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Sammendrag 
Skredsikringsprosjektet E6 Ny Skarvbergtunnel på strekningen Olderfjord - Honningsvåg er omtalt i NTP 
2014 – 2023, samt i Handlingsprogrammet 2014 – 2017 (2023).  Prosjektet, som omfatter ny tunnel forbi 
Skarvberget, skal finansieres med statlige midler over post 31 Skredsikring, og er foreløpig forutsatt 
igangsatt i siste del av vegplanperioden, 2018 – 2023. 
Dagens tunnel ble sluttført og åpnet for trafikk i 1970. Tunnelen er i dag i en slik forfatning at den på 
ingen måte oppfyller de standardkrav som gjelder for norske tunneler. Målsettingen med prosjektet er å 
få en ny tunnel som tilfredsstiller dagens krav, samt eliminere en rasfarlig strekning nord for dagens 
tunnel. 
På bakgrunn av ovennevnte startet Statens vegvesen planarbeidet våren 2014, med utarbeidelse av 
forprosjekt som grunnlag for den videre planprosessen. Helt fra starten har vi hatt en nær og konstruktiv 
dialog med berørte kommuner, henholdsvis Porsanger og Nordkapp.  

Planarbeidet har tatt utgangspunkt i vedtaket om å oppgradere denne delstrekningen til 
stamvegstandard. Vedtaket innebærer at dagens tunnel erstattes med ny tunnelløsning.  Dette betyr at 
strekningen oppgraderes til stamvegstandard H2. Tunnelen bygges med tunnelprofil  
T 10,5GS. 
Nevnte tunnelprofil vil ha fysisk skille mellom bilister og myke trafikanter, og dermed vil hensynet til 
gående og syklende bli tilfredsstillende ivaretatt.  
Veg og tunnelprosjektet vil ha en investeringskostnad som overstiger 500 mill.kr.  På bakgrunn av dette 
kom vegprosjektet inn under §2 i forskrift om konsekvensutredninger, dvs. planer og tiltak som alltid skal 
behandles etter forskriften.  
Dette betinget utarbeidelse av planprogram, og gjennom dette avklaring av hvilke fagtemaer som skulle 
konsekvensutredes. Planprogrammet ble vedtatt av Porsanger kommune 23. april 2015, og av viktige 
føringer nevnes: 

 For planprosessen videre legges kun étt alternativ til grunn, dvs. Alt. 1 som forutsetter 
tunnelpåhugg øverst i dalen i Skarvbergvika. Dette alternativet ble vurdert som det eneste 
realistiske alternativet. 

 Konsekvensutredningen (KU) skal omfatte følgende utredningstemaer: 
o Landskap 
o Naturmiljø 
o Reindrift 

 
På bakgrunn av ovennevnte fremmes planforslaget for E69 Ny Skarvbergtunnel som detaljregulering 
med konsekvensutredning (KU). De ulike fagtema-rapportene følger som egne vedlegg til planforslaget. 
Anleggstid – gjennomføringsperiode, vurderinger så langt tilsier en anleggsperiode på ca. 2,5 år. 

 
Planforslaget inneholder: 

- Ny tunnel med tilstøtende veger. Dette inkluderer nødvendige rasvoller og andre tiltak. 

- Dagens veg / tunnel som blir overflødig legges ned som offentlig veg, som innebærer at vegen stenges 
fysisk på begge sider, samt at tunnelen mures igjen slik at den vil være utilgjengelig for uvedkommende. 

- Stopp-plasser, parkeringsplasser etableres der det er hensiktsmessig. 
- Planforslaget vil ta høyde for oppgradering av eksisterende rasteplass i Skarvbergvika. 
- Kombinert land / sjødeponi utenfor eksisterende tunnelpåhugg i Hønsa, for dumping av 

overskuddsmasser fra anlegget. 
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1 Innledning 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Porsanger 
kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan (med konsekvensutredning) for «E69 Ny 
Skarvbergtunnel».  

 
Hva er en detaljregulering? 

 
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  

 
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en 
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet skal 
utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag 
for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. 

 
 
Formålet med en reguleringsplan er å fastsette i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal 
utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av 
tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan 
også omfatte en konsekvensutredning. 
 
Reguleringsplanens innhold -  
En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller 
flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Kart og 
bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen en tekstlig planbeskrivelse. 
 
I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av 
ekspropriasjonsgrunnlaget. 
 
Reguleringstegninger ligger vedlagt i eget hefte. I tillegg lages et illustrasjonshefte med supplerende 
tegninger. 
 
Behandling av reguleringsplan -  
Normalt planlegger Statens vegvesen etter pbl 3-7 jf § 12-8 Dette gir Statens vegvesen mulighet til å 
gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandling i kommunestyret.  
 
Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere, og 
andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som legges ut til 
offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle 
endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er 
kommunestyret som har myndighet til å vedta en reguleringsplan. 
 
Dersom planen omfatter konsekvensutredning, skal det utarbeides er planprogram som legges ut til offentlig 
ettersyn. Planprogrammet fastsettes av ansvarlig myndighet (normalt kommunen) etter 
merknadsbehandling. Det utarbeides så et planforslag med konsekvensutredning. Planforslaget med 
konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn, merknadsbehandling og eventuelt endring av planen 
foretas før planforslaget oversender kommunen for sluttbehandling. Planmyndigheten (kommunen) skal ved 
behandlingen ta hensyn til konsekvensutredningen og uttalelsene til denne. 
Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser ikke blir tatt til 
følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke fører fram skal planen sendes til 
Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til 
følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves. 
Kommunen kunngjør planvedtaket. 
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Klage på vedtatt reguleringsplan 
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl § 12-12 Avgjørelsesretten i 
klagesaker er delegert fra departementet til fylkesmannen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivelse med tegningshefte (reguleringsplankart) til høring er datert februar 2016. 
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Reguleringsbestemmelser fremgår av planbeskrivelsen. 

 
E69 er livsnerven til Nordkapp kommune, og Statens vegvesen ønsker med denne reguleringen å legge til 
rette for sikker framkommelighet på E69 

 
Oppstart av planarbeidet, samt planprogram til offentlig høring, ble i henhold til Plan‐ og 
bygningslovens § 12‐8 annonsert i lokal avis, og med høringsfrist 11. mars 2015. 
Forøvrig ble varsel om oppstart av reguleringsplanlegging, samt planprogram til høring, sendt ut til 
offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte. 
Planprogrammet ble fastsatt 23. april 2015 av Planutvalget i Porsanger kommune.  
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av føringene i planprogrammet. 
Planforslaget består av følgende deler: 

 Planbeskrivelse 

 Planhefte reguleringstegninger 

 Reguleringsbestemmelser 

 KU-Rapporter 

 Geofaglige rapporter 

 Tegningshefte og illustrasjonshefte 

 ROS-analyse 
 

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 01.03 – 12.04 2016 på 
følgende steder: 

 Porsanger kommune, Servicetorget, Rådhuset i Lakselv 

 Nordkapp kommune, Rådhuset i Honningsvåg 

 Statens vegvesen, Region nord, Trafikkstasjonen i Lakselv 

  
Nettutgaver på Internett:  www.vegvesen.no/ www.porsanger.kommune.no/ 
 
I henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser § 12-9 er høringsperioden 6 uker. Frist for 
eventuelle merknader er satt til 12.04.2016 
Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Finnmarksposten og Sagat. Grunneiere og 
rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til 
offentlige instanser. 
Eventuelle merknader til planforslaget må innen 12.04.2016 sendes skriftlig til: 

Statens vegvesen Postboks 1403 

8002 BODØ 

Eller e-post: firmapost-nord@vegvesen.no 
 

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuelle justeringer 
av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. Planvedtaket skal gjøres av 
kommunestyret i Porsanger kommune. 
Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐12. 
Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen.  Eventuell klage stiles til Fylkesmannen 
og sendes til kommunen. 

 
Kontaktpersoner: 

Statens vegvesen: 

Planleggingsleder Kåre Furstrand   
Mob.tlf. 99211817  E-post:  kare.furstrand@vegvesen.no 

 
Planprosessleder Svein Bjørgo Larsen 

http://www.vegvesen.no/
http://www.porsanger.kommune.no/
mailto:firmapost-nord@vegvesen.no
mailto:kare.furstrand@vegvesen.no


 Detaljregulering E69 – Ny Skarvbergtunnel        Februar 2016 

Side 8 

 

 

Mob.tlf. 90942136 Epost:   svein.larsen@vegvesen.no 
 

Porsanger kommune; Teknisk avdeling v/ Arealplanlegger Trond Paulsen 
Tlf: 78460476  E-post: trond.paulsen@porsanger.kommune.no 
 
Prosjektgruppens medlemmer: 
SVV Prosjektavd.  Planleggingsleder  Kåre Furstrand   
SVV Ressursenheten  Planprosessleder  Svein Bjørgo Larsen 
SVV Ressursenheten  Vegplanlegger   Bjørn Eriksen  
SVV   Ressursenheten  Vegplanlegger   Morten Johanson 
SVV  Ressursenheten  Geotekniker    Greger Wian 
SVV Ressursenheten  Ingeniørgeolog   Elisabeth Rasmussen 
SVV Ressursenheten  Ras / skredproblematikk Ole André Helgaas/Øyvind S. Hellum 
SVV Ressursenheten  Landskapsarkitekt  Erik Axel Haagensen 
SVV Ressursenheten  Grunnerverer   Tom Erik Malin 
SVV Ressursenheten  Bruplanlegger   Jørn Uno Mikkelsen 
Svv  Ressursenheten  Naturmiljø   Lårs Åge Gade-Sørensen 
SVV Ressursenheten  Kultur og miljø   Tom André Edvardsen 
SVV Ressursenheten  Elektro    Trond Albrigtsen 
 
 

mailto:svein.larsen@vegvesen.no
mailto:trond.paulsen@porsanger.kommune.no
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2 Bakgrunn for planforslaget 
 

2.1 Planområdet 

 
Prosjektets beliggenhet framgår av oversiktskart: 

 
 

 

 

 
Kartutsnitt med planavgrensning 
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2.2 Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan  
 

Strekningen Olderfjord – Honningsvåg er eneste vegforbindelse ut til Magerøya og Nordkapp 
kommune.  

Dagens veg er smal og har lav veg- og vedlikeholdsstandard, dårlig geometri , samt at vegen i tillegg 
rasutsatt. Vinterstid er det ofte problemer med drift og vedlikehold av frostportene i tunnelen. 
Tunnelen er ikke frostsikret. Strekningen er også rasutsatt vinterstid. 

 

 
Nasjonal Transportplan 2014 – 2023. 
I Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 foreslår regjeringen en oppgradering av dagens 
Skarvbergtunnel på E69, strekningen Olderfjord - Honningsvåg. I NTP er tiltaket beskrevet som et av 
de statlig finansierte prosjektene som er aktuelle i perioden. På bakgrunn av Nasjonal transportplan 
2014 – 2023 og handlingsprogrammet har Statens vegvesen igangsatt planarbeid for bygging av ny 
tunnel m/ tilstøtende veg forbi Skarvberget. 
 

 
Handlingsprogrammet 2014 – 2017 (2023). 
Handlingsprogrammet er Statens vegvesens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan (NTP) 
2014–2017 (2023) og danner grunnlaget for de årlige budsjettprosessene. 
Programmet inneholder utviklingsmål, strategier, prioriteringer og gjennomføringsplaner for første 
perioden 2014 - 2017. I tillegg utarbeides planleggingsprogram for prosjekter som antas å bli bygget i 
perioden 2018 til 2023. 
Realisering av E69 Ny Skarvbergtunnel er omtalt i handlingsprogrammet for perioden 2014-2017. 
Prosjektet forutsettes finansiert over post 31 Skredsikring, med gjennomføring i siste del av 
vegplanperioden 2018- 2023.  

 
2.3 Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt 

 

Det legges opp til at denne strekningen skal utbedres og ombygges til full vegnormalstandard. Det skal 
bygges ny veg med høy framkommelighet og sikkerhet, noe som vil gi lavere transport- og 
ulykkeskostnader. Prosjektet skal videre bidra til fjerning av flaskehalser, samtidig som en forsøker å 
minimalisere inngrep i natur og landskap. 

 

Samfunnsmål 
Realiseringen av E 69 Ny Skarvbergtunnel inngår i regjeringens foreslåtte strategiske satsing på 
riksvegnettet gjennom NTP 2014 – 2023. 
Statens vegvesen vil gjennom oppgraderingen av E 69 oppfylle de nasjonale prioriteringene i Nasjonal 
transportplan 2014 – 2023 om å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen. Prosjektet vil også 
bidra til økt sikkerhet for gående og syklende. 
 

Effektmål 
Statens vegvesen har flere målsettinger for planarbeidet: 

 Tilrettelegging for bedre trafikkavvikling og fremkommelighet. 

 Tilrettelegging for myke trafikanter (gående og syklende) 

 Reduserte transportkostnader ved å fjerne trafikale hindringer. 

 Minimalisere konsekvenser for natur og miljø ved god utforming av veganlegget. 
 

Resultatmål for detaljregulering 
Målet er vedtatt reguleringsplan, som juridisk gir oss det nødvendige plangrunnlag for erverv av 
grunn for gjennomføring av tiltaket. Utover dette vil vedtatt reguleringsplan også danne grunnlag og 
føringer for utarbeidelse av byggeplan / konkurransegrunnlag og etterfølgende utbygging. 
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2.4 Tiltakets forhold til Konsekvensutrednings-forskriften  

 
Veg og tunnelprosjektet vil ha en investeringskostnad som overstiger 500 mill.kr, og på bakgrunn av det 
kommer vegprosjektet inn under §2 i forskrift om konsekvensutredninger, dvs. planer og tiltak som alltid skal 
behandles etter forskrift om konsekvensutredning. 

 
Kommunen har derfor avgjort at detaljreguleringsplanen skal behandles etter forskrift om 
konsekvensutredning.  Som et ledd i varsling av planoppstart ble det utarbeidet forslag til planprogram som 
grunnlag for planarbeidet. 
 
Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 27.01.2015 – 11.03.2015.    
 
Planprogrammet ble fastsatt 23. april 2015 av Planutvalget i Porsanger kommune.  
Planprogram ble utarbeidet for å få oversikt over hvilke temaer som skulle konsekvensutredes for tiltaket.  
Alle andre tema blir omtalt i reguleringsplanens planbeskrivelse. 
Tema som er konsekvensutredet: 

 Naturmiljø 

 Landskap 

 Reindrift 

 
2.5 Planstatus for området 
 

 

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune 
 
Kommunedelplanen for Porsanger kommune, Arealdelen ble vedtatt 26. april 2000. Planområdet er i 
kommuneplanens arealdel satt av til LNF område.  Den røde skravuren viser rasområder. Rasområdene er i 
samsvar med NGI sine raskart. 
 
Porsanger kommune holder på med revisjon av kommuneplanens arealdel, og har antydet endringer for 
området.  Omtalt område vil bli avsatt til LNFR i framtiden. R for reindrift vil komme i tillegg til landbruk, 
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natur og friluftsområder. 
Det er ingen reguleringsplaner i området. 
 
 

2.6 Andre rammer og føringer for planarbeidet 
 

 Sametingets retningslinjer 
I vurdering av samiske hensyn vises det til pbl. § 3-1 om «sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv». For planarbeidet vises det til Sametingets retningslinjer og 
«Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging 
etter plan- og bygningsloven (plandelen)», hjemlet i § 4 i Finnmarksloven. 

 

Rikspolitisk retningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging 
Rikspolitisk retningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging T-5/93 trådde i kraft august 1993, og 
har blant annet som mål at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger og god trafikksikkerhet. 

 

Vannressursloven 
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 (vannressursloven) har til formål å sikre en 
samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann (§ 1). I henhold til § 5 skal 
vassdragtiltak, det vil si tiltak i vassdraget vil påvirke vannføring eller vannkvalitet planlegges og gjennomføres 
slik at de er til minst mulig skade. Loven regulerer også tiltak knyttet til kantvegetasjon, som skal sikres med 
et begrenset naturlig vegetasjonsbelte ifølge § 11. 
 

