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1 Høringen 

1.1 Planprosessen 

Statens vegvesen skal i samarbeid med Tromsø kommune lage en detaljreguleringsplan for 
E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé, med hjemmel i Plan og bygningslovens §3-7. Statens 
vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk 
vedtak. For å vise hvilke problemstillinger som skal vurderes i det videre planarbeidet, er det 
utarbeidet et planprogram. 

Hensikten med planarbeidet er å gi en mer fremkommelig, kortere og sikrere innfartsveg til 
Tromsø. 

De planlagte tiltakene er av kommunen vurdert til ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning. 

Oppstart av planarbeidet med utlagt planprogram ble i henhold til Plan- og bygningslovens 
§12-8 annonsert i avisa den 19.12.2019. 

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging med forslag til planprogram ble sendt ut til 
sektormyndigheter samt grunneiere og andre berørte. 

Planprogrammet ble sendt på høring i tiden 19.12.2019-06.02.2020 på følgende steder:  

• Statens vegvesen, Stakkevollveien 35/37, 9010 Tromsø 
• Internett: www.vegvesen.no/ramfjord  

1.2 Sammendrag 

I forbindelse med oppstartsvarslingen er det mottatt 54 innspill fra 
sektormyndigheter/offentlige instanser og 11 innspill 43 fra private aktører. 

Det ble sendt inn mange innspill og kommentarer til oppstart av planarbeidet med 
KU/planprogram. Mange kommentarer omhandler samme tema. Tilsvarende er disse 
kommentarene svart ut veldig likt, noe som ikke lar seg unngå.  

Øyenfallende er at veldig mange kommentarer gjelder trasévalg. Da planoppstart med 
planprogram ble varslet oppfordret Statens vegvesen å komme med innspill til det konkrete 
planarbeidet for vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. Alle kommentarer angående trasévalg er riktignok kommentert/svart 
ut, men er ikke relevant for dette reguleringsplanarbeidet. 

Følgende har oversendt innspill/merknader: 

Offentlige aktører:  
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

• Innspillet deres gikk ut på at DSB har ansvar for samfunnssikkerhet og at 
dette ivaretas i samarbeid med fylkesmannen.  

• Fiskeridirektoratet 
• Innspillet gikk ut på kystnære fiskeriinteresser og at det er registrert gytefelt 

for torsk, samt forholdet at evt. vegfyllinger kan komme i berøring med dem. 
• UiT 

http://www.vegvesen.no/ramfjord
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• Innspillet deres gikk ut på at det ønskes mer detaljert informasjon om evt. 
inngrep i sjøen for å kunne vurdere behovet for en evt. marinarkeologisk 
befaring.  

• Kystverket 
• Innspillet deres gikk ut på å opplyse om hvem som er rett myndighet for 

hvilke tiltak etter havne- og farvannsloven. Det er videre opplyst om 
seilingshøyden til brua over Ramfjorden og gitt innspill hva som bør tas med i 
planbeskrivelsen/planbestemmelser. 

• Direktoratet for mineralforvaltning 
• Innspillet deres gikk ut på hvordan en kan ivaretar massehåndtering i 

planprogrammet og planarbeidet.  
• Tromsø kommune 

• Innspillet deres gikk ut på evt. utslipp i anleggs- og driftsfasen i fjorden og 
det er gitt råd ifm. med hvordan strømningsmålinger bør gjennomføres.  

• Sametinget 
• Innspillet deres gikk ut på at det varsles kulturminnebefaring for å avklare evt. 

ukjente samiske kulturminner. Det ønskes at konsekvensene for samisk 
fjordbosetting og utmarksbruk skal beskrives. 

• Mattilsynet 
• Innspillet deres gikk ut på hvordan en bør ivaretar vannkilder og 

vannforsyning til grunneiere i planområdet.  
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

• Innspillet deres gikk ut på noen mindre merknader til planprogrammet. Disse 
gjelder skred i bratt terreng, kvikkleire, flom og vassdrag.  

• Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
• Innspillet deres gikk ut på flere tema, deriblant KU-kravet. Fylkesmannen viet 

temaet naturmangfold stor oppmerksomhet etter at det er 
ålegressforekomster i planområdet, samt at det holder ulike arter fisk til i 
Ramfjorden. Ytterligere tema som er tatt opp er friluftslivet, reindrift, 
landbruk og samfunnssikkerhet. 

• Troms og Finnmark fylkeskommune 
• Innspillet deres gikk ut på kollektiv, forholdet til nærliggende fylkesveg, 

gående og syklende og friluftsliv. For kulturminnevernet er det ikke behov for 
ytterligere undersøkelser.  

 

Det er mottatt følgende fra private grunneiere/aktører: 

• Anders Boltås med spørsmål om vannforsyning. 
• Geir Arne Olsen med synspunkt på trasévalg. 
• Alf Harald Johansen stiller spørsmål ifm. et renoveringsprosjekt hvor mye 

eiendommen vil bli berørt av planarbeidet. 
• Fred Gøran Karlsen med spørsmål angående temaene grunnforhold, støy og støv. 
• Tindtunellen Tromsø As med kommentarer til trasévalg og samfunnsøkonomiske 

betraktninger. 
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• Keth Wøhni med spørsmål til trasévalg, vannforsyning og økonomiske 
forhold/erstatning. 

• Renate Hemmingsen med kommentarer til vannforsyning, adkomst til utmark, skred, 
støy og kollektiv. 

• Torill Hauan med innspill om oppføring av tre hytter. 
• Vidar Brox som har informasjonsbehov om planforslaget fra 2011. 
• Trond Håvard Varvik med spørsmål om Mostadbrua. 
• Magnar Richardsen med kommentarer til trasévalg. 
• Eddy Sandra Helene Wilhelmsen med kommentarer til støy og kartlegging av faunaen 

i Ramfjorden. 
• Evy Vivian Wilhelmsen med kommentarer til støy og kartlegging av faunaen i 

Ramfjorden. 
• Odd Harald Johansen med innspill om adkomstmuligheter til utmark og 

vannforsyningen. 
• Hilde Karlsen med kommentarer til trasévalg, støy, vannforsyning og økonomiske 

forhold/erstatning. 
• Ann Rita Robertsen og Trond Arne Nilsen med spørsmål om økonomiske 

forhold/innløsning. 
• Janne Karlsen spørsmål om grunnforhold, lokal adkomstveg og adkomstmuligheter til 

utmark. 
• Ronny Andre Lyngmo med kommentarer til trasévalg. 
• Gunnar Nerdrum med kommentarer til trasévalg og grunnforhold. 
• Liv Grete og Karstein Johansen med kommentarer trasévalg, støy, vannforsyning og 

tilrettelegging for friluftsliv. 
• Rolf-Øystein Sandvoll med kommentarer til trasévalg. 
• Ramfjord utviklingslag med kommentarer til vannforsyning.  
• Håkon Omma/Magnhild Nilsen med innspill til adkomstmuligheter til utmark. 
• Rønnaug Nilsen med innspill til adkomstmuligheter til innmark, skog og 

vannforsyning. 
• Geir Widding med kommentarer til trasévalg, vannforsyning og adkomstmuligheter. 
• Breivikeidet utviklingslag med kommentarer til trasévalg, støy, grunnforhold, 

planprosessen og samfunnsøkonomiske betraktninger. 
• Odd Altmann støtter Tindtunell Tromsø As sin merknad. 
• Sørbotn grunneierlag med kommentarer til konsekvensutredning, adkomstmuligheter 

til utmark, friluftsliv, elgtrekk, utfyllinger i sjøen og gatelys. 
• Arild Karlsen med kommentarer til trasévalg, adkomstmuligheter til 

eiendommen/utmark, vannforsyning, støy, raste- og bussholdeplass. 
• Fiskarlaget nord med kommentarer til gyteområder og ålegresseng. 
• Magne Nymo med kommentarer til trasévalg og samfunnsøkonomiske betraktninger. 
• Norges lastebileier-forbund (NLF) med kommentarer til trasévalg og 

stigningsforhold. 
• Ragnhild Torgersen med innspill på trasévalg, støy og erstatning.  
• Vegard Skogland med kommentarer til vegtrasé, støy, støv, økonomi, naturmiljø, 

utslipp m.m. 
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• Barlindhaug eiendom med kommentarer til utvikling av næringseiendommen på 
Laukslett. 

• Harald Bjørn Hansen med kommentarer til trasévalg, støy, luftkvalitet, vannkilder. 
• Isabella Hansen med kommentarer til trasévalg. 
• Jostein Karlsen med innspill til vannforsyning. 
• Lyngen Næringsforening med kommentarer til trasévalg og 

konsekvensutredningskravet. 
• Per Magne Norheim med kommentarer til trasévalg. 
• Ragnhild Sandøy med kommentarer til trasévalg. 
• Solveig og Ulf Johansen med kommentarer til trasévalg. 
• Tindtunellen Tromsø As med samme kommentarer som tidligere. 
• Ullsfjordforbindelsen As med kommentarer til trafikkmengden. 

 
Statens vegvesen har vurdert innkomne innspill til varsel av planoppstart og kommentarer til 
planprogrammet.  

Planprogrammer fremlegges til politisk behandling og endelig fastsettelse og det er ikke 
funnet grunn til å endre det utlagte forslaget til planprogram. 
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2 Innspill mottatt etter varsling av planoppstart/høring av 
planprogrammet 

Det er i perioden med varsling av planoppstart mottatt 11 merknader fra 
sektormyndigheter/offentlige instanser og 43 merknader fra private aktører. 

I dette kapitlet redegjøres det for alle innkomne innspill. Det er skrevet et sammendrag av 
alle merknadene etterfulgt av Statens vegvesen sine kommentarer til disse. 

Merknadene er vedlagt i sin helhet bakerst i dette heftet. 

2.1 Uttalelser fra sektormyndigheter/offentlige aktører 

2.1.1 Uttalelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

DSB har ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender derfor dette generelle 
svaret.  

Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  

DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:  

• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter  

• Transport av farlig gods  

• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg  

• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB 
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er 
nødvendig. 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 dersom direktoratet samarbeider med 
fylkesmannen. 

2.1.2 Uttalelser fra Fiskeridirektoratet 

Fiskeridirektoratet 10.01.20 

Fiskeridirektoratet har to innspill i forbindelse med oppstartsvarslingen: 

1) Kystnære fiskeridata  
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Fiskeridirektoratet region Nord har over tid registrert kystnære fiskeridata (bruks- og 
ressursområder for fiskeriinteressene, herunder også samiske fiskeriinteresser). I 
Ramfjorden har vi ingen registrerte data.  

Havforskningsinstituttet har kartlagt et gytefelt for torsk som omfatter hele Ramfjorden 
ut til Hundbergan. Gytefeltet er kategorisert som lokalt viktig.  

2) Utfylling i sjø  

Av hensyn til gytefeltet og det marine livet forøvrig er det ønskelig at all utfylling i sjø 
skjer seint om høsten og tidlig vinter. 

Fiskeridirektoratet 12.02.20 

Fiskeridirektoratet ettersendte et tillegg til svar på varsel om oppstart 12.02.20.  

Fiskeridirektoratet viser til at det er registrert et bløtbunnsområde fra Kjoelvbukta til 
Fagernes om inneholder flere ålegressenger. Flere av disse ligger utenfor Leirbakken. 
Fiskeridirektoratet viser til at bløtbunnsområder og ålegressenger er viktige 
funksjonsområder for marint biologisk mangfold generelt. Fiskeridirektoratet fraråder i 
utgangspunktet tiltak som kan påvirke ålegressengene og bløtbunnsområdene negativt. Det 
bør alltids søkes løsninger som medfører at forekomstene ikke påvirkes direkte, for 
eksempel gjennom å legge traseer for kabler og ledninger utenom de registrerte 
forekomstene.  

Fiskeridirektoratet viser også til at prinsippene naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til 
grunn.  

Fiskeridirektoratet understreker viktigheten av at temaene bløtbunnsfjære og 
ålegresslokalitet skal utredes og ber om at det søkes å finne en løsning for å bevare det 
marint biologisk mangfold i området.  

Kommentar Statens vegvesen: 

Innspillet om gytefelt for torsk tas til orientering. Tiltak som utføres i sjøen er bygging av 
brua mellom Hans Larsa neset og Leirbakken, samt en mindre utfylling i sjø ved Storkollen. 

Når det gjelder utfylling i sjø skal den reduseres til et minimum slik at inngrepet er minst 
mulig. Likevel er det noen plasser ikke mulig å unngå. Vi tar innspillet fra Fiskeridirektoratet 
med videre i planleggingen og vurderer foreslått tidsrom når en kan fylle ut i sjøen. 

En drøfting av naturmangfoldloven og dens prinsipper vil være en del av planforslaget som 
sendes ut på høring.  

Når det gjelder ålegrasengene utenfor Leirbakken vil prosjektet ha fokus på avbøtende tiltak, 
restaurering eller flytting/revegetering av ålegras. I første omgang er det tenkt å foreta en ny 
avgrensning av lokalitetene, for å bedre kunnskapgrunnlaget. Viser for øvrig til Staten 
vegvesen sin kommentar til innspillet fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark lenger ned i 
dokumentet.  
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2.1.3 Uttalelse fra Norges arktiske universitetsmuseum (UM) 

UM viser til uttalelser til opprinnelig planforslag for vestre trase i både 2006 og 2009 hvor 
det ikke har vært noen merknader. Etter kulturminnelovens § 14 er UM rette myndighet for 
forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune.  

Planforslaget vil legge til rette for nye E8 på strekningen Sørbotn-Laukslett som avviker en 
del fra arealet avsatt i kommunedelplan i 2008. Når det gjelder tiltak i sjø, ble strekningen 
for brua av Ramfjord mellom Hans Larsa-neset og Leirbakken dekt av marinarkeologisk 
befaring utført av UM i 1999 uten at det ble registrert kulturminner under vann. Plangrensen 
streker seg imidlertid lenger ut i sjøen enn planforslaget i 2008 i strekningen fra 
Storsteinbukta i sør til Kjørneset i nord. Planlagte tiltak i sjø her ble ikke nærmere spesifisert 
i planprogrammet. Det bes om oversendelse av detaljopplysninger angående beliggenhet og 
størrelse av planlagte tiltak i sjø som grunnlag til vurdering av eventuelle varsel om 
marinarkeologisk befaring i god tid før offentlig høring. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Innspillet tas til etterretning. Staten vegvesen skal oversende detaljopplysninger angående 
beliggenhet og størrelse av planlagte tiltak i sjø så snart dette foreligger på skissestadiet.   

2.1.4 Uttalelse fra Kystverket 

Det varsles om oppstart av reguleringsplan for E8 Ramfjord (Sørbotn – Laukslett) i Tromsø 
kommune. Planområdet er i hovedsak på land med berøring i sjø på vestsiden av Sørbotn 
samt område for bro over fjorden fra Leirbakken til Hans-Larsa-neset.  
Planområdet er så langt som Kystverkets opplysninger nå tilsier ikke i berøring med Statens 
forvaltningsareal i kommunalt sjøområde. Dette betyr at eventuelle tiltak innenfor 
planområdet som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, må få slik tillatelse fra 
kommunen. Unntaket er etablering av større innretninger (i dette tilfellet broer) som skal 
behandles av Kystverket. Dette fremgår av (ny) havne- og farvannslov § 14.  
 
Merknad fra Kystverket  
Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene alene. 
Dette vil gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle 
utbyggere.  
 
Planområdet i Ramfjorden er ifølge farledsforskriften kommunalt sjøområde der kommunen 
er rette forvaltningsmyndighet etter både plan- og bygningsloven og havne- og 
farvannsloven. Søknad om tillatelse til tiltak etter begge lovverk skal rettes til kommunen. 
Fremtidig søknad om tillatelse til etablering av bro skal rettes til Kystverket.  
Kystverket vil med dette også kommentere henvendelse fra Statens Vegvesen v/Johan Marius 
Kjelling 10.1.2020 der Kystverket bes kommentere seilingshøyde på brua. I prosjektet er det 
lagt til grunn en seilingshøyde på 20 meter (HAT). Kystverket vurderer at dette er 
tilstrekkelig. Dette beror på nautisk vurdering der man har benyttet «Den Norske Los» og 
AIS-data.  
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Planlegges det tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen, må dette avklares 
med eierne av disse. Dette av privatrettslige hensyn. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Det legges stor vekt på at planbeskrivelsen skal være brukervennlig og et godt 
planinstrument. Vi anser det som uproblematisk å supplere planbeskrivelsen med 
bakgrunnsinformasjon om gjeldende regelverk når det gjelder både forvaltningsansvaret i 
sjøområder m.m. 

Statens vegvesen har en løpende dialog med Tromsø kommune som er involvert i hele 
planprosessen. Formaliteter angående nødvendige tillatelser for eventuelle fyllinger i 
sjøområder der kommunen har forvaltningsansvar tas opp direkte med Tromsø kommune. I 
forbindelse med prosjektering av brua over Ramfjorden tar Statens vegvesen kontakt med 
Kystverket for å ordne alle nødvendige tillatelser.  

Statens vegvesen takker for tilbakemeldingen angående seilingshøyden for brua over 
Ramfjorden og planlegger videre med en seilingshøyde på 20 m. 

2.1.5 Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, 
og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig 
utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske 
ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt 
i saker etter plan- og bygningsloven. 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida og å 
hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. 
 
Uttalelse 
Eksisterende E8 går igjennom en registrert forekomst av sand og grus av lokal betydning. 
Ved bygging av ny forbindelse over Ramfjorden, vil E8 føre til et større inngrep i, eventuelt 
båndlegging av, denne forekomsten. Det er tidligere tatt ut masser i forekomstområdet. 
 
Planprogrammet bør utarbeide mål og handlingsplaner for massehåndteringen i prosjektet, 
aktuelle tema kan være; 

• Kartlegging av tilgjengelige forekomster av aktuelle byggeråstoff innenfor 
planområdet og i nærliggende områder til planen, for å sikre at eventuell tilførsel 
av byggeråstoff skjer med kortest mulig transportavstand. 

• Utnyttelsesgrad, gjenvinning og lagring av overskuddsmasser er en del av en 
helhetlig og bærekraftig mineralforvaltning, jfr. Nasjonale forventninger og DMF 
mineralstatistikk. Eventuelle overskuddsmasser med brukskvaliteter som 
byggeråstoff bør benyttes til bygge- og istandsettingsprosjekter i 
nærområder/regionen, for å i størst mulig grad unngå permanent deponering på 
land eller i sjø. 

• Utarbeidelse av oversikt over lagringsplasser og deponier med beskrivelse av type 
masser som lagres, om massene kan utnyttes og hva de kan brukes til.  
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Kommentar Statens vegvesen: 

I forslag til planprogram er massehåndtering nevnt som en aktuell problemstilling for 
planarbeidet. Dette vil bli vurdert i det videre planarbeidet og nærmere beskrivelse av 
massehåndtering vil skje i planbeskrivelsen.  

Statens vegvesen har allerede sett og pekt ut aktuelle områder der en kan hente masser. 
Prosessen er ikke avsluttet enda og det skal utarbeides separate reguleringsplaner for disse 
massetakene. Å redusere klimagassutslippet er et overordnet mål ifm. alle aktiviteter i 
Statens vegvesen og dermed er det i høyeste grad relevant å sikre tilgang til masser mtp. 
kort transportveg. En lang transportveg vil også være fordyrende for prosjektet er med den 
styringsrammen som er kommet fra Samferdselsdepartementet er det ut ifra 
samfunnsøkonomiske hensyn viktig med tilgang til masser i nærheten av prosjektområdet. I 
prosjekter med masseoverskudd er Statens vegvesen opptatt av å gi bort disse masser til 
samfunnsnyttige formål da deponering/dumping i sjø ikke er ønskelig. Foreløpig er det ikke 
avdekket et masseoverskudd som må kjøres til deponi. 

2.1.6 Uttalelse fra Tromsø kommune 

Tromsø kommune ved Seksjon for Vann og avløp har fått utført resipient- og 
strømningsundersøkelser i Ramfjorden i perioden 2002 til 2011, totalt fire ulike rapporter. 
Rapportene er tilgjengelig og kan videreformidles dersom det er ønskelig.  
 
