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Høring - Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune er positiv til at ny Tana bru og farled inn til Leirpollen er med i nasjonal 

transportplan 2014-2023.  

 

Kommunen ønsker imidlertid at den samlede rammen i transportplanen økes med minst 25 

prosent og at arbeidet med ny bru og farled blir forsert i forhold til fagetatenes forslag til NTP. 

Tana kommune vil også at gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Skiippagurra blir en del av 

planene om ny bru ved Tana bru.  

 

Tana bru er et geografisk knutepunkt i Øst-Finnmark. Alle sentrale landbaserte ferdselsårer går 

via Tana bru fra Båtsfjord, Berlevåg til Karasjok og Utsjok i nord-syd retning og i øst-vest 

retning mellom Varanger og Kirkenes og til vestfylket. Som følge av globalisering og 

internasjonalisering er transportsektoren i kraftig vekst. Bransjen har i dag nettoinnpendling av 

arbeidere fra andre kommuner. Det forventes også at veksten i transportsektoren vil fortsette i 

årene som kommer. Økt trafikkmengde medfører utfordringer for alle veifarende. Dagens 

infrastruktur er ikke tilpasset dagens eller fremtidig transportmengde og behov. 

 

Prioriteringer i forhold til NTP 2014-2023: 

 

1. Ny Tana bru 

Dagens bru er en flaskehals i forhold til den økende vegtrafikken og økt godstransport i 

østfylket. Det er en flaskehals både i forhold til høyde, bredde og vekt på transport. 

Arbeidet med ny bru må fremskyndes i forhold til fagetatenes plantekniske forslag.  

 

2. Gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra 

Strekningen Tana bru til Skiippagurra er den mest trafikkerte i kommunen mht. 

årsdøgnstrafikk. Langs veien ferdes myke trafikanter. Tana bru er et sentralt knutepunkt 

mht. godstransport og transporten er i kraftig vekst.  På strekningen er det farlige svinger 

og uoversiktlige strekninger.  

 



Tana kommune ønsker at gang- og sykkelveien blir en del av prosjektet med ny Tana 

bru. Ny Tana bru medfører endret plassering og at det må legges til rette for myke 

trafikkanter over brua. Kommunen ser på gang- og sykkelvei fra Tana bru til 

Skiippagurra som en del av brusprosjektet og det vil være naturlig at gang- og sykkelvei 

forlenges fra Tana bru og til Skiippagurra. 

 

3. Farled inn til Leirpollen 

Farleden inn til Leirpollen går igjennom et trangt sund med krav til farledsbevis for 

fartøy over 70 meter. Norsk losforbund betrakter farleden som krevende å navigere i med 

sterke strømmer fra tidevann, variabel vind og trangt farvann med flere knappe svinger.   

Farleden går rett igjennom Tanamunningen naturreservat som er et viktig naturreservat 

ikke bare i norsk, men også i internasjonal sammenheng gjennom sin status som Ramsar-

område. Utbedring av farleden må komme i gang tidligere enn fagetatenes forslag. 

 

4. Oppgradering av E6 fra avkjørsel til Utsjok og til Tana bru. 

Godstrafikken inn til Tana bru er i sterk vekst og forventes også å vokse sterkt i årene 

som kommer som følge av globalisering og nedbygging av grenser. Den europeiske 

transportkorridoren bør forlenges slik at den går fra Utsjok og til Tana bru. Tana 

kommunen ønsker at strekningen oppgraderes til å kunne håndtere vogntog på inntil 25 

meter for å imøtekomme både dagens og fremtidig behov for transportinfrastruktur.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Finnmark fylkeskommune har sendt ut til kommunene i Finnmark fagetatenes forslag til 

nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023. Fylkeskommunen er høringsinstans for 

fagetatenes forslag til NTP og gir nå kommunene mulighet til å komme med innspill til 

fylkeskommunens behandling og høringsuttalelse. Innspill fra kommunene vil bli vedlagt 

saksdokumentene til behandling i fylkeskommunen. Høringsfristen har fylkeskommunen satt til 

20. april 2012.  

 

Fylkeskommunen planlegger følgende behandling av saken: 

- Hovedutvalg for kultur, næring og samferdsel 23-24. mai 2012 

- Fylkestinget 13-14. juni 2012. 

 

Vedtaket i fylkestinget sendes Samferdselsdepartementet innen 29. juni 2012.  

