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1.BESKRIVELSE AV VEISEKTOREN, LOVGRUNNLAGET OG 
PLANSYSTEMENE.  
1. Innledning. 
Storfjord kommunes hovedplan for veier skal gjelde for perioden 2018-2029. Hovedplanen er 
et strategisk dokument som skal etterfølges av en handlingsplan for perioden 2018-2021. 
Handlingsplanen skal konkretisere, tidfeste og angi kostnader for nødvendige tiltak i perioden. 
Hovedplanen skal rulleres hvert 4. år mens handlingsplanen skal rulleres hvert år som en del 
av kommunens budsjettarbeider. 
 
1.1. Kommuneplan. 
Kommunene skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 
arealdel, jfr plan- og bygningslovens (PBL) § 11.1. Det kan utarbeides kommunedelplaner for 
bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Hovedplanen for kommunale veier i 
Storfjord fremmes som en kommunedelplan etter PBL § 11.1. og skal derfor behandles i 
samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning, offentlig høring m.v.  
Arealer til veigrunn er fastsatt i kommunens arealplan og i detaljreguleringsplaner. 
Hovedplan vei skal være et helhetlig styringsverktøy for utvikling og forvaltning av det 
kommunale veinettet. I den politiske delen av dokumentet skal kommunestyret fatte 
styringsvedtak med målsetning, strategi, handlingsprogram m.v. Hovedplanen skal og samle 
mest mulig veidata og belyse de enkelte elementer innenfor veiområdet. Viktige veidata skal 
leveres til Nasjonal Vegdatabank (NVDB). 
Kommunestyret fastsetter i planen prinsipper og modeller for oppgradering og bygging av 
kommunale veier. Sist men ikke minst er det viktig å avdekke manglene ved de kommunale 
veiene og sikre veisystemene tilstrekkelig budsjettmidler til drift, vedlikehold og 
oppgradering. 
 
1.2. Lover og sentrale forskrifter. 
I lover og forskrifter er det angitt hvem som er forvaltningsmyndighet og ansvarlig for at en 
fatter gyldige vedtak og beslutninger. Nedenfor listes opp en del sentrale lover og forskrifter 
som gjelder i forbindelse med planlegging, bygging, drift og forvaltning av veiene. 
 
Lover, forskrifter og retningslinjer. 
Plan- og bygningsloven Kommunen er planmyndighet og vedtar 

reguleringsplaner for veianlegg. 
Vegloven Loven regulerer ansvar og myndighet mellom staten, 

fylket og kommunen og fastsetter grunnleggende 
bestemmelser. 

Vegtrafikkloven Gjelder all trafikk med motorvogn og for steder der det 
er alminnelig adgang til å ferdes med motorvogn. 

Byggteknisk forskrift TEK 17 
 

Angir krav til universell utforming 

Skiltforskriften 
 

Gir hjemmel for skiltvedtak 

Statens vegvesen, retningslinjer Håndbøker og retningslinjer med spesifikasjoner og krav 
til bygging, drift og vedlikehold av veier. 
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1.3. Ansvarsdelingen 
Myndighet, forvaltningsansvar og eierforhold er fordelt på flere forvaltningsnivåer:  
Forvaltningsnivå Eier, forvalter, planlegger, utbygger og vedlikeholder 

 
Statens vegvesen Stamveier, E6 og E8 i Storfjord. 

 
Troms 
Fylkeskommune 

Fv 868 Oteren-Lyngen gr,  
fv 321 Signaldal til kryss Eggaveien/Parasveien. 
fv 322 Hellarberget-Kitdal nord til og med Moskogaissa bru. 

Kommunen Kommunale veier. 
 

Private Private veier.  
Statens vegvesen er skiltmyndighet på private veier. 

 
2.Plansystemer. 
2.1. Kommuneplan, økonomiplan og handlingsprogram. 
Kommunens plansystem for styring av aktiviteter består av følgende hovedelementer: 
Planperioder Tidshorisont 

 
Kommuneplanperioden 12 år, men kommuneplanen skal rulleres minst en gang i hver 

kommunestyreperiode, dvs ca hvert 4.år. 
Hovedplanperioden Den tidshorisont som fastsettes i hovedplanen. Planperiodens 

lengde er ikke fastsatt, men det anbefales å følge 
kommuneplanperioden, dvs 12 år. 

Handlingsplanperioden 
 

Økonomiplanperioden, dvs 4 år. Rullering hvert år. 

Budsjettperioden 
 

Årlig, ved utarbeidelse av årsbudsjettet. 

 
Kommunedelplanen kan ta for seg et bestemt, avgrenset virksomhetsområde, men følger de 
samme bestemmelser for behandling og rullering som kommuneplanen og er altså en del av 
denne. 
 
2.2. Hovedplan for kommunale veier.  
Det er ikke et lovbestemt krav om at kommunene skal ha hovedplan for kommunale veier. 
Dette er noe som kommunene selv bestemmer. Hensikten med planen er å skaffe kommunen 
et helhetlig styringsverktøy og en samlet oversikt innenfor virksomhetsområdet.  
Kommunen kan selv avgjøre hvor omfattende planen skal utformes med hensyn til 
detaljeringsgrad, dokumentasjon og ressursbruk.  
 
2.3. Overordnede, eksterne vei- og trafikkplaner. 
Kommunene må forholde seg til tre viktige eksterne planer som vil inneholde strategier og 
tiltak som vil påvirke kommunens egne veivalg i større eller mindre grad.  
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Eksterne planer  Innhold 

 
Nasjonal Transportplan 
(NTP 2018-2029). 
Statens vegvesen. 
 

Dette er Statens vegvesens viktigste strategiske plan for veisektoren. 
Den trekker opp hovedlinjene i hva vegvesenet vil satse på i et 
langsiktig perspektiv. Kommunene kan gi innspill til planarbeidet. 

Regional transportplan 
(2018-2029). 
Troms fylkeskommune 

Overordnet dokument som omfatter fylkesveinettet. Planen utarbeides 
av vegvesenet etter rammer og retningslinjer gitt av Fylkeskommunen 
og vedtas av fylkestinget. Kommunene gir innspill til planarbeidet. 

Samordnet areal-og 
transportplan. 
Troms fylkeskommune 
 

Plantype av overordnet karakter i henhold til Rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging på 
fylkesnivå. 

 
2.4. Ansvar og myndighet innen kommunen. 
Kommunal 
myndighet 
 

Ansvar og myndighet. Delegert myndighet. 

Kommunestyret 
 

Storfjord kommunestyre har all overordnet ansvar for kommunale veier etter 
vegloven og vegtrafikkloven. Kommunestyret har 14.12.2016 vedtatt 
«delegasjonsreglement for Storfjord kommune, det politiske reglementet.»   
Kommunestyret har delegert all myndighet innen vegloven med forskrifter og 
vegtrafikkloven med forskrifter til styret for plan og drift i prinsipielle saker og 
til rådmannen i saker som ikke er prinsipielle. 
F:\Fellesfiler\Normalreglementer\Delegasjonsreglement\Delegeringsreglement 
2014 

Plan- og 
driftstyret 

Plan- og driftstyret er kommunens planutvalg som behandler alle tekniske 
planer og arealplaner. Utvalget har «det daglige politiske ansvar” innen 
veisektoren. Kommunestyret har 14.12.2016 delegert avgjørelsesmyndighet til 
plan- og driftstyret i prinsipielle saker etter vegloven og vegtrafikkloven med 
forskrifter. 

Rådmannen Kommunestyret har 14.12.2016 delegert all ansvar og myndighet til rådmannen 
innen vegloven med forskrifter og vegtrafikkloven med forskrifter i saker som 
ikke er prinsipielle. 

Leder drift og 
utvikling 

Rådmannen har videredelegert all myndighet innen veisektoren i saker som 
ikke er prinsipielle til leder for drift og utvikling, jfr delegert vedtak 83/15.  

Saksbehandler 
drift og 
utvikling 

Leder drift og utvikling videredelegerer myndighet innen veisektoren til 
saksbehandler(e). 
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3. Plan og prosess. 
3.1. Planens oppbygging. Dokumenter. 
Planen er inndelt i følgende nivåer 
Plandel Innhold 

 
Del 1. Planens politiske del. Inneholder de viktigste konklusjoner fra faglige utredninger og 

underlagsmateriale. Politisk del  inneholder kommunens mål for 
veisektoren, strategier og handlingsplan for å nå målene. 

Del 2. faglige utredninger 
 

Ulike faglige utredninger, både nye og av eldre dato, og som har 
betydning for planen. 

Del 3. Øvrige planer som er 
godkjent eller gitt en eller 
annen status i forhold til 
virksomheten. 

Del 3 inneholder tekniske registre, kartunderlag og 
styringsdokumenter. En del av dokumentene må være 
tilgjengelig for rullering eller løpende oppdatering i form av 
regneark el. 

