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Høring NTP handlingsprogram riksveger 2014-2017 

 

Vedlegg 

1 Høring NTP handlingsprogram for riksveger 2014-17 

2    Handlingsplanen kan lastes ned på: http://www.ffk.no/emner-og-

tjenester/samferdsel/nasjonal-transportplan-ntp/ 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

For Tana kommune er det positivt at tre prosjekter i Tana kommunen er kommet inn i NTP 

handlingsplan 2014-2017. Gjennomføring av prosjektene er viktig både for transportnæringen 

og kommunens utvikling. 

Av hensyn til næringstransporten er det vært ønskelig at flaskehalsen Tana bru blir erstattet med 

ny bru tidligere enn foreslått i planen. Nåværende bru er smal, med dagens tungtrafikkmengde 

er forholdene for de myke trafikantene ved kryssing av brua ikke tilfredsstillende.  

Hovedinspeksjonen av nåværende Tana bru viser at tilstanden er betraktelig dårligere enn først 

antatt og at det må brukes store beløp på vedlikehold de kommende årene. 

Alle disse momentene taler for tidligere ferdigstillelse av ny bru, dvs at arbeidet får oppstart 

allerede i slutten av 2014, eller tidlig i 2015. 

 

Behovet for døgnhvileplass i Tana bru er stigende. Det er til tider stor trafikk hvor dagens 

hvilplass blir for liten så trailersjåførene må lete etter alternative hvileplasser. Konsekvensen er 

parkering i sentrum med de ulemper det medfører: støy, eksos og trafikale problemer for andre 

veifarende. Det er derfor nødvendig å få etablert ny døgnhvileplass allerede i 2014. 

 

I handlingsplanen er det ikke satt av penger for å tilrettelegge for gående og syklende i Tana. 

På grunn av stor andel tungtrafikk, 80 km/t fartsgrense og smal vei er det et behov for gang- og 

sykkelvei langs E6 fra Tana bru til Skiippagurra. 

For gående og syklende på denne strekningen er det viktig at tiltaket tas inn i handlingsplanen 

med oppstart samtidig som arbeidet med ny Tana bru. 

 

 

http://www.ffk.no/emner-og-tjenester/samferdsel/nasjonal-transportplan-ntp/
http://www.ffk.no/emner-og-tjenester/samferdsel/nasjonal-transportplan-ntp/


 

Saksopplysninger 

Finnmark fylkeskommune har sendt NTP handlingsprogram for riksveger 2014-2017 ut på 

høring. Handlingsprogrammet inneholder i hovedsak en generell beskrivelse av de 

ulikeprogramområdepostene og detaljert rutevis omtale av investeringstiltak. 

Fylkeskommunen oppgir relevante sider for Finnmark til å være: 

- Generelle mål, sammendrag og utfordringer side 3-10. 

- Rute 8b, E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytningsveier  

 

Fylkeskommunen sier at det er ønskelig med innspill på handlingsprogrammet rettet mot: 

- Konsekvenser for nærings- og befolkningsutviklingen i byene Alta, Hammerfest og 

Kirkenes 

- Konkrete konsekvenser for kommunene 

- Betydningen for næringstransporten langs riksvegnettet 

 

I Tana kommune er det største prosjektet ny Tana bru med oppstart i 2016 med ferdigstillelse i 

den andre fireårsperioden, dvs i 2018. 

Videre er det i kategorien miljøtiltak satt av 1 mill til siktrydding på strekningen Karasjok - 

Tana bru med gjennomføring i 2014. 

Det er i kategorien servicetiltak satt av kr 2 mill til døgnhvileplass ved Tana bru med 

gjennomføring i 2015. 

 

Vurdering 

For Tana kommune er det positivt at tre prosjekter i Tana kommunen er kommet inn i NTP 

handlingsplan 2014-2017. Gjennomføring av prosjektene er viktig både for transportnæringen 

og kommunens utvikling. 

Av hensyn til næringstransporten er det vært ønskelig at flaskehalsen Tana bru blir erstattet med 

ny bru tidligere enn foreslått i planen. Nåværende bru er smal, med dagens tungtrafikkmengde 

er forholdene for de myke trafikantene ved kryssing av brua ikke tilfredsstillende.  

Hovedinspeksjonen av nåværende Tana bru viser at tilstanden er betraktelig dårligere enn først 

antatt og at det må brukes store beløp på vedlikehold de kommende årene. 

Alle disse momentene taler for tidligere ferdigstillelse av ny bru, dvs at arbeidet får oppstart 

allerede i slutten av 2014, eller tidlig i 2015. 

