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1 Innledning 
 
Fra 01.01.2010 ble deler av riksvegnettet overført til fylkeskommunene og 
omklassifisert til fylkesveger. De gjenværende riksvegene er hovedpulsårene 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. 
 
I forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan for perioden 2006 – 2015 la 
Regjering og Storting stor vekt på en mer sammenhengende utbygging av de viktigste 
stamvegene i hele landet for å bedre trafikksikkerheten, framkommeligheten og 
forutsigbarheten for næringslivets transporter. 
 
Statens vegvesen fulgte opp dette ved å gjennomføre nye rutevise utredninger av 
stamvegnettet i forbindelse med forarbeidene til Nasjonal transportplan 2010-2019. 
Mye av arbeidet med disse utredningene gikk ut på å definere standardmål, registrere 
tilstand på dagens vegnett og dermed definere gapet mellom mål og eksisterende 
tilstand som et behov. På den måten ble de rutevise utredningene en relativt 
omfattende teknisk gjennomgang av vegnettet.  
 
Gjennom forvaltningsreformen har nye veglenker blitt tilført det tidligere 
stamvegnettet. Det er også innført et nytt system med KVU/KS1. Store prosjekt er 
gjennomført i siste periode og kostnader har endret seg. Vi ser derfor behov for en 
revisjon av de rutevise utredningene med bakgrunn i dette. I de nye utredningene 
ønsker vi å arbeide mer strategisk og fokusere på mål og måloppfyllelse. 
Utredningene skal redegjøre for strategier for utviklingen av rutene der utviklingen 
ses i et helhetsperspektiv og skal i tillegg til å fokusere på mål og måloppfyllelse også 
fokusere på vegen fram mot målet. 
 
Arbeidet med de rutevise utredningene koordineres med et eget oppdrag fra 
Vegdirektoratet hvor regionene er bedt om å utarbeide en strategi for å fjerne forfallet 
på riksvegnettet i løpet av en tiårsperiode. Oppdraget vil omfatte identifisering, 
stedfesting og kostnadsberegning av forfall på riksvegene. 
 
Arbeidet bygger på dialog og samråd med andre myndigheter og organisasjoner om 
riksvegenes utvikling. De rutevise utredningene skal være Statens vegvesens faglige 
grunnlag for et godt samspill med politikere, brukere og andre interessenter om 
riksvegnettets utvikling. 
 
De rutevise utredningene for riksvegnettet har et langsiktig perspektiv; vi ønsker med 
utredningene å legge til rette for en bedre strategisk planlegging av vegnettet over en 
tidshorisont på 30 år. De konkrete prioriteringene for perioden 2014 – 2023 vil skje 
gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet. 
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2 Beskrivelse av rutas nåværende og framtidige funksjon 
2.1 Rutas omfang og utstrekning 
Rute 8b omfatter E6 fra Nordkjosbotn til Kirkenes med tilknytninger. Som 
tilknytninger til ruta inngår: 
 
Veg Lengde 
E6 Nordkjosbotn – Finnmark grense 
E6 Troms grense - Kirkenes 
E8 Skibotn – Riksgrensen/Galgujavri 
E69 Olderfjord X E6 – Nordkapp 
E75 Riksgrensen/Utsjoki – Vardø 
E105 Hesseng – Riksgrensen/Storskog 
Rv. 92 Riksgrensen/Karigasniemi – Gievdneguoikka X RV 93
Rv. 93 Alta – Riksgrensen/Kivilompolo 
Rv. 94 Skaidi X E6 – Hammerfest 
Rv. 881 Alta X E6 – Alta lufthavn 
Rv. 887 Høybuktmoen X E6 – Kirkenes lufthavn 
Rv. 892 Lakselv X E6 – Banak lufthavn 
Rv. 893 Nedre Neiden X E6 – Riksgrensen Neiden 

249 km 
655 km 
39 km 

132 km 
127 km 
10 km 

115 km 
172 km 
60 km 
1 km 
1 km 
2 km 

10 km 

Sum 1573 km 
 
 
2.2 Rutas funksjon 
E6 er den ene viktige transportåren for næringstransporter og turisttrafikk til/fra 
Finnmark/Nord-Troms og den eneste vegforbindelsen gjennom Norge mellom 
Finnmark og det øvrige Nord-Norge 
 
Gods til og fra Nord-Troms og Vest-Finnmark går enten langs E8 over Tromsø havn 
eller langs E6, blant annet fra ARE –toget i Narvik  På denne ruten er Alta et viktig 
knutepunkt for omlasting og videre distribusjon innen Finnmark fylke. 
 
Sett i et Nordområdeperspektiv er ruta viktig da vegnettet gjennom flere 
mellomriksforbindelser er knyttet opp til vegnettet i Finland og Russland og via disse 
forbindelsene også resten av Nordkalotten. Nedenfor er dette nærmere beskrevet.  
 
En viktig transportstrøm inn og ut av Finnmark og Nord-Troms går over de fem 
grenseovergangene mot Finland som alle inngår i rute 8b. Størst transportmengder 
transporteres over grenseovergangen Helligskogen/Galgujavri på E8 i Troms. Deretter 
følger Kivilompolo på rv. 93 i Finnmark. De øvrige grenseovergangene har vesentlig 
mindre transportmengder, men er viktige særlig for transport av ferskfisk og annen 
sjømat til markedene på Østlandet og i resten av Europa. Godsmengden som kommer 
inn over grenseovergangene er større enn godsmengdene som går ut av fylkene. 
 
Godstransport på veg mellom Norge og Russland aktualiseres mer og mer med vekst i 
eksporten av ferskfisk til russland. De store markedene i Russland ligger rundt 
storbyene Moskva og St. Petersburg. Valg av transportruter fra Finnmark og Troms 
vil avhenge av flere forhold, men transportmengden over grenseovergangene på E105 
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Storskog, rv. 93 Kivilompolo og E8 Helligskogen/Galgujavri kan forventes å øke. 
Dersom markedene for norsk ferskfisk flytter seg østover er det grunn til å anta at 
mellomriksvegene til Finland og Russland vil få større transportmessig betydning i 
tiden framover. Ferskfisk er produkter med høye krav til transporthastighet og 
regularitet og som derfor i dag best transporteres med bil. 
Mellomriksvegforbindelsene til Finland og Russland får en transportmessig større 
betydning jo lenger øst markedene eller produksjonen ligger. 
 
En stor del av turisttrafikken til Troms og Finnmark går gjennom Sverige og Finland, 
men også E6 gjennom Nord-Norge er en sentral åre for turisttrafikken til disse 
fylkene. Reisemål for bilturistene synes å være Alta, Hammerfest (verdens nordligste 
by) Nordkapp, Karasjok (Sapmi) og Kirkenes (Grenseland) og de benytter i stor grad 
E6 som trafikkåre internt i Finnmark.  
 
E69 Olderfjord – Nordkapp og rv. 93 Kivilompolo – Alta har stor turisttrafikk noen 
hektiske måneder på sommeren. Turisttrafikken på E75 er av mindre betydning men 
viser de siste årene en svak økning. Med status som nasjonal turistveg vil ventelig 
trafikken på denne vegen øke ytterligere. 
 
2.3 Rutas plass i transportkorridoren 
Riksvegrute 8b inngår i transportkorridor 8 og utgjør strekningen Nordkjosbotn – 
Kirkenes havn med tilknytninger. 
 
Viktige godsknutepunkter på rute 8b med terminalfunksjoner for omlasting mellom 
forskjellige transportformer finner vi i Alta (båt/veg), Hammerfest (båt/veg), Vadsø 
(båt/veg), Kirkenes (båt/veg) og Skibotn (bil/bil).  
 
Tilknytning til jernbane 
Fra Finnmark og Nord-Troms kan transport/trafikk knyttes til jernbanen ved å følge 
E6 til Narvik der ARE-toget og andre godstog representerer en viktig forbindelse når 
det gjelder vare- og godstrafikken til/fra områdene nord for Narvik. Fra Øst-Finnmark 
kan en også tilknytte seg jernbane i Finland (Rovaniemi) og Sverige (Gällivare) via de 
østlige mellomriksvegene.  
 
Tilknytning til lufthavner 
E6 passerer og er tilknytningsåre til de tre hovedflyplassene i Finnmark; Alta 
lufthavn, Banak lufthavn Lakselv og Høybuktmoen lufthavn Kirkenes. E6 passerer 
også Storslett/Sørkjosen i Nord-Troms og den regionale flyplassen i Sørkjosen 
lufthavn. 
 
E69 passerer og er tilknytningsåre til den regionale flyplassen for Nordkapp, 
Honningsvåg lufthavn. E75 passerer og er tilknytningsåre til de regionale flyplassene 
Vadsø lufthavn og Vardø lufthavn. Rv. 94 går til Hammerfest og er tilknytning til den 
regionale flyplassen Hammerfest lufthavn. 
 
 
Tilknytning til havner 
E6 fører direkte til og har sitt endepunkt på Kirkenes havn som er en viktig 
havneterminal. E6 er også tilknytningsåren til Alta havn. 



 5

E69 er tilknytningsåre til Honningsvåg havn. E75 er tilknytningsåre til Vadsø havn og 
har sitt endepunkt ved Vardø havn. Rv 94. er tilknytningsåre til Hammerfest havn. 
Kartet nedenfor gir oversikt over ruta med byer, havner og flyplasser. 
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2.4 Oversikt over KVU/KS11 
Regjeringen stiller krav til at statlige investeringer større enn 500 mill kr skal 
kvalitetssikres (KS1) av eksterne konsulenter. Statlige etater utarbeider en 
konseptvalgutredning (KVU) som grunnlag for KS1-arbeidet.  
 
KVU Alta 
Konseptvalgutredning for Alta er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt i 2011. 
Foreløpig er følgende behov definert som tiltaksutløsende:  
Behov for et sikkert, effektivt og framtidsrettet vegnett som gir god framkommelighet 
og forutsigbar reisetid for alle trafikantgrupper i Alta by.  
 
Det er satt følgende samfunnsmål for KVU Alta:  
”Vegnettet i Alta by skal utvikles slik at det ivaretar veksten i befolkning og trafikk 
på en sikker, effektiv og framtidsrettet måte.” 
 
I tillegg er følgende effektmål definert: 
 Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken i Alta by 
 Reisetid for vare- og persontransport i og gjennom Alta by skal være like god 

som i 2010.  
 Økt kollektivandel fra 2 % til 4 %. 
 Bedre framkommelighet for gang- og sykkeltrafikken 

 
Følgende konsept inngår i alternativsanalysen:  
 
Konsept Beskrivelse* 
0 Dagens 

situasjon 
Referansekonsept. Det gjennomføres ikke investeringer og 
dagens nivå på drift av kollektivsystemet videreføres. 

1 E6 gjennom 
sentrum. 

Eksisterende E6 følges og utvides til 4 felt på deler av 
strekningen E6 x rv. 93 til øst for Alta bru. Eksisterende E6 
utbedres der det ikke bygges firefeltsveg. 

2 E6 utenom 
sentrum 

Det bygges ny veg sør for eksisterende bebyggelse fra 
Hjemmeluft til Altaelva og nord for dagens bebyggelse 
mellom Alta bru og Transfarelv. Primærfunksjon ny E6 
utenom Alta by.  Vegen vil i liten grad bli knyttet opp mot 
eksisterende og planlagte bolig-, forretnings- og 
næringsområder. 

3 Avlastningsveg 
nær sentrum 

Ny veg sør for eksisterende bebyggelse, som knyttes opp mot 
eksisterende og planlagte bolig-, forretnings- og 
næringsområder på strekningen Hjemmeluft – Alta bru. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Beskrivelse av samfunnsmål og konsept er foreløpige der utredningsarbeidet er pågående pr. nov. 
2010. 
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Fritak fra krav om KVU 
På rute 8b foreligger det planer om prosjekt som ut fra antatte investeringskostnader 
vil omfattes av krav om KVU men der fritak fra KVU-kravet er gitt eller anbefalt.  
Dette gjelder: 
E6 Norkjosbotn - Hatteng Ny veg på mesteparten av strekningen.  Oppført i siste 

6-årsperiode i NTP med kostnad 540 mill kr. Det 
foreligger to kommunedelplaner, en er vedtatt i 2007 i 
Balsfjord kommune og den andre er vedtatt i 1996 i 
Storfjord kommune. Eksisterende veg er smal, har 
mye randbebyggelse, nedskiltet fart og dårlig 
kurvatur. Det er vanskelig å se konseptuelle valg. 

E6 Indre Nordnes - 
Skardalen 

Rassikringsprosjekt oppført i siste 6 årsperiode i NTP. 
Kostnad angitt til 580 mill kr. På ulike deler av 
strekningen er det problemer med snøras, isras og 
steinsprang. Vegen har også dårlig kurvatur og 
bredde. Det er ikke konseptuelle valg. Planarbeid er i 
gang. 

E6 Sørkjosfjellet Utbedring av eksisterende veg. Det er aktuelt å bygge 
tunnel på deler av den 14 km lange strekningen. 
Dagens kurvatur og stigningsforhold gir problemer, 
særlig for tungtransporten vinterstid. Antatt 
investeringskostnad 500 mill kr i NTP, men det er stor 
usikkerhet pga manglende planavklaring. 
Kommuneplan er under utarbeidelse. Midler i 1. 
periode i NTP 2010 - 19 

Rv 94 Skaidi - Hammerfest Fritatt i egen behandling i SD i brev datert 22/6 2009 
 
 



 8

3 Status og utfordringer for ruta 
3.1 Trafikkforhold 
Trafikkmengdene på rute 8b er lave bortsett fra i byer og tettsteder der det lokalt kan 
være større trafikk. Tungtrafikkandelen er på rundt 20 % på de gjennomgående rutene 
på E6. De fleste riksvegstrekningene på ruta har en sommerdøgntrafikk som er 
betydelig høyere enn årsdøgntrafikken. 
 
Det er trafikkmengder på under 500 kjøretøy pr døgn på E6 Karasjok – Tana bru, på 
E75 Vadsø – Vardø og på Rv 93, E105 og E69, mens det på E6 gjennom Alta og på 
RV 94 gjennom Hammerfest er langt større trafikk (8 000 – 12 000 kjt/døgn). 
 
Nedenstående tabell viser andel av vegnettet fordelt på de ulike ÅDT-klassene 

 
De følgende kartene viser oversikt over trafikkmengdene. 

Veg ÅDT  

 <500 501-1500 1501-4000 4001-8000 8001-12000 12001-
20000 

>20000 Sum 

 Km % Km % Km % Km % Km % Km % Km % Km % 

E6 163 18,0 620 68,6 105 11,6 7 0,8 8 0,9 1 0,1 0 0 904 100 

Øvrige 
veger 

308 46,0 317 47,4 35 5,2 7 1,1 2 0,3 0 0 0 0 669 100 

Sum 471 29,9 937 59,6 140 8,9 14 0,9 10 0,6 1 0,1 0 0 1573 100 
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Kartene nedenfor gir en oversikt over kartlagte næringstransporter på veg til og fra 
transportsonene i landsdelen; vist hhv som godsmengder i 1000 t/år og antall store 
godskjøretøy (ÅDT). 
 
