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Planbeskrivelse - Detaljregulering reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen

Sammendrag
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Tromsø

kommune, utarbeidet detaljregulering for reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen. Planen
er konsekvensutredet for tema reindrift.

Konsekvensutredningen ble utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen for E8 Sørbotn-

Laukslett, vestre trasé, plan-ID 1920. Konsekvensutredningen konkluderer med at omfattende

avbøtende tiltak er nødvendig for ikke å svekke forbindelsene mellom de ulike delene av
barmarksbeitet. Et av de viktigste tiltakene er etablering av en reinovergang i Lavangsdalen,
utenfor planområdet til plan 1920 (ca. 2 km sør for planområdet).

Flyttleien for rein går gjennom området i retning øst-vest. På vestsiden av E8 går flyttleien i
retning sør-nord. I dag er det en åpning i midtrekkverket like sør for eksisterende skredvoll

slik at reinen skal kunne krysse E8. Åpningen har vist seg å være ugunstig plassert og fungerer
ikke som tiltenkt.
Området er

skredutsatt for snøskred fra Tverrbotnfjellet. Skredregistreringene ved

Sarasteinen, inkludert skredhendelser i både 2017 og 2019, viser at store snøskred med langt

utløp passerer det flate slettelandskapet, går over den eksisterende skredvollen og ender helt
fremme ved E8.

På østsiden av E8 ligger det i dag et gammelt steinbrudd hvor det ble tatt ut steinmasser på

1960/1970-tallet. Steinbruddet ligger som et åpent sår i landskapet. Ved å åpne for videre

uttak i dette steinbruddet vil det kunne gi lokale masser med kort transportveg til
utbyggingsprosjektet E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Dette vil bidra til å redusere

klimagassutslippet for prosjektet, i tillegg til at man får lukket det åpne såret med
overskuddsmasser fra E8 Ramfjord.

Ny reinovergang, utbedring av skredvoll og uttak av masser i Lavangsdalen skal bidra til:
-

-

Å styrke eksisterende flyttlei for rein gjennom Gaskavággi/Mellomdalen, og bidra til å

sikre de interne forbindelsene mellom de ulike delene av barmarksbeitet.

Å redusere restrisikoen for at skred når frem til E8 og dermed bidra til økt
samfunnssikkerhet for E8 gjennom Lavangsdalen.

Positiv bruk av overskuddsmasser fra E8 Ramfjord.

Gi lokale masser med kort transportveg til byggingen av E8 Ramfjord og dermed
bidra til å redusere klimagassutslippet ved byggingen av E8 Ramfjord.

Etter uttak i det gamle steinbruddet skal området gjenfylles med overskuddsmasser,

istandsettes og tilbakeføres til LNFR.

I løpet av planarbeidet har det vært stort fokus på å ha god og tett dialog med

reinbeitedistriktet.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn for planarbeidet
I forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen for E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé

(plan ID 1920, vedtatt 26.08.2021) ble det gjennomført en konsekvensutredning for tema

reindrift. I konsekvensutredningen så man på området Ramfjord/Sørbotn/Lavangsdalen sin
betydning for reindriftsnæringen – både med tanke på samling av rein og flytting mellom

barmarksområdene øst og vest for Lavangsdalen. Konsekvensutredningen er tydelig på at det

er behov for omfattende avbøtende tiltak for å unngå at bygging av ny E8 på vestsiden av

Ramfjord skal svekke forbindelsene mellom de ulike delene av barmarksområdet. Et av de
viktigste tiltakene er etablering av en reinovergang i Lavangsdalen, utenfor planområdet til

plan 1920 (ca. 2 km sør for planområdet). Det ble derfor satt følgende rekkefølgekrav i planens
bestemmelser:

Som avbøtende tiltak og for å sikre flytting av rein på tvers av E8 skal det etableres
reinovergang i Lavangsdalen. Overgangen skal være ferdigstilt samtidig med

veganlegget, men senest når veganlegget åpner. (V. Rekkefølgebestemmelser og
vilkår, bokstav b.)

I henhold til konsekvensutredningen så er den beste plasseringen av reinovergangen i

forlengelsen av dagens skredvoll, like sør for kulturminnet «Sarasteinen». Det er imidlertid
ikke mulig å få bygget reinovergangen innenfor planområdet for reguleringsplanen E8

Lavangsdalen (plan ID 1769, vedtatt 29.02.2012), og det må derfor utarbeides ny

reguleringsplan for å sikre nok areal til etablering av reinovergangen.

Etablering av reinovergangen vil videre medføre behov for forlengelse av eksisterende

skredvoll. I denne sammenheng vil reguleringsplanen også legge grunnlaget for andre
utbedringer av vollen for å forbedre trafikk- og samfunnssikkerheten på E8 Lavangsdalen.

Snøskredet i mars 2017 gikk både over eksisterende skredvoll og det passerte sør for enden

av skredvollen. I tillegg til økt sikkerhet vil dette gi en positiv bruk av overskuddsmasser fra

byggingen av E8 med kort transportveg fra anleggsområdet til skredvollen noen kilometer sør.

På østsiden av E8 ligger det i dag et gammelt steinbrudd der det ble tatt ut stein på

1960/1970-tallet. Steinbruddet ligger som et åpent sår i landskapet. I forbindelse med

byggingen av ny E8 Sørbotn-Laukslett er det behov for steinmasser og et sentralt miljøtiltak i

Statens vegvesens vegprosjekter er å benytte lokale steinmasser. Derfor vil denne
reguleringsplanen tilrettelegge for uttak av stein til bygging av ny E8. Reguleringsplanen vil

tilrettelegge for en tidsavgrenset uttaksperiode med fokus på istandsetting av arealet etter
endt uttak. Istandsettingen innebærer at uttaksområdet skal gjenfylles og arealet tilbakeføres
til arealformålet LNFR (landbruks-, natur-, frilufts-, og reindriftsområder) som tilsvarer

naturterreng. Ved istandsetting av området skal det tas hensyn til reindriftens framtidige bruk
av området.
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Denne løsningen med lokalt masseuttak og positiv bruk av overskuddsmasser vil gi en

klimagevinst i form av redusert utslipp for transport av masser til/fra anleggsområdet for ny

E8 og vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene.

Det skal utarbeides uttaksplan og søknad om driftskonsesjon til Direktoratet for
mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).

1.2 Mål for planen
Etableringen av reinovergangen med ledegjerder skal:
-

Styrke eksisterende flyttlei gjennom Gaskavággi/Mellomdalen og bidra til å sikre de
interne forbindelsene mellom de ulike delene av barmarksbeitet.

Utbedringen av skredvoll skal:
-

Redusere restrisikoen for at skred når frem til E8 og bidra til økt samfunnssikkerhet

-

Positiv bruk av overskuddsmasser fra E8 Ramfjord.

gjennom Lavangsdalen, E8.

Uttak av steinmasser skal:
-

Gi lokale masser med kort transportveg til byggingen av E8 Ramfjord og bidra til å

-

Etter uttak skal området gjenfylles med overskuddsmasser, istandsettes og

redusere klimagassutslippet ved byggingen av E8 Ramfjord.
tilbakeføres til LNFR.

1.3 Planprosess
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7
har Statens vegvesen i samarbeid med Tromsø
kommune,

utarbeidet

en

detalj-

reguleringsplan for reinovergang og skredvoll,
E8 Lavangsdalen.

Statens vegvesen har som

forslagsstiller vurdert om planen utløser krav

om konsekvensutredning. Det vises til at det

allerede er utarbeidet konsekvensutredning for
tema

reindrift

til

reguleringsplanen

E8

Sørbotn-Laukslett, vestre trasé, plan 1920, der
det aktuelle planområdet og tiltakene er
vurdert. Se utfyllende vurdering i kapittel 2.2

Tiltakets
forhold
konsekvensutredning.

til

forskrift

for
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Figur 1: Planområdet
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Planoppstart
Det er avholdt oppstartsmøte med Tromsø kommune 03.09.2021. Ved planoppstart ble
offentlige organer, andre interessenter og grunneiere varslet med informasjonsbrev datert

03.11.2021. Oppstart av planarbeidet ble annonsert i avisene Nordlys og iTromsø 05.11.2021,

samt på Statens vegvesens nettside. Frist for innspill var satt til 26.11.2021.

Etter at fristen utløp behandlet Statens vegvesen alle innspill og synspunkter som kom inn i

oppstartsperioden. Disse kan leses i kapittel 9 Sammendrag av innspill til planoppstart, og
innspillene som helhet ligger som vedlegg.

Høring og offentlig ettersyn reguleringsplan
Dette planforslaget består av:
•
•
•
•
•
•

Plankart datert 07.01.2022

Reguleringsbestemmelser datert 04.03.2022

Planbeskrivelse datert 04.03.2022 (dette dokumentet)

ROS-analyse datert 22.12.2022

Tegningshefte datert 07.01.2022

10 vedlegg, se liste over vedlegg etter innholdsfortegnelsen

Varsel om høring og offentlig ettersyn ble kunngjort i avisa Nordlys. Grunneiere og

rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Grunneierliste med eiendommer som berøres
av planforslaget ligger i planbeskrivelsen (dette dokumentet).

Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. Høringsperioden var fra

12.01.2022 til 23.02.2022.

Planforslaget er tilgjengelig på:
•

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e8lavangsdalen/

Som en erstatning for folkemøte legges det ut en digital presentasjon av prosjektet tirsdag 8.
februar på prosjektets nettside. Dette på grunn av Covid-19-situasjonen.

Merknader til planforslaget skulle merkes med saksnummer 21/191632, og sendes skriftlig

til:

E-post: firmapost@vegvesen.no eller

Postadresse: Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.
Frist for innsending av merknader er 23.02.2022
Etter høringsperioden har Statens vegvesen i samarbeid med Tromsø kommune behandlet
merknader og gjort mindre justeringer av planforslaget. I dokumentet Merknadsbehandling

ligger oversikt over de mindre endringene og oppdateringene som er gjort med bakgrunn i
innkomne merknader og høringsuttalelse med innsigelse. Planforslaget og sammendrag av
merknader og svar er oversendt Tromsø kommune for politisk behandling.
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Klageadgang
Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht. plan‐
og bygningsloven § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Statsforvalteren.
Eventuell klage stilles til Statsforvalteren og sendes til kommunen.

Spørsmål om planarbeidet?
•

Planleggingsleder i Statens vegvesen: Kathrine Hanssen.

E-post: kathrine.hanssen@vegvesen.no
•

Saksbehandler i Tromsø kommune kan også kontaktes: Kjell Grønsberg. E-post:

kjell.gronsberg@tromso.kommune.no

Medvirkning i planprosessen

Oppstartsmøte med Tromsø kommune ble avholdt 03.09.2021. På møtet ble det inngått avtale
om at Statens vegvesen organiserer planprosessen og utarbeider forslag til detaljregulering,

jf. plan- og bygningsloven § 3-7. Avtalen innebærer også at Statens vegvesen legger

planforslaget ut på høring og til offentlig ettersyn og er ansvarlig for merknadsbehandlingen.
25.11.2021 ble planarbeidet presentert på regionalt planforum arrangert av Troms og

Finnmark fylkeskommune. Her deltok representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommune,

NVE, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Sametinget, Direktoratet for mineralforvaltning,
Tromsø kommune og Statens vegvesen.

I løpet av arbeidet med reguleringsplanen er det avholdt møte med Statskog (09.12.21) og
Direktoratet for Mineralforvaltning (13.12.2021). Det har vært avholdt møter og befaringer

med

reinbeitedistriktet

(møter

10.05.2021,

06.09.2021,

14.12.2021

og

befaringer

07.07.2021 og 10.09.2021). Det har vært dialog med Statsforvalteren i Troms og Finnmark i

etterkant av regionalt planforum.

Forskningsinstituttet NORCE har utarbeidet konsekvensutredning for tema reindrift. Dette ble

gjort i forbindelse med reguleringsplanen for E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé, plan ID 1920.

Konsekvensutredningen omhandler både selve planområdet til ny E8 og influensområdet til
planen (Lavangsdalen). Konsekvensutredningen ble revidert for den samlete konsekvensen for

området ved Sarasteinen etter at massetaket er gjenfylt og reinovergang etablert. Revideringen
er gjennomført i dialog med reinbeitedistriktet v/ Tore Anders Oskal. For utfyllende vurdering

av konsekvensutredning se kapittel 2.2 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
og kapittel 6 Konsekvensutredning.
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2 Planområdet og eiendommer som omfattes
2.1 Planområdet

Planområdet ligger i sin helhet i Tromsø kommune. Området er viktig for reindriftsnæringen

ved at flyttleien for rein går gjennom området i retning øst-vest. På vestsiden av E8 går

flyttleien i retning sør-nord. Området er skredutsatt for snøskred fra Tverrbotnfjellet. I
området er det avkjørsler fra E8 til rasteplass/døgnhvileplass, til reingjerde og til utmark. På

E8 er det midtdeler og det er en åpning i rekkverket like sør for skredvollen for at reinen skal

komme seg over E8. Åpningen viser seg å være ugunstig plassert og fungerer ikke etter
hensikten.

Figur 2: Oversiktsbilde over området, dagens situasjon. Foto: SVV

Planområdet er hovedsakelig avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift

(LNFR) i kommuneplanens arealdel. I reguleringsplanen E8 Lavangsdalen (plan ID 1769, vedtatt
29.02.2012) er eksisterende vegsystem regulert til samferdsel. Eksisterende skredvoll på

vestsiden av E8 er bygget etter dispensasjon (godkjent 03.09.2012). Vollen tas i sin helhet
med i denne nye reguleringsplanen.

Ved oppstart av planarbeidet ble det satt et maksimalt planområde for reguleringsplanen – se

kart under. Dette for å gi et handlingsrom underveis i planleggingen av tiltakene. Som det
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kommer frem i vedlagt plankart og senere kapitler så er selve arealbeslaget (arealet som blir
regulert til konkrete arealformål) mindre enn det varslete planområdet.

Figur 3: Planområdet varslet ved planoppstart

2.2 Eiere av følgende eiendommer er varslet

Av tabellene under fremgår gårds- og bruksnummer for eiendommer som er varslet om

planarbeidet og eiendommer som berøres av planforslaget. I tillegg til de nevnte

eiendommene så er sektormyndigheter og andre interessenter varslet i henhold til vedlagt
høringsliste.