 

Fagetatenes forslag til NTP 2014-2023 finnes på www.ntp.dep.no . Fylkeskommunen har 

vurdert følgende sider i NTP som mest relevant for Finnmark i høringen: 

 

Lufthavntiltak og vurderinger side 43 

Nordområdesatsingen side 46-48 

Generell omtale fylkesveier og kollektiv transport side 71-73 

Transportkorridor 8b Nordkjosbotn – Kirkenes side 134 

Tiltak i farled og fiskerihavner side 167 

Riksveiinvesteringer side 176 

Rassikring og E6 vest for Alta side 179 

 

 

Fylkeskommunen ønsker at:  

http://www.ntp.dep.no/


- innspill begrenses til 2 sider 

- hovedfokus rettes mot vurderinger og tiltak i fagetatenes forslag 

- konkrete tiltak som kommunen ønsker i rangert orden 

 

 

Omtale av prosjekter i NTP som berører Tana  

 

1.7 Nordområdestrategien 
 
3.7.1 Viktige nasjonale satsinger 
Bosetting og næringsliv i nordområdene er i hovedsak konsentrert til kystnære områder. Det ventes 

vekst i næringene: sjømat, gruve og bergverk, petroleum og reiseliv. I tillegg kommer muligheter 

ved økt trafikk i Nordøstpassasjen, Svalbardområdet og Polhavet. Hver for seg kan disse faktorene 

medføre store endringer i transportbehov og krav til transport. 

 

På veg prioriteres utbedringer av E6 og viktige tilknytninger. E6 vest for Alta og ny E6 Tana bru 

fullføres 

 

Fagetatene har foreslått en ramme på 300 millioner statlige kroner til ny Tana bru. Med -20 % ramme 

eller planteknisk ramme blir det påbegynt i perioden 2018-2023. Økes rammene med 20 prosent, foreslår 

fagetatene å forsere arbeidet til perioden 2014-2017 med 240 millioner kroner og 60 millioner kroner i 

perioden 2018-2023.  

 

 
3.7.2 Vekstregioner 

Utredningen om infrastrukturbehov i nord anbefaler at transporttilbudet bør utvikles i og mellom 

seks vekstregioner: Helgeland, Bodø–Salten, Midtre Hålogaland, Tromsø med omland, Hammerfest– 

Alta, og Kirkenes–Varanger. 
 
Vekstregion Kirkenes – Varanger 

Utbygging av E105 fra elvenes til Hesseng prioriteres i planteknisk ramme. Bygging av veg fra E6 til 

eventuelt nytt havne- og industriområde på slambanken er en forutsetning for realiseringen av havnen. 

Transportetatene vil prioritere dette om havnen blir etablert. Det er behov for investeringer i eksisterende 

infrastruktur ved Kirkenes lufthavn. I tillegg er en baneforlengelse på 300 m mot øst ønskelig for å unngå 

vektbegrensninger. Sør-Varanger kommune har fattet vedtak om å utrede bompengefinansiering av 

vegpakke. På denne bakgrunn er det avsatt programområdemidler med sikte på utbygging av vegnettet 

i Kirkenes. 

 
7.8 Transportkorridor 8 Bodø - Narvik – Tromsø – Kirkenes 

Korridoren har stor betydning for næringslivet i Nord-Norge og binder landsdelen sammen med resten av 

landet. I tillegg har den forbindelser til veg- og jernbanenettene i Sverige, Finland og Russland. 

Sjøtransportens betydning er stor og økende på grunn av økende petroleumsvirksomhet i Barentshavet. 

Lange avstander gjør at flytransporten spiller en avgjørende rolle i persontrafikken. Betydningen som 

transittkorridor for nabolandene er økende. 

 



 
 

Farledstiltak Leirpollen er inne i NTP med prioritering nr. 21 på landsbasis. Det foreslås bevilget 147 

millioner kroner til tiltaket i perioden 2018-2023. Dersom planteknisk ramme økes med 45 prosent 

foreslår fagetatene å forsere arbeidet med oppstart i planperioden 2014-2017, noe som innebærer en 

igangsetting rundt 2016.  

 

 
E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger 

Det legges opp til at den pågående utbedringen av E6 vest for Alta i all hovedsak fullføres i løpet av 

første fireårsperiode. I tillegg legges det opp til å fullføre utbedringen av E105 på strekningen Storskog – 

Hesseng i Finnmark. I siste seksårsperiode prioriteres bygging av ny Tana bru på E6 i Finnmark.  