Naturmangfoldloven 
Det er krav om utredning/vurdering av konsekvenser i samsvar med et sett miljørettslige prinsipper for 
ivaretakelse av naturmiljø ved alle arealinngrep i natur, jamfør naturmangfoldloven (nml) § 7, jf 

§§ 8 – 12.  
 

Universell utforming 
Universell utforming er i diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 definert som «utforming eller 
tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan 
benyttes av flest mulig. I plan- og bygningslovens § 1-1 vises det til at «Prinsippet om universell utforming skal 
ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak». Universell utforming ett av flere hovedmål for 
transportpolitikken (St.meld. nr. 16 (2008-2009), og Statens vegvesen har ansvaret for at det oppfylles på 
riksvegen. 

 

Statens vegvesens arkitekturstrategi 
Statens vegvesen besluttet i 2012 en intern strategi for å fremme god arkitektur. Der konkretiseres 
etatens ansvar med å fremme god arkitektur, samtidig som man også ivaretar trafikksikkerhet og 
framkommelighet i utformingen av veganlegg. 
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3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
 

3.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 

Kommuneplanens arealdel, vedtatt april. 2000, angir hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt 
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke hensyn 
som må ivaretas ved disponering av arealene.  

 
3.2 Trafikkforhold 

 
E69 inngår i stamvegnettet, og utgjør hele vegstrekningen fra XE6 i Olderfjord til Nordkapp. Dagens 
registreringer av trafikkgrunnlaget viser at ÅDT i det aktuelle planområdet ligger på ca. 410 
kjøretøyer på årsbasis. Av dette utgjør tungbilandelen ca. 20 %.  
Svingningene i trafikkgrunnlaget varierer svært mye over året, med en betydelig økning i 
sommerperioden (mai – september, snitt 900 – 1000 kjøretøyer). Størst trafikkgrunnlag er det i juli. 
 

3.3 Landskap 
 

Norsk Institutt for Bioøkonomi – NIBIO (inntil 01.07.2015 Institutt for Skog og Landskap) har 
utarbeidet et nasjonalt klassifiseringssystem for landskap. Dette kan kort beskrives slik: Landet er 
inndelt i 45 landskapsregioner. Disse er igjen inndelt i 444 underregioner. I Finnmark fylke er både 
landskapsregioner og underregioner definert, men kun landskapsregionene er beskrevet. 
Underregionene er lokalgeografiske områder på kommunenivå.  

 

Landskapsregionene beskrives i forhold til følgende karakteristika: 

Landskapets hovedform 

Landskapets småformer 

Hav og vassdrag 

Vegetasjon 

Jordbruksmark 

Bebyggelse og tekniske anlegg 

Landskapskarakter 

 

Det aktuelle tiltaket ligger i følgende landskapsregion: 

40 Fjordene i Finnmark 

 

Regionen omfatter indre deler av de store fjordene i Øst-Finnmark, og består av fem underregioner 
fra Porsangerfjorden i vest til Varangerfjorden i øst. Porsangerfjorden utgjør underregion 40.1 

 

Nedenfor følger utdrag av beskrivelse av den aktuelle landskapsregionen, beskrevet i Puschmann - 
Nasjonalt referansesystem for landskap (2005). Det er bare tatt med tekst som er relevant for det 
aktuelle området ved Porsangerfjorden (underregion 40.1): 

 

Landskapsformer 

Rundt Porsangerfjorden sees lange og lave åser med slake skråninger ned mot vide og grunne 
senkninger.  
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Skifrige bergarter og sandsteiner ligger i horisontale lag, noe som gir overveiende rolige landformer 
over store områder. Særlig ses dette inne på regionens kystnære deler av de store halvøyene. Her fins 
også flere steder korte elvedaler, ofte med flate og vide dalsletter, som drenerer ned mot kysten. Et 
særtrekk flere steder er mange store strandvoller. Slike eldre terrasserte rullesteins- og grusstrender er 
et synlig resultat av landhevinger gjennom årtusener. Her ble nye strandvoller lagt opp etter hvert som 
landet steg, og stedvis ses de ulike strandlinjenivåene som tribuner i et stort amfiteater.  

 

Fjorder og vassdrag 

Fjordene er regionens mest markante landskapskomponent. I Finnmark gir stor bredde og ”lave” 
fjordsider fjordene mer preg av å være fjordbasseng. I fjordenes bakland preger også 
vannkomponenten landskapene. Her finnes en betydelig vassdragsnatur i de omkringliggende ås- hei- 
og viddelandskapene. 

 

Vegetasjon 

I regionens grunnfjell finnes hyppige innslag av næringsrik leirstein og dolomitt, noe som her skaper 
frodig vegetasjon i kontrast til mer næringsfattige områder. Det er bjørkeskogen som dominerer 
regionens skogsarealer. Skoggrensen ligger imidlertid lavt, mindre enn 200 mo.h. de fleste stedene, og 
de høyereliggende deler langsetter fjord preges derfor av åpne ris-, lyng- og heivegetasjon. Langsetter 
enkelte fjordløp er også de mer vegetasjonsløse gamle rullesteinsstrandlinjene et særpreg mellom 
lauvkjerr og karrig kysthei. 

 

Bebyggelse  

Nærmest all bebyggelse og infrastruktur ble ødelagt under krigen. Regionalt preges derfor 
bebyggelsen av tidlig gjenreisings- og nyere arkitektur. Det meste av regionens bebyggelse ligger 
spredt langs fjordene. Samlet sett dominerer spredt gårdsbyggelse, men her er også enkelte større 
jordbruksgrender. Særlig der større elvedaler munner ut i fjordbotner. Langs de fleste fjorder finnes 
bilveier, og disse hoved- og stikkveiene har i stor grad bidratt til både å opprettholde og lokalisere ny 
bosetting. Regionen har flere store fornminnefelt, særlig av samisk opphav, bl.a. helleristninger, 
fangstanlegg, steinalderboplasser mm. Deler av regionen har flere enkeltgrender med ulikt etnisk 
opphav. 
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Kart utarbeidet av NIBIO over landskapsregioner i det aktuelle tiltaksområdet. Tiltaket ligger i 
landskapsregion 40: Fjordene i Finnmark (grønn fargesetting). Pilen viser hvor tiltaksområdet 
ligger. 

 
 

3.4 Naturverdier, kulturverdier, kulturminner 
 

Skarvbergvika ligger på østsiden av Porsangerhalvøya nord for Smørfjord. Vika har nordøstlig-
sørvestlig retning og strekker seg vel en kilometer innover mot fjellet. Ved fjorden er det strand- og 
fjæresone. Bakenfor ligger dalsletter og store strandvoller i form av terrasserte rullesteins- og 
grusstrender. Disse er naturdokumenter på landheving gjennom flere årtusener. Bak vollene og de 
slake partiene er bratte lisider med horisontalt skifrige fjellvegger øverst. Disse bergartene eroderer 
lett, noe de mektige steinurene i dalsidene vitner om. Bakerst deler dalen seg i to grener, med den 
sørvestre grenen som en bratt v-dal med et elveløp i bunnen. Den nordvestre dalgrenen er steil, og 
elveløpet danner et markant fossefall i fjellveggen helt bakerst.  
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Berggrunnen i planområdet er middels rik med sandstein og glimmerskiver i tiltaksområdet, og 
fyllitt/glimmerskifer i de nærliggende områdene. Disse bergartene gir grunnlag for en middels rik 
flora, der krevende arter kan etablere seg. Løsmassekartet viser at det er marine strandavsetninger og 
tynn morene, samt skredmaterialer på nordsiden av tiltaksområdet. På sørsiden er det 
strandavsetninger samt områder med bare tynt løsmassedekke.  

 

På grusslettene er det karrig jordsmonn med lav og sparsom lyng- og grasvegetasjon. Langs elvene og 
nærmere lisidene er det høyere buskvegetasjon og blåbærbjørkeskog. Bjørka klatrer stedvis langt opp 
i dalsidene der jordsmonnet er godt nok. Ellers dominerer bregner og gras/lyng der jordsmonnet har 
nok finstoffer.  

 

 

 
Bjørkeskog i Skarvbergvika  

 

 

Naturverdier 

Planområdet ligger i nordboreal sone i overgangsseksjonen. Bærlyngskog og rikt innslag av lav i 
heivegetasjonen er typisk. Bergartene i området gir grunnlag for en middels rik flora, der krevende 
arter kan etablere seg.  

Planområdet er preget av sporadisk bebyggelse langs deler av eksisterende vegstrekning. Den sørlige 
delen av tiltaksområdet er brattlendt med tynt løsmassedekke, preget av fjellbjørk og urtevegetasjon. 
Området har tidligere vært benyttet som deponiområde i forbindelse med eksisterende veg og tunnel.  

Nordsiden av tiltaksområdet er preget av morenemateriale som stedvis ligger åpen oppover 
Skarvbergvika. Vegetasjonen i dette området er preget av blåbærbjørkeskog og lynghei, sterkt preget 
av beiting fra reinsdyr. 

To bekker kommer nedover dalen og løper etter hvert sammen. Disse bekkene har en egen forekomst 
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i vann-nett under navnet «Sieidi bekkefelt». Bekkene er inngrepsfrie helt ned til eksisterende veg. Det 
finnes antagelig ikke anadrom fisk i bekken, da den har lite potensiale som gytebekk. Under høy flo 
eller stor vannføring er det mulig at elva blir tilgjengelig, og at fiskeoppgang kan forekomme. 

Det er også registrert en vannforekomst i vann-nett, Porsangerfjorden indre, som strekker seg langs 
hele fjordsystemet utenfor planområdet.   

Det er registrert et stort artsområde for oter (VU) langs strandlinjen som løper langs hele 
planområdet. Nord for sørlig tunnelåpning er det registrert et hekkested for krykkje (sterk truet) og 
for teist (sårbar). Det er registrert et hekkested for rovfugl innenfor planområdet. Av hensyn til arten, 
vil ikke art og plassering av hekkested bli nærmere omtalt. Skogen i området brukes som 
hekkeområde for mindre fugl. Artskart viser registreringer av jerv (sterk truet) og gaupe (sårbar) i 
utbyggingsområdet. 

 

Kulturminner 
På sørsiden av Skarvbergtunnelen er det ved Hønsa/Garneset registrert 4 tufter på oversiden av E69, 
beliggende rundt 15-17 m.o.h. Tuftene er trolig fra yngre steinalder og er automatisk fredet jf. Lov av 
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) §4.  

Kulturminnelokaliteten er registrert i Riksantikvarens kulturminnedatabase med ID 174082, men ligger 
250 m sørvest for angitt undersøkelsesområde for sørlige tunnelpåhugg. Fornminnene ligger utenfor 
planområdet. 

 

 
 

I Sittarvoutna/ Skarvbergvika var det fra tidligere registrert en automatisk fredet kulturminnelokalitet 
med ID 111282, der det er registret 3 steinaldertufter.  Utover dette er det nyregistrert 3 automatisk 
fredete kulturminner i området.  

 

Av de nye registreringene er det en tuft/mulig gammetuft i nordenden av vika som ligger 3-4 m.o.h 
like over flomålet. Tufta er registrert med ID 173433 i kulturminnedatabasen. De andre funnene ligger 
utenfor planområdet og omtales derfor ikke videre. Se kartutsnitt under for lokalisering. 
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Utover dette er selve fjellet Sieidi/Skarvberget regnet som et samisk hellig fjell, der det i førkristen 
samisk religion også skal ha vært et offersted. Sieidi/ Skarvberget regnes derfor som et automatisk 
fredet samisk kulturminne jf. Kml. §4 annet ledd.  



 Detaljregulering E69 – Ny Skarvbergtunnel        Februar 2016 

Side 19 

 

 

 
3.5 Friluftsliv 
Skarvbergvika med dalen opp mot fjellet er et populært område for turister som bruker rasteplassen i 
Skarvbergvika. Strandsonen er også mye brukt. Området er mest i bruk av turister i sommerhalvåret 
utifra de opplysninger vi har.  

 
Porsanger kommune opplyser at lokalt har ikke området noen stor verdi som friluftsområde. 
Kommunen har ikke gjennomført systematisk kartlegging og verdisetting av frifluftsområder. 

 

3.6 Landbruk 
Ikke relevant for dette prosjektet. 

 
 

3.7 Reindrift 
Reinbeitedistrikt 16 Kárájoga er et stort distrikt som hører til Kárásjoga oarjjabealli (Karasjok vest ). 
Distriktet har 80 (75 på reindrift.no) siidaandeler, 20 vintersiidaer og 9 sommersiidaer. Det er mer enn 
400 reineiere i distriktet. Fastsatt reintall er 23150, mens det ved telling i 2011 var 31367 dyr i 
distriktet.  

 

Skuohtanjárga er del av distrikt 16 og er en siida som flytter til Porsangerhalvøya og Skarvbergvika om 
sommeren.  Skuohtaenjárga siida har 18 siidaandeler og 76 personer tilknyttet siidaen. Distriktet er 
oppgitt å ha én sommersiida og 5 vintersiidaer. Fastsatt reintallet fra 2012 er 4100 rein, men oppgitt 
tall er 7753 dyr (ressursregnsdkapet for reindrifta 2012/13). Ved slutten av driftsåret 2012/2013 besto 
flokken av 7 % okserein, 71 % simler og 21 % kalv. Hovedvinterbeitet for distriktet er sør for Iešjohka i 
Karasjok, mens enkelte siidagrupper har vinterbeite nord for Iešjohka. 
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Flytting mellom vinter- og sommerbeiter 

 

 
Distriktet flytter ut til Porsangerhalvøya i slutten av 
april og reinen beiter i området til første oktober. 
Samling for tilbakeflytting til Karasjok starter i 
september. Noe rein transporteres på bil. 
Reinen flyttes over Skáiddeduottar og videre til 
østsiden til Skuohtanjarga distrikets beiteområder. 
Det er et sperregjerde i Russelvdalen som regulerer 
flyttingen inne i sommerbeitet. 
 
Om høsten vil reinen samles i flokk for å starte 
vandring tilbake til vinterlandet. Det er viktig at 
denne samlingen ikke skjer for tidlig, slik at beitene 
benyttes fullt ut før flytting starter. Høstsamling for 
flytting av rein starter i september. 
 

Flytteveg mellom sommer og vinterbeiter (reindrift.no) 

 

 

Utsnittet viser flytteveger, trekkveger, oppsamlingsområder gjeterhytte og teltplasser, der Skarvbergvika er 
markert med rødt (reindrift.no) 
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3.8 Grunnforhold 
 

Løsmasser – kvartærgeologi 
Terrenget langs de planlagte skjæringene varierer mellom flatt terreng med løsmasser over berg og brattere 
skråninger (helning 25-45°) med urmasser (stein og blokk) over berg, med oppstikkende bergknauser 
innimellom (foto 1 & 2). Ovenfor skråninger med urmasser er det bratte partier med bart berg og vegetasjon 
(foto 1 & 3).  
Langs planlagte skjæringer er det ukjent dybde til berg. Der er derfor usikkert hvor stor del av skjæringen 
som blir og berg og hvor stor del som blir i løsmasser.  
NGU har tidligere kartlagt løsmassene i området ved Hønsa som bart fjell og marin strandavsetning (figur 2), 
og i området på nordsiden av Skarvbergvika som tynn morene (figur 3).  

 

Utsnitt fra NGU løsmassekart [6] som viser løsmasser langs veglinje med skjæringer ved Hønsa. 

 

                 Veglinje 
m/skjæringer 
skjæringer 

Hønsa 
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Utsnitt fra NGUs løsmassekart [6] som viser løsmasser langs veglinje på nordsiden av Skarvbergvika. 

 

 

Foto viser typisk terreng langs skjæringene på nordsiden av Skarvbergvika. Skråninger dekket av urmasser (stein 
og blokk) og oppstikkende bergknauser. Ovenfor er det bratte partier med bart berg og vegetasjon. 

                 Veglinje 
m/skjæringer 
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 Foto viser typisk terreng langs skjæringene inn mot det søndre påhugget ved Hønsa. Skråninger dekket av 
urmasser (stein og blokk) og oppstikkende bergknauser. 