Tabell 1: Oversikt over varslete grunneiere (både berørte og naboer)

Gårdsnummer Bruksnummer
35
1
35
4
35
12
35
67
9
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Tabell 2: Eiendommer som blir direkte berørt av tiltakene

Gnr.

Bnr.
35
35

3
67

Kommentar
Statskog
SVV er eier

2.3 Matrikkelføring av eiendomsgrenser
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre
til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt

formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra
tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget,
men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.

Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til

matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få
matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik

kan foretas uten noen endring av planen, eller om det er nødvendig med en mindre endring

av reguleringsplanen etter pbl. § 12-14 andre ledd.
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3 Planstatus og overordnede føringer
3.1 Overordnede arealplaner og tilhørende føringer
Kommuneplan
Gjeldende kommuneplan for det aktuelle planområdet er kommuneplanens arealdel 2017-

2027, vedtatt 29.03.2017 (plan ID 0142). Gjeldende arealformål er LNFR-areal, hensynssone

for reindrift (H520_1) og faresone for ras- og skredfare (H310_86). Relevante føringer/krav
fra kommuneplanens arealdel for utarbeidelsen av dette planforslaget er:
-

Kommuneplanens arealdel stiller krav om at VAO-rammeplan skal inngå i alle

reguleringsplaner. Det er avklart med Tromsø kommune i oppstartsmøte 03.09.21 at
det ikke er nødvendig med en slik plan i dette reguleringsplanarbeidet (det er ikke

bebyggelse i området), men kommunen har satt krav til at temaet vann, avløp og
-

-

overvann utredes spesielt. Se kapittel om vannhåndtering i denne reguleringsplanen.

Planbestemmelse 13.6 Råstoffutvinning: krav om utarbeidelse av reguleringsplan.

Planbestemmelse 17.2 Byggegrense og byggeforbud langs vassdrag/verna vassdrag,

pbl. 11-11, nr. 5, definerer forbudsgrense for vassdrag. Sørbotnelva er avmerket på
plankartet med et 50-metersbelte. Mellomdalelva har ikke forbudsgrense tegnet inn

på plankartet og for den gjelder et 10-metersbelte.

Reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplan i området er E8

Lavangsdalen (plan ID 1769) vedtatt

29.02.2012. Eksisterende skredvoll vest
for E8 var ikke regulert i

reguleringsplanen, men er behandlet som
en dispensasjonssak etter plan- og

bygningsloven (vedtak 03.09.2012).
Hensynssonen H570_1 som ligger rundt
båndleggingssonen for Sarasteinen er i

praksis opphevet, men dette fremkommer
ikke i gjeldende reguleringsplan for

området. Gjeldende reguleringsplan har i
henhold til planbestemmelse § 5 flere

soner med særskilte angitte hensyn for
kulturminner. Dette omtales i

planbeskrivelsens kapittel 4.12 Kulturarv.
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3.2 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
Statens vegvesen har som forslagsstiller vurdert om planen utløser krav om

konsekvensutredning. Det vises til at det allerede er utarbeidet konsekvensutredning for
tema reindrift til reguleringsplan 1920 der det aktuelle området og tiltakene er vurdert.

Planen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 eller 7. Når det gjelder

uttak av steinmasser så planlegges det for maksimalt uttak på 250.000 m3 og omtrent 30
dekar i areal. Uttakets omfang er dermed under de grenser som utløser KU-krav jf. § 6,

vedlegg I, pkt. 19. Tiltakene faller imidlertid inn under § 8 vedlegg II, og derfor er det gjort
en vurdering etter forskriften § 10. Det er konkludert med at tiltakene ikke gir vesentlige
virkninger for miljø eller samfunn, og dermed ikke utløser krav om konsekvensutredning
utover den allerede utarbeidete konsekvensutredningen for tema reindrift, i henhold til

gjeldende forskrift. Tromsø kommune, som planmyndighet, har gitt sitt tilsagn til denne

vurderingen.

Konsekvensutredningen for tema reindrift for plan 1920, datert 03.04.2020, er oppdatert for
området ved Sarasteinen. Dette ble gjort på grunn av at verdivurderingen av området rundt

Sarasteinen som ble gjort i 2020, var knyttet til det som nå blir en midlertidig situasjon,

(anleggsfasen); før reinovergangen er etablert og før massetaket er gjenfylt og tilbakeført til
LNFR. Revideringen er gjennomført av NORCE i dialog med reinbeitedistriktet.

Ved varsel om planoppstart ble den reviderte rapporten tilgjengelig på prosjektets nettside

og følger også ved nå som planforslaget legges ut på høring og til offentlig ettersyn.

Fullstendig vurdering av konsekvensutredningsplikten ligger som vedlegg til
reguleringsplanen. Ble først publisert på prosjektets nettside som vedlegg til planoppstart.

3.3 Nasjonal transportplan
Prosjektet ble tildelt 20 mill.kr i Prop. 1 S (2019/2020) til forberedende arbeider.
Prosjektet er tildelt 20 mill.kr i Prop. 1 S (2020/2021) til forberedende arbeider.
Prosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029, jf. Meld. St. 33 (2016-2017),

med oppstart i første seksårsperiode.

3.4 Andre relevante planer
Fylkesplaner

Fylket har en rekke planer og strategier som gir føringer for planarbeidet:
•

Fylkesplan for Troms 2014-2025 har følgende mål for temaet Samferdsels- og

samfunnsinfrastruktur: Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og

utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for
utvikling og markedstilgang. Her omtales blant annet viktigheten av veiinfrastruktur

for næringsutvikling og kompetanseutvikling, samt mobilitet. For en nærmere
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beskrivelvse av utfordringene innenfor samferdselsinfrastrukturen vises det til
regional transportplan.
•

Regional transportplan for Troms 2018-2029: Troms fylkeskommune slutter seg til

målsetningene i Nasjonal transportplan, og i tillegg er følgende hovedmål for

planperioden: Transportsystemet i Troms forvaltes og utvikles på en måte som bidrar

til en god samfunnsutvikling, understøtter næringslivets konkurransekraft og
omstilling til lavutslippssamfunnet.

Klima-, miljø- og energiplan 2018-2025 for Tromsø kommune

Tromsø kommune har mål om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2025

og 85 prosent innen 2030, med utgangspunkt i utslippsnivået i 2009. Relevante tema for
denne reguleringsplanen; klimagassreduksjon, klimatilpasning og miljø.
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4 Eksisterende situasjon, plantiltak og virkninger
4.1 Trafikkforhold og vegstandard
I dag benyttes E8 Lavangsdalen til gjennomgangstrafikk. I området er det avkjørsler fra E8 til

rasteplass/døgnhvileplass (sør for planområdet), til utfartsparkering/reingjerde nord i

planområdet og til utmark på vestsiden av E8. På E8 er det midtdeler og det er en åpning i

rekkverket like sør for skredvollen slik at rein skal kunne krysse E8. Åpningen viser seg å være
ugunstig plassert og fungerer ikke etter hensikten.

Fartsgrensen på vegstrekningen er 90 km/t. Fartsgrensen blir ikke endret som følge av

etableringen av reinovergangen.

Tabell 5-1 viser trafikkmengdene på dagens E8 (2019).
Tabell 5-1 Årsdøgntrafikk (gjennomsnittlig antall kjøretøy på strekningen i løpet 24 timer). vegkart.no

Delstrekning

Årsdøgntrafikk (ÅDT)

E8 Lavangsdalen

3900

Etableringen av reinovergang og utbedring av reinovergang (permanente tiltak), samt uttak
av masser (midlertidig tiltak), vil ikke påvirke trafikkmengden på stedet.
Tabell 5-2 Trafikktall for prognoseåret 2045. Statens vegvesen

Delstrekning

Årsdøgntrafikk (ÅDT)

E8 Lavangsdalen

4800-5200

Dagens veg er regulert og bygget etter vegstandard oppgradert H1 med 10 m bredde og

midtrekkverk, etter fravik fra gammel håndbok 017, godkjent i Vegdirektoratet i 2011.

Vegstandarden endres ikke som følge av etableringen av reinovergangen. Når det gjelder

forholdene for syklende gjennom reinovergangen i Lavangsdalen så opprettholdes samme
bredde som i resten av Lavangsdalen.

Nord i planområdet, like ved Mellomdalelva, ligger det en utfartsparkering som er regulert i
reguleringsplanen E8 Lavangsdalen, plan-ID 1769. Denne blir videreført uendret i ny plan.

Ved siden av steinbruddet ligger det en grusplass som ble brukt til rigg- og anleggsområde i
forbindelse med byggingen av midtdeler gjennom Lavangsdalen. I gjeldende reguleringsplan

(plan-ID 1769) er avkjørselen til grusplassen vedtatt stengt, men den er fortsatt åpen, noe
som da er i strid med gjeldende regulering. Årsaken til at den ble vedtatt stengt var for å

redusere antall avkjørsler på E8. Dette jamfør NA-rundskriv 2021-01 fartsgrensekriterier, der

det står at «vegene skal ha minimalt med avkjørsler». Stengingen av avkjørselen videreføres
derfor i ny plan.

Planen har vært gjennom trafikksikkerhetsrevisjon i henhold til Statens vegvesen sine krav.

Det har vært dialog med fagpersoner på drift og vedlikehold hos Statens vegvesen med fokus

på eventuelle driftsutfordringer med en slik konstruksjon (reinovergang).
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4.2 Beskrivelse av plantiltak
4.2.1 Reinovergang
Det skal bygges en reinovergang over E8 i søndre ende av skredvollen. Overgangen og

rampene vil ha bredde minst 30 m, med stigning på opp til ca. 20 % på vestsiden, og ca. 10
% på østsiden.

Figur 4: Illustrasjon som viser reinovergang og utbedring av skredvoll. Ill.: SVV.

Overgangen bygges med to løp, som skal ha fri bredde mellom rekkverk på 5,75 m og fri

høyde 4,9 m. Kjørebanen har bredde 3,5 m, mens vegskuldrene bygges opp med en

overkjørbar bankett. Det blir ikke belysning i overgangen, se kapittel 4.8 Belysning, kabler og
ledninger.

I forkant av reinovergangen er det viktig med god bredde (volum) på grøftene for å ha
tilstrekkelig med kapasitet til snøopplagring. Dette ivaretas i detaljprosjekteringen av tiltaket
– det er regulert tilstrekkelig areal til dette. Under brøyting av E8 er det også viktig med god

bredde på banketten gjennom overgangen slik at det er nok areal til snø som faller av
brøyteplogen.

Reinovergangen vil bli revegetert med eksisterende masser og det vil bli utført

masseplantninger i kantene av reinpassasjen. Dette er både for å lede reinen og for å skjerme

mot trafikken som kjører gjennom reinovergangen. Målet er å skape et kjent og mest mulig
skjermet miljø for dyrene. Deler av skredvollen vil også dempe støy og det visuelle inntrykket

av E8 - se videre beskrivelse under Utbedring av skredvoll.

Det skal etableres sikringsgjerder på sidene av reinovergangen for å lede reinen trygt over E8
– dette er regulert i plankartet. I tillegg til sikringsgjerder på selve konstruksjonen er det behov

for ledegjerder for å lede reinen mot reinovergangen, dette etablerer reinbeitedistriktet i

forbindelse med flytting av rein. For å øke egnetheten av reinovergangen skal det

gjennomføres tynning av skog på østsiden av E8 i et belte på rundt 50 meter ned mot
reinovergangen. Dette i henhold til dialog med reinbeitedistriktet og Statskog som er
grunneier.
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4.2.2 Utbedring av skredvoll
For å forbedre samfunnssikkerheten på E8 Lavangsdalen skal skredvollen ved Sarasteinen

utbedres. Skredvollen ligger nedenfor Tverrbotnfjellet og er i dag ca. 13 meter på det høyeste.

Skredvollen er i dag delt i to av en driftsveg.

Skredvollen skal utvides mot sør slik at reinovergangen kobles på denne. Det skal gjøres

utbedringer på vollens vestside slik at skredvollen vil bli ca. 17-18 meter på det høyeste målt

vertikalt på skredsiden. Driftsvegen som i dag går mellom de to skredvollene, skal flyttes nord
for vollen og området mellom de to vollene fylles igjen slik at det blir én sammenhengende
skredvoll. Den lengden på skredvollen vil bli ca. 440 meter og 50 meter ved reinovergangen i
sør.

I den sørlige delen av skredvollen kobler den nevnte reinovergangen seg på og det etableres

en ekstra voll langs rampen ned fra reinovergangen. Dette for å gi best mulig sikring av E8
mot snøskred – hvis den ikke etableres kan det risikeres at snøskred skyter fart opp rampen

tilhørende reinovergangen. Denne vollen langs rampen vil også bli revegetert slik som

reinovergangen. Vollen vil bidra til å dempe det visuelle inntrykket av E8 for rein som skal fra
vest mot øst, reinbeitedistriktet har gitt tilsagn til denne utformingen.

Avstanden fra reinovergangens rampe/skredvollens sørligste del til Sørbotnelva er på det
minste 23 meter. For å sikre kantsonen både i anleggsperioden og permanent er det regulert

inn et belte med arealformålet LNFR. Det vises for øvrig til forbudsgrensene for vassdragene

Sørbotnelva og Mellomdalelva som er fastsatt i Kommuneplanens arealdel, planbestemmelser
§ 17.2.

For Mellomdalelva nord i planområdet er det en avstand på ca. 30 meter mellom skredvoll og

Mellomdalelva, og ca. 20 meter mellom den omlagte skogsvegen (fyllingsfoten) og

Mellomdalelva. I anleggsfasen vil det være minimum 12 meter mellom anleggsområde og
Mellomdalelva.

4.2.3 Uttak av masser og istandsetting
Uttak
På østsiden av E8 ligger det i dag et gammelt steinbrudd der det ble tatt ut stein på

1960/1970-tallet. Steinbruddet ligger som et åpent sår i landskapet. Bilder under viser

eksisterende brudd markert med rød stiplet innramming.
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Figur 5: Bilde av eksisterende brudd på østsiden av E8. Foto: Norconsult.

