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Videre utvikling av transportsystemet i Kirkenesområdet - rammer for videre
planlegging etter gjennomført KVU/KS1
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen sammen med Kystverket,
Avinor og Jernbaneverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for
transportinfrastruktur i Kirkenes-området: KVU for E6 Høybuktmoen – Kirkenes i SørVaranger kommune i Finnmark (KVU Kirkenes).
Statens vegvesen har stått for alminnelig lokal høring av KVU-en, og den har vært til ekstern
kvalitetssikring KS1. Samferdselsdepartementet har gjennomført administrative
konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget, samt hatt møter med SørVaranger kommune og næringsinteresser. Samferdselsdepartementet har også gjennomført
politiske konsultasjoner med Sametinget.
Det er besluttet at følgende hovedlinjer for videre utvikling av transportsystemet i Kirkenesområdet skal legges til grunn for videre planlegging:
- Utbygging av eventuell ny havn i Kirkenes må finansieres av lokale myndigheter i
samarbeid med private aktører, og lokale interesser må derfor vektlegges i valg av
konsept. Statens bidrag til ny havn vil være begrenset til investeringsmidler til
adkomstveg som er betinget av at ny havn kommer på plass.
- I videre kontakt med lokale myndigheter legges Høybukta vest til grunn som statens
prefererte lokaliseringsalternativ. I den grad staten skal vurdere mer kostnadskrevende
alternativer for adkomstveg av hensyn til særskilte næringsinteresser, forutsettes det
lokale bidrag til vegutbyggingen. Forsvarets interesser hensyntas så langt som mulig i
det videre arbeidet.
- Ettersom det i KVU Kirkenes ikke er konseptuelle alternativer for utbedring av E6
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Hesseng – Høybukta og tiltak i sentrum, legges det til grunn at enkeltprosjektene
vurderes løpende over tid på ordinær måte. Planleggingsprosessen må ta høyde for at
KVUens mål om et effektivt transportsystem i regionen i 2062 kan oppnås.
Nedskalering av prosjektene for å redusere ulønnsomheten, i tråd med kvalitetssikrers
anbefaling, vurderes i det videre arbeidet.
Samferdselsdepartementet vil videreføre konsultasjonene med Sametinget og berørte
reinbeitedistrikter når saken har kommet lengre mht. planlegging.
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