 
 

  
Kilde: Næringstransporter i Region nord - Kartlegging av godstransporter på vegnettet i 2009, 
Norconsult 
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Kilde: Næringstransporter i Region nord - Kartlegging av godstransporter på vegnettet i 2009, 
Norconsult 
 
 
 
Alta 
Tabellen nedenfor viser de 5 tyngst trafikkerte godstransportrelasjonene på veg til og 
fra Alta. Lista er rangert etter godsmengde i 1000 t/år. Opplysninger om antall 
kjøretøy og samlet godsmengde framgår også. 
 

TIL ALTA FRA ALTA 
 
fra 

Godsmengde 
1000 t/år 

Godsmengde 
% 

Kjøretøy 
Antall 

 
til 

Godsmengde 
1000 t/år 

Godsmengde 
% 

Kjøretøy 
Antall 

Sverige  25 21 1.813 Finland 17 20 1.086
Øst-
Finnmark 

23 20 2.969 Øst-
Finnmark 

14 17 1.330

Oslo 18 15 1.305 N-
Troms/V-
Finn 

13 16 1.911

Midt-Norge 18 15 2.103 Harstad 6 7 596
Tromsø 10 9 663 Sverige 5 6 723
SAMLET 117 100 12.020 SAMLET 83 100 8.130
 
Tabell 31: De 5 relasjonene med størst godstransportmengde til og fra Alta. Kilde: 
Næringstransporter i Region nord - Kartlegging av godstransporter på vegnettet i 2009, 
Norconsult 
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De tre mest transporterte godstypene til Alta er: Diverse stykkgods (44%) - Tømmer 
og trelast (18%) - Matvarer (10%).  
 
De tre mest transporterte godstypene fra Alta er: Massevarer (23%) - Diverse 
stykkgods (20%) - Fisk (17%). 
 
Gods fra veg til bane og sjø? 
Det er en uttalt målsetting i NTP 2010 – 19 å få mer gods over på bane og sjø som for 
å redusere miljøproblemer og ulykker knyttet til vegtrafikk, for å øke konkurransen i 
transportmarkedet og redusere transportkostnadene for næringslivet.   

 
Viktige forutsetninger for å bygge opp under en strategi der mer gods kan fraktes over 
bane/sjø er at vegnettet rundt de viktigste godsknutepunktene prioriteres og har god 
standard, framkommelighet og sikkerhet for å håndtere distribusjonstrafikken med 
lastebil, vogntog og semitrailer. Å satse på gode koplinger mellom 
transportnettverkene er derfor viktig for å overføre godstransport fra veg til bane og 
sjø.   
 
Strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene, som eget tverretatlig 
prosjektet knyttet til NTP 14-23, kan gi viktige funn og innspill til satsingsområder for 
å styrke transportnettverkene og mellomriksforbindelsene i nordområdene. 
 
3.2 Framkommelighet 

3.2.1 Vegstandard 

Vegbredde har størst betydning for framkommeligheten for næringslivet. Det er derfor 
et klart uttrykt mål at hele riksvegnettet skal ha en tilfredsstillende bredde i løpet av et 
trettiårsperspektiv. 
 
De mest kritiske strekningene i forhold til sikkerhet og framkommelighet er 
strekninger med mindre enn 7 meters bredde på lavtrafikkert vegnett (dvs veger der 
trafikken ikke forventes å overstige 4000 kjt/døgn i løpet av perioden) og mindre enn 
8,5 meter på veger der vi forventer en trafikkmengde på mer enn 4000 kjt/døgn. Ved 
utbedring av lavtrafikkerte veger er krav til vegbredde 8,5 meter mens det for 
utbygging av veger med mer enn 4000 kjøretøy pr døgn kreves en bredde på  8,5 -10 
meter avhengig av trafikkmengde.  
 
Godstransport med modulvogntog med lengde på 25 m er innført som en 
prøveordning på to strekninger på ruta. Det gjelder E8 fra riksgrensen/Galgujavri til 
Skibotn og E6/rv. 893 fra riksgrensen/Neiden til Kirkenes. Så lange kjøretøy vil stille 
strenge krav til horisontal- og vertikalkurvatur. Erfaringene så langt viser for øvrig at 
det er vanskelig å hente ut noen gevinst ved innføring av modulvogntog. Dette fordi 
sluttpunkt for prøvestrekningene ikke samsvarer med endepunkt for transportene og 
man derfor må foreta kostbare omlastinger. 
 
Også horisontalkurvaturen er viktig for framkommelighet, jevnhet i fartsprofil og 
trafikksikkerhet.   

Det vedlikeholdsmessige etterslepet og forfallet på vegnettet har også stor betydning 
for framkommeligheten. Sentralt her er dekkestandard, vintervedlikehold, redusert 
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bæreevne, tilstand på bruer og tunneler mm. Kartlegging og beskrivelse av omfang av 
etterslep og strategi for å ta igjen forfall er under utarbeidelse i eget prosjekt og skal 
etter planen ferdigstilles senest 31.januar 2011.  

Minimumskravet til fri høyde er 4,2 meter. 

På rute 8b er det pr 01.01.2014 ikke bygd ut noen strekninger med firefeltsveg. Ut fra 
vurderinger av trafikkutviklingen de neste 30 årene kan det se ut som om det vil være 
behov for firefeltsveg på en 5,5 km lang strekning av E6 gjennom Alta sentrum. Her 
foreligger det KVU som handterer problematikken rundt situasjonen i Alta. Valgt 
konsept vil sannsynligvis redusere trafikkbelastningen på dagens E6 og medvirke til at 
behovet for fire felt da ser ut til å være mindre aktuelt. 
Også på en 1,5 km lang strekning av rv 94 i Hammerfest kan det ut fra trafikkmengde 
og prognoser for trafikkvekst se ut som om det vil bli behov for firefeltsveg. Her 
pågår det for tiden arbeid med planer for omlegging av vegen og valgt løsning vil 
sannsynligvis påvirke situasjonen i retning mindre trafikk på den mest belastede 
strekningen slik at behovet for fire felt faller bort. 
 
Det er 1334 km av ruta som har vegbredde mindre enn 8,5 meter.  

641 km av vegnettet på rute 8b mangler gul midtlinje. Hovedsakelig mangler det gul 
midtlinje på følgende strekninger: 

 E6   Olderdalen - Nordmannvik  
 E6   Sørkjosfjellet   
 E6  Alta vest 
 E6  Olderfjord - Lakselv 
 E6  Karasjok – Tana bru 
 E69  Olderfjord - Nordkapp 
 E75  Vadsø - Vardø 
 Rv. 92   Riksgrensen Karigasniemi – Gievdneguoikka  
 Rv. 93   Kløfta bru - Trangdalsvatnet 
 Rv. 93  Båjaroavvi - Kautokeino 
 Rv. 94   Skaidi - Hammerfest 
 Rv. 893 Neiden – Riksgrensen Neiden 

 

Det er to bruer på E6 med fri høyde mindre enn 4,2 meter (Alta bru og Tana bru) I 
tillegg er fri høyde i Skarvbergtunnelen på E69 under 4,2 meter. Lengden på 
Skarvbergtunnelen er 2930 meter. 

Det vil etter 01.01.2014 være ca 67, 5 km av rute 8b som er bygd ut til 
vegnormalstandard. 

Kartene på de neste sidene viser en oversikt over de strekningene som er bygd ut til 
vegnormalstandard og hvilke som fortsatt mangler fullgod standard. 
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Manglende bredde i forhold til vegnormalstandard - rute 8B
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På E6 er det på strekningene Nordkjosbotn - Skibotn, Birtavarre – Storslett, 
strekningene øst og vest for Alta, Olderfjord – Lakselv og Karasjok – Tana bru flere 
delstrekninger med mindre enn 7 meter vegbredde eller dårlig horisontalkurvatur.  Det 
er dårligst standard mellom Birtavarre og Storslett og vest for Alta.  Her er bredden på 
delstrekninger for liten til midtlinje.  Kurvaturen er spesielt dårlig mellom Langslett 
og Sørkjosen.  Tana bru er en enfelts bru med begrenset fri høyde, vektbegrensning og 
dårlig kurvatur. 
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På strekningen mellom Indre Nordnes og Skardalen på E6 i Kåfjord kommune er 
hyppige ras årsak til flere vegstengninger hver vinter. Plan for omlegging av vegen er 
under utarbeidelse. 
 
E6 vest for Alta er under utbedring. Innen utgangen av 2013 vil vegen være ferdig 
utbedret på strekningene Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft. Her vil det etter utbedring 
være god standard. Strekningen Jansnes – Halselv vil ikke være ferdig før utgangen 
av 2013.  Strekningene Halselv – Møllnes og Storsandnes – Langnesbukt vil gjenstå å 
utbedre i perioden 2014 – 2019. 
 
Spesielt to fjelloverganger er problematiske for tungtrafikken på grunn avstigning og 
svært dårlig horisontalkurvatur: Sørkjosfjellet og Kvænangsfjellet.  I tillegg er det 
flere andre strekninger med sterkt stigning. 
 
E8 er en viktig godstransportrute mot Finland. Strekningen fra riksgrensen til kryss 
med E6 i Skibotn er om lag 38 km. Vegbredden varierer, og 10 km har mindre enn 7 
m vegbredde. I tillegg er det lange partier med stigning. En spesiell problemstrekning 
er Halsbakken, med om lag 1 km sterk stigning, dårlig kurvatur, smal veg og 
manglende grøfter. Årsdøgntrafikken på strekningen er om lag 650 kjøretøy, med en 
tungtrafikkandel på 18 prosent.  
 
Hovedproblemene på E69 er flere rasutsatte punkt og strekninger, og liten bredde og 
fri høyde i Skarvbergtunnelen.  Flere strekninger på E69 har ikke tilfredsstillende 
bredde og horisontalkurvatur og stigningsforholdene er også problematiske flere 
steder langs vegen. 
 
På E75 vest for Vadsø er det kun korte strekninger med ikke tilfredsstillende 
vegbredde.  Mellom Vadsø og Vardø er vegbredden ikke tilfredsstillende.   
 
Det største framkommelighetsproblemet på rv. 93 er en smal og rasutsatt strekning 
(Kløfta). Vegbredden på resten av rv.93 er ikke tilfredsstillende på lange strekninger. 
 
Det er ikke tilfredsstillende vegbredde på en del av rv. 92.  Enkelte horisontalkurver 
oppfyller ikke minimumskravet. 
 
Vegbredden og horisontalkurvaturen på E105 er ikke tilfredsstillende på deler av 
strekningen. E105 er planlagt utbedret og 190 mill kr er satt av til prosjektet i 
perioden 2010 – 2013. Investeringer for ca 100 mill kr vil gjenstå etter utgangen av 
2013. 
 
På rv, 94 er ikke vegbredden tilfredsstillende på størstedelen av strekningen og 
horisontalkurvaturen oppfyller heller ikke minimumskravet flere steder. 
 
 
Forhold til gjeldende handlingsprogram 
Gjennomføring av strekningsvise tiltak får stor betydning for vegstandarden langs en 
strekning. Nedenfor presenterer vi derfor en oversikt over de strekningsvise 
prosjektene som ligger inne i inneværende handlingsprogram. 
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Gjeldene handlingsprogram (2010-13) har følgende prosjekter inne: 
 
E6 Jansnes - Halselv 
Delparsell av E6 vest for Alta med bygging av ny veg forbi Talvik. Eksisterende veg 
har til dels dårlig standard, er smal og svingete og går gjennom tosidig 
randbebyggelse med nedsatt fartsgrense. Prosjektet omfatter bygging av ny veg inkl 
tunnel forbi Talvik og forventes ferdig i 2011. 
 
E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft 
Eksisterende veg har til dels dårlig standard med smal og svingete veg. Noen partier 
med sterk stigning skaper tidvis problemer for tungtransporten. Prosjektet omfatter 
delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 9,3 km 
veg. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 på om lag 6 km. Fem bruer inkl. 
kryssing av Kåfjorden, tre tunneler, bygging av gang- og sykkelveg samt nødvendig 
omlegging av lokalvegnett et inngår i prosjektet. Brua over Kåfjorden er 390 m lang 
og bygges delvis som skråstagbru av estetiske hensyn. 
 
E6 Sørkjosfjellet 
Dagens veg over Sørkjosfjellet er smal med stor stigning på begge sider av fjellet og 
uoversiktlige svinger. Den dårlige kurvaturen og stigningene fører til problemer særlig 
for tungtransporten om vinteren. Årsdøgntrafikken på strekningen er omlag 1 500 
kjøretøy, med en tungtrafikkandel på 19 prosent. 
 
Prosjektet omfatter bygging av tunnel på deler av den 14 km lange strekningen. 
Kommunedelplan er under utarbeidelse. Alle alternativene vil eliminere den dårlige 
kurvaturen og føre til innkorting av vegen. Hvor stor innkortingen blir, avhenger av 
valg av alternativ. På grunn av manglende planavklaring er det knyttet stor usikkerhet 
til kostnadsanslag og virkningsberegninger. 
 
E8 Riksgrensen – Skibotn 
 
Sammen med prosjektet E8 Sørbotn – Laukslett vil opprustingen av E8 fra Skibotn til 
riksgrensen gi en vesentlig bedre transportstandard på ruta mellom Tromsø og 
Finland. Dette vil bidra til å styrke den økonomiske vekstevnen i regionen og 
Tromsøs rolle som knutepunkt mellom sjø og land i nordområdene. Prosjektet 
omfatter i hovedsak breddeutvidelser og utbedring av kurvatur på de dårligste 
partiene, blant annet Halsbakken. I tillegg vil krysset med E6 bli lagt om. Utbedring 
av strekningen vil kunne føre til mindre inngrep i naturmiljøet. 
 
Reguleringsplan er under utarbeidelse.   
 
E105 Storskog – Hesseng 
E105 er eneste vegforbindelse mellom Norge og Russland, og forbindelsen antas å få 
større betydning etter hvert som samhandelen med Russland øker. Strekningen fra 
riksgrensen til kryss med E6 ved Hesseng er om lag 10 km lang. Vegbredden er 
mindre enn 7,5 m på halvparten av strekningen, med en enfelts bru ved Elvenes. 
Vegen har dessuten dårlig kurvatur. Årsdøgntrafikken varierer mellom 640 og 1 100 
kjøretøy. 
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I Elvenes må vegen legges om på grunn av bebyggelse, og det må bygges ny bru over 
Pasvikelva. På resten av strekningen legges det opp til kurveutbedringer og 
breddeutvidelse. Reguleringsplan for prosjektet er utarbeidet og forventet anleggsstart 
er 2011. Det er aktuelt med etappevis utbygging av strekningen. 
 