 

Dersom rammen økes med 20 prosent, går transportetatene inn for å forsere prosjektene E6 Indre 

Nordnes – Skardalen og E6 Tana bru.  

 

Transportetatenes forslag til prioriteringer i korridor 8 innebærer følgende virkninger i tiårsperioden 

(tallene i parentes viser hvor mye som kan oppnås i tillegg dersom rammen økes med 45 prosent): 

Fullføring av 24 (24) km midtrekkverk på tofelts veger, 19 (104) km breddeutvidelse av veg som får gul 

midtlinje og 27 (58) km gang- og sykkelveger. 

 

 

9. Store strategiske satsinger 

Transportetatene har gjennom utredningsrapportene, stamnettutredningene for veg og sjø og 

perspektivanalysen for jernbane beskrevet hva som kreves for å få transportinfrastrukturen opp på en 

høy standard med hensyn til sikkerhet, kapasitet, kvalitet og miljø. Gjennom en målrettet og strategisk 

satsing kan mye av infrastrukturen være bygget ut til et slikt nivå i løpet av 20 år. Dette krever 

økonomiske rammer utover planrammen +45 prosent. Gjennomføringen forutsetter også forutsigbar 

langsiktig finansiering og effektive plan og beslutningsprosesser. I tillegg til infrastrukturutbygging er 

det gitt en omtale av behov for midler til kollektivtiltak i de største byområdene. 

 

Transportetatene beskriver her hvordan store satsinger kan gjennomføres innen hver av transportformene. 

På jernbanesiden er det også gjort vurderinger basert på høyhastighetsutredningen, innenfor sjøtransport 

er også helhetlig farledsstruktur (effektiv seiling fra havn til havn) og kulturminnevern av fyr vurdert. 

 
9.5 veg 

Stamnettutredningen skisserer en langsiktig strategi for utvikling av riksvegnettet i et 30-års perspektiv. 

Utgangspunktet er et vegnett som oppfyller dagens vegnormaler og framtidige behov med forventet 

trafikkvekst i perioden. samlet investeringsbehov er anslått til 400-500 mrd. kr. 

 

9.5.1 full utbygging av riksvegnettet på 20 år 

Det er behov for større vekt på sammenhengende utbygging for å klare en full utbygging av riksvegnettet 



i løpet av 20 eller 30 år. Utbyggingene bør omfatte flest mulig av tiltakene i det aktuelle området, 

herunder programområdetiltak, oppgraderinger og utbedringer. Dette gir færre planprosesser og en 

mer effektiv og samlet utbygging 

 
9.5.7 E6 Trondheim - Kirkenes 

E6 Trondheim – Kirkenes er om lag 2000 km. Utfordringene er sammensatte, og lange deler av 

strekningen har lav trafikk. Fra Trondheim til Steinkjer skisserer stamnettutredningene møtefri veg. For 

områdene rundt Mosjøen, Mo i rana, rundt og mellom Narvik og Bjerkvik, fra Setermoen og videre 

forbi Andselv, fra Nordkjosbotn til Skibotn, Alta vest og for strekningen sør for Tana til Kirkenes 

skisseres vegnormalstandard og møtefri veg på delstrekninger. På de øvrige stekningene er det skissert 

utbedringsstandard. 

 

Med en strategi for mer sammenhengende utbygging over lengre strekninger har Statens vegvesen 

vurdert følgende strekninger som mest aktuelle i løpet av 2014-2023: 

- Firefeltsveg fra Trondheim forbi Stjørdal til Åsen 

- Lengre sammenhengende strekninger mellom Fauske og Narvik og videre til Skibotn, 

- Lengre sammenhengende strekninger mellom Skibotn – Tana bru – Kirkenes 

 

For perioden 2024-2033 bør det følges opp med utbygging av firefeltsveg på strekningen Åsen - 

steinkjer og vegnormalstandard videre til Nordland grense, flere lengre delstrekninger mellom 

Fauske og tromsø og gjennom Finmark , herunder KVU-strekningen mellom Mørsvikbotn - Ballangen 

i Nordland. For denne perioden er dette en av de strekningene på e6 som har omfattende behov for 

oppgradering. samlet kostnad for disse tiltakene ligger i størrelsesorden 14 mrd. kr, ut over det som 

er skissert i den første ti-årsperioden. Samlet for hele strekningen er det anslått en reisetidsgevinst 

på om lag 102 minutter. 