Resultatene fra rapportene er kort oppsummert:  

• Terskelfjord med terskeldyp 30 m og maksdyp innenfor terskelen i Sørfjorden på 
59 m. Dette gir tidvis liten utskifting av vannet i Sørfjorden.  

• Oksygenmetningen i vannmassene varierer sterkt i løpet av året. Målinger fra 
høst/tidlig vinter viste oksygenmetning på bare 20 % i bunnvannet, mens det 
etter sirkulasjonsperioder var tilfredsstillende O2-metning i bunnvannet med 
over 80 %.  

• Tilførsel av ferskvann gir også periodevis et «lokk» med lav tetthet og lav salinitet 
i de øvre vannmassene.  

• Resipienten håndterer dagens tilførsel av næringssalter, men bør behandles med 
varsomhet, siden undersøkelsene viser tegn til eutrofiering i strandsonen, 
indikasjoner på organisk materiale i bunnsedimentene og lavt oksygeninnhold 
høst/vinter.  

 
På bakgrunn av dagens kjennskap til resipienten bør tilførsel av partikler, organisk materiale 
og næringssalter ivaretas på tilfredsstillende måte, særlig i Sørbotn, i forbindelse med 
anleggsperioden. Det må vurderes om hensynet til resipienten burde være tema i 
konsekvensutredningen.  
 
Med hensyn på resipienten må det vurderes om det er behov for rensing av overvann fra ny 
E8.  
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Dersom det skal gjøres strømningsundersøkelser i forbindelse med reguleringsplanarbeidet 
anbefales det å gjøre i hele vannsøylen. Eventuelle strømningsundersøkelser som gjøres 
ønsker vi å få tilgang til, slik at vi kan vurdere hvilke konsekvenser endret strømningsbilde 
kan ha på våre utslipp i Ramfjorden. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Viser til fagnotatet «Mulige konsekvenser på hydromorfologiske parametere i Ramfjorden», 
datert 14.04.20, som ligger vedlagt merknadsbehandlingen. Notatet er en faglig 
oppsummering av rapport utarbeidet av Akvaplan-niva i 2006 om Statens vegvesen legger til 
grunn i det videre arbeidet. Notatet Rapporten til Akvaplan-niva konkluderer med brua vil 
medføre lokale endringer i strømforholdene rundt brupilarene, men dette vil ikke ha noen 
effekt på vannutskifting, oksygeninnhold i bunnvannet eller isdannelse.  Statens vegvesen 
planlegger i dag en bru med lengre spenn, innsnevringen i kryssområdet forventes derfor å 
bli mindre enn med brua som var aktuell i 2006.  

Hvis vannkvaliteten vurderes som dårlig må Tromsø kommune se på egne utslipp. Det er 
næringsstoffer fra private utslipp og landbruk/husdyr som er årsaken til lavt 
oksygenmetning i det stagnante bunnvannet.   

2.1.7 Uttalelse fra Sametinget 

Sametinget viser til brev av 17.12.2019 vedlagt forslag til planprogram og varsel om 
oppstart av reguleringsplan for E8 Ramfjorden, strekningen Laukslett, vestre trasé. 
Sametinget viser ellers til møte i planforum 23.01.2020 og til plankart mottatt på e-post fra 
vegvesenet den 24.01.2020, samt til kontakt på e -post med arkeolog Tom André 
Edvardsen.  
 
Innspill vedrørende samiske kulturminner og kulturmiljø - varsel om befaring  
Sametingets undersøkelser i den tidligere planprosessen var av svært begrenset omfang. Så 
vel Sametingets bygningsregistreringsprosjektet 2011-2019 som § 9-undersøkelsene i 
forbindelse med Hålogalandsvegen har gitt oss økt kunnskap om den typen samiske 
kulturminner vi kan finne i planområdet. De tidligere undersøkelsene gir etter Sametingets 
mening ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for det aktuelle planarbeidet. 
Undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven anses derfor ikke som oppfylt for 
planforslaget.  
 
Det må foretas kildeundersøkelser for å få fastslått om noen av de berørte SEFRAK-
registrerte bygningene kan være samiske og automatisk fredet.  
 
Det må gjennomføres feltundersøkelser i forhold til samisk arkeologi og bygningsvern. Det 
må foretas kontrollregistrering av tidligere påviste samiske kulturminner samt søk (visuell 
overflatebefaring) i områder med potensiale, jf. gjennomgangen av de ulike strekningene 
over.  
 
Hensikten med feltarbeidet er å få tilstrekkelig kunnskap til å kunne tilpasse vegtraséen ut 
fra hensynet til automatisk fredete eller verneverdige samiske kulturminner og bygninger. 
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Hvis det oppstår konflikt med verneverdiene og slik tilpasning ikke er mulig, vil Sametinget 
kunne gå inn for dispensasjon etter kulturminneloven i henhold til § 8 fjerde ledd, for 
undersøkelse/frigivelse av kulturminnene.  
 
Feltarbeidet vil bli gjennomført feltsesongen 2020. Sametinget tar sikte på tidlig oppstart. 
Budsjett for undersøkelsene og betalingsaksept vil bli ettersendt.  
 
Feltarbeidet bør gjennomføres før prøveboring (på de strekninger der prøveboring ikke 
allerede er utført). Tidspunktet for befaring av de ulike strekningene kan tilpasses. 
  
Innspill vedrørende reindrift og andre samiske interesser  
I følge Plan- og bygningsloven § 5-1 andre ledd påligger det kommunen å «sikre 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging». Også Sametingets planveileder, 
kapittel 4. i bokstav e) understreker at de som legger frem planer bør «iverksette aktive tiltak 
for å sikre reell medvirkning der siktemålet er å oppnå informert samtykke fra direkte 
berørte samiske interesser og lokalsamfunn, herunder samiske barn».  
 
Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid. 
Samiske interesser og lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt eller siidaer, bygdelag, 
utmarkslag, laksefiskelag, sauebeitelag, forening og andre interesseorganisasjoner.  
 
Sametinget anmoder derfor tiltakshaver om å få fram tradisjonell samisk kunnskap gjennom 
planprosessen og å tillegge denne kunnskapen like stor vekt som den forskningsbaserte 
kunnskapen i det videre arbeidet. Samiske kultursentre, museer og lignende i kommune eller 
region kan ha foretatt dokumentasjonsarbeid av tradisjonell kunnskap som vil kunne være 
relevant i denne sammenheng. Medvirkning og samarbeid fra slike institusjoner vil derfor 
kunne være nyttig. 

Reindrift 
Planområdet inngår i beitearealene til Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt. Både vårbeiter 
med kalvingsområder, sommerbeiter og høstbeiteområder blir berørt. Området har også 
oppsamlingsplass for rein på Kollen, samt flytteveier som blir berørt av ny veitrasé.   
 
Sametinget ser positivt på at planprogrammet legger opp til en konsekvensutredning av 
reindriftsinteressene. Det vil bli nødvendig med avbøtende tiltak for å muliggjøre fortsatt 
bruk av området, slik dere skriver i planprogrammet. Sametinget forutsetter at 
konsekvensutredningen og avbøtende tiltak vurderes i samarbeid med berørt 
reinbeitedistrikt Mauken/Tromsdalen. Det er også viktig at reindrifta får delta i 
detaljplanleggingen av prosjektet slik at arbeidet kan gjennomføres på en effektiv og 
konfliktreduserende måte, for eksempel når det gjelder tidspunkt for anleggsarbeid.    
  
Vi vet av erfaring at store planprosesser og utbygginger kan være krevende å følge opp for 
reinbeitedistrikter, som ikke har egne ansatte og ressurser til administrativt arbeid. Statens 
vegvesen bør sette av egne ressurser til å sikre at reindriftas interesser blir godt ivaretatt og 
fulgt opp under så vel planleggings- som anleggsfase.   
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Sametinget er opptatt av at den samlede belastningen for reineierne i området belyses 
grundig, og at tidligere og planlagte inngrep samlet ikke overstiger folkerettslig terskel. Det 
vil være viktig å se på den samlede belastningen til reinbeitedistriktet i 
konsekvensutredningen jf. plan- og bygningsloven § 3-1 c. Dette kravet er også nedfelt i 
forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017, § 21 som sier at:   
 
«Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller 
godkjente planer eller tiltak i influensområdet skal også vurderes. Der hvor 
reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede virkningene av planer og tiltak innenfor det 
aktuelle reinbeitedistriktet vurderes.»    
 
Dette vil si at konsekvensutredningen skal beskrive konsekvensene av direkte tap av arealer, 
samt indirekte beitetap og de kumulative effektene som følge av den planlagte veitraséen. 
Konsekvensutredningen må også beskrive den samlede belastningen av den aktuelle 
utbyggingen sett i relasjon til tidligere inngrep innenfor reinbeitedistriktet. Det forutsettes at 
konsekvensutredningen bygger på et kunnskapsgrunnlag bestående av både vitenskapelig 
og tradisjonell kunnskap, og at arbeidet blir utført i tett dialog med berørt reinbeitedistrikt.  
 
Nærmere om konsekvenser for samisk fjordbosetting og utmarksbruk  
Den aktuelle reguleringsplanen kan også medføre konsekvenser for samisk fjordbosetting 
og utmarksbruk. Det er derfor viktig at konsekvensutredningen beskriver konsekvensene 
også for den samiske fjordbosettingen og utmarksbruken i Gáranasvuotna. Vi foreslår 
følgende punkter til utredningsprogrammet når det gjelder samisk fjordbosetting og 
utmarksbruk:  
 

• Samisk fjordbosetting og utmarksbruk i de berørte områdene skal beskrives. 
Direkte og indirekte konsekvenser for utmarksbruk som følge av den planlagte 
utbyggingen skal vurderes. Herunder også tap av utmarksbeite for husdyr. 

• Det skal vurderes hvordan tiltakene i anleggs- og driftsfasen vil påvirke 
fjordbosettingen og utmarksbruken, gjennom bl.a. økt aktivitet i planområdet. 

• Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. 

Utredningen skal gjøres på bakgrunn av eksisterende informasjon om samisk fjordbosetting 
og utmarksbruk, eventuelt supplert med befaringer. Berørte organisasjoner og 
privatpersoner skal kontaktes. Det forutsettes at konsekvensutredningen bygger på et 
kunnskapsgrunnlag der også tradisjonell/erfaringsbasert kunnskap inngår. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Når det gjelder behovet for ytterligere feltundersøkelser av samiske kulturminner, så vil det i 
planforslaget bli lagt inn hensynsoner på de aktuelle områdene som det refereres til i 
innspillet. I planens bestemmelser legges inn rekkefølgekrav som forutsetter Sametinget skal 
gjennomføre sine undersøkelser før planvedtak. Når de påkrevde undersøkelsene er 
gjennomført vil eventuelle funn ivaretas i iht. kulturminnelovens bestemmelser og 
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retningslinjer. Statens vegvesen ber om at budsjett oversendes snarest og at befaring 
gjennomføres så snart det er barmark.  

Når det gjelder innspillet vedrørende samisk fjordbosetning og utmarksbruk så vil dette ikke 
bli lagt inn som konsekvensutredningstema. En faglig redegjørelse og drøfting av temaet vil 
foreligge i eget notat/rapport, og fremkomme i planbeskrivelsen.  

2.1.8 Uttalelse fra Mattilsynet 

Mattilsynet mener at Statens vegvesen vanligvis bruker å være veldig flink med å ta hensyn 
til drikkevannet. Det vil likevel minnes om at det må kartlegges og ha en plan for de 
vannforsyningene som ligger langs traséen, slik at en unngår noen forsinkende innsigelser i 
saken. Ta gjerne kontakt med Mattilsynet.  

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen kan opplyse om at det er satt i gang en kartleggingsprosess der alle private 
drikkevannskilder skal kartlegges. Vi går i dialog med berørte grunneiere, men 
kartleggingsprosessen er ikke avsluttet før det er befaringssesong og alle vannkilder 
tilgjengelig.  

2.1.9 Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) 

NVE viser til oversendt varsel om oppstart samt til møte avholdt 30.1.2019. NVE viser også 
til innsigelse til forrige planrunde i datert 17.10.2011 samt trekking av innsigelse datert 
10.11.2011. NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare og 
energianlegg blir vurdert og innarbeidet i planer etter plan- og bygningsloven. 

Innsigelsen i 2011 var basert på at planen ikke synliggjorde konsekvensene for vassdragene 
i veitraseen. Innsigelsen ble trukket etter en dialog samt endringer i planbeskrivelse og 
planbestemmelser. 

NVE vil nå i enda større grad ha fokus på at inngrep i og ved vassdrag er beskrevet og 
ivaretatt godt nok i planbeskrivelse og planbestemmelser. NVE mener det er en fordel å ta 
dette gjennom samordning av plan jf. vannressursloven § 20. NVE vil derfor vurdere om 
tiltak i vassdrag kan medføre fare eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at 
det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de 
hensyn som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter 
vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20. Dette forutsetter at reguleringsplanen gir en god 
beskrivelse av tiltakene og at konsekvensene for allmenne interesser er vurdert, beskrevet 
og ivaretatt. Innspill til planprogram Vi ser at planprogrammet ivaretar de temaområder som 
NVE mener må utredes nærmer og at det blir en vurdering og oppdatering av tidligere 
planforslag i henhold til dagens krav. Vi har noen mindre merknader til planprogrammet. 

• Skred i bratt terreng: Det er avhold et møte mellom STATENS VEGVESEN og NVE 30.1 
med orientering om nyere faresonevurderinger bl.a basert på et høyre sikringsnivå 
(1/100) enn tidligere for skred i bratt terreng.  
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• Kvikkleire: Det ble informert om at det så langt (inkludert nyere boringer i vinter) er 
funnet kvikkleire i et mindre område ved foten av leirbakken. Det vil bli avholdet et 
møte mellom geoteknikker i Statens vegvesen og NVE for vurdering om det er behov 
for ytterligere geotekniske undersøkelser og vurdering av områdestabilitet. NVE 
minner om at ved funn av kvikkleire eller masser med sprøbruddegenskaper 
forutsetter vi at vår veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» blir lagt til 
grunn.  

• Flom: Veitraseen ligger i bratt terreng og utfordrende å finne gode løsninger for 
kryssing av vassdrag. Kryssing bør berøre vassdraget minst mulig. NVE anbefaler 
bruer fremfor kulverter og rør ved kryssinger. Kulverter/stikkrenner er sårbare for 
tilstopping og er ofte uheldig for naturmiljøet. Vedrørende flomfare forholder seg 
Statens vegvesen til dagens krav i N200 om 200 årsflom samt klimapåslag 1.3 for 
dimensjonerende avrenning (Qdim) i Troms Fylke. NVE anbefaler at det legges på et 
klimapåslag på minst 1.4 på intens nedbør.  

• Vassdrag: Beste tilgjengelige kunnskap om allmenne verdier knyttet til vassdragene 
må foreligge. Det må beskrives hvordan kryssing og tiltak i nærområder av vassdrag 
vil påvirke flomfaren og de allmenne verdiene i vassdragene.  

• OED har i vedtak 8.11.2018 ment at «en utbygging av Reipkrokelva kraftverk gi 
betydelige negative konsekvenser for reindrift, og i noen grad redusere verdier 
knyttet til naturmangfold, landskap og friluftsliv. Etter en helhetsvurdering finner 
departementet at fordelen og nytten ved tiltaket er mindre enn skadene og ulempene 
for allmenne og private interesser. Vilkåret for konsesjon er således ikke oppfylt, jf. 
vannressursloven § 25». I saksutredningen er det utført en del vurderinger av verdier 
knyttet til vassdraget som kan muligens kan være til nytte for vegprosjektet  

 
NVE minner om at de vil ha fokus på om veiutbyggingen vil kunne medføre fare for 3 part, 
det er derfor viktig at det vurderes av Statens vegvesen om dette er godt nok belyst i 
eksisterende og nye farevurderinger.  
 
Innspill til varsel om oppstart:  
 
Naturfare:  
Alle fareområder og påkrevde sikringstiltak skal komme frem av plandokumentene. 
Tilstrekkelig sikkerhet for omkringliggende arealer dokumenteres. Fareområder avsettes 
som hensynsområder med vilkår. Det er forhold som Statens vegvesen selv ivaretar i 
vegplanlegging  
 
Naturverdier og flom knyttet til vassdrag:  
Vegstrekningen krysser flere større og mindre vassdrag/bekker der det vil anlegges bruer, 
stikkrenner eller kulverter. Det kan være store naturverdier også ved små vassdrag og 
uheldig utforming av stikkrenner/kulverter kan også gi problemer langs vassdraget. 
Konsekvenser av vassdragsinngrep og ev kompenserende tiltak må dokumenteres i 
reguleringsplanen (både hydrauliske og miljømessige forhold) slik at en vurdering etter 
vannressurslovens bestemmelser er mulig. 
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Konsekvenser av vassdragsinngrep og ev kompenserende tiltak må dokumenteres i 
reguleringsplanen (både hydrauliske og miljømessige forhold) slik at en vurdering etter 
vannressurslovens bestemmelser er mulig.  
NVE ønsker at planen skal belyse:  
 

• Vil byggingen av veianlegget (veg, bruer, massedeponi, midlertidige tiltak) ha 
virkning for flomforholdene/skredforholdene/ 
vassdragsmiljø/erosjon/masseavlagring/isgang oppover og nedover i vassdraget?  

• Kryssing av vannveier bør skje slik at det berører vassdraget minst mulig. Bekker bør 
være åpne og anbefaler derfor bruk av bruer fremfor kulverter ved kryssinger. Vi 
anbefaler at det velges så store dimensjoner på stikkrenner og kulverter at disse kan 
graves noe ned i eksisterende bunnsubstrat, samt at det ikke oppstår oppstuvning 
oppstrøms side av vegen eller erosjon på nedstrøms side.  

• Det må i planen vises hvordan eventuelle bekkelukkinger skal utformes for ikke å 
medføre en fare ved tilstopping.  

• Nærføringer og utfyllinger i vassdrag og bekker både av selve veglinja og av 
eventuelle deponiområdet.  

• Utforming av pilarer og brufundament, dersom dette påvirker flom, erosjon, skred 
eller vassdragsmiljø  

• Flomfare, som kan forårsake fare for omkringliggende bebyggelse  
• Anleggsfasen inkludert midlertidige massedeponier og kryssing av vassdrag  

 
Vassdrag må vises som eget arealformål i plankartet. Videre er det viktig at vannstrengen 
tegnes inn i forhold til plassering av inngrep som brukar, utfyllinger med mer.  
NVE mener man bør sette krav til utformingen av vassdragskryssingene i planbestemmelsene 
for å sikre tilfredsstillende dimensjonering og vassdragsteknisk utforming. Innarbeiding av 
fareområder i plan som hensynssoner og tilknytte bestemmelser til disse som ivaretar 
sikkerheten.  
 
Annen veggrunn og kantsoner  
Kantsonen – det naturlige vegetasjonsbeltet langs vassdrag – er i vannressursloven § 11 gitt 
særskilt beskyttelse. Foruten å være levested for dyre- og planteliv bidrar den til å hindre 
erosjon og avrenning inkludert forurensing fra landsiden. Det er naturlig at intensjonen med 
bestemmelsen er innarbeidet i reguleringsplanen. Det er også viktig at dette blir vektlagt i 
seinere detaljprosjektering og rigg- /marksikringsplan.  
NVE mener at reguleringsformålet Annen veggrunn – tekniske anlegg, helt til vassdragene, 
bør unngås Reguleringsformålet åpner for til dels betydelige terrenginngrep selv om 
reguleringsbestemmelser muligens vil kunne stille krav til et mer differensiert bruk? 
Plankartet og planbestemmelsene skal vise til at det opprettholdes en buffersone langs 
vassdragene og NVE ber om at annen veggrunn trekkes vekk fra vassdragene. 