Av de nevnte prosjekt forventes E6 Sørkjosfjellet, E8 Riksgrensen – Skibotn og E105 
Storskog – Hesseng ferdig først etter 01.01.2014. 

3.2.2 Fartsgrenser 

Tabellen nedenfor viser andel av vegnettet på ruta fordelt på ulike fartsgrenser 
 

Veg Fartsgrense  

 <50 50 60 70 80 90 Sum 

 km % km % km % km % km % km % km % 

E6 0 0 31 3,4 65 7,2 34 3,8 537 59,4 237 26,2 904 100 

Øvrige 
veger 

3 0,5 28 4,2 46 6,9 27 4,0 469 70,1 96 14,3 669 100 

Sum 3 0,2 59 3,8 111 7,1 61 3,9 1006 63,9 333 21,1 1573 100 

 

3.2.3 Reisetider 

Rute 8b er preget av lange avstander. Å reise med bil mellom de ulike 
byene/områdene langs ruta tar mange timer. Flere reiseruter er også grensekryssende.  
Beregnet reisetid ved hjelp av VisVeg gir følgende for disse strekningene: 
 
Nordkjosbotn – Kirkenes: 12:51 t 
Nordkjosbotn – Alta: 5:12 t 
Alta – Vadsø: 6:43 t 
Alta – Kirkenes: 7:46 t 
Alta – Hammerfest: 02:16 t 
Kirkenes – Vadsø: 02:41 t 
 
E6 vest for Alta er under utbedring. Når dette prosjektet er ferdigstilt vil reisetiden 
mot Nordkjosbotn og Tromsø bli ca 6 km kortere. 
 

3.2.4 Høyfjellsproblematikk 

Spesielt E6 over Kvænangsfjellet er problematisk for tungtrafikken vinterstid. Her 
forekommer det på grunn av dårlig vær ofte stengninger og kolonnekjøring 
Problemene forsterkes ved at vegen har sterk stigning og dårlig kurvatur. Over 
Sørkjosfjellet er spesielt kurvaturen et problem. Høyfjellsproblematikk og problemer 
knyttet til dårlig vær og kolonnekjøring/vegstengning om vinteren oppleves også på 
flere lavereliggende vegstrekninger. Her er problemene størst på E6 Baddereidet, E6 
Alta – Skaidi, E6 Hatter og E75 Vadsø – Vardø. 
 
Følgende diagram viser statistikk over stenging. 
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3.2.5 Flaskehalser for tungtransporten 

På rute 8b finnes følgende større flaskehalser2 for tungtransporten: 

 

 

                                                 
2 Basert på tidligere rapport fra Sweco Grøner og Møreforskning as, ”flaskehalser for langtransport på 
veg” og ny gjennomgang av riksvegrutene. 
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Følgende tabell angir en mer detaljert og bredere oversikt over flaskehalser sortert 
etter type utfordring på rute 8b.
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Utfordring Virkning Strekning Omfang 
Ferjesamband 

Definisjon:  
Et ferjesamband er en 
flaskehals dersom 
servicemålet ikke er 
tilfredsstilt. 

Påvirker kjøretid, 
punktlighet og 
veivalg. I noen 
grad også valg av 
kjøretøy. 

 

 

  

Vegbredde 

Definisjon:  
Vegbredde er en 
flaskehals på 
strekninger med 
vegbredde mindre enn 
6,0 meter. 
Vegbredde mindre 
enn 7,0 m kan være en 
flaskehals i 
kombinasjon med 
andre forhold 

Påvirker kjøretid 
og veivalg, og i 
noen grad 
punktlighet. 
 
 

19 E V 6 16 6160 16 6685 Larsberg 
20 E V 69 3 12285 3 15215 Skarvberget 

 
 
 
 
 
E6 Tana bru 
 
 
E69 Olderfjord – Nordkapp 
 
 
 
Rv 93 hp 2 km 0 – 5 Kløfta 
 
 
 

Tunneler med kjørebanebredde 5,5 
meter.  Antar at disse inngår som 
flaskehalser, da det utenfor kjørebanen 
ikke er fri høyde 4,2 meter. 
 
 
 
Enfelts bru.  Vektbegrensning 
 
Bredde mindre enn 6 meter.   
 
Bredde 6-7 meter og dårlig 
horisontalkurvatur 
 

Svinger - Påvirker kjøretid .  
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Utfordring Virkning Strekning Omfang 
horisontalgeometri  
 

og veivalg. 
 

 

  E6 Storsandnes – Alta 3 kurver radius 45 Hp 10-13 
  E6 Tana bru Kurve radius 22 
  E6 Kirkenes Kurve radius 22 i sentrum 
  E69 Olderfjord – Honningsvåg 1 kurve radius 39 
  E69 Honningsvåg – Nordkapp 3 kurver radius 22 - 40 
Stigning – 
Vertikalgeometri 

   

  E6 Olderdalen - Sørkjosen  
  E6 fy19 hp 23 km 4,3 – 5,3 Russebakken >4% 1000 meter 
  E6 fy19 hp 23 km 5,8 – 7,2 Kåfjordbergan >4% 1400 meter 
  E6 fy19 hp 23 km 32,6 – hp 24 km 7,6 Sørkjosfjellet >4 % 7400 meter, >6% 1500 meter 
  E6 Oksfjordhamn - Alta  
  E6 fy19 hp 26 km 4,3 – hp 28 km 3 Kvænangsfjellet >4 % 12000 meter, >6% 5500 meter 
  E6 fy19 hp 30 km 5 – 8,6 Undereidet - Unna 7 % 3500 meter 
  E6 fy19 hp 30 km 9,1 – 11,7 Unna >6 % 2500 meter 
  E6 fy19 hp 30 km 14 – 16,3 >4 % 2000 meter 
  E6 fy19 hp 31 km 9,5 – 10,5 sør for Alteidet >4% 1000 meter 
  E6 fy20 hp 2 km 10,1 – 10,6 Hovdenes >6 % 500 meter.   
  E6 fy20 hp 3 km 3 – 4,2 Kåfjordbotn – Stikkstad >4 % 1200 meter Hp 10-13 
  E6 fy20 hp 3 km 10,6 – 11,6 Kvenvik – Hjemmeluft >4 % 1000 meter Hp 10-13 
  E6 Alta - Olderfjord  
  E6 fy20 km 5,4 – 6,6 Alta øst >4 % 1100 meter 
  E6 fy20 hp 6 km 7,8 – 9,1 Trollfjellet >4 % 1200 meter, >6 % 600 meter 
  E6 fy20 km 9,5 – 10,8 >4 % 1200 meter 
  E6 fy20 hp 7 km 3,1 – 4,7 Leirbotnvatn >4 % 1600 meter 
  E6 fy20 hp 7 km 13,8 – 14,8 Sennalandet >4 % 1000 meter 
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Utfordring Virkning Strekning Omfang 
  E6 fy20 hp 9 km 0,7 – 1,7 Skaidi >4 % 1000 meter 
  E6 fy20 hp 10 km 14,7 – hp 11 km 2,2 Hatter – Olderfjord >4 % 2500 meter 
  E6 Lakselv – Tana bru  
  E6 fy20 hp 16 km 30,6 – 35 >4 % 4600 meter, >6 % 2200 meter 
  E6 fy20 km 2,5 – 3,2 Gandvik >6 % 600 meter 
  E6 Tana bru - Kirkenes  
  E6 fy20 hp 25 km 10,6 – 12 Hauksjøen >4 % 1100 meter 
  E6 fy20 hp 25 km 19,6 – 20,5 Bugøyfjord >6 % 800 meter 
  E6 fy20 hp 27 km 2 – 3,2 Neiden >4 % 1200 meter 
  E6 fy20 hp 27 km 5,5 – 7,2 Munkebakken – Buktmyra >4 % 1500 meter 
  E6 fy20 hp 27 km 27 – 29,2 Tusenvika – Høybuktmoen >4 % 2000 meter 
  E6 fy20 hp 28 km 0,8 – 1,6 Høybuktmoen >6 % 600 meter 
  E6 fy20 hp 28 km 3,7 – 5 vest Hesseng >4 % 1300 meter 
  E8 Skibotn - riksgrensen  
  E8 hp 1 km 7,7 – 8,7 Fjellstove – Persskogen >4 % 1000 meter 
  E8 hp 1 km 24,5 – 26,8 Halsebakkan >4 % 2000 meter 
  E8 Hp 1 km 31,3 – 32,5 Kvitli >4 % 1200 meter 
  E8 hp 1 km 38 – 38,5 XE6 >6 % 500 meter 
  E69 Olderfjord - Nordkapp  
  E69 hp 4 km 0,8 – 1,8 Vedbotn >4 % 1000 meter 
  E69 hp 4 km 30 – 31,8 Fatimatunnelen >6 % 3600 meter 
  E69 hp 9 km 0,1 – 2,7 Skipsfjord >6 % 2200 meter, >9 % 600 meter 
  E69 hp 9 km 8 – 9,3 Magerøya >4 % 14300 meter, >6 % 500 meter 
  E69 hp 9 km 10,1 – 11,3 >7 % 1200 meter 
  E69 hp 9 km 12,4 – 13,2 XSkarsvåg – Kjeftafjellet >6 % 700 meter 
  E69 hp 9 km 15 - 18 >7 % 3000 meter 
  E69 hp 9 km 21,2 – 22,2 Jalgavarri – Nordkapp >4 % 1700 meter 
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Utfordring Virkning Strekning Omfang 
E75 

  E75 hp 8 km 5,7 – 6,9 >4 % 1200 meter 
  E75 Vardøtunnelen  
  Rv. 93  
  Rv. 93 hp 2 km 0 – 1,5 Kløfta >4 % 1500 meter 
  Rv. 93 hp 5 km 1,4 – 3,2 >4 % 1800 meter 
    
Fri høyde  
 
Definisjon: 
Fri høyde er en 
flaskehals ved fri 
høyde mindre enn 4,2 
m. 

Påvirker 
kjøretøyvalg og 
veivalg.  
 
 

E6 Alta bru.  fy 20 hp 4 km 8,9 
E6 Tana bru Fy 20 hp 22 km 35,1 
E69 Skarvbergtunnelen 
 
 
 

 

Randbebyggelse  
 
Definisjon: 
randbebyggelse er en 
flaskehals ved skiltet 
hastighet 60 km/t eller 
lavere over minimum  
4 km. 

Påvirker kjøretid 
og vegvalg. 
 
 

Veg Sted FHp FKm THp TKm 
E6 Nordkjosb. – Storf. gr 12 24,8 13 4,57
E6 Olderdalen 18 16,8 23 0,5
E6 Djupvika 23 14,28 23 19,18
E6 Rotsund 23 22,61 23 28,34
E6 Sørkjosen - Storslett 24 8,9 25 1
E6 Alta 3 14 6 2,1
E75 Vadsø 4 15,7 5 2,8
E75 Vardø 9 0,3 9 4,3 

Lengde Fartsgrense
5,3 50-60
4,1 50-60
4,9 60
5,7 60
4,8 50

15,6 50-60
4 50-60
4 50-60 

Bæreevne 
Definisjon: 
Bæreevne, flaskehals 
ved bæreevne mindre 
enn Bk 10. 

Påvirker 
kjøretøyvalg og 
vegvalg. 
 
 

 Stamvegnettet er tillatt for 10 tonn 
aksellast. Reell bæreevne er lavere på 
store deler av ruta.  Oversikt over disse 
kan framskaffes om ønskelig. 
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3.2.6 Kollektivtransport 

Selv om dette området totalt sett har en lav befolkningstetthet bor mange samlet i 
mindre tettsteder der det er få alternative vegstrekninger å velge mellom. Strukturen 
ligger dermed til rette for at det kan være en viss kollektivtransport mellom de ulike 
stedene, noe det også er. Småflytrafikken fyller også en del av bussens rolle i 
Finnmark. Integreringen av fly- og busstilbudet er lite belyst. 
 
Det er også naturlig å se området i forhold til hva som ligger rundt, det vil si 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, drevet av finske rutebilselskaper 
og med Rovaniemi som nav. Fra Kirkenes går det daglige busser til Russland i aksen 
Kirkenes – Nikel- Zapoljarnyj – Murmansk. Det bor grovt regnet en halv til en 
million mennesker i dette området med Murmansk som den virkelige storbyen. At det 
på sikt skulle være mulig å få god drift på slike bussruter virker ikke usannsynlig, 
spesielt ikke om det innføres lettelser i visumbestemmelsene og mer effektiv 
grensekontroll. Det er allerede innført en ordning med grenseboersertifikat for de som 
bor nærmere riksgrensen enn 30 km. Denne ordningen muliggjør en forenklet 
grensepassering for innehavere av grenseboersertifikatet.  
 
Både Alta og Hammerfest er byer med sterk vekst, og Alta lufthavn fungerer i stor 
grad som flyplass også for Hammerfest, i hvert fall når det gjelder trafikk mot Oslo. 
Kirkenes er en by der vi forventer vekst i årene som kommer. 
 
Det går busser med ekspressbusskarakter på samtlige riksveger i området. Den 
høyeste frekvensen finner vi i vestre del av området, og først og fremst tilknyttet E6. 
 
Det er ikke registrert kapasitetsproblemer for kollektivtrafikken knyttet til 
riksvegnettets standard og evne til å avvikle trafikken. Når det gjelder standard og 
utforming på kollektivknutepunkter og holdeplasser på ruta viser vi til utredningens 
kapittel 3.5. 
 
 
 
 



 29

3.2.7 Rassikring 

 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over rasutsatte punkt og strekninger med 
prioriteringsfaktor 4,0 eller høyere.  