Bergmassen i området vurderes å være egnet til det planlagte formålet – massene skal brukes

til masseutskifting i sjøen ved Storkollen, natursteinmurer og til erosjonssikring i forbindelse
med byggingen av ny E8 på vestsiden av Ramfjord. Massenes kvalitet tilsier at de ikke kan

benyttes til plastring eller frostsikring. Les mer om dette i kapittel 4.4 Geologi og tilhørende
vedlegg.
Dette

uttaket

av

steinmasser

vil

gi

lokale

masser

med

kort

transportveg

til

utbyggingsprosjektet E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Dette vil bidra til å redusere

klimagassutslippet for prosjektet, i tillegg til at man får lukket det åpne såret etter det gamle

uttaket av stein på østsiden av E8 ved Sarasteinen. Denne løsningen vil gi en klimagevinst i

form av redusert utslipp for transport av masser og vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål 13 –

stoppe klimaendringene. Les mer om klimagassutslipp i 4.18 Klimagassutslipp.

Det er beregnet at det maksimalt kan tas ut ca. 250.000 m3. Ettersom det er et
gjennomsettende sprekkplan med relativt steilt fall mot vest skal skjæringsveggene «legges»

slik at man unngår stabilitetsutfordringer. Denne metodikken gir mindre behov for bergsikring

under uttak av masser. Les mer om dette i kapittel 4.4 Geologi.

Det skal benyttes elektronisk sprengningssystem ved sprengning av berg til utfylling i sjø og
det vil derfor ikke være fare for plastforsøpling når massene tas i bruk i byggingen av E8.
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Rundt massetaket skal det etableres midlertidig sikringsgjerde for å sikre anleggsområdet.
Det er en flyttlei gjennom området og når reinen skal flyttes gjennom området vil

reinbeitedistriktet ha mulighet til å be om en kortvarig pause i uttaksvirksomheten etter
reindriftens driftsmønster. Vilkår og tidspunkt for pause i anleggsdriften fastsettes i dialog

med reinbeitedistriktet. Dette er forankret i planbestemmelsen for bestemmelsesområde 5.2

Bygg- og anleggsområde (#2).

Det skal utarbeides uttaksplan og søknad om driftskonsesjon til Direktoratet for
mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).

Figur 6: Oversiktskart over massetak. Ill.: Supplerende notat, B11172-GEOL-01

Istandsetting
Før uttak av masser starter skal det eksisterende vegetasjonsdekket tas av med forsiktighet

og mellomlagres på egnet område i anleggsfasen.

Etter endt uttak av masser skal området gjenfylles med overskuddsmasser fra E8 og
istandsettes

og

revegeteres

med

det

stedlige

vegetasjonsdekke.

I

henhold

til

konsekvensutredningen for tema reindrift skal dette utføres slik at reinen så langt som mulig
vil oppleve det som intakt naturterreng. Det vises også til planbestemmelsen Bygg og

anleggsområde #2 som sier at:

Ved istandsetting av området brukt til massetak skal det tas hensyn til reindriftens

fremtidige bruk av området.
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Det må sørges for god drenering for å hindre erosjon.
Nærmere beskrivelse av dette vil inngå i driftsplanen.
Regulering av tiltaket
Ettersom uttaket av steinmasser er av midlertidig art og også med den hensikt å få istandsatt

et gammelt steinbrudd og legge til rette for reindriftens bruk av området, så reguleres området
til LNFR med midlertidig bygge- og anleggsområde (#1) med krav om istandsetting og

tilbakeføring til LNFR etter endt uttak.

Det går en flyttlei gjennom området og målet er at dette området blir utformet på en slik måte

at flyttleien mellom barmarksbeitene blir forbedret. På grunn av reindriftens bruk av området
er det ikke aktuelt å utvide bruksperioden av steinressursene utover bruken til bygging av ny

E8 Sørbotn-Laukslett, det også er viktig for reindriften at det åpne bruddet blir istandsatt. Det
har vært dialog med Direktoratet for mineralforvaltning og planmyndigheten om denne måten
å regulere tiltaket på.

Det er knyttet konkrete planbestemmelser til det aktuelle området (merket med #2 i
plankartet), se kapittel 5 i planbestemmelsene. Når det gjelder kravet om uttaksplan og søknad

om driftskonsesjon til Direktoratet for mineralforvaltning er dette satt som en retningslinje til
slutt i planbestemmelsene.

4.3 Grunnforhold og geoteknikk
Det er utført grunnundersøkelser og utarbeidet geotekniske rapporter for utbyggingen:
-

-

B11667-GEOT-31 Geoteknisk datarapport
B11667-GEOT-32 Geoteknisk prosjekteringsrapport.

Disse er vedlegg til reguleringsplanen.
4.3.1 Eksisterende grunnforhold

Planområdet ligger iht. kvartærgeologisk kart i både forvitringsmateriale, morene- og

breelvavsetninger. Det er undersøkt i 14 punkter. Dybde til berg er registrert i intervallet 3,1-

17,3m. I området for massetak er det berg i dagen i store områder, og antatt tynt morenedekke

over framtidig midlertidig skjæringstopp.

Ved selve reinovergangen er det ca. 3-8 m til berg og masser av grusig, sandig siltig materiale
og noe innslag av stein. I den nordre halvdelen av skredvollen er det det et dypere lag av

masser med middels sonderingsmotstand. Tolkning av trykksondering av massene viser at de
består av sand med innslag av siltige masser.

4.3.2 Beskrivelse av planforslaget og virkninger
Terrenget der tiltakene skal bygges er svært gunstig iht. grunnforholdene. Det er små hellinger
og greie grunnforhold. Det vurderes derfor å ikke være noen utfordringer med stabiliteten av
grunnen.
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Skredvollen skal bygges opp med overskuddsmasser fra vegprosjektet. Disse vil kunne ha
lokalt dårligere egenstabilitet, særlig i anleggsfasen. Det samme gjelder for masser som

tenkes lagt tilbake i massetaket. Dette er løst ved at skråninger som legges nært vegen
anlegges slakt, med helling ca. 1:3. Skråninger på skredsiden av vollen må være så bratte som
mulig for å oppnå best sikringseffekt mot snøskred. Det godtas derfor en noe lavere teoretisk,

beregnet stabilitet for skråningene på den siden av vollen.

Ved tilbakefylling i massetaket må massene også legges med en moderat helning mot vegen.

Det er sannsynlig at terrenget vil trappes noe. Endelig utforming må tilpasses faktisk

masseoverskudd i prosjektet.

4.4 Geologi
Det er utarbeidet følgende dokumenter og disse ligger som vedlegg til planen:
-

Ingeniørgeologisk vurdering av masseuttak ved Sarasteinen, Lavangsdalen av

-

Supplerende notat til planlagt massetak ved Sarasteinen, Lavangsdalen, en del av E8
Sørbotn-Laukslett. Ingeniørgeologisk notat B11172-GEOL-01 av Statens vegvesen.

Norconsult (08.10.2021).

4.4.1 Eksisterende situasjon
Berggrunnen i området er i henhold til NGU sitt berggrunnsskart (detaljeringsgrad M 1:250
000) angitt å være «Kvarts-biotittskifer, granatførende, stedvis kalkspatførende».

Kartet stemmer delvis med det som ble observert på befaringen. Bergarten er lys grå/hvit med
innslag av mørke mineraler. Flere observerte bergblotninger og blokker fremstår mer som
gneis enn skifer, da foliasjon og foliasjonsoppsprekking ikke er særlig fremtredende her.
Det er registrert tre dominerende sprekkeorienteringer, samt sporadiske sprekker.
Det er registrert vekslende grad av opptreden av skifrighet i bergmassen, hvor den i enkelte

blotninger fremstår som velutviklet, mens er mindre fremtredende i selve bruddet.
Bergmassen er moderat/lite oppsprukket.
4.4.2 Beskrivelse og virkninger av tiltak
Massene fra massetaket skal benyttes til bygging av E8 Sørbotn-Laukslett. Bergartens høye

innhold av glimmermineraler gjør at den trolig ikke har gode nok egenskaper til bruk i

forsterkningslaget, bærelaget eller asfalttilslag, noe som understøttes av tidligere utførte
laboratorietester. Massene er planlagt å brukes til masseutskifting i sjø ved Storkollen,
natursteinsmurer og erosjonssikring.

Gjennomsettende sprekkeplan (S2) med fall på 15-55° mot vest kan gi stabilitetsutfordringer
under drift hvis steinbruddet uformes med nær vertikale bergskjæringer (10:1). Dette siden

sprekkesettet faller ut av skjæringsveggen og kan fungere som glideplan. Sprekkesett S2 i
kombinasjon med både S1 og F gir potensiale for dannelse av store kiler/kileutglidninger. For
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å unngå problemer med totalstabilitet anbefales det å «legge» skjæringsveggene 1:1 (45°) eller

slakere. Med dette unngår man de mulige stabilitetsutfordringene, og det er ikke behov for
kontursprengning og eventuelt boltesikring for å bevare stabiliteten under drift. Man slipper
også utvidet kontroll og mye oppfølging under bygging.

Vann evt. overflatevann/avrenning må ledes i en grøft/renne bakenfor massetaket, slik at det
ikke renner vann ned i massetaket.

Ved avslutning skal massetaket tilbakefylles med masser/istandsettes, og vil da være
permanentsikret når fyllingen er etablert. Evt. stabilitetssikring i bruddet vil derfor kun være
arbeidssikring.

4.5 Skred
Det er utarbeidet fagrapport skred for E8 Sarasteinen reinovergang og skredvoll, B11172SKRED-02. Se vedlegg.
4.5.1 Eksisterende skredsituasjon
Skredregistreringene ved Sarasteinen inkludert snøskred i både 2017 og 2019 viser at store

snøskred har så langt utløp at det passerer over det flate slettelandskapet og hopper over

eksisterende voll helt til E8. Avstanden fra fjellfoten i vestkant av dalen til E8 er ca. 350-400

m. Løsneområdet er stort oppe i fjellet, nordre skålformet område under Tverrbotnfjellet 1299
moh., og søndre skål under Pernilsfjellet 1282 moh. E8 ved Sarasteinen ligger på ca. 70 moh.,

så snøskredene vil her få fallhøyde opp mot 1200 m og stor hastighet utover dalbunnen mot
øst. Tørre store flakskred er dermed dimensjonerende for skredsikring av E8, noe som er
typisk for vegstrekningen gjennom Lavangsdalen.

Skredet fra mars 2017 er trolig opp mot det maksimale vi har opplevd siste 50 år, og gir oss
dermed oppdatert grunnlag for utvidelse og forsterkning av skredvoll. Tre kjøretøy var

involvert i den skredulykken, heldigvis uten alvorlige personskader. Også i 2019 gikk et såpass

stort snøskred at snøskya passerte godt over E8.

Da første byggetrinn for voll ved Sarasteinen var planlagt i 2012 var kun to tidligere snøskred
registrert på veg i vårt skredregister, februar 1981 og januar 1997. Skredvollen ble bygd i

2013 samtidig med midtdeler-prosjektet for E8 i Lavangsdalen, vollhøyde opptil 13 m målt
vertikalt på skredsiden, lengde ca. 400 m.
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4.5.2 Skredtiltak og virkninger
Krav til sikringsnivå mot skred framgår av vegnormaler i håndbok N200 i tabell 1.12. Med

framskrevet trafikkmengde ÅDT ca. 5200 i prognoseåret 2045 betyr dette krav til sikring mot

100-års-skredet. Planlagt skredsikring har som mål å oppnå dette kravet.

Eksisterende todelte voll med høyde opptil 13m må utvides ca. 60 m mot sør, der 2017skredet passerte over E8. Samtidig må stopp-effekten for vollen forbedres, noe som kan

oppnås både ved å bygge større høyde, og brattere støtside mot skred. Vollhøyden er skissert

økt med 3-5 m, til ca. 17-18 m. Lengde på voll vil altså øke til ca. 440 meter og 50 meter ved

reinovergangen i sør.

Figur 7: Prinsippskisse for ny voll. Eksisterende voll er også vist, med svakere linje. Ill.: Geoteknisk rapport,
tegningsnummer V06.
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4.6 Vannhåndtering
4.6.1 Eksisterende situasjon
Planområdet består av fire mindre nedbørsfelt og de som har innvirkning på tiltaket ligger på

østsiden av E8. Området som massetaket skal ligge i har noe mindre avrenning av
overflatevann fra våtområdet på oversiden av massetaket. Sørbotnelva og Mellomdalelva ligger

like utenfor planområdet. Langs E8, østsiden, er det grøfter som leder overflatevann til

stikkrenner (3 stk.) som leder vannet videre mot Sørbotnelva og Mellomdalelva. Stikkrennene

er ikke tilknyttet bekker, kun overflatevann fra grøfter.

Det er ikke registrert private drikkevannsbrønner i området.
4.6.2 Bekrivelse og virkninger av tiltak i elver og bekker
Reinovergangen avskjærer midt på ett veldig lite nedbørsfelt på 0,035km2, har ingen tydelige
vannveier og som i hovedsak består av skog.

Reinovergangen er plassert på eksisterende Ø600 stikkrenne som tettes igjen. Stikkrennen vil
ikke lengere kunne benyttes og vannet må ledes sørover med grøft mot eksisterende

Ø800. Avbøtende tiltak for reduksjon av stikkrenne vil være å utvide eksisterende grøft

oppstrøms eksisterende Ø800 og i tillegg opparbeide ny grøft med lite fall sørover.

Massetaket ligger mellom to vannveier og har noe mindre avrenning av overflatevann fra

våtområdet på oversiden av massetaket. Planlagt massetak vil ikke påvirke vannbalansen i
området. De naturlige vannveiene vil i stor grad bli opprettholdt. Det vil være nødvendig å

etablere avskjærende grøfter i overkant av massetaket for å hindre at vannet renner ned i

massetaket i driftsperioden, og at grøften etter igjenfyllingen fungerer som vannvei for å
håndtere avrenningen fra området. Tiltaket påvirker ikke eksisterende vassdrag og bekker.