Tiltak som senking av veglinjen samt oppstramming av fyllinger i nærheten av vassdrag er 
tiltak som kan medføre mindre omfangsrike utfyllinger og bør vurderes.  
I de områder der det er påkrevd sikring i vassdrag og vassdragsmiljøet p.g.a naturfare må 
dette beskrives og omfang av tiltakene klart fremgå av planmaterialet.  
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Kraftlinjer – Alle delstrekninger  
Kraftlinjer i distribusjonsnettet, reguleres som i foreliggende planforslag med hensynssone 
H370. Vi ber om at Troms kraft som er eier av distribusjonsnettet her kontaktes.  
Vi håper at våre innspill og merknader blir innarbeidet i den videre detaljplanleggingen, 
bruprosjekteringen, rigg/marksikringsplan og i ytre miljøplan. Vi vil påpeke viktigheten av at 
uheldige inngrep i og langs vassdrag også må unngås i anleggsfasen, og at de hensyn vi har 
uttalt oss til i denne uttalelsen dermed også gjelder for midlertidige inngrep i 
anleggsperioden. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Alle innspillene knyttet til planprogrammet tas til etterretning, men det er ingen av 
innspillene som fører til at planprogrammet blir endret.  

Alle innspillene knyttet til videre planarbeid tas til etterretning. Det er allerede opprettet 
dialog med Troms kraft. Viser også til at det er avholdt et informasjonsmøte mellom NVE og 
Statens vegvesen og det er i vår interesse å videre dialog og samarbeid med NVE.  

2.1.10 Uttalelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Konsekvensutredning  

Statens vegvesen vurderer tiltaket å falle inn under Forskrift om konsekvensutredninger (KU-
forskriften) § 6 Planer og tiltak som alltid skal utredes for konsekvenser og ha planprogram 
eller melding, bokstav b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg 
I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en 
tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. I vedlegg I 
faller tiltaket inn under pkt. 7. e) Andre vei- og jernbanetiltak med investeringskostnader på 
mer enn 750 millioner kr.  

Fylkesmannen er enig i denne vurderingen.  

Statens vegvesens vurdering er videre at konsekvensene av det konkrete tiltaket i all 
hovedsak er utredet i forbindelse med kommunedelplan 0240 (KDP 2008). Den videre 
planprogramprosessen skal belyse behovet for nye og/eller mer omfattende/detaljerte 
utredninger. Videre står det i planprogrammet at «Det skal ikke gjøres en fullstendig ny 
konsekvensutredning for tiltaket. Statens vegvesen har utført en faglig gjennomgang av 
konsekvensutredningen for kommunedelplanen i 2008, og funnet at denne på flere tema 
fremdeles er dekkende. For noen tema er det behov for oppdateringer/utdypinger.» Vi er 
også enig i denne vurderingen, men vil i det som står under komme med noen kommentarer 
til utredning og vurdering av de enkelte deltemaene.  

Beskrivelse av prosjektet  
Vi savner bedre beskrivelser og illustrasjoner som sier noe om omfanget av tiltakene. I møte 
med dere den 30.01.2020 presenterte dere i stor detalj vegløsningen for vestre trase. Mye av 
dette materialet kunne i større grad vært vist frem i kapitel 4 «Beskrivelse av prosjektet». Det 
er en fordel om dere gjennom planprogrammet gir detaljerte beskrivelser og illustrasjoner 
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som viser hvordan en veg med redusert versjon av vegklasse H5 vil fremstå i planområdet. 
Berørte parter kan da allerede ved planprogrammet få et inntrykk av hvilke tiltak en ønsker 
inn i planområdet. Ut fra vår vurdering vil etablering av tiltaket kreve store utfyllinger som vi 
mener må beskrives i planprogrammet. Vi mener også at dere må få beskrive og illustrere 
behovet for fyllinger/fyllingsfot knyttet til brua som også er en vesentlig del av tiltaket. 
Vegutbyggingen medfører kryssing av flere bekker, og planprogrammet inneholder ikke 
beskrivelse av hvilke utforminger av elvekryssing som vurderes. Det bør lages beskrivelse av 
bruovergang ved Sørbotnelva med planlagt tidspunkt, omfang av fyllingsmasser og 
påvirkning på elva under arbeidet. Det bør også lages beskrivelse av kryssing av bekker på 
vestsiden av Ramfjorden. Hvilken utforming vil disse ha?  

Plankart  
Vi anbefaler at Statens vegvesen utarbeider detaljreguleringen i flere vertikalnivå. Slik vi ser 
det nå må dette som et minimum gjøres ved kryssing av Sørbotnelva og Ramfjorden. Dette 
vil gi en tydelig og forutsigbar plan og bidra til å ivareta naturinteresser og allmenne 
interesser på en god måte.  

I møtereferat fra møte 23.10.2020 mellom Statens vegvesen og Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark fremgår det at «Når det gjelder skredsikringstiltak i form av nettinger ol. vil det gi 
arealbeslag utenfor reguleringsplanområdet, men er ikke en arealkrevende sak. Slike tiltak 
utløser ikke krav om reguleringsplan og vi ser ikke behovet for å regulere slike tiltak.» Vi vil 
anbefale at areal for skredsikringstiltak tas med i varslet planområde. Slike tiltak vil oftest 
være å anse som tiltak etter plan- og bygningsloven og det vil være hensiktsmessig å 
regulere disse tiltakene gjennom planprosessen. Vi registrerer at varslet planområde 
inkluderer blant annet området opp mot Storkollen der det er tenkt skredsikringstiltak og 
går ut fra at planen har til hensikt å regulere områdene med skredsikringstiltak.  

Naturmangfold  

Rammer og premisser for planarbeidet:  
Det er tre naturreservater med RAMSAR-status i Balsfjorden. Tiltaket er planlagt innenfor et 
økologisk funksjonsområde for flere av artene som hører til i disse verneområdene. I tillegg 
fremkommer det i «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» at en må 
legge til grunn FNs bærekraftmål for samfunns- og arealplanleggingen, samt identifiserer og 
tar hensyn til viktig naturmangfold i planleggingen. Samlede virkninger må også vektlegges.  

Planarbeidet må gjennomføres i samsvar med Forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften). Miljømål for vannforekomstene gitt i vannforskriften og regional plan for 
vannforvaltning, og «Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av regionale 
vannforvaltningsplaner» må legges til grunn. Nye inngrep som berører vannforekomster må 
vurderes etter vannforskriften § 12.  

Nasjonale føringer for samferdselssektoren sier blant annet:  

• Etatene og underliggende virksomheter skal minimere de negative effektene på 
naturmangfold og vannmiljø (…)  

• I planprosesser er det viktig at hensyn til naturmangfold og vannmiljø og andre 
konsekvenser blir utredet tidlig og at etatene tenker helhetlig vannforvaltning (…)  
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• Samferdselssektoren er i sine sektorvedtak forpliktet til å vurdere alle nye inngrep 
som berører vannforekomster etter vannforskriften § 12.  

Ålegressenger inngår som en av flere truede naturtyper på OSPAR-konvensjonens liste og 
som trenger ekstra beskyttelse for fremtiden.  

Planleggingen som berører kantvegetasjon langs vassdrag og inngrep i bekker på vestsiden 
av Ramfjorden i Reipkrokelva og Sørbotnelva må gjøres utfra de regler som gjelder for 
inngrep i vassdrag.  

Utredningstema og problemstillinger:  
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet som berører natur, jf. naturmangfoldloven § 7. Det skal 
fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i 
vurderingen av saken. Manglende vurdering etter naturmangfoldlovens alminnelige 
bestemmelser er å anse som saksbehandlingsfeil, på lik linje med brudd på § 17 i 
forvaltningsloven - ”forvaltningsorganets utrednings – og informasjonsplikt”. Når Statens 
vegvesen utarbeidet et forslag til detaljregulering for E8 Sørbotn-Laukslett, vestre alternativ i 
2011 ble drøftingen etter naturmangfoldlovens §§8-12 gjennomført først den 22.11.2011, 
dvs. etter at planforslag ble oversendt til Tromsø kommune for vedtak. Vi ber dere legge 
vekt på drøftingen etter naturmangfoldloven når dere nå har anledning til å gjøre justeringer 
av vestre trase.  

VANN:  
Plan for ny E8 i Ramfjord berører to kystvannforekomster og tre elvevannforekomster:  

• 0402021400-2-C Ramfjorden ytre  
• 0402021400-1-C Ramfjorden indre  
• 198-68-R Ramfjorden bekkefelt  
• 198-60-R Sørbotnelva nedre  
• 198-22-R Sørbotnelva  

Miljømål for alle disse er god økologisk og god kjemisk tilstand. Økologisk tilstand i de to 
kystvannforekomstene er klassifisert på grunnlag av kommunal resipientundersøkelse i 
2002. Det foreligger også en resipientundersøkelse fra 2008. Begge undersøkelsene viser 
god tilstand for bunnfauna. Rapporten fra 2008 viser imidlertid også noe forhøyede 
fosforverdier. Om denne utviklingen har vedvart kan dette ha betydning for samlet økologisk 
tilstand i fjorden. Undersøkelsene er imidlertid for gamle til å gjøre en tilfredsstillende 
vurdering av tilstanden i dag. Det hefter derfor usikkerhet ved klassifiseringen, og hvorvidt 
miljømålet blir nådd.  

Registrerte påvirkninger i Ramfjorden indre og ytre er punktutslipp fra kommunalt 
avløpsvann uten rensing, punktutslipp fra renseanlegg og diffus avrenning fra spredt 
bebyggelse. Alle med liten påvirkningsgrad. Påvirkning fra vegtransport er ikke registrert i 
Vann-Nett, men man må kunne anta at det er en viss avrenning fra eksisterende vegnett 
rundt fjorden.  
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Ved planlegging av ny E8 er det nødvendig identifisere endring av eksisterende påvirkninger, 
og effekt av nye påvirkninger.  

Økologisk tilstand i kystvann klassifiseres på grunnlag av biologiske, fysisk-kjemiske og 
hydromorfologiske kvalitetselement, samt vannregionspesifikke stoffer. Av disse vil 
hydromorfologiske kvalitetselement bli direkte påvirket ved bygging av bru og utfylling i 
fjorden.  

Hydromorfologiske kvalitetselement er inndelt i morfologiske forhold og tidevannsregime. 
Fysiske endringer i fjorden må beskrives. Det samme må endringer av tidevannsregime i 
form av dybdevariasjon, dominerende strømretning og vannutskifting i fjordbassenget. 

Videre må også virkning av hydromorfologiske endringer på biologiske og fysisk-kjemiske 
forhold i fjorden gjøres rede for.  

Allerede i 2006 ble det gjort en modellberegning av Hydrofysiske og miljømessige 
konsekvenser av etablering av bru over Ramfjorden i Tromsø kommune (rapport APN-
412.3654). Denne baserte seg på hvordan ny bru vil påvirke lokale strømforhold og 
vannutskifting i fjorden, og konkluderte med at etablering av bru ville gi liten konsekvens for 
det marine miljøet i Ramfjorden.  

Ut fra de opplysninger som er forelagt oss, planlegges teknisk utførelse av brua noe 
annerledes denne gang. Hvordan ny løsning påvirker tverrsnitt, dominerende strømretning 
og vannutskifting i fjordbassenget kan ha betydning for oppnåelse av miljømål i de to 
berørte vannforekomstene.  

Vi mener derfor at det må legges fram en vurdering av hydrofysiske og miljømessige 
konsekvenser basert på ny teknisk løsning. Slik vurdering kan baseres på beregningen fra 
2006, eller det kan gjøres en ny modellering. En faglig redegjørelse er rimelig å forvente, 
dersom ny vurdering baseres på beregningen fra 2006.  

ÅLEGRESS:  
I Statens vegvesen sin drøfting av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, datert 
22.12.2011, fremkom det opplysninger om ålegressenger, som ikke hadde vært gjenstand 
for konsekvensutredning. Ut fra vår vurdering kan det tyde på at NIVAS kartlegginger av 
ålegressenger i Balsfjorden i 2009 ikke har vært en del av det underliggende 
kunnskapsgrunnlaget for detaljreguleringen av E8 Sørbotn-Laukslett, vestre alternativ. 
Gjennom den nye planleggingen av vestre trase har en nå mulighet til å gjøre justeringer og 
ta nødvendige hensyn til ålegressengene.  

Marine økosystemer: Ålegress er en flerårig karplante som danner grønne undersjøiske 
enger på mudder- og leirbunner i havet. De kalles for "fjordens regnskog". Ålegressenger 
kan bli veldig gamle. I Balsfjord i Troms vet man gjennom DNA tester, at engene er opptil 
5000 år gamle. Ålegressenger har en viktig økologisk funksjon med særdeles høy forekomst 
av smådyr, og er viktige leveområder for et mangfold av smådyr og fisk, og dyr som 
assosieres med ålegress kan utgjøre 200 000 individer per kvadratkilometer. En fjord eller 
sund sin evne til å produsere høstbar fisk, f.eks kysttorsk, knyttes ofte opp til om området 
har gode og produktive oppvekstområder, f.eks ålegress, for småfisk. Store deler av 
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Ramfjorden er registrert som gytefelt for torsk (Se Yggdrasil.no), og da er det nærliggende å 
tro at ålegressengene har funksjon som en slags krybbe for småfisk i området. Vi vil også tro 
at ålegressenga har en viktig økologisk funksjon som beiteområde for anadrom villfisk. 
Disse forholdene må også sees i sammenheng med friluftstema, ettersom Ramfjorden er et 
viktig område for fritidsfiske.  

Klima: Ålegress tar opp betydelige mengder C02 og sammenlignes ofte med kapasiteten 
som stortareskoger og regnskogene har til å binde C02. De har generelt svært høye 
fotosyntese og store røtter som bidrar til at karbon bindes i grunnen. Derfor vokser disse 
grunt slik at de får nok lys. Særlig grunne områder i tilknytning til land blir påvirket av 
menneskelige aktiviteter, noe som gjør ålegress utsatt. Det har blitt observert en global 
tilbakegang av sjøgress inkl. ålegress, estimert til hele til 7% pr. år siden 1990. I Norge og 
Sverige har en reduksjon i utbredelsen av ålegress også blitt observert. Ålegressengene og 
evt. tap av disse må inngå i planprosjektets klimaregnskap.  

Verneområder: Ålegressenger er en svært viktig naturtype for Sørkjosleira-, Kobbevågen- og 
Grindøysyndet naturreservat i Balsfjorden. Alle disse verneområdene er gitt internasjonal 
vernestatus (RAMSAR) og omtales som Balsfjord Våtmarkssystem. Naturreservatene består av 
et store produktive bløtbunnsområder med ålegressenger i ytterkant, på samme vis som det 
fremstår iRamfjorden. Fugl flytter seg mellom bløtbunnsområdene og ved isgang i de indre 
deler av Balsfjorden er de avhengig av de ytre deler av Balsfjorden til opphold og matsøk. 
Dette forholdet ble drøftet med Karl-Birger Strann (en av tre forfattere av boka «Balsfjord 
våtmarkssystem») den 3.2.2020 og han antydet at de berørte bløtbunnsområder med 
ålegressenger trolig har begrenset verdi for fugl knyttet til verneområdene i Balsfjord 
våtmarkssystem. Bløtbunnsområdene har derimot lokal verdi for fugl, både vadere, ender og 
måker, i selve Ramfjorden. 

En detaljregulering for E8 Sørbotn - Laukslett, vestre alternativ, vil kunne berøre 
ålegressenger i området, enten ved at de blir fysisk nedbygd, nedslammet under 
anleggsperioden og/eller at de får dårligere betingelser på grunn av endret strømforhold 
og/evt. isforhold. Bløtbunnsområdet og ålegressengene er generelt sett svært viktig for at 
havet skal levere gode økosystemtjenester dvs. et leveområde for masse smådyr/krepsdyr, 
oppvekstområde for fisk, beiteområde for fugl og en stor karbonfanger. «Bit for bit» 
nedbygging av slike habitater bidrar til at vi skaper mindre robuste økosystemer som kan 
generere de tjenester som samfunnet sårt trenger for fremtiden. Bløtbunnsområder med 
ålegressenger gir helt grunnleggende økosystemtjenester og har derfor generelt stor 
samfunnsnytte og stor tyngde når de skal avveies mot samferdselstiltak. God kunnskap om 
utbredelse - og de økologiske funksjonene til bløtbunnsområdene inkl. ålegressengene vil 
derfor være av stor betydning for å få til løsninger som gavner den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner (jf. pbl §1.1).  

ANADROM VILLFISK:  
Sjøørretbekker: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sier det er et stort kunnskapsbehov 
knyttet til sjøørret og startet i 2018 arbeid med klassifisering av sjøørretbestander i Norge. 
Miljødirektoratet har oppfordret vannregionene til å øke fokus på sjøørret og sjøørretbekker 
og da spesielt i mindre vassdrag og bekker. Laks og sjøørret har samme vandringsmønster, 
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men viser også stor variasjon i størrelse og kjønnsmodningstidspunkt. Sjøørret gyter ofte i 
små bekker som kan tørke nesten helt ut om sommeren. Tilsynelatende fisketomme små 
bekker kan altså ha egen sjøørretbestand.  

Reipkrokelva: Denne elva munner ut i Sørbotn like ved elveutløpet til Sørbotnelva. 
Fylkesmannen i Troms har uttalt i en innsigelse mot kraftverk, datert 3.mai 2017, at det er 
ukjent om elva brukes av sjøørret og at det ikke kan utelukkes om Reipkrokelva har en verdi 
for sjøørretbestanden i Sørbotnelva. En kryssing av denne elva kan være avgjørende for 
oppgang av sjøørret og utformingen bør vurderes med mål om at inngrepet skal bli minst 
mulig.  

Sørbotnelva: I Sørbotnelva ble det i 2019 rapportert inn fangst av 1 laks, 21 sjøørret, 13 
sjørøye og 3 pukkellaks. Disse tallene er basert på innrapportert fangst og er sannsynligvis 
noe høyere i virkeligheten. Denne elva er registrert i Lakseregisteret med en laksebestand 
som ikke er selvreproduserende. Men det kan ikke utelukkes at elva har stedegne bestander 
av laks og sjøørret da kunnskapsgrunnlaget er noe usikkert. Ved å styrke dette 
kunnskapsgrunnlaget for Sørbotnelva og Reipkrokelva og vurdere tiltak ut fra eventuell ny 
kunnskap vil bestander av anadrome laksefisk i disse vassdragene bli ivaretatt på best mulig 
måte.  

OVERVÅKING:  
Vi er kjent med at vegvesenet følger opp naturmangfold gjennom en egen ytre-miljøplan 
som legges til grunn for videre prosjektering og bygging. Vi mener at deler av denne planen 
må hjemles som et miljøoppfølgingsprogram (plan– og bygningsloven § 12-7 nr. 12) som 
vedlegges planforslag ved offentlig ettersyn. Forundersøkelser, etterundersøkelser, 
avbøtende tiltak og hvordan dette skal følges opp i videre prosjektering evt. byggesak og 
bygging/oppretting må være sentrale element i et slikt program. Et 
miljøoppfølgingsprogram må også sikre og dokumenterer at miljømål for berørte 
vannforekomster kan nås. 

Alternativer:  
Vi ber om at Statens vegvesen utreder alternative utforminger av utfyllingsfot og bru som 
ivaretar de registrerte bløtbunnsområdene og ålegressengene, samt alternative modeller i 
anleggsfasen som gir redusert påvirkning til det marine miljøet og da særlig ålegressengene.  

Kanalisering av elv/bekk er en form for erosjonssikringstiltak som medfører reduserte 
fysiske habitatforhold for fisk. Vi ber dere utrede miljøvennlig erosjonssikring som 
innebærer at mest mulig av den naturlige elva og dens prosesser opprettholdes ved at det 
legges en bred buffersone langs vassdraget. Elvekryssing av bru kan gjøres uten direkte 
inngrep i vassdraget og vil sikre passasje for dyr. Utforming av kulvert vil være avgjørende 
for oppvandring av fisk, og kulvert med naturlig bunn gir best forhold for fisken. Det er også 
viktig å avklare når arbeidet som berører bekkene skal gjøres. Med hensyn til fisk og 
bunndyrssamfunn bør arbeid i vassdrag legges til perioden juli til september.  