Veg Navn skredområde(r) Tiltak 
Kostnad 
mill kr Prio.tall 

Ev 06-16 Indre Nordnes - Løkvoll Tunnel ca. 5,5 km 550 7,6
Ev 69-03 Sarnestunnel sør Støtteforbygning 25 m 2 7,2

Ev 06-14 
Vassbergan,Kløvenstein(Oteren-
Skibotn) Tunnel, ca 2,2 km 180 7,1

Ev 06-01 
Njirran øst, Langfjorden, Alta 
kommune 

NY plan 2010: Overbygg 
forlenges + voller 30 7,0

Ev 69 -08  Skipsfjorden Rensk, evt fanggrøft 5 6,9

Ev 69-03 Vesterelv v/Skarvbergtunnel 

Nett + bred grøft + utflytting av 
veg 
Tunnel 5 6,8

Ev 06-17 
Manndalsklubben, Løkvoll-
Skardalen 

Brei grøft mot isras og 
steinsprang. 20 6,7

Ev 69-05 Alfbaklia Bred grøft, voll 5 6,6
Rv 094-
10 Leirvikfloget - Saragammen 

Snøskjerm, delvis utflytting av 
veg 5 6,4

Ev 69-03 Alkeberget 
Bred grøft evt stedvis utflytting 
av veg 15 6,2

Ev 06-26 Mettevoll, Kvænangsfjellet Sør 
Ca. 105 m langt overbygg + 
terr.tiltak 25 5,8

Ev 06-28 
Rakkenesura, Kvænangsfjellet 
Nord 

Terrengtiltak, endelig løsning 
ikke valgt 15 5,8

Rv 093-
02 Kløfta snø/steinskred 

Snøskjerm + bred grøft + 20 m 
forstøtningsmur  
Alt tunnel/overbygg 7 5,7

Ev 06-02 Storsandnes* Tunnel/rasoverbygg 40 5,7
Ev 69-03 Indre Sortvik Utflytting av veg + bred grøft 5 5,0
Ev 69-03 Indre Molvik 80 m voll med fangdam 4 4,7
Ev 69-03 Skarvbergvika Utflytting av veg + bred grøft 3 4,7

 
* avhengig av valg av alternativ for parsell 1 på E6 Alta vest (lang tunnel her gjør at 
behov for tiltak faller bort) 
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3.2.8 Gang- og sykkelveg 

Det er et mål at det langs riksvegnettet utenfor byer og tettsteder skal være sikre 
skoleveger. I tillegg bør det være separate gang- og sykkelveger der trafikkmengden 
er høyere enn 1000 kjt./døgn og antall gående og syklende er mer enn ca. 50 pr. døgn. 
I store tettsteder med mer enn 5000 innbyggere og byer er det et viktig 
satsingsområde for Statens vegvesen i årene fremover å bygge sammenhengende 
sykkelvegnett. I de mindre tettstedene skal tilbudet til gående og syklende være 
tilfredsstillende. Utenfor tettstedene vil Statens vegvesen legge til rette for 
sykkelturisme. Det satses på gjennomgående skilting, og det søkes i størst mulig grad 
å legge sykkelruter til parallellvegnettet. 
 
På rute 8b vil det pr 01.01.2014 vær bygd ut 71,7 km med gang- og sykkelveger langs 
riksvegnettet. 49,8 km ligger langs riksveger som fungerer som skoleveg. 
 
Byer og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere 
Nedenfor følger en tabell som viser status og behov for utbygging for de byer og 
tettsteder som skal ha en plan for sammenhengende sykkelvegnett: 
 

Byer/tettsteder med mer enn 5000 innbyggere Status  

Behov 
(statlig 
ansvar) 
for 
utbygging

Alta Vedtatt 2009 9,93 

Hammerfest 
Under utarbeidelse. 
Ventes vedtatt 2010/2011 

3,5 

Vadsø Utarbeides og vedtas 2013 

Foreligger 
ikke 
vurderinger 
p.d.d. 

Kirkenes 

Utredningsarbeid pågår der en del  
gang- og sykkelvegløsninger inngår.
Plan forventes vedtatt før 2014   

Foreligger 
ikke p.d.d 

SUM  13,4 

 
 
Totalt er det i om lag 47,5 km gang- og sykkelveg langs riksveg som fungerer som 
skoleveg i dag innenfor rute 8b. Per 1.1.2014 er det ventet at dette har økt til 49,8 km4.  
 

3.3 Trafikksikkerhet 

3.3.1 Ulykkessituasjonen 

Tallet på trafikkulykker på rute 8b har vist en økende tendens de seneste årene. 
Økningen er på 10 % mellom de to siste femårsperiodene. 
 
I femårsperioden 2005-2009 ble 19 personer drept, 72 personer hardt skadd og 454 
                                                 
3 Dette inngår i Altapakken som per. 15.nov.2010 ikke er endelig stadfestet av kommunestyret i forhold 
til bompengefinansiering, dette forventes avklart før 2014.  Altapakken forutsetter en statlig andel, noe 
er satt av i HP 2010 – 13 og må følge den videre behandlingsprosess knyttet til Altapakken. 
4 Dette er et usikkert tall, blant annet på grunn av at flere prosjekter er avhengig av hva som skjer med Altapakken, 
samt at andre prosjekter kan bli skjøvet frem i tid eller igangsettes tidligere enn planlagt. 
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personer lettere skadd i til sammen 355 personskadeulykker på rute 8b. Den desidert 
største utfordringen på ruta når det gjelder tallet på trafikkulykker knytter seg til 
utforkjøringsulykkene, som har en andel på hele 52 % av totalen. Dernest følger 
møteulykker og kryssulykker om har en andel på henholdsvis 15 % og 13 % hver. 
 
Når det gjelder ulykkene med alvorligst skadegrad, var 46 % av de drepte og hardt 
skadde involvert i utforkjøringsulykker. 26 % av de drepte og hardt skadde var 
involvert i møteulykker. 
 
De aller fleste ulykkene skjer på E6 som har over 63 % av det totale ulykkestallet. 
Dette er også den lengste vegstrekningen på ruta. En andel på knapt 12 % av ulykkene 
skjer på rv. 94, drøyt 8 % på E75 og 6,5 % på rv. 93. De øvrige vegene på ruta har 
bare mindre ulykkesandeler. E6 har også flest av de alvorligste ulykkene med en 
andel på 57 % av de drepte og hardt skadde. Alvorlighetsgraden av ulykkene er 
imidlertid størst på rv. 93 som har hele 17,5 % av de drepte og hardt skadde ut ifra en 
ulykkesandel på 6,5 % av alle personskadeulykker. 
 
Ei ulykkesstrekning er definert som ei strekning på max. 1 km hvor det har skjedd 
minimum 10 politirapporterte personskadeulykker i løpet av 5 år. Det er ei slik 
strekning på rute 8b. Den befinner seg på E6 i Bossekop i Alta.  
 
Det er ett ulykkespunkt (dvs. minst 4 ulykker løpet av 5 år innenfor en strekning på 
100 meter) på rute 8b. Dette punktet ligger inne på den ulykkesstrekningen i 
Bossekop som er nevnt i forrige avsnitt. 
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Figurene nedenfor viser hvordan de alvorligste ulykkene fordeler seg på ulykkestyper 
på de vegene som inngår i rute 8b. 
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3.3.2 Midtrekkverk og forsterket midtoppmerking 

Samleoversikten i kulepunktene nedenfor omfatter delstrekninger på ruta med forventet ÅDT over 4000 kjt/døgn i 2044 og der fartsgrensen 
samtidig er 70 km/t eller høyere. Det vises til egen tabell for detaljert oversikt over strekninger. Tabellen følger vedlagt. 
 

 Antall km som pr 2014 mangler midtrekkverk på strekninger som vil ha ÅDT 8000-12000 i 2024: 0 km 
 

 Antall km som pr 2014 mangler forsterket midtoppmerking på strekninger som vil ha ÅDT 4000-8000 i 2024: 3,8 km 
 
I den følgende tabell vises oversikt over status og behov for tiltak i perioden 14-23 og 24 – 43.  Tiltakene vise etter følgende inndeling: 
 

A.     Firefelts veg med midtrekkverk/midtdeler  

B.     Midtrekkverk på to- og trefelts veg   

C.     Forsterket midtoppmerking – Oppmerket sperreområde  
D.     Forsterket midtoppmerking – Midtmarkering   

E.      Forsterket midtoppmerking – Rumleriller   

F.      Det er ikke gjennomført særskilte tiltak  
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Status og behov for tiltak mot møteulykker  -  Riksvegrute nr. 8b 
            
            

Fra Til Trafikkmengde Vegnr. Strekning fra - til Fylke 

Hp Km Hp Km 

Lengde 
(km) ÅDT 2010 Forventet 

ÅDT 2014 
Forventet 
ÅDT 2024 

Forventet 
ÅDT 2044 

E6 Hesseng - Førstevann Finnmark 28 7,438 28 11,198 3,76 7100 7300 7550 8100
                        

 
Situasjon pr 1/1-2010 Behov for tiltak i perioden 2014-2023 Behov for tiltak i perioden 2024-2043 Strekning fra - til Fylke 
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3.3.3 Tiltak mot utforkjøringsulykker 

Utforkjøringsulykkene skjer spredt over hele vegnettet uten store konsentrasjoner. 
Dette er tilfellet i enda høyere grad på rute 8b sammenlignet med rutene 7 og 8a. Det 
er således vanskelig å angi et eksakt antall km på vegruta hvor det er behov for 
spesielle tiltak mot denne ulykkestypen. Hvis noen strekninger skal pekes ut er E6 
Nordkjosbotn-Øvergård i Balsfjord og Oteren-Kvesmenes i Storfjord (denne 
strekningen planlegges utbedret/omlagt i perioden 2014 – 2019), E6 i området ved 
Porsangmoen i Porsanger, E6 ved Varangerbotn, E75 Varangerbotn-Vadsø og rv. 94 
Kvalsund-Kargenes, de som ligger nærmest. Disse strekningene utgjør om lag 70 km 
veglengde. 
 
Tallet på utforkjøringsulykker har vært økende de seneste årene i likhet med 
ulykkestallet generelt på rute 8b. Vi har derfor en utfordring med å prioritere gode 
tiltak i forhold til denne ulykkestypen.  
 
Viktige tiltak framover vil være å utbedre sideterrenget ved å fjerne påkjøringsfarlige 
hindre innenfor sikkerhetssonen, gjerne som strakstiltak i etterkant av TS-
inspeksjoner. Det er fremdeles et stort behov både for oppsetting av nytt rekkverk og 
oppgradering av eksisterende rekkverk som ikke tilfredsstiller dagens krav. Når det 
gjelder vegmerking er vi i oppstartfasen med å legge profilerte midtlinjer i region 
nord. Vi ser for oss at dette vil være et godt tiltak i årene framover, både i forhold til 
møteulykker og utforkjøringer, samtidig som vi også kommer i gang med å legge 
profilerte kantlinjer. Siktforbedrende tiltak og skilting er andre tiltak som kan virke 
positivt i forhold til utforkjøringsulykkene. 
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3.3.4 Sikring av tunneler 

Tunnelforskriften stiller krav til sikkerhet i alle riksvegtunneler med lengde over 500 m. 
Kravene skal innfris innen 2019. 

Navn 
Stedsangive

lse 
Leng

de 
TER

N Innfrir Beskrivelse 

  
Fylk

e Veg     
Tunnelfors

krift   
Larsberg 19 E6 505 Ja Nei Oppgradering sikkerhetsutrustning - Oppgradering belysning - udekket PE-skum (tiltak 2012) 
Skardal 19 E6 2 286 Ja Nei Oppgradering sikkerhetsutrustning - oppgradere belysning 

Isfjell 19 E6 3 246 Ja Nei Oppgradering sikkerhetsutrustning - oppgradere belysning 
Stallogarg

o 20 
Rv. 
94 2298 Ja Nei Oppgradering sikkerhetsutrustning - oppgradere belysning 

Skarvberg
et 20 E 69 2930 Ja Nei 

Profilutvidelse - oppgradering sikkerhetsutrustning - oppgradering belysning - havarilommer - 
udekket PE-skum - tekniske rom 
Alternativt bygge ny tunnel 

Sortvik 20 E 69 499 Ja ikke krav Udekket PE-skum 
Nordkapp 20 E 69 6870 Ja Nei Oppgradere sikkerhetsutrustning - oppgradere belysning 

Sarnes 20 E 69 203 Ja ikke krav   
Honnings

våg 20 E 69 4440 Ja Nei Oppgradering sikkerhetsutrustning - oppgradering belysning 
Vardø 20 E 75 2895 Ja Nei Oppgradere sikkerhetsutrustning - oppgradere belysning - havarilommer - tekniske rom 

 
. 
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3.3.5 Hvileplasser for tungtrafikken 

På rute 8b er det signalisert et behov for 9 døgnhvileplasser for tungtrafikken. Disse er 
på grunn av ønsket servicetilbud anbefalt etablert i tilknytning til byer og tettsteder og 
er tenkt lokalisert som følger: 

 E6 Skibotn 
 E6 Storslett 
 E6 Alta 
 E6 Lakselv 
 E6 Karasjok 
 E6 Tana bru 
 E6 Kirkenes 
 Rv. 93 Kautokeino 
 Rv. 94 Hammerfest 

 
I tillegg til døgnhvileplassene bør det etableres parkeringsmuligheter for kortere stopp 
på følgende steder: 

 E6  Karasjok – Tana bru 
 Rv. 92 Karasjok – Gievdneguoikka 
 Rv. 93 Alta – Kivilompolo 

 
I handlingsprogrammet for perioden 2010 – 2013 er det på rute 8b satt av 11 mill kr 
til etablering av hvileplasser. Det er forventet at døgnhvileplass i Alta vil realiseres i 
2011.   I tillegg planlegges det for at ytterligere to eller tre plasser etableres innen 
2014. 
 

3.3.6 Kjettingplasser 

Behovet for kjettingplasser synes å være dekket. En ny runde med kartlegging vil 
imidlertid bli gjennomført i løpet av sommeren/høsten 2010 og nye behov kan da vise 
seg å dukke opp. 
 

3.3.7 Kontrollplasser 

Ny kontrollplass er under planlegging i Alta og vil mest sannsynlig stå ferdig før 
01.01.2014. Behovet for kontrollplasser synes med det å være dekket.  
 

3.3.8 Rasteplasser for personbiler 

Rasteplasser og stopplasser skal ivareta flere hensyn, som bedre trafikksikkerhet, 
bedre service 
overfor trafikantene, økt opplevelseskvalitet langs vegene og mindre forsøpling og 
forurensning. Itillegg er hensynet til lovpålagt hviletid for førere av visse 
kjøretøytyper viktig. Enkelte steder blir 
raste- og stopplasser også brukt som kontrollplasser. 
Det er en fordel om avstanden mellom rasteplassene langs en vegrute er noenlunde 
jevn. 
Vegvesenets Håndbok 204 fra 1997 anbefaler at det langs avkjørselsfrie veger og 
motorveger bør finnes hovedrasteplasser med ca. 45 km mellomrom. 
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E75 mellom Varangerbotn og Vadsø er en del av Nasjonal turistveg. På denne 
strekningen vil det være behov for utbygging av rasteplasser for personbiltrafikken. 
Også på den øvrige delen av riksvegnettet på rute 8b antas det å være et stort behov 
for nye rasteplasser, men behovet er ennå ikke tilstrekkelig kartlagt. 
 
 
 
3.4 Miljøforhold 
  

3.4.1 Støy og luftforurensing 

Lokal luftforurensning er et problem som for en stor del er konsentrert om de største 
byene. Problemene er i disse områdene knyttet både til helse, nærmiljø, naturmiljø og 
kulturmiljø.  Forurensningsforskriften angir juridisk bindende grenseverdier for lokal 
luftkvalitet, i tillegg er det gitt nasjonale mål for luftkvalitet i 2010. 
 