 
3.2. Forhold til andre planer. 
I planen tas med oversikt over andre planer, også fra andre myndigheter, som kan ha 
betydning for kommunedelplanen. Ingen av disse planene skal omstøtes, men søkes integrert i 
hovedplandokumentet. 
 
3.3. Organisering av hovedplanarbeidet. 
Planarbeidet organiseres i slik: 
Organisering Deltakere Tekst 

 
Styringsgruppe. Styret for plan og drift. 

 
Politisk hovedutvalg. Politisk behandling. 
Innstillingsrett til kommunestyret. 

Arbeidsgruppe 
valgt av 
kommunestyret 

Maar Stangeland (Sp) 
Dagfinn Rydningen (Frp) 
Gaute Østeggen (H)  

Arbeidsutvalget utarbeider planforslaget og 
lager innstilling til styringsgruppa. 

Sekretariat Steinar Engstad 
plan- og driftsetaten  

Ansvarlig for det daglige arbeidet og for 
framdrift av utredninger av forskjellig slag. 

 
3.3.1. Mandat 
Plan- og driftstyret nedsatte en arbeidsgruppe i sak 39/16 med saksnavn «asfalteringsplan 
Storfjord kommune 2016» for å utrede en ny plan for oppgradering av kommunale veier. 
Arbeidsgruppa fikk følgende mandat: »Styret for plan og drift setter ned en arbeidsgruppe 
som utreder videre en ny plan for oppgradering av kommunale veier i Storfjord kommune. 
Gjeldende plan tas med i vurderingene. Planen legges fram for kommunestyret for endelig 
behandling.» 
Etter anbefaling fra arbeidsgruppen ble mandatet endret i plan- og driftstyret 07.04.2017, sak 
20/17: «Storfjord plan- og driftsstyre vedtar å utarbeide «Hovedplan for kommunale veier. 
Planen utarbeides etter plan- og bygningslovens bestemmelser.  
Plan- og driftsstyre er styringsgruppe for planarbeidet.». 
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3.4. Planbehandling. 
Planbehandlingen finner sted i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11. 
Behandlingsutvalg Milepeler 

 
Styret for plan og drift 1.gangs behandling: 

Vedtak om planoppstart.  
Innhenting av innspill til planen. 

Styret for plan og drift 2.gangs behandling. 
Vedtak om utlegging av planforslag til offentlig 
ettersyn. 

Styret for plan og drift 3.gangs behandling 
Behandling av innkomne merknader.  
Innstilling til kommunestyret. 

Kommunestyret Sluttbehandling. 
Plangodkjenning. 

 
4. Hovedplanens oppbygging og innhold. 
4.1.Hovedelementer: 
 
Del Dokumentnivå Dokument/utredning 
1 
 

Politisk dokument 1.1. Utfordringer og behov. 
1.2. Mål. 
1.3. Strategier 
1.4. Handlingsprogram, tiltak og finansiering. 
1.5. Kommunale veier-avklaring av start- og endepunkt. 
1.6. Kriterier for overtakelse av private veier. 
1.7. Nedklassifisering av kommunale veier. 
1.8. Bruksklasser kommunale veier. 
1.9. Retningslinjer for bruk av veinormaler. 
1.10.Rettigheter til offentlighetens bruk av private veier m.v. 
1.11. Tilskudd til brøyting av private veier. 
1.12. Kommunal brøyting av private veier. 

2 Faglig dokument       2.1. Beskrivelse av veinettet. Veityper. Veinormaler. 
2.2. Målkatalog, sammenheng mellom mål og tiltak. 
2.3. Status kommunale veier. 
2.4. Investeringsbehov. 
2.5. Trafikksikkerhet. 
2.6. Delutredninger. 
2.7. Handlingsprogram med tiltak 

3 Underlag og 
andre planer. 

3.1.Veiregistre med grunnlagsdata. 
3.2.Eksisterende planer og strategidokumenter som inngår i eller 
berører hovedplanen. 
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DEL 1. POLITISK DOKUMENT 
1. Politiske utfordringer og retningslinjer. 
1.1.Utfordringer og behov. 
Utfordringer og behov sammenstilles i egen tabell. For de veier som ikke ligger under 
kommunens ansvarsområde er utfordringer og behov satt opp sett fra kommunens ståsted: 
 
Veieier Veistrekning Utfordring og 

behov 
Tiltak i prioritert rekkefølge 

Statens 
vegvesen 

E6 Trafikksikkerhet 
Veistandard 

1.Veiomlegging Oteren, 
utbedre trafikksikkerheten Balsfjord 
gr-Hatteng. 
2. Skredsikring. 
3. Ny Skibotn bru og oppgradert E6 
Apaja - Seljestadbakken 
4.Gang-/sykkelvei/veilys langs E6 i 
Apaja,Skibotn 
5.Opprusting strekningen   Hatteng-
Kåfjord grense inkl Larsbergtunnelen  
til E6 standard. 

Statens 
vegvesen 

E8 Framkommelighet 
 

-Full utbygging av Nordlysveien  i 
Skibotndalen, jfr godkjente 
reguleringsplaner. 

Troms 
Fylkeskommune 

Fv868 Lyngen gr 
Fv 321Signaldal 
Fv 322 Kitdal 

Vedlikeholdsetterslep 
Veistandard 
Trafikksikkerhet 

1. Gang-/sykkelveier og veilys langs 
fv på Hatteng/Åsen/Oteren 
2.Veirekkverk, særlig fv 322  Kitdal 
der fv er nær Kitdalelva 
3. Oppgradere faktisk bæreevne  
4. .Asfaltering alle fylkesveier 

Storfjord 
kommune 

Samleveier Bæreevne 
Trafikksikkerhet 
Framkommelighet 

1.Oppgradering til Bk10 
2.Fartsgrenser 
3.Veirekkverk 
4.Oppgradering og asfaltering 

Storfjord 
kommune 

Atkomstveier Tilstrebe 
adskillelsesprinsippet 
Trafikksikkerhet 

1.Fartsgrenser 
2.Fartshumper 
3.Asfaltering 
4.Veibelysning 

Storfjord 
kommune 

Gang-
/sykkelveier 

Tilstrebe 
adskillelsesprinsippet 

-Utarbeide områdevis samlet plan for 
gang-/sykkelveier og snarveier (veier 
som ikke brøytes). Eksempel: 
Skibotn: Skibotn havn-Apaja 
Hatteng: Rundvei bru-bru 
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1.2. Mål. 
Storfjord kommunes hovedmål 2018-2029: 

 
Delmål 2018-2021: 

 
1.3. Strategier. 
Strategier for å oppnå målene: 
1. Kommunen skal ha et program for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av veier som 
sikrer at veikapitalen blir administrert, driftet og vedlikeholdt på slik måte at den ikke 
forringes og at den sikrer god trafikksikkerhet og framkommelighet året rundt. 
2. Kommunalt vedlikeholdsetterslep skal i hovedsak tas igjen i løpet av 
handlingsplanperioden 2018-2021. Dette innebærer at kommunestyrets årlige bevilgninger til 
drift og vedlikehold innen veisektoren må økes samtidig som det hvert år må bevilges 
investeringsmidler til oppgradering av veier og bruer. 
3. Trafikksikkerheten i sentrumsområdene skal sikres ved videre utbygging av gang-
/sykkelveier og snarveier med belysning, samt fartsregulerende tiltak. 
4. Trafikksikkerheten i grisgrendte deler av kommunen skal sikres gjennom fartsregulering, 
veirekkverk, mykgjøring av sideterreng, busslommer på strategiske steder samt drift og 
vedlikehold av veilys.  
5. Veienes faktiske bæreevne skal forsterkes til minimum bruksklasse BK8T. Kommunens 
samleveier oppgraderes til faktisk bæreevne 10 tonn (BK10).  
6. Alle kommunale bruer må styrkeberegnes og kvalitetssikres for bruksklassen på den 
enkelte vei. I handlingsplanperioden skal det gjøres spesialinspeksjon av minimum følgende 
kommunale bruer, jfr rapport fra bruinspeksjon 2017: Kavelfossen bru på Fosseveien og 
Solvoll bru Tverrdalveien. Dersom kommunen overtar gangbru over Skibotnelva ved 
Strandbu Camping bør også denne brua underlegges spesialinspeksjon. Spesialinspeksjonen 
vil gi anbefalinger til tiltak og kostnad for utbedring av bruene. 
7. Det lages et prosjekt og søkes om prosjektmidler for utarbeidelse av samlet sanitærplan 
med avfallsbehandling for reiseliv og turisme hvor berørte parter deltar. Eksisterende og nye 
anlegg må være helårsanlegg. Samtidig ses det på tilfredsstillende løsninger for parkering og 
stans av kjøretøyer langs veiene. Det tas sikte på brukerfinansiering av sanitæranleggene.  