Medvirkning:  
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Vi ønsker å drøfte disse forholdene nærmere med dere underveis i prosessen. Vi ønsker at 
dere legger til rette for et særmøte der vi kan gjennomgå og drøfte fagrapporter og 
planforslag i god tid før offentlig ettersyn.  

Friluftsliv  
I planprogrammet fremgår det at utredningen fra 2008 skal legges til grunn og oppdateres 
med ny kunnskap om frikjøring i området. Det er gjort friluftslivskartlegginger i Tromsø 
kommune etter konsekvensutredningen fra 2008. Denne kartleggingen må også legges til 
grunn i utarbeidelsen av planen.  

Blåfjellet er et registrert/kartlagt friluftsområde med mye lokal bruk som er tilgjengelig fra 
ulike kanter. Storkollen oppgis også å være et mye brukt friluftsområde lokalt. Statens 
vegvesen har i møte opplyst at det trolig legges opp til en utfartsparkering ved Hans-
Larsaneset. Det skal også legges til rette for allmenhetens adkomst ved/under bru over 
Sørbotnelva og Reipkrokelva. Vi ber om at adkomst til friluftsområdene og berørte stier blir 
beskrevet med eventuelle avbøtende tiltak i planen.  

Ramfjorden er et viktig rekreasjonsområde, for blant annet fiske og særlig for isfiske om 
vinteren. Det bør vurderes og beskrives hvordan tiltaket eventuelt vil påvirke Ramfjorden 
som rekreasjonsområde, f.eks. ved påvirkning på isforholdene.  

Reindrift  
Reindrift er et tema som ikke er tilstrekkelig utredet i konsekvensutredningen som ble utført 
i forbindelse med kommunedelplanen fra 2008. Det opplyses i planprogrammet at 
utredningen vil bli gjort i henhold til Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser 
fra 2018.  

Rapport utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for østre trasé skal legges til grunn for 
utredningen. Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt har etter det vi er kjent med allerede blitt 
involvert i arbeidet med utredningen, dette er bra. Vi vil anbefale at også Statens vegvesen, 
som tiltakshaver og planlegger, snarlig tar direkte kontakt med distriktet for å opprette en 
gjensidig dialog og møter distriktet for å informere om planen.  

En flyttlei i Sørtbotn blir direkte berørt av vegtraséen. Distriktet har allerede en svært 
utfordrende situasjon ved flytting i Lavangsdalen der det går to flyttleier som krysses av E8. 
Utbedring av E8gjennom Lavangsdalen med blant annet midtdeler har gjort flyttingen svært 
utfordrende for distriktet. Det er viktig at konsekvensutredningen belyser konsekvenser og 
avbøtende tiltak ved flytting av flyttlei. Det er bra at dette kommer tydelig fram i 
planprogrammet. Vi vil anbefale at utredningen blir utført slik at den kan danne grunnlag for 
vurdering av flytting av flyttlei i Sørbotn og vurdering av alternative løsninger.  

Ved en flytting av flyttleia i Sørbotn vil det være naturlig å se på avbøtende 
tilretteleggingstiltak i Lavangsdalen som forbedrer situasjonen her. Slik vi ser det nå vil en 
overgang for rein i form av en ecoduct med tilstrekkelig bredde, riktig plassering, fangarmer 
osv. i dette området være det klart beste alternativet. Det bør også ses på sikringstiltak i 
Andersdalen.  
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Fylkesmannen har i møte med Statens vegvesen anbefalt at dere tar kontakt med Landbruks- 
og matdepartementet – reindrift for å få komme i gang med prosessen for vurdere flytting av 
flyttleia i Sørbotn.  

Det er bra at konsekvensutredningen også skal vurdere konsekvenser av skredforbygninger 
ved Storkollen.  

Fylkesmannen vil gjerne bidra ved behov i arbeidet med både konsekvensutredning og en 
eventuell prosess med flytting av flyttlei.  

Landbruk  
Det fremgår av planprogrammet at det skal gjøres en gjennomgang av eventuelle endringer i 
landbruksområder og oppdatering av arealregnskap. Det bør vurderes avbøtende tiltak for å 
opprettholde tilgang til utmarka via underganger og felles samleveier. Underganger og 
samleveger må dimensjoneres for moderne landbruksmaskiner.  

Samfunnssikkerhet  
Fylkesmannen skal se til at planforslag i tilstrekkelig grad ivaretar hensyn til 
samfunnssikkerhet. Der planforslag kan medføre fare for liv og helse eller vesentlige 
materielle tap skal Fylkesmannen vurdere om det må fremmes innsigelse.  

Det fremgår av forslag til planprogram at det skal utføres en ROS-analyse og oppdatert 
konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for E8 fra Sørbotn til Laukslett via Hans 
Larsa-neset og Leirbakken. Fylkesmannen har fått oversendt forslag til Statens vegvesen sin 
veileder for ROS i vegplanlegging. Metoden synes å være tett knyttet opp til tolkningen DSB 
har i sin veileder fra 2017. Vi forutsetter at Statens vegvesen benytter veileder med 
tilnærmet liknende innhold som forslaget i planarbeidet. Det blir viktig å vise hvordan funn i 
ROS-analysen er fulgt opp, herunder henvisning til relevante bestemmelser eller grep i 
plankartet.  

Vi registrerer at tilnærmet hele veistrekningen vil gå gjennom kartlagt aktsomhetsområde for 
jord og- flomskred og utløpsområde for snøskred. Brofeste i nord legges over Leirbakken. 
Denne er kartlagt av NVE som mulig kvikkleire med risikoklasse 4 med middels faregrad og 
meget alvorlig konsekvens. Videre krysser forslag til vei flere elveløp og forhold rundt 
elveflom må avklares. De risikomomentene som er nevnt her er ikke uttømmende.  

Siden dette er siste plannivå må reell fare kartlegges på dette plannivået, og relevante 
undersøkelser være vedlagt planen når den sendes på høring. Vi antar det i denne saken vil 
være særlig viktig å beskrive forholdene og avbøtende tiltak pedagogisk, særlig av hensyn til 
medvirkning. 

Ettersom vi ikke har nok kunnskap om den reelle faren i området på nåværende tidspunkt, 
eller hvorvidt eventuell uakseptabel risiko vil kunne avbøtes i nødvendig grad innenfor gitte 
økonomiske rammer, kan vi ikke på nåværende tidspunkt ta stilling til hvorvidt 
fylkesmannen vil fremme innsigelse ved høring av planen av hensyn til samfunnssikkerhet. 
Vi må imidlertid anta slik saken står nå at Statens vegvesen ivaretar hensynet på en 
tilfredsstillende måte. Statens vegvesen er også særlig fagmyndighet for sikkerhet tilknyttet 
vei.  
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Samordning  
Detaljreguleringen vil inngå i Fylkesmannens samordningsansvar, jf. rutine for «Samordning 
av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven». Fylkesmannen 
skal gjennom ordningen å samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra regionale statlige 
myndigheter. Vi viser til brev til kommunene fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark datert 
9.1.2019. Ved varsel om oppstart skal alle statsetater sende sine innspill direkte til 
tiltakshaver. I høringsfasen skal uttalelser som kun inneholder merknader og faglige råd 
sendes direkte til kommunen. Uttalelser med innsigelser skal sendes til Fylkesmannen, med 
kopi til kommunen. Fylkesmannen avgir innen høringsfristen en samordnet uttalelse, og 
avskjærer evt.  

Oversending av planforslag i SOSI-format før høring  
Vi ber om at kommunen eller Statens vegvesen før høring av planforslaget sender SOSI-fil og 
PDF-utskrift av plankartet til Kartverket på e-post planTRF@kartverket.no. Kartverket vil 
utføre en teknisk kontroll av planen og melde tilbake 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 egen regional høringsdatabase som de statlige og 
regionale høringsinstansene benytter i sin saksbehandling. Dette vil forenkle 
saksbehandlingen og gi raskere og bedre høringsuttalelser.  

Videre medvirkning  
Planforslaget har allerede blitt tatt opp i planforum og fylkesmannen har hatt direkte dialog 
og møte med Statens vegvesen i denne saken. Planforum kan også brukes senere i 
prosessen, fortrinnsvis før planeforlaget legges ut til offentlig høring og ettersyn. Det gir 
muligheter for å avdekke mulige innsigelser og om mulig justere planforslaget for å unngå 
en innsigelse.  

Fylkesmannen ønsker gjerne å bidra videre i prosessen i forbindelse med utredning og 
utforming av planen. Med tanke på den korte tidshorisonten for planarbeidet vil vi oppfordre 
Statens vegvesen til dialog i forkant av høring av planforslaget. Særlig når det gjelder 
temaene reindrift, naturmiljø og samfunnssikkerhet oppfordrer vi Statens vegvesen til tett 
dialog underveis og i forkant av høring av planforslaget.  

Vi vil også be om at dialogen med fylkesmannen og NVE om vassdrag og samfunnssikkerhet 
samordnes og ikke deles opp i egne særmøter. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Kommentarer som fylkesmannen er kommet med i uttalelsen kommenteres jfr. strukturen i 
oversendt brev. 

Konsekvensutredning 
Det tas til orientering at fylkesmannen og Statens vegvesen har et felles utgangspunkt 
vedrørende oppdateringen av tidligere utarbeidet KU.  

Beskrivelse av prosjektet 
Fylkesmannen kommer med en del innspill til planprogrammet og hva som bør tas med ut 
over det som står i planprogrammet som ble sendt ut på høring. Planprogrammet er et 
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instrument for å «planlegge planleggingen», dvs. en redegjørelse for hvordan man legger 
opp planprosessen og hvordan man kommer frem til sluttproduktet. Selv om Statens 
vegvesen i sitt planarbeid tar utgangspunkt i planforslaget fra 2011 er revidert planforslag 
ikke «modent» enda slik som fyllinger, elvekryssinger, bruoverganger m.m. Det vil si at vi 
ikke er kommet frem til detaljerte løsninger og beskrivelser. En beskrivelse av konkrete tiltak 
hører heller ikke hjemme i et planprogram. Da disse detaljer ikke er på plass enda kan de 
tiltakene som fylkesmannen etterlyser ikke tas med i planprogrammet. Vi henviser til 
planforslaget som sendes ut på høring og der en kan se hvordan nærmere hvordan tiltakene 
kommer til å se ut. 

Plankart 
Reguleringsplankartet utarbeides i henhold til reguleringsplanveilederen og der det er 
nødvendig reguleres det ulike vertikalnivå. Bru over Ramfjord skal reguleres i flere 
vertikalnivå. 

Vi har hatt en dialog med Tromsø kommunen og i samråd med kommunen kommer vi til å 
innregulere det området der det skal legges til rette for fysiske skredsikringstiltak.   

Naturmangfold 
Fylkesmannen er kommet med veldig detaljerte informasjoner om temaet naturmangfold. 
Statens vegvesen har god oversikt og er kjent med problemstillingene som fylkesmannen 
skisserer i sin uttalelse. Under følger kommentar til deltemaene og hvordan de enkelte 
utfordringer skal løses vil komme frem i både fagrapporter og planbeskrivelsen.  

Naturmangfoldloven 
En drøfting av naturmangfoldloven og dens prinsipper skjedde også i 2011, men da sent i 
prosessen. Denne drøftingen gjør vi nå vesentlig tidligere og vil være en del av planforslaget 
som sendes ut på høring.  

Vann – mulige konsekvenser på hydromorfologiske parametere i Ramfjorden 
Viser til notatet «Mulige konsekvenser på hydromorfologiske parametere i Ramfjorden», 
datert 14.04.20, som ligger vedlagt merknadsbehandlingen. Notatet er en faglig 
oppsummering av rapport utarbeidet av Akvaplan-niva i 2006 om Statens vegvesen legger til 
grunn i det videre arbeidet. Notatet Rapporten til Akvaplan-niva konkluderer med brua vil 
medføre lokale endringer i strømforholdene rundt brupilarene, men dette vil ikke ha noen 
effekt på vannutskifting, oksygeninnhold i bunnvannet eller isdannelse. Statens vegvesen 
planlegger i dag en bru med lengre spenn, innsnevringen i kryssområdet forventes derfor å 
bli mindre enn med brua som var aktuell i 2006.  

Vann – vannforskriften § 12 og miljøoppfølgingsprogram 
Etter § 12 i vannforskriften har tiltakshaver ansvar for å fremskaffe informasjon om nærmere 
angitte kvalitetselementer som det antas at tiltaket vil påvirke. Vi forventer ingen økt negativ 
påvirkning på kystvannsforekomstene i Ramfjord som følge av planlagte tiltak, jf. rapport fra 
Akvaplan-niva, med kommentarer i vedlagt notat fra hydrolog Statens vegvesen. Følgelig er 
vi av den oppfatning at det ikke er behov for å utrede biologiske, fysisk-kjemiske eller 
hydromorfologiske kvalitetselementer i fjorden gjennom et miljøoppfølgingsprogram. De 
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fem berørte vannforekomstene vil bli beskrevet i planbeskrivelsen sammen med forventet 
påvirkning og forslag til forebyggende/avbøtende tiltak. 

Ny E8 vil krysse flere mindre bekker som kommer ned langs fjellsiden.  En del av disse 
bekkene stammer fra oppkom. De fleste beboerne langs Andersdalvegen utnytter disse 
vannkildene til privat drikkevannsforsyning.  Statens vegvesen er i dag i gang med en 
kartlegging av alle private drikkevannsbrønner. Det ble gjennomført et tilsvarende arbeid i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet i 2010, men dette arbeidet ble ikke avsluttet og må 
oppdateres til dagens situasjon.  Statens vegvesen ønsker å bevare de private brønnene så 
langt det er mulig.  Det skal gjennomføres prøvetaking av alle brønner for å kartlegge 
vannkvalitet.  De brønnene som blir ligger i vegbanen vil bli erstattet.   

Ålegras 
Når det gjelder ålegrasengene utenfor Leirbakken, så har prosjektet konkludert med at 
kostnaden med en eventuell flytting av brufot eller fylling blir for stor i forhold til nytten.  Vi 
vil derfor ha fokus på avbøtende tiltak, restaurering eller flytting/revegetering av ålegras. I 
første omgang er det tenkt å foreta en ny avgrensning av lokalitetene, for å bedre 
kunnskapgrunnlaget. 
 
Anadrom villfisk 
Det fremgår av bonitering og tilgjengelig fangststatistikk at Sørbotnelva har en begrenset 
bestand/oppgang av anadrom fisk. Det er ikke kjent om det er fisk i Reipkrokelva, men det 
kan potensielt være fisk på en begrenset strekning i nedre del av elva. Det skal bygges bru 
over begge elvene, men planlagte vegprosjektet skal i utgangspunktet ikke berøre verken 
Sørbotnelva eller Reipkrokelva direkte. Vegprosjektet utløser følgelig ikke noe behov for nye 
kartlegginger av fiskebestand i de nevnte elvene. 

De andre elvene/bekkene på strekningen har store høydeforskjeller og mye blokk/stein i 
bunn. Det er kun korte strekninger nærmest sjøen som potensielt kan være fiskeførende. 
Dette gjelder Reinvasselva, Ryelva,  Mellajordelva, Steinbakkelva, Kjørneselva og et antall 
mindre bekker uten navn på strekningen fra Reipkrokdalen til Hans Larsa-Neset. Hovedfokus 
for disse vil være på skredsikring og bevaring av kantsone. Miljøvennlig erosjonssikring i 
skredbekkene vil kun være aktuelt for kantvegetasjon, da det er lite sannsynlig at det er fisk 
i noen av bekkene på strekningen. Vi skal hindre direkte inngrep i vannstreng i størst mulig 
grad. Kantsone vil bli ivaretatt i tråd med føringer som ligger i NML og vannressursloven, 
samt ev. føringer fra NVE. Avbøtende tiltak vil bli beskrevet i planbeskrivelse. 

Friluftsliv 
Innspillene fra fylkesmannen angående friluftsliv tas til orientering. Planbeskrivelsen vil gjør 
rede for dette temaet. I planbeskrivelsen vil bli gjort rede for isforholdene i Ramfjorden. 

Reindrift 
KU for reindrift er under utarbeiding og kommer til å belyse de punktene som fylkesmannen 
nevner. Om det er behov kan Statens vegvesen ta en gjennomgang av 
konsekvensutredningen med avdeling for reindrift hos fylkesmannen.  

Landbruk 
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I forbindelse med varsling av planoppstart er det kommet innspill fra flere grunneiere om å 
sikre adkomster til utmark. Dette temaet opptar både fylkesmannen og grunneiere og dette 
vil bli ivaretatt i planarbeidet. 

Samfunnssikkerhet 
Det gjennomføres en standardmessig ROS-analyse med planarbeidet som tilfredsstiller 
kravene til DSB. Ellers gjelder fylkesmannens uttalelse om samfunnssikkerhet i stor grad 
skredproblematikken. Vi har fått gode innspill fra NVE som fagmyndighet for skred som 
følges opp i den videre planprosessen. Temaet samfunnssikkerhet knyttet til både skred og 
områdestabilitet vurderes som ivaretatt i planprogrammet. 

Samordning 
Informasjonen om fylkesmannens rolle ifm samordning tas til orientering. 

Oversending av planforslag i SOSI-format før høring 
Innspillet tas til orientering. Statens vegvesen har det som rutine å sende både SOSI-fila og 
PDF-filene til kontroll hos Statens kartverk. Det er forutsetning at SOSI-filen er feilfri da den 
ellers ikke kan lastes opp i kartportalen der reguleringsplanen skal være digital tilgjengelig 
under høring. 

Videre medvirkning 
Det har vært en god dialog med fylkesmannen allerede før varsling av planoppstart og 
Statens vegvesen er opptatt av å involvere fylkesmannen også i den videre planprosessen. 
Dermed er det naturlig å ha oppfølgingsmøter der en kan diskutere problemstillinger som 
dukker opp underveis. 

Vi stiller gjerne i planforum for å holde fylkesmannen og sektormyndighetene oppdatert på 
planarbeidet. Med tanke på den videre prosessen må målet være å sende ut et planforslag på 
offentlig ettersyn som er såpass avklart at sektormyndighetene ikke anser det som 
nødvendig å fremme innsigelse. 

Oppsummering 
Fylkesmannen har gjort en svært grundig jobb i forbindelsen med uttalelsen til 
planoppstart/merknader til planprogrammet. Det er mange informasjoner innenfor flere 
temaområder som ble videreformidlet til oss. Disser vurderer vi videre og hvordan 
informasjonene kan flettes inn i både KU og planbeskrivelse. Med tanke på planprogrammet 
er det ikke kommet frem noen vesentlige merknader som tilsier at planprogrammet bør 
endres/oppdateres.  

2.1.11 Uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune 

Samferdsel/Kollektiv 
15.01.20 ble det avholdt et samarbeidsmøte mellom Statens vegvesen og TFFK 
Samferdselsdivisjonen hvor kollektivløsning i planen «E8 Sørbotn-Laukslett» ble diskutert. 
TFFK Samferdselsdivisjonen har som en oppfølging etter møtet kommet med en 
tilbakemelding per e-post til Statens vegvesen. I tilbakemeldingen ble det gjort rede for at 
fylkeskommunen, i tillegg til kollektivholdeplass på Leirbakken, ser behov for at planen 
sikrer areal til hvile- og servicefunksjon for bussjåfører, samt oppstillingsplass for busser. Vi 
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viser til møtereferat for ytterlige detaljer. Det må sjekkes ut om varslet planavgrensning er 
tilstrekkelig for å ivareta innmeldt behov for kollektivløsning.  

Det forutsettes at fylkeskommunen blir involvert når det kommer til ytterligere planlegging, 
detaljering og utforming av kollektivløsningene ved Leirbakken. Møtereferat er vedlagt 
(vedlegg1).  

