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Rassikringstiltak på fylkesvei 173 Honningsvåg - Nordvågen, Juledagsneset.   

Det vises til regional samferdselsplan for Finnmark 2010 – 2013, kap 4, pkt. 4.6 Informasjon om 
planlagte rassikringsprosjekter. Etter denne planen skal rassikringsprosjekt fv. 173 Honningsvåg – 
Nordvågen gjennomføres i 2011 – 2012.  

 
I forslag til Statsbudsjett for 2011 har regjeringen foreslått å bevilge 1,05 milliarder kroner til rassikring. 
Av disse foreslår regjeringen at 526,3 millioner kroner skal gå til rassikringsprosjekt på fylkesveinettet. 
Fylkeskommunene må søke staten om midler til formålet.   

 
Nordkapp kommune forutsetter at Finnmark Fylkeskommune søker staten om finansiering av 
rassikringsprosjekt fv. 173 Honningsvåg – Nordvågen i 2011, i tråd med regional samferdselsplan 
for Finnmark. 

 
Nordkapp kommune har allerede i høringsrunden til regional samferdselsplan begrunnet hvor viktig det 
er å få sikret strekningen Honningsvåg – Nordvågen, jmf. brev av 16.10.2009. Daglig pendler skolebarn 
på fylkesvei 173 fra Nordvågen for å gå på skole i Honningsvåg. Det samme gjør en stor del av 
Nordvågens yrkesaktive innbyggere, som har sitt arbeidssted i Honningsvåg. Å rassikre og skape 
trygghet på strekningen Honningsvåg - Nordvågen har derfor enorm betydning for den enkelte som 
pendler, for deres familier og for Nordkapp kommune som samfunn. 

 
Nordkapp kommune viser til at tiltaket er prosjektert og utredet for lenge siden. Nordkapp kommune ser 
fram til gjennomføring av rassikringstiltak på fylkesvei 173 og oppstart i 2011. Vi ber om å bli holdt 
orientert om oppstartdato.  
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