Vinterstid er det mye snø i området og i kombinasjon med nedbør kan snøsmelting gi mye

vann. Kuldeperioder med frosne elver kan gi vannet nye veier. For å håndtere dette i området
(for overflatevann, bekker) skal grøfter langs E8 utvides for å håndtere større mengder vann
og driftsmessig skal det sørges for å holde vannveier åpne også på vinteren. Det skal være
fokus på klimatilpasning i den videre prosjekteringen.

I anleggsperioden er det viktig å sikre stikkrenner langs anleggsvegen til massetaket mot
deformasjon som følge av anleggstrafikken, enten med høyere overdekning til 0,8-1,0 m eller

øke ringstivheten fra SN8 til SN6 eller SN4. For å hindre avrenning av finstoffer fra massetaket
mot vassdragene skal det etableres en slamavskiller ved massetaket i anleggsperioden.

Krav til driftsmetoder skal spesifiseres nærmere i ytre miljøplan. Det vil være spesielt fokus på
nærhet til vassdrag og myrområder.
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4.7 Konstruksjon
4.7.1 Eksisterende situasjon
I dag krysser reinen vegen i plan, ved en åpning i rekkverket mellom skredvollen i sør og
rasteplassen.

4.7.2 Beskrivelse av reinovergang
Reinovergangen planlegges som to parallelle hvelv- eller kulvertkonstruksjoner, én for hver
kjøreretning. Innvendig bredde skal i begge løp være 5,75 mellom rekkverk, med fri høyde
4,9 m. Bredden på traséen over konstruksjonene skal være 30 m innenfor avgrensninger
(gjerde). I forbindelse med utlysning av kontrakt for bygging av tiltaket vil entreprenøren få

en viss valgfrihet med hensyn til valg av materiale og detaljutforming. Det vil i den forbindelse

legges inn kriterier og belønning for valg av materiale og detaljer som minimerer
klimagassutslipp.

4.8 Belysning, kabler og ledninger
4.8.1 Eksisterende situasjon
På vestsiden av E8 ligger det trekkerør i veggrøften som eies av Statens vegvesen.
Bredbåndsfylket har fiberkabel liggende gjennom Lavangsdalen.
4.8.2 Beskrivelse av planforslaget
Det skal ikke etableres belysning under reinovergangen, men det skal legges til rette for at

belysning kan etableres på et senere tidspunkt. Trekkerør og fiberkabel vil bli ivaretatt i
byggefasen.

4.9 Landskapsbilde
4.9.1 Eksisterende landskapsbilde
Lavangsdalen strekker seg mellom Sørbotn i Ramfjorden og Kantornes i Balsfjorden.
Landskapet i Lavangsdalen er storslått. Fjellene har alpint preg og dalen er U-formet. Det er
hovedsakelig bjørk, rogn og selje i liene og i tillegg gråor i dalbunnen. Skogen når opp til 3-

400 moh. Høyere oppe blir terrenget brattere og går over i fjellterreng. Fjelltoppene når typisk
opp i 1100-1300 moh.
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Figur 8: Lavangsdalen sett mot nord og mot Sørbotn. Skredvoll og Mellomdalen rasteplass nederst. (norgei3d.no)

Sørbotnelva ligger i kort avstand vest for E8 i planområdet, og bukter seg gjennom dalen med

frodig kantvegetasjon. Nord for det samiske kulturminne «Sarasteinen» krysser Europaveg 8
over Mellomdalelva.

Sør for tiltaket er det etablert en rasteplass med oppstillingsplass for trailere og, det er etablert

en skredvoll (begge vest for E8). På østsiden av E8 er det et gammelt steinbrudd, og her ligger

også et mindre, udefinert, gruset parkeringsareal.

Skredvollen bryter markant med landskapsformen; den karakteristiske U-dal, der bunnen

flater ut. Skredvollen er i dette tilfelle et fremmedelement som skjemmer landskapet.
4.9.2 Beskrivelse av planforslaget og virkninger for landskapet

Reinovergangen bygges i prinsippet av løsmasser over E8, der det vil være to tunnelløp

integrert. Det blir altså en kunstig formasjon som går på tvers av de fremherskende linjer i

landskapet. Plasseringen av reinovergangen gjør at formasjonen utnytter den eksisterende
skredvoll, og med det nye tiltaket, kan vi samtidig gjøre avbøtende tiltak på eksisterende
skredvoll.

Også

skredvollen

vil

bearbeides

terrengmessig,

og

bli

en

mer

helhetlig/sammenhengende skredkonstruksjon. Den består i dag av to halvdeler, med en
skogsvei mellom.

Reinovergangen vil bli revegetert med eksisterende masser, og den naturlig forekommende
flora vil etablere seg gradvis. I tillegg vil det bli utført masseplantninger i kantene av

reinpassasjen, både for å lede reinen, men også for å skjerme mot den distraherende trafikken
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som «krysser» flokkens bevegelsesretning. Masseplantene skal produseres av frø fra trærne i
området, og derved skape et kjent miljø for reinen.

Viltgjerde (sikringsgjerde) vil bidra til å lede reinen, men har primært betydning for
trafikksikkerheten. Viltgjerdet gir ikke en positiv visuell opplevelse, og bør søkes skjult mest
mulig fra veien.

Figur 9: Skredvollen sett mot nord. Nærmeste del av skredvollen vil bli en del av reinovergangen

Figur 10: Skredvollen sett mot sør, en markant skjerm mot vest. Veglinjen er lesbar så langt øyet rekker.

Det må vurderes om det er behov for tynning/felling av skog for å skape en tydelig korridor

som leder mot overgangen. Omfanget bør vurderes etter hvert som man får erfaring med

reinflyttingen. Dette inngrep vil ikke medføre negative konsekvenser for landskapsbildet.

Et steinbrudd skal åpnes for å skaffe masser/stein til deler av byggingen av ny E8 mellom
Sørbotn og Laukslett. Uttaket vil i seg selv medføre et større inngrep i landskapet, men

«dårlige» masser fra E8-prosjektet skal få permanent deponering i massetaket, og gjenskape

et naturlig og tilpasset terreng. Tilbakeføringen skal utføres så steinbruddets stup forsvinner,

av hensyn til reinen. I utgangspunktet skal terrenget tilpasset det nærliggende landskapets

terrenghelning. Det er ikke et mål å ha en jevn flate med fast helningsgrad. Sluttresultat skal
være et restaurert landskap.

Dersom anleggsveier vil føre til ytterligere inngrep i terrenget, er det viktig å sikre god
tilpasning til landskapsformen etterfølgende, samt gjennomføre naturlig revegetering. Det bør
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i størst mulig grad unngås å måtte fjerne høyere vegetasjon som i dag skjermer for innsyn til

skredvollen – det vil si i begge ender av skredvollen.
4.9.3 Avbøtende tiltak for landskapsbilde

Det utføres masseplanting i grupper for å kamuflere skredvollen. Dersom trær/kratt hindrer

innsyn til vollen, vil den skjemmende effekten forsvinne sett fra veien, og reiseopplevelsen vil
samsvare med det typiske sideterrenget gjennom Lavangsdalen.

Hva løser vi ikke? Bygging av reinovergangen vil lokalt fragmentere landskapsrommet.
Viltgjerder blir nødvendige, og kan oppleves skjemmende.
4.9.4 Reiseopplevelse
Opplevelsen av fjellandskapet igjennom Lavangsdalen er spektakulær. Det frie syn på en

lettkjørt vegstrekning vil imidlertid et øyeblikk bli borte, når man er nødt til å fokusere på
tunnelløpet. Den kryssende konstruksjon vil bli en visuell barriere, og for trafikanten en grense
mellom to landskapsrom.

Figur 11: Veglinjen brytes av reinovergangen. Fokus rettes mot tunnelløp. Ill.: Erik Haagensen, SVV.

4.10 Nærmiljø og Friluftsliv
Fagrapport for tema naturmangfold, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv følger som vedlegg
til reguleringsplanen.

4.10.1 Eksisterende situasjon for nærmiljø og friluftsliv
Lavangsdalen er kartlagt som friluftsområde av Ishavskysten friluftsråd. Området er
klassifisert som stort turområde uten tilrettelegging. Det oppgis at området er lite brukt til

friluftsformål med unntak av noe bærplukking. Det er en del tyttebær i de lavereliggende
delene av dalen.

Det går sti til Mellomdalen langs Mellomdalelva, rett nord for planområdet. Denne brukes en
del av turgåere i barmarksesongen.
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4.10.2 Beskrivelse av planforslag og virkninger for nærmiljø og friluftsliv
Arbeid med uttak av steinmasser, anleggelse av reinovergang og utvidelse av skredvoll vil
gjøre beslag på utmarksarealer i anleggsperioden.

Når anlegget er ferdigstilt, skal uttaksområdet avsluttes og revegeteres.
Reinovergangen vil kunne brukes av turgåere som eventuelt har behov for å krysse E8. Det vil

settes opp ledegjerder på begge sider av reinovergangen som i noen grad vil hindre fri ferdsel
i terrenget parallelt med E8.

Skredvollen ligger inntil E8 og berører ikke områder som er attraktive for friluftsliv.
Da områdene er lite brukt, forventes liten eller ingen negativ effekt for friluftsliv i området.

Se også skadereduserende/avbøtende tiltak i kapittel 8 om ytre miljøplan.
4.10.3 Beskrivelse av virkninger for folkehelsen
Tiltaksområdet ligger ikke i nærhet til befolket område, tema folkehelse er derfor ikke
relevant.

4.11 Naturmangfold
4.11.1 Eksisterende situasjon for naturmangfold
Berggrunnen i planområdet består av kvarts-biotittskifer som er overlagret med til dels grovt

skredmateriale i form av steinblokker og dels breelvavsetninger på vestsiden av E8, med
hovedsakelig morenemateriale med varierende tykkelse på østsiden av E8.

Det er ikke registrert forurensede masser innenfor planområdet, ifølge Miljødirektoratets
nettsider.

Området er ikke tidligere kartlagt for naturtyper etter NiN-systemet eller etter tidligere

metodikk i DN-håndbok 13. Det er ingen flora- eller faunaregistreringer i Artsdatabanken

eller Naturbase for området. Naturforvalter fra Statens Vegvesen befarte området
sensommeren 2021.

Planområdet på vestsiden av E8 består av et hovedsakelig flatt og nesten treløst platå med

blokkmark mellom dagens skredvoll mot E8 og Sørbotnelva. Sørbotnelva skjærer seg gjennom
dalbunnen, og det er en bratt trebevokst skråning ned mot elva. Bunnsjikt/feltsjikt er bevokst
med bærlyng, hovedsakelig skrubbær, blokkebær og krøkebær. Det er spredte forekomster

med gullris, blåklokker og hvitbladtistel. Busk- og tresjikt blir tettere mot Sørbotnelva, med

spredte forekomster av bjørk, rogn og einer. I bunnsjiktet er det etasjemoser og stedvis
torvmose der det er mest fuktighet.

Lengst nord på vestsiden av vegen ligger en myr som delvis ligger innenfor planområdet. Myra
er dyp og næringsfattig, uten spesielt verdfulle arter.
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På østsiden av vegen, lengst mot sør i planområdet, ligger nordenden av et myrkompleks på

ca. 42 daa. Myra er grunn og fattig på næringsstoffer. Den er delvis trebevokst (bjørk) og med
sølvvier i busksjiktet. Andre fremtredende arter er duskull, sennegras og myrhatt.

Figur 12: Myr nord og rett sørøst for Sarasteinen ligger delvis innenfor planområdet. Myrene er fattig på

næringsstoffer og har ingen spesielle arter eller plantesamfunn. Kartutsnittet viser også de to elvene på stedet,

Sørbotnelva og Mellomdalselva. Begge ligger utenfor planområdet, men innenfor planens influensområde. Kilde:
naturbase.no/kilden.no

I lisiden rundt det eldre masseuttaket er det bjørkeskog med innslag av rogn, selje, vier og

noe einer. Det går et fuktig drag fra områdene over massetaket og sørvestover ned mot nevnte
myr. Lia er rikest i nederste del, med bregner som sauetelg, skogburkne samt noe turt og

geitrams. Bunnvegetasjonen går gradvis over til bærlyng, med skrubbær, blåbær og
blokkebær. I øverste del blir området fuktigere og mer myrlendt, med innslag av arter som
molte, duskull, skogsnelle og sveltstarr.

Totalt sett er planområdet preget av triviell vegetasjon og vanlige naturtyper, men med innslag
av myrområder og nærhet til vassdrag.

Det er ikke funnet eller registrert utvalgte eller rødlistede naturtyper innenfor planområdet.
Heller ikke spesielt viktige naturtyper (DN-håndbok 13) eller prioriterte eller rødlistede

plantearter.
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Det er en del i elg i Lavangsdalen. Det drives elgjakt i området. Det har vært flere elgpåkjørsler
i Lavangsdalen. Det er registrert elgtrekk langs lisiden på østsiden av Lavangsdalen, gjennom
planområdets østre del. Trekkruten har krysningspunkt E8 i området mellom skredvoll og
rasteplass ved Sarasteinen.

Planområdet berører ikke vannforekomster direkte, men ligger i influensområde til to

vannforekomster, 198-23-R, Sørbotnelva øvre og 198-21-R, Sørbotnelva bekkefelt.
Økologisk tilstand er oppgitt som henholdsvis god og svært god og kjemisk tilstand som

udefinert for begge. Tilstandsbeskrivelsene er oppgitt å ha lav presisjon, grunnet
kunnskapsmangel (vann-nett.no).

4.11.2 Beskrivelse og virkning av planforslaget for naturmangfold
Reinovergangen vil kunne fungere som krysningspunkt over E8 også for elg og annet vilt. Det

kan redusere faren for elgpåkjørsler i området. Da det ikke er viltgjerde langs E8, er ikke
overgangen noen garanti mot at elg fortsatt vil krysse E8 i plan.

Utfylling for vestre adkomst reinovergang vil stoppe ca. 20 meter fra Sørbotnelva. Det er
nødvendig å bevare kantvegetasjonen innenfor 20 metersbeltet, samt hindre avrenning eller
forurensning fra anleggsvirksomheten her. Tiltak beskrives nærmere i ytre miljøplan.
Massetak

medfører

inngrep

i

mindre

områder

med

bjørkeskog

og

hovedsakelig

bærlyngvegetasjon. Det er krav om avslutningsplan for massetaket. Det skal avsluttes med
påføring av mineralmasser som overlagres med vegetasjonsdekke for naturlig revegetering.