Fv. 7902 og fv. 91:  
Ny E8 på vestsiden av Ramfjorden vil gå parallelt med dagens fv. 7902 med varierende 
avstand. Som vegeier av fv. 7902 forutsettes det at virkningene for dagens fylkesveg blir 
redegjort for i det videre planarbeidet. Det må sørges for at planforslaget ikke gjør det 
vesentlig vanskeligere etter dyrere å utvikle, drifte og vedlikeholde fylkesvegen.   

Fv. 91 er i planprogrammet Kap. 4.5 omtalt med feil vegklassifisering. Breivikeidvegen er fv. 
91, ikke riksveg 91. Vi ber om at dette rettes opp i.   

Forskrift om konsekvensutredninger og virkningene av klimaendringer 
Planene for ny E8 gjennom Ramfjord har en lang historikk og mye er allerede utredet. Når 
man nå i nytt planprogram gjennomgår utredningsbehovet stiller vi spørsmål til hvorfor ikke 
man vurderer virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred (jfr. §21 i KU forskriften)? Gjeldende KU-forskrift er fra 2017, og er 
dermed nyere enn den som lå til grunn for de tidligere gjennomførte konsekvensutredninger 
for dette området. Mange tema som i tidligere runder har vært konsekvensutredet skal 
suppleres, da det innenfor planområdet er kjent at her er sensitive masser (Leirbakken), 
samt at det er skredutsatt flere steder langs veglinja. Vi er kjent med at Statens vegvesen 
skal legge ved, og prosjektere etter, geotekniske og geologiske rapporter, samt lage en ROS. 
Vi retter likevel spørsmål til om en metodisk KU ville gitt bedre svar på denne 
problemstillinga, og mulig også utløst større eller annet arealbehov. Med bakgrunn i dette 
bør også temaet klimaendringer vurderes konsekvensutredet. Ta kontakt med NVE for 
veiledning angående dette tema.   

Gående og syklende 
Forholdet til gående og syklende ble tatt opp på regionalt planforum. Statens vegvesen 
uttalte da at ny bru fra Hans Larsa-neset til Leirbakken planlegges uten areal for gang- og 
sykkelveg. Med tanke på at Leirbakken er et stort industri/næringsområde med omlag 300 
arbeidsplasser, samt at reguleringsplan planid 1716 Industriområde på Leirbakken åpner for 
etablering av ytterlige næringsetableringer og arbeidsplasser, stilles det spørsmål til hvor 
fremtidsrettet det er å ikke tilrettelegge for gående og syklende over den ca. 800 m lange 
brua. En ny bru her vil fungere som en snarveg fra Andersdal til Leirbakken og det vil være 
naturlig at dette åpner for mer bosetting i Andersdal på sikt.  

Ihht. statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal –og transportplanlegging er det 
viktig å planlegge for fremtidsretta stedsutvikling. Viser til punkt 3 i planretningslinjen: 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra 
til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  
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Sett i lys av at Andersdal må kunne betraktes som et utviklingsområde når ny E8 med bru 
over Ramfjorden er etablert bør et tilbud for gående og syklende over brua planlegges som 
et trafikksikkert tiltak for myke trafikanter, og ikke løses med at syklende /gående henvises 
til vegskulder.      

Kulturminnevernet 
Det ble foretatt arkeologiske undersøkelser innenfor vårt ansvarsområde i forbindelse med 
tidligere planvarsel av vestre alternativ for E8. Vi har ikke behov for ytterligere undersøkelser 
i forbindelse med nytt varsel og utvidelse av planområdet. Vi minner imidlertid om 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8, som sier at 
arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles, dersom det under arbeidet likevel 
blir oppdaget gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Vi ber om at 
dette tas med i planens dokumenter.   

Vi viser til eget brev fra marinarkeolog ved UiT Norges arktiske universitetsmuseum som har 
varslet behov for undersøkelser etter kulturminnelovens § 9 i sjøarealet.  

For samiske kulturminner viser vi til egen uttalelse fra Sametinget.  

Innenfor varslet planområde ligger flere typer eldre bygninger. Flere av disse er i vårt Sefrak-
register over eldre bygninger. Det er uklart om disse er stående bygninger, ruiner eller revet. 
Disse bygningene er innenfor Tromsø kommunes ansvarsområde. Vi ber om at bygningene 
bevares i størst mulig grad som hensynssone c) vern av bygning. Det bør utarbeides 
bestemmelser til disse hensynssonene at istandsetting og vedlikehold skal skje etter 
antikvariske prinsipper. Dersom det ikke er mulig å bevare de ulike bygningene, må det 
gjøres en dokumentasjon ved fagkyndig oppmåling og fotografering før evt. riving.   

Bygningene det dreier seg om er: 

• Sommerfjøs på eiendommen 27/4 
• Bolig og uthus på Leirbakken, eiendom 27/6 
• Bygning (registrert som naust i vårt arkiv) på eiendom 39/17 
• Bolig og sommerfjøs på eiendommen 39/1 
• Bolig og sjå på eiendommen 39/31 

Friluftsliv konsekvensutredning og kunnskapsgrunnlag  
I forslag til planprogram er det gjort vurderinger av utredningsbehov for «nærmiljø og 
friluftsliv» etter konsekvensutredningen fra 2008. Vi mener det er behov for større 
oppdateringer enn hva som fremkommer i forslaget. Planprogrammet trekker i hovedsak 
fram endringene i bruk knyttet til Storkollen i skikjørings- og topptursammenheng. Vi 
bekrefter at det har vært en stor økning av skikjørere i dette området og mener det er 
positivt at aktiviteten belyses. Vi mener at planbeskrivelsen ikke bare skal inkludere en 
beskrivelse av bruken, men også en vurdering av konsekvens av E8 og de planlagte 
skredsikringstiltakene på skikjøringsaktiviteten.  

Tromsø kommune kartla og verdivurderte i 2016 sine friluftslivsområder etter 
Miljødirektoratets håndbok M98-2003. Dette er ikke nevnt i planprogrammet, og det 
oppdaterte kunnskapsgrunnlaget må inkluderes i konsekvensutredningene. Den planlagte 
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traseen vil berøre tre kartlagte friluftslivsområder med C-verdi (registrert): Lavangsdalen, 
Blåfjellet og Ramfjorden.      

I forbindelse med Reipkrokelva Kraftverk SUS sin søknad om småkraftutbygging av 
Reipkrokelva, er det fremkommet en rekke innspill om friluftsliv, vilt, innlandsfisk og 
naturmangfold som ligger tilgjengelig på NVE sine nettsider. Vi ber om at denne 
informasjonen benyttes. Blant annet har Faun laget en rapport om biologisk mangfold som 
ble revidert i 2016. Her fremkommer det blant annet et viktig viltområde i tilknytning til 
Reipkrokelva. Det går et elgtrekk nord-sør i lia hvor veien planlegges.    

Elgpåkjørsler  
Vi minner om at Vegvesenet må vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes på strekningen for 
å forebygge elgpåkjørsler.   

Utfartsparkering, Reipkrokdalen  
Vi mener det er særlig viktig å ivareta mulighetene for utfartsparkering og sikker tilgang i 
tilknytning til Reipkrokdalen. Dette er et relativt mye benyttet friluftsområde både sommer 
og vinter. Den nevnte økningen av skikjørere er belyst. Videre er det en lett tilgjengelig sti på 
sørsiden av Reipkrokelva med bålplasser og varierte turmål. Det må vurderes om det legges 
til rette for en ny utfartsparkering i forbindelse med E8 eller om eksisterende 
parkeringsplass langs Andersdalsvegen (7902) benyttes. Dersom sistnevnte er løsningen, 
bør prosjektet se på mulighetene for en oppgradering av denne. Det er avgjørende med en 
sikker, helårlig adkomst til fjellområdene på vestsiden av E8 som har forutsigbar brøyting i 
vintersesongen.  

Fjæra på Leirbakken  
Fjæra på Leirbakken er et registrert friluftslivsområde som er lett tilgjengelig. Den innehar 
flere naturverdier og ligger skjermet fra dagens inngrep. Den langgrunne fjæra på 
Leirbakken ble i en periode markedsført som Tromsø kommunes varmeste badestrand. 
Området har et klart potensial for utvikling av friluftslivsaktiviteter, samtidig som 
naturverdiene må ivaretas. Ved en broetablering vil området bli vesentlig endret. 
Konsekvensene for friluftsliv og naturmangfold må vurderes ytterligere i dette området, 
samtidig som at potensielle avbøtende tiltak som støyskjerming o.l. bør drøftes. 

Støy 
Vi vil framheve viktigheten av at støypåvirkningen på omliggende friluftslivsområder 
kartlegges og vurderes. Dette gjelder særlig påvirkningen på Ramfjorden som er mye 
benyttet både sommer som vinter til fiske/isfiske. Det gjelder også påvirkningen av viktige 
friluftslivsområder som Fagerfjellet og fjellområdene nord for Leirbakken. Det må 
fremkomme hvilke effekter broa har for spredning av støy i fjord- og fjellandskapet.  

Planforum  
Vi forstår at planarbeidet har en stram tidsramme men anbefaler likevel at planforslaget 
legges frem for planforum på nytt før det legges ut på høring. For møteplan og kontakt se 
våre hjemmesider. 
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Kommentar Statens vegvesen: 

Kommentarer som Troms og Finnmark fylkeskommune er kommet med i uttalelsen 
kommenteres jfr. strukturen i oversendt brev. 

Samferdsel 

Kollektiv: 
Statens vegvesen vil skissere opp en mulig løsning for å sikre at det er tilstrekkelig med 
areal for å ivareta TFFK sine behov. Statens vegvesen tar kontakt med TFFK 
Samferdselsdivisjon for videre samarbeid og dialog.  

Fv. 7902 og fv. 91: 
Innspillet tas til etterretning. Feil vegklassifisering er rettet opp i.  

Forskrift om konsekvensutredninger og virkningene av klimaendringer 
SVV har vært i kontakt med NVE ang. KU for tema klima og NVE stiller ikke krav om dette. 
Her forholder seg Statens vegvesen til NVE som fagmyndighet for flom og skred. 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i sitt innspill til planarbeidet heller ikke stilt krav om 
at det må gjennomføres KU for tema klima.  

SVV gjennomfører RAMMS-simuleringer av skred og tilhørende skredfaglige vurderinger for 
å avklare hvor det er nødvendig med skredsikringsstiltak. Det er tidligere gjennomført 
grunnboringer og det gjennomføres nå supplerende grunnboringer. Når det gjelder nedbør 
så skal det gjøres beregninger av nedbørsfelt med påslag av klimafaktor. Det utarbeides 
også naturfare-rapport i tillegg til at det gjennomføres ROS-analyse. Alt dette danner 
grunnlag for prosjektering av løsninger. SVV mener at dette er tilstrekkelig for å gjøre en 
god nok vurdering av arealbehov og håndtering av klimaendringer i planarbeidet.  

Gående og syklende 
Ny E8 fra Sørbotn til Laukslett vil bygges med samme vegstandard som E8 Lavangsdalen. 10 
meters vegbredde med midtdeler og forbikjøringsfelt. Dette er en kombinasjon av 
vegklassene H1 (9 m veg) og H5 (12,5 m veg). Ved denne vegstandarden er det jfr. håndbok 
N100 ikke et krav å legge til rette for gående og syklende, men det bør løses via lokalt 
vegnett.  

E8 gjennom Lavangsdalen har ikke egen løsning for gående og syklende, og det vil heller 
ikke E8 fra Sørbotn til Laukslett ha. For lokalbefolkningen må fylkesveg benyttet til gange og 
sykkel, noe som vil oppleves som en roligere veg enn E8. Nasjonal sykkelveg går langs 
eksisterende E8 og når eksisterende E8 blir omklassifisert vil det bli redusert trafikk på 
denne strekningen og dette vil gi bedre forhold for de som går og sykler langs denne 
strekningen.  

Styringsmål for prosjektet er satt til 1890 millioner 2019-kroner. I en optimaliseringsprosess 
for å få ned kostnadene i prosjektet ble gange- og sykkelløsning på brua nedprioritert. 
Kostnadene ved etablering av g/s-løsning over bru er uforholdsmessig stor i forhold til 
nytten.  

Kulturminnevernet 
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Innspillet tas til etterretning.   

Friluftsliv 
Konsekvensutredning og kunnskapsgrunnlag 
Statens vegvesen er kjent med bruken av området og dette vil bli beskrevet i 
planbeskrivelsen.   

Statens vegvesen er kjent med de tre nevnte friluftsområdene og dette vil omtales i 
planbeskrivelsen.  

Informasjonen tilhørende søknaden om småkraftverk i Reipkrokelva tar vi med oss videre i 
planarbeidet.  

Elgpåkjørsler 
Innspillet tas til orientering 

Utfartsparkering, Reipkrokdalen 
Parkeringsplassen som det vises til er en snuplass for buss og denne også brukes til noe 
parkering uten at det virker som at det er til hinder for bussene. Foreløpig er det tenkt at 
plassen skal opprettholdes slik den foreligger i dag. Adkomst til fjellområdene vil være via 
dagens sti som går langs Reipkrokelva og denne vil bli opprettholdt under den planlagte 
brua. Vi tar med oss innspillet i det videre arbeidet.  

Fjæra på Leirbakken 
Statens vegvesen ønsker ikke å legge til rette for økt ferdsel i dette området ettersom 
området er viktig for fugl. Dette ble også forklart på planforumet 24. januar. Beskrivelse av 
friluftsliv vil bli gjort i planbeskrivelsen.  

Støy 
Det skal gjennomføres en støyfaglig utredning i henhold til retningslinjen for behandling av 
støy i arealplanleggingen (T-1442). Det vil bli utarbeidet støykart og gjort vurderinger av 
behov for støydempende tiltak slik som støygjerder og så videre. Fokuset vil være på 
bebyggelsen langs ny E8 og ivaretakelse av disse i henhold til retningslinjen.   

Planforum 
Statens vegvesen stiller gjerne til samarbeidsmøter og er interessert i en tett og god dialog 
med alle sektormyndigheter. Vi vil gjerne benytte oss av anledningen til å presentere 
arbeidet på et planforum før planen legges ut på høring.    
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2.2 Innspill fra private grunneiere/aktører 

2.2.1 Innspill fra Anders Boltås (27.10.19) 

Innspillet er sendt inn tidlig i planprosessen og før det ble varslet planoppstart. Statens 
vegvesen velger å ta opp henvendelsen ifm. vurdering av innkomne innspill ved 
planoppstart. 

Boltås har ei hytte som skal kobles vann til, og som har vannrett på naboeiendommen. Der 
nabo har vann kan Boltås ikke ta vann fra, siden det ligger i planlagt trasé. Etter det 
grunneieren har forstått blir det borret ny vann til naboer. Det stilles spørsmål om han kan få 
borret ny vann også, eller om han skal grave brønn ved nabo brønn. Det vil være en unødig 
kostnad.   

Kommentar Statens vegvesen: 

Spørsmålet/innspillet er besvart via e-post. På nåværende tidspunkt kan vi ikke komme med 
noen anbefalinger.  

Det skal utarbeides en plan for å sikre vanntilførsel til alle hus/hytter langs den nye 
vegtraseen som har innlagt vann. Det skal gjennomføres en kartlegging av alle vannbrønner. 
Dette innebærer en innmåling av brønnen med GPS, prøvetaking av vann for å stadfeste 
vannkvaliteten og videre en vurdering om brønnen må erstattes/flyttes eller ikke. Dette 
arbeidet skal være ferdigstilt før byggingen av vegen kan igangsettes. 

Generelt anbefaler vi at grunneieren setter seg grundig inn i plandokumentene som vil bli 
sendt ut ifm. offentlig ettersyn/høring. Dersom det er spørsmål kan det tas kontakt med 
Statens vegvesen for å få hjelp og vegledning. 

2.2.2 Innspill fra Geir Arne Olsen 

Olsen mener at det er ugunstig å legge ny veg over Leirbakken mtp. grunnforholdene. Å 
velge østre trasé vil være mye bedre for å samle veger rundt Fagernes i Ramfjord, og med 
tanke på fremtidig Tindtunnel.  

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 
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2.2.3 Innspill fra Alf Harald Johansen 

Ibyggservice As har startet omfattende renovering av bolig i Andersdalvegen 658 (gnr. 40, 
bnr. 11). I den forbindelse stilles det spørsmål om dette hus/ eiendom blir i berøring med 
reguleringsplan E8 Sørbotn- Lauksletta, vestre trasé eller berørt i sin helhet med 
vegprosjektet. Det stilles videre spørsmål om Andersdalvegen 659 (gnr.40, bnr. 3) hus og 
eiendom blir eller kommer i berøring med vegprosjektet. Det etterlyses detaljerte 
plantegninger med riggområder av dette området. 
 
Kommentar Statens vegvesen: 
9. januar 2020 ble det oversendt kartskisser til Johansen og til Terje Nilsen som er boligeier 
og byggherre i renoveringsarbeidet. Eiendommene ligger utenfor/kant i kant med 
planområdet (som er vist med den tynne blå linjen). Den grønne tykke linjen viser 
arealbeslaget fra forrige planforslag i 2011. Det er dette planforslaget vi nå skal oppdatere 
iht. gjeldende lover og regler, samt gjøre små justeringer/optimaliseringer av veglinjen.  

Fremtidig oppkjøring fra Andersdalvegen (fylkesvegen) og til ny E8 vi bli plassert på østsiden 
av Hans Larsa-neset, se kartskisse med rød ring over området der påkoblingen skal 
plasseres. I tillegg har jeg lagt ved plankartet tilhørende planforslaget i 2011 som viser 
påkoblingen mellom fylkesveg og E8. Kollektiv og gang-vegnett på Hans Larsa-neset vil bli 
redusert i omfang. Disse detaljene vil være klart nærmere april.  

Planforslaget skal legges ut på høring og til offentlig ettersyn i løpet av mai. Da vil vi 
arrangere nytt folkemøte/informasjonsmøte. Vi håper at planforslaget skal behandles i 
kommunestyret 28. august 

2.2.4 Innspill fra Fred Gøran Karlsen 

Karlsen etterlyser tegninger som viser målsatt hvor vestre trasé vil komme, med planlagte 
utkjøringer og avkjøringer. Spesielt er brofoten på Hanslarsanes av interesse og grunneieren 
ønsker mer informasjon, deriblant hva som er planlagt mtp. endringer i terreng, hvilke 
grunnundersøkelser er foretatt, hva er avdekket, om det er leireforekomster og andre 
dårliger masser. 
Ettersom at Karlsen ikke har eiendom som direkte blir berørt, ønsker han å få informasjon 
om dette, gjerne en skisse for hva som er planlagt på Hanslarsanes. På grunn av ny veg 
vurderer grunneieren salg av huset ettersom at han selv og begge barna har astma, tildels 
kraftig, og dermed er bekymret for vår families helse. Samtidig vil veiens plassering i forhold 
til eiendommen ha stor betydning for boligverdi og helse. 
 
Generelle spørsmål om traséen: 

• Har det vært inne uavhengige geologer for upartisk/uavhengig geologiske 
undersøkelser? 

• Er det foretatt noen støy-, støv- og/eller luftkvalitetsmålinger i form av luftkvalitet 
og CO2 på den aktuelle strekningen og sammenlignet dette med estimert trafikk fra 
eksisterende E8 med kalkulert økning i trafikk? 

• Hva vil avstandene til eksisterende bebyggelse være maks/min? 
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• Hvordan vil tilgang til grunneieres "øvre" eiendom løses, egne overganger eller felles 
overganger/underganger? 

• Hvordan krav bygges veien etter, da tenker jeg på bredde som reguleres til veiformål 
av eiendommer på henholdsvis Hanslarsanes? 

• Boreprøver som er planlagt utført ila vinteren 2019/2020 er flere steder langt 
nedenfor de boreprøver som ble utført i forrige runde da vestre alternativ var "i 
skuddet". 

