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Varsel om oppstart av planarbeid

Tunnel- og vegforbindelse fra Breivika til Langnes (rv. 862)
Statens vegvesen skal i samarbeid med Tromsø kommune utarbeide en detaljreguleringsplan

for det nevnte prosjektet. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.
Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet omfatter tunnel fra Breivika til Langnes og veg/kulvert under planlagt forlengelse

av rullebane ved Tromsø lufthavn. Rammene for prosjektet er gitt i kommunedelplan for ny

tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya vedtatt av Tromsø kommune 27.04.2016, og i

områdeplan for Langnes-området, godkjent 24.09.2014. Tiltaket er konsekvensutredet på
kommunedelplannivå.

Det skal være fokus på gode løsninger for gående, syklende og kollektivtransport på
Langnes og i Breivika.

Planområdet på Langnes og i Breivika, vist med blå heltrukket linje på kart, er avgrenset slik

at grunnforhold, overbygning til fjell og løsninger for bekker og drenering i området kan

undersøkes og vurderes. Næringsareal og liknende som grenser til vegareal, og som ikke må
erverves til vegformål, skal sikres adkomst.

For tunnel fra Breivika til Langnes er planområdet vist med blå stiplet linje på kartet. Her

reguleres det kun areal under bakkenivå, men Statens vegvesen vil foreta ulike geologiske
undersøkelser på overflaten i 2017 og mulig 2018. Direkte berørte blir varslet før
undersøkelsene gjennomføres.

Mulig område for tunnelpåhugg er illustrert i kartet.
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Planområdet slik det er vist nå, kan bli redusert når et formelt planforslag legges ut til
offentlig ettersyn.

For mer informasjon om prosjektet, se nettsiden

www.vegvesen.no/vegprosjekter/transportnettromso/breivika-langnes
Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen

15.september 2017. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til Postboks 1403, 8002
Bodø eller med e-post til firmapost-nord@vegvesen.no. Merkes med 16/150931.

Det blir arrangert et åpent informasjonsmøte om prosjektet mandag 28.august kl.18.00, på
rådhuset i Tromsø.

Når vi har laget et utkast til reguleringsplan, kommer vi til å arrangere et åpent

informasjonsmøte der vi presenterer planutkastet før planen blir gjort ferdig og lagt ut til
offentlig ettersyn høsten 2018. Dette blir annonsert i aviser og ved oppslag på nettside.

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir

utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.
Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte:
•
•

Veronica Wiik, prosjektleder, tlf. 91382147 eller e-post veronica.wiik@vegvesen.no
Kathrine Hanssen, planleggingsleder, tlf. 48135632 eller e-post

kathrine.hanssen@vegvesen.no
•

Martha Kårevik Stalsberg, planleggingsleder, tlf. 48095786 eller e-post
martha.karevik.stalsberg@vegvesen.no

Kontaktperson i Tromsø kommune er
•

Roy Fossum, arealplanlegger, tlf. 47610087 eller e-post
roy.fossum@tromso.kommune.no
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