Med unntak av byer og tettsteder (Alta, Hammerfest, Kirkenes) langs ruta, anses støy 
og luftforurensing for å være et begrenset problem på rute 8b. 
 
Kartlegging av utendørs og innendørs støy fra vegtrafikk i henhold til forskrift om 
begrensing av forurensing, forurensingsforskriften, kapittel 5 om støy, skal 
gjennomføres innen 2012 og forbedringstiltak utføres i etterkant. Rullering av 
prosessene skal skje hvert 4. år. Med implementering av EU-direktiv 2002/49/EF skal 
også alle større støykilder og større byområder støykartlegges og utbedringstiltak 
gjennomføres. Det må settes av midler til gjennomføring og oppfølging av dette.  
 
 

Antall personer Rute 

Innestøy > 38 Innestøy > 40 

SPI 

8b 0 0 731

 
CO2 utslipp Antall personer 

(tonn/år) PM10  NO2 

Rute 

  >=50 µg/m3, 7 x pr.år >=150 µg/m3, 8 x pr.år 

8b 184 559 0 0
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3.4.2 Biologisk mangfold 

Ot.prp.nr.52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) ble behandlet i Stortinget 9. juni 2009 med bred enighet, og vil 
bidra til økt fokus på ulike miljøtema i tiden framover. Statens vegvesen har i et 
pilotprosjekt koblet stamvegnettet mot Naturbasen (Direktoratet for Naturforvaltning), 
for å avdekke konflikter som basis for vurdering av tiltak. Store utfordringer er 
imidlertid knyttet til svært mangelfulle grunndata på en del områder, samtidig som 
oppdatering av datagrunnlaget i Naturbasen er en kommunal oppgave med tilhørende 
prioritering av knappe ressurser til dette viktige arbeidet. Kanalisering av midler for 
oppgradering av basisdata er påkrevd for å kunne ta best mulig beslutninger ved 
tiltaksvurderinger. 
 
Konflikter mellom eksisterende riksveg og biologisk mangfold er vist i tabeller og på 
kart. Konfliktene er ikke fagvurdert pr 15.11.2010. Tiltak for å redusere påkjørsler av 
elg og annet vilt er en av de store utfordringene når det gjelder biologisk mangfold på 
denne ruta. I tabellen under er det liste opp beiteområder og trekkveger hentet fra 
Naturbasen. Hvert område må gjennom en faglig vurdering i samarbeid med 
fagpersoner og sektormyndigheter, og tiltak må tilpasses lokale forhold. Aktuelle 
tiltak kan være av type ledegjerder, kratt/siktrydding, periodevis skilting ved bruk av 
mobile skilt, nedsatt fart, med mer. Over- eller underganger for viltpassasjer kan være 
aktuelt spesielle steder.  
 
 
 
Oversikt Økologiske konflikter 
Konflikt type Viktige 

arter 
Prioriterte 
naturtyper 

Krysningsområde for 
vilt 

Antall 54 15 21 

 
 
Prioriterte naturtyper inkluderer blant annet beiteskog, kystgranskog, kalkskog, bekkedrag, 
deltaområder, brakkvannsdelta, naturbeitemark, gråor-heggeskog, hagemark, bekkeløp, kalksjø, 
kalkrike områder i fjæra. Naturtyper som er viktige for å opprettholde mangfoldet i naturen. 
 
Viktige artsforekomster omfatter arter med spesiell betydning for å opprettholde mangfoldet i naturen. 
 
 
Krysningsområder for vilt viser økologiske korridorer, primært områder der elg/hjortevilt krysser veg. 
 
 
 (se eget vedlegg for mer informasjon) 
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Vilt og rein 
Konflikter mellom vilt og vegnett gjelder i første rekke elg. For tamrein gjelder i stor 
grad tilsvarende utfordringer. Det er behov for midler til kartleggings- og 
overvåkningsprosjekter. Dette for å få kunnskap om utfordringene og utprøving/effekt 
av tiltak i samarbeidsprosjekter med andre sektorer, lokal viltnemnd, miljøforvaltning 
og forskningsinstitusjoner.  
 
Tabeller og kart under viser henholdsvis krysningspunkter for vilt langs ruta (Kilde: 
Naturbasen) og en fylkesvis oversikt over påkjørsler i Nordland og Troms fylker 
(Kilde: SSB). 
 
 
Krysningsområder for vilt  

Kart id NATURBASEID 
AR
T FYLKE VEG FRA HP 

FRA 
METER TIL HP 

TIL 
METER NAVN 

58 BA00039900 Elg 19 E6 24 316 24 730 Langslett 

61 BA00048098 Elg 20 E6 21 30200 21 30596 
Geavgnoaisuolu 
Laksjohka - Finland 

62 BA00047761 Elg 20 E6 18 29335 18 29734 Skaravadda - Finland 

67 BA00007112 Elg 20 R93 7 39130 7 39531 Geadgemaras 

68 BA00048095 Elg 20 E6 20 15964 20 16361 Goaskinroaivvi - Finland 

70 BA00048106 Elg 20 E6 20 20937 20 21342 Viddasoaivi - Finland 

71 BA00048096 Elg 20 E6 20 25591 20 25989 Ovddaldasvarri - Finland 

74 BA00047758 Elg 20 E6 19 5799 19 6200 Giellavarri - Finland 

75 BA00006963 Elg 20 R93 4 13809 4 14211 Njalgeanan 

76 BA00047690 Elg 20 E6 17 21016 17 21413 Sieidenjunni 

77 BA00047762 Elg 20 E6 18 24492 18 24890 Savkadasjohka - Finland 

79 BA00006955 Elg 20 R93 4 4158 4 4561 Vuovdejavri 

81 BA00006954 Elg 20 R93 4 2556 4 2957 Gearbmasvuovdi 

85 BA00006983 Elg 20 R93 5 23304 5 23708 Lappuskaidi 

86 BA00048093 Elg 20 E6 23 6289 23 6688 Seidafjellet 

87 BA00006970 Elg 20 R93 5 9352 5 9751  
      88 

BA00047693 Elg 20 E6 17 25127 17 25524 
Stuorra Guorbmet - Ucca 
Guorbmet 

      89 
BA00048375 Elg 20 E6 23 14598 23 14997 

Seidafjellet ved 
Rovvejeaggi 

      91 
BA00047681 Elg 20 E6 18 12588 18 12988 

Vuollevuoppevarri - 
Finland 

      92 
BA00062393 Elg 20 E6 16 32408 16 32811 

Caddejohkdalen – 
Luostejohkdalen 

90 BA00062268 Elg 20 E6 11 1653 11 2050 Olderfjorddalen 
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Påkjørsler hjortevilt - fylkesvis oversikt over fallvilt (Kilde: SSB 2010) 
 
 
 
 

           

   2005-6 2006-7 2007-8 2008-9 2009-10 
Troms Elg 41 72 42 49 51 
  Hjort 0 0 0 0 0 
  Rådyr 5 3 5 1 7 

  Totalt 46 75 47 50 58 

      

   2005-6 2006-7 2007-8 2008-9 2009-10 
Finnmark Elg 41 44 32 24 25 
  Hjort 0 0 0 0 0 
  Rådyr 0 1 0 2 1 

 Totalt 41 45 32 26 26 
 
 
 
 
 
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, etter region, årsak, dyr, tid og statistikkvariabel Foreløpige tall 
2009/2010. Ut fra denne oversikten kan vi se at det for region nord de siste 5 årene hovedsakelig er elgpåkjørsler 
som er den største konflikten, og at det er relativt store årlige variasjoner, men at man kan spore en viss øking i 
antallet påkjørsler. Ser man på samme statistikk for resten av landet finner man liknede årlige variasjoner som for 
Region nord. Det er også viktig å merke seg at denne statistikken er ufullstendig, da det er frivillig for kommunene 
å registrere fallvilt, og det er i denne oversikten kun tilfeller hvor dyret blir funnet dødt som er registrert. Det vil 
være mange tilfeller hvor dyret overlever eller ikke blir funnet som ikke kommer frem i denne oversikten. 

 
  



 49

 
 
 
 



 50

Rein 
 
Reinpåkjørsler er en miljø- og trafikksikkerhetsutfordring i alle områder hvor det 
drives med tamrein i nærheten av veg. I Finnmark/Nord-Troms er denne utfordringen 
spesielt stor da reindriften er en stor næring med mange utøvere og mange rein.  
 
 
År Øst-

Finnmark 
Polmak/Varanger Karasjok Vest-

Finnmark 
Troms Totalt 

2006-
7 

83413 24914 58499 93915 11972 272713 

2005-
6 

81127 25073 56053 89030 11123 262406 

2004-
5 

78332 24664 53668 92714 11272 260650 

2003-
4 

73664 24179 49485 96536 10556 254420 

2002-
3 

63389 21623 41766 84214 9922 220914 

Tabell: Antall rein i vårflokk pr 31.mars, etter reinbeiteområde etter region, tid og statistikkvariabel 
(Kilde: SSB 2010) 
 
 
Hvert år flyttes rein fra vidda til kysten for sommerbeite (april-juni) og tilbake om 
høsten (oktober-november). Flokkene krysser rute 8b mange steder i løpet av 
flytteperiodene. Illustrasjonen nedenfor viser prøveskilt for bruk ved reinflytting. 
Sommerbeite på kysten sammenfaller med turisttrafikk til og fra bl.a. Nordkapp via 
E6/E69 og rv. 92/93 og turist- og næringstrafikk på rv. 94 Skáidi – Hammerfest.  
 
Antall rein som hvert år skades eller drepes langs vegene i Finnmark og Nord-Troms 
er usikkert, men en gjennomgang av forsikringsselskapenes og politiets tall i 2007 
konkluderte med ca 500 reinpåkjørsler i Finnmark i året. I 2009 ble 254 reinpåkjørsler 
anmeldt, hvorav 87 % skjedde i Vest-Finnmark (Reinpolitiet, 2010). 
 
Aktuelle tiltak kan være:  

 Krattrydding  
 Kampanjeskilt på kryss-strekninger i flyttperioder 
 Refleksmerking - gevir/klave  
 Fartsreduksjon 
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Skilt for reinflytting – fra prøveprosjekt for å redusere reinpåkjørsler i Finnmark (Kilde: 
Euroskilt) 
 

Fremmede arter 

Vegetasjon langs vegen inkluderer en rekke fremmede arter som vokser fram på 
bekostning av stedtilknyttede planter. Frøblandinger kan spre ”verstinger”, f.eks 
lupiner, sibirbjørnekjeks og tromsøpalme med hybrider. For å få bedre oversikt over 
art og utbredelse i regionen er kartlegging av utvalgte områder i gang.  
 
Det jobbes med kartlegging av vegkantvegetasjon inkl. fremmede arter. Og en 
handlingsplan for håndtering av fremmede invaderende arter er under utarbeiding. 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.  
 

EU’s vanndirektiv/vannforskriften 

Oppfølging av vannforskriften skjer i prosesser, som fra 1.1.2010 ledes av 
vannregionmyndigheten, som er Fylkeskommunen (koordineringsansvar) og med 
Fylkesmannens miljøvernavdeling som miljøfaglig ansvarlig. Målet med arbeidet er å 
tilbakeføre vannforekomstene til sin opprinnelige, naturlige eller best mulige 
økologisk tilstand i henhold til karakterisering. Statens vegvesen har ansvar for 
kartlegging, planlegging og gjennomføring av flere utbedringstiltak knyttet til Riks- 
og fylkesvegnettet. Utbedringstiltak vil hovedsakelig være for eksempel utskifting av 
kulvert og/eller anlegge terskler for å lette fiskevandring. Åpning av fyllinger for 
bedre vanngjennomstrømning og miljøtilpasninger av forebygninger og 
erosjonssikringstiltak kan også være aktuelt. Kartlegging av fyllinger og strandsoner 
er mangelfull, og en oppdatering kan medføre avdekning av flere utbedringstiltak og 
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følgelig økte utbedringskostnader. Langs rute 8b (Ev75, Ev 6, Ev 69, Rv 92/93) er det 
anslått 20-25 utbedringstiltak på bakgrunn av grovkartlegging (2009).  
 
Bildet nedenfor viser eksempel på utbedring av vandringshinder for fisk ved å heve 
vannspeil/anlegge terskler nedstrøms hinder; A viser situasjonen før utbedring og B 
viser samme punkt etter utbedring. Stedet er Risvågvassdraget på Sørøya i Hasvik 
kommune 
 
 
 

 
 
A. Før (Foto: Knut Aune Hoseth)           B. Etter (Foto: Gunnar Kristiansen) 
 
 

3.4.3 Områder med vernestatus 

Temakartene viser hvor riksveg går gjennom viktige områder med hensyn til natur-
/kulturmiljø (nasjonalpark/landskapsvernområde, naturreservat, kulturminner, -miljø, 
-landskap og dyrket jord). Informasjon er hentet fra ulike kilder, som NVDB 
(Nasjonal vegdatabank ved Statens vegvesen), Naturbasen (Direktoratet for 
Naturforvaltning) og Kulturminnesok.no (Riksantikvaren).  
 
I kartene vises følgende:  
Kulturlandskap – landskap med viktige biologiske og/eller kulturhistoriske verdier 
Verneforslag – områder som er foreslått vernet etter naturvernloven, Svalbardloven, 
Svalbardmiljøloven og viltloven 
Verneområder – områder vernet etter naturvernloven, Svalbardloven, 
Svalbardmiljøloven og viltloven 
Statlig sikra friluftsområder – friluftsområder som er sikret for allmenn bruk ved at 
staten har kjøpt dem eller skaffet seg spesielle rettigheter i dem 
 
Miljøtema i NVDB viser steder langs ruta der det er gjort spesielle merknader 
vedrørende tema som fremmede arter, vegminner, naturvernområder, viktige 
artsforekomster, landskapsbilde, landskapsbelastning og vegetasjon.  
 
Museale verdier - Statens vegvesens verneobjekter. 
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Kulturminner rute 8b - innenfor en buffer på 1 km langs E65 
Tabell og kart viser kulturminner langs ruta. Kartet er først og fremst ment som en 
illustrasjon på det store antallet kulturminner som finnes her.  
 