Uttaket av masser vil påvirke avrenning langs myrdrag som ligger i overkant av dagens

steinbrudd. Området skal dreneres på en slik måte at erosjon av massene i skråningen unngås,
og det naturlige dreneringsmønsteret opprettholdes i størst mulig grad.

En liten del av myrkompleks på østsiden av vegen bygges ned med tilkjørte masser for å få

plass til østre adkomst, reinovergang. Myrmasser skal ikke fjernes, men vil bli liggende på
stedet.

Totalt forventes plantiltakene å ha liten negativ effekt på naturmangfold.
4.11.3 Vurdering etter kravene i naturmangfoldloven (NML) §§ 8 til 12
I det følgende vurderes om
naturmangfoldloven §§ 8-12.

planforslaget

oppfyller

de miljørettslige prinsipper

i

Kunnskapsgrunnlaget (§ 8)
“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.”

Vurderingen av de miljørettslige prinsippene §§ 8- 12 i naturmangfoldloven er gjort på

bakgrunn av data fra offentlige databaser og befaring i området. Kravet til kunnskapsgrunnlag
for planlagte tiltak å antas å være oppfylt. Relevant kunnskap er samlet i egen rapport om
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naturmangfold (vedlegg), det viktigste er tatt med i foregående kapittel i denne
planbeskrivelsen.

Føre-var prinsippet (§ 9)
“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 forvaltningstiltak”.

Kunnskapen om planområdets naturverdier antas å være tilstrekkelig til å gjøre en god
vurdering av virkninger på verdiene.

Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)
“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil
bli utsatt for”.

Det foreligger ikke kunnskap som tilsier at den totale belastningen på økosystemer i eller i
tilknytning til planområdet overskrider en grense for maksimal belastning som følge av det
planlagte tiltaket.

Kostnader (§ 11)
“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”.

Forebyggende og avbøtende tiltak som er

nødvendige for å redusere skade på

naturmangfoldet, gjennomføres av tiltakshaver på bakgrunn av ytre miljøplan.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12)
“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 fremtidig bruk
av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater”.

Krav til driftsmetoder skal spesifiseres nærmere i ytre miljøplan. Det vil være spesielt fokus på
nærhet til vassdrag og myrområder.

4.12 Kulturarv
4.12.1 Eksisterende situasjon
Mellom dagens skredvoll og E8 ligger Sarasteinen, en stor flyttblokk som det knytter seg sagn

og tradisjon til. Steinen er et automatisk fredet kulturminne med ID 47573-1 i Riksantikvarens
kulturminnedatabase Askeladden.

Innenfor planområdet ligger et kulturmiljø bestående av nyere tid, ikke fredete kulturspor fra
samisk bosetning og reindrift: Nord i planområdet ligger to árran (ildsteder) knyttet til en

reindriftsfamilies sommerboplass fra 1956. Det ble her holdt turistsalg. Ildstedene er registrert
i Askeladden som en lokalitet med ID 147045. En brakke øst for planområdet, i sin tid satt

opp av Vegvesenet, ble tidlig på sekstitallet kjøpt og omgjort til bolighus av overnevnte
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reindriftsfamilie. Dette huset er registrert i Askeladden med ID 147030-1. Området rundt ble
gjennom sekstitallet brukt til husholds- og reindriftsaktivitet, til familien flyttet på slutten av

sekstitallet. Innenfor planområdet øst for E8 står tre bygninger som ble flyttet til gårdsplassen
på begynnelsen av sekstitallet: Et stabbur, antatt bygd på trettitallet, og to små buer med åpne

vegger, antatt bygd på femtitallet. Bygningene er i dag i dårlig forfatning, og er registrert i
Askeladden som en lokalitet med ID 147026. Sørvest i planområdet ligger restene av et

samlegjerde for rein, synlige spor er deler av noen staur. Samlegjerdet omfatter
morenebakken/-ryggen og strekker seg inn til E8. Gjerdet er registrert i Askeladden som en
lokalitet med ID 147048.

Figur 13: Kartutsnitt over området. Sarasteinen er som automatisk fredet kulturminne markert med rød rune-R.

Kulturminner markert med hvit rune-R er ikke fredet.

4.12.2 Beskrivelse av planforslag og virkninger
Tiltaket er ikke i direkte konflikt med, og medfører ikke ytterligere nærføring til automatisk

fredet kulturminne Sarasteinen, ID 47573-1, eller nyere tids kulturminner ID 147026 og
147045. Disse kulturminnene reguleres til bevaring.

Tiltaket innebærer utvidelse av skredvollen i sør; denne utvidelsen vil komme i konflikt med
restene av samlegjerdet ID 147048, og vil medføre ødeleggelse av deler av gjerdet.

Det foreligger aktsomhets- og meldeplikt ved funn av mulige ukjente kulturminner. Dersom

det i løpet av arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller spor som indikerer eldre

tids aktivitet i området, må arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning ved

fylkeskommunen og Sametinget kontaktes umiddelbart. Både tiltakshaver og utførende
entreprenør har ansvar for at dette pålegget blir fulgt opp jf. kulturminneloven §8, andre ledd.
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4.13 Naturressurser
4.13.1 Eksisterende situasjon for naturressurser

Planområdet ligger i sin helhet innenfor reinbeitedistrikt 17/18 Stuoranjárga/Tromsdalen.
Distriktet har flyttlei som kommer ned Mellomdalen, krysser dalføret ved Sarasteinen og deler
seg for flytting både sørover og nordover. Se figur under.

Figur 14: Flyttlei for reinbeitedistrikt 17/18 Stuoranjárga/Tromsdalen, som krysser dalføret ved Sarasteinen.

Gjerdeanlegg for merking/slakting av rein angitt med sirkel rett øst for E8. Kilde: kilden.no.

Områdene i Lavangsdalen brukes som beiteområde for rein i barmarksesongen. Bruken

varierer fra år til år, avhengig av vær- og føreforhold. Reinen er i dag avhengig av å krysse E8

i plan for å komme seg mellom områdene på vest- og østsiden av Lavangsdalen.

Det ligger parkeringsplass med gjerdeanlegg for merking/slakting av rein på østsiden av E8
rett nord for planområdet.

4.13.2 Beskrivelse av virkninger og avbøtende tiltak for naturressurser
Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av en reinovergang. Reinovergangen skal
forenkle flytting av rein ved å muliggjøre flytting uten å krysse E8 i plan. Selve overgangen er

utformet i samråd med berørte reinbeitedistrikt og forventes å forenkle fremtidig flytting av
rein.

Steinmassene som tas ut fra eldre massetak, vil medføre inngrep i flyttlei som i dag går skrått

over det gamle massetaket og ned til myr ved E8. Inngrepet vil gi redusert framkommelighet
for rein og reindriftsutøvere langs flyttleien.
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Som avbøtende tiltak skal massetaket avsluttes med påføring av mineralmasser som
overlagres

med

vegetasjonslag

for

naturlig

revegetering.

I

anleggsperioden

kan

reindriftsnæringen be om kortvarig pause i uttaksvirksomheten i forbindelse med flytting av
rein – se kapittel 7 om anleggsperioden.

I tillegg skal det i samråd med grunneier foretas tynning av skogen i området over massetaket,
for å åpne opp og gjøre det lettere å lede eller drive rein ned mot reinovergangen.

Oppfølging som skal sikre at tilrettelegging for reindrifta fungerer som planlagt. Effekten av
avbøtende tiltak evalueres etter noen år med drift og det vurderes om tiltakene er gode nok
eller om det kan gjøres endringer – se konsekvensutredningen kapittel 11.5.

4.14 Naboskap
Avstanden fra planlagt reinovergang og massetak til nærmeste bolig- og hyttebebyggelse er

ca. 1 km i nordlig retning (Skavskogen).

Berørte driftsveger går ikke til andre enn Statskogs eiendom gnr. 35, bnr. 3.

4.15 Byggegrenser
Byggegrense langs riksveger er 50 meter fra midtlinje veg på begge sider; jfr. vegloven § 29.
Samme lovhjemmel tillater annen byggegrense når det er tatt inn i reguleringsplan.

Grensen ivaretar krav til vegsystemet og trafikken med hensyn til vedlikehold, drift, brøyting
og sikkerhet. Det inkluderer også krav til fri sikt og arealbehov ved mulig vegutvidelsen.

4.16 Støy
Retningslinjen T-1442/2021 skal legges til grunn for all arealplanlegging etter plan- og

bygningsloven. Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for støynivåer utendørs, på fasade
og uteoppholdsarealer for støyfølsom bebyggelse. Innenfor prosjektets område er det ingen

støyfølsom bebyggelse og det er dermed ikke behov for en ytterligere utredning av støy i
henhold til retningslinjen.

Statens vegvesen har laget støyvarselkart (figur 3) over alle riks- og fylkesveier i Tromsø
kommune og dette kartet viser støyforholdene i eksisterende terreng situasjon for hele
prosjektområdet.
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Figur 15: Støyvarselkart som viser eksisterende støysituasjon over planområdet.

Støyvarselkartet er beregnet med programmet NorStøy og viser støysonene i 4 meter over

terreng i henhold til retningslinjen T-1442/2021. Trafikkdata (ÅDT) er fremskrevet med

prognoser til år 2035.

Planforslaget vil ikke gi store endringer på støysituasjonen fra selve vegen, men endringene
av vollene på vestsiden av vegen vil kunne gi mindre støy til området vest for vollene. Det blir

ikke lengre en veg gjennom vollen og den nye reinovergangen vil etableres slik at vollen vil

dekke området lengre sørover også. Vollene er i utgangspunktet ikke for støy og er etablert

som skredvoller, og det har ikke vært en del av planleggingen at de skal ha noen støyeffekt,

men endringene gir dem allikevel den nevnte effekten.

4.17 Luft
Vurdering av luftkvalitet er gjort i henhold til Miljødirektoratets «Retningslinje for behandling
av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)». For å vurdere behov for utredning av luftkvalitet
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er veilederen Interne råd for bruk av retningslinje T-1520 i Staten vegvesen benyttet.
Sjekklisten i kapittel 2 benyttes for å vurdere om det er behov for nærmere vurdering av en

fagperson innen luftkvalitet. Luftforurensning kan være et problem dersom man kan svare «ja»
på:

•

Minst to av punktene 1–4.

•

Punkt 5 og luftsonekartet viser rød eller gul sone for det aktuelle området.

Hvis svaret etter å ha gjort denne vurderingen viser seg å være «nei», behøver ikke
luftkvaliteten å vurderes nærmere av en fagperson eller konsulent.
Gjennomgang av sjekkliste:

Figur 16: Sjekkliste utredning av luftkvalitet

Ved bruk av sjekklisten er det klart at det ikke er behov for nærmere vurdering av luftkvalitet

i reguleringsplanarbeidet med reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen. Det er ingen
boliger eller andre oppholdsarealer som har krav til luftforurensning i området og det er derfor
ikke sett på avbøtende tiltak.

I anleggsfasen skal retningslinjen T-1520 legges til grunn for håndtering av luftforurensning

fra anleggsfasen.

4.18 Klimagassutslipp
Prosjektet som omtales i denne reguleringsplanen inngår som en helhet i byggingen av E8
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé.

Vegprosjektet E8 Sørbotn-Laukslett har behov for fjellmasser til masseutskifting i sjøen ved

Storkollen, naturstein murer og til erosjonssikring. I en radius på 200 km fra Ramfjord er det
ganske få steinbrudd som er godkjent. De få godkjente uttakene har berg som har høyverdig

steinkvalitet. Det vil si at de er egnet til betongtilslag og de øverste 50-60 cm av veg-

overbygningen som får stor belastning av vegtrafikk. Vegprosjektet E8 Sørbotn-Laukslett har

behov for fjellmasser til masseutskifting i sjøen ved Storkollen, naturstein murer og til

erosjonssikring. I tillegg så vil man spare miljøet for med å kunne hente ut stein nært anlegget

siden transport blir kortest mulig. For eksempel vil transport av 100 000 m3 fra Bergneset i
Balsfjord kommune medføre 8 000 turer med lastebil og henger. Tur-retur vil det være snakk
om 900 000 km.
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Denne reguleringsplanen vil gi lokale masser med kort transportveg og gi en positiv bruk av

overskuddsmasser for å utbedre skredvollen. Denne løsningen vil gi en klimagevinst i form av
redusert utslipp for transport av masser og vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål 13 – stoppe

klimaendringene.

I forbindelse med utlysning av kontrakt for bygging av tiltaket vil entreprenøren få en viss

valgfrihet med hensyn til valg av materiale og detaljutforming av reinovergangen. Det vil i den
forbindelse legges inn kriterier og belønning for valg av materiale og detaljer som minimerer
klimagassutslipp.

Statens vegvesen har vedtatt at alle prosjekter over 51 millioner må bruke VegLCA 1 til å

beregne klimagassutslipp. I VegLCA kan vi gjennomføre omfattende livsløpsvurderinger av alle
slags veginfrastruktur-prosjekter. VegLCA kan beregne klimagassbudsjett gjennom flere faser

av vegprosjekt. For dette prosjektet (reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen) så vil

beregningen av klimagassbudsjettet inngå i det totale klimagassbudsjettet for E8 SørbotnLaukslett, vestre trasé, og man har underveis i prosjektet hatt fokus på valg av materialer,
masser og transport.

For mer informasjon om klimagassbudsjett i anlegg og drift, se:
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/klima/klimagassreduksj
oner-i-anlegg-og-drift

VegLCA er et livssyklusanalyseverktøy for beregning av klimapåvirkning fra bygging, drift og vedlikehold av
vegprosjekter. VegLCA er basert på Excel.

1
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5 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS-analyse
Etter plan- og bygningslovens §4-3 (PBL) er det et generelt krav om at det ved planer for
utbygging skal gjennomføres ROS-analyser. Hensikten med å vurdere risiko og sårbarhet er å

få en oversikt over risikobildet og å gi et grunnlag for å kunne ta gode beslutninger om
løsninger og avklare eventuelle behov for risikoreduserende tiltak.

