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UTTALELSE VEDRØRENDE EUROPAVEG 8 (E 8) /RIKSVEG 21 

«NORTHERN LIGHTS ROAD» 

 

 

Fra Troms fylkes side er det klart hva vi anser bør være Norges og Finlands felles foretrukne 

vegtransportkorridor mot Barentshavet:  

 

E 8 fra Tornio gjennom Tornedalen og videre til Tromsø (Finsk: Valtatie 21).  

 

Fylkestinget i Troms har vedtatt å prioritere prosjekter som binder regioner sammen og sikrer 

utvikling av effektive transportkorridorer mot nasjonale og internasjonale markeder. Europaveg 

8 er i denne sammenheng svært viktig og vår prioriterte hovedvegkorridor når vi har dialogen 

med de nasjonale myndigheter i Norge. 

 

Troms fylkeskommune har nettopp fått nye tall fra vår godsundersøkelse «Status 2018 – 

Næringstransporter i Troms og Finnmark» som understreker betydningen av en helhetlig 

satsing på E-8 korridoren fordi den samler svært mye av godsstrømmene fra Troms og 

Finnmark. 

 

Rapporten viser at godstransportene i Nord-Norge er sterkt økende og E8 Kilpisjärvi tollstasjon 

er helt sentral i vår logistikk av sjømatprodukter og forsyning av dagligvarer både øst-vest mot 

Helsinki og nord-sør mot Oslo og kontinentet via det svenske vegnettet E 4/E 45. Vår 

regionreform gjør også transport mellom Troms og Finnmark interessant via E 45 Kivilompolo 

som også går langs E 8-traseen. Tollstasjonen er døgnåpen og det er nylig gjort viktige 

investeringer i moderne utstyr. 

 

Prosjektet E8 Aurora Borealis er et internasjonalt bilateralt pilotprosjekt for Intelligent transport 

system (ITS) som det er ønskelig å bygge videre på og forlenge samarbeidet omkring.  Dette 

betyr at det vil være viktig å ta nødvendige investeringsgrep sammen for å opprettholde og 

modernisere dagens veg for å møte de teknologiske- og framtidige behov. 

 

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-29 er det vedtatt en rekke investeringer på E 8 på norsk 

side i planperioden. Samlet kostnad her er på over 3 mrd NOK (300 millioner Euro). 

Vegbyggingsprosjektene gjelder blant annet i Ramfjorden utenfor Tromsø, samt mellom 
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Nordkjosbotn og Hatteng. Det vil være et uheldig signal dersom det ikke skjer tilsvarende 

veginvesteringer på E 8 /Riksveg 21 i Finland. Som kjent er logistikk-kjeder aldri sterkere enn 

det svakeste ledd. 

 

Troms fylkeskommune ønsker å bidra aktivt med vår kunnskap, nettverk og kompetanse i de 

prosesser som de finske transportmyndigheter er i gang med hva gjelder sitt stamnett, dersom 

dette er ønskelig. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ivar B. Prestbakmo 

Fylkesråd for samferdsel og miljø 
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