 

Oversiktsfoto viser terreng langs skjæringene mellom profil 5300-6600 (nordsiden av Skarvbergvika). Fjellsiden er 
dekt av urmasser og vegetasjon med bergknauser i nedre halvdel, og bratte partier med bart berg og vegetasjon i 
øvre halvdel. 
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Løsmasseavsetningene i planområdet består av marin strandavsetning, skredmateriale og tynn morene. Det 
er angitt bart fjell med stedvis tynt dekke i området hvor tunnelen går, og ved det sørlige påhugg. 
Det er utført grunnundersøkelser som i hovedsak viser faste friksjonsmaterialer, antatt stein, blokk, ur og 
morene. Løsmasseavsetningene varierer i tykkelse fra 0-50 meter. Inne i Skarvbergvika er det påtruffet lag 
bestående av antatt silt og sand med varierende innhold av leire. Det er og påvist noen mindre leirlommer, 
hvor én prøve på én dybde så vidt viser sprøbruddsegenskaper. 

 
 

3.9 Snøskred/sørpeskred 
 

I NVEs database over skredhendelser er det ikke noen registrerte hendelser på snøskred innover dalen i 
Skarvbergvika. Når det gjelder snøskred er det heller ikke noe informasjon fra driftsentreprenør på snøskred 
her, da området ligger langt fra dagens veg. 

 

I NVDB er det flere registreringer på snøskred langs vegen på nordsiden av Skarvbergvika (tabell 1). Alle 
skredene skal ifølge innrapporteringen ha vært av en slik størrelse at de har før til at vegen har blitt stengt for 
all trafikk. Det antas og noe underrapportering.  
 

Type skred Dato Km Stengning 

Snø 

16.01.1997 19015-19030 Stengt for all trafikk 

Snø 

16.01.1997 19316-19391 Stengt for all trafikk 

Snø 

28.02.1997 19000-19030 Stengt for all trafikk 

Snø 

09.02.1998 18615-18645 Stengt for all trafikk 

Snø 

10.03.2000 19266-19728 Stengt for all trafikk 

Snø 

14.03.2014 1) 18044-18142 Stengt for all trafikk 

Innrapporterte snøskred i NVDB 

 
 

Steinsprang/skred 

 

I NVEs database over skredhendelser er det ikke noen registrerte hendelser på steinskred innover dalen i 
Skarvbergvika. Det er heller ikke noe informasjon fra driftsentreprenør på steinskred her, da området ligger 
langt fra dagens veg. 

 

Da dagens Skarvbergtunnel ble bygd på 60-tallet, skal det ha gått et større steinskred ca. 300m inn på 
sørsiden dalen. Tunnelen var opprinnelig planlagt å komme ut her. Skredet var blant annet grunnen til at 
tunnel da ikke ble å komme ut i Skarvbergvika. 

 

I NVDB er det flere registreringer på snøskred langs vegen på nordsiden av Skarvebergvika (tabell 2). Det antas og noe 
underrapportering. Kun to av skredene blokkerte vegbane ifølge innrapporteringer, men ingen gav stengning av veg. 
Fire av dem var kun i grøft. 
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Type skred Dato Km Stengning Løsneområde 

Is/stein 26.02.2003 18765-18768 Ingen stengning Fjell/dalside 

Stein 

15.04.2007 19416-19417 Ingen stengning Vegskjæring 

Stein 

03.11.2008 18605-18614 Ingen stengning Fjell/dalside 

Stein 

24.04.2009 16945-16950 Ingen stengning Fjell/dalside 

Stein 

24.04.2009 18915-18916 Ingen stengning Ur 

Stein 

08.09.2010 17144-17145 Ingen stengning Vegskjæring 

Stein 

12.10.2010 17144-17145 Ingen stengning Vegskjæring 

Stein 

02.12.2012 18915-18916 Ingen stengning Ur 

Innrapporterte stein- og isnedfall i NVDB.  
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4 Beskrivelse av planforslaget 
 
Målsettingen med ombygging av E69 forbi Skarvberget er å etablere ny tunnel som tilfredsstiller 
dagens tunnelkrav. Dagens tunnel er i en slik forfatning at den på ingen måte oppfyller de 
standardkrav som gjelder. Rasfare i dagen nord for dagens tunnel er også et stort problem, som 
forsterker behovet for en bedre og mer trafikksikker løsning.  Med utgangspunkt i dette er det 
enighet om at ny veg/tunnel-løsning i området er påkrevet.  
 
Ombyggingen gir følgende veglengder:  

 Veg i dagen Hønsa : 500 m, hvorav ca 350 m tilnærmet følger dagens veg 
 Veg i dagen i Skarvbergvika, 

o Ny veg nedover dalen: 1,2 km 
o Ombygging av eksisterende veg langs sjøen: 1,4 km 

 Tunnel: 3470 m 
 

Den nye veg og tunnel-løsningen vil gi en innkorting på ca. 1,4 km i forhold til dagens veg. 
 
 

4.1 Forutsetninger og standardvalg 
E69 inngår i stamvegnettet, og utgjør hele vegstrekningen fra XE6 i Olderfjord til Nordkapp. Dagens 
registreringer av trafikkgrunnlaget viser at ÅDT i det aktuelle planområdet ligger på ca. 410 
kjøretøyer på årsbasis. Av dette utgjør tungbilandelen ca. 20 %.  
Svingningene i trafikkgrunnlaget varierer svært mye over året, med en betydelig økning i 
sommerperioden (mai – september, snitt 900 – 1000 kjøretøyer). Størst trafikkgrunnlag er det i juli. 
Med bakgrunn i Transportøkonomisk rapport 1122/2011 om trafikkprognoser, forventes en 
trafikkvekst i Finnmark på 7.5 % fram til 2030. For planleggingen av dette prosjektet er trafikktallene fra 
sommertrafikken lagt til grunn, og etter framskriving (år 2040) øker ÅDT til 1100 i sommerperioden. 
Trafikkprognosen er usikker fordi det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i regionen, spesielt 
utviklingen innen olje og gass. De framskrevne trafikktallene danner likevel grunnlaget for 
standardvalg og trafikale vurderinger. 

 

Veg i dagen 
Tilknytningsveger på begge sider av tunnelen forutsettes bygget etter dimensjoneringsklasse H2 med 
vegbredde 8,5 meter og fartsgrense 80 km/t. Trafikkmengde ÅDT 0 – 4000 kjøretøyer. Dette er i tråd 
med vedtatt standard for framtidig E69.  
 
Dimensjoneringsklasse H2 viser følgende tverrprofil: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figur: Tverrprofil for veg i dagen - dimensjoneringsklasse H2 (mål i m) 
 

 

Tunnel 
Tunnelen forutsettes bygget med tunnelprofil T10,5 GS, slik det framgår av skissen nedenfor.  
For å ivareta hensynet til gående og syklende i tunnelen, er tunnelprofilet utvidet i forhold til 

tradisjonelt T9,5 profil. Med denne utvidelsen gis det rom for å sette opp fysisk rekkverk mellom 
kjørebane og GS-veg, som trafikksikkerhetsmessig gir åpenbare fordeler for myke trafikanter. Bruk av 
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profil T10,5 G/S er behandlet som fravikssøknad i Vegdirektoratet. Der er det satt enkelte krav som 
må følges opp i den videre detaljplanleggingen/ prosjekteringsfasen. Kravene er i hovedsak rettet 
mot å lede G/S-trafikken inn i tunnelen på begge sider 

 

 
 

  Skisse: Tunnelprofil T10,5 GS       
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4.2 Strekningsvis beskrivelse av planforslaget 
 

Delstrekning 1 Veg i dagen, Profil 0 – 500  
Prosjektet starter på Hønsa-siden, og på den første delstrekningen følger nyvegen tilnærmet i samme 
trasé som dagens veg. Deretter dreier vegen i ny trasé inn mot det nye tunnelinnslaget (profil 500). 
 
 
Delstrekning 2 Tunnel,  Profil 500 - 3970 
Traséen fortsetter så videre i tunnel fram til det andre tunnelinnslaget som ligger oppe i dalen i 
Skarvbergvika (profil 3960). Tunnellengden vil bli 3470 m. Kartskissen nedenfor viser området på 
sørsiden av tunnelen i Hønsa. 

 
Prosjektet genererer betydelige mengder med fjellmasser som følge av tunnelen og en del 
sprengning i dagen.  En stor andel av disse fjellmassene vil bli benyttet i vegbyggingen, mens 
resterende mengder (overskuddsmasser) forutsettes kjørt i kombinert land / sjødeponi på utsiden av 
påhugget til dagens Skarvbergtunnel i Hønsa. 
 
 

 
Kartskisse som viser nytt tunnelpåhugg på Hønsa siden. 

 
På grunn av topografien og høydeforskjellen mellom de to tunnelinnslagene, vil tunnelen få en 
stigning på 2,28 % fra Hønsa-siden helt fram til høybrekket i profil 3650. Herfra er det et kort parti 
med fall (< 5%) ut av tunnelen.  
Tunnelportalene i hver ende av tunnelen bygges med trompetutforming. Lengden på disse tilpasses 
stedlige geologiske forhold i påhuggsområdene. 
 
 
Delstrekning 3 Veg i dagen, Profil 3970 - 5200  
Fra tunnelinnslaget oppe i dalen i Skarvbergvika etableres ny veg på fylling nedover dalen. Vegen 
ligger med jamt fall, 5,99 % hele delstrekningen nedover dalen. På grunn av rasfare, spesielt fra de 
steile fjellsidene på vestsiden øverst i dalen, legges vegen midt i dalen. Nødvendige rastiltak, som 
forstøtningsmur mot bekkeløp og rasvoller, vil i dette området bli etablert som en utvidelse av selve 
vegkroppen. Lenger ned flyttes vegtraséen gradvis mer over mot vestsiden av dalen, og koples til 
eksisterende E69 nede ved sjøen i profil 5200.  
 
 
 



 Detaljregulering E69 – Ny Skarvbergtunnel        Februar 2016 

Side 29 

 

 

 
Kartskisse som viser nyvegens beliggenhet i dalen ovenfor Skarvbergvika.  

 
 

Delstrekning 4 Veg i dagen, Profil 5200 -6800 
Dagens veg langs sjøen fram mot planens endepunkt, vil bli bygd om tilnærmet i samme trasé som 
tidligere. Ombyggingen av denne delstrekningen omfatter forbedret geometri, breddeutvidelse, samt 
etablering av rasvoller og snøoppsamlingsarealer på partier hvor mindre skred forekommer. På grunn 
av begrenset plass mellom fjellsiden og fjæresonen er den nye vegtraséen forsøkt plassert optimalt 
ift. de problemene som opptrer, med det til følge at fyllingsutslagene på enkelte steder går helt ned 
mot fjæresonen.  

 

 
Kartskisse som viser ny vegtrasé langs sjøen i Skarvbergvika 
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4.3 Planlagt arealbruk   
Følgende arealbruk blir brukt i plankartene. Tallene referer til plan- og bygningsloven 

 

 
Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven §§ 12-5 og 12-6: 

- § 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg 
o Kombinert bebyggelse og anlegg 

 
- § 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

o Veg 
o Annen veggrunn tekniske anlegg 
o Annen veggrunn – grøntareal 
o Parkering 

 
- § 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift 

o LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 
 

- §12-5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
o Kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone 

 
- § 12-6 Hensynssoner 

o Faresone, Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 
o Områdebestemmelser: Anlegg- og riggområde 
o Båndleggingssoner - kulturminner 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt fra forslag til reguleringsplan, som viser bruk av noen av formålene 
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4.4 Beskrivelse av alternativer som er vurdert i en tidlig fase   
 
 
Statens vegvesen gjennomførte sommeren / høsten 2014 befaringer og innledende registreringer, samt 
geologiske og geotekniske undersøkelser som grunnlag for å vurdere mulige veg- og tunnelløsninger. 
Dette arbeidet resulterte i 5 forskjellige alternativer for ny tunneltrasé mellom Hønsa og Skarvbergvika. 
 
Kartskissen nedenfor viser de aktuelle alternativene: 
 

 
Oversiktskart med aktuelle veg- og tunnelalternativer. Dagens veg inkl. tunnel er markert med rød linje 
 

 
 
 

Tunnelalternativene som er presentert og beskrevet under pkt 4.4 gir en spennvidde på hvilke mulige 
løsninger som det er jobbet med under idéfasen og i forprosjektet. 
Etter en bred faglig gjennomgang hvor bl.a. gjennomførbarhet, HMS i anleggsfasen, geofaglige forhold er lagt 
til grunn, samt også en teknisk / økonomisk vurdering, valgte vi å forkaste følgende alternativer: 
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 Alt. 2  

Alternativet er forkastet ut i fra at tunnelpåhugget ligger i et svært vanskelig urområde, med stor rasfare. 
Påhuggsløsning i dette området er vurdert som meget risikofylt, spesielt basert på ivaretakelse av HMS i 
anleggsfasen. 
 

 Alt. 3 

I likhet med Alt 2 er alternativet forkastet ut i fra at tunnelpåhugget ligger i et svært vanskelig urområde, 
med stor rasfare. Påhuggsløsning i dette området er vurdert som meget risikofylt, spesielt basert på 
ivaretakelse av HMS i anleggsfasen. 
 
 

 Alt. 4 

Tilfredstiller ikke geometrikravene i våre håndbøker for H2-standard, og krever avvikssøknad til 
Vegdirektoratet. 
Tunnelen inkl. forskjæring i Skarvbergvika generer store mengder overskuddsmasser som vi så langt ikke har 
funnet deponiløsninger for. Mulige løsninger kan være sjødeponi evt. å plassere massene på land for senere 
bruk. Landdeponering krever store arealer. 
Forskjæring i Skarvbergvika, og behov for lang portal er fordyrende 
Konflikt med dagens rasteplass i vika. 
 
Alt. 4 er forkastet etter høringsrunden for planprogrammet, da Statens vegvesen anser dette for å være et 
dårlig alternativ sett i forhold til Alt. 1. Kostnadsmessig kan dette alternativet bli 80 – 100 mill. kr dyrere som 
følge av lengre tunnel, fordyrende massehåndtering osv, jfr. punktene ovenfor.  
 

 Alt. 5 

Alternativet med sjøfylling representerer store utfordringer på grunn av dybdeforhold, sensitive leirelag med 
fare for ustabilitet, store sikringstiltak på grunn av vær og vind. I tillegg må bekken / elva som kommer ned 
dalen føres gjennom fyllingen. 
Med bakgrunn i ovennevnte forhold har vi valgt å forkaste denne løsningen. 
 

 
Vi står da igjen med kun ett alternativ, Alt 1  
 
 
Anbefalt løsning 
Alt. 1 
Alternativet har den korteste tunnellengden. I forhold til Alt. 4 er forskjellen på over 500 m, som i 
kostnadssammenheng utgjør ca. 60 mill.kr. 

 Enkelt påhugg oppe i dalen m/ minimalt behov for sikring. 

 Gir den beste geometrien, og åpner opp for å bygge H2 standard videre fra Hønsa og et stykke 

innover mot Smørfjord. 

 Overskuddsmasser benyttes til vegbygging i sin helhet, nedover dalen og utover på nordsiden av vika. 

Dermed unngår vi problemet med ekstra deponi i området Skarvbergvika, og unngår store kostnader 

med håndtering av overskuddsmasser.   

Noe overskuddsmasser blir det på Hønsa- siden, som må deponeres i kombinertland/sjødeponi på utsiden av 
dagens tunnel.  

 Ikke behov for lange portaler 

 Kan opprettholde rasteplass og utsalgssted for reindrifta slik det ligger i dag, evt. legge inn 

oppgraderinger av dette området dersom dette er relevant. 

 Evt. rasvoller oppe i dalen bygges ved å bruke steinmasser som vi har til rådighet. 
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Ut i fra nevnte forhold og en helhetlig vurdering anser Statens vegvesen Alt. 1 å være det desidert beste 
alternativet. Vi anbefalte derfor at kun dette alternativet ble lagt til grunn i den videre 
reguleringsplanprosess.  
 
