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Kjøretid ca. 28 t 24 min - 2224,5 km

Kjørebeskrivelse fra Helsingfors, Finland  Bjerkvik

Helsingfors, Finland
ca. 18 t 18 min (1518,7 km) til Nordkapp
ca. 28 t 24 min (2224,5 km) til Bjerkvik

1. Kjør mot sørøst på Mannerheimintie/Mannerheimvägen/E12 mot
Brunnsgatan/Kaivokatu/Simonkatu/Simonsgatan
0,5 km

2. Sving til venstre og inn på Eteläesplanadi/Södra esplanaden
0,5 km

3. Sving til venstre og inn på Eteläranta/Södra kajen/E75
45 m

4. Sving til høyre og inn på Norra Esplanaden/Pohjoisesplanadi/E75
Fortsett å følge E75
2,8 km

5. Hold til venstre for å fortsette videre på Sörnäisten rantatie/Sörnäs strandväg/E75
0,2 km

6. Sving til venstre og inn på Brädgårdsgatan/Lautatarhankatu
0,1 km

7. Sving til høyre og inn på Sörnäistenkatu/Sörnäsgatan
0,8 km

8. Sving til venstre og inn på Hermannin rantatie/Hermanstads strandsväg/E75
Fortsett å følge E75
2,5 km

9. Hold til venstre for å fortsette videre på Gustav Vasas väg/Kustaa Vaasan tie/E75
Fortsett å følge E75
6,4 km

10
.
11
.
12
.

Hold til venstre ved veiskillet for å fortsette på Rute 4/E75, følg skiltingen til Lahti/Lahtis
133 km

Ta avkjøring 26 mot Rute 4/E75 mot Jyväskylä/Hartola
1,3 km

Fortsett på Jyväskyläntie/Kantatie/Rute 4/E75
Fortsett å følge Rute 4/E75
112 km
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133 km

Ta avkjøring 26 mot Rute 4/E75 mot Jyväskylä/Hartola
1,3 km

Fortsett på Jyväskyläntie/Kantatie/Rute 4/E75
Fortsett å følge Rute 4/E75
112 km

13
.
14
.
15
.

I rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Vaajakoskentie/E63/E75
2,5 km

I rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på E63/E75 i retning Jyväskylä
5,5 km

Ta avkjøringen ut på Rute 13/Rute 4/E75 mot ML-Keskus/Lentokenttä
Fortsett å følge E75
214 km

16
.

I rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Jyväskyläntie/Keskuskatu/E75

17
.
18
.
19
.

I rundkjøringen: Ta 1. avkjøring ut på E75/E8 i retning Oulu/Kempele

20
.
21
.
22
.

I rundkjøringen: Ta 1. avkjøring ut på Raumontie

Fortsett å følge Jyväskyläntie/E75
101 km
58,6 km

I rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Ouluntie/E75/E8
0,6 km

I rundkjøringen: Ta 1. avkjøring ut på Kemintie/E75/E8
Fortsett å følge E8
92,5 km
0,7 km

I rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på Torpin rinnakkaiskatu
1,6 km

Sving til høyre og inn på Jokivarrentie/E8
Fortsett å følge E8
311 km

23
.
24
.

Sving til høyre og inn på Hetantie/Rute 93
25,9 km

Sving til venstre og inn på Ruijantie/Rute 93
Du kjører inn i Norge
36,5 km

25
.
26
.
27
.
28
.
29
.

Fortsett på Rv93
168 km

Sving til høyre og inn på Raipasveien
7,6 km

Sving til venstre og inn på Bregneveien
0,2 km

Fortsett på Kjosveien
0,9 km

Sving til høyre og inn på Altaveien/E6
Fortsett å følge E6
103 km

30
.
31
.

Sving til venstre og inn på E69
97,0 km

Sving til venstre og inn på Nordkappveien/E69
Fortsett å følge E69
Deler av denne veien kan være stengt på bestemte tider eller dager
Stedet du skal til, er på venstre hånd
31,1 km

Nordkapp
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Deler av denne veien kan være stengt på bestemte tider eller dager
Stedet du skal til, er på venstre hånd

31,1 km

Nordkapp
ca. 10 t 6 min (705,8 km) til Bjerkvik

32
.

Kjør mot sør på E69
Deler av denne veien kan være stengt på bestemte tider eller dager
31,0 km

33
.
34
.
35
.
36
.
37
.
38
.
39
.

Ta til høyre for å holde deg på E69

40
.
41
.

Sving til venstre og inn på Talvik tunell/E6

97,0 km

Sving til høyre og inn på E6
22,9 km

Ta til venstre for å holde deg på E6
80,0 km

I rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Aronnesveien
4,9 km

I rundkjøringen: Ta 3. avkjøring og hold deg på Aronnesveien
0,2 km

Fortsett på Fv13
0,2 km

I rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på Altaveien/E6
Fortsett å følge E6
28,6 km
1,1 km

Sving til venstre og inn på Talvikbukta/E6
Fortsett å følge E6
252 km

42
.
43
.
44
.
45
.