Utførelsen av ROS-analysen er basert på veiledning gitt i rapport 632 Veileder for risiko- og

sårbarhetsanalyser i vegplanlegging, (Statens vegvesen, 2020), og rapport nr. 530 «Risiko og

sårbarhetsanalyse av naturfare» (Statens vegvesen 2018). Metoden i rapport 632 tar
utgangspunkt i DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (DSB,
2017). Det er blitt gjort tilpasninger for bedre å passe for vegprosjekter og for Statens
vegvesen som vegeier.

ROS-analysen ble gjennomført i to deler – innledende møte 01.12.2021 og inngående analyse

10.12.2021. Rapporten ligger som vedlegg til denne planbeskrivelsen. Videre følger en kort

oppsummering.

Det helhetlige risikobildet er preget av utfordringer knyttet til skred i og etter byggefasen, og

vannhåndtering/flom i og etter byggefasen. Utfordringene ift. skred er kjent i landet, og

spesielt godt kjent i Troms. Både skred og vannhåndtering/flom er grundig undersøkt
gjennom fagrapporter og prosjektering. Risikobildet for planområdet er i all hovedsak positiv
med tanke på trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet. Strekningen vil i hovedsak bli mindre

sårbar med tanke på snøskred ettersom skredvollen blir forlenget og forhøyet. Som nevnt i

vedlegg 2 vil en forhøying og forlengelse av lengde på skredvoll vil ha en positiv påvirkning

ift. å stoppe skred, men en optimal sikring er å bygge den med en bratt, murt front mot
skredsiden. Dette vil være en målsetning å oppnå.

Dagens risikobilde vil forbedres av å gjennomføre prosjektet, primært ved å forhøye og

forlenge skredvoll, men også selve reinovergangen som kan føre til mindre trafikkfarlige
situasjoner og økt trafikksikkerhet i forbindelse med reingjeting og uorganisert kryssing av
veien.

Konklusjonen er at dette prosjektet gir en samlet bedre samfunnssikkerhet gjennom å
forbedre eksisterende skredvoll for å håndtere større skred. Det vil også bedre sikkerheten til

reindriftsutøverne og reinsdyrene ved de kan krysse E8 på en overgang. Det kan også antas at

det vil bli mindre fare for viltpåkjørsler når det blir bygd en naturlig overgang over veien.
Samlet vil dette gi mindre sannsynlighet for at veien må stenges pga. skred, viltpåkjørsler eller

reingjeting. Det vil bedre samfunnssikkerheten for nødetater som slipper å bli hindret av
stengt vei, befolkningen i distriktet vil i større grad ha tilgang til Tromsø som storby med
tilhørende regionsykehus, internasjonal flyplass og ellers samfunnsviktige funksjoner.
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6 Konsekvensutredning
6.1 Reindrift
Som beskrevet i kapittel 3.2 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning, så er det

konkludert med at tiltakene ikke gir vesentlig virkning for miljø og samfunn utover de

midlertidige konsekvensene for reindriftsnæringen, og det utløses dermed ikke krav om
konsekvensutredning utover den allerede utarbeidete konsekvensutredningen for tema
reindrift.

Konsekvensutredningen for tema reindrift (datert 03.04.2020) ble utarbeidet i forbindelse
med

reguleringsplanen

for

E8

Sørbotn-Laukslett,

vestre

trasé

(plan

1920).

Konsekvensutredningen er i forbindelse med denne reguleringsplanen (Reinovergang og

skredvoll, E8 Lavangsdalen, plan 1944) oppdatert for området ved Sarastein. Dette ble gjort

på grunn av at verdivurderingen av området rundt Sarasteinen som ble gjort i 2020, var knyttet
til det som nå blir en midlertidig situasjon, (anleggsfasen); før reinovergangen er etablert og
før massetaket er gjenfylt og tilbakeført til LNFR. Revideringen er gjennomført i dialog med
reinbeitedistriktet.

I konsekvensutredningen står det følgende om verdivurdering av området ved Sarasteinen:

Dette området er svært sentralt for dagens reindrift i Mauken/Tromsdalen. Sarasteinen ligger
i nordre del av Lavangsdalen, i et område hvor man har hatt den største av fire flyttleier mellom
Stormheimen og Andersdalen. Her har man også hatt den nordligste av de tre flyttleiene som
benyttes i per i dag, som går fra Mellomdalen, krysser E8 i Lavangsdalen, og svinger nordover
mot Sakariasjorda og Storkollen, eller sørover mot Andersdalskjeften, se figur 40.
Dette er også et område hvor reinen samles på østsiden av E8 etter kryssing av veien for
skilling av dyr som skal til slakting og til vinterbeite. Dette er et av områdene som er best
egnet for flytting mellom Stormheimen og Andersdalen, og flyttleia ved Sarasteinen er også
den som gir best mulighet til å trekke både nordover mot Storkollen og sørover mot
Andersdalskjeften etter kryssing av E8 i Lavangsdalen. På kartet under i figur 40, er
Sarasteinens plassering markert med den nederste av to grønne piler, og flyttleia som går fra
Gaskevággi/Mellomdalen, over Sarasteinen og E8 er markert med gult. Dette er et område som
må vurderes å være av svært stor verdi for reindrifta i området.
Videre står det følgende om påvirkning og konsekvenser:

I området rundt Sarasteinen finner vi også et av de viktigste flyttleiene som krysser E8 i
Stuoranjárga. På østsiden av veien, og litt nord finner vi også et område, adskilt fra veien med
gjerde, hvor man har samlet reinen for å merke og skille dyr som skal til slakt fra dyr som skal
videre på vinterbeite. Berget hvor Vegvesenet ønsker å ta ut stein, ligger like ved
samlingsplassen, og midt i flyttleia som leder mellom øst- og vestsiden av E8. Dette vil være
et betydelig inngrep i et område av stor betydning for den lokale reindrifta.
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Det må skilles mellom det som skjer i anleggsfasen og de
permanente virkningene av tiltaket. I anleggsfasen vil uttak av
stein måtte gjennomføres i perioder når reinen ikke er i bevegelse
i området, og området må sikres med gjerder på begge sider som
holder reinen ute.
Dersom det ikke gjennomføres avbøtende tiltak, vil inngrepet
isolert sett kunne representere en sterk forringelse, og 4 minus i
konsekvenser for reindrifta. Dette inngrepet må derfor ses i
sammenheng med planer om en reinovergang, som kan forenkle
flytting over E8 i Lavangsdalen.
Forutsatt at steinbruddet avvikles etter endt anleggsarbeid og
området reetableres, formes og revegeteres og så langt som
mulig tilbakeføres til det reinen vil oppfatte som intakt natur og
området i inngår i en detaljplan for etablering av en reinovergang
fra sørenden av skredvollen, rett sør for Sarasteinen, vil
vurderingen bli en helt annen. En mulig innplassering av reinovergang vises i skissen på figur
41 (i KU-rapport).
En eventuell forlengelse av steinvollen noe sørover (helt til høyre i bildet) vil kunne treffe den
for dyra naturlige trekkleia ganske nøyaktig. Terrenget bør i tillegg formes slik at dyra fra
begge sider har oversikt og ser at de kan trekke trygt over. Noe støtte av fangarmer på begge
sider er nok fordelaktig. Nøyaktig utforming må foretas i nær dialog med distriktets reineiere.
Selv om det alltid vil være usikkerhet knyttet til forhåndsvurdering av slike tiltak, vil vi her
forutsette at ny flyttlei med reinovergang vil komme til å fungere.
Sett i forhold til dagens situasjon kan da påvirkningen være
forbedrete muligheter for passering av E8 og konsekvensen kan
bli 1 pluss evt. i beste fall 2 pluss. Vellykket flytting i begge
retninger ved hjelp av overgangen vurderes til 1 pluss. Dersom
reinen trekker fritt over i begge retninger kan konsekvensen
vurderes til 2 pluss. Dette bør vurderes i en etterevaluering etter
at brua er brukt et par sesonger (jfr. 11.5).
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7 Finansiering og kort om anleggsperioden
Framdrift og finansiering

Finansiering av tiltakene omtalt i denne reguleringsplanen inngår i prosjektet E8 Sørbotn-

Laukslett, vestre trasé. Prosjektet fikk den 21. desember 2021 endelig vedtak nr. 276, der

Stortinget

samtykker

i

at

Samferdselsdepartementet

i

2022

kan

starte

investeringsprosjektet E8 Sørbotn - Laukslett innenfor en ramme på 2390 mill. Kroner.

opp

Reinovergangen skal senest stå klar ved åpning av ny E8 Sørbotn-Laukslett, dette i henhold til

rekkefølgebestemmelsen i plan 1920.

Det er ønskelig å starte med uttak av stein så tidlig som mulig høsten 2022 ettersom dette er

steinmasser som behøves blant annet til sjøfylling nedenfor Storkollen, innerst i Ramfjord,

samt at det er behov for areal til å deponere overskuddsmasser som ikke kan benyttes i
vegbyggingen. Uttaksområdet vil stå åpent i rundt 3 år.
Anleggsperioden og trafikkavvikling

Under bygging av reinovergangen vil det være med nødvendig med midlertidig omkjøringsveg.

Denne etableres vest for dagens E8, mellom skredvoll og E8, i god avstand til kulturminnet

Sarasteinen. Anleggsperioden med omlagt vei er estimert til ca. 6 måneder, området er på

rundt 150-200 meter. I anleggsfasen vil omkjøringsveien kun ha ett kjørefelt pr. retning. Ved

en trafikkulykke med kø i en retning vil nødetatene komme seg forbi.

Det er en flyttlei gjennom området og når reinen skal flyttes gjennom området vil

reinbeitedistriktet ha mulighet til å be om en kortvarig pause i uttaksvirksomheten etter
reindriftens driftsmønster. Vilkår og tidspunkt for pause i anleggsdriften fastsettes i dialog

med reinbeitedistriktet. Dette er forankret i planbestemmelsen for bestemmelsesområde 5.2

Bygg- og anleggsområde (#2).

I anleggsperioden skal kantvegetasjonen til Sørbotnelva og Mellomdalelva ivaretas. Det er

avsatt et belte med arealformålet LNFR langs Sørbotnelva som gir minimum 20 meters avstand.

Ved Mellomdalelva er det avsatt minimum 12 meter. Det skal ikke være midlertidige
deponiplasser i nærheten av elvene. Aktuelle områder for midlertidig deponi kan være der

dagens driftsveg skal fylles igjen, regulert til annen veggrunn grønt (o_SVG1), og på arealet
mellom steinbruddet og E8.

Midlertidig lagring av masser skal gjøres slik at avrenning av finstoff/næringsstoffer til

vassdrag/våtmark ikke oppstår. Det innebærer riktig avstand til vannkilder og riktig

drenering/rensing dersom det er nødvendig. Gjelder spesielt ved midlertidig lagring av
vegetasjonslag. Bruk av anleggsmaskiner i/ved våtmark og i nærhet til vassdrag (Sørbotnelva

og Mellomdalselva). Maskiner og drivstoff skal lagres minimum 25 meter fra vassdrag/myr.
Maskiner skal sjekkes daglig for lekkasjer av olje/drivstoff. Alle maskiner skal ha absorbenter
lett tilgjengelig i tilfelle lekkasjer/utslipp.
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Det er fare for skade på myr i forbindelse med anleggsarbeid. Ved arbeid i eller ved myr skal

det brukes arbeidsmetoder som reduserer inngrep i, kjørespor på og uttak av myrmasser.
Naturlig drenering skal opprettholdes, myrene skal ikke tørkes ut som følge av inngrepene.

Det er ingen områder langs traséen det er kjent at det har vært tidligere industriell aktivitet.
Det er derfor vurdert at det er ingenting som tilsier at det vil være forurensede masser innenfor

tiltaksområdet.

8 Ytre miljø og SHA

Det skal utarbeides plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) iht. gjeldende regelverk.
Det er særlig viktig å ta hensyn til sikkerhet mot skred i byggefasen, ved videre valg av

løsninger og planlegging av anleggsdrift/gjennomføring. I slike områder vil det bl.a. stilles

krav til sikker jobb-analyse (SJA). Framdriftsplan bør om mulig legge til rette for å unngå
ugunstige årstider eller typisk nedbørsrike/skredfarlige perioder.

Et system for overvåking og varsling av fare for naturhendelser/skred kan være aktuelt i
byggefasen for skredutsatte områder, og dette bør beskrives i konkurransegrunnlaget. Det vil

være viktig med tett samarbeid mellom byggherre, geo-/skredfaglig kompetanse, og både
anleggsentreprenør og eventuelt driftsentreprenør for eksisterende veg.

Det skal utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) for prosjektet. Formålet med en ytre

miljøplan er å beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal

håndteres, spesielt med tanke på anleggsfasen.
Særskilte miljøutfordringer for planområdet er:
•

Nærhet til vassdrag, avrenning og erosjon

•

Anleggsarbeid og bygging av reinovergang/skredvoll i område med myr.

•

Drift og avslutning av massetak, med tilrettelegging for fremtidig utøvelse av reindrift.

I YM-planen vil det bli utarbeidet og beskrevet konkrete forslag til skadeforebyggende/

avbøtende tiltak for anleggsfasen. Innspill til denne planen er opplistet i tabell 9-1.
Tabell 9-1 Innspill til ytre miljøplan/Miljørisken.

Tema

Problemstillinger/vurderinger

Støy og luftkvalitet

Støy i anleggsperioden skal håndteres i henhold til

retningslinjen T-1442. Prosjektet vil iverksette tiltak for
å redusere luftforurensningen fra anleggsvirksomhet,
og legger T-1520 til grunn for håndtering av dette.

Vannhåndtering

For å hindre avrenning av finstoffer fra massetaket mot
vassdragene skal det etableres en slamavskiller ved
massetaket i anleggsperioden.

Kraftlinjer

Ingen kraftlinjer i planområdet. Ivaretakelse av
trekkegrøft og fiberkabel.
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Skred

For anleggsperioden er det behov for farevurdering for
snøskred. Dette kan medføre tiltak/restriksjoner i
skredfarlige perioder.