Fastsetting av planprogrammet stadfestet at kun alt.1 skulle legges til grunn i den videre planprosess. 
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5 Virkninger av planforslaget 
 

5.1 Trafikksikkerhet 
Oppgradering av E69 vil bidra til bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikanter. E69 er som 
kjent eneste veg til Nordkapp kommune. Ny Skarvbergtunnel vil gi alle innbyggere og næringslivet sikrere 
trafikkforhold og regularitet. 
 

5.2 Samfunnsmessige forhold 
 

Nedlegging / omklassifisering av eksisterende veg 
Som følge av at dagens Skarvbergtunnel er gammel og utdatert, samt at vegstrekningen nord for tunnelen  
fra tunnelpåhugg og fram til Skarvbergvika er smal og rasutsatt, foreslår vi at denne vegsløyfen legges ned 
som offentlig veg og fysisk stenges for all ferdsel. Se kartskissen nedenfor hvor overskytende veg er merket 
med gult. 

 

 
Kartskisse: Dagens tunnel m/ tihørende veg i dagen mellom Hønsa og Skarvbergvika legges ned som offentlig veg. 

 

Det er ingen bebyggelse eller noen eiendommer som mister sin adkomst med denne omklassifiseringen.  

 

5.3 Grunnerverv, eiendommer og rettighetshavere      
Overskt over eiendommer / innløsning av bygninger 

  
 Hønsa-området 

De nærmeste eiendommene på Hønsa-siden ligger i Ytre Normanseth, og blir ikke berørt av 
utbyggingstiltaket. Innenfor planområdet i Hønsa er det kun Fefo som er grunneier. I tilknytning til 
dagens tunnel er det tidligere i vegsammenheng ført opp noen driftsbygninger på festetomter, og 
som i dag eies av entreprenørfirma Mesta AS. De nevnte bygninger ligger nært inntil den nye 
vegtraséen, og forutsettes derfor innløst. Dette omfatter brakkerigg bestående av 8 brakkeenheter, 
gammelt verksted/lager og strøsandlager.   
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Kartutsnitt som viser bygninger som må innløses 
 
Skarvbergvika 
I den innledende planprosessen fikk vi klarlagt at Skarvbergvika og hele det flate området innover 
dalen opp mot tunnelpåhugget ikke er Fefo-eiendom, men utgjør en privat eiendom, gnr/bnr. 1/5.  

 
Oversiktskart over privat eiendom i Skarvbergvika 

  
 

På bakgrunn av tidligere antakelse av at området var Fefo-eiendom, er festetomta 1/12 på oversiden 
av dagens rasteplass tildelt av Fefo, Her er det oppført ei reindriftshytte, som utover reindriftsformål 
benyttes for souvenirsalg sommerstid. For å sikre plass til framtidig oppgradert rasteplass, 
forutsettes disse bygningene innløst.  
 

 
 

Bygninger som må 
innløses 
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Kartutsnitt som viser Reindriftshytter som må innløses 

 

 

Avkjørsler og andre naboforhold 
Ingen avkjørsler blir fjernet eller stengt som en del av dette prosjektet. 

 

5.4 Byggegrenser 
Byggegrensene langs riksveger er femti meter i henhold til veglovens § 29. andre ledd. 

 
5.5 Universell utforming 

I utforming ved oppgradering av rasteplassen i Skarvbergvika vil kravene om universell utforming bli 
hensyntatt. 
 

5.6 Gang- og sykkeltrafikk   
Eksisterende vegsløyfe som består av dagens tunnel med tilhørende veg i dagen vil bli lagt ned som 
offentlig veg, og stengt fysisk for all ferdsel. 
Gjennom sommersesongen er det relativt stor andel sykkelturister som har Nordkapp som turistmål. 
Som følge av dette vil det bli lagt til rette for at GS-trafikken skal få en tilfredstillende løsning inn mot 
tunnelen på begge sider, samt gjennom hele tunnelen. Det er valgt tunnelprofil T10,5GS, som gir 
mulighet for å etablere et gang/sykkelfelt gjennom tunnelen, hvor kjøretøyer og myke trafikanter vil 
bli adskilt fysisk med rekkverk.  
 

5.7 Rasteplass 

Plassering av linja mot landskapsrommets nordøstlige avgrensning vil åpne for en tryggere bruk av 
fjæra og rasteplass, da man ikke trenger å krysse trafikkert veg. Det betyr også en arealmessig bedre 
mulighet for å utvide dagens rasteplass. 

 

Rasteplassen er en av de 39 rasteplassene i Region nord, som ønskes oppgradert til hovedrasteplass. 
Det innebærer at hensyn til trafikksikkerhet, beredskap, turisme og friluftsliv skal sikres.   

Rasteplasser skal være åpne hele året, ha god standard på utforming og drift av toalettanlegg, 
universell utforming og være tilgjengelig for minst et vogntog. Skilt skal informere om avstand til neste 
rasteplass iht. skiltbestemmelsene. God skilting sikrer forutsigbarhet for trafikantene og er viktig for 
trafikksikkerheten. 
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Dagens rasteplass er svært populær for turister til Nordkapp. Noen for en kort rast, andre for 
overnatting i bobil eller telt. Med bakgrunn i vegvesenets arkitekturstrategi, bør rasteplassen ha en 
tidsriktig utforming, herunder helårstoalett. Med krav om oppstilling for vogntog, er det viktig at 
rasteplassens nåtidige bruk ikke forringes. Det kan løses ved at vogntog får oppstilling på oversiden av 
vegen, der terreng og vegetasjon danner en lokal romavgrensning. Derved isoleres de mest mulig 
mhp.  støy og visuell forringelse av landskapsopplevelsen. På nedsiden av vegen kan rasteplassen 
videreutvikles innenfor dagens areal. 

Møtet med en arkitektonisk utformet rasteplass, vil stimulere til ytterligere bruk av naturen. 

 

5.8 Endret bruk av utmark i henhold til Finnmarkslovens § 4 
 

Planforslaget vil føre til endret bruk av Skarvbergvika som beiteområde for rein. Dette er nærmere 
omtalt i konsekvensutredning for fagtema Reindrift. Ellers er vi ikke kjent med annen bruk av 
området. 

Jfr pkt 2.6, 3.7 og kap 6.1 Konsekvensutredning reindrift. 
 

5.9 Bekker i Skarvbergvika  
I dalen ovenfor Skarvbergvika er det to bekkesystemer som har sitt utløp. Disse to bekkeløpene ligger 
på hver sin side av dalen fra tunnelpåhugget og et godt stykke nedover dalen. Det er en målsetting å 
opprettholde bekkeløpene i så stor grad som mulig, men på enkelte partier vil det være behov for 
bekkeregulering og mindre omlegging av bekketraséene. Dette gjør seg spesielt gjeldende i området 
(profil ca. 4370 ), hvor bekken på nordsiden må føres gjennom vegkroppen, og videre koples sammen 
med det andre bekkeløpet, på sydsiden. Hvilken løsning som skal velges for å få bekken ført gjennom 
vegkroppen er ikke avklart, men både kulvert og bruløsning har vært diskutert. Løsningen her må ses i 
sammenheng med rasproblematikk fra dalsiden, og det vil bli utført registreringer vinterstid for å få 
bedre grunnlag for beslutning. Beslutning vil bli tatt i byggeplanfasen, men i reguleringsplanen er det 
tatt høyde for løsning med kulvert gjennom vegkroppen. 

Bekkesystemet videre vil følge dagens bekkeløp helt ned til sjøen. Stikkrenna som er lagt gjennom 
dagens E69 har en diameter på 1,5 m. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om denne skal bli liggende 
eller om den vil bli fjærnet når nyvegen tas i bruk. 

 

 
Kartskisse som viser omlegging av bekk 
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5.10 Landskapsbilde 

Det vises til konsekvensutredning for fagtema Landskapsbilde, og kap 6.2 i planbeskrivelsen. 

 
Påhugg i området ved Hønsa vil ikke medføre store forandringer i landskapet.  
Situasjonen er annerledes i landskapsrommet innenfor Skarvbergvika. Den nye veglinjen vil gi et omfattende 
inngrep på langs av dalen, i urørt landskap. Hovedparten av den nye vegtraséen vil ligge på en markant 
fylling. Omkring 400 m etter tunnelportalen vil man krysse elven med bru/ kulvert. Heretter vil vegen gå i 
kanten mot fjellia.  
 
For strekningen på eksisterende veg langs Skarvbergvikas nordside, vil standardøkningen innebærer nye 
fjellskjæringer, skredkonstruksjoner og utfyllinger mot fjæra. Det vil være viktig å finne en linje, der 
sideterrenget blir minst mulig påvirket, særlig mot sjøen. 
 
Linjen vil gi en flott reiseopplevelse begge veger, da landskapsrommet er spektakulært.  

 

5.11 Jordbruk 
Ingen virkning i planområdet 
 
 

5.12 Nærmiljø/friluftsliv 
Bygging av ny E69 vil ikke forringe muligheten for friluftsliv i Skarvbergvika.  
 

5.13 Naturmiljø. 
Det vises til egen konsevensutredning for fagtema Natur- og miljø, og kap. 6.3 i planbeskrivelsen 
 

Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 og kap. II 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 
på naturmangfoldet.» 
Vi mener kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er middels godt for planter, men noe svakere for fauna.  
§ 9 Føre-var-prinsippet 
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse 
for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak.» 
 
En har ikke funnet grunnlag for å bruke føre var prinsippet i denne utredningen. Selv om 
kunnskapsgrunnlaget for spesielt fauna er svak, så er inngrepene og omfanget av inngrepene så begrenset at 
en ikke finner det nødvendig å anvende føre var-prinsippet. 
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli 
utsatt for.» 
Påvirkning av sjeldne arter og verdifulle naturtyper vil bidra til nedbygging av verdifulle naturområder. 
Foreløpig har imidlertid presset på slike område vært forholdsvis liten i kommunen. Vi mener at dette tiltaket 
ikke fører til at den samlede belastningen øker vesentlig.  
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket 
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 
For dette tiltaket er vilkår i § 11 for eksempel aktuell i forbindelse med valg av maskiner og materiell ved 
selve vegbyggingen, også i forhold til utslipp der vegen går nær eller krysser vannforekomster eller 
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våtmarksområder. Det bør brukes løsninger som gir det beste resultatet samlet sett, selv om dette vil kunne 
koste mer enn en enklere løsning. Relativt begrensede inngrep i dette tiltaksområdet gjør at bare mindre 
arealer av verdifulle naturområder går tapt.  
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik 
teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av 
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.»  
Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og maskiner, slik 
at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer også utførelse/realisering av 
avbøtende tiltak. Som utgangspunkt skal en bruke den løsningen som er best for naturen. Det skal ikke velges 
løsninger som gjør at forvaltningsmålene i vannforskriftens §§ 4 og 5 ikke nås. Om den beste løsningen for 
naturen ikke velges, bør vurderingen av dette synliggjøres i planarbeidet. 
 

5.14 Vannressursloven 
Vannressursloven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 
grunnvann, jfr. § 1. 
Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser. 
Videre skal vassdragstiltak planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for 
allmenne og private interesser, jfr. vannressursloven § 5. 
 
Prosjektet medfører at en bekk må legges om på et parti på grunn av etablering av rasvoll.  
 
Det er gjennomført befaring for å se om det er fisk i vassdraget og konklusjonen er at det ikke finnes fisk i 
vassdraget og det anses som for grunt til at anadrom fisk skal bruke det.  
 
I KU- rapport naturmiljø står det at det muligens kan være fisk i vassdraget. Dette er nå sjekket ut og 
konkludert med at det er det ikke. 
 

5.15 Kulturmiljø 
Kulturminner i området er lagt inn i tråd med registreringer som er mottatt fra Kulturminneavdelingen i 
Finnmark fylkeskommune. Det er spesielt området i Skarvbergvika som er interessant. Vi forutsetter at 
kulturminner som blir berørt kan frigis ved at nødvendige utgravninger gjennomføres i samråd med 
kulturminnemyndighetene 
Utover de konkrete påviste kulturminner er det også i reguleringsbestemmelsene tatt med 
aktsomhetsplikten. 
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Utsnitt fra Askeladden 
 

5.16 Støy 
Ikke relevant for dette prosjektet  

 
5.17 Massehåndtering 

 
Anleggstrategien i prosjektet vil ta utgangspunkt i at massehåndteringen blir gjennomført på en slik 
måte at hensynet til landskapsvern og estetikk blir vektlagt så langt det er mulig.  
Tunnelprosjekter som dette har ofte den konsekvensen at tunnelen genererer store mengder 
overskuddsmasser som det er vanskelig å nyttiggjøre seg fullt ut. På sørsiden av tunnelen i Hønsa er 
massebehovet for veg i dagen svært lite, mens det på nordsiden vil være et betydelig massebehov 
nedover dalen og langs sjøen i Skarvbergvika.  
 
På bakgrunn av reguleringsplanarbeidet og de vurderingene som er gjort så langt, kan vi slå fast at  
det fortsatt vil være et vesentlig masseoverskudd fra tunnelen. Får å kvitte oss med dette er det 
regulert inn et kombinert land / sjødeponi på Hønsasiden. Dette deponiet ligger på utsiden av dagens 
tunnelpåhugg i Hønsa, og har tidligere vært benyttet for deponering av masser. Masseoverskuddet 
fra tunnelen forutsettes deponert her. Drivingen av tunnelen vil skje fra begge sider, med en 
fordeling som er tilpasset massebehov i veglinja, samt behovet for å plassere overskuddsamasser i 
deponiet i Hønsa. 
Løsmasser med humusholdig innhold vil bli tatt vare på, og benyttet som planeringsmasser på 
vegskråninger. 
 
 
Forøvrig vises til kap. 8. 3. 

 
5.18 Naturressurser 

Reindrift 

Det vises til konsekvensutredning for fagtema Reindrift, og kap 6.1 i planbeskrivelsen. 

 

Fiskeriinteresser 
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I nærheten av planområdet er det på Fiskeridirektoratet sin karttjeneste registrert et gyteområde ca 1 
km unna planområdet og det er registrert at havområdet brukes til passive og aktive fiskeredskaper. 
Planforslaget legger opp til at det på utsiden av dagens tunnel skal deponeres overskuddsmasser samt 
at noe av det vil bli deponert i strandsonen på utsiden av vegen. Vår vurdering er at det ikke vil ha 
innvirkning for fiskeriinteressene i området. Virkninger for naturmiljø: KU-naturmiljø konkluderer med 
at massedeponi i dette området vil ikke ha noen negativ virkning for naturmiljæet. 

 

5.19 Geoteknikk 

Ny planlagt veg ligger lett i terrenget langs eksisterende veg på sørsiden av ny tunnel. Det er ikke 
ventet noen spesielle geotekniske utfordringer i området. I dalen er det fra tunnelpåhugget planlagt 
en fylling med relativt stor høyde. Løsmassene her er faste, og det ventes ikke spesielle geotekniske 
utfordringer med fyllingen. For bekkekryssingen er det boret for fundamentering av bru eller kulvert, 
og funnet faste løsmasser med dybde til fast berg på om lag 3-8 meter. 

Innerst i Skarvbergvika er det påtruffet to leirlommer som har en liten kile opp under eksisterende 
vegfylling. Én dybde i én prøve viser så vidt sprøbruddsegenskaper. I dette punktet har ny planlagt veg 
har ingen betydelig pålasting sammenlignet med dagens situasjon. Leirlommene er vurdert til ikke å 
utgjøre et områdestabilitetsproblem ettersom det er boret på oversiden av vegen uten å påtreffe 
leire. Det er derfor mulig å masseutskifte leira under ny vegfylling og ha en trygg midlertidig omkjøring 
på oversiden. 

Utover langs sjøen i Skarvbergvika er det generelt ganske faste steinholdige løsmasser med økende 
dybde til fast berg fra grøft på innsiden og utover i fjæra og sjøen.  Det er utført bunnkotekartlegging 
av havbunnen for å ha kontroll på terrenget, og noen grunnundersøkelser i havbunnen. I antatt mest 
ugunstige snitt, der ny vegfylling er nærmest marbakken, er det utført stabilitetsberegninger som viser 
tilstrekkelig stabilitet på planlagt vegfylling. 