Storfjord kommune skal ha gode og trafikksikre kommunale veier med god bæreevne  
minimum bruksklasse BKT8 og god framkommelighet året rundt. 
Kommunale samleveier skal oppgraderes til bruksklasse BK10. Dette innebærer og at dårlige 
bruer må oppgraderes i samsvar med bruksklassekravet, evt at det må bygges nye bruer.
Kommunen skal ha interne gang-/sykkelveier som binder bygdene sammen.
Kommunen, som reiselivskommune, skal legge til rette for kjørende, gående og syklende og for 
å gi naturopplevelser og nærhet til naturen. Det utarbeides en samlet plan for sanitæranlegg 
med avfallshandtering for veifarende.

Forfallet av kommunens veikapital skal stanses i handlingsplanperioden 2018-2021.. 
De viktigste kommunale veier og de fleste boligfeltveier skal asfalteres i perioden. 
Kommunen skal utarbeide sentrumsplaner/veiplaner for Elvevoll, Oteren, Hatteng og Skibotn 
som viser samlet plan for nåværende og framtidige adkomstveier, gang-/sykkelveier og 
snarveier. Planen skal følge adskillelsesprinsippet. 
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1.4.Handlingprogram, tiltak og finansiering. 
Handlingsprogrammet deles i årsbudsjett for drift/vedlikehold og investering. 
Driftsbudsjettet skal sikre tilstrekkelige midler til at veiene fungerer som planlagt og at 
veikapitalen ikke forringes. I tillegg sikres budsjettene i perioden 2018-2021 ekstra 
budsjettmidler til reasfaltering av asfaltveier og oppgrusing av grusveier. 
Investeringsbudsjettene i handlingsprogrammet skal sikre midler til nyasfaltering av 
grusveier, nye veilys osv. 
 
Investeringsprogram 2018-2021 vedtatt av kommunestyret 13.12.2017 
Prosjekt 2018 2019 2020 2021 
Kommunale veier, oppbygging og 
grusing 
 

300 000 500 000 500 000 500 000 

Veilys Oterbakken 
 

500 000    

Asfaltering og oppgradering Oterbakken 
 

1 500 000    

Trafikksikkerhetstiltak 
 

600 000 2 500 000 2 000 
000 

600 000 

Oppgradering bruer inkl forprosjekt og 
inspeksjon 

400 000    

Asfaltering ihht asfalteringsplan 
 
 

3 500 000 3 500 000   

Skilting av kommunale veier 
 

300 000    

 
1.5. Fastsettelse av kommunale veier med startpunkt og endepunkt. 
Storfjord kommunestyre fastsetter at følgende veier er kommunale veier.  
Start- og endepunkt for veiene fastsettes entydig i Nasjonal vegdatabase (NVDB). 
Alle andre veier med veinavn er private veier. 
 
Kommunale veier vedtatt av Storfjord kommunestyre:  
Kv=kommunal. Pv=privat (feilregistrerte kommunale veier, rettes opp i NVDB) 

Område Veinavn Veinr 
NVDB 

Startpunkt 
Kommunal vei 

Endepunkt Kommunal vei 
(foreløpig) 

Vestersida Steindalsveien Mangler 
NVDB 

X Fv 868 X med privat skogsvei etter kommunal 
parkeringsplass 

 Kvalhaugen Pv 99856 X fv 868 Veiende boligfelt 
 Langdalsveien Pv 99845 

Pv 99846 
X fv 868 Vestersidasenteret 

 Råa Pv 99843 
Pv 99844 

X fv 868 Veiende boligfelt, to armer 

Oteren Tverrdalsveien Kv 1000 X fv 868 X  E6 
 Vaskeriveien Kv 1032 X fv 868 Veiende, snuplass 
 Oterbakken 

 
Kv 1001 
Pv 99776 

Kryss E6 Veiende snuplass +  
veiende arm ved 55/9 grense 

Hatteng Åsheimveien Pv 99766 X fv 322 Parkering omsorgssenter,  
ikke private boligfelt 

 Åsenveien 
 

Kv 1002 X fv 321 Åsen omsorgssenter 

 Hattengveien Kv 1003 X fv 322 Kitdal X E6 nord 
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Kv 1005 
 Brennaveien Kv 1008 X Hattengveien Snuplass skytterhuset 

Kv 1008 hp1 m 1160 
(Krever avtale med grunneier og vedtak i 
kommunestyret) 

 Kiilveien Kv 1003 
Pv 99706 

X Hattengveien Veiende som i dag. 

 Skolebakken Kv 1006 
 

X Kiilveien Kv 1006 hp1 m 233 
(Kryss privat skogsvei) 

 Hatturanta 
 

Mangler X Kirkeveien Veiende industriområde 

 Kirkeveien Mangler X  Hattengveien Prestebolig 
Kirkegården, veiende 

 Oldersletta 
 

Kv 1004 X Hattengveien Veiende 

Kitdal Kitdalsveien Kv 1009 X fv 321/fv 322 Kv 1009 hp 1 m 6600 
ved Moskogaisa bru, men ikke inkludert 
brua 

Signaldalen Fosseveien 
 

Kv1010 X fv 321 X fv 321 

 Parasveien Kv 1012 X fv 321 Kv1012 hp1 m 6487+10 
Kryss Paras 

 Eggaveien Kv 1011 X fv 321 Kv 1011 hp1 m 2780 
Snuplass Egga gård 

Kvesmenes Kvesmenesvei
en 

Kv 1013 X E6 Kv 1013 hp1 m 346+20 
Snuplass småbåthavn 

Horsnes Horsnesveien Kv 1014 X E6 X E6 
 

Skibotn Rässiruto Pv 99645 
Pv 99643 

X E6 Grense kommunal eiendom 
46/Kommunalt boligfelt 

 Gammelveien 
 

Kv 1015 X E6 X E6 

 Sommersetlia 
 

Kv 1017 X E6 Vei uten armer 

 Industriveien 
 

Kv 1018 X Sommersetlia Kryss E6 

 Skoleveien 
 

Kv 1016 X E6 Veiende 

 Stormyra Kv 1019 
Kv 1020 

X E6 Veiende 

 Øvre 
Markedsplass 

Kv 1021 X Stormyra  

 Johan Beck-
veien 

Kv 1004 X Stormyra Kv 1024 hp1 m 244 

 Rasingen 
 

Kv 1011 X E6 Veiende boligfelt 

 Olderbakken 
 

Kv 1075 X E6 Veiende snuplass 

 Skibotn kai   Veiende kai og industriområde 
 

 
1.5.1. Veikart kommunale veier med fastsettelse av start- og endepunkter. 
Kart som viser start- og endepunkt for samtlige kommunale veier, jfr vedlegg. 
 
1.6. Kriterier for kommunal overtakelse av private veier. 
Private veier kan etter søknad overtas av kommunen. Kommunestyret fastsetter følgende 
kriterier for overtakelse av private veier: 
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1. Private veieiere/veilag kan søke kommunen om å overta privat vei til eie alternativt overta 
drift og/eller vedlikehold av veien.  
2. Søknad om kommunal overtakelse av privat vei skal være underskrevet av 
hjemmelshaverne til veigrunnen og de som er tilknyttet veien med avkjørsel, og de som har 
andre rettigheter tilknyttet veien eller veigrunnen. 
3. Hjemmelshaverne skal selge veigrunnen med en minimumsbredde på 10 meter til 
kommunen for en rimelig pris, ikke overstigende kr 5,- pr m2 i 2017 pris. Salgsprisen 
prisjusteres etter SSB konsumprisindeks med utgangspunkt i indeksen pr januar 2018. 
4. Ved veiender skal det være opparbeidet godkjent snuplass for brøytebil, renovasjonsbil, 
skolebuss og andre store kjøretøy før overtakelsen..  
5. Den private veien skal ha bæreevne tilsvarende bruksklasse BKT8 eller bedre før 
overtakelse. 
6. Veien må ha veigrøfter og stikkrenner som er tilstrekkelig dimensjonert. I tillegg må hver 
privat avkjøring være tilfredsstillende opparbeidet med stikkrenne etter behov. 
7. Da overtakelse av private veier er en varig framtidig kostnad for kommunen skal søknader 
om overtakelse av private veier alltid behandles og vedtas av kommunestyret. Det er 
kommunens økonomiske situasjon og veiens standard som til enhver tid avgjør om 
kommunen skal overta private veier. 
8. En del veier på Storsande i Skibotn er tatt med i kommunestyrets vedtak om asfaltering. 
Det opptas forhandlinger med grunneier og rettighetshavere i forkant av asfalteringen, jfr 
kriteriene for overtakelse av private veier til kommunale veier. 
 
1.7. Nedklassifisering av kommunale veier til private veier. 
Kommunen kan etter skjønn nedklassifisere kommunale veier helt eller delvis til privat 
veigrunn eller privat grunn dersom veien ikke lengre trafikkeres av befolkningen eller tjener 
samfunnets interesser. Før kommunen fatter vedtak om nedklassifisering skal saken sendes på 
høring til berørte grunneiere og rettighetshavere. 
Nedklassifisering av kommunale veier skal behandles og vedtas av kommunestyret. 
 