Stedsangivelse 
Antall 

kulturminner Type kulturminne  Antall 

Fylke  Navn   

19 Troms 170   Annen arkelogisk lokalitet  2
       Bosetning-aktivitetsområde 112
       Båtstøanlegg 4
       Fangstlokalitet 3
       Funnsted  28
       Gravfelt  1
       Gravminne  6
       Kirkested  7
       Rituell-kultisk lokalitet 1
       Røysfelt  1
       Tjærebrenningsanlegg 2
       * Ingen betegnelse 2

        Totalt 169
       
       

Stedsangivelse 
Antall 

kulturminner Type kulturminne Antall 

Fylke  Navn          

20 Finnmark 741   Annen arkelogisk lokalitet 30
        Annen type lokalitet 17
        Bautasteinslokalitet 2
        Bergkunst  8
        Bosetning-aktivitetsområde 343
        Fangstlokalitet 95
        Forsvarsanlegg 1
        Funnsted  58
        Gravfelt  15
        Gravminne  56
        Innskrift/ristning 2
        Kirkested  30
        Kullfremstillingsanlegg 1
        Ovnslokalitet  5
        Rituell-kultisk lokalitet 6
        Rydningsrøyslokalitet 3
        Røysfelt  13
        Skipsfunn  1
        Steinbrudd  1
        Teltboplass  6
        Tjærebrenningsanlegg 4
        Tradisjonslokalitet 4
        Utmarkskulturminner 12
        * Ingen betegnelse 28

        Totalt 741

                                                 
5 NB! Det finnes også kulturminneflater, som må hensyntas.  Disse ligger inne på kartet, men er 
vanskelig å se pga. målestokk på kart. 
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3.4.4 Antall objekter i verneplanen 
 
 
Tabellen viser objekter fra Statens vegvesens verneplan, og vises i kart i avsnitt 3.4.3. 
 
 

Objekt nr.  Stedsangivelse Beskrivelse 
  Fylke Veg   

104 Finnmark E 75 Smia vegsletta 1946 
101 Finnmark E 6 Talvik vegstasjon 1945 

1 Finnmark RV 93 Bæskades varderekka 1800 tallet 
2 Finnmark RV 93 Bæskades kjøreveg 1932 

109 Troms E 6/E8 Hatteng tjenestebolig 1924 
105 Troms E 8 Markedsvegen 1800 tallet 
108 Troms E 6 Nordreisa gamle bru 1899 

 

 
3.5 Universell utforming 
Det er en uttalt målsetting å oppgradere terminaler og knutepunkt i byene til 
tilfredsstillende standard både kapasitetsmessig og m.h.t. universell utforming, samt 
sørge for god tilrettelegging av knutepunkt utenfor byer og tettsteder og utbedring og 
nyetablering av holdeplasser i om omkring byer/tettsteder og på landeveg 
(hovedsakelig skoleskyss). En grov gjennomgang av ruta viser ellers at det pr. 2010 er 
skiltet i alt om lag 356 holdeplasser langs rute 8b.  Graden av universelt utformete 
anlegg er generelt meget lav.  Standarden på disse er nærmest uten unntak ikke 
tilfredsstillende verken i forhold til geometrisk standard eller universell utforming. 
Det er et betydelig antall holdeplasser som i dag har en standard langt under de krav 
som stilles til universell utforming, både mht manglende plattform, god skilting og 
lesbarhet og tilfredsstillende lehus. 
 
 
Pr 01.01.2014 vil det være tre kollektivknutepunkt på rute 8b som er universelt 
utformet; Storslett, Alta og Skaidi, alle på E6.  
Det gjenstår å gjøre tiltak på følgende 8 knutepunkt: 

 E6/E69 Olderfjord 
 E6 Lakselv 
 E6/E75 Varangerbotn 
 E6 Kirkenes 
 E75 Vadsø 
 E75 Vardø 
 Rv. 93 Kautokeino 
 Rv. 94 Hammerfest 

 
På ruta er det ca 638 holdeplasser langs riksvegnettet. Standarden på disse er nærmest 
uten unntak ikke tilfredsstillende verken i forhold til geometrisk eller universell 
utforming 
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3.6 Andre temaer 

3.6.1 Riksveger gjennom byer og tettsteder 

På rute 8b går riksvegnettet gjennom følgende byer/tettsteder: 
Veg By/tettsted Status/problemstilling 
E6 Nordkjosbotn Randbebyggelse, omlegging er planlagt 
E6 Oteren Behov for TS- og miljøtiltak samt gang- og sykkelveg. Omlegging 

er planlagt. 
E6 Skibotn Behov for miljø- og TS-tiltak. Sentrumsplan er under utarbeidelse 

og tiltak foreslås i denne. 
E6 Sørkjosen Behov for TS- og miljøtiltak. 
E6 Storslett Forholdene gjennom Storslett er akseptable med gang- og 

sykkelveg. 
E6 Alta Det er stor lokaltrafikk på E6 i Alta da vegen fungerer både som 

lokalveg og gjennomfartsåre. Problemer er knyttet til både 
framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. KVU for Alta er under 
utarbeidelse. 

E6 Lakselv Fortau og gang-/sykkelveg er bygd ut på størstedelen av strekningen.
E6 Karasjok Fortau og gang-/sykkelveg er bygd ut på størstedelen av strekningen.
E6 Tana bru Det planlegges omlegging av E6 og bygging av ny bru.  
E6  Hesseng E6 er bygd ut til god standard gjennom Hesseng, inkl gang- og 

sykkelveg. 
E6 Kirkenes Enkelte tiltak gjennomført, fortsatt betydelige behov for TS- og 

miljøtiltak. 
E75 Vestre 

Jakobselv 
Nybygd gang- og sykkelveg, noe behov for trafikksikkerhetstiltak. 

E75 Vadsø Behov for trafikksikkerhets- og miljøtiltak. 
E75 Vardø Behov for trafikksikkerhets- og miljøtiltak. 
E105 Elvenes Behov for 100 m gang- og sykkelveg. Tiltaket vurderes tatt med i 

plan for omlegging av vegen. 
Rv. 93 Kautokeino Forholdene gjennom Kautokeino er akseptable. 
Rv. 94 Hammerfest Rv. 94 gjennom Hammerfest fungerer både som lokalveg og 

gjennomfartsåre med tilhørende problemer knyttet til 
framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Tiltak langs 
eksisterende rv. 94 gjennomføres samtidig med at plan for 
omlegging av rv. 94 gjennom Hammerfest er under utarbeidelse. 

 
Der riksvegen går gjennom tettsteder betyr det ofte at vegen og tettstedene påfører 
hverandre gjensidige problemer. Vegen er til hinder/ulempe for videre utvikling av 
tettstedene, den gir en trafikk- og miljøbelastning for lokalsamfunnet samtidig som en 
har en svært uheldig sammenblanding av lokal- og fjerntrafikk, samt tungtrafikk som 
gir redusert framkommelighet. 
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4 Mål for utvikling av rute 8b 
 
4.1 Utfordringer 
E6 på rute 8b er den ene viktige transportåren for næringstransporter og turisttrafikk 
til og fra Finnmark og Nord-Troms og den eneste vegforbindelsen gjennom Norge 
mellom Finnmark og det øvrige Nord-Norge. Også i et Nordområdeperspektiv er E6 
en viktig transportåre på rute 8b. 
 
Ruta er en tildels sammensatt rute med til dels svært varierende utfordringer. Enkelte 
steder er det for lav kapasitet og trafikkmengde stor nok til at 4 felt bør bygges, mens 
andre strekninger har mindre trafikk og generelt lav geometrisk standard. Delvis er 
det også relativt høye ulykkeskostnader og lave fartsgrenser.  
 
Utfordringer oppsummert: 

 Ca. 90 % av vegnettet har en ÅDT på mindre enn 1500. 
 9 % har en ÅDT på mellom 1500-4000 (utbedringsstandard).  
 Trafikken er klart størst i og rundt byene og særlig knyttet til Alta og 

Hammerfest (8000 – 12000). 
 21 % av vegnettet har fartsgrense 90.  
 Ca 15 % har fartsgrense 70 eller lavere. 
 Lange strekninger med smal og svingete veg. 
 En god del høyfjellsproblematikk og flaskehalser knyttet til stigning, fri 

høyde og bredde. 
 Problemer med vinterregularitet flere steder 
 Kollektiv og lokalmiljøutfordringer først og fremst knyttet til byene. 
 G/S - veger: en del planer på plass, men fortsatt noen uløste behov.  Innen 

2013 vil alle ha planene på plass.   
 Trafikksikkerhet: svært mange utforkjøringsulykker. De fleste på E6 som 

også er den lengste strekningen.  En del på rv. 94.  
 1 ulykkesstrekning og ett ulykkespunkt, begge på E6 i Alta. 
 Mye rasproblematikk på deler av ruta, særlig de kystnære områdene. 
 En del tunneler på ruta – problematikk knyttet til standard og sikkerhet. 

 
4.2 Overordnede mål i et langsiktig perspektiv 
De rutevise utredningene tar utgangspunkt i de transportpolitiske føringene som er gitt 
i nasjonal transportplan 2010 – 2019. Det innebærer følgende fire hovedmål: 
framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming. 
 
Med utgangpunkt i rapport fra tverretatlig prosjektgruppe foreligger følgende forslag 
til revidert målstruktur for NTP (Nasjonal transportplan 2014–2023,Revisjon av 
målstrukturen). 
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Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig
transportsystem som dekker samfunnets behov for

transport og fremmer regional utvikling.

Bedre framkommelighet og
reduserte avstandskostnader
for å styrke konkurransekraften
i næringslivet og for å
bidra til å opprettholde
hovedtrekkene i bosettings
mønsteret

Transportpolitikken skal bygges
på en visjon om at det ikke skal
forekomme ulykker med drepte
eller hardt skadde 
i transportsektoren.

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

Transportsystemet skal være
universelt utformet.

F4: Framkommelighet for
gående og syklende skal
øke i perioden

F1a: Transporttilbudet i
transportsystemet skal
bedres i perioden

F1b: Påliteligheten i
transportsystemet skal
bedres i perioden

F2 + F5: 
Avstandskostnader
og reisetider i og mellom
regioner skal reduseres i
perioden

F3: Rushtidsforsinkelser
for næringsliv og 
kollektivtransport i de 
fire største
byområdene
skal reduseres
i perioden. 

M3 Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for lokal luftforurensning og støy

M1/M2  Bidra til at transportsektoren
reduserer klimagassutslippene med 
2,5‐4 mill tonn CO2‐ekv i forhold til
forventet utslipp i 2020 og redusere
NOx‐utslippene i sektoren

M4/M5 Unngå inngrep i vernede 
naturområder, ivareta viktige 
økologiske funksjoner og begrense
inngrep i vernede kulturminner/‐miljø,
nasjonalt verdifullt kulturlandskap og
dyrket jord

M6: Unngå utslipp av olje eller
andre miljøfarlige kjemikalier
som følge av uønskede
hendelser til sjøs.

T1: Kollektivtransportsystemet
skal bli mer
universelt utformet i
perioden.

S1: Antall personer som blir
drept eller hardt skadde i
vegtrafikken skal reduseres
med minst en tredel innen
2020.

F6: Ivareta og forbedre 
eksisterende 
infrastruktur
i perioden 

S2: Opprettholde eller 
øke et høyt sikkerhetsnivå
i luft‐, sjø‐ og 
jernbanetransporten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedmål for ruta: effektiv, sikker, forutsigbar og miljøvennlig transportåre for 
næringslivets transporter, og for regionale og lokale transportbrukere. For rute 8b 
betyr dette: 
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Mål for ruta i et langsiktig perspektiv 
 
Framkommelighet 
Det er et mål å gi økt framkommelighet og reduserte avstandskostnader mellom 
regioner, noe som betyr at det er sentralt at en transport med godkjent vekt, lengde og 
høyde kommer fram og at reisetiden er forutsigbar. Det innebærer at det i det i et 30-
års perspektiv er et mål å oppnå redusert reisetid på en sikker og forutsigbar måte for 
næringslivets langdistansetransporter. Dette omfatter de internasjonale, nasjonale og 
til dels regionale transportene.  
 
Funn fra nordområdeutredningen6 peker på at framtidig vekst krever konsentrert 
satsing (i industri, olje- og gassektoren og havbruk) for å utvikle attraktive og sterke 
næringsmiljøer med god kompetanse. Det er behov for gode veger inn til 
regionsentrene, gode tverrforbindelser fra havbruksområdene inn til riksveg og 
jernbane, styrking av hovedforbindelsen nord-sør E6 og tverrforbindelsene til 
nabolandene 
 
En viktig målsetting for riksvegnettet er derfor å bidra til å forsterke og realisere en 
positiv utvikling og vekst i nordområdene. 
 
Eksisterende infrastruktur skal ivaretas og forbedres i perioden 
 
Ved slutten av 30-årsperspektivet bør ruta bære preg av en enhetlig standard over 
lengre strekninger, ha lav ulykkesrisiko og de til enhver tid gjeldene miljøkrav skal 
være oppfylt. Det bør være tilfredsstillende tilbud til gående og syklende og 
transportsystemet skal være universelt utformet.  
 
Nærmere om anbefalt vegstandard for ruta i kap. 5.1. 
 
Trafikksikkerhet 
Arbeidet med trafikksikkerhet bygger på en visjon om at det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.  
 
Det er et mål å øke den trafikksikkerhetsmessige standarden og utvikle vegnettet slik 
at antall ulykker og konsekvensene av ulykkene reduseres. Med bakgrunn i 
dominerende ulykkestyper; utforkjøringsulykker og møteulykker, bør innsatsen rettes 
mot tiltak for å forebygge disse samt redusere alvorlighetsgraden. Tallet på drepte og 
hardt skadde bør reduseres med 50 prosent. 
 
Miljø 

 Lokal luftforurensning (PM10 og NO2): Ingen personer skal utsettes for 
konsentrasjoner av PM10 og NO2 som overskrider de nasjonale målene innen 
utgangen av planperioden 2010-2019.*) 

 Støy (38 dB): Reduksjon i innendørs støynivå skal som minimum oppfylle 
nasjonale mål innen 2020. **) 

 Vannforekomster: Alle registrerte konflikter mellom veg og vannforekomster 
skal utbedres innen 2018. 

                                                 
6 Strategisk utredning av infrastrukturbehov i nord, fase 1 



 62

 Biologisk mangfold: Alle registrerte konflikter mellom veg og biologisk 
mangfold skal utbedres i et 30-årsperspektiv, i den grad det er 
teknisk/økonomisk mulig å utbedre.  

 Viktige naturområder: Unngå nye inngrep i viktige naturområder 
(nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater) utover det som 
måtte være en konsekvens av prosjekter omtalt i NTP 2010-2019.  

 Kulturminner, -miljø, -landskap og dyrket jord: Nye inngrep i kulturminner, -
miljø, -landskap og dyrket jord skal begrenses mest mulig.  

 Naturmiljø: Unngå prosjekter med meget stor negativ konsekvens for 
naturmiljø. 

 Vegminner: Alle objektene i verneplanen skal ivaretas. 
 