Forurensning av jord og vann

Bruk av anleggsmaskiner i/ved våtmark og i nærhet til
vassdrag (Sørbotnelva og Mellomdalelva). Maskiner og
drivstoff skal lagres minimum 25 meter fra

vassdrag/myr. Maskiner skal sjekkes daglig for

lekkasjer av olje/drivstoff. Alle maskiner skal ha

absorbenter lett tilgjengelig i tilfelle lekkasjer/utslipp.
Midlertidig lagring av masser skal gjøres slik at

avrenning av finstoff/næringsstoffer til

vassdrag/våtmark ikke oppstår. Det innebærer riktig
avstand til vannkilder og riktig drenering/rensing
dersom det er nødvendig. Gjelder spesielt ved

midlertidig lagring av vegetasjonslag.

Det skal utarbeides drifts- og avslutningsplan for

massetaket. Denne skal inneholde nærmere beskrivelse
av forebyggende tiltak for å hindre forurensning i

forbindelse med drift/avslutning av anlegget. Gjelder
både forurensning til jord/vann og til luft.

Landskap

Det skal ikke skje unødvendige inngrep i natur. Det skal

Nærmiljø og friluftsliv

Planlagte tiltak vil ikke medføre utfordringer knyttet til

Naturmangfold

Arbeid med adkomst reinovergang på vestsiden av E8

ikke avskoges mer enn nødvendig.
tema nærmiljø eller friluftsliv

skjer i nærhet til Sørbotnelva. Kantsonevegetasjon

langs Sørbotnelva skal bevares innenfor et minimum 20
meter bredt belte. Kantvegetasjonen langs

Mellomdalelva skal bevares innenfor et minimum 10
meters bredt belte.

Det er fare for skade på myr i forbindelse med

anleggsarbeid. Ved arbeid i eller ved myr skal det
brukes arbeidsmetoder som reduserer inngrep i,

kjørespor på og uttak av myrmasser. Naturlig drenering
skal opprettholdes, myrene skal ikke tørkes ut som
følge av inngrepene.

Områder med vegetasjonsdekke som blir midlertidig

berørt i anleggsperioden, skal revegeteres naturlig etter
at anleggsarbeidet er avsluttet.
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Reindrift

Uttak av mineralmasser griper inn i dagens flyttlei for
rein ned mot E8. Egen avslutningsplan for massetak
innebærer påføring av mineralmasser og

vegetasjonsmasser for naturlig revegetering i området.

I tillegg skal et skogbelte ovenfor uttaksområdet tynnes

for å gjøre det enklere å drive rein gjennom området.
Naturressurser

Tiltaket berører ikke naturressurser utover det som er
omtalt for reindrift og masseuttak.

9 Sammendrag av innspill til planoppstart

Sammendrag av innspill til varsel om oppstart. Få fram hvordan innspillene er håndtert i

planarbeidet.

9.1 Innspill fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (05.11.21)
DSB har ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender derfor dette generelle

svaret. Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt

i plansaker. Statsforvalteren har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til

kommunale planer.

Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen
sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse
til.

Kommentar Statens vegvesen:
Uttalelsen fra DSB tas til orientering. Statens vegvesen ser på det nåværende tidspunkt ikke

noen behov for å involvere DSB i større grad ettersom direktoratet samarbeider med
Statsforvalteren.

9.2 Innspill fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark (25.11.21)
Konsekvensutredning
Forslagsstillere har gjort en fyldig vurdering av krav om konsekvensutredning og anser at
planinitiativet ikke utløser krav om KU etter forskriftens §§ 6 og 7, men at tiltaket faller inn

under § 8, vedlegg II nr. 2a og nr. 10e i. Tiltaket kan også favnes av § 8, vedlegg II nr. 13. Det

er derfor gjort en vurdering etter KU-forskriftens § 10, og tiltakshavere har konkludert med

at tiltaket ikke gir vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og at KU-plikten ikke utløses
utover den allerede utarbeidede konsekvensutredningen for tema reindrift.

Statsforvalteren har ingen merknader til vurderingene, men vi presiserer at virkningene av

planen for relevante temaer må framgå av planbeskrivelsen, jf. plan- og bygningsloven § 4-

2, 1.ledd.
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Faglige råd

Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
ROS-analysen skal utarbeides i tråd med veilederen Samfunnssikkerhet i kommunenes
arealplanlegging (2017). Vi gjør oppmerksom på at veilederen i tillegg til sjekklister sier at det
skal gjøres analyser av konkrete, sannsynlige hendelser, jf. kap 4.4 og vedlegg 1 i veilederen.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og

stoppe klimaendringene innen 2030. Dette krever felles innsats fra alle deler av samfunnet.
Lokale og regionale aktører er viktige for å nå målene. I denne reguleringsplanen mener

statsforvalteren det er mest hensiktsmessig å fokusere på hvordan planleggingen og
gjennomføringen av planen kan bidra til å nå bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene.

Norge har forpliktet seg til å redusere de nasjonale klimagassutslippene med 50-55 % innen

2030. Dette krever en rask og omfattende omstilling i alle deler av samfunnet i tråd med de
statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Det er derfor

viktig at klimagassreduksjon vurderes i planarbeidet, og at løsninger som gir klimagevinst i

form av reduserte utslipp blir valgt. Statsforvalteren anbefaler at lavest mulig klimagassutslipp
blir et grunnleggende prinsipp i det videre planarbeidet.

Vi ber om at planbeskrivelsen omtaler og drøfter hvordan planen og tiltakene kan bidra til å
nå bærekraftsmålene. Vi anbefaler at det som ledd i planprosessen blir utarbeidet et enkelt
klimagassbudsjett, at plandokumentene gjør rede for tiltak for å redusere klimagassutslipp.

Klimaendringer
Å motvirke klimaendringene er en del av bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene. På
grunn av økt fare for ekstremvær med store, lokale nedbørsmengder, anbefaler vi at

kommunen i planarbeidet særskilt vurderer hvordan planområdet kan bygges for å tåle
konsekvensene av mer ekstremvær, herunder økt vannføring i elver.

Reindriftshensyn
Statsforvalteren er sektormyndighet for reindrift i Troms og Finnmark samt nordlige del av
Nordland fylke.

I forbindelse med varsel om oppstart og høring av planprogram for detaljregulering av E8
Sørbotn – Laukslett, vestre trasé, (plan ID 1920) kommenterte vi i 2020 at det ville være

naturlig å se på avbøtende tilretteleggingstiltak i Lavangsdalen, for eksempel i form av en

overgang for rein. Etter gjennomført konsekvensutredning for tema reindrift ble det i
planbestemmelsene til plan-ID 1920 lagt opp til avbøtende tiltak ecoduct/reinovergang i

Lavangsdalen.
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I regionalt planforum 25. november ble saken lagt fram og vi registrerer at berørt
reinbeitedistrikt er blitt invitert inn i planleggingen og utformingen av reinovergangen. Dette

anser vi som et viktig moment for å få til en vellykket reinovergang som dyr fritt vil trekke
over og som vil fungere i forbindelse med aktiv flytting/driving av dyr. I utarbeidet
konsekvensutredning vises det til at kunnskap om reinens naturlige trekkveier er den

enkeltfaktor som har størst betydning for vellykket etablering av reinoverganger, og at det

finnes flere eksempler på ellers velbygde overganger som ikke fungerer fordi man ikke har
hatt grundig nok dialog tidlig i planleggingsfasen med det berørte reinbeitedistriktet.

Vi minner også om at konsekvensutredningen viser til at mest mulig skjerming for både visuell
støy og trafikkstøy, og ledegjerder er viktige for å øke egnetheten av en reinovergang.

I forbindelse med oppgradering av skredvoll og bygging av reinovergangen vil anleggsfasen

kunne ha en negativ innvirkning på reindriftens bruk av nærområdet. Dette er noe som kan
hensyntas ved å tilpasse anleggsarbeidet i forhold til reindriftens bruk av nærområdet.

Det samme vil være tilfelle i forhold til uttak av masser. Anleggsstans i forbindelse med
eventuell flytting av rein forbi området eller ved bruk av gjerdeanlegget vil være nødvendig.

Dette er noe som kan ivaretas med en planbestemmelse som stiller vilkår for bruk av anlegget,

jamfør pbl § 12-7 nr. 2. Vi foreslår at reinbeitedistriktet skal kunne be om kortvarig pause i

uttaksvirksomhet etter reindriftens driftsmønster (flytting av rein og bruk av gjerdeanlegg).

Vilkår og tidspunkt for stopp/pause av drift for anlegget må fastsettes i tett dialog med
distriktet og tiltakshaver.

Vi forutsetter at området brukt til masseuttak istandsettes på en slik måte at det ikke er til

hinder eller skade for reindriftens bruk av området.

Vi anbefaler at det holdes en god dialog med det berørte distriktet både i planprosessen og i
byggefasen av tiltaket.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven sentrale prinsipper, kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper,
skal legges til grunn ved myndighetsutøving etter naturmangfoldloven og annen lovgivning,

herunder plan- og bygningsloven. Det skal komme frem av enhver beslutning som fattes ved

utøving av offentlig myndighet hvordan disse prinsippene er vurdert, jf. naturmangfoldloven
§ 7. Dette innebærer en noe utvidet begrunnelsesplikt i forhold til det som følger av

forvaltningsloven § 24 første ledd. Se mer informasjon i Klima- og miljødepartementets

veileder T-1554 B Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig
bruk.

Kunnskap om miljøtilstanden fins i nasjonale databaser, se Miljødirektoratets Veileder om
konsekvensutredninger for klima og miljø under temaet Kunnskapsgrunnlaget.

Vannforvaltning og kantvegetasjon
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Kantsoner har generelt høy verdi for landskap og biologisk mangfold og fungerer også som

flomdemper og erosjonssikring. Kantvegetasjon langs vassdrag står her i en særstilling. De

fungerer som viktige landskapselement, og som levested for svært mange planter og dyr.

Kravet om å opprettholde kantvegetasjon er gitt i vannressursloven § 11, og myndigheten til
å gi dispensasjon fra denne bestemmelsen er delegert til Statsforvalteren.

Statsforvalteren ser det som viktig at bredden på vegetasjonsbeltet langs Mellomdalselva og
Sørbotnelva fastsettes, og ber om at kommunen vurderer å utvide plangrensene til også å
omfatte de nevnte elvene. Bredden på vegetasjonsbeltet må fastsettes ut fra kriteriene i
vannressursloven § 11 første ledd.

En slik fastsetting av et vegetasjonsbelte, med bestemmelse om at det ikke skal gjøres
tekniske inngrep innenfor beltet, vil også bidra til at andre interesser i vassdragene
Sørbotnelva og Mellomdalselva ivaretas.

I den forbindelse viser vi til at tiltak i og langs vassdrag, som graving eller andre fysiske
inngrep, kan påvirke livet til fisk og/eller andre ferskvassorganismer. Slike inngrep krever i de
fleste tilfeller tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

Det er viktig at tiltakshaver er kjent med regelverket dersom tiltakene vil kunne medføre
inngrep i vassdraget med virkninger for fisk.
Informasjon

finnes

klima/vassdrag/.

her:

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/miljo-

Oversending av planforslag i SOSI-format før høring
Vi ber om at plankartet sendes som SOSI-fil og PDF-utskrift til Kartverket på e-post

planTRF@kartverket.no før høring. Kartverket vil utføre en teknisk kontroll av planen og melde
eventuelle rettingsbehov. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og mangler er

rettet opp før plankartet sendes ut på høring. Den digitale planen lagres i en regional
høringsdatabase

som

de

statlige

og

regionale

høringsinstansene

benytter

i

sin

saksbehandling. Dette forenkler saksbehandlingen og gir raskere og bedre høringsuttalelser.
Kommentar Statens vegvesen

De faglige rådene om ROS, bærekraftsmålene, klimaendringer, reindriftshensyn og
naturmangfold tas med i det videre planarbeidet og det vises til planbeskrivelsen.

Når det gjelder vannforvaltning og kantvegetasjon så er planens arealbeslag redusert etter at

det ble varslet planoppstart. Som det kommer frem i planforslaget så er plangrensen vest for

skredvollen satt nært skredvollen. I sør er det ca. 20 meter fra den sørlige delen av
skredvollen/reinovergangen til Sørbotnelven. Kantvegetasjonen skal ikke berøres eller fjernes

ettersom det ikke skal gjøre tiltak langs vassdraget. Kommuneplanens arealdel 2017-2026
(vedtatt 29.03.2017) har planbestemmelser som skal ivareta at det ikke gjøres tekniske
inngrep innenfor kantvegetasjonen til vassdragene og ivareta andre interesser i vassdragene:
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-

Planbestemmelse 17.2 Byggegrense og byggeforbud langs vassdrag/verna vassdrag,

pbl. 11-11, nr. 5, definerer forbudsgrense for vassdrag. Sørbotnelva er avmerket på

plankartet med et 50-metersbelte. Mellomdalelva har ikke forbudsgrense tegnet inn
på plankartet og for den gjelder 10-metersbelte iht. planbestemmelse.

Statens vegvesen ser derfor ikke behov for å utvide planområdet for å omfatte vassdragene.

Planmyndigheten er enig i denne vurderingen.

Statens vegvesen har regulert inn et belte LNFR i området nærmest Sørbotnelva for å sikre at
kantvegetasjonen ikke blir berørt i anleggsperioden.

9.3 Innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmester for
Svalbard (26.11.21)
Uttalelse fra DMF
Følgende uttalelse om masseuttak gjelder den delen av planen hvor det skal drives uttak eller
inngrep knyttet til uttaket, for eksempel sikrings- og skjermingstiltak.

Uttak av mineralressurser utgjør i mange tilfeller omfattende inngrep. Regulering bidrar til å

sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter, der

det legges vekt på langsiktige løsninger og beskrivelse av konsekvenser for miljø og samfunn
jf. plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1. Gjennom reguleringen legges

forutsigbare rammer for den framtidige råstoffutvinningen. Vår generelle anbefaling er at
denne type tiltak bør ha reguleringsplan, og området hvor det skal drives uttak bør avsettes
med arealformålet råstoffutvinning.