Løsmasser over bergskjæringer er i hovedsak antatt å bestå av ur, og legges i utgangspunktet med en 
stabil skråningsvinkel 1:1,5 eller slakere. Dette gjelder generelt også der ny veg lager skjæring i ur. Det 
vil også være mulig å bygge mur eller andre forstøtningstiltak for å unngå store utslag. 
Reguleringsgrensene er satt slik at urmassene langs sjøen i Skarvbergvika kan renskes ned ved behov. 

 

5.20 Geologi 
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Borbarhet og sprengbarhet 
Erfaringsmessig har sandstein middels god borsynk (DRI) og middels borslitasje (BWI). Det forventes derfor 
middels god borbarhet i metasandsteinen. Mineralsammensetningen i metasandsteinen langs tunneltraséen 
vil derimot variere. Ved høyt innhold av harde mineraler som kvarts vil borbarheten kunne bli dårligere. 
Erfaringsmessig ansees sprengbarheten til metasandstein også å være middels.  
 

Foliasjon og oppsprekking 
Metasandsteinen en tett oppsprukket bergart. Både langs steile sprekkeplan, men spesielt langs 
foliasjonsplanet. I linser og lag av gabbro er oppsprekkingen betydelig mindre. Den tette oppsprekkingen i 
berggrunnen må man være oppmerksom på å forhindre stort boravvik.  
 
Foliasjon antas ikke å være noe kritisk plan med tanke på utglidning. 

 

 Prinsippskisse som viser utglidning langs steile sprekkesett, orientert tilnærmet parallelt med bergskjæring. 

 
 

Sikring mot skred  
Steinskred 
Mellom profil 380-440 antas det at blokker og stein som løsner fra bergknauser i overliggende terreng kan 
rulle ned ura og videre mot planlagt veglinje. Det kan ikke observeres blokker som til nå har kommet så langt 
ut som planlagt veglinje. Det anbefales derfor å bygge en voll/mur mellom profil 380-440, for å etablere et 
fysisk stopp. Voll/mur bør ha høyde 1m over terreng på skredsiden. Etablering av voll/mur må vurderes i 
forhold til eventuelle ulemper med tanke på drivsnø i neste planfase. 

 
Langs ny veg mellom profil 5300-6600 er det planlagt min. 5 m bred og 1 m dyp grøft langs hele strekningen. 
Langs eksisterende veg er grøft stedvis manglende, eller har bredde 0,5-1 m. Utvidet grøft ansees å ville 
kunne fange opp stein som løsner fra ur eller eventuelt bergknauser i terreng og hindre at de vil kunne nå 
vegbanen.  
 
Snøskred 
Langs ny veg mellom profil 5300-6600 er det registrert til sammen fire punkt langs vegen på nordsiden av 
Skarvbergvika, hvor det er gjentagende snøskred på veg [8] (se tabell 3).  
 

Skredområde 1 Skredområde 2 Skredområde 3 Skredområde 4 
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Profil 5190-5290 Profil 5740-5800 Profil 6100-6180 Profil 6450-6510 

Tabell 3: Skredområder mellom profil 5300-6600.  

 

De tre ytterste skredløpene har lave løsneområde (70-100 m.o.h.), og skredene blir heller ikke store i volum 
eller hastighet. Det er derfor ansett som god nok sikring å anlegge en 7m bred og 1 m dyp grøft for å kunne 
fange opp snømassene så de ikke kommer ut på veg (tegning 03). Tilbakefylling mot skjæring bør unngås her, 
for å oppnå et større fangvolum.  
 
Skredområde 1 
Sikring av det innerste skredløpet er omtalt i Naturfarer, rapport til reguelringsplan Ev69-3 Hønsa – 
Skarvbergvika i Porsanger kommune.  
 
Skredområde 2  
Fanggrøft med bredde 7 m anbefales. Bredere grøft vil medføre inngrep i skråning dekket av urmasser. 
 
Skredområde 3 
Fanggrøft med bredde 7 m anbefales. Det er og mulig med bredere grøft, da terrenget på innsiden av veglinje 
her er relativt slakt. 
 
Skredområde 4 
Fanggrøft med bredde 7 m anbefales. Vegen er lagt på fylling her slik a tinngrep i urmasser unngås. Bredde 
på grøft er nå 7-10 m Dette vil medføre inngrep i skråning dekket av urmasser med ukjent dybde. Det kan bli 
aktuelt å stabilisere urmasser med mur for å slippe utgraving oppover i skråningen.  
 

Sprengningsopplegg  
I dette kapitlet gis det informasjon og anbefalinger om sprengningsopplegg basert på informasjon på dette 
stadiet 
Nedenfor følger utdrag fra Håndbok N200 Vegbygging [8] som omhandler dette temaet. 
 

Kapittel 22 Skråninger og skjæringer i berg. 221.31 Forundersøkelser 
«Forundersøkelser for alle bergskjæringer skal avklare egnet geometrisk utforming ut fra topografiske 
og geologiske forhold på reguleringsplanstadiet. Utformingen bør likevel kunne forandres underveis 
etter dokumentert faglig vurdering dersom de geologiske forutsetningene endres i byggefasen. 
Geologiske forhold kan legge restriksjoner på den permanente skjæringshøyden»  
Kapitel 22 Skråninger og skjæringer i berg. 221.32 Prosjektering og utførelse 
«Under bygging skal berget fortløpende kartlegges og stabilitetsforholdene vurderes slik at 
sprengingsmetoder (inkl. salvestørrelser og pallhøyder), helningsvinkel og sikring kan bestemmes og 
utføres på forsvarlig vis.»   
 

Inntil Statens Vegvesen som byggherre får høstet mer erfaring med oppfølging av utførende sprengnings-
entreprenør med hensyn til dette punktet, vil de ingeniørgeologiske rapportene ikke legge for tydelige og 
detaljerte føringer for hvordan sprengningsarbeidet skal utføres.  Dette for ikke å frata 
sprengningsentreprenøren det faglige ansvaret.  Det som er omtalt i denne rapporten er forhold som 
sprengningsarbeidene skal foregå ved senere detaljering og utforming av konkurransegrunnlag blir det da 
viktig å få reelle valgmuligheter som tilpasses etter hvert. I den grad detaljer beskrives, må ikke 
nærliggende/alternative løsninger utelukkes. 
 
Det er fokus hos byggherre på å få gjennomført en skånsom sprengning av bergskjæringene, for å redusere 
skadene på det gjenstående berget.  Generelt anbefales kontursprengning i form av presplitt for bergart som 
granittisk gneis som er lite til moderat oppsprukket.  Ved partier med mer oppsprukket berg kan 
slettsprengning vurderes. Tettere hullavstand enn 0,7 m i innerkontur eller sømboring, for å få en mer 
skånsom kontur, kan bli aktuelt i dette tilfellet hvor metasandseinen er så tett oppsprukket. 
Det er ikke påvist kvikkleire i aktuelle områder for sprengning [10]. 
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Pilotveger/anleggsveger for å nå bergskjæringskanten med konvensjonell pallborevogn er det ikke satt noen 
generell begrensning mot.  Dette blir vurderinger som utførende entreprenør må gjøre.    
 

Spesielle forhold som fraviker bergskjæringens normalprofil  

 
Der hvor det er grunnforhold Flatt terreng/ løsmasser over berg og Urmasser over berg i brattere skråning 
bør skjæringer legges med skråningsutslag for løsmasseskjæringer og ikke bergskjæringer (10:1) for å sikre 
nok areal når man ikke vet dybden til berg. 
 

Sikring av bergskjæringer 
I denne rapporten der det kun beregnet sikring for bergskjæringer som har høyde over 5m (tabell 4). 
 
Vurdering av sikringen i bergskjæringene er utført etter retningslinjer i håndbok N200 Vegbygging [1].  Fra 
figur 222.1 står det:  
«Stabilitet, sikkerhet mot utfall og skred: En skjæring bør bygges slik at man unngår  
rensk og annen sikring de første 20 årene.  Det samme gjelder løsmasser på  
skjæringstopp.» 
 
 
Bergskæringer med ukjent mektighet på løsmasser over (tegning 01 & 02) 
Størst andel av skjæringene er planlagt der hvor det ikke er berg i dagen, og dybden til berg er ukjent. Det er 
derfor ikke mulig å si hvor stor andel av skjæringene som blir og berg og hvor stor andel som blir i løsmasser. 
Total skjæringshøyde i disse områdene er < 5 m, og skjæringer i berg vil derfor også bli < 5 m høyde.  
 
Utforming og stabilitetssikring av rene løsmasseskjæringer og håndtering av løsmasser oppå bergskjæring er 
omtalt i geoteknisk rapport [11]. Løsningen vil være avhengig av dybde til berg. 
 
Bergskjæringer (tegning 01 & 02) 
Høyeste bergskjæring, utenom forskjæringer, er 10 m. Gjennomsnittlig høyde er 4,5 m. Dette er relativt lave 
skjæringer. Aktuell sikringsmetode vurderes derfor å være gyste bolter, med tanke på å sikre ved eventuelle 
sprekkeplan med steilt fall ut mot vegen.  
Bergskjæringene skal være rensket, utført som maskinell rensk og spettrensk. Etter dette vurderes endelig 
behov for permanent sikring. Det påpekes at utførelsen av sprengningsarbeidet vil påvirke det endelige 
sikringsbehovet. Det er derfor viktig at sprengningsarbeidet blir utført skånsomt mot det gjenstående berget. 
Berget er svært oppsprukket og det kan være vanskelig å få jevn kontur i nye skjæringer.  
 

Profil Gjennomsnittlig høyde Max høyde 

110-170 6 m 10 m 

5870-5890 5 m 10 m 

Oversikt over skjæringer i berg. 

 
 
 

Type sikring Mengde 

3 m bolt, ø20 mm, gyst     40 stk.     

4 m bolt, ø20 mm, gyst    40 stk.    

5 m bolt, ø20 mm, gyst    20 stk. 

Antatt sikringsmengde fordelt på type i bergskjæringer i tabell 4.  

 

 

Se vedlagt fagrapporter for tema geologi. 
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5.21 Naturfarer 
 

ÅDT 2040 antatt å bli 450 på vinterstid og 1200 sommerstid. Når det gjelder snøskred er dette 

mest aktuelt vinterstid, men også vår/sommer med tanke på våte snøskred på grunn av 

soloppvarming og sørpeskred. Ifølge retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg [5] bør 

man anta en ÅDT i klasse C (500-1500) ha en aksept for snøskred med gjentaksintervall på 50-100 

år på vegen (figur 2). For steinsprang/snøskred som forekommer oftest vår, sommer og høst, vil 

man ha en ÅDT i klasse D, som gir en aksept for steinsprang/skred med gjentaksintervall på 50-

100 år på vegen (figur 2). 

 

 

Risikomatrise for skred på veg på en vegstrekning [5]. 

 

Snø- og sørpeskred 

Simuleringer i RAMMS er gjort med utgangspunkt i antatt størrelse på 20-50 års skred. 50-100 års 

skred vil ha en noe større utløpslengde enn 20-50 års skred, og det bør derfor tas høyde for og 

sikre mot skred med noe lengre utløpslengde enn det simuleringene viser. 

Det anbefales en 400m lang ledevoll/fangvoll for å sikre mot snø- og sørpeskred fra nordsiden av 

dalen og fra ovenfor påhugget til planlagt tunnel. De første 120 m av vollen nærmest påhugget bør 
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være med en mur i front og effektiv høyde fra terreng på 9m (figur 3). Vollen vil fungere som en 

ledevoll for tørre snø og sørpeskred som har utløpsområde mot påhugget (tegning 07 & 08).  

Over portal for tunnelpåhugg innerst i dalen, er det aktuelt med ledevoller mot snøskred. En 

plogformet ledevoll vil lede skred på hver side av portalen. Plassering og detaljering må gjøres 

videre i neste planfase. 

 

Figur 3: Viser tverrprofil (4010) av ledevoll nærmest nordlige påhugg.  

 

Videre nedover dalen er skredsiden av vollen lagt med helning 1:1,25 i front. Vegfyllingen vil i seg 

selv fungere som en god barriere mot alle skredtyper fra skredløpene på nordsiden av dalen 

(Tegning 07 & 08), men en voll vil i tillegg også fungere som en ekstra barriere (fangvoll) mot 

lufttrykk og snøfokk i fronten av tørre snøskred, samt mot eventuelle større skred som 50-100 års 

skred. 

Vollen vil ha en effektiv høyde over terreng på ca. 9-15 m og vil ligge ca. 2 m over vegskulder. 

Høyden blir så stor på grunn av at vegfyllinga er høy. Løsningen velges også for å unngå behov for 

rekkverk på nordsiden av vegen på strekningen. Dette kunne også oppnås ved å legge helling 1:4 

for vegfyllinga, men dette vil være ugunstig med tanke på skredfaren. Derfor anses løsningen å gi 

en god totalløsning. 

I område 5 anbefales det å sikre vegen mot snøskred med en 150 m lang fangvoll med 6 m høyde 

over terreng i front. For å oppnå denne høyden vil det kreves utgraving av løsmasser i front av 

vollen. Helning på begge sider er satt til 2:1 for å spare areal. Vollen anbefales derfor bygd av 

gabionblokker. 

Et av hovedløpene til elva nedover dalen, er på nordsiden langs planlagt vegfylling. Elveløpet vil i 

dag krysse under vegfyllingen ca. midt i dalen i en kulvert eller under en bru (tegning 03). 

Eventuelle sørpeskred vil også ledes langs elveløpet på nordsiden vegfyllingen. Det er derfor viktig 

at en eventuell bru eller kulvert, er dimensjonert med tanke på masser fra potensielle sørpeskred i 

tillegg til vannføringen i flomperioder. Våte snømasser innblandet med busker og trær vil kunne 

tette igjen lysåpningen i en eventuell kulvert og føre til oppdemning på nordsiden av vegfylling. 

Etablering av en bru vil redusere risikoen for en slikt oppdemning mer enn en kulvert. 

Steinsprang/steinskred 
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I område 3 hvor veglinjen ligger nærmest inntil den sørlige fjellsiden innerst i dalen, har tidligere 

steinsprang nådd frem til planlagt veglinje. Det antas at denne grensen tilsvarer rekkevidden til 

skred som har gått i dalen de siste 5000-6000 årene. Vegfyllingen har her en høyde på 10-15 m 

over terreng.  Fyllingen antas å være en god nok barriere mot eventuelle fremtidige steinsprang 

med samme utløpslengde og eventuelt større steinskred. Dette er tilfredsstillende sikring i forhold 

til risikoakseptkriterie for steinsprang/skred som angir et gjentaksintervall på 50-100 år på vegen. 

I området 5, hvor grensen for tidligere steinskred berører helt inntil veglinje, har vegfyllingen en 

høyde på 4-5 m over terreng. Størrelsen på blokker fra tidligere steinsprang er mindre her enn 

lenger inn i dalen. Vegfyllingen vil danne en barriere mot eventuelt større blokker, som kan få 

lengre utløp enn tidligere. Eventuelt større steinskred som kan nå planlagt veglinje, antas å ha svært 

lav sannsynlighet her, og er ikke behov å sikre mot.   

Drivsnø 

Fonndannelser i vegbanen og drivsnø gir problemer for brøytemannskap, samt siktproblemer og 

sikkerhetsproblemer for bilister. Det er derfor viktig hvordan vegen blir lokalisert i terrenget og 

hvordan vegens tverrprofil blir utformet, også med hensyn til bruk av rekkverk for å redusere denne 

problematikken. 

Veglinjen inn dalen er lagt parallelt med dalføret. Dette er i utgangspunktet gunstig, fordi ut fra 

hovedvindretning vil drivsnø ofte transporteres parallelt med vegen. Men det er og stor 

sannsynlighet for at lokale terrengforhold gjør at vinden også vil kunne komme skrått på både 

vegfylling og forskjæring som øker mulighetene for fonndannelser. 

For å unngå fonndannelser på vegen er det ønskelig å utforme vegen som en erosjonssone og ikke 

som et område der det akkumuleres snø [4]. Vegen bør derfor ligge på fylling eller sideterrenget bør 

utformes slik at snøen samles utenfor vegarealet.   