*) De nasjonale målene for PM10 og NO2 er som følger: 
- PM10 = 50 μg/m3 svevestøv maks 7 dager per år 
- NO2 = 150 μg/m3 maks 8 timer per år 
 

**) De nasjonale målene for innendørs støynivå er som følger: 
- Antall personer utsatt for innendørs støynivå over 38 dB skal reduseres med 

30 % 
   innen 2020 i forhold til 2005 

(Her vil det etter hvert komme en ny forskrift og denne kan medføre en 
endring i målsettingene) 

 
Universell utforming  

 Alle knutepunkter, terminaler, holdeplasser og stoppesteder som er statens 
ansvar, skal innen 2025 tilfredsstille kravene til universell utforming. 

 
Tilstandsmål i et 30-årsperspektiv 
• Alle veger med ÅDT større enn 8000 kjt/døgn har vegnormalstandard etter kap C i 
hb. 017. 
• Alle veger med ÅDT mindre enn 8000 kjt/døgn skal som minimum være utbygd til 
utbedringsstandard. 
• Riksvegnettet framstår som effektivt, forutsigbart og sikkert. 
• Alle pr. i dag kjente raspunkt og rasstrekninger er sikret. 
• Tallet på drepte og hardt skadde er redusert med 50 prosent. 
• Forfallet er fjernet. 
• Skoleveger og strekninger med minst 50 gående og syklende pr. døgn har 
sykkelveger.  
• Nasjonale sykkelruter har gjennomgående minimumsstandard.  
• Det er utbygd sammenhengende nett i byer og tettsteder. 
• Krav til godt miljø langs vegen er oppfylt og det er gjennomført miljøforbedringer i 
tettsteder og ved viktige natur og kulturområder. 
• Støynivå, luftkvalitet og vannkvalitet holder nasjonale mål. 
• Ekspressbusstrafikken har god framkommelighet, gode knutepunkt og gode 
holdeplasser. 
• Alle nye anlegg og alle eksisterende som er trafikkert av ekspressbuss er universelt 
utformet. 
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4.3 Strekningsvise mål 
 
Strekning Utfordringer Mål 

   

Nordkjosbotn - Alta Korte deler av strekningen har 
vegnormalstandard.   

Varierende horisontalkurvatur, 
samt strekninger med for liten 
vegbredde på deler av 
strekningen. Delstrekninger med 
flere skarpe kurver som gir økt 
ulykkesrisiko og redusert 
framkommelighet.  
Randbebyggelse og redusert 
fartsgrense på deler av 
strekningen. 

Høyfjellsproblematikk med 
redusert framkommelighet 
vinterstid. 

Flere flaskehalser knyttet til 
stigning og høyfjells-
problematikk på strekningen.  

Rasproblematikk på flere deler 
av strekningen. 

Mer jevn og gjennomgående forbedret 
vegstandard.   
 
Redusert reisetid for næringslivets transporter.  
 
Bedre trafikksikkerhetsmessig standard.   
 
Fjerne flaskehalser på strekningen. 
 
Gjennomføre rassikringstiltak. 
 
God vinterregularitet. 
 

 

Alta - Kirkenes Varierende horisontalkurvatur, 
samt lange strekninger med for 
liten vegbredde. 

Randbebyggelse og redusert 
fartsgrense på deler av 
strekningen. 

Høyfjellsproblematikk med 
redusert framkommelighet 
vinterstid. 

Flere flaskehalser knyttet til 
stigning, høyfjellsproblematikk 
og fri høyde på strekningen. 

Mer jevn og gjennomgående forbedret 
vegstandard.   
 
Redusert reisetid for næringslivets transporter.  
 
Bedre trafikksikkerhetsmessig standard.  
  
Fjerne flaskehalser på strekningen. 
 
God framkommelighet og utbedret 
vegstandard til intermodalt godsknutepunkt 
(Kirkenes).  
 
God vinterregularitet. 
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4.4 Mål for byområdene 
 
Byområder Utfordringer Mål 

   

Alta Sterkt trafikkert riksveg 
gjennom sentrum gir store 
problemer i forhold til 
kapasitet, trafikksikkerhet og 
miljø.  

Ulykkesstrekning/-punkt ved 
Bossekop. 

Gjennomføre tiltak for Alta by som forbedrer 
transportsystemet både miljømessig og 
avviklingsmessig. 

Etablere sammenhengende gang- og 
sykkelvegnett.  

Gjennomføre miljø- og trafikksikkerhetstiltak. 

Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle. 

Antall personskadeulykker skal reduseres. 

Mulige tiltak og prosjekter er skissert i KVU for 
Alta, som også innebærer konsept der 
avlastningsveg nær sentrum velges. 

Kirkenes Riksveg gjennom sentrum gir 
problematikk i forhold til 
kapasitet, trafikksikkerhet og 
miljø. 

Utvikling av Nordområdene 
innebærer utfordringer på 
infrastruktursiden 

Gjennomføre tiltak for Kirkenes by som 
forbedrer transportsystemet både miljømessig og 
avviklingsmessig. 

God framkommelighet på tilknytning til havn og 
godsterminal. 
 
 

Vadsø Riksveg gjennom sentrum gir 
problematikk i forhold til 
trafikksikkerhet og miljø. 

Gjennomføre tiltak for Vadsø by som forbedrer 
transportsystemet med hensyn på miljø og 
trafikksikkerhet. 

Hammerfest Riksveg gjennom sentrum gir 
problematikk i forhold til 
kapasitet, trafikksikkerhet og 
miljø.  

 

Gjennomføre tiltak for Hammerfest by som 
forbedrer transportsystemet både miljømessig og 
avviklingsmessig. 

God framkommelighet på tilknytning til havn og 
godsterminal. 
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4.5 Mål for mellomriksvegene/tilknytninger 
 
Mellomriksforbindelser/
tilknytninger 

Utfordringer Mål 

   

Mellomriksveger Framkommelighetsproblemer på 
partier med stigning, dårlig 
kurvatur og smal veg. 

En del ulykker. 

Utvikling av Nordområdene 
innebærer utfordringer på 
infrastruktursiden. 

Mer jevn og gjennomgående forbedret 
vegstandard.   

Redusert reisetid for næringslivets 
transporter.   

Fjerne flaskehalser på strekningen. 

Antall personskadeulykker skal reduseres. 

God framkommelighet og utbedret 
vegstandard til intermodale godsknutepunkt. 

Oppgradering av E6 og viktige tverrveger til 
naboland som strekningene Kirkenes – 
Storskog E105, E75 og rv. 893 er en viktig 
forutsetning for å forsterke og realisere en 
positiv utvikling og vekst i nordområdene.  

Øvrige tilknytninger Framkommelighetsproblemer på 
partier med dårlig kurvatur og 
smal veg. 

E69: flere rasutsatte punkt og 
strekninger. Tunnel med dårlig 
standard 

En del ulykker. 

Redusert framkommelighet 
vinterstid. 

 

Mer jevn og gjennomgående forbedret 
vegstandard.   

Redusert reisetid for næringslivets 
transporter.   

Fjerne flaskehalser på strekningen.   

Fjerne rasutsatte punkt og strekninger. 

God framkommelighet på Strekningen 
Hammerfest – Skaidi er nevnt som viktig for 
å forsterke og realisere en positiv utvikling 
og vekst i nordområdene. 

Antall personskadeulykker skal reduseres. 

 God framkommelighet og utbedret 
vegstandard til intermodale godsknutepunkt. 

God vinterregulariet. 
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5 Strategier og tiltak for å nå målene 
 
5.1 En helhetlig strategi for hele ruta 
Retningslinjene for valg av vegstandard gir føringene for hvilke tiltak som bør 
iverksettes på ruta i et 30-års perspektiv. Vegens geometriske standard, funksjon og 
prognosene for trafikkvekst danner grunnlaget for vurderingene, og er i stor grad 
bestemmende for hvilke tiltak som velges. I henhold til retningslinjene kan det i være 
nødvendig å gjennomføre midlertidige / avbøtende tiltak, i påvente utbygging til 
vegnormalstandard etter kap. C eller D i håndbok 017. Vegnormalstandard etter kap 
D, som også kalles utbedringsstandard har noe mindre strenge krav til kurvatur og 
stigning, men er for øvrig identisk i kvalitet, bæreevne osv med standarden i kap C. 
 
På riksvegnettet er det viktig å oppnå en enhetlig standard over lengre strekninger. 
Ulykkessituasjonen og økt kunnskap om effektive tiltak for å nå målet om reduksjon i 
antall ulykker er også bestemmende for valg av strategi og tiltak. 
 
På denne bakgrunn foreslås det tre strategier for utvikling av ruta i et langsiktig 
perspektiv: 
 
 
 Veger med stor 

betydning for 
næringslivet, høy 
tungtrafikkandel og 
viktige i et 
nordområdeperspektiv.
 
Riksveg inn mot og 
gjennom større 
tettsteder/byer. 
 
ÅDT-uavhengig 

Utilstrekkelig 
kapasitet og 
vegstandard. 
 
ÅDT  > 
12000 
 

Utilstrekkelig 
kapasitet og 
vegstandard. 
 
ÅDT  8000 - 
12000 

Tilstrekkelig 
kapasitet, 
men 
utilstrekkelig 
vegstandard. 
ÅDT  4000 - 
8000 

Tilstrekkelig 
kapasitet, 
men 
uttilstrekkelig 
vegstandard 
ÅDT < 4000 

Tilstrekkelig 
kapasitet, 
men 
mangelfull 
vegstandard 
ÅDT < 
1500 

Utbyggingsstrategi, 
vegnormalstandard, 
kap C 
 

      

Utbedringsstrategi, 
vegnomalstandard 
kap. D 

      

Utviklingsstrategi       
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5.2 Beskrivelse av investeringstiltak med forslag til prioritering. 

 

Gruppe 1: Strekninger som anses viktige å få utbedret i løpet av en tiårsperiode 

Gruppe 2: Strekninger som anses viktige å få utbedret i løpet av en 
tyveårsperiode.  

Gruppe 3: Strekninger hvor man kan leve med dagens standard en lengre tid, men 
der tiltak anses å være nødvendige i en tredveårsperiode for å oppnå 
sammenhengende tilfredsstillende standard på ruta.  

 
Sammendrag av utviklingsstrategi med prosjekter for rute 8b 
 
Det blir gjennomført èn konseptvalgutredning (KVU) langs rute 8b. Dette er KVU 
Alta. KVU Alta er markert i kursiv i tabellen under. 

I gruppe 1 videreføres prioriteringer i Statens vegvesens handlingsprogram for 2010-
2013, blant annet E6 Storsandnes – Alta (E6 vest for Alta). I tillegg prioriteres en 
rekke tiltak for å utbedre eksisterende veg for å øke trafikksikkerheten og fjerne 
flaskehalser, blant annet E6 Tana bru, E6 Alta – Olderfjord, E6 Sørkjosfjellet og E6 
Nordkjosbotn – Hatteng. I tillegg prioriteres nødvendige rassikringstiltak, for 
eksempel E6 Indre Nordnes – Skardalen. 
 
I gruppe 2 prioriteres en rekke tiltak for å legge til rette for tilstrekkelig vegbredde, 
blant annet E6 Karasjok – Tana bru og E6 Tana bru – Høybuktmoen. 
 
I gruppe 3 prioriteres tiltak for videre utvikling av vegnettet for å sikre 
vegnormalstandard, blant annet på E6 mellom Karasjok og Tana samt E6 
Straumfjordeidet. 
 
Utviklingsstrategien for ruta er vist i sin helhet i tabell og kart de neste sider. I kartene 
er det vist som strategi å utvikle vegnettet til vegnormalstandard kap C og D i Statens 
vegvesens håndbok 017. Kap C er såkalt vegnormalstandard, mens kap D er 
utbedringsstandard. Veg etter kap D er like god og slitesterk som etter kap C, men har 
noe mindre strenge krav til kurvatur og stigning. 
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Strekning  Beskrivelse av prosjekt eller 

grupper av tiltak 
Begrunnelse   Kostnad 

mill. kr 
Gruppe 

        mill. kr    1  2  3 

E6  Nordkjosbotn ‐ 
Alta   

Rassikring: 
 E6 Vassbergan 
 E6 Mettevoll E6 

Rakkenesura   
 E6 Njirran øst E6 

Storsandnes 

Økt framkommelighet, 
sikkerhet. 

330     330

E6  Nordkjosbotn ‐ 
Hatteng   

 Strekningsvis prosjekt. 
Utbedring til 
vegnormalstrandard, 
omlegging forbi 
Nordkkosbotn og Oteren. 

Økt framkommelighet, 
fjerning av flaskehalser og 
trafikksikkerhet. 

530     530

E6  Hatteng ‐ Indre 
Nordnes   

Breddeutvidelse og 
forsterkning. Sentrumstiltak i 
Skibotn.   

Økt framkommelighet. 
Bedre miljø og trafikksikker‐
het. 

350     50 150 150

E6  Indre Nordnes ‐ 
Skardalen   

Rassikringsprosjekt, 
innkorting.   

Økt regularitet, 
framkommelighet og 
sikkerhet.   

610     610    

E6  Birtavarre ‐ 
Olderdalen   

Breddeutvidelse og 
forsterkning TS‐tiltak.  

Økt framkommelighet og 
trafikksikkerhet.   

200       150 50

E6  Olderdalen ‐ 
Langslett   

Breddeutvidelse og 
forsterkning, flaskehals pga. 
redusert hastighet. TS‐tiltak.  

Økt framkommel ighet, 
vinterregularitet, fjerning av 
flaskehals og 
trafikksikkerhet.   

350     300 50

E6  Sørkjosfjellet    Flaskehals, stigning og dårlig 
standard. 
Høyfjellsproblematikk 
(oppstart i 2010‐13). 

Økt framkommelighet, 
vinterregularitet, fjerning av 
flaskehals og 
trafikksikkerhet.   

720     720    

E6  Sørkjosen ‐
Straumfjordeidet   

Utbygging forbi Storslett, 
utbedring. TS‐tiltak.   

Økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet.   

200         200

E6  Straumfjordeidet ‐ 
Finnmark gr  

Utbedring, 
høyfjellsproblematikk, 
Kvænangsfjellet, og rassikring.  

Økt framkommelighet, 
Vinterregularitet og 
sikkerhet.    

650     150   500

E6  Storsandnes ‐ Alta    E6 vest for Alta   
(oppstart i 2010‐13). 

Økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet.   

1 400     1 400

E6     Alta 
(KVU)  

Vurderer avlastningsveg sør 
for dagens E6, pluss tiltak 
innenfor programområdene.   

Forbedrer transportsystemet 
både miljømessig og 
avviklingsmessig. Utpekt 
som satsingspunkt for 
Nordområdene.   

200 ‐  1 000  200    

E6  Alta ‐ Olderfjord    Utbedring, 
høyfjellsproblematikk.  

Økt framkommelighet, fjerne 
flaskehals.   

600     300 300  

E6   Olderfjord ‐ 
Lakselv   

Utbedring bredde, kurvatur 
og bæreevne.   

Økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet.   