1.8. Bruksklasse kommunale veier.  
Regionvegkontoret for Statens vegvesen vedtar forskrifter om tillatte vekter og dimensjoner 
for transport på fylkes- og kommunale veier i Troms to ganger hvert år. Kommunene melder 
inn endringer om tillatte vekter og dimensjoner for transport på kommunale veier til Statens 
vegvesen. Bruksklassene for kommunale veier blir offentliggjort av Statens vegvesen 
gjennom forskriftene og i eget dokument som er tilgjengelig på internett. 
Følgende  forskrifter er gyldige fra 1.oktober 2017, se vedlegg. 
FOR-2017-09-18-1501. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for normaltransport på 
fylkes- og kommunale veier i Troms. 
FOR-2017-09-18-1502. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for spesialtransport på 
fylkes- og kommunale veier i Troms. 
FOR-2017-09-18-1504. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for tømmertransport på 
fylkes- og kommunale veier i Troms. 
 
Veigrupper i forhold til bruksklasser: 
Veigruppe A: Veier som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller 
veier som ikke har bruer. 

 
 

Veigruppe B: Øvrige bruer med ett kjørefelt.  
Veigruppe IKKE: Veier som det må søkes dispensasjon for i hvert enkelt tilfelle (veien har 
da svake punkt som ikke er dimensjonert for tyngre trafikk f.eks  svake bruer).  
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1.8.1. Retningslinjer for revisjon av bruksklasser (BK) på kommunale veier i Storfjord 
kommune. 
Kommunenes veimyndighet gjør vedtak om bruksklasse på kommunale veier og oversender 
vedtaket til Statens vegvesen for innlemming i vegvesenets forskrift om tillatte vekter og 
dimensjoner. Vedtaket er gyldig fra den dagen forskriftsendringen blir kunngjort i 
Lovtidende. 
 
Kommunestyret gir følgende retningslinjer for revisjon og nyfastsettelse av bruksklasser på 
kommunale veier: 
1. Den som er delegert myndighet av kommunestyret til å forvalte kommunale veier har  
myndighet til å revidere bruksklassen for den enkelte kommunale vei og rette feil i 
vegvesenets veiliste. 
2. Revisjon av bruksklasse (BK) skal være skriftlig og være dokumentert med vedtak i 
kommunens saksbehandlingssystem. I vedtaket skal veien være enstydig dokumentert med 
veinummer fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og veiens gamle og nye bruksklasse. 
Kommunens vedtak skal sendes til Statens vegvesen, region Nord, Bodø hvor kommunens 
vedtak tas med i vegvesenets revisjon av den aktuelle forskriften. 
3. Kommunale veier uten bruer kan oppklassifiseres fra BK T8 til BK 10 etter at veiens 
gjennomsnittlige bæreevne er dokumentert til å tåle belastningen.  
4. Kommunale veier i veigruppe B (bruer med ett kjørefelt) kan oppgraderes fra BK T8 til  
BK 10 etter at det er gjennomført ordinær inspeksjon eller spesialinspeksjon av bruene på den 
enkelte veistrekning og inspeksjonen dokumenterer at bruene har tilstrekkelig bæreevne. 
Spesialinspeksjon skal gjennomføres på eldre bruer og på nyere bruer som ved vanlig 
inspeksjon viser feil eller mangler som kan ha betydning for bæreevnen. 
5.  Kommunale samleveier bør oppgraderes til BK 10 med tillatt vognlengde 19,50 m av 
transporthensyn og fordi de til tider blir benyttet som omkjøringsveier ved stenging av E6. 
6. Kommunale atkomstveier kan etter skjønn oppgraderes til BK 10 dersom de normalt 
trafikkeres av kjøretøy med tung last.  
7. Kommunale atkomstveier i boligfelt oppklassifiseres normalt ikke til BK 10. 
8. Nye kommunale veier og bruer skal bygges for BK 10, men bruksklassen fastsettes etter 
skjønn enten som BKT 8 eller BK 10 avhengig av om veien er samlevei eller atkomstvei. 
9. Kommunale veier med svake bruer i veigruppe IKKE skal klassifiseres som vei hvor det 
må søkes om dispensasjon HVER GANG tunge kjøretøy skal passere brua. Dersom kjøretøy 
ikke skal passere brua er det ikke nødvendig å søke dispensasjon. 
 
1.9. Retningslinjer for bruk av veinormaler. 
Ved planlegging, prosjektering og bygging av kommunale veier skal kommunen følge Statens 
vegvesens veinormaler og retningslinjer så langt de passer. Kommunen utarbeider ikke egne 
veinormaler. 
A. Enfeltsvei skal ikke ha mindre veibredde enn 4,0 m med møteplasser som angitt i 
vegvesenets vegnormaler. 
B. Tofeltsveier skal ikke bygges da det ikke er trafikkgrunnlag for det. 
C. Enfeltsveier i boligfelt med mer enn 20 boenheter bør ha asfaltert veibredde 5,0 m og 0,25 
m skulder. 
D. Alternativt kan enfeltsveier i boligfelt bygges med 4,0 m veibredde med møteplasser og 
fortau på den siden av veien som er mest hensiktsmessig. 
E. Samleveier som brukes som omkjøringsveier for E6 bør ha asfaltert veibredde 5,50 m og 
0,25 m skulder av grus. Ved smalere veibredde bør det vurderes å opparbeide møteplasser på 
den «sterkeste» siden av veien. 
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F. Gang-/sykkelveier bør ha asfaltert veibredde minimum 2,50 m, men helst 3,00 m veibredde   
med 0,25 m grusskulder. 
G. Snarveier er små gangveier som bygges utenfor kravene i TEK 17 og veinormalenes krav. 
De skal ikke dimensjoneres for kjøretøy og skal som hovedregel ikke brøytes. Snarveier skal 
følge terrenget så langt det passer. Formålet med snarveier er å gi et trafikksikkert tilbud 
spesielt til barn og unge. 
H. Kommunale parkeringsplasser bør som hovedregel ha en bredde på 2,50 m og lengde på 
6,00 m. 
I. Veilys. Ved nye veilysanlegg skal det benyttes påkjøringssikre stålmaster med LED-lys og 
jordkabelanlegg. 
 
1.10. Rettighetsavtaler med private veieiere. 
Storfjord kommunestyre vil arbeide for å opprette tinglyste rettigheter/avtaler som sikrer 
allmenhetens bruk av private kjøreveier, skogsveier og stier fra offentlig vei fram til 
hensiktsmessige parkeringsplasser.  Hensikten med dette er å lette allmennhetens tilgang til 
utmarka. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide samlet plan over aktuelle veier, 
skogsveier og stier hvor allmenhetens interesser kan ivaretas gjennom tinglyste rettigheter 
mellom kommunen og grunneierne. I planen må og utredes kostnader til opprusting av veiene, 
veivedlikehold, opparbeidelse av parkering, hensiktsmessig handtering av avfall og  
sanitærforhold. Dersom det er hensiktsmessig knyttes dette arbeidet sammen med prosjekt for 
utarbeidelse av samlet sanitærplan for reiseliv og turisme.  
Aktuelle veier: 
a) Parasveien til parkeringsplass ved veiende Rognli. 
b) Stordalsveien i Signaldalen fra Parasveien til passende parkering/snuplass. 
c) Norddalsveien i Kitdal fra fylkesveien til nedenfor kryss Hompen. 
d) Fra Gammelveien over bru ved Båtkulpen til E6. 
e) Brennaveien til skytterhuset 
 
1.11. Tilskudd til brøyting av private veier. 
Storfjord kommune kan opprette budsjettpost for tilskudd til brøyting av private veier. 
Tilskuddets størrelse vurderes fra år til år på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon. 
Plan- og driftstyret administrerer ordningen og utarbeider regler for tildeling av tilskuddet. 
Ordningen trer ikke i kraft før  kommunestyret har vedtatt ordningen gjennom budsjettvedtak. 
 
1.12. Kommunal brøyting av private veier. 
Storfjord kommune kan overta brøyting av private veier for kortere eller lengre perioder. 
Aktuelle veier innarbeides i brøyteanbudene. Plan- og driftstyret utarbeider regler for 
ordningen. Ordningen trer ikke i kraft før kommunestyret har vedtatt ordningen gjennom 
budsjettvedtak. 
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DEL 2. FAGLIG DOKUMENT. 
2.Beskrivelse av veinettet. 
2.1. Forklaring av veityper: 
Differensieringsprinsippet skal legges til grunn for utforming av veisystemene. Dette 
innebærer at veisystemet deles inn i veityper avhengig av veiens funksjon.  
Adskillelsesprinsippet skal legges til grunn i tettbygde strøk. Adskillelse innebærer at 
kommunen skal tilstrebe å ha et sammenhengende veinett for motorisert trafikk og ett for 
gående og syklende. 
Veinettet inndeles på dette grunnlag i fire veityper: 
Hovedveier: Hovedveier skal dekke behovet for transport mellom distrikter, områder osv. 
Antall avkjørsler skal være begrenset.  
Samleveier: Samleveier er de kommunale og fylkeskommunale veiene som går mellom 
bygdene samt veiene i næringsområdene. 
Atkomstveier: Atkomstveier er boligfeltveier og veier som etter skjønn ikke betjener 
gjennomgangstrafikk i særlig grad. Atkomstveier som kan bli benyttet som omkjøringsveier 
ved stenging av E6 kan bli vurdert som samleveier. 
Sambruk (blanding av biler, syklister og fotgjengere) kan være aktuelt på deler av 
atkomstveinettet. Blandingen skal skje slik at de myke trafikanter blir prioritert i hovedsak 
ved nedsatt hastighet og eventuelle fartsdumper. 
 