Vegen inn dalen er planlagt hovedsakelig på fylling. Fylling med skråningshelning 1:4 vil gjøre at 

man unngår krav til rekkverk. Erfaringsmessig vet man at snø samler seg i lesonen bak rekkverk, og 

skaper dårlige siktforhold på vegen. Derfor anbefales det generelt ha en vegutforming i 

drivsnøområder som unngår krav til rekkverk [4]. Hvis rekkverk ikke kan unngås, anbefales 

rørrekkverk som har en mindre ugunstig le-effekt enn skinnerekkverk. 

Fangvoll er anbefalt på nordsiden av deler av vegen inn dalen. Vind som treffer skrått på denne 

kunne gi fonndannelser på baksiden av vollen (mot vegen). Avstand mellom topp voll og vegskulder 

er 15m (større avstand nærmere påhugget), så en slik fonndannelse vil mest sannsynlig ikke klare å 

nå vegbanen. Ved etablering av vollen unngås krav til rekkverk. 

Deler av vegen inn dalen (ca. 200m, profil 4600-4800) ligger ikke på fylling eller har kun 

fyllingsskråning på den ene siden mot elva. Men sideterrenget på begge eller på den ene siden er så 

slakt at vegbanen fortsatt er en erosjonssone. Sideterreng bør her utformes i henhold til figur 4, slik 

at snøfonner ikke vil nå vegen.  
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Viser illustrasjon fra Hb V137. Løsning der hvor vegen ikke ligger på høy fylling men likevel er en erosjonssone. 

Skråning på vestre side av veg kan å legges 1:4 istedenfor 1:2. 

 

Istedenfor fylling med helning 1:4 kan det etableres et 4m bredt fresefelt og la rekkverk stå på 

utsiden av fresefelt (figur 5). Fylling utenfor rekkverk kan da legges 1:1,5. Arealmessig vil ikke dette 

trolig gi noe mindre total bredde på fyllingen. 

 

Viser illustrasjon fra Hb V137. Løsning der hvor rekkverk står på utsiden av et 4m bredt fresefelt. 

Forskjæringene på begge sider av tunnelen vil begge gi dype innhugg i terrenget og skape typiske 

leområder for drivsnø, hvor det kan bli fonndannelser. Ut fra terreng og snøtilgang er 

drivsnøpotensialet ansett å være størst i det nordlige påhuggsområdet i dalen, men det vil og kunne 

være en del snøtransport i påhugget ved Hønsa. Portaler anbefales derfor å trekkes et stykke ut fra 

forskjæringene, for å minske problemer med fonndannelser og turbulente vinder rundt 

portalåpning. Utforming detaljeres i neste planfase. 

Generelt der det etableres nye skjæringer langs planlagt veglinje, vil det være en fordel å ha god 

nok grøftebredde slik at eventuelle fonndannelser ikke vil nå frem til vegbanen.  

 

 

Flom- og jordskred 

Anbefalte robuste løsninger for sikring mot snø- og sørpeskred langs vegfylling innerst i dalen er 

vurdert å dekke behov for sikring mot flom- og jordskred i aktuelle områder. 

 

Tiltak mot skred langs vegen på nordsiden av Skarvbergvika og Hønsa er omtalt i Geologisk rapport 

til reguleringsplan bergskjæringer Ev69-3 Hønsa – Skarvbergvika i Porsanger kommune [2].  
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Tiltak mot skred i forskjæringer og påhuggsområder er omtalt i Geologisk rapport til 

reguleringsplan tunnel Ev69-3 Hønsa – Skarvbergvika i Porsanger kommune. 

 

Se forøvrig vedlagt fagrapport for tema Naturfarer.  
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6 Konsekvensutredning 
 

§ 33-1 i Plan- og bygningsloven og §1 i Forskrift om konsekvensutredninger angir følgende formål for 
konsekvensutredning. 
 
«Formålet med bestemmelsene er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning 
under forberedelsene av planen eller tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt p hvilke vilkår, planen 
eller tiltaket kan gjennomføres.» 
 
Det foretas en analyse av sammenhengen mellom årsak og virkning (konsekvens), tiltaket som analyseres er 
definert som årsak. På figur under vises den såkalte konsekvensvifta. Virkningen (konsekvensen) for et 
miljø/område framkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og omfang av tiltaket, og varierer 
mellom meget stor positiv konsekvens og meget stor negativ konsekvens. 
 

 
Konsekvensvifta 

 
Reguleringsplanforslaget for E69 ny Skarvbergtunnel er utarbeidet på bakgrunn av fastsatt planprogram, og 
er vurdert til at Veg og tunnelprosjektet vil ha en investeringskostnad som overstiger 500 mill.kr, og på 
bakgrunn av det kommer vegprosjektet inn under §2 i forskrift om konsekvensutredninger, dvs. planer og 
tiltak som alltid skal behandles etter forskriften. 
 
 
Konsekvensutredningen foreligger i rapports form som vedlegg. I dette kapitlet er det gjengitt et utdrag av 
rapporten. 
 
Følgende fagtemaer er konsekvensutredet: 
Naturressurs - Reindrift 
Landskapbilde 
Natur og Miljø 
 
Rapportene er utarbeidet av konsulentfirma Rambøll. 
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6.1 Konsekvenser for Reindrift 

 

Omfang og konsekvens av planforslag 
Beiteområdene på Porsangerhalvøya varierer i grove trekk mellom bart fjell, snaumark med frisk eller 
skrinnere vegetasjon, og mindre områder med skog i lunere daldrag. Skarvbergvika er et av de områdene 
hvor det er skog i lisiden mot nord og i dalbunnen langs elva. Ny veg gjennom hele dalen vil ha stor 
innvirkning på reinbeitet. Vegen beslaglegger et areal på mer enn 1 km lengde og en bredde på 8,5 meter. 
Med høye fyllinger er bredden på arealbeslaget i dalbunnen på opptil 50 meter. Noe av fyllingen vil kunne 
beites hvis reinen kommer tilbake og benytter tilsådde vegkanter. Vegen sperrer av den naturlige trekkvegen 
fra fjellet i nord og blir barriere for trekket fra fjellet i dalen mot vest. Reinen trekker inn på fjellet i sørvest og 
må krysse over vegen nedenfor tunellinnslaget for å komme opp på fjellet. I dette området har reinen også 
flere hvileplasser. Det vil være usikkert hvordan arealbeslag, barriere og forstyrrelse fra vegen vil virke inn på 
reinens bruk av området. Noen dyr vil kunne unnvike området helt, mens andre vil kunne venne seg til det 
nye inngrepet over tid. Okserein er mer tam og vil kunne komme tilbake til beiter i Skarvbergvika, mens 
simler mest sannsynlig vil unngå området. For distriktet vil det bety mye ekstra arbeid med å lede dyra 
utenom Skarvbergvika, særlig i anleggsfasen. 
 
Produksjonstap som følge av arealbeslag og risiko for at flere dyr unnviker området er stort. Det vil igjen føre 
til tap av beite for en del av flokken, som vil søke til andre beiter som allerede er i bruk. Hvis man tar 
utgangspunkt i fastsatt reintall fra 2012, er flokken på 4100 dyr, hvorav okserein utgjorde 7 %. Det tilsvarer 
nærmere 300 okserein i flokken. Når en flokk på 50 til 100 okserein beiter i Skarvbergvika, utgjør det mellom 
en sjettedel til en tredjedel av oksene. Ved total unnvikelse av Skarvbergvika vil siidaen miste beite for inntil 
100 dyr, noe som tilsvarer vel 1 % av flokken. 
 

 

Skuotanjárga siida har sommerbeite på den 
østlige delen av Porsangerhalvøya og nord for 
Russelvdalenpå hele halvøya. Siidaen har derfor 
tilgang til beiter og kystnære arealer andre 
steder enn Skarvbergvika. Samtidig beiter 
reinen vanligvis spredt og i mindre flokker, der 
de samme dyrene søker tilbake til sine vante 
beiteområder. Arealene på andre steder rundt 
halvøya vil allerede være i bruk til beiting. 
Oksereinen som fortrenges fra Skarvbergvika vil 
konkurrere med andre dyr om beitene og 
beitepresset blir større på øvrige areal. 
 
Det kan hende unnvikelseseffekten blir mindre 
og at området fortsatt vil være reinbeite. 
Risikoen for en vesentlig endring i bruk vil være 
til sted og er utslagsgivende for konsekvensene.  
 

Tydelig slitasje i vegetasjonen der reinen har hvileplasser langs trekkvegen innerst i dalen. 
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På bakgrunn av overnevnte vurderes omfanget til svært negativt. 
 

Omfang 
Svært negativt Negativt Lite/intet Positivt Svært positivt 

     

 
 
Verdien av området er middels og omfanget er stort. På konsekvensvifta vil dette synliggjøres som i figur 16. 
 

 

Konsekvensvifte som viser middels til stor negativ konsekvens 

 
Konsekvensen for reindrifta blir middels til stor negativ konsekvens. 

 
6.2 Konsekvenser for Landskapsbilde 

 
Under punkt 3.2.4 er Landskapsverdien for Skarvbergvika satt til mellom middels og stor, nærmere stor. 
Videre er landskapet her meget sårbart for inngrep.   
 
Det alternativet som utredes (alt.1) er det alternativet som i geografisk omfang medfører det største 
landskapsinngrepet i området. Vegen går 1,1 km. innover dalen, og klatrer opp til 80 meter over havet ved 
tunnelpåhugget. Vegen gjør store inngrep i de sårbare strandvollene, i bjørkeskogen og i det åpne berglendt 
landskapet over denne. Vegen medfører også at 150 meter av elvas hovedløp blir fylt ned og må legges i 
kulvert og eller nytt kunstig elveleie. Vegen er planlagt med en stiv geometri, og ligger på store 
sprengtsteinsfyllinger som vil eksponere seg sterkt mot omgivelsene. Den markante skrå veglinjen forholder 
seg ikke til andre retninger i landskapet på stedet. Store arealer vil bli liggende under fyllingene. Videre får 
vegen en uheldig nærføring til fossefallet innerst i dalen – bare ca. 150 meters avstand. Det er videre fare for 
at fossen delvis kan bli skjult bak vegfyllingen når en betrakter den fra områder langs dagens E69. Dette kan 
evt. sjekkes med terrengmodell/snitt. Det er også antydet en plastring av dagens elv oppover mot fossen, 
noe som ytterligere vil være et negativt landskapsinngrep.  
 
Ny veg langs sjøen vil redusere dagens naturlige strandsone på en strekning av ca. 800 meter, og danne 
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fyllingsskråninger ned mot sjøen (jfr. beskrivelsen ovenfor). Dette er klart negativt for landskapsbildet for 
denne delstrekningen. 
 
Landskapsinngrepene i området ved tunnelpåhugget ved Hønsa vurderes som lite negativt for 
landskapsbildet 
 

  

Foto som viser ca. plassering av tunnelpåhugg i fjellsiden i Skarvbergvika.  

 
Oppsummering av omfang 
De landskapsinngrepene som følger av reguleringsplanens tunnelalternativ 1 vil ha et omfang som er 
betydelig negative for landskapsbildet. Det vises her vurderingene ovenfor.  
 
Etter en samlet vurdering vil vi vurdere omfanget for landskapsbildet til middels til stort negativt. 
 
 

Omfang:  Stort 
negativt 

 Middels 
negativt 

 Lite 
negativt 

 Intet  Lite 
positivt 

 Middels 
positivt 

 Stort 
positivt 

               

 
 

Konsekvenser for temaet landskapsbilde 
Som det framgår av betenkningene ovenfor, vurderes landskapsverdien i tiltaksområdet til å være mellom 
middels og stor. Videre har vi vurdert omfanget av tiltaket til å være mellom middels og stort negativt. Ved å 
benytte konsekvensviften vil dette gi en samlet konsekvens som er stor negativt for landskapsbildet (se figur 
10 nedenfor).  
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6.3 Konsekvenser for Naturmiljø 
 
Lokalitet 1 Leveområde for oter 
Verdi. Middels 
 
Anleggsfasen 
Anleggsaktivitetene vil skremme oteren fra nærområdet så lenge deponiområdene er i drift. Det er likevel et 
relativt lite område som berøres, og en kan ikke se at dette skulle slå negativt ut for oteren i en slik grad at 
spesielle tiltak skulle være nødvendig. 
 
Driftsfasen 
Under driftsfasen vil oteren kunne bruke området som før, og tiltaket vil ikke ha noen konsekvenser 
sammenlignet med 0-alternativet. Omfanget vurderes derfor til intet. 
 

 
 
Konsekvens: Ubetydelig 
 
 
Lokalitet 2 Skarvberget, viltområde 
Verdi. Stor 
 
Anleggsfasen 

Figur 1: Konsekvensvifte som viser hvordan 
landskapsverdi (middels til stor) og omfang 
(middels til stort negativt) gir en konsekvens 
for landskapsbildet som er stor negativ 
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Hekkeområdet ligger over 800 meter fra det planlagte deponiområdet, og en deponering her vil mest trolig 
ikke ha noen konsekvenser for dette. 
 
Driftsfasen 
Tiltaket vil ikke ha noen virkning for hekkelokaliteten, og omfanget settes til intet. 

 
Konsekvens: Ubetydelig 
 
Lokalitet 3 Sieidi bekkefelt, vannforekomst 
Verdi. Stor 
 
Anleggsfasen 
Vegen vil få store fyllinger opp over dalen, noe som fører til at deler av nordlige bekkeløp vil få ganske store 
inngrep. Trolig vil bekken måtte legges om slik at samløpet kommer lenger opp i dalen enn i dag. Begge 
bekkeløpene vil trolig få tilført en del slam, spesielt om fyllingene består av sprengstein fra tunellen som skal 
bygges. Finpartikulært materiale fra sprengstein er kvasse, og kan skade gjeller på fisk. I tillegg vil 
sprengstoffrester kunne føre til akutte giftvirkninger for vannlevende organismer. Trolig har elva bare liten 
verdi for anadrom fisk, men stasjonær fisk kan likevel leve i elva. 
 
Driftsfasen 
Tiltaket vil kunne føre til avrenning fra veg til elva, noe som kan gi en forurensningseffekt. Også ev utslipp av 
vaskevann fra tunell vil kunne påføre elva forurensning. Vi forutsetter at vaskevann samles opp og renses, og 
ikke slippes ut i elva. Nærmere vurderinger i forhold til dette gjøres i en senere planfase når slike tiltak 
planlegges mer detaljert. Det er mye morenemasser i området, og en antar at disse vil fange opp en del av 
forurensningsstoffene. Størst utslipp vil være der elva går nærmest vegen, noe som er en relativt kort 
strekning. Vi vurderer derfor omfanget til lite negativt for vannforekomsten samlet. 
 

 
 
Konsekvens: Middels negativt (--) 
 
 
Lokalitet 4 Porsangerfjorden indre 
Verdi: Udefinert 
 
Vannforekomstens økologiske og kjemiske tilstand er udefinert, og en kan derfor ikke sette noen verdi på 
den mht hb V712.  
 
Anleggsfasen 
Når sprengstein deponeres i sjø vil det bli frigjort finpartikulært materiale med kvasse kanter. Disse kan virke 
skadelig på fiskens gjeller. Strømforholdene vil påvirke hvor langt fra deponeringsstedet partiklene vil kunne 
påvirke fisk. En forventer imidlertid bare lokale effekter som raskt vil avta når partikkelskyen uttynnes. 
 
Driftsfasen 
I driftsfasen vil ikke massene representere noe problem for resipienten. Området er påvirket fra før, og de 
marine organismene vil raskt reetableres på det nye substratet som deponeringsmassene representerer. 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 
 
 
 
Lokalitet 5 Hekkelokalitet for rovfugl 
Verdi. Middels/stor 
 
Anleggsfasen 
Det er relativt god avstand mellom tiltaksområdet og hekkestedet, og det er lite sannsynlig at arbeidet vil 
påvirke en hekking. Det knyttes likevel noe usikkerhet til dette. 
 
Driftsfasen 
I driftsfasen vil tiltaket ikke påvirke hekkesuksessen på denne lokaliteten. 

