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E8 Sørbotn - Laukslett (Ramfjorden) i Tromsø Samferdselsdepartementet fastsetter nytt styringsmål
Samferdselsdepartementet viser til Statens vegvesens brev 21. oktober 2019.
På bakgrunn av departementets beslutning om å oppdatere reguleringsplan for vestre trasé
har Statens vegvesen foreslått nytt styringsmål for prosjektet. Statens vegvesen har foreslått
at det i reguleringsplanarbeidet for prosjektet E8 Sørbotn-Laukslett legges til grunn 10 m
veibredde, midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t. Det er i tillegg foreslått ulike tiltak for å
redusere kostnadene i prosjektet, som f.eks. å fjerne to planskilte kryss, 300 m kommunal vei
i Sørbotn og at det kun etableres belysning i kryss og på hovedbrua. Statens vegvesen
foreslår at nytt styringsmål fastsettes til 1 890 mill. kr basert på disse kuttene.
Samferdselsdepartementet slutter seg til Statens vegvesens forslag til prosjektog til det
foreslåtte styringsmålet. Departementet legger stor vekt på at det er viktig å videreføre
standarden videre på E8 i Lavangsdalen, og at den foreslåtte løsningen gir best
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Nytt styringsmål for prosjektet E8 Sørbotn-Laukslett fastsettes dermed til 1 890 mill. 2019-kr.
I arbeidet med beslutningsgrunnlag for trasevalg gjorde også Nye Veier en analyse som vise
at det kunne være mulig å realisere vegen i inntil 12,5 meters bredde innenfor det foreslåtte
styringsmålet. Dersom videre arbeid i regi av SVV viser at det mulig å bygge veien med 12,5
m bredde med midtdeler innenfor styringsmålet, vil SVV med dette ha fullmakt til det.
Vi forutsetter videre at prosjektet følges opp i tråd med gjeldende rutiner for kostnadsstyring
mellom Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen.
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Departementet vil også vise til at det i budsjettforslaget for 2020, jf. Prop. 1 S (2019-2020) er
prioritert statlige midler til forberedende arbeider for prosjektet. Det forutsettes derfor at det
legges opp til en rask og effektiv fremdrift i det gjenstående planarbeidet.
Med hilsen

Hans Einar Nerhus (e.f.)
avdelingsdirektør
Bent E. Skogen
seniorrådgiver
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