Sammendrag offentlige veier i Storfjord kommune. 
Veieier Veitype Veikategori Lengde i 

meter 
Statens 
vegvesen 

Hovedvei E6 
Hovdvei E8 
Gang- og sykkelvei 

Hovedvei Balsfjord gr-Kåfjord gr 
Hovedvei Skibotn - Finland 
-Oteren v/helsehuset 
-Skibotn 

39160 
38510 
      35 
  2079 

Troms 
Fylkeskommune 

Samlevei Fv 868 
Samlevei Fv 321 
Samlevei Fv 322 
Gang- og sykkelvei 

Samlevei Oteren-Lyngen gr  
Samlevei Signaldal 
Samlevei Hellarberget-Kitdal 
Gang- og sykkelvei: 

22848 
13022 
  8081 
        0 

Storfjord 
kommune 

Samleveier 
Atkomstveier 
Gang- og sykkelvei 

Samleveier  
Boligfeltveier 
-Elvevoll 
-Oteren 
-Hatteng 
-Skibotn 

17320 
24324 
    370 
   100 
1070 
600 

Sum Alle veier 
Alle gang-/sykkelveier 

 163265 
4254 

 
2.1.2. Statens vegvesen. Vegnormalene. Håndbok N100 m.v. 
Vegnormalene er utgitt av Statens vegvesen og er grunnlaget for vegvesenets planlegging og 
bygging av nye veier. Vegnormalene er utformet etter trafikkbelastningen angitt som 
årsdøgntrafikk (ÅDT). Årsdøgntrafikk angir den gjennomsnittlige trafikkmengde som 
passerer et punkt på veien i begge retninger i løpet av et døgn (alle trafikkpasseringer pr år 
delt på 365 dager). 
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2.1.3. Veier med liten ÅDT, krav i håndbok N100. 
Sa1. Samleveier i boligområder, fartsgrense 50 km/t 
Samleveier i boligområder bør ikke være lengre enn 2 km, og ikke ha en trafikkbelastning på 
mer enn ÅDT 1 500. Veibredden bør være 6,0 m inkl veiskulder. 
 
Sa3. Samleveier, fartsgrense 80 km/t 
Disse veiene har en øvre grense for trafikkbelastning på ÅDT 1 500. Veier med høyere 
trafikkgrunnlag utformes som øvrig hovedvei. Samleveier med lavt trafikkgrunnlag  
(ÅDT < 300) bør utformes som 1-feltsvei, mens veier med ÅDT > 300 bør utformes som 
2-feltsvei.  
Tverrprofil for Sa3, 1-feltsveg, 4 m veibredde inkl veiskulder. 
På 1-feltsveier anlegges møteplasser med om lag 250 m avstand, men aldri lengre fra 
hverandre enn at det er sikt fra en møteplass til den neste. Møteplassene utformes ved at 
kjørebanen utvides til 6 m over en lengde på 20 m med 15 m overgangsstrekning til hver side. 
Totallengde på møteplassen vil da være 50 m. Møteplassene legges på den siden av veien 
hvor det er mest hensiktsmessig. 
 
A1.Atkomstveier i boligområder, fartsgrense 30 km/t 
Dette er veier som gir atkomst til boliger. I boligområder bør atkomstveiene utformes som  
blindveier eller sløyfer. Blindveier bør ikke være lengre enn 250 m, mens sløyfer kan ha 
lengde inntil 600 m. Atkomstveier i boligområder utformes på de myke trafikanters premisser. 
 
Kjørebanebredden varierer etter antall boenheter langs veien. For veier inntil 50 boenheter i 
blindvei bør asfaltert veibredde være 3,5 m. For veier med mer enn 50 boenheter eller 80 
boenheter i sløyfe, bør asfaltert veibredde være 4 m pluss 0,50 m skulder på hver side. 
 
A2. Atkomstveier til industriområder, fartsgrense 50 km/t 
Vei til industriområde bør bygges med asfaltert veibredde 7,0 m inkl asfaltert skulder. 
 
A3. Atkomstveier i spredt bebyggelse, fartsgrense 50 km/t 
I spredt bebygde områder bør ikke atkomstveiene være lengre enn 3 km og ikke ha  
ÅDT > 300. Dersom veien er lengre, trafikkgrunnlaget høyere eller høyere fartsgrense ønskes, 
utformes veien etter krav som gjelder for samleveier. 
Vegen bør bygges med 4,0 m veibredde inklusiv veiskulder. 
På 1-feltsveger skal det anlegges møteplasser med om lag 250 m avstand, men aldri lengre fra  
hverandre enn at det er sikt fra en møteplass til den neste. Møteplassene utformes ved at 
kjørebanen utvides til 6 m over en lengde på 20 m med 15 m overgangsstrekning til hver side. 
Anbefalt totallengde er 50 m. Møteplassene legges på den siden av vegen hvor det er mest 
hensiktsmessig. 
 
C2. Utformingskrav. Bruksklasse (BK). 
Veiskulder skal asfalteres i full bredde med unntak for veier som er bygd etter 
dimensjoneringsklasse A1 (atkomstveier) og gang- og sykkelveier. 
Bruksklasse (BK). Nye veier bør bygges med bruksklasse 10 tonn. 
Tofelts veier. 
På tofelts veier skal hvert kjørefelt ha bredde 2,75 m. I tillegg kommer 0,50 m veiskulder. 
Total veibredde blir med dette 6,50 m. 
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Gang-/sykkelveier. 
Gang-/sykkelveier bør bygges med 2,5-3,0 m bredde og 0,25 m skulder. 
 
2.1.4. Kommunal veinormal. 
Ved planlegging og prosjektering av nye kommunale veier bør kommunen følge vegvesenets 
veinormaler så langt det passer. Anbefalte veibredder i N100 må forstås som 
minimumsbredder for å få en funksjonell vei.  
Eksisterende kommunale veier opprettholder den kjørebanebredden de har i dag, men 
kommunen må etter skjønn vurdere behovet for møteplasser på aktuelle steder og ved trange 
passasjer. 
 
2.2. Målkatalog, sammenheng mellom mål og tiltak. 
Tiltak på eksisterende veinett, herunder drift og vedlikehold, betraktes som like viktige for 
trafikantene som utvikling av nye tilbud.  
Veitype Mål Tiltak 
Samleveier, enfeltsveier Bruksklasse BK 10 Oppgradere bruer til BK10. 

Asfaltering. 
Atkomstveier i kommunale 
boligfelt. 

Fast dekke.  Forarbeider med grøfting og 
grusing. 

Atkomstveier i spredt 
bebyggelse. 

Bruksklasse BK 10. 
God grusveistandard. 

Oppgradere bruer til BK10. 
Forsterking svake veipartier, 
grøfting og oppgrusing. 

Gang-/sykkelveier Utvide lokalnettet av 
gang-/sykkelveier. 

Utarbeide områdevis samlet plan 
for gang./sykkelveier.  

Snarveier/stier Opparbeide ny type 
snarveier/stier  

Utarbeide områdevis samlet plan 
for snarveier/stier  

 
2.3.Status kommunale veier. 
2.3.1. Dagens situasjon. 
Storfjord kommune har ingen vedtatte normaler for kommunale veier og gang-/sykkelveier. 
De gamle bygdeveiene ble opprinnelig bygd på enkleste vis etter datidens trafikk. Det ble 
foretatt lite masseutskifting der det var dårlig byggegrunn. Veiene var smale etter nåtidens 
krav. Opp gjennom årene har veiene seget ut på grunn av trafikk og veihøvling. Dette betyr at 
mange veier har bæreevne som ikke tilfredsstiller kravene til tungtrafikk, særlig på 
veiskuldrene.  
De fleste eldre kommunale veier har varierende veibredde omkring 5,0 m. Disse veiene er å 
forstå som enfeltsveier uten møteplasser. To personbiler har som regel ikke vansker med å 
møtes, men personbil og lastebil må redusere farten under møting.  
Nyere kommunale veier kan ha asfaltert kjørebanebredde opptil 5,0 m pluss grusskulder. 
 