Fortsett rett frem ut på Europavei 8 (Norge)/E6/E8
43,6 km

Sving til venstre og inn på E6
61,1 km

I rundkjøringen: Ta 2. avkjøring og hold deg på E6
26,4 km

I rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Nyveien/E6
Fortsett å følge E6
57,0 km

46
.

I rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Medbyveien/E10/E6
63 m

Bjerkvik
ca 28 t 24 min (2224,5 km) fra Helsingfors, Finland

Kostnader
2224,5 km × 0,60 liter per mil × 14,60kr per liter
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1 950,00 kr
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Per Roger Lauritzen

Nordkapp
I flere hundre år har Nordkapp på 71°10' 21 tiltrukket seg eventyrlystne mennesker fra alle kanter
av verden. Målet er felles  å nå ut til Europas nordligste hjørne. Veiens endepunkt ligger på det
307 meter høye platået som stuper rett i Nordishavet.
Nordkapp har vel 200.000 besøkende i året, og midnattssol fra 11.5. til 31.7. Man må kjøpe adgangsbillett til
platået.
Globusen, oppført i 1978, har blitt selve symbolet på Nordkapp. Det markerer at du befinner deg på
endepunktet for Europa – det nordligste av det kontinentale fastland. Dette er et av reisens største fotomotiv.
Det står en minnestein over kong Oscar IIs besøk i 1873. Besøket utløste stor interesse i verdenspressen,
og allerede i 1875 ankom de første gruppereisende med cruisebåter. Å reise til Nordkapp var en bragd som
ble markert med et glass Nordkappchampagne - en tradisjon som fortsatt holdes i hevd.
Det finnes en byste av Louis Philippe av Orleans, senere fransk konge, som besøkte Nordkapp i 1795. På
platået ligger også en støtte av jomfru Maria og Jesusbarnet, finansiert av skolebarn i den italienske byen
Modena, etter initiative av botanikeren og læreren Tina Zuccoli, som ga ut “Flora Arctica” i 1795.
Nordkapphallen står forankret på klippen 307 moh. ved den siste front mot ishavet. Hallen er åpen hele året.
Supervideografen viser filmen "Nordkapps 4 årstider" av Nordisk Film. I den underjordiske tunnelen finnes
utstillinger fra Nordkapps lange historie som reisemål. St. Johannes Kapell er verdens nordligste økumeniske
kapell og i kombinasjon med "Nordkapp Suiten", et populært sted for bryllupsarrangementer. Souvenir og
gavebutikk finnes på stedet. Restaurant Kompasset har fantastisk utsikt mot Nordishavet.

Kontaktinformasjon:
Adresse

9764 Nordkapp
Nordkapp (Finnmark)

Kjørebeskrivelse fra Helsingfors, Finland  Bjerkvik
Geokoordinat

71,1682693, 25,7819456
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Kontaktinformasjon:
Adresse

9764 Nordkapp
Nordkapp (Finnmark)

Geokoordinat

71,1682693, 25,7819456

Relevante lenker:
http://www.visitnordkapp.net/
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Bjerkvik
I Bjerkvik hadde de allierte sin første landgang under 2. verdenskrig.
9. april 1940 ble Bjerkvik og Elvegårdsmoen besatt av tyskerne, og britiske flåtestyrker skjøt Bjerkvik i brann.
95 hus ble ødelagt og 27 sivile omkom, før franske fremmedlegionærer gjenerobret Bjerkvik og
Elvegårdsmoen en drøy måned senere, 13. mai. Det er satt opp en minnestein over franske soldater som falt
i kampene. Den gamle ekserserplassen Elvegårdsmoen er nå øvelsessted med skytefelt. Bjerkvik kirke er en
langkirke i mur fra 1955, tegnet av Arnstein Arneberg og utsmykket av Axel Revold. Bjerkvik Hotell er dekorert
med en 16 meter lang frise av Karl Erik Harr med motiv fra Ofotbanens tilblivelse.
Bjerkvik er også et viktig trafikknutepunkt. Her skilles E6 og E10. Sistnevnte går vestover mot Å i Lofoten via
Tjeldsund. Fra Bjerkvik går dessuten FV763 til Vassdalen. Under en militærøvelse i mars 1986 omkom 16
soldater i et snøskred her – den verste ulykken i Forsvaret i fredstid. Minneplate er satt opp ved rasstedet
under Storfossen.

Kontaktinformasjon:
Adresse

8530 Bjerkvik
Narvik (Nordland)

Geokoordinat

68,549039, 17,5577713
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