En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig
forekommer. Det er viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig, det vil si både i volum
og kvalitet.

Det er per i dag ikke registrert noen forekomster av mineralressurser innenfor området i
Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine ressursdatabaser. Det opplyses i varslingsbrevet
at det skal tas ut masser fra uttaket som skal brukes til vegprosjekt.

DMF oppfordrer til at plandokumentene sannsynliggjør at ressursgrunnlaget for uttaket er til
stede, sammen med et estimat av totalt volum. For å estimere levetid bør antatt årlig uttak

vurderes i planarbeidet. Planen bør også inneholde en vurdering om kvalitetsvariasjoner,
bruksområde og marked på kort og lang sikt. Oppstartsvarselet opplyser om at ressursene
skal brukes til et spesifikt vegprosjekt. DMF vurderer at dette kan være lite hensiktsmessig

fordi det kan begrense bruksområdene for ressursene, og mineralske ressurser bør utnyttes
optimalt når det først er startet uttak. Vegvesenet bør vurdere om ressursene kan benyttes til
andre formål, både internt i vegprosjektet og i det private markedet.

Det framgår av oppstartsvarselet at uttaket er et steinbrudd, med et begrenset volum og
omfang ut fra behovet for å realisere nødvendige tiltak ved vegen i området. DMF forventer at
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det gjøres rede for de geologiske strukturene i området som vil ha betydning for utforminga
av planen og rammer som reguleringsplanen skal ivareta, dersom det ses som relevant for

utformingen av uttaksområdet i planen. Dette kan omfatte oppsprekkingsgrad, sprekkenes
strøk/fall

og

diskontinuiteter

(sprekkesoner)

i

bergarten

med

tanke

på

hvordan

reguleringsplanen skal tilrettelegge for et forsvarlig og hensiktsmessig uttak av forekomsten.

Generelt om forholdet mellom mineralloven og plan- og bygningsloven
Drift, sikring og avslutning av masseuttak reguleres av mineralloven med forskrifter og
gjennom eventuelle vilkår satt av DMF. Driftsplan for masseuttaket skal godkjennes av DMF i
forbindelse med tildeling av konsesjon. Driftsplanen skal som et minimum oppfylle kravene
som følger av DMF sine driftsplanveiledere, revidert mars 2021. Se vår «Driftsplanveileder –

fast fjell», for mer informasjon: https://www.dirmin.no/driftsplanveileder.

Tiltakshaver skal i tillegg rette seg etter øvrige krav, bestemmelser og retningslinjer gitt i
medhold av annet lovverk, herunder bestemmelser i reguleringsplanen.
Arealavklaringen

for

masseuttaket

skal

gis

i

reguleringsplanen,

og

gjennom

reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket, tidsbegrensning
og etterbruk. Formålet med reguleringsbestemmelsene bør gå klart frem i planbeskrivelsen.

Reguleringsbestemmelser bør ikke gis på en slik måte at de binder opp drifta og avslutningen
av masseuttaket. Reguleringsbestemmelser må gjennom en ny behandling ved behov for

endring, eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra bestemmelser som er i konflikt
med driftsplanen.

Et masseuttak har ofte et livsløp som går over flere tiår. En driftsplan er et dynamisk verktøy
for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige vurderinger og andre
driftsrelaterte forhold. Vesentlige endringer av driftsplanen skal godkjennes av DMF.

Forholdet til mineralloven
Det framgår av varsel om oppstart at det vil bli søkt om driftskonsesjon for uttaket. DMF

anbefaler at forholdet til mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på følgende, eller
lignende, måte: «Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende

forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er
myndighet etter loven.»

Sikring og skjerming
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for omgivelsene. Den som driver
masseuttak som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det er derfor
viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak, og for tilsyn og

vedlikehold av disse.

Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve uttaksområdet. Innsyn fra boliger og

ferdselsårer bør unngås der det er mulig. En vegetasjonsskjerm kan bidra til å redusere støy
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og støvpåvirkning, og i tillegg ha en estetisk funksjon. Det er viktig at det settes av tilstrekkelig
areal til skjermingsformålet.

Vi anbefaler at skjermingstiltak ikke legges oppå, men ved siden av uttaksområdet, da det
ikke skal foretas uttak i områder avsatt til skjermingstiltak.

Etterbruk
DMF anbefaler at etterbruk av uttaksområdet fastsettes gjennom bestemmelser til
arealformålet råstoffutvinning på følgende, eller tilsvarende måte: «Etter endt uttak og

opprydding, skal arealet istandsettes til naturterreng. Arealformålet skal ved endt
istandsettingsarbeid endres fra råstoffutvinning til LNFR».

Bestemmelsen gjør det mer tydelig hvilke krav som stilles til avslutningen av uttaket, hvilket

arealformål som uttaket settes i stand til, og gir god kobling til DMF sin behandling av søknad
om

driftskonsesjon.

Dersom

det

vurderes

benyttet

kombinerte

arealformål

hvor

råstoffutvinning er en del av kombinasjonen, må det klart gå frem av bestemmelsene rammene
for hvordan råstoffutvinning tillates innenfor arealformålet.
Kommentar Statens vegvesen
Viser til at det har vært avholdt dialogmøte med Direktoratet for mineralforvaltning etter at
innspill var mottatt.

Plandokumentene inneholder en vurdering av kvaliteter, mengder og varigheten av uttaket.
Dette inkluderer også redegjørelse av de geologiske strukturene i området. I tillegg er det

gjort rede for formålet med uttaket. Uttaket vil gi lokale steinmasser til et konkret prosjekt og

den langsiktige løsningen er å få lukket det åpne steinbruddet og bedre tilrettelegging for
reindrift. Statens vegvesen skal ikke drive med en langsiktig råstoffutvinning her –

steinbruddet skal brukes til samferdselstiltak. Ytre grenser for massetaket, tidsbegrensning
og etterbruk kommer frem i planbestemmelsen knyttet til arealet.

Det skal utarbeides driftsplan for massetaket i henhold til gjeldende regelverk. Dette er

beskrevet i planbeskrivelsen og det er satt som en retningslinje i planbestemmelsene. Når det
gjelder reguleringsplanbestemmelsen som vist på side 3 i uttalelsen, er det ikke hjemmel i
plan- og bygningsloven § 12-7 til å gi bestemmelsen. Foreslått bestemmelse er et påbud etter

annet

regelverk,

samt

en

saksbehandlingsbestemmelse

tilknyttet

annet

lovverk.

I

reguleringsplanveilederen (kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2018) står det at

«…Henvisning til andre lover er i utgangspunktet unødvendig, da disse gjelder uavhengig av

reguleringen. Det er derfor valgt å sette kravet som en retningslinje i planbestemmelsene.

Masseuttakets område skal i driftsperioden, før igjenfylling, sikres med midlertidige

sikringsgjerder som skal ivareta både mennesker og dyr. Etter at området er fylt med
overskuddsmasser og istandsatt så er området permanent sikret. Det er vurdert at det ikke er
nødvendig med vegetasjonsskjerm i dette området.
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Ettersom reguleringen for uttak av steinmasser er av midlertidig art og også med den hensikt

å få istandsatt et gammelt steinbrudd og legge til rette for reindriftens bruk av området,

reguleres området til LNFR med midlertidig bygge- og anleggsområde (#1) med krav om
istandsetting og tilbakeføring til LNFR etter endt uttak. Det har vært dialog med Direktoratet
for mineralforvaltning og planmyndigheten om dette.

9.4 Innspill fra Troms og Finnmark Fylkeskommune (29.11.21)
Vurdering av konsekvensutredning
Forslagsstillere har gjort en fyldig vurdering av krav om konsekvensutredning og anser at
planinitiativet ikke utløser krav om KU etter forskriftens §§ 6 og 7, men at tiltaket faller inn

under § 8, vedlegg II nr. 2a og nr. 10e i. Tiltaket kan også favnes av § 8, vedlegg II nr. 13. Det

er derfor gjort en vurdering etter KU-forskriftens § 10, og tiltakshavere har konkludert med

at tiltaket ikke gir vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og at KU-plikten ikke utløses
utover den allerede utarbeidede konsekvensutredningen for tema reindrift.

Fylkeskommunen har ingen merknader til vurderingene, men vi presiserer at virkningene av
planen for relevante temaer må framgå av planbeskrivelsen, jf. plan og bygningsloven § 4-2,
1.ledd.

Kulturminnevern
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta automatisk freda kulturminner i arealplanlegging
jf. lov om kulturminner av 1978 og PBL av 2008.

Planområdet er sjekket mot våre arkiver og ut fra vår faglige vurdering av området. Så langt vi
kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.

Den generelle aktsomhet og meldeplikten, må fremgå av planbeskrivelse: Dersom det i løpet

av arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller spor som indikerer eldre tids aktivitet
i området, må arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes umiddelbart. Både tiltakshaver
og utførende entreprenør har ansvar for at dette pålegget blir fulgt opp jf. lov om kulturminner
av 1978 § 8, andre ledd.
For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til Sametinget.

SOSI
Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkl. tegnforklaring av plankartet sendes
Kartverket på e-post; planTRF@kartverket.no. Kartverket utfører en teknisk kontroll av planen
og melder ev. rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør skje før høring, slik at
eventuelle feil og mangler er rettet opp før plankartet sendes ut.
Kommentar Statens vegvesen
Innspillene fra Fylkeskommunen tas til etterretning.
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9.5 Innspill fra NVE (26.11.21)
NVEs konkrete innspill
Det ble orientert om at kantsonen til vassdraget skal ivaretas ved forlengelse av skredvollen

mot sør. Vi mener at planen også må synliggjøre hvordan kantsonen ivaretas i anleggstiden
og hvor det eventuelt skal være midlertidige deponiplasser. NVE har ingen andre innspill til
oppstart, men viser til vårt generelle innspill.

Generelle råd
For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til våre tema i
reguleringsplanen anbefaler vi dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er

informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå. Vi vil særlig vise til Kartbasert veileder

for reguleringsplan. Veilederen leder dere gjennom alle våre fagområde, og gir dere verktøy

og innspill til planarbeidet. Den som utarbeider planen, har ansvar for at disse interessene blir

vurdert i planarbeidet.

NVEs oppfølging av planarbeidet
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt
planer som sendes på høring til NVE. Vi ber om at alle plandokument blir sendt elektronisk til
NVE.

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene som
har størst behov.

Kommentar Statens vegvesen
Innspillene fra NVE tas til etterretning. I plandokumentene fremkommer det hvordan
kantsonen til vassdraget skal ivaretas, både i anleggsperioden og i etterkant av bygging.

9.6 Innspill fra Statskog (14.12.21)
Vi viser til varsel om planoppstart datert 03.11.2021, som pga. en feil i deres postsystem ble
sendt til feil adresse, og derfor ikke mottatt av oss før mottak pr. e-post den 25.11.2021.

Statskog er som hjemmelshaver til eiendommen gnr. 35 bnr. 3 i Tromsø kommune berørt av

reguleringsplanen. Eiendommen gnr. 35 bnr. 3 består av fire teiger, planområdet ligger i sin

helhet innenfor teigen i området ved Sarasteinen.

Reinbeitedistriktet har spilt inn at det er ønskelig med tynning av skog på østsiden av E8, slik

at det blir enklere å flytte reinen fra Mellomdalen og ned mot reinovergangen. For Statskog er

det tilstrekkelig at skogtynningen blir nevnt i planbeskrivelsen, og områdets arealformål
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(LNFR) blir uendret. Statskog skal kontaktes for inngåelse av avtale om skogtynning og
forutsetter at kostnader i denne forbindelse dekkes av tiltakshaver.

Statskog, som grunneier i planområde, forutsetter videre at nødvendige avtaler knyttet til
etableringen av reinovergang, steinbrudd og uttak av masser blir opprettet før arbeidet
påbegynnes.

Kommentar Statens vegvesen
Statens vegvesen beklager glippen ved oversendelse av informasjonsbrev og viser til at det er

gjennomført møte med Statskog 9. desember, samt at det ble avtalt ny frist for oversendelse
av innspill til planoppstart. Tilbakemeldingen knyttet til tynning av skog tas med i det videre
planarbeidet. Nødvendige avtaler skal inngås før anleggsstart.
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Liste over varslete parter ved planoppstart
Grunneiere

Gårdsnummer Bruksnummer
35
1
35
3
35
4
35
12
35
67

Høringsinstanser

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON TROMSØ
MATTILSYNET
MAUKEN/TROMSDALEN REINBEITEDISTRIKT
NATUR OG UNGDOM
NORGES LASTEBILEIERFORBUND AVD TROMS
NORGES MILJØVERNFORBUND
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
RAMFJORD UTVIKLINGSLAG
SAMEDIGGI / SAMETINGET
SØRBOTN GRUNNEIERLAG
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Troms Og Finnmark Fylkeskommune
Tromsø Kommune
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
YTF Nord. Yrkestrafikkforbundet.
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap
Forsvarsbygg
Statskog (grunneier)
Telenor
Troms kraft (ARVA)
I tillegg er Bladet Nordlys AS og Mediehuset iTromsø AS orientert.

Liste over varslete parter ved høring og offentlig ettersyn
Grunneiere

Gårdsnummer Bruksnummer
35
1
35
3
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Planbeskrivelse - Detaljregulering reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen

35
35
35

4
12
67

Høringsinstanser

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON TROMSØ
MATTILSYNET
MAUKEN/TROMSDALEN REINBEITEDISTRIKT
NATUR OG UNGDOM
NORGES LASTEBILEIERFORBUND AVD TROMS
NORGES MILJØVERNFORBUND
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
RAMFJORD UTVIKLINGSLAG
SAMEDIGGI / SAMETINGET
SØRBOTN GRUNNEIERLAG
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Troms Og Finnmark Fylkeskommune
Tromsø Kommune
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
YTF Nord. Yrkestrafikkforbundet.
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap Fjernet fra høringslisten iht. innspill mottatt 05.11.21
Forsvarsbygg
Statskog (grunneier)
Telenor
Troms kraft (ARVA)

I tillegg er Bladet Nordlys AS og Mediehuset iTromsø AS orientert.
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