 

 

 

Utdrag fra formannskapets høringsuttalelse til NTP 2010-2019 den 14.02.2008: 

 

- Region nord får 13 % av veimidlene men har hele 33 % av stamnettet. 

- Basisrammen må økes med minimum 25 % 

- Bompengefinansiering skyver ut andre prosjekter i tid, og er mest realistisk i de mest 

trafikkerte delene av landet.  

 

Viktige prosjekter på stamveinettet 

1. Ny Tana bru  

2. Sykkel og gangvei Skiippagurra til Tana bru 

3. E6 i Tanadalen tilpasses vogntog inntil 25 meter. 

 

Øvrige riksveier 

1. Ifjordfjellet. Forsering av arbeidet. 

2. Rustefjelbma - Ifjord 

3. Birkestrand - Vegbom Gednje RV890. 

 

Fylkeskommunen har etter 2008 fått ansvaret for det som tidligere var riksveinettet i Finnmark.  

 

 



Tiltak i kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 som berører stamveinettet 
 

A. Tiltak som MÅ gjennomføres de kommende fire år 

Det gjelder endringer og tiltak som er pålagt gjennomført i følge lov og regelverk, avtaler og tidligere 

vedtak. 

  

Pri Gang og sykkelveier Ansvar Status Ressurs-

behov 

1 Gang-/sykkelvei Luftjok – Tana bru – Skiippagurra etter 

følgende prioritert utbygging: 

a) FV 890 Seida skole – Innkjøring Bjørkelia (2 km) 

b) FV 890 Bjørkelia – Tana bru (2 km) 

c) E6 Tana bru – Stolpebakken (1,5 km) 

d) E6 Stolpebakken til 60 sone Skiippagurra (1 km) 

e) E6 60-sonen i Skiippagurra (1,5 km) (Fsk-sak 4/2011) 

Statens 

Vegvesen/Finn

mark 

fylkeskommune 

Kommunen 

startet opp 

med nødv. 

forberedelse 

mht. grunn. 

 

10 E75 fra Samelandsbrua til Tana bru må oppgraderes til å kunne 

ta vogntog opptil 25,25 meter. 

Statens 

vegvesen 

  

 

 

C. Endringer og tiltak som vi VIL vente med å gjennomføre.  

Dette gjelder endringer og nye tiltak som vi enten er pålagt eller som vi ønsker å gjennomføre, men som 

likevel vil vente med å gjennomføre fordi vi mener det finnes behov som er langt viktigere å dekke i 

fireårsperioden. 

 

Pri 

nr. 

Gang og sykkelveier Ansvar Status Ressurs-

behov 

 

 

E 6 - fra nedre til øvre Sirma / lengde ca. 3.4 km Statens Vegvesen   

 

 

E 6 - Båteng fra nedre til øvre / lengde ca. 1.2 km Statens Vegvesen   

 

 

Vurdering 

 

Oppgradering av E6 fra Utsjok til Tana bru og gang- og sykkelvei langs E6 fra Skiippagurra til 

Tana bru er imidlertid ikke nevnt i transportplanen.  Det vil være viktig at disse prosjektene tas 

med i en uttalelse til fylkeskommunen.  

 

Ny Tana bru er inne i fagetatenes forslag til nasjonal transportplan 2014-2023 sammen med 

utbedring av farled inn til Leirpollen. Disse vil bli gjennomført i perioden selv om rammene 

skulle bli redusert med 20 prosent ut fra planteknisk nivå. Økes rammen med 20 prosent vil 

fagetatene forsere bygging av ny Tana bru og økes rammene med 45 % forseres arbeidet med 

farled til Leirpollen. Dette forutsetter at fagetatenes forslag blir vedtatt politisk slik de er. For 

Tana kommune er det viktig at det holdes et politisk fokus på disse prosjektene for å hindre at de 

blir nedprioritert når planen skal behandles politisk i fylkestinget og på Stortinget.  

 

Det bør også jobbes for at gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Skiippagurra blir en del av 

bruplanene. For Staten er det små penger med 300 millioner til ny bru og en forlengelse med 

gang- og sykkelvei til Skiippagurra, men det har svært stor betydning for veifarende i/igjennom 

kommunen.  

 

 

 

 