 
 
Konsekvens: Ubetydelig (0) 
 
 
 
Lokalitet 6 Restområder 
Verdi. Liten 
 
Restområder er naturområder som ikke har verdier som skal avgrenses etter håndbok 13. Slik natur er 
selvsagt ikke uten verdi for biologisk mangfold, men vektes noe lavere da den i utgangspunktet blir betraktet 
som triviell. 
 
Anleggsperioden 
I anleggsperioden vil aktivitetene forstyrre faunaen i området, da spesielt fugl og pattedyr som bruker 
området som leveområde. I tillegg vil tiltaket beslaglegge arealer som i dag er inngrepsfrie. 
 
Driftsperioden 
I driftsperioden vil nye arealer være beslaglagt, og vegen vil i noen grad bidra til fragmentering av dalen som 
leveområder for vilt.  
 
Omfanget regnes som lite negativt. 
 

 
 
Konsekvens: Ubetydelig/lite negativt (0/-) 
 
 
Sammenstilling og rangering 
Tabell 1 gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og utbyggingsalternativet i 
driftsfasen. Konsekvensen er framkommet ved å sammenholde områdets verdi og omfanget (påvirkningen) 
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av tiltaket for hvert alternativ. Konsekvensvifta (Feil! Fant ikke referansekilden.) er brukt som støtte for 
urderingene. Det er knyttet få konflikter i forhold til verdifull natur til dette prosjektet. 
 

Tabell 1. Sammenstilling av konsekvensvurderingene. 

Naturmiljø Verdi 
Konsekvens  

0-alternativet 
Konsekvens 

utbyggingsalte
rnativet 

Lok 1 Middels 
0 

0 

Lok 2 Stor 
0 

0 

Lok 3 Stor 
0 

-- 

Lok 4 - 
0 

0 

Lok 5 Middels/stor 
0 

0 

Lok 6 Liten 
0 

0/- 

Samla konsekvens 
0 -- 

Rangering 1 2 

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Middels 

 
 

 

Bildet viser hvor det nordlige tunellpåhugget er planlagt. 

Usikkerhet 
Datagrunnlag 
Datagrunnlaget for naturtyper og rødlistearter er vurdert som rimelig godt i planområdet. 
Kunnskapsgrunnlaget for ferskvann er vurdert som middels. For vilt er datagrunnlaget svakt.  
 
Verdivurdering 
Det var ikke grunnlag for å verdisette den marine vannforekomsten. Inngrepet er likevel så lite at det må 
vurderes som ubetydelig. Verdivurderingen for oterområdet er usikkert, vi har derfor tatt høyde for at oter 
finnes i området. Øvrige verdivurderinger vurderes som middels sikre. 
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Omfang 
Omfangsvurderingene er vurdert som ganske sikker.  
 
Konsekvenser 
Tross et relativt svakt kunnskapsgrunnlag for vilt og den marine vannforekomsten, så mener vi at 
konsekvensvurderingen er ganske sikker. 
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7 ROS-analyse  

 
Etter plan- og bygningsloven § 3-1 skal planlegging etter loven fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge 
risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur materielle verdier. Planmyndighetene skal 
påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres eller selv foreta en analyse (pbl. § 4-3). Analysen skal vise 
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning eller mulige endringer som følge av utbyggingen. 
Områder med fare, risiko eller sårbarhet skal avmerkes som hensynssone. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har som fagmyndighet utarbeidet veileder for 
kartlegging av risiko og sårbarhet i planlegging. I veilederen vises det til at en slik analyse ikke nødvendigvis 
skal gjennomføres for alle faser og for alle tema, men at den skal tilpasses og vurderes ut fra forhold som må 
analyseres. 
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) skal kartlegge hendelser eller potensielle farer, samt sannsynlighet og 
konsekvenser av uønskede hendelser. Formålet er å kunne prioritere risikoområder, og planlegge tiltak for å 
forhindre eller redusere konsekvensen av dem, dersom de skulle oppstå. Analysen er i hovedsak en kvalitativ 
risikovurdering, bygget på faglig skjønn og erfaring. 
I prosjektsammenheng tar ROS-analysen utgangspunkt i hendelser som kan oppstå i fredstid i bygge- og 
driftsfasen. 

       
Det er gjennomført en egen risikovurdering for dette prosjektet se vedlagt rapport- rapport risikovurdering 
Skarvberget tunnel. I tillegg er det utarbeidet en egen rapport på Naturfarer, se vedlagt rapport. 

 
Prosjektgruppen har i tillegg, med bakgrunn i disse rapportene og annen kunnskap om området gjort en ROS 
–analyse for planområdet, se under.  
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Natur- og miljøforhold 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 

Vurdering 

 
Jord-/leire-/løsmasseskred 

Nei 
 

Se geoteknisk rapport 

 
Kvikkleire, ustadige grunnforhold 

Ja Se geoteknisk rapport 

 
Steinras, steinsprang 

Ja Se geologisk rapport 

 
Is-/snøskred 

Ja Se geologisk rapport 

 
Kjente historiske skred, utbredelse 

Ja Se geologisk rapport 

 
Flomfare 

Nei Ingen store elver 

 
Springflo 

Nei Det er det tatt høyde for i vegplanleggingen 

 
Flomsonekart, historiske flomnivå 

Nei Ingen store vassdrag 

 
Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.  

Nei Ikke annet enn normalt for området 

 
Mye nedbør 

Nei Ikke et område med mye nedbør 

 
Store snømengder 

Nei Ikke et område som det legger seg mye snø  

 
Radon 

Nei Ikke kjent at det er radon i området 

 
Annet… 

Nei  

 
 

 

Drikkevann o.a. biologiske ressurser 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 

Vurdering 

 
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, 
næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten 
av:  
- drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann 
- landbruksareal 
- oppdrettsanlegg m.m. 
 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 

Nei Området har ingen infrastruktur 
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Virksomhetsbasert sårbarhet 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 

Vurdering 

 
Brann/eksplosjon ved industrianlegg 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Kjemikalieutslipp o.a. forurensning 

Ja Ingen infrastruktur i området 

 
Olje-/gassanlegg 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. 
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, 
radioaktiv lagring 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Høyspentledninger 

Ja Dialog med Repvåg Kraftlag 

 
Anlegg for deponering og destruksjon av farlig 
avfall 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Strålingsfare fra div. installasjoner 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Gamle fyllplasser 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret 
bruk av gamle industritomter 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Militære og sivile skytefelt 

Nei Ingen kjente Skytefelt i området 

 
Dumpeområder i sjø  

Nei Ingen kjente dumpeområder i sjø 
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Infrastruktur 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 

Vurdering 

 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer 
utgjøre en risiko for området? 
- hendelser på veg 
- hendelser på jernbane 
- hendelser på sjø/vann 
- hendelser i luften 

Ja Se egen ROS-analyse 

 
Veger med mye transport av farlig gods 

Ja Se egen ROS-analyse 

 
Ulykkesbelastede veger 

Ja Se egen ROS-analyse 

 
Støysoner ved infrastruktur 

Nei Ingen bebyggelse i området 

 
 

 
Strategiske / sårbare objekter 
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv  
og derfor bør ha en grundig vurdering 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 

Vurdering 

 
Sykehus/helseinstitusjon 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Sykehjem/omsorgsinstitusjon 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Skole/barnehage 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Flyplass 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Viktig vei/jernbane 

Ja Se egen ROS_analyse 

 
Jernbanestasjon/bussterminal 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Havn 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Vannverk/kraftverk 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Undervannsledninger/kabler 

Nei Ingen infrastruktur i området 

 
Bru/Demning 

Nei Ingen infrastruktur i området 
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7.1 Helse, miljø og sikkerhet i bygge- og driftsfasen 
 

Risiko og sårbarhet 
Detaljreguleringen kan i hovedsak defineres som oversiktlig, og i henhold til kravene til HMS. Derfor 
er det lagt vekt på at planen vurderes opp mot en standard kontrolliste for risiko og 
sårbarhetsanalyse. Resultatene fra dette arbeidet vil så bli fulgt opp i det det videre HMS- arbeidet i 
byggeplan, sammen med en sikkerhet-, helse-, og arbeidsmiljøplan (SHA-plan). Dette skal skje i 
henhold til byggherreforskriften. 
Anleggsarbeidet vil pågå langs veg, dette gir risiko for ulykker for anleggsarbeider og trafikanter. Før 
anleggsarbeidet kan starte, vil de sikkerhetsmessige utfordringene bli gjennomgått og nødvendige 
tiltak beskrives i SHA-plan. 

HMS og ytre miljø 
Ytre miljø er i denne sammenheng den forurensingsbelasting en vil ha på omgivelsen i tilknytning til 
anleggsdrift og framtidig drift, vedlikehold og bruk av vegen. 
Som en del av HNS-arbeidet i Statens vegvesen skal det vurderes tiltak for å motvirke skader på ytre 
miljø, det vil si vegens tilstøtende natur og nærmiljø, både i anleggsfasen og i drifts- og 
vedlikeholdsfase. 
Temaer for ytre miljø er gjennomgått og aktuelle problemstillinger vil bli fulgt opp i det videre 
arbeidet med byggeplan/SHA-plan. 
HMS i denne sammenhengen er knyttet til belastningen som påføres menneskene som skal bygge i 
anleggsfasen, de som har drifts- og vedlikeholdsansvar og videre over bygge- og ferdigfasen. 

 
 
 
 

7.2 Innspill til YM-plan 
 
 

Avbøtande tiltak og innspill til Ytre Miljø-plan (YM-plan) 
Det er viktig å ta hensyn til bekken i Skarvbergdalen. 
Direktetilrenning fra vegbane og tunell bør reduseres så mye som mulig. Vaskevann fra tunell skal samles opp 
og renses, og slippes et annet sted enn i bekken.  
Rigger og mellomlagring av masser bør etableres på en slik måte at eventuelle områder som ikke skal bygges 
ut heller ikke ødelegges i anleggsperioden. Dette blir nærmere spesifisert i rigg og marksikringsplanen.  
Generelt må det ved anleggsarbeid gjennomføres tiltak for å unngå forurensning til luft, vann og jord.  
 

Handtering av masser, vegetasjon og revegetering 
Veglinja vil berøre naturområder med svært ulik tilgang på vekstmasser. I konkurransegrunnlaget må det 
vurderes, hvilke områder det er rasjonelt å ivareta vekstjord for revegetering fra. Videre må det lages en plan 
for i hvilken grad berørte arealer skal ha vegetasjonsdekke; arealer uten vekstmasser er typisk både i 
fjellsider og på strandvoller av stein. Metode for naturlig revegetering skal tas i bruk ved tilsåing av voller og 
kanter. Øverste jordlag, de såkalte toppmassene, skal tas vare på og legges tilbake på samme sted etter 
avsluttet anleggsarbeid, i samsvar med marksikringsplan i konkurransegrunnlaget. Det er nødvendig med et 
eget deponi for å mellomlagre toppmasser.  
 

Registreringer av spesielle naturverdier i planområdet 
Det er registrert et stort artsområde for oter (VU) langs strandlinjen. Anleggsaktivitet vil kunne skremme 
oteren, men det er et lite område av leveområdet som berøres, og en kan ikke se at dette skulle slå negativt 
ut for oteren i en slik grad at spesielle tiltak skulle være nødvendig. Under driftsfasen vil oteren kunne bruke 
området som før. 
Nord for sørlig tunellåpning er det registrert et artsområde som er hekkested for krykkje (sterk truet) og teist 
(sårbar). Dette ligger 800 meter fra det planlagte deponiområdet, og en deponering her vil mest trolig ikke ha 
noen konsekvenser. Tiltaket vil ikke ha noen virkning for hekkelokaliteten, og omfanget settes til intet.   
Det er registrert et hekkested for rovfugl innenfor planområdet. Av hensyn til arten, vil ikke art og plassering 
av hekkested bli nærmere omtalt. Det er relativt god avstand mellom tiltaksområdet og hekkestedet, og det 
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er lite sannsynlig at arbeidet vil påvirke hekking.    
Grøntområdet over deponiet i Skarvbergdalen brukes som hekkeområde for mindre fugl. Støy fra 
anleggsarbeidet vil negativt påvirke forholdene for hekking. Dette gjelder også under driftsfasen. 
Det er registrert en vannforekomst med stor verdi: Sieidi bekkefelt. Vegen vil få store fyllinger opp over 
dalen, noe som fører til at deler av nordlige bekkeløp vil få ganske store inngrep. Vegen er planlagt å krysse 
bekkene der de løper sammen, ved å anlegge plasstøpt kulvert. Begge bekkeløpene vil trolig få tilført en del 
slam fra avrenning, spesielt om fyllingene består av sprengstein fra tunellen som skal bygges. Finpartikulert 
materiale fra sprengstein er kvasse, og kan skade gjeller på fisk. I tillegg vil sprengstoffrester kunne føre til 
akutte giftvirkninger for vannlevende organismer.    
Når det gjelder den marine vannforekomsten Porsangerfjorden indre er denne udefinert i vann-nett, den er 
ikke gitt verdi. Overskuddsmasser fra tunneldrivingen er planlagt deponert i fjorden, litt nord for Hønsa. 
Deponering av sprengstein i sjø kan medføre at det blir frigjort finpartikulært materiale med kvasse kanter. 
Disse kan være skadelige på fiskens gjeller. Strømforhold i fjorden vil påvirke hvor langt fra 
deponeringsstedet partiklene vil kunne påvirke fisk. Det antas at partiklene raskt vil fortynnes til lav 
konsentrasjon siden resipienten er stor, og det går strøm i området. Marine organismer vil også raskt 
reetableres på det nye substratet som deponeringsmassene representerer.      
     

Registrerte naturverdier i artskart (artsdatabanken) 
Artskart viser registreringer av jerv (EN) og gaupe (VU) i utbyggingsområdet. Dette er punktfunn av kadaver. 
Planområdet er antagelig del av leveområdet til begge arter, og det er mest sannsynlig snakk om streifdyr. 
Artene vil sky området under anleggsfasen, og antagelig senere i driftsfasen også.  
  

Oppsummering av registrerte naturverdier 
Innenfor planområdet er det registrert en rekke naturverdier. Dette er et artsområde for oter (sårbar), 
hekkested for krykkje (sterk truet), hekkested for teist (sårbar) og et hekkested for rovfugl. Skogen i området 
fungerer som hekkeområde for mindre fugl. Det er også registrert funn av gaupe (sårbar) og jerv (sterk truet) 
i området. Det er registrert en vannforekomst Siedi bekkefelt med stor naturverdi. I tillegg skal det 
deponeres overskuddsmasser i en vannforekomst, Porsangerfjorden indre.   
    

Biologisk mangfold 
De ulike naturtypene i området, som fjellbjørkeskog med urtevegetsjon, rabber, blåbærbjørkeskog, lynghei, 
strandeng og bekker, gir leveområde for en rekke arter. Det biologiske mangfoldet i området antas å være 
stort.  



 Detaljregulering E69 – Ny Skarvbergtunnel        Februar 2016 

Side 65 

 

 

 
 

8 Gjennomføring av forslag til plan 
 

8.1 Framdrift og finansiering 
 
Tiltaket er som nevnt tidligere forutsatt finansiert gjennom statlig bevilgning, over post 31 
Skredsikring. I gjeldende NTP 2014-2023 er prosjektet forutsatt igangsatt i siste del av 
vegplanperioden, 2018 – 2023. 
Vi har forutsatt en planframdrift som forutsetter vedtatt reguleringsplan innen forsommeren 2016. 
Dette gir grunnlag for å videreføre planleggingen og prosjekteringen, som omfatter utarbeidelse av 
byggeplaner og konkurransegrunnlag. Parallelt med dette pågår også et samarbeid med Repvåg 
kraftlag for å sikre strømforsyning til planområdet i anleggsfasen og senere driftsfase. 
 
Gjennomføringen av prosjektet, slik vi har vurdert det, vil ha en anleggsperiode på ca 2, 5 år. Før 
anleggsstart bør arbeidene med strømforsyningen til nordre påhugg oppe i dalen i Skarvbergvika 
være sluttført. 