500     250 250  

E6   Lakselv ‐Karasjok    Utbedring bredde.    Økt framkommelighet.   500         500

E6   Karasjok ‐ Tana 
bru   

Breddeutvidelse og 
forsterkning.   

Økt framkommelighet.  800       400 400

E6  Tana bru    Ny bru.    Økt framkommelighet, 
fjerning av flaskehals.  

300     300  

E6  Tana bru ‐ 
Høybuktmoen   

Breddeutvidelse og 
kurvaturutbedring.   

Økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet.   

450       450
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E6  Høybuktmoen ‐ 
Kirkenes   

Utbedring/utvikling av 
eksisterende veg. Forsterket 
midtoppmerking. Alternativt 
ny veg. 

Økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet.   

400     400  

E6   Kirkenes    Tiltak innenfor 
programområdene. 
Utredningsarbeid pågår og 
kan gi føringer for videre 
utvikling.   

Forbedrer transportsystemet 
både miljømessig og 
avviklingsmessig. Utpekt 
som satsingspunkt for 
Nordområdene.   

100     100    

E8  Riksgrensen ‐ 
Skibotn 

Utbedring, breddeutvidelse, 
omlegging av deler av 
strekningen, fjerning av 
flaskehalser (stigning 
Halsebakken og Ditno) 
(oppstart i 2010‐13). 

Økt fremkommelighet, 
regularitet og 
trafikksikkerhet. 

300     300

Rv. 92  Karasjok ‐ 
Riksgrensen/ 
Karigasniemi 

Forsterkning og 
kurveutbedring. 

Økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet. 

100     100

Rv. 92  Karasjok ‐ 
Gievdneguoikka 

Utbedring bredde og 
kurvatur. 

Økt framkommelighet.  950     500 450

Rv. 93  Kløfta  Rassikring.  Økt fremkommelighet, 
Sikkerhet. 

150     150

Rv. 93  Alta ‐ Riksgrense/ 
Kivilompolo 

Utbedring, bredde og 
kurvatur. Flaskehals/rasutsatt 
strekning (Kløfta). 

Økt framkommelighet, 
sikkerhet. 

700     350 350

Rv. 94  Skaidi ‐ 
Hammerfest 

Utbedring av bredde og 
kurvatur. 

Økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet. 

450     450

Rv. 94    Hammerfest    Ny riksveg 94 utenom 
Hammerfest sentrum 
planlegges. Tiltak innenfor 
programområdene.  

Forbedrer transportsystemet 
både med hensyn til miljø, 
trafikksikkerhet og avvikling. 
Utpekt som satsingspunkt 
for Nordområdene.   

780     780    

E69  Olderfjord ‐ 
Nordkapp 

Rasproblematikk, 
flaskehalser, bredde‐ og 
kurvaturutbedringer. 

Økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet, regularitet. 
Viktig for turisme og høyt 
trafikkert sommerstid. 

1 400     400 1 000

E69  Skarvbergtunnelen  Ikke tilfredsstillende bredde 
og fri høyde. 
Rasproblematikk. Dersom 
tunnelen omlegges unngås 
skredsikring nord for 
eksisterende tunnel. Bør sees 
i sammenheng. 

Økt framkommelighet, 
regularitet, trafikksikkerhet. 

300     300

E69 
Rv. 94 

Rassikring:  
 E69 Alkeberget 
 E69 Vesterelv v/Skarvbergtunnelen 
 E69 Skarvbergvika 
 E69 Indre Sortvik 
 E69 Ytre Sortvik 
 E69 Indre Molvik 
 E69 Sarnestunnel sør 
 E69 Alfbaklia 
 E69 Skipsfjorden 
 Rv. 94 Leirvikflåget ‐ Saragammen 

60     60

E75  Varangerbotn ‐ 
Vardø 

Utbedring, breddeutvidelse, 
TS‐tiltak, flaskehals og 
høyfjellsproblematikk over 
Domen mellom ved Vardø. 

Økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet og 
regularitet. 

1 300     1 300
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E75   Vadsø    Tiltak innenfor 
programområdene. 

Forbedrer transportsystemet 
både miljømessig og 
trafikksikkerhetsmessig.   

50       25 25

Rv. 
893 

Neiden ‐ 
Riksgrensen 

Utbedring, bredde, 
forsterkning, kurvatur og 
stigning. 

Økt framkommelighet, 
sikkerhet. 

100     100

E105  Storskog ‐ Hesseng  Utbedring, bredde, 
forsterkning og kurvatur. 
Behov for ny bru 
(oppstart i 2010‐13). 

Økt framkommelighet, 
fjerning av flaskehals. 
Trafikksikkerhet. 

300     300

Programområdetiltak 

E6  Nordkjosbotn ‐ 
Alta   

Mindre 
tiltak/programområder.   

   150     100 25 25

E6  Alta ‐ Kirkenes    Mindre 
tiltak/programområder. 
Utskiftning av bruer, utretting 
av kurver og TS‐tiltak Karasjok 
‐ Tana bru.  

   200     100 50 50

  Øvrige veger på 
ruta 

Mindre tiltak/programområder.  150     120 15 15

    SUM 15 970 ‐  16 770  9 440 3 615 2 915
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5.3 Plan for å fjerne vedlikeholdsforfall og etterslep 
 
Bæreevne  
 
I forbindelse med NTP-arbeidet har regionene fått i oppdrag å utrede hva som kreves 
for å fjerne forfallet på riksvegnettet i løpet av 10 år. Dette oppdraget kalles 
forfallsprosjektet. 
 
Vegkapitalberegninger knytta til forrige runde av NTP viste at mye av forfallet er 
knytta til vegfundament og vegdekker. Foreløpig oversikt over strekninger med dårlig 
bæreevne (basert på historisk dekkelevetid langt under beregnet behov ift 
trafikkmengde) viser at disse strekningene til en viss grad er sammenfallende med 
strekningene som ikke oppfyller krav til bredde og kurvatur.  Dette er i stor grad 
lavtrafikkstrekningene med ÅDT under 1500.   
 
I føringene til forfallsprosjektet ligger prioriteringskriterier om å rette opp skader som 
har betydning for trafikksikkerhet eller vesentlige framkommelighetsproblemer først, 
deretter utbedringer som kan gi store kostnader hvis de utsettes og til slutt utbedringer 
som forlenger levetid og gir lavere vedlikeholdskostnader framover. 
 
Det er gjennom kap. 4. knyttet strekningsvise mål til riksvegnettet som: 

 Mer jevn og gjennomgående forbedret vegstandard. 
 Fjerne flaskehalser på strekningen. 

 
På noen delstrekninger er i tillegg tatt inn: 

 Inntil investeringstiltak blir gjennomført stiller dette utfordringer til drift og 
vedlikehold av disse strekningene.  

 God vinterregularitet. 
 Forbedre standarden på riksvegtunnelene. 
 

Disse målformuleringene innebærer at på de strekningene med ikke tilfredsstillene 
bredde og kurvatur, hvor det ikke blir rom for investeringstiltak i 10-årsperioden i 
utgangspunktet skal gjøres tiltak for å fjerne vedlikeholdsetterslepet. Dette vil bety 
forsterkningstiltak på en del strekninger med dårlig kurvatur og smal vegbredde. 
Forsterkningstiltak uten breddeutvidelse vil gi ytterligere smalere veg og muligens 
trafikkfarlige skulderkanter.  
Breddeutvidelse vil gi kostnader som gjør at man bør vurdere utbedringsstandard på 
strekninger der behov er sammenfallende i forhold til etterslep og standardavvik, hvor 
også de verste kurvene utbedres. 
  
Nylig vedtatte strategier i vedlikeholdsplanen for Region nord (sist revidert mars 
2011) sier: 
 

1. Lite vedlikehold på veger som står for tur med utbedring. 
Strekninger som i henhold til handlingsprogrammet forutsettes utbedret, skal 
ikke ha annet enn høyst nødvendig, løpende vedlikehold. 
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2. Unngå forfall som skaper trafikksikkerhetsutfordringer og/eller 
transportmessige flaskehalser 
Vedlikeholdsoppgaver som anses å ha særlig betydning for trafikksikkerhet 
og/eller framkommelighet for næringstransporter, skal prioriteres 

 
3. Unngå forfall på nye veger og veger med lite forfall. 

Nye veger og veger med lite forfall skal prioriteres med høy 
vedlikeholdsstandard, slik at det ikke oppstår forfall eller at forfallet øker.  

 
4. Vurdere å la forfallet øke på veger med spesielt stort forfall 

For veger eller vegelement med så dårlig standard at det nærmest ikke er 
mulig å stoppe forfallet, må det vurderes å la forfallet fortsette å øke fram til 
vegen kan utbedres ved hjelp av investeringsmidler på post 30.  Disse vegene 
må vies særlig oppmerksomhet i arbeidet med NTP/ handlingsprogrammet. 

 
 
Pkt 4 vil gjelde noen av disse strekningene med manglende kurvatur, bredde og 
bæreevne. Da vil strategien være å fortsette å dekkelegge for å holde kravene til spor 
av hensyn til trafikksikkerheten, men ikke gjøre tiltak for å forbedre bæreevne og ikke 
gjøre andre vedlikeholdstiltak utover å unngå uakseptable trafikkfarlige forhold. For 
de dårligste tunnelene vil det kunne være feil bruk av ressurser å utbedre 
sikkerhetsutrustning for å tilfredsstille nye krav (TERN-standard med mer), uten å 
totalrenovere eller bygge nytt. 
  
Tilsvarende vurderinger av konsekvensene av å ta igjen forfallet, uten å tilfredsstille 
vegnormalkravene i første 10-års periode, kartlegges også i forhold til bruer og kaier. 
 
For å innfri målet om å utbedre etterslepet i 10-årsperioden, samt nå tilstandsmålene 
om økt framkommelighet må derfor disse problemstillingene vies særlig 
oppmerksomhet. 
 
 
5.4 Sammenheng mellom investeringer, fergedrift og drift og 
vedlikehold på ruta 
 
Det er ingen fergesamband på riksvegruta. 
 
Det vil måtte gjøres vurderinger om strekninger som er aktuelle for ekstraordinære 
vedlikeholdstiltak i påvente av investeringstiltak etter at forfallsprosjektet har 
ferdigstilt sitt arbeid, våren 2011.  Når man har dette grunnlaget klart bør det gjøres 
strategiske valg med utgangspunkt i målet om både å oppnå økt framkommelighet, 
trafikksikkerhet og samtidig fjerne etterslep.  Man bør se hvilke muligheter som 
finnes for helhetlig måloppnåelse gjennom å se vedlikehold og investeringer i 
sammenheng.  Deretter må det vegnettet som ikke kommer med i første tiårsperiode 
gjennomgås med tanke på hvilke tiltak som er nødvendig å gjøre i påvente av 
investeringstiltak, samt hvilken utviklingsstrategi man skal ha for dette vegnettet på 
lengre sikt.  
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I hvilken grad investeringstiltak vil øke kostnadene til drift og vedlikehold? 
Dette vil avhenge av type investeringstiltak og det må gjøres konkrete vurderinger 
knyttet til det enkelte prosjekt.  Eksempler kan være strekninger hvor veg i dagen 
erstattes av tunnel og bruer avløser fergesamband, samt overgang fra 2 til 4 felt. 
Andre tiltak som økt vegbredde øker omfanget av vegdekke som skal driftes og 
vedlikeholdes men utgjør sannsynligvis ikke like vesentlige økninger.  
  
 
I hvilken grad investeringstiltak vil redusere kostnadene til drift og vedlikehold? 
Anlegg som reduserer veglengde, strekninger hvor veg heves slik at snø i større grad 
blåser av vegen, forsterkningstiltak som medfører at levetid på dekke og vegkropp 
forlenges. Fjerning av flaskehalser som krever ekstra drifting og utbedring av 
raspunkter vil også kunne redusere kostnadene til drift og vedlikehold. 
 
 
 
5.5 Finansiering  
På rute 8b er følgende prosjekt forutsatt delvis finansiert gjennom bompenger eller 
annen brukerfinansiering: 
 
E6  Alta vest    Bompengepotensiale 160 mill kr 
E6  Alta sentrum    Bompengepotensiale 500 mill kr 
E69  Skarvbergtunnelen   Bompengepotensiale   60 mill kr 
E105  Storskog - Hesseng   Bompengepotensiale   70 mill kr 
Rv94  Omlegging Hammerfest  Bompengepotensiale 400 mill kr 
 
 
5.6 Virkninger og samfunnsøkonomiske beregninger 
I nedenstående tabell er virkninger på utvalgte parametere vist for prosjektporteføljen 
på rute 8b. Felt i tabellen vist med ”-” angir parametere der utredningen ikke gir et 
entydig svar på tilstanden etter 01.01.2014.  

Virkning 
Tilstand 

2014 
Endring 
prior. 1 

Endring 
prior. 2 

Endring 
prior. 3 

Tilstand 
2044 

Samfunnsøkonomisk 
netto nytte 

 -6553,7 -3971,9 -3423,5  

Reduksjon i 
ulykkeskostnader 

 249,3 115,7 106,2  

Reduksjon i transport- 
kostnader for samfunnet 

 1370,6 71,9 400,9  

Reduksjon i transport- 
kostnader for 
næringslivet  

 487,6 19,9 134,3  

Reduksjon i transport- 
kostnader for distriktene 

 1370,6 71,9 400,9  

Reduksjon i antall drepte 
og hardt skadde  

 14,0 8,8 7,8  
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Reisetid på ruta  - - - - - 

Antall km uten gul 
midtlinje 

641 257 208 176 0 

Antall km med 
vegbredde <8,5 m 

1334 510 493 331 0 

Antall km firefelts veg 
med fysisk adskilte 
kjørebaner 

0 5,5 0 0 5,5 

Antall km midtrekkverk 
på to- og trefeltsveger 

0 0 0 0 0 

Antall km forsterket 
midtoppmerking 

0 3,8 0 0 3,8 

Antall km tilrettelagt for 
gående og syklende 

71,4 13,4 0 0 85,1 

Antall km kollektivfelt 0 0 0 0 0 

Antall rasstrekninger og 
raspunkter 

17 17 0 0 0 

CO2-utslipp (mill. tonn) 0,184 - - - - 

Antall personer utsatt for 
PM10 over grenseverdien  

0 0 0 0 0 

Antall personer utsatt for 
NO2 over grenseverdien  

0 0 0 0 0 

Antall personer med 38 
dB innendørs støynivå  

0 0 0 0 0 

Støyplageindeks (SPI) 731 - - - - 

Antall konflikter mellom 
riksveg og biologisk 
mangfold  

90 - - - - 

Antall konflikter mellom 
riksveg og vann 

25 25 0 0 0 

Antall kollektivknute-
punkter langs riksveg 
med universell utforming 

3 8 0 0 11 

Antall holdeplasser langs 
riksveg med universell 
utforming 

0 - - - - 
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