2.3.2. Mengde og tilstandsbeskrivelse. 

Kommunale veier      
Tilstandsgrad (TG)etter Norsk Standard (NS)      
Vurderingsgrunnlag: Bæreevnemålinger utført 2017.      

Tilstandsgrad (TG)etter Norsk Standard (NS)    
TG 0=Svært god tilstand. Ny veg/nytt dekke    
TG 1= God til mindre god tilstand, mindre ujevnheter, spor og telehiv  
TG 2= Dårlig til svært dårlig tilstand, større ujevnheter, spor og krakelering, telesprekker, slaghull, kantskader   
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TG 3= Ikke reparerbar, ødelagt, kraftige spor, krakelering, slaghull, ujevnheter, kantskader. 
        

Veitype    
1= Gate med tosidig fortau, påkostet. Sentrumsgate med granittkantstein, heller på fortau og liknende 
2= Gate med tosidig fortau, standard.   
3= Samleveg, tofelts, asfaltert. Hovedveg, gjennomkjøringsveg. 
4= Samleveg, tofelts, grusveg. Hovedveg, gjennomkøringsveg. 
5_ Atkomstveg, asfaltert. Boligveg i boligfelt, fra en eller flere husstander til samlevegen. 
6= Atkomstveg, grusveg.  Boligveg i boligfelt, fra en eller flere husstander til samlevegen. 
7= Gang-/sykkelveg, asfaltert. Veg kun for gående og syklende. 
8= Gang-/sykkelveg, grusdekke. Veg kun for gående og syklende. 

 

Veinavn Lengde Grus Fast TG 
Gjsnitt 
bæreevne Lengde bære- BK 

  m m dekke  Tonn evne <10 t 2017 
Kommunale samleveier               
Gammelveien Skibotn 2259   2259 2 7,9 904 BKT 8 
Industriveien, Skibotn 462 462   2 12,5 0 BKT 8 
Skibotn kai 520   520 2     BKT 8 
Horsnesveien 2753   2753 2 8 1789 BKT 8 
Hatturanta 490 120 370 1 10,8 0 BKT 8 
Hattengveien 1390   1390 2 9,8   BKT 8 
Kitdalsveien 6552   6552 2 8 3276 BKT 8 
Tverrdalveien 2480   2480 2 8,1 1488 BKT 8 
Vaskeriveien Oteren 414   414 2 9 207 BKT 8 
Sum samleveger 17320 582 16738        
               
Kommunale atkomstveier              
Steindalsveien 450 450   2     BKT 8 
Kvalhaugen 100 100   2     BKT 8 
Langdalsveien 220   220 2 7,8   BKT 8 
Råa 270 270   2 7,2   BKT 8 
Oterbakken 720 720   2 12,6 0 BKT 8 
Åsheimveien 190   190 2 12 0 BKT 8 
Åsenveien 283 283   2 8,4 184 BKT 8 
Brennaveien 730   730 2 10 10 % BKT 8 
Oldersletta 496 316 180 2 13,8 0 BKT 8 
Kiilveien 466   466 2 12,3 0 BKT 8 
Skolebakken 230   230 2     BKT 8 
Kirkeveien 310 310    2     BKT 8 
Fosseveien 5438 5438    2 6,7 2719 BKT 8 
Kavelfossen bru       Spesiell. Ikke 
Eggaveien 2801 2801    2 6,7 1681 BKT 8 
Parasveien 6594 6594    2 10,2 659 BKT 8 
Kvesmenesveien 400 400    2 6,6 292 BKT 8 
Apaja 270 270    2     BKT 8   
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Sommersetlia 1160 1160    2 11,8 0 BKT 8 
Skoleveien 470 380 90  1 11,9 24 BKT 8 
Johan Beck-veien 380 150 230  1-2     BKT 8 
Stormyra 771   771  1     BKT 8 
Øvre Markedsplass 760   760  1     BKT 8 
Rasingen 258   258  1     BKT 8 
Olderbakken 557   557  2      BK 10 

 
Kommunale gang-/sykkelveier: 

Tekst Lengde Grus Fast TG  
 m m dekke   
Elvevoll-Råa 370 370  2  
Oterbakken 100 100  2  
Kitdal bru-Angelelva 870  870 2  
Hatteng skole 200 200  2  
Gammelveien-Skibotn 
skole 

600 600 
 

 2 Ikke formalisert gang-/sykkelvei. 
Brukes i praksis. 

      
2.4. Investerings- og vedlikeholdsbehov 2018-2029. 
Gjennom deltakelse i veiprosjektet «Vedlikehold i veisektoren» som er gjennomført i regi av 
KS-kommunenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon, har kommunen kartlagt eget veinett 
med tanke på kategorisering av ulike veityper og angivelse av den tekniske tilstanden. 
Resultatene er oppsummert i rapporten «Vedlikeholdsetterslepet i veisektoren» i 2009.  
Rapporten konkluderer med at dersom Storfjord kommune skal oppgradere samtlige veier til 
minimumsnivå vil det koste ca 38 mill kr. 
 
2.4.1. Finansiering av vedlikehold og investeringer. 
Overordnede statlige myndigheter har bestemt at drift/vedlikehold/investeringer i kommunale 
veier skal finansieres på forskjellige måter ut fra etterfølgende kriterier: 
Tiltak Finansiering 
A. Grusveier som fortsatt skal være 
grusveier. 

Kostnader til vedlikehold, f.eks grusing  av 
eksisterende grusveier skal finansieres over 
driftsbudsjettet. Det er ikke tillatt å 
lånefinansiere ordinært vedlikehold. 

B. Veier med eksisterende fast dekke. Kostnadene til reasfaltering er normalt sett 
ikke en investeringskostnad, men en 
driftskostnad som må finansieres over 
driftsbudsjettet.  

C. Grusveier som oppgraderes med fast 
dekke. 
 

Kostnadene til oppgradering fra grusveier til 
veier med fast dekke er investering og 
finansieres over investeringsbudsjettet. 

D. Nye veier. 
 

Nye veier finansieres alltid over 
investeringsbudsjettet.  

 
 
 
 
2.5. Trafikksikkerhet. 
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Storfjord kommune har vedtatt kommunal trafikksikkerhetsplan 2018-2021 med 
handlingsprogram 25.10.2017, sak 53/17. Trafikksikkerhetsplanen rulleres hvert 4. år og 
handlingsprogrammet hvert 2.år hvis ikke annet er bestemt. Kommunens 
trafikksikkerhetsplan innlemmes som egen delplan under Hovedplan for kommunale veier. 
Kommunens trafikksikkerhetsplan med prioritert handlingsprogram danner grunnlaget for 
kommunens søknader om trafikksikkerhetstilskudd til Troms Fylkeskommune. Tilskudd kan 
gis til prosjekter langs kommunale og fylkeskommunale veier. Tilskuddsordningen er for 
tiden noe usikker på grunn av reduserte bevilgninger fra Staten. 
 
2.6. Delutredninger og planer. 
Det er utarbeidet/skal utarbeides følgende delutredninger som følger hovedplanen som 
vedlegg eller saksbehandles som egen sak: 

1. Asfalteringsplan. Vedtatt av kommunestyret 25.10.2017 sak 54/17. 
2. Bæreevnekontroll 2017 for deler av kommunalt veinett. 
3. Revisjon av fartsgrenser for kommunale veier. 
4. Hovedinspeksjon bruer 2017.  
5. Revisjon av skiltplan og skiltvedtak for kommunale veier utarbeides som egen sak og 

saksbehandles etter delegasjonsreglementet. 
6. Drifts- og vedlikeholdsstandard utarbeides som egen plan og vedtas av plan- og 

driftstyret som prinsipiell sak etter delegasjonsreglementet- 
 
2.6.1. Drifts- og vedlikeholdsstandard. 
Begreper FDV-forvaltning, drift, vedlikehold. Kommunal  
Forvaltning Forvaltning omfatter styring og administrative oppgaver utført av 

offentlig administrasjon. Forvaltningsansvaret er avklaret gjennom 
delegasjonsreglementet for kommunen. 

Drift Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at 
bygninger og anlegg skal fungere som planlagt. Kommunen må utvikle 
systemer og gode rutiner for å bedre driften av veisystemene. 