 
Kostnadsoverslag som grunnlag for finansiering av prosjektet vil bli utarbeidet på bakgrunn av endelig 
reguleringsplan.  
 

 
8.2 Trafikkavvikling og andre forhold i anleggsperioden 

 
Trafikkavviklingen i anleggsfasen vil bli en utfordring som følge av at vi vil få to konfliktområder hvor 
ordinær trafikk må passere gjennom anleggsområdet. Dette gjelder delstrekningen i Hønsa, samt 
delstrekningen langs sjøen i Skarvbergvika.  
Tiltak for å sikre en forsvarlig trafikkavvikling innenfor disse områdene vil bli vurdert og utredet i 
prosjekteringsfasen. Problemstillinger i tilknytning til dette er kjent fra andre vegprosjekter, og med 
de riktige tiltakene lar dette seg løse på en god måte. 

 
 

Hønsa 
Vi viser her til kartskisse i kap. 4.2, delstrekning 1, samt til R og C –tegninger i planhefte og 
tegningshefte. 
Ordinær offentlig trafikk må passere gjennom rigg- og anleggsområdet, hvor det vil være stor 
anleggsaktivitet i tilknytning til tunneldriften. Delstrekningen langs eksisterende veg utgjør i lengde 
ca 900 m. 
 
Hønsa er fast stasjoneringssted om vinteren for mannskaper som har ansvar for funksjonskontrakten 
i området. Bakgrunnen for at Hønsa er valgt som fast stasjoneringssted er den strategiske 
beliggenheten i forhold til krav om rask respons under uvær og brøyting. Funksjonskontrakten «2003 
Nordkapp» omfatter hele vegnettet fra Lakselv til Nordkapp (E6 / E69 + fylkesveger på Magerøya), 
samt fylkesveg F889 til Havøysund. Dagens kontrakt utløper i 2016, og ny kontrakt vil bli lyst ut med 
oppstart fra sommeren 2016, med varighet 5 år. 
Fortsatt bruk av Hønsa som stasjoneringssted samtidig med en hektisk anleggsfase vil kunne gi en del 
utfordringer. Vi forutsetter at disse utfordringene klarlegges i byggeplanfasen slik at føringene i 
anleggsfasen er klare og entydige. 

 
  
Veg langs sjøen i Skarvbergvika 
Vis til kartskisse under kap 4.2, delstrekning 4.  
Langs sjøen fra Skarvbergvika og nordover til planens endepunkt (ca lengde 1400 m) vil 
anleggsvirksomheten foregå samtidig med at offentlig trafikk må kunne passere på en forsvarlig 
måte.  Nødvendige tiltak for å sikre en forsvarlig trafikkavvikling vil bli iverksatt og vurdert 
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fortløpende i anleggsfasen. 
 
 

På nordsiden av tunnelen, i dalen ovenfor Skarvbergvika vil situasjonen bli vesentlig enklere, i og med 
at aktiviteten knyttet til driving av tunnelen fra denne siden vil foregå oppe i dalen, og vil av den 
grunn bli marginalt berørt av den ordinære trafikkavviklingen. En stor andel av tunnelmassene vil bli 
benyttet til bygging av vegkropp og rasvoller nedover dalen, et arbeid som vil foregå tilnærmet 
uavhengig av trafikken på dagens veg. 
 
 

8.3 Anleggstekniske vurderinger 
 

For å gjennomføre prosjektet på en rasjonell og optimal måte, ser vi for oss en anleggsperiode på ca. 
2, 5 år. Ut i fra klimatiske forhold i området samt beliggenhet, vil det være ønskelig å starte opp 
prosjektet på vårparten. Dermed kan vi utnytte sommereffekten, slik at rigging og alle øvrige 
forberedelser gjøres i den lyse årstid, samt at anleggsveger og tunnelpåhugg etableres, og at 
tunneldrivingen er i gang fra begge sider når vi går den første vinteren i møte.  
 
Som nevnt så er det naturlig at det åpnes for at tunnelen drives fra begge sider. Dette vil ha 
betydning for å korte ned anleggstiden, men er også viktig med hensyn til massedisponering og 
hensynet til trafikkavvikling i anleggsperioden.  
Foreløpige vurderinger av massebehovet knyttet til vegbygging i dagen, tilsier at ca. 2/3 deler av 
tunnelmassene kan nyttiggjøres til dette formålet. Disse massene trengs på nordsiden av tunnelen, 
dvs. nedover dalen, samt langs sjøen i Skarvbergvika. 
Overskuddsmassene fra tunnelen, ca.  1/3, som i volum utgjør 160000 – 180000 løse m3, tas ut på 
Hønsasiden. Behovet for masser til vegformål i Hønsa er marginalt, og dermed kan hovedtyngden av 
disse massene kjøres direkte til det kombinerte land/ sjødeponiet som er regulert inn på yttersiden 
av dagens tunnel i Hønsa. 
Tunnelen er planlagt med jamn stigning ca. 2,3 % fra Hønsa-siden, med høybrekk helt på slutten og 
fall ut mot tunnelpåhugget på motsatt side. 

 
Nødvendige riggområder for anleggsperioden er regulert inn på begge sider av tunnelen. Utover 
dette vil det være naturlig å midlertidig benytte vegarealer til riggformål.  
 
Søknader som knytter seg til gjennomføringen av utbyggingstiltaket, bl.a. frigivelse av kulturminner 
som blir berørt, deponering av steinmasser i sjø, samt utslipp fra driving av tunnel vil bli tatt opp med 
de berørte instanser etter at reguleringsplanen er sluttført og vedtatt.  
Føringer og forutsetninger i tilknytning til dette vil bli fulgt opp i byggeplanfasen, og senere 
innarbeidet som del av konkurransegrunnlaget. 
 
 

8.4 Strømforsyning 
 

Dagens tunnel har strømforsyning kun fra sørsiden, som følge av at det i sin tid ble etablert 
høyspentlinje, 22 kV, fra Smørfjord og fram til Hønsa. Denne linja har kapasitet til å forsyne driving av 
tunnelen fra Hønsa- siden.  
På motsatt side, i Skarvbergvika, er det pr. i dag ikke strømforsyning. For gjennomføring av prosjektet 
«Ny Skarvbergtunnel» må det føres høyspent fram til tunnelpåhugg nord i dalen ovenfor 
Skarvbergvika.  Statens vegvesen har etablert et samarbeid med Repvåg kraftlag om strømforsyning 
til dette området, en pakkeløsning som også omfatter strømforsyning til dagens Sortviktunnel og 
rasoverbygg i Ytre Sortvik. Avtalen med Repvåg kraftlag tar sikte på at strømforsyningen skal være på 
plass når prosjektet starter. 
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Skissen viser prinsippløsning for framføring av høyspent til dagens Sortviktunnel, nordre påhugg Ny Skarvbergtunnel og rasoverbygg i Ytre Sortvik. 

 
  
 
 
 

9 Merknader og innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram 
 

Se vedlagt merknadshefte. Merknadshefte E69 ny Skarvbergtunnel April 2015 
 
 
 
 

10 Oppsummering og anbefaling 
 

Forslaget til detaljregulering legger grunnlaget for realisering av E69 Skarvbergtunnel. Statens 
vegvesen anbefaler at detaljreguleringen vedtas slik at videre prosjektering, utbygging, grunnerverv og 
finansiering kan gå som planlagt. 
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11    Adresselister 
11.1 Høringsinstanser 

 

Eiernavn Adresse Postnr Poststed 

Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9800 Vadsø 

Porsanger kommune Sentraladminstrasjonen 
Rådhuset 

9712       Lakselv 

Nordkapp kommune Sentraladministrasjonen 9750       Honningsvåg 

    

Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen  9820 Varangerbotn 

Telenor, Servicesenter for nettutbygging  5020 Bergen 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 394 8505 Narvik 

Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815  Vadsø 

    

Repvåg kraftlag    Honningsvåg 

Boreal Postboks 308 9615 Hammerfest 

Statnett Postboks 5192 Majorstua 0302 Oslo 

    

Reinbeitedistrikt 16 
v/Klemet Amund Eira 

Boks 185 
9735 Karasjok 

Skouhtanjarga Siida  
v/John Nilsen Eira 

               Jergul 
9730 Karasjok 

FEFO Postboks 133 9815 Vadsø 

Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening Postboks 64 9621 Kvalsund 

Forsvarsbygg Postboks 309 9483 Harstad 

Landsdelskommando Nord Reitan 8002 Bodø 

NLF Avd Troms og Finnmark Lyngsmark 2 9151 Storslett 
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10.2 Grunneiere 
MATRIKKELNR NAVN ADRESSE POSTSTED ROLLE ANDEL 

 FINNMARKSEIENDOMMEN POSTBOKS 133 9811 VADSØ HJEMMELSHAVER (H) 1/
1 

1/5 
1/5 
 
2/58 
 
1/12 
 
 
 

Gunnar Lillebo 
Astrid Lillebo 
 
Mesta Eiendom A/S 
 
Nils Anders Nilsen Eira 

Smed-Johnbrinken 3 
Astrid.lillebo»warrisk.no 
 
Pb256 
 
A’vjova’rgeidnu 3753 

9700 Lakselv 
 
 
1326 Lysaker 
 
9730 Karasjok 

Hjemmelshaver 
 
 
Fester 
 
Fester 

½ 
½ 
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12 Vedlegg 

• Planbestemmelser 
• Planhefte 
• Illustrasjonshefte 
• Tegningshefte 
• Geologi Ev 69 Hønsa - Skarvbergvika Rapport til reguleringsplan tunnel 
• Geologi Ev 69 Hønsa - Skarvbergvika Rapport til reguleringsplan bergskjæringer 
• Naturfare Ev 69 Hønsa - Skarvbergvika Rapport til reguleringsplan påhugg og veg i dagen 
• Detaljregulering E69 Skarvberget Konsekvensutredning Reindrift 
• Detaljregulering E69 Skarvberget Konsekvensutredning Landskapsbilde 
• Detaljregulering E69 Skarvberget Konsekvensutredning Naturmiljø 
• Rapport Risikoanalyse E69 – ny Skarvberget tunnel 
• Fastsatt planprogram 
• Merknadshefte oppstartsvarsel og høring planprogram 

 
 



 

 

 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
FOR 

Detaljreguleringsplan for E69 Ny Skarvbergtunnel 
 

Porsanger kommune  
Plan ID:  

 
Plandato   Revidert   Vedtatt 

Februar 2016    Mai 2016 
 
§ 1 GENERELT 
 
§ 1.0 Formål 
Detaljregulering for E69 Ny Skarvbertunnel skal legge til rette for bygging av ny E69 med tunnel, samt sikre fremtidig 
arealdisponeringen rundt ny E69. 
 
 
§ 1.1 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med PlanID 20202015001, datert februar 2016, og med 
målestokk 1:2000.  
 
 
§ 1.2 Planområdets arealformål og hensynssoner 
Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven §§ 12-5 og 12-6: 

- § 12-5 nr. 1  Bebyggelse og anlegg  
o Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

- § 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
o Veg 
o Annen veggrunn tekniske anlegg 
o Annen veggrunn – grøntareal 
o Parkering 
 

- § 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift 
o LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag. 
 

- §12-5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
o Kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone 
 

- § 12-6 Hensynssoner 
o Faresone, Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 
o Områdebestemmelser: Anlegg- og riggområde 

 
 
 
 

 
§ 2 FELLESBESTEMMELSER 
§ 2.1 Kommer det fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet ved gravearbeid som 

omfattes av kulturminnelovgivningen skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark 
Fylkeskommune. 

 
 



 

 

§2.2  Midlertidige rigg- og deponiområder tillates benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av 
veganlegget, herunder midlertidige bygninger og anlegg, lagring med mer. Etter avsluttet anleggsperiode 
opphører midlertidige reguleringsformål og områdene tilbakeføres til LNFR og kombinert bebyggelse og anlegg. 

 
 
§2.4 Veganlegget og de elementene som inngår skal gis en god terrengbehandling og utforming.  Terrenginngrep i 

forbindelse med veganlegget skal skje mest mulig skånsomt og innordnes i øvrig landskap. Vegskjæringer og – 
fyllinger, rigg og deponi områder skal revegeteres og behandles på en tilfredsstillende måte.  

 
§2.5 Det skal utarbeides en detaljert rigg- og marksikringsplan i prosjekteringsfasen som godkjennes av byggherre, 

og legges til grunn i konkurransegrunnlaget. 
 
§2.6  Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte automatisk 

fredete kulturminnene id 111282 (hustufter fra yngre steinalder) og 173433 (samisk gammetuft) som er 
markert bestemmelsesområde #5 og #6 i plankartet.  

 Det skal tas kontakt med Finnmark fylkeskommune/Sametinget i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at 
omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes 

 
§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL§ 12-5 NR.1 
§ 3.0 Generelt 

Område avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg er regulert inn som erstatning for brøytestasjon i Hønsa som 
er regulert vekk. Det  tillates oppført bygninger som er nødvendig for drift og vedlikehold av vegnettet i 
området. BYA- 50%. 

 
  
§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR PBL§ 12-5 nr.2 
§ 4.0 Generelt 

Formålet omfatter arealer til offentlig veg, vegkryss, stopplommer, grøft- og skråningsareal, rekkverk og 
andre anlegg som naturlig tilhører ny veg.  
I gjennomføringsfasen tillates arealet benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av 
veganlegget, herunder midlertidige bygninger og anlegg, lagring mm. 

 
§4.1 Veg 

Området omfatter vegbanen 
 
§4.2 Annen veggrunn tekniske anlegg 

Området omfatter tunnel, rasvoller og annen tekniske innstallasjoner til veganlegget 
 
§4.3 Annen veggrunn – Grøntareal 

Området omfatter grøfter og skråningsareal 
 
§4.4 Parkering 

For område avsatt til parkering skal det i byggeplanfasen utarbeides en egen plan for opprusting av 
Skarvbergvika til helårig rasteplass.  

 
§ 5 LANDBRUKS-, NATUR-, OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT PBL § 12-5 nr. 5 
 
§ 5.0 Generelt  

Området reguleres til LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

 
 
 
§6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG PBL § 12-5 nr. 6 
 



 

 

§6.0 Generelt 
Området er regulert til massedeponi i sjø. Det tillates kun å deponere masser her fra det regulerte 
vegprosjektet. Deponiet kan ikke tas i bruk før det foreligger utslippstillatelse i henhold til 
forurensingsforskriftens bestemmelser. 

 
 
§ 7 OMRÅDEBESTEMMELSER  
 
§7.0 Anlegg- og riggområde 

Areal avsatt til anlegg- og riggområde kan tas i bruk til midlertidige anleggsområder, riggområde, etc. i 
anleggsperioden. Dersom områder tas i bruk skal de revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig arealbruk. For 
alle områder marker #1-3 skal det utarbeides en egen plan for hvordan områdene skal brukes og istandsettes.  

 
§7.1  

Arealer avsatt til midlertidig deponi, rigg og anleggsområde skal inngå i rigg- og marksikringsplanen. Planen 
skal forklare og illustrere hvordan arealene skal brukes og etter endt bruk istandsettes. Områdene skal 
istandsettes når E69 er ferdigstilt. 

 
§7.2  

Det skal i rigg og marksikringsplanen komme frem i hvilken rekkefølge man vil bruke områdene og hvilke 
områder som anvendes eller ikke anvendes. 

§7.3   
Før deponering skal vekstmasser fra området avdekkes og mellomlagres. Når E69 er ferdig skal nytt terreng 
formgis, tildekkes med stedegne vekstmasser og revegeteres ifølge utarbeidet deponiplan. 

§7.4  
Område #1 er satt av for mulig etablering av rigg (kontorer, verkstedshaller o.l) for anlegget. 

§7.5   
Område #2 er satt av til lagring/deponering av masser fra tunnelen.  

§7.6    
Område #3 er satt av som generelt rigg og anleggsområde som det kan være nødvendig å ta i bruk for å få 
gjennomført anlegget. 

 
§8 HENSYNSSONER PBL § 12-6 
 
§ 8.0 Høyspenningsanlegg 
Området reguleres til faresone høyspenningsanlegg og sikringssone. 
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