 

Behovet for døgnhvileplass i Tana bru er stigende. Det er til tider stor trafikk hvor dagens 

hvilplass blir for liten så trailersjåførene må lete etter alternative hvileplasser. Konsekvensen er 

parkering i sentrum med de ulemper det medfører: støy, eksos og trafikale problemer for andre 

veifarende. Det er derfor nødvendig å få etablert ny døgnhvileplass allerede i 2014. 

 

I handlingsplanen er det ikke satt av penger for å tilrettelegge for gående og syklende i Tana. 

På grunn av stor andel tungtrafikk, 80 km/t fartsgrense og smal vei er det et behov for gang- og 

sykkelvei langs E6 fra Tana bru til Skiippagurra. 

For gående og syklende på denne strekningen er det viktig at tiltaket tas inn i handlingsplanen 

med oppstart samtidig som arbeidet med ny Tana bru. 
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FINNMARKKU FYLKKAGIELDA

Samferdselsavdelinga
Johtolatossodat

Vår dato: 03.10.2013

Arkivkode: ---

Gradering:

Vår ref: 201300294-33

Deres ref:

Saksbehandler: Eirik Selmer
Telefon: +4778963120
eirik.selmer@ffk.no

Se mottakertabell

Høring NTP handlingsprogram for riksveger 2014-17

Statens vegvesen offentliggjorde 23.september Handlingsprogram 2014-17 for riksveger. Dette

er en oppfølging av Stortingsmelding om Nasjonal Transportplan 2014-23. Fylkeskommunen skal

gi sin uttalelse under fylkestinget 11-12. desember.

Handlingsprogrammet sendes til kommunene i Finnmark, LO og NHO på høring for innspill til
fylkestingets behandling. Programmet er lagt ut på www.ffk.no under samferdsel, eller direkte

link: http://www.ffk.no/Filnedlasting.aspx?M1d1=22&Filld=10950

Vedlagt Handlingsprogram inneholder i hovedsak en generell beskrivelse av de ulike

programområdepostene og detaljert rutevis omtale av investeringstiltak.

Relevante sider for Finnmark er:

Generelle mål, sammendrag og utfordringer side 3-10

Rute 8b, E6 Nordkjosbotn-Kirkenes med tilknytninger side 130-136

Det er ønskelig med innspill på handlingsprogrammet rettet mot:

Konsekvenser for nærings- og befolkningsutvikling i byene Alta, Hammerfest og Kirkenes

Konkrete konsekvenser for kommunene

Betydningen for næringstransportene langs riksvegnettet

Svar på høring sendes til spesialrådgiver Eirik Selmer på e-post: eirik.selmer ffk.no.

Frist 15.november 2013

Med hilsen

Per Bjø n Holm-Varsi
samferdselssjef

Postadresse
Fylkeshuset
9815 VADSØ
postmottak@ffk.no

Besøksadresse Telefon +47 78 96 30 00

Henry Karlsens plass 1 Telefaks +47 78 96 30 01
9800 VADSØ
www.ffk.no

Eirik Selmer
spesialrådgiver

Org.nr 964 994 218
Bankkonto 4930.09.12051



Likelydende brev sendt til:

KontaktpersonMottaker
LO Finnmark
NHO Finnmark
Vardø kommune
Vadsø kommune
Berlevåg kommune
Loppa kommune
Nesseby kommune

Hasvik kommune
Måsøy kommune
Porsanger kommune
Alta kommune
Kautokeino
kommune
Tana kommune
Lebesby kommune

Nordkapp kommune

Karasjok kommune

Båtsfjord kommune
Hammerfest
kommune
Gamvik kommune
Sør-Varanger
kommune
Kvalsund kommune

Adresse

Postboks 292
Postboks 614
Torget 4
Parkveien 1 - 3
Rådhuset

Postboks 43
Torget 1
Rådhuset
Postboks 1403
Bredbuktnesveien 6

Rådhusveien 3
Postboks 38

Rådhusgata 12

Raddeviessogeaidnu
4
Postboks 610
Postboks 1224

Boks 174
Postboks 406

Rådhusveien 18

Post
9900 KIRKENES
9800 VADSØ
9951 VARDØ
9811 VADSØ
9980 BERLEVAG
9550 ØKSFJORD
9840
VARANGERBOTN
9593 BREIVIKBOTN
9690 HAVØYSUND
9712 LAKSELV
9506 ALTA
9520 KAUTOKEINO

9845 TANA
9790
KJØLLEFJORD
9750
HONNINGSVAG
9730 KARASJOK

9991 BATSFJORD
9616
HAMMERFEST
9770 MEHAMN
9915 KIRKENES

9620 KVALSUND