Vedlikehold Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på 
bygning eller anlegg m.v. på fastsatt nivå, dvs. de tiltak som er 
nødvendige for å sikre at bygningen eller anlegget som helhet fungerer 
etter hensikten. Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk 
vedlikehold.   Driftsetaten må ha vedlikeholdsrutiner og 
vedlikeholdsplaner som sikrer at veikapitalen ikke forringes. 
Kommunestyret må følge opp drift og vedlikehold av veier og bruer 
gjennom tilstrekkelige budsjett. 
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2.7. Handlingsprogram med tiltak. 
Kostadsoverslag veikostnader eks nye bruer 
Veinavn Lengde Grus Fast År Bære- Lengde bære- BK Bru Bruer kr Veikost

m m dekke ca  evne Tonn evne <10 t 2017 Antall vedlikeh kr
Kommunale samleveier
Gammelveien Skibotn 2259 2259 1992 7,9 904 BKT 8 1 30 000 3 569 220
Industriveien, Skibotn 462 462 12,5 0 BKT 8 0 600 600
Skibotn kai 520 520 0
Horsnesveien 2753 2753 1976 8 1789 BKT 8 1 195 000 4 831 515
Hatturanta 490 120 370 10,8 0 BKT 8 0
Hattengveien 1390 1390 9,8 BKT 8 0
Kitdalsveien 6552 6552 8 3276 BKT 8 1 155 000
Tverrdalveien 2480 2480 1996 8,1 1488 BKT 8 2 120 000
Vaskeriveien Oteren 414 414 9 207 BKT 8 0
Sum samleveger 17320 582 16738 9 001 335

Kommunale atkomstveier
Steindalsveien 450 450 0
Kvalhaugen 100 100 0
Langdalsveien 220 220 7,8 0
Råa 270 270 7,2 0 351 000
Oterbakken 720 720 12,6 0 BKT 8 0 936 000
Åsheimveien 190 190 12 0 0
Åsenveien 283 283 8,4 184 0 367 900
Brennaveien 730 730 10 10 % 0
Oldersletta 496 316 180 13,8 0 0 410 800
Kiilveien 466 466 12,3 0 0
Skolebakken 230 230 0
Kirkeveien 310 310 0 403 000
Fosseveien 5438 5438 6,7 2719 2 330000 1 500 000
Eggaveien 2801 2801 6,7 1681 1 1 000 000
Parasveien 6594 6594 10,2 659 3 229000 2 000 000
Kvesmenesveien 400 400 6,6 292 0 520 000
Apaja 270 270 0 351 000
Sommersetlia 1160 1160 11,8 0 0 1 508 000
Skoleveien 470 380 90 11,9 24 0 494 000
Johan Beck-veien 380 150 230 0 195 000
Stormyra 771 771 0
Øvre Markedsplass 760 760 0
Rasingen 258 258
Olderbakken 557 557
Sum atkomstveier 24324 19642 4682 10 036 700
Sum Total 41644 20224 21420 19 038 035

2018-2029. Alle priser eks mva 
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DEL 3. UNDERLAG OG AND PLANER. 
3.1.Veiregister. 
Oversikt over alle veier i Storfjord med vedtatte veinavn pr 31.12.2017..  
Eier: Svv=Statens vegvesen; Fv=Troms fylkeskommune; K=Storfjord kommune; P=Private 
 
Eier Vedtatt veinavn Postnr Kort beskrivelse (omtrentlig) Vedtaksår Veinr Vedtaksdato Saksnr.  

K Skoleveien 9143  Boligfelt BI 2006 1001 01.11.2006 87/06 

K Oterbakken 9046  Boligfelt Oterbakken/Engstadjordet 2006 1002 01.11.2006 87/06 

K Råa 9046  Boligfelt Råa, Elvevoll 2006 1003 01.11.2006 87/06 

K+P Johan Beck-veien 9143  Varesenteret - kapellet 2006 1004 01.11.2006 87/06 

P Markedsgata 9143  Markedsplassen - kapellet 2006 1005 01.11.2006 87/06 

P Raschveien 9143  Markedsgata - Storsande 2006 1006 01.11.2006 87/06 

P Storsande 9143  Boligområdet Storsande 2006 1007 01.11.2006 87/06 

K+P Hottiveien 9143  Storsande - hotellet 2006 1008 01.11.2006 87/06 

K Øvre Markedsplass 9143  BII - Storsande 2006 1009 01.11.2006 87/06 

K Stormyra 9143  Boligfelt BII 2006 1010 01.11.2006 87/06 

K Rasingen 9143  Rasingen 2006 1011 01.11.2006 87/06 

K Oldersletta 9046  Boligfelt bak rådhuset 2006 1015 01.11.2006 87/06 

K+P Brennaveien 9046 "Hovedveien" på Brenna 2006 1016 01.11.2006 87/06 

K Skolebakken 9046  Boligfelt Hatteng skole 2006 1017 01.11.2006 87/06 

K Sommersetlia 9143 Boligfelt Sommersetlia 2006 1013 01.11.2006 87/06 

K Gammelveien 9143  Gamle E6 2006 1014 01.11.2006 87/06 

K Tverrdalsveien 9046  "Hovedveien" i Tverrdalen 2006 1025 01.11.2006 87/06 

P Buktaveien 9046  Fv 868 mot Rastebybukta 2013 1026 20.02.2013 8/13 

P Buollángáddi 9046  Fv 868 mot Boallangaddi 2013 1027 20.02.2013 8/13 

P Doaresvággi 9046  Tverrdalsveien mot Tverrdalsløypa 2013 1028 20.02.2013 8/13 

P Elvenesveien 9046  Hyttefelt Elvenes 2013 1029 20.02.2013 8/13 

P Goaskat 9046  Fv 868 mot Smolt-anlegget 2013 1030 20.02.2013 8/13 

P Gohpi 9046  Fv 868 mot Steindalen 2013 1031 20.02.2013 8/13 

P Grettenesveien 9046 E6/E8 mot Gretteneset 2013 1032 20.02.2013 8/13 

P Leirbakken 9046  Tverrdalsveien mot Leirbakken 2013 1034 20.02.2013 8/13 

P Mortendalsveien 9046  E6/E8 mot Skogli gård 2013 1035 20.02.2013 8/13 

P Oterlia 9046  E6/E8 mot Oterlia boligområde 2013 1037 20.02.2013 8/13 

P Oterodden 9046 E6/E8 mot Oteren nord for Coop 2013 1038 20.02.2013 8/13 

P Sarabakken 9046  E6/E8 mot Skogtun m.fl. 2013 1039 20.02.2013 8/13 

P Silderoggi 9046  Steindalen v/ Sildaroggi m.fl. 2013 1040 20.02.2013 8/13* 

P Solvollveien 9046  Tverrdalsveien mot Solvoll gård 2013 1041 20.02.2013 8/13 

P Sommarsetveien 9046  Sommarsetgårdene Oteren 2013 1042 20.02.2013 8/13 

P Stalloveien 9046  Fv 868 mot Elvevolldalen 2013 1043 20.02.2013 8/13 

K Steindalsveien 9046  Fv 868 – Steindalen (ny-veien) 2013 1044 20.02.2013 8/13 

K Vaskeriveien 9046  Oteren industriområde 2013 1046 20.02.2013 8/13 

Fv Vestersidaveien 9046 Kryss Oteren - Lyngen grense 2013 1047 20.02.2013 8/13 

P Båtkulpen 9143  Fra Gammelveien mot Strandbu camping 2015 1065 07.11.2015 46/15 

P Gunnarskogen 9143  Fra Gammelveien mot Søre Skibotn 2016 1056 14.12.2016 78/16 
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P Laplassen 9143 Fra Gammelveien mot Furuholmen 2016 1058 14.12.2016 78/16 

P Markedsskogen 9143  Fra Gammelveien mot omsorgssenter og 
LHL-boliger 2016 1059 14.12.2016 78/16 

P? Sandbakken 9143  Fra Gammelveien, vei med avkjøring 
mellom 45/171 og 45/172 2016 1060 14.12.2016 78/16 

P Skoggjerdet 9143  Fra Gammelveien, vei med avkjøring 
mellom 45/67 og 45/69 2016 1061 14.12.2016 78/16 

K Langdalsveien 9046  Fra fv868 mot Vestersidasenteret 2016 1057     

K Industriveien 9143  Passerer TK-bygget m.fl. 2006 1012 01.11.2006 87/06 

K Horsnesveien 9046  Gamle E6  2006 1021 01.11.2006 87/06 

P Melen 9046  Bygda Melen 2006 1023 01.11.2006 87/06 

P Jordmorstien 9046  Fra Kitdalsveien mot Naimakka vest 2015 1049 25.06.2015 28/15 

P Naimakka 9046  Fra Kitdalsveien mot Naimakka øst 2015 1052 25.06.2015 28/15 

P Norddalsveien 9046  Fra Kitdalsveien mot Norddalen 2015 1053 25.06.2015 28/15 

P Veibakken 9046 Fra Kitdalsveien mot Veibakken 2015 1055 25.06.2015 28/15 

P Eyolfbakken 9046  Østre Åsen (v/ gult veiviserskilt) 2015 1066 25.06.2015 28/15 

K Åsenveien 9046  "Beredskapsveien" fra Åsen til sykehj. 2015 1087 25.06.2015 28/15 

K+P Åsheimveien 9046  Vestre Åsen (v/ Lyngenfjord) 2015 1086 25.06.2015 28/15 

P Karvos-Kalles vei 9143  Fra Industriveien mot Litlevollen 2015 1050 07.11.2015 46/15 

