippover 

Flere av deltakerne mente E6 måtte flyttes til Slambanken! 

Flippover Flippover 



 

 19

Verksteddeltakerne oppsummerte – i stikkordsform – de 2 dagene på Svanhovd slik: 
 

 E105-skepsisen tas med videre, men midlene til E105 er inne i NTP og dermed er det viktig at vi 
har en godkjent plan for E105 – da dette er det som kan føre til at prosjektet muligens kommer inn 
på budsjettet. 

 I løpet av 2011 må forslag til infrastrukturløsning for kirkenesregionen meldes inn til NTP. I den 
forbindelse er det viktig at vi snakker med samme stemme for å få utløst penger. 

 Verkstedet gir et godt utgangspunkt for videre arbeid – det uarbeides referat fra verkstedet, og 
arbeidet går videre. 

 Statens vegvesen ser absolutt verdien av å samarbeide med næringslivet – det oppfattes som en 
suksessfaktor 

 Verkstedet har vært et godt initiativ som har gitt gode innspill – som igjen kan munne ut i et forslag 
alle kan enes om 

 Deltakerne mener at gruppa som har vært samlet til verksted er enige om de store linjene, det er 
kosmetiske forskjeller som vi må kunne enes om. 

 Veg til Slambanken må avklares for å få nye industriarealer i Kirkenes. 
 Vi må forholde oss til. 
 Viktig at det tas beslutninger undervegs som vi må forholde oss til - noen kameler må svelges, men 

det må til for at det skal bli fremgang i arbeidet. 
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Bilder av noen konsepter som kom fram på verkstedet 
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 Trinnvis forslag 
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