Kommentar Statens vegvesen: 

Planarbeidet tar jfr. bestillingen fra SD utgangspunkt i planforslaget som ble utarbeidet i 
2011, men det gjøres en del endringer. Ved varsling av planoppstart kan det ikke legges 
frem noen tegninger om detaljerte løsninger, men disse vil komme frem i planforslaget. 
Statens vegvesen ber grunneieren om å sette seg inn i planforslaget når det sendes ut ifm. 
offentlig ettersyn/høring. Tegningene vil være på et detaljert nivå som gjør det mulig å 
komme med konkrete merknader til planforslaget. Bl.a. gjøres det i geoteknisk rapport rede 
for grunnforholdene, geoteknisk rapport vil følge planforslaget som vedlegg. Den 
geotekniske rapporten er underlagt en uavhengig tredjepartskontroll.  

Det vil bli gjennomført støyberegninger som følger planforslaget med som vedlegg. I 
beregningene gjøres det rede for dagens og fremtidig støybelastning ut ifra dagens 
trafikkmengde i ÅDT og fremskrevet trafikkmengde (20 år frem i tid). Ved bruk av 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) er det klargjort at det 
ikke er behov for utredning av luftkvalitet. Dette begrunnes bla. Ved at trafikkbelastningen 
ikke er ansett som stor (ÅDT over 8000). Trafikken på Hans Larsa-neset er beregnet til 5200 
fra Sørbotn – Hans Larsa neset og 5800 fra Hans Larsa-neset – Lauksletta. Videre er det 
ingen andre kilder enn vegtrafikk som forårsaket luftforurensning, området er ikke regulert 
eller planlagt regulert til bruk slik som barnehager, skoler eller helseinstitusjoner. 

Adkomster skal i størst mulig grad samordnes. Det ses på ulike muligheter for å legge til 
rette for adkomst til utmark. Dette vil bli beskrevet i planforslaget som skal legges ut på 
høring og til offentlig ettersyn våren/sommeren 2020. Adkomstløsninger inkludert 
overganger og kulverter kan være kostbare løsninger og må kunne samfunnsøkonomisk 
forsvares. 

Regulering av ny E8 følger plan- og bygningsloven. Når det gjelder aspektet angående 
boligverdien så er dette noe som ligger utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Plan- 
og bygningsloven er en samfunnslov som bl.a. skal regulere arealbruken/-disponering. 
Arealbruken skal reguleres til samfunnets beste og dermed skal ikke økonomiske hensyn til 
den enkelte hensyntas. 

Ny E8 bygges etter samme standard som det er i Lavangsdalen. Det vil si 10 meters 
vegbredde med midtdeler og forbikjøringsfelt. Vi kan foreløpig ikke si noe om eksakt bredde 
på regulert areal på din eiendom.  

2.2.5 Innspill fra Tindtunellen Tromsø AS, datert 01.01.2020 

E8s planlegging og kunngjøring, overtredelser av pbl (plan-og bygningsloven).  
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Tindtunellen Tromsø AS viser til annonser om reguleringsplan for E8 vestre trase som ble 
kunngjort i begge Tromsø-avisene torsdag 19. desember 2019. Denne saken gjelder ugyldig 
plankunngjøring og høring iht pbl. På grunn av høringsfrist 6. februar 2020 for kunngjort 
høring bes om umiddelbar, rask behandling av denne klagen.  
 
Kunngjøring og planprogram viser at kommunedelplan og trasevalg mellom østre og vestre 
E8-trase ikke foreligger som plansak til behandling. Kopi av kunngjøring er lagt ved. 
  
Gjeldende planvedtak om trasevalg er regjeringsvedtak i juli 2015 for østre trase. Det var en 
stadfesting av kommunestyrets vedtak i 2012 om østre trasevalg, etter innsigelser fra 
Statens Vegvesen og tilhørende mekling. Kommunestyret forkastet vestre trase i 2011.  
Etter vedtakene i 2012 og 2015 har ikke saken om trasevalg vært behandlet i 
kommunestyret som er planmyndighet ifølge pbl. Det vil si at østre trasevalg er gjeldende 
planvedtak for E8 i Ramfjord fra 2012 til i dag og inntil ny behandling i kommunestyret 
eventuelt finner sted. 

Regjeringens «bompengeforlik» i august 2019.  
Bompengeforliket omfattet bl.a. bompengefritak for E8 i Ramfjord. «Forliket» ble også 
utvidet til å omfatte flytting av tidligere etablert trasevalg av østre trase over til nytt trasevalg 
vestre E8-trase.  
 
Samferdselsdepartementet har tilsynelatende oversett at planmyndigheten, kommunestyret i 
Tromsø, må behandle og vedta en eventuell endring av trasevalg. Ettersom en slik endring 
kan forlenge og forsinke E8s gjennomføring med 2-4 år, så er det høyst usikkert om 
kommunestyret vil gå med på en slik endring. Endringen av trasevalget er dessuten 
samfunnsøkonomisk dårligere enn nåværende østre trasevalg.  
Endret trasevalg fra østre til vestre trase fører også til høyere totale anleggskostnader og 
lengre samlede kjøredistanser for bilbrukerne på E8 med tilstøtende vegnett. Dette er blant 
de temaene som får en avklaring i en ny planprosess.  
 
I vedlagte brev av 9. september 2019 har SD (Samferdselsdepartementet) beordret Statens 
Vegvesen til å iverksette E8s planlegging og melde tilbake snarlig vedrørende 
reguleringsplan for vestre trase og styringsmål. Her overser de fortsatt at planmyndigheten 
ikke har behandlet en eventuell overgang fra østre til vestre E8-trase.  
Kopi av SDs epost av 14/11-19 hvor SD bekrefter at kommunestyret er planmyndighet i 
saken er lagt ved. Det innebærer at SD innrømmer at de ikke har lovbasert myndighet til å 
iverksette Vegvesenets nye planlegging, særlig en plan for en trase som ikke er vedtatt og 
godkjent av planmyndigheten, og ikke er behandlet av noen som plansak.  
I samme epost innrømmer SD at østre trase er gjeldende, lovgyldig trasevedtak inntil 
kommunestyret eventuelt har behandlet en ny sak om trasevalg.  
I forhold til bompengeforliket i august er regjeringen nå over 4 måneder forsinket med å be 
om behandling av trasevalg hos Tromsø kommune.  
 
Pålegg fra fylkesmannen.  
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Som klageinstans vedrørende pbls gjennomføring ber Tindtunellen Tromsø AS fylkesmannen 
om å pålegge SD og VD (Vegdirektoratet) å følge lovens bestemmelser. Det innebærer etter 
Tindunellen Tromsø AS sitt syn at plankunngjøring for vestre E8-trase med planprogram for 
ny reguleringsplan er ugyldig. Den annonserte planen kan ikke gjennomføres uten en 
forutgående planprosess for endring av kommunedelplan og eventuelt endret trasevalg.  
Det må eventuelt etableres egen plansak om planåpning og nyvurdering av trasevalg i 
forhold til vedtatt og stadfestet trasevalg i 2015. En sak om ny vurdering av trasevalg 
innebærer først et vedtak om ny planåpning og plankunngjøring med 3-6 ukers høringstid.  
Deretter må man eventuelt lage nytt planprogram for ny vurdering av trasevalg med 
tilhørende KU (konsekvensutredning) som behandler ulike konsekvenser av valget mellom 
østre og vestre E8-trase. Planprogrammets behandling innebærer bl.a. høringsrunde på 6-8 
uker.  
 
Tidligere KU-rapporter fra årene 2005-7 er etter Tindunellen Tromsø AS sitt syn for gamle i 
denne saken. De må oppdateres og suppleres med temaer som ikke ble brukbart behandlet i 
forrige utgave av KU. Den gang forelå en rekke merknader og innsigelser som medfører at 
en ny KU krever omfattende suppleringer.  
Vegvesenet og SD forsøker nå å ta flere «snarveier» i planprosessen og vil kutte ut en del 
ledd som ivaretar innbyggernes, næringslivets og organisasjoners rettigheter til innflytelse i 
planleggingen. 

Forsøket på snarveier innebærer nå å droppe planåpning/kunngjøring vedr ny avveining av 
trasevalg, planprogram for trasevurdering og KU for kommunedelplan og trasevalget.  
 
Feiltakelse i Samferdselsdepartementet.  
Vegvesenet har fulgt opp og gjennomført pålegg fra SD i brev av 9/9-19 uten tilsynelatende 
å gjøre departementet oppmerksom på lovstridig fremgangsmåte i forhold til pbl.  
Departementet bruker i brevet formuleringen «Samferdselsdepartementet har besluttet at ny 
E8 i Ramfjorden bør legges i vestre trase.»  
 
Som nevnt foran har SD i epost 14/11-19 sagt seg enig i at kommunen er planmyndighet i 
saken, som stemmer med pbls lovregler. Det innebærer at departementets beslutning ikke er 
et lovgyldig planvedtak om trasevalg ifølge pbl i E8-saken. Regjeringsforliket kan oppfattes 
eventuelt som en anmodning til planmyndigheten Tromsø kommunestyre om å behandle 
plansaken om trasevalg for E8 pånytt og helst komme til et annet trasevalg. I så fall må 
kommunen starte en planprosess som stemmer med pbl og etter hvert komme fram til et 
nytt eller endret vedtak om trasevalg. Inntil videre gjelder da vedtaket om østre trase fra 
2015.  
 
Som nevnt er det høyst usikkert om kommunestyret vil endre trasevalget. Det kommer av at 
endret trasevalg etter vårt syn vil forsinke E8-sakens gjennomføring med 2-4 år.  
Man kan ikke gjennomføre ny regplan for vestre trase så lenge offisielt, lovgyldig planvedtak 
lyder på valg av østre trase.  
I samme epost 14/11-19 hevder SD at ny plan gjelder foran eldre plan for samme areal 
ifølge §1-5. Poenget er her at planen ikke omfatter samme areal, og heller ikke samme 
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plannivå. Forrige plan var kommunedelplan omfattende både vestre og østre trase, som 
grunnlag for trasevalg. En reguleringsplan for det ene trasealternativet gjelder ikke samme 
areal og kan ikke avløse en kommunedelplan for nivået over reguleringsplanen. En ny plan til 
avløsning må være en ny plan på samme nivå, ellers gjelder fortsatt tidligere plan på 
overordnet nivå.  
 
Plankunngjøring 19. desember 2019.  
Departementet har noen ganger hevdet at kommunen har anmodet om å få utarbeidet 
reguleringsplan for vestre trase. Dette stemmer ikke, og er heller ikke resultat av en 
planprosess. Det nevnes 3 forhold:  

• Kommunens ønske om reguleringsplan kom i forbindelse med en behandling av 
bompenger og var ikke resultat av en planprosess. Gyldig planvedtak om trasevalg 
kan komme etter en planprosess som omfatter ny planåpning, planprogram og ny KU 
om trasevalg.  

• Kommunen bad om det trasevalget som ville gi kortest gjennomføringstid for E8. Når 
de bad om reguleringsplan for vestre, så var det med uttrykt hensikt å sammenligne 
østre og vestre reguleringsplan og foreta et valg. Dette strider imot pbl fordi 
trasevalg skal foretas på kommunedelplan nivå, dvs FØR reguleringsplan utarbeides. 
Reguleringsplan for vestre kan da ikke utarbeides før man først forkaster østre trase. 
Det er ikke gjort.  

• Kommunestyret trodde at departementet satt med myndigheten til å beslutte 
trasevalg. De overså at kommunestyret er lovens planmyndighet i dette tilfellet.  

 
Relevant konsekvensutredning (KU)?  
Vegvesenet skriver flere steder i planprogrammet at de har gjennomgått forrige KU for å se 
om den er tilfredsstillende i dag. Enkeltrapportene i forrige KU ble laget i perioden 2005-07 
og er for gamle i dag. Vegvesenet overser tilsynelatende at de 2 KU’ene er laget for 
forskjellige formål:  

• Forrige KUs formål var å sammenligne flere trasevalg, hovedsakelig mellom østre og 
vestre trase. Den har ikke detaljnivå for reguleringsplan, men for kommunedelplan 
nivå og trasevalg.  

• Denne KU’en skal vise vestre trases forhold til omgivelser og betydning for trafikk, 
innbyggere, næringsliv, miljøforhold mv. Trase, vegbredde og planområdets omfang 
er endret fra forrige utgave i 2007.  

• De 2 helt ulike formålene med KU’ene gjør at man ikke kan spørre om den ene kan 
erstatte den andre. KU må uansett fornyes.  

• Vegvesenet skriver at planområdet for vestre trase er endret og utvidet fra 
behandlingen i 2008 i kommunedelplanen. Vi kan ikke se at endringene for 
planområdet er vist på kart eller i beskrivelsen. Det er nødvendig for at 
planmyndigheten skal kunne vurdere planforslagets gyldighet.  

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
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03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg.  

Det presiseres at annonsen Tindtunell Tromsø AS henviser til ikke er noen 
kunngjøringsannonse, men en annonse om varsling av planoppstart med planprogram. 
Videre kan man en slik annonse ikke karakterisere som gyldig eller ugyldig. Det er heller 
ikke mulig å klage på en annonse. Det er kun mulig å klage på et vedtak, det henvises i 
denne sammenheng til forvaltningslovens kap. VI for flere detaljer.  

Det er korrekt at vedtaket for KDP fra 2015 fortsatt gjelder. Planvedtaket gjelder så lenge det 
ikke blir opphevet av kommunestyret. Samtidig er kommunen planmyndighet og kan tillate 
tiltak som ikke er i tråd med overordnet plan, i dette tilfellet kommuneplanens arealdel, 
dersom det utarbeides reguleringsplan med KU. Dette er gjort gjennom prinsippvedtaket i 
Tromsø kommune den 12.12.2018 og kommunestyret ønsket å utarbeide en reguleringsplan 
for vestre trasé. 

I kommunedelplan for Ramfjord 2013-2025 (plan 0210) har en passus i bestemmelsene at 
hensynssonen for E8 Østre trasé går ut av planen etter fire år (dvs. 2018), dersom det ikke er 
søkt særskilt til departementet om forlengelse. Det er ikke søkt om forlengelse av 
båndleggingen, slik at den røde båndleggingssonen for E8 østre trasé gjelder verken i 
kommunedelplan for Ramfjord (vedtatt 2014, plan 0210) eller i gjeldende kommuneplanens 
arealdel.  

Utarbeidelsen av reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé, forholder seg til 
vedtatt kommunedelplan for E8 Sørbotn – Laukslett, hvor E8 legges i vestre alternativ i 
henhold til plankart av desember 2007 og bestemmelser datert 21.01.2007. 

Nye veier AS og Statens vegvesen har samarbeidet om kostnadsgjennomgang av E8 Sørbotn 
- Laukslett, inkl. tilgrensede vegprosjekter Tindtunellen og fv. 91 Ullsfjordforbindelsen. 
Rapporten konkluderte også med at verken Tindtunnelen eller Ullsfjordforbindelsen gjør E8 
Sørbotn- Laukslett vesentlig billigere eller mer nyttig.  

I forkant av varsling av planoppstart med planprogram hadde Statens vegvesen et møte med 
fylkesmannen om å få avklart kravene til KU. På det dette møtet var en omforent om at 
tidligere KU tas som utgangspunkt for det videre arbeidet og at den blir supplert der det er 
nødvendig. Det er full anledning til å gjøre det etter denne metoden, ikke minst med hensyn 
til offentlig ressursbruk. KU-forskriften gir anledning for å benytte denne fremgangsmåten 
ettersom forskriften ikke setter krav til annet enn at utredninger og feltundersøkelser skal 
følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse.  

2.2.5 Innspill fra Keth Wøhni 

Wøhni viser til tidligere brev bl.a. av 28. september, 04 og 17.06.09. i disse brevene påpeker 
grunneieren bekymringen for den planlagte trassen for E8, og protesterte mot plasseringen. 
Grunneieren forutsetter at det gis full kompensasjon for de ulemper plasseringen av traseen 
vil føre til for vår eiendom. 
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Det oppgis å ha fått sterk tilknytning til stedet, som fram til nå har vært den reneste idyll 
med ro, fugle- og dyreliv, strand og sjø. Det var et sterkt ønske om at det framtidsrettede 
høyre alternativ med Tindtunnellen og ble valgt. Det vestre alternativet med bru anser 
grunneieren som den dårligste løsningen man kunne velge. Frykt for økonomisk tap kommer 
også inn i bildet. Av planskisser for veien som Wøhni har sett oppfatter grunneieren at 
eiendommen blir sterkt berørt, og vil forringe kvalitet og dermed også verdi sterkt. 
 
Huset har helårs vannforsyning fra privat brønn ca 100 meter ovenfor nåværende vei. Det 
forutsettes at vannforsyningen ikke blir ødelagt!! 
 
Wøhni ber om konkret informasjon om hvor nær veien blir å ligge eiendommen, videre om 
omfanget av ulemper under arbeidet med veien. Det bes også om råd om hvordan en best 
kan ivareta interesser i saken. 
 
Det forventes fremdeles full kompensasjon og opprettelse av de skader som utbyggingen av 
veien vil påføre eiendommen fysisk og økonomisk. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Eventuell kompensasjon vil skje iht. gjeldende regelverk. Statens vegvesen vil starte en 
prosess om det er nødvendig å erverve grunn. Hvor mye det er kan ikke sies noe om nå, men 
først når vegvesenet kommer i dialog med grunneieren etter at det foreligger et 
reguleringsplanvedtak.  

Det skal utarbeides en plan for å sikre vanntilførsel til alle hus/hytter langs den nye 
vegtraseen. Det skal gjennomføres en kartlegging av alle vannbrønner. Dette innebærer en 
innmåling av brønnen med GPS, prøvetaking av vann for å stadfeste vannkvaliteten og videre 
en vurdering om brønnen må erstattes/flyttes eller ikke. Dette arbeidet skal være ferdigstilt 
før byggingen av vegen kan igangsettes.  

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 

Regulering av ny E8 følger plan- og bygningsloven. Når det gjelder aspektet angående 
boligverdien så er dette noe som ligger utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Plan- 
og bygningsloven er en samfunnslov som bl.a. skal regulere arealbruken/-disponering. 
Arealbruken skal reguleres til samfunnets beste og dermed skal ikke økonomiske hensyn til 
den enkelte hensyntas. 
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Generelt anbefaler vi at grunneieren setter seg grundig inn i plandokumentene som vil bli 
sendt ut ifm. offentlig ettersyn/høring. Dersom det er spørsmål kan det tas kontakt med 
Statens vegvesen for å få hjelp og vegledning.  

2.2.6 Innspill fra Renate Hemmingsen 

Vannkummer 
Det finnes vannkummer som ligger nedenfor tenkt trasé som Hemmingsen ønsker flyttet 
ovenfor pga. forurensning. Vannkummen for 38/1 og 38/19 ligger på ca. breddegrad 
69,5436 og lengdegrad 19,1701. På disse eiendommene er det 2 husstander, samt en 
fjøsbygning som deler vannkomme. Vannkummen for 38/18 ligger på ca. breddegrad 
69,5427 og lengdegrad 19,1736. Denne kummen kan ikke flyttes lengre opp i terrenget pga. 
for lite vannføring i det samme område. Den er i direkte berøring av planlagt vei og ønskes 
flyttet på øvresiden av ny vei. 38/18 har tinglyst vannrett fra 38/1 og den sikreste 
vannkilden som vi vet om per i dag er Mellajordelven. Denne kummen brukes av 1 husstand. 
Hemmingsen ønsker dialog på løsning av nye vannkummer. 
 
Skogsvei 
Det er per i dag 2 Skogsveier som vil bli berørt av ny trasse. Det ønskes derfor 
undergang/overgang som gjør at en kan benytte seg av disse veiene i fremtiden. Disse 
brukes til å hente ut ved og vi er avhengig av å kunne komme til med kjøretøy som traktor 
o.l. Området ovenfor ny trasse er også beiteområde og det må tas hensyn til at dyr må 
kunne passere på en trygg måte. Eiendommen er tilrettelagt for gårdsdrift og ny trasse må 
ikke begrense muligheten for slik næring i fremtiden. 
 
Rasfare/Støy: 
Det er tidligere oppdaget leire ved graving på eiendommen. Det ønskes innsyn i 
risikovurdering som gjøres med tanke på ras. Det stilles spørsmål om hvor mye støy og 
forurensning bebyggelsen på denne eiendommen må påberegne seg? 
 
Generelt: 
Det ønskes buss stopp i begge kjøreretninger i forbindelse med krysset ved Hanslarsanes og 
en sikker måte å krysse vei på. I tillegg er det svært ønskelig at det legges til rette for sykkel 
og gangsti over bru. Med bru vil det bli kortere vei til Tromsø noe som igjen vil gjøre det mer 
attraktivt å bosette seg på vestre side. Med disse tiltakene vil buss stopp bidra til bruk av 
kollektiv transport og redusere forurensning. Den lokale befolkningen vil også oppnå en 
positiv synergieffekt hvis bru er tilgjengelig for myke trafikanter. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Vanntilførsel 
Det skal utarbeides en plan for å sikre vanntilførsel til alle hus/hytter langs den nye 
vegtraseen. Det skal gjennomføres en kartlegging av alle vannbrønner. Dette innebærer en 
innmåling av brønnen med GPS, prøvetaking av vann for å stadfeste vannkvaliteten og videre 
en vurdering om brønnen må erstattes/flyttes eller ikke. Dette arbeidet skal være ferdigstilt 
før byggingen av vegen kan igangsettes.  



44 
 

Rasfare/støy 
Det skal utarbeides geoteknisk rapport som gjør rede for grunnforholdene, geoteknisk 
rapport vil følge planforslaget som vedlegg. Den geotekniske rapporten er underlagt en 
uavhengig tredjepartskontroll. Grunnforholdene vil bli ivaretatt ifm. med planarbeidet.  

Det vil bli gjennomført støyberegninger som følger planforslaget med som vedlegg. I 
beregningene gjøres det rede for dagens og fremtidig støybelastning ut ifra dagens 
trafikkmengde i ÅDT og fremskrevet trafikkmengde (20 år frem i tid). Tiltak for den berørte 
eiendommen vurderes ut ifra resultatene i støyberegningene og det kan det på nåværende 
tidspunkt ikke sies noe om. Grunneieren bes om å sette seg inn i støyberegningene og 
komme med eventuelle merknader ifm. offentlig ettersyn/høring. 

Skogsvei og adkomst til utmark 
Detaljene for adkomst til utmark skal utarbeides i planarbeidet og endelig forslag vil være 
beskrevet i planforslaget som legges ut på høring og til offentlig ettersyn våren/sommeren 
2020. Vi tar innspillet med oss i det videre planarbeidet.  

Bussholdeplass 
Statens vegvesen er i dialog med Troms fylkestrafikk når det gjelder etablering av 
bussholdeplasser langs ny E8. Tilbakemeldingen fra Troms fylkestrafikk er at det skal 
etableres et kollektivknutepunkt på Leirbakken i tilknytning til krysset til Asko / 
industriområdet. Her vil det bli mulighet for korrespondanse mellom lokalbuss og regional 
buss. Regional buss (f.eks. rute 100 som skal til Narvik) skal ikke ha for mange stoppunkter 
langs E8 og det skal derfor ikke etableres bussholdeplass langs E8 på Hans Larsa-neset. 
Lokalbussen vil benytte seg av eksisterende fylkesveg ettersom det er her folk bor. 
Eventuelle omlegginger av ruter for kortere kjøretid til Tromsø er det Troms fylkestrafikk 
som må vurdere.  

Det legges ikke til rette for gang- og sykkel på ny E8. Eksisterende vegnett (fylkesveg og 
dagens E8) skal benyttes til gang- og sykkel.  

2.2.7 Innspill fra Torill Hauan (g.b.nr.27/4) 

Hauan har planer om å føre opp 3 utleiehytter allerede i år i området Indre Laukslett. Hauan 
tror ikke det skal komme i konflikt med planene om Ny E8 og bru, men for ordens skyld bes 
det om en tilbakemelding dersom dette skulle være et problem. 
 
Grunneieren ønsker også at Statens vegvesen raskt gir en positiv tilbakemelding til 
kommunen i forbindelse med byggesøknaden når den tid kommer. 

Kommentar Statens vegvesen: 
På nåværende tidspunkt ser det ikke ut som at plantiltaket kommer i direkte berøring med 
området der det ønskes etablert hyttene. Likevel ber vi om at grunneieren setter seg inn i 
planforslaget når det blir sendt ut på offentlig ettersyn/høring. Eventuelle merknader kan da 
sendes til Statens vegvesen. 

Vi gjør oppmerksom på at Statens vegvesen ikke har noe ansvar når det gjelder grunneierens 
byggesøknad. 
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2.2.8 Innspill fra Vidar Brox (g.b.nr. 27/34) 

Brox er en av arvingene til hytta som ligger i Kjoselvbukta ved Leirbakken, like ved den 
planlagte brua over Ramfjorden. I påvente av den nye reguleringsplanen kan det være 
interessant å se på den gamle reguleringsplanen fra 2011. Grunneieren ønsker å få tilsendt 
den. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen har oversendt den aktuelle reguleringsplantegningen fra 2011. Dette ble 
gjort 09.01.20. Vi ber om at grunneieren setter seg inn i planforslaget når det blir sendt ut 
på offentlig ettersyn/høring. Eventuelle merknader kan da sendes til Statens vegvesen. 

2.2.9 Innspill fra Trond Håvard Varvik 

Varvik ønsker å spille inn at adkomsten til hans eiendommer må tas hensyn til ved 
planlegging og gjennomføring av prosjektet. En særlig bekymring er Mostadbrua over 
Sørbotnelva, som er oppført av Tromsø kommune. Tromsø kommune har ingen intensjon 
om å vedlikeholde og utbedre denne brua som tjener til adkomst for fire eiendommer på 
vestsiden av elva, og tillegg brukes en del av besøkende som skal bruke naturen. I 
forbindelse med opprustningen av infrastrukturen i planområdet er det naturlig at denne 
brua opprustes eller nybygges i forbindelse med at den nye E8 gjør området på vestsiden av 
Ramfjorden mer tilgjengelig og interessant for allmennheten med påfølgende økning i 
trafikken.  
Varvik ber derfor om at ny eller opprustet Mostadbru blir tatt med i den detaljerte 
reguleringsplanen og vegvesenets prosjektering og kostnadsoverslag. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Innspillet tas til etterretning. Staten vegvesen overbringer dette innspillet til Tromsø 
kommune for videre diskusjon.  

2.2.10 Innspill fra Magnar Richardsen (gb.nr. 27/44) 

Richardsen er av den oppfatning at vestre trasé er feil trasévalg. Dette ut fra fremtidig 
trafikkutvikling, der østre alternativ som var valgt var en naturlig og rasjonell plan som på en 
enkel måte kunne knyttes til tunell som lenge har vært planlagt for kortere og sikrere veg til 
Tromsø. 
 
Bru over Ramfjorden fremstår som en ufattelig sak. Det er da ingen øy som skal knyttes til 
fastland. Mengden ustabil masse på begge sider av planlagt brofeste er betydelig. Dette 
samt bunnforholdene som brupelene skal finne stabilt feste i.  
Richardsen oppfordrer å beregne prisen på de antall meter med broer som totalt kommer til 
å bli ved valg av vestre alternativ, og se det mot den prisen som ble fremlagt av tidligere 
vegsjef. Ved å beregne en gjennomsnitts-kostnad pr. meter bro fra Sørbotn til  
Laukslett, så ser en med priser som vegvesenet selv har fått ved anbud på ved ordinær bru 
(2019 priser) at kostnaden bare på buene overgår den summen vegvesenet har oppgitt for 
hele vegprosjektet.  
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Ut over dette reagerer grunneieren på trasévalget da veien er planlagt gjennom over hans 
eiendom med hus. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 

 
Når det gjelder kostnader er det fra SD gitt et styringsmål på 1890 mil. Kroner (2019). Det vil 
bli gjennomført ny kostnadsvurdering etter anslagsmetoden når reguleringsplanen er 
vedtatt.  

Det skal utarbeides geoteknisk rapport som gjør rede for grunnforholdene, og denne vil 
følge planforslaget som vedlegg. Den geotekniske rapporten er underlagt en uavhengig 
tredjepartskontroll. Grunnforholdene vil bli ivaretatt ifm. med planarbeidet.  

Ved behov for å innløse bygningsmasser på eiendommen på grunn av trasévalget vil Statens 
vegvesen ta kontakt med grunneier.  
 

2.2.11 Innspill fra Eddy Sandra Helene Wilhelmsen (g.b.nr.37/5) 

Wilhelmsen ønsker at vegen legges lenger opp i terrenget, samt at det etableres støyskjerm. 
Det stilles spørsmål om faunaen i fjorden er tilstrekkelig utredet ettersom det skal være 
store vegfyllinger og ny terskel skal lages. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Det skal gjennomføres støykartlegging/beregning av støy i planarbeidet og det innebærer en 
vurdering av nødvendige støytiltak. Dette i henhold til retningslinjen T-1442 Behandling av 
støy i arealplanlegging. Når det gjelder faunaen i fjorden så er dette tilstrekkelig utredet og 
dette vil bli beskrevet i planbeskrivelsen. Det er i tillegg gjort justeringer av veglinja 
nedenfor Storkollen slik at det blir en mindre fylling i sjø enn i forrige planforslag.  

2.2.12 Innspill fra Evy Vivian Wilhelmsen 

Det stilles spørsmål om faunaen i fjorden er tilstrekkelig utredet ettersom det skal være 
store vegfyllinger og ny terskel skal lages. Ny E8 skal være klimavennlig og utslippene skal 
reduseres. Det stilles spørsmål hvordan dette går overens med flere stigninger. Vegen bør ha 
mer jevn høyde i terrenget. Ved å lage tunell kunne en slippe store utfyllinger i sjøen samt at 
ny E8 ikke kommer så nært husene. 
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Kommentar Statens vegvesen: 

Faunaen i fjorden er tilstrekkelig utredet og dette vil bli beskrevet i planbeskrivelsen. Det er 
gjort justeringer av forrige planforslag og veglinjens plassering i terrenget er optimalisert 
slik at det blir svakere stigninger. Dette vil bidra til jevnere fartsprofil og lavere utslipp. 
Tunnel er ikke aktuelt på grunn av at det er tilstrekkelig at det etableres støtteforbygninger i 
fjellsiden på Storkollen for å ivareta skredfaren.  

2.2.13 Innspill fra Odd Harald Johansen 

Johansen kommer med følgende innspill til planarbeidet: 
  
• Det ønskes å få bedre tilgang til eiendom gnr. 35/13 over E8 med en forlengelse av 

skogsveg fra undergang på naboeiendom.  
• De private vannverkene må videreføres som de er i dag.  
• Det må være god ankomst til skogsarealet ovenfor ny E8 på eiendom gnr. 37/1 og gnr. 

37/3  
• Veien må trekkes lengre opp i terrenget på eiendommene gnr. 36/4, 37/2 og 37/1 ,37/3 

slik at ny vei kommer langt fra husene  
• Johansen er sterkt kritisk til utfylling i sjø mellom Kobbenes og Kjørnes  
• Det ønskes en redegjørelse for negative konsekvenser som en ny terskel i Ramfjorden 

medfører. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Når det gjelder adkomst til utmark så skal dette detaljeres i det videre arbeidet. En 
beskrivelse av alle adkomstene til utmark vil foreligge når planforslaget legges ut på høring 
og til offentlig ettersyn i våren/sommeren 2020. Her vil også vårt forslag til plassering av 
veg bli beskrevet. I planarbeidet vil vi forsøke å ivareta alle behov, men slik det ser ut nå kan 
ikke ny veg plasserer lengere fra husene, men endelig forslag er ikke landet enda.  

Det skal utarbeides en plan for å sikre vanntilførsel til alle hus/hytter langs den nye 
vegtraseen. Det skal gjennomføres en kartlegging av alle vannbrønner. Dette innebærer en 
innmåling av brønnen med GPS, prøvetaking av vann for å stadfeste vannkvaliteten og videre 
en vurdering om brønnen må erstattes/flyttes eller ikke. Dette arbeidet skal være ferdigstilt 
før byggingen av vegen kan igangsettes. 

Utfyllingen i sjø mellom Kobbernes og Kjørnes er redusert i fra forrige planforslag, men det 
vil fortsatt være noe utfylling i sjø. 

Når det gjelder redegjørelse for konsekvenser av bygging av bru over Ramfjord så skal dette 
fremkomme i planbeskrivelsen når planforslaget er utarbeidet. Planforslaget legges ut på 
høring og til offentlig ettersyn vår/sommer 2020.  
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2.2.14 Innspill fra Hilde Karlsen 

Hilde Karlsen og Raymond Anthonsen er hjemmelshaver til eiendommen 39/9. Grunneierne 
fikk grunnbokshjemmel til forannevnte eiendom 13. 05. 2011 etter at det ble vedtatt at ny 
E8 skulle følge østre trasé. 
Karlsen og Anthonsen er sterkt kritisk til etableringen av ny E8 nær deres eiendom. Det 
legges opp til omfattende naturinngrep, jf. reguleringsplan fra 2011 hvor det er planlagt 
fullkanalisert T-kryss for tilknytning av fv. 294. 
 
I vegvesenets brev datert 17.11.2019 opplyses det skal gi bedre trafikksikkerhet og bomiljø 
langs dagens E8 gjennom Ramfjord. Ulempene blir imidlertid flyttet til eiendommene på 
vestsiden hvor det formodes at ulempene blir betydelige. Særlig gjelder dette 
Karlsen/Anthonsen sin eiendom som vil få både støy- og støvplager, ikke bare fra ny E8 men 
også særlig fra planlagt bru som vil ligge betydelig over bebyggelsen i høyde. 
 
Etter det Karlsen/Anthonsen vet vil det heller ikke videreføres planer om egne adkomster og 
bruer fra vegen til utmarksareal og fjell. Her er det etablert egne private vannverk og 
brønner. Vann- og avløpssituasjonen er uavklart i planverket. Det er heller ikke 
tilfredsstillende for dagens grunneiere å fa etablert fri ferdsel over eiendommen. 
 
Grunneierne vil vurdere krav om innløsning av forannevnte eiendom 
grunnet støy, støv og redusert bomiljø. Inntil dette besvares vil eiendommen bli forsøkt 
solgt. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 

Det vil bli gjennomført støyberegninger som følger planforslaget som vedlegg. I 
beregningene gjøres det rede for dagens og fremtidig støybelastning ut ifra dagens 
trafikkmengde i ÅDT og fremskrevet trafikkmengde (20 år frem i tid). Tiltak for den berørte 
eiendommen vurderes ut ifra resultatene i støyberegningene. Det er tatt initiativ til et eget 
møte med grunneier i februar 2020. Her vil Statens vegvesen gå gjennom foreløpig løsning 
og informere om det videre arbeidet. Grunneieren bes i tillegg om å sette seg inn i 
støyberegningene og komme med eventuelle merknader i forbindelse med offentlig 
ettersyn/høring.  

Det skal utarbeides en plan for å sikre vanntilførsel til alle hus/hytter langs den nye 
vegtraseen. Det skal gjennomføres en kartlegging av alle vannbrønner. Dette innebærer en 
innmåling av brønnen med GPS, prøvetaking av vann for å stadfeste vannkvaliteten og videre 
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en vurdering om brønnen må erstattes/flyttes eller ikke. Dette arbeidet skal være ferdigstilt 
før byggingen av vegen kan igangsettes. 

Ved behov for å innløse bygningsmasser på eiendommen på grunn av trasévalget vil Statens 
vegvesen ta kontakt med grunneier. 

2.2.15 Innspill fra Trond Arne Nilsen/Ann Rita Robertsen 

Slik Nilsen/Robertsen forstår det vil eiendom gnr 37, bnr 10 i høyeste grad bli berørt av 
planen.  

Gjennom korrespondanse i nesten 2 år har de fått forståelse av at det ikke er aktuelt å overta 
denne eiendommen. 

Grunneierne har ikke fått noe svar fra Kristine Wilhelmsen på siste mail av 10.11.2019 og 
etterlyser svar. Grunneierne ønsker å få vurdert forslaget i siste tilsendte mail datert 
10.11.2019. Forslaget har vært: 

• Statens Vegvesen overtar tomten slik den fremstår i dag for dagens ligningsverdi som 
er kr 84.240 

• Statens vegvesen refunderer innbetalt eiendomsskatt for tomta for de siste 19 år (fra 
år 2000). Eiendomsskatt for 2019 er betalt med kr 589 (Statens vegvesen får selv 
kontakte kommunen for å finne ut hva dette beløper seg til for tidligere år), i tillegg 
fjernes utfylte masser. 

 
Det stilles spørsmål hvordan reguleringsplanen tenkt i forhold til berørte grunneiere og om 
oppstart på planarbeidet vil medføre ekspropriering av tiltenkt grunn. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Ettersom innspillet fra grunneier også handler om en tidligere sak så har Statens vegvesen 
besvart henvendelsen 31.01.20.  

2.2.16 Innspill fra Janne Karlsen 

Karlsen har følgende spørsmål angående planarbeidet: 

• Grunnforholdene på «Nesset» er vel gjerne morene og leirjord, og det har tidligere 
vært jordras. Karlsen er bekymret for at hele området vil bli berørt når utgravningen 
til der veien skal gå starter opp. Vil det foretas geologiske undersøkelser på for 
eksempel 39/7 for å sjekke om det er trygt? 

• Når det gjelder 39/5 stilles det spørsmål på hvilken side området skal reguleres, og 
slik Karlsen har forstått det vil ny påkjøringsvei komme over deres eiendom. Det 
spørres om det er mulig at eiendommen reguleres til boligformål siden området ikke 
vil være eller har vært benyttet til landbruksformål siden en gang på 80 tallet. 

• Det stilles spørsmål hvordan gnr. 38/4 og 39/5 få tilgang til marka ovenfor nye E8. 
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Kommentar Statens vegvesen: 

Det skal utarbeides geoteknisk rapport som gjør rede for grunnforholdene, geoteknisk 
rapport vil følge planforslaget som vedlegg. Den geotekniske rapporten er underlagt en 
uavhengig tredjepartskontroll. Grunnforholdene vil bli ivaretatt i forbindelse med 
planarbeidet. 39/7 blir ikke direkte berørt av prosjektet.  

Statens vegvesen regulerer kun areal som faller inn under samferdselsformål. Boligformål 
faller inn under utbyggingsformål og det er Tromsø kommune som arealplanmyndighet som 
skal ta stilling til om dette kan gå i orden eller ikke.  

Gjennom planarbeidet skal det foreslås adkomst til utmark/eiendommer. Per dags dato kan 
vi ikke gi endelig svar på hvor disse adkomstene blir plassert. Vi tar med oss innspillene i det 
videre arbeidet og ber om at grunneier setter seg inn i planforslaget når det legges ut til 
høring og til offentlig ettersyn våren/sommeren 2020.  

2.2.17 Innspill fra Ronny Andre Lyngmo 

Lyngmo mener denne løsningen ikke har den rette miljø tanken i seg: 
• Denne løsninger flytter miljø forurensningen til vestre side av Ramfjorden.  
• løsningen binder opp mulig utvidelse av boligbygging fra Tromsdalen til hungeren  
• løsningen gir dårligere fremtidig utnyttelse av natur for friområdet.  

 
Det ønskes Tunell fra Sørbotten til Ramfjordmoen der Ullsfjord forbindelsen knyttes 
sammen, for så å gå videre til Tromsdalen nord for bruen ved Tromsdal elven som da vil ha 
beste tilknytning til tunellen E8 under sundet. Dette vil frigjør arealer til boliger og 
friluftsområdet. Tunnelene bygges med filtrering av luft og kull filter for å ta forurensende 
lukt og støv. Kommunen og Statens vegvesen må være mere fremtidsrettet i måten dem 
tenker og planlegger.  

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 

2.2.18 Innspill fra Gunnar Nerdrum 

1. Nerdrum stiller spørsmål om det foreligger en vedtatt reguleringsplan for østre alternativ 
fra 2012. I så fall er det ikke nødvendig å utarbeide en ny reguleringsplan.  
 