P Arovollveien 9143  Fra E6 mot Arovolden 2015 1062 07.11.2015 46/15 

P Ballonesveien 9143 Fra E6 i Apaja mot Ballones 2015 1063 07.11.2015 46/15 

P Bekkoveien 9143  Fra hyttefelt Risuruto mot gangbru 2015 1064 07.11.2015 46/15 

P Gálggoluodda 9143  Boligområde Galgo 2015 1067 07.11.2015 46/15 

P Grindholmveien 9143 Boligområde sør for Olderelva 2015 1068 07.11.2015 46/15 

P Mellomjordveien 9143 Fra E6 i Apaja mot Mellomjord 2015 1074 07.11.2015 46/15 

K Olderbakken 9143  Fra E6 mot Olderbakken (ny blindvei) 2015 1075 07.11.2015 46/15 

P Skytterveien 9143 Fra E6 mot Skibotn skytesenter 2015 1081 07.11.2015 46/15 

P Solliveien 9143  Fra Øvre Markedsplass mot Solli 2015 1082 07.11.2015 46/15 

K Sommersetra 9143  Boligområde nord for Olderelva 2015 1083 07.11.2015 46/15 

P Stallveien 9143  Apaja vis a vis Broen 2015 1084 07.11.2015 46/15 

P Myrslettveien 9143  Fra E6/E8 mot Myrslett 2016 1088     

P Sagbruksveien 9143  Fra E6/E8 mot Apajasteinen 2016 1089     

P Skogvollveien 9143  Fra E6/E8 mot Hattiskoll 2016 1090     

K+Fv Kitdalsveien 9046  Kitdalen rundt 2006 1022 01.11.2006 87/06 

P Smedveien 9046 Boligområde bak Vegvesengarasjen 2016 1091     

P Øvre Åsen 9046  Fra fv321 mot hyttefelt v/ høydebasseng 2016 1092     

K Kiilvegen 9046  Vegvesengarasjen - Kiilgården 2006 1018 01.11.2006 87/06 

K Eggaveien 9046  Signalnesbrua - Eggen gård 2006 1019 01.11.2006 87/06 

K Fosseveien 9046  Fossebrua - Kavelfossbrua, Signaldalen 2006 1020 01.11.2006 87/06 

K Parasveien 9046  Signalnesbrua - Rognli gård 2006 1024 01.11.2006 87/06 

P Kjerkenesveien 9046  E6/E8 mot Kirkenes  2013 1033 20.02.2013 8/13 

Svv Nordlysveien   Balsfjord grense - Riksgrensen 2013 1036 20.02.2013 8/13 

P Larsvollen 9046  Fra fv321 mot Borgen 2015 1073 25.06.2015 28/15 

K+Fv Hattengveien 9046  Veikryss Hellaren – Veikryss kirka 2015 1070 25.06.2015 28/15 

K Hatturanta 9046 Industriområde Hatteng 2015 1071 25.06.2015 28/15 

P Borrenesveien 9046 Fra Fosseveien mot Stornes 2015 1048 25.06.2015 28/15 
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Fv Signaldalsveien 9046  Fra Fv 321 – Signalnes bru 2015 1079 25.06.2015 28/15 

P Stordalsveien 9046 Fra Parasveien mot Stordalen 2015 1054 25.06.2015 28/15 

K Kvesmenesveien 9046  Fra Nordlysveien til Kvesmenes 2015 1051 25.06.2015 28/15 

P Larsbergveien 9143  Hyttefelt Larsberg 2015 1072 07.11.2015 46/15 

P Røykenesveien 9143  Hyttefelt Røykenes 2015 1077 07.11.2015 46/15 

Svv Skibotsveien 9143 Fra "Nykrysset" på Olderbakken til grense 
Kåfjord 2015 1080 07.11.2015 46/15 

K Kirkeveien 9046  Fra Hattengveien mot kirka m.m. 2016 1087     

P Stornesveien 9046  Oterbakken mot Stornes 2013   20.02.2013 8/13 

P Halsebakkan 9143  Hyttefelt Halsebakkan 2015   07.11.2015 46/15 

P Røykenesbukta 9143  Hyttefelt Røykenesbukta 2015   07.11.2015 46/15 

K Kvalhaugen 9046  Kvalhaugen boligfelt 2006   01.11.2006 87/06 

P Rässiruto 9143  Fra E6/E8 mot kommunale 
boliger/hyttefelt 2016       

P Tulvu 9143  Fra E6/E8 mot Furustad 2016       

 
 
3.2. Eksisterende planer og strategidokumenter som vedrører offentlige veier i Storfjord.  
 
Reguleringsplaner med vedtaksdato er egengodkjent i kommunestyret. 
Planeier Planid Plannavn Vedtatt 

dato 
Statens 
vegvesen 

19392014001 Prosjekt E6 Nordkjosbotn-Hatteng 
Reguleringsplan Balsfjord grense-Hatteng 

25.06.2015 

Statens 
vegvesen 

19392014002 E8 Riksgrensa – Skibotn 
Reguleringsplan: E8 Skibotn kryss-Brennfjell del 
1 

25.06.2015 

Statens 
vegvesen 

19392014003 Prosjekt: E6/E8 Skibotn 
Reguleringsplan E6 Ny Olderelv bru. 

07.09.2015 

Statens 
vegvesen 

19392015004 Reguleringsplan Riksgrensa-Rovvejohka 26.10.2016 

Statens 
vegvesen 

19392015005 Reguleringsplan E8 Brennfjell-Halsebakkan del 
2 

14.12.2016 

Storfjord 
kommune 

 Sentrumsplan Oteren. 
Plangruppe nedsatt. 

Under 
arbeide 

Storfjord 
kommune 

 Sentrumsplan Hatteng. 
Plangruppe nedsatt. 

Under 
arbeide 
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Høringsinnspill: 
Kommunen har tidligere mottatt følgende innspill til planen: 
Dato Avsender Innspill Kommunens 

vurdering 
29.05.17 Håkon Silli, 

Hatteng 
Skilting Kiilveien Vedlikeholdsprosjekt 

30.05.17 Nils Petter Beck Asfalteringsplan. Utføre 
asfalteringen på 1-2 år. 

 

30.05.17 Hatteng og omegn 
bygdeutvalg 

1. Innspill til asfaltplanen. 
 

 

  2. Utbedring Kitdalveien i 
Paharutto pga «sig i veien» 

Undersøkes med 
grunnboring. Deretter 
tiltak. 

  3. Ombygging veikryss fv 
321/fv 322/Kitdalveien. 

Fellesprosjekt 
kommunen og Troms 
Fylkeskommune. Plan 
er utarbeidet. 

  4. Innspill om gang-/sykkelveier 
og snarveier. 

Innarbeides i 
sentrumsplan Hatteng 

  5. Innspill til 
trafikksikkerhetsplanen. 

Behandlet i 
kommunestyret. 

31.05.17 Fylkesmannen  Kommunen må sikre gode 
trafikale forhold for 
innbyggerne, særlig de unge. 
Gang-/sykkelveier, busslommer 
o.l. 

Kommunen må 
tilstrebe å følge 
adskillelsesprinsippet 
for veier. 

31.05.17 Oteren bygdelag Innspill til 
trafikksikkerhetsplanen. 

Behandlet i 
kommunestyret. 

1.6.17 Oteren barnehage Innspill til 
trafikksikkerhetsplanen. 

Behandlet i 
kommunestyret. 

6.6.17 Vestersida 
bygdeutvalg 

Innspill vedr fartsgrenser Behandlet i 
kommunestyret 

8.6.17 Melen Vel Søknad om at Melenveien blir 
opptatt som kommunal vei. 

Behandles som særsak 
i kommunestyret etter 
at hovedplanen for 
veier er behandlet 

3.8.17 Statens vegvesen Innspill trafikkdata og 
ulykkesdata. 

Benyttet i kommunal 
trafikksikkerhetsplan. 

13.8.17 Ronald Figenschau Kitdalsveien, Paharutto.  
Veirekkverk Naimakkabakken- 
veikryss 

Grunnboring og tiltak. 
Troms 
Fylkeskommune. 

30.8.17 Trygg Trafikk (TT) Innspill trafikksikkerhetsplan TT inviteres til å 
orientere om 
«trafikksikker 
kommune». 

5.9.17 Barnas representant Innspill om gang-/sykkelveier 
og overganger 

Sentrumsplaner 



STORFJORD KOMMUNE  
Hovedplan for kommunale veier.  
Høringsdokument utlagt til offentlig ettersyn.
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27.9.17 Hatteng skole Skibotnbrua E6, smal  
Innspill trafikksikkerhetsplan 

Tas videre til 
vegvesenet. 

26.9.17 Troms 
Fylkeskommune 

Innspill til 
trafikksikkerhetsplanen.  

Behandlet i 
kommunestyret. 

28.9.17 Skibotn 
bygdeutvalg 

Utbedre Skibotn bru og veien 
derfra til Seljestadbakken. 
Øvrige innspill til 
trafikksikkerhetsplan. 

Statens vegvesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