2. Når det ikke er fastsatt hva slags bru en skal ha er det meget bekymringsfullt. Nerdrum 
peker på at Norsk Geoteknisk Institutt karakteriserte i 2012 vestre alternativ som det mest 
risikofylte område i distriktet. Statens vegvesen har ikke foretatt grunnboringer. 
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3. Nå er det bare det vestre alternativ som blir presentert. Vegvesenet ønsker kun å 
presentere det vestre alternativ for å slippe en sammenlikning mellom det vestre og det 
østre alternativ. 
 
4. Det er en saksbehandler i Samferdselsdepartementet som har pålagt Statens vegvesen å 
utrede vestre alternativ til en angitt kostnadsramme. Ved denne østre løsningen kommer 
man rett foran Tindtunnelen som Nerdrum er en mer fremtidsrettet løsning. 
 
Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 

Det skal utarbeides geoteknisk rapport som gjør rede for grunnforholdene, og denne vil 
følge planforslaget som vedlegg. Den geotekniske rapporten er underlagt en uavhengig 
tredjepartskontroll. Grunnforholdene vil bli ivaretatt ifm. med planarbeidet.  

2.2.19 Innspill fra Liv Grete og Karstein Johansen (gb.nr. 35/46) 

Johansen kjøpte hus og etablerte seg i nåværende bolig i 1997 for å ha god avstand til E8. 
Når det allikevel er slik at veien blir lagt nært huset i Sørbotn, bes det om at den blir til minst 
mulig ulempe og støy.  

Johansen har i lag med naboene et privat vannverk, som tydelig blir berørt av den nye 
planlagte traseen. Det bes om at Statens vegvesen tar ansvar for det, slik at Johansen ikke 
mister kildevann og brønn.  

Området på øvresiden av Johansen er et mye brukt fritidsområde, sommer som vinter. Det 
minnes om at dette må en ta hensyn til for framtidig bruk av området når en svært trafikkert 
vei må krysses. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Trasévalget for ny E8 skjer ut ifra samfunnsøkonomiske hensyn, dvs. det reguleres en 
løsning som tjener samfunnet best. Det vil bli gjennomført støyberegninger som følger 
planforslaget med som vedlegg. I beregningene gjøres det rede for dagens og fremtidig 
støybelastning ut ifra dagens trafikkmengde i ÅDT og fremskrevet trafikkmengde (20 år frem 
i tid). Dersom det er nødvendig foreslås avbøtende tiltak. 

Det skal utarbeides en plan for å sikre vanntilførsel til alle hus/hytter langs den nye 
vegtraseen. Det skal gjennomføres en kartlegging av alle vannbrønner. Dette innebærer en 
innmåling av brønnen med GPS, prøvetaking av vann for å stadfeste vannkvaliteten og videre 
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en vurdering om brønnen må erstattes/flyttes eller ikke. Dette arbeidet skal være ferdigstilt 
før byggingen av vegen kan igangsettes. 

Det ses på ulike muligheter for å legge til rette for adkomst til utmark ovenfor Sakariasjorda. 
Dette vil bli beskrevet i planforslaget som skal legges ut på høring og til offentlig ettersyn 
våren/sommeren 2020. Det vil være mulig å komme seg til utmark under brua som skal gå 
over Reipkrokelva. 

2.2.20 Innspill fra Rolf Øystein Sandvoll 

Sandvoll er ikke positiv til ny E8 Sørbotn-Laukslett og ønsker heller å bygge ny forbindelse 
sørover fra Rua/Vikran til Heia. Man vektlegger altfor lite løsninger som korter avstander og 
dermed vil være klimavennlige som følge av kortere kjøreavstander. Ei slik løsning vil også 
tilby korteste løsning for de som skal nordover via Vollan. På Malangshalvøya er det 
muligheter å bygge en firefelts vei av høyeste standard. Dessuten er det denne løsninga en 
eventuell togtrasè også vil måtte følge.  
 
Den nest beste løsninga fra Tromsø og sørover er å krysse Ramfjord ved Ramfjordnes/ 
Sandvikeidet enten via bru eller synketunnel, legge veien opp Andersdal og fjellkrysse via 
tunnel ut i Lavangsdal ved Smalat, for så å sluttføre utbedringa av søndre Lavangsdal. For 
den tida det tar å kjøre fra Sandvikeidet til Leirbakken vil man ved denne løsninga allerede 
være i sørenden av Lavangsdalen. Med denne løsninga unngår man også skredområdene 
rundt Sarastein i Lavangsdalen.  
Man bør la Ramfjord og naturen ligge i fred. Rya/Vikran-Heia eller Andersdal/Lavangsdal er 
langt bedre løsninger som både korter tidsbruken betraktelig, men også legger veien i 
områder hvor det er plass til veibredde og veiskuldre. Det er det ikke plass til i trange og 
bratte Ramfjord.  
 
Videre bør Ullsfjordforbindelsen droppes. Også her er det avstander som er viktigst, og da 
avstanden Tromsø-Lyngen. Man forkorter ingen vei med Ullsfjordforbindelsen. Men man 
forkorter vei Tromsø-Lyngen ved å bygge en tunnel mellom Kroken og synkebrua på 
Breivikeidet. En slik tunnel bør bygges også med hensyn til syklister, slik at det kan sykles 
mellom Tromsø by og golfbanen nær Breivik fergeleie. Ullsfjorden kan fortsatt krysses med 
ferge, gjerne selvstyrende elektrisk. Her burde det også kunne være mulig å bygge et 
fergestopp i Jøvik/ Ullsfjord.  
 
En tunnel Kroken-synkebrua Breivikeidet ville forkorte avstanden nordover dramatisk, på 
samme måte som en veiløsning Vikran/ Rya - Heia ville forkorte avstanden sørover.  
 
All vei gjennom Ramfjord er å kjøre gjennom ei bakevje. Alle andre løsninger er langt bedre 
og evner å forkorte avstander. 10 milliarder brukt på prosjekter rundt en av landets ledende 
byer er ikke kostbart. Trafikken framover vil ikke øke. Mens distriktene nå dør ut er det kun 
fra boligområdene rundt bykjerner at trafikken vil opprettholdes, sammen med noe 
helgekjøring ut til hyttefelt.  
For Tromsø by betyr det hyttefelt i Bardu og Lyngen, altså tunnel nordover fra Kroken og vei 
sørover Malangshalvøya.  
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Hovedsaken av tungtransport er laksekjøring fra yttersida av byen Tromsø, som ville tjene på 
ei veiløsning Heia-Rya.  

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 

2.2.21 Innspill fra Ramfjord utviklingslag 

Ramfjord utviklingslag hadde på styremøte den 30.01.2020 tatt opp et mulig problem 
med vannforsyning til de som bor i de berørte områdene.  

Der er viktig å trygge vannet til alle som blir berørt på vestsiden og Laukslett, disse plassene 
har private vann. Dette bør gjøres på best mulig måte og uten problemer for de som blir 
berørt. 
 
Kommentar Statens vegvesen: 

Det skal utarbeides en plan for å sikre vanntilførsel til alle hus/hytter langs den nye 
vegtraseen. Det skal gjennomføres en kartlegging av alle vannbrønner. Dette innebærer en 
innmåling av brønnen med GPS, prøvetaking av vann for å stadfeste vannkvaliteten og videre 
en vurdering om brønnen må erstattes/flyttes eller ikke. Dette arbeidet skal være ferdigstilt 
før byggingen av vegen kan igangsettes. 

2.2.22 Innspill fra Håkon Omma for Magnhild Nilsen (g.b.nr. 35/25) 

Ved utvidelse ny E8 i Sørbotn/Lavangsdalen må eksisterende undergang forlenges og 
traktorvei må legges oppå skjæringa over skredforbygninga. Dette pga. at skjæringa 
kommer på det flateste området på hele eiendommen. Adkomsten blir derfor mye dårligere 
enn i dag. Det er ulent terreng ovenfor dagens flate parti. Derfor må traktorveien være 
lengre enn i dag.  

Kommentar Statens vegvesen: 

Detaljene for adkomst til utmark skal utarbeides i planarbeidet og endelig forslag vil være 
beskrevet i planforslaget som legges ut på høring og til offentlig ettersyn våren/sommeren 
2020. Vi tar innspillet med oss i det videre planarbeidet.  

2.2.23 Innspill fra Rønnaug Nilsen (Gb.nr. 27/5) 

Nilsen sin eiendom ligger på nordsiden av E8 og høstes hvert år og det tas jevnlig ut 
fyringsved få vedlikeholde området. Det bes om at det bygges undergang under ny E8 med 
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bredde 3,5 meter og fri høyde 4 meter. Slik er det mulig å få en trygg adgang til innmark og 
skog. I tillegg trenger Nilsen adgang til vedlikehold av vannkommene/brønnene. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Når det gjelder adkomst til eiendommen/innmark/utmark så skal dette detaljeres i det 
videre arbeidet. En beskrivelse av alle adkomstene til utmark vil foreligge når planforslaget 
legges ut på høring og til offentlig ettersyn i våren/sommeren 2020. Her vil også vårt forslag 
til plassering av veg bli beskrevet. 

2.2.24 Innspill fra Geir Widding 

Widding er medeier på gnr./bnr. 35/2 og 35/11 og har hytte på eiendommen gnr. 35/83 
mellom Sørbotnelva og Reipkrokelva. På vedlagte kartutsnitt har han tegnet inn «relevante 
ting» inkl. brønn. 
 
Området der veien er tegnet inn er knapt 200 m overfor hytta og vil berøre Widding i 
betydelig grad. Det ideelle ville vært at veien legges så langt opp som mulig og den i tillegg 
blir "skjært" ned i terrenget i stedet for at det kommer ei høy bru over Reipkrokelva, bl.a. for 
å redusere støy fra vegen. 
 
Slik som grunneieren forstår er det planlagt en anleggsvei langs eksisterende skogsvei til 
både hans hytte og hytte på gnr. 35/9. Det vil medføre en betydelig ulempe fordi dette 
området er opparbeidet både til lekeareal for våre barnebarn og lagt til rette for parkering av 
campingvogner og tilhengere. Det stilles spørsmål om andre tilkomster til brua over 
Reipkrokelva har vært vurdert. Det etterlyses informasjon om når anleggsvegen blir 
bygd/tatt i bruk. 
 
Både hytta, området rundt og fjellet er betydelig brukt og det foreslås å lage en undergang 
slik at tilgjengeligheten til fjellet fortsatt vil bli mulig. Når det gjelder eksisterende brønn 
antar Widding at vannet vil bli forurenset av veien og det etterlyses en løsning for det. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen tar med seg innspillene i det videre arbeidet. Informasjon om plassering av 
vannbrønn er videreformidlet til vann- og avløpsplanleggeren i prosjektet. Det skal 
utarbeides en plan for ivaretakelse av vanntilførsel og det skal gjøres en vurdering av om 
brønner må flyttes. Grunneiere vil bli kontaktet om dette.  

Plassering av anleggsveger er noe som skal på plass i løpet av planarbeidet og det er 
ønskelig å avholde særmøter med de som blir spesielt berørt av de midlertidige 
anleggsvegene. Anleggsvegene kan tidligst bli etablert når reguleringsplanen er vedtatt og 
finansieringen foreligger. Anslått arbeidsstart for slikt forberedende arbeid er i 2021.   

Det ses på ulike muligheter for å legge til rette for adkomst til utmark ovenfor Sakariasjorda. 
Dette vil bli beskrevet i planforslaget som skal legges ut på høring og til offentlig ettersyn 
våren/sommeren 2020. Det vil være mulig å komme seg til utmark under brua som skal gå 
over Reipkrokelva.  
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2.2.25 Innspill fra Breivikeidet utviklingslag 

Viser til mottatt planforslag pr post, datert 17.des-19, mottatt 30.12.19. Da er 2 uker 
allerede gått, slik at høringsfristen blir fryktelig kort for styret å behandle saken. 

Vi var på orienteringsmøtet med Statens vegvesen, og var ikke fornøyd med at vi ikke fikk 
komme med spørsmål/kommentarer om østre trasè. 

Flere områder i planforslaget ligger i rasfarlig område. Av erfaring fra området vet vi at det 
ikke går bare sørpeskred der, og at det ikke er mulig å styre et skred f.eks til å gå under en 
bru. 

Flere lange bruer øker kostnadene på prosjektet. 

Vi er bekymret for fundamenteringen av brua over fjorden, helningen/stigningen på den. 
Også isingen på brua, pga frostrøyken som ofte ligger tett over området. Hvordan blir brua å 
påvirke isgangen i fjorden, og strømningsforholden inn og ut av fjorden? Hvor solid er 
terskelen på havbunnen, med så store dybdeforskjeller på innsiden og utsiden? 

Vegvesenet kjente ikke til 2 tidligere leirras akkurat på det stedet brua er planlagt ilandsatt 
på Hanslarsanesset, og ett på Lauksletta. Dette var ukjent for Vegvesenet og vi følte at det 
ble avfeid på folkemøtet. Vegvesenets prosjektledelse av E8 oppleves ufattelig arrogant hvor 
vestre trase har blitt en prinsippsak. Det er ikke ønskelig fra Vegvesenets side å høre på 
lokalbefolkningen som har vokst opp i det aktuelle området. De vil ikke ta i mot råd fra noen 
andre enn sine egne utpekte rådgivere. 
Det er ingen som snakker om at en av hjørnene til Asko siger. Det er ingen som snakker om 
at husene på Leirbakken rister når vogntog kjører forbi og det er heller ingen som snakker 
om de feilaktige kostnadene som blir påført østre trase bare for at vestre skulle bli billigere. 

Vi er og bekymret for støyforurensingen av eksisterende bebyggelse på vestsiden av fjorden, 
ved at trasèen er lagt så høyt i terrenget 0g at det blir 90 km/t. 

E8 på vestsiden blir ikke å avhjelpe trafikksituasjonen i Ramfjord. Vogntog som kommer 
nordfra og fra Nordlennangen vil fremdeles kjøre gjennom knutepunktet Fagernes.. midt 
mellom skolen og barnehagen. De vil fremdeles kjøre til Tromsø via Nordbotn, og vil 
fremdeles kjøre sørover via den gamle E8 gjennom Ramfjord. 

Eneste måte å trygge skoleveien for våre barn vil være å legge E8 på den allerede vedtatte 
østsiden og gjøreRamfjordmoen til et knutepunkt mellom Ullsfjordforbindelsen, 
Tindtunnelen og E8. Dette vil fjerne all tungtransport ut av boligområdene. Ikke bare i selve 
Ramfjord men også videre inn til Tromsø by gjennom utviklingsområdene på 
Berg/Solligården. 

Det er altfor lite fremtidsrettet tenking i Vegvesenet. Alt handler om en vegbit i gangen. Det 
tenkes aldri helthetlig. Under folkemøtet om E8 var det mange som stilte spørsmål om veien 
videre fra Lauksletta og inn til byen. Noe som også bør taes med i beregningene. Svaret vi 
fikk var at dette var et annen prosjekt og det hadde de ingen oversikt over. Dette gjør vel at 
prisen på Vestre og Østre alternativ ikke er sammenlignbare. I media har det vært nevn flere 



56 
 

alternative tunneler ved Hundbergan og Kaldslett, men dette løser ikke trafikkproblemene i 
Tromsdalen.  

Det er dette vi ønsker å få til ved å legge E8 på Østre trase og rett inn i Tindtunnelen, og ut 
på Tomasjord. Tromsø kommune har i tillegg bygd en storbåthavn i Tønsvika, noe som gjør 
dette alternativ svært fordelaktik.  Ved en helthetlig tankegang på veiprosjektene, så blir 
disse satt sammen under ett prosjekt.  

En slik plassering kan også gjøre Ramfjordmoen til et fremtidig næringsområde med 
omlastingsterminal for tungtransporten og en potensiell fremtidig togstasjon hvis noen 
faktisk klarer å få gjennom  bygging av jernbane nord for Narvik (men det er en helt annen 
sak) 

Eiscat er på okkupert land (da det ved bygging var snakk om midlertidig opphold) og er 
vedtatt flyttet til Skibotn. Dermed trenger man ikke de kostbare lysvollene som virkelig 
gjorde østsiden kostbar. Den dyreste delen av østre trase var også fra Nordbotn og videre til 
Lauksletta. Ikke rett inn til fjellet og videre gjennom Tindtunnelen. 
Østre trasè vil også redusere utslipp, både i sparte kilometer og rensing av utslipp, så det er 
utrolig at Statens vegvesen ikke gjennomfører det alternativet som gir de klart minst 
negative konsekvenser for miljøet, og bidrar mest positivt for klimaet. 

Ihht folkemøtet så skal altså politikerne, jfr. uttalelse prosjektleder, vedta noe uten å få den 
totale kostnaden. Det kan jo glatt sammenlignes med å skrive under en kjøpekontrakt på et 
byggeprosjekt, og få presentert prisen etterpå utifra hva utbygger finner ut skal være med. 

Politikerne skal i tillegg ikke få se merknadene til planprosessen før de vedtar planen. Dette 
er uhørt. Kommunestyret har allerede fattet et gyldig vedtak om Østre trasè, og for oss er 
dette fortsatt gjeldende. Vi stiller oss tvilende til Statens vegvesens planprosess for vestre 
trasè. 

Breivikeidet utviklingslag stiller oss bak Tindtunnelen AS sine merknader til planprosessen. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg eller strategisk planlegging, hverken på offentlige informasjonsmøter 
eller ifm. med behandling av innspill/merknader til planarbeidet.  

Ras/skred vil bli ivaretatt i planarbeidet. Statens vegvesen har kartlagt aller områder som er 
skredfarlig og det planlegges skredsikringstiltak langs vegstrekningen. Hvilke tiltak dette er 
vil komme frem i planbeskrivelsen som vil bli sendt ut på offentlig ettersyn/høring. 

Det skal utarbeides geoteknisk rapport som gjør rede for grunnforholdene, og denne vil 
følge planforslaget som vedlegg. Ved kartlegging av grunnforholdene vurderes det f.eks. 
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kjente leirskred som er faglig dokumentert. Den geotekniske rapporten er underlagt en 
uavhengig tredjepartskontroll. Grunnforholdene vil bli ivaretatt ifm. med planarbeidet. 

I planbeskrivelsen vil det også gjøres rede for type bru og hvilke virkninger brua over 
Ramfjorden har, dvs. virkninger for strømningsforhold, isgang m.m. 

Det vil bli gjennomført støyberegninger som følger planforslaget med som vedlegg. I 
beregningene gjøres det rede for dagens og fremtidig støybelastning ut ifra dagens 
trafikkmengde i ÅDT og fremskrevet trafikkmengde (20 år frem i tid). Tiltak for den berørte 
eiendommen vurderes ut ifra resultatene i støyberegningene og det kan det på nåværende 
tidspunkt ikke sies noe om. Grunneieren bes om å sette seg inn i støyberegningene og 
komme med eventuelle merknader ifm. offentlig ettersyn/høring. 

Selv om vogntog fra Nordlennangen ikke vil benytte ny E8 så vil vestre trasé medføre en 
betydelig reduksjon av trafikkmengden på østre trasé. Hovedtrafikkmengden vil fortsatt gå i 
nord-sør retning mellom Nordkjosbotn og Tromsø.  
 
Nye veier AS og Statens vegvesen har samarbeidet om kostnadsgjennomgang av E8 Sørbotn 
- Laukslett, inkl. tilgrensede vegprosjekter Tindtunellen og fv. 91 Ullsfjordforbindelsen. 
Rapporten konkluderte også med at verken Tindtunnelen eller Ullsfjordforbindelsen gjør E8 
Sørbotn- Laukslett vesentlig billigere eller mer nyttig.  

Ifm. politisk behandling av planprogrammet legges alle innkomne innspill og uttalelser frem 
til politikerne som har myndighet til å fastsette planprogrammet.  
 
Viser for øvrig til Statens vegvesen sin kommentar på Tindtunnelen AS sitt innspill i dette 
dokumentet.  
 

2.2.26 Innspill fra Odd Altmann 

Altmann støtter Tindtunnelens merknader for regplan vestre trase. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Dette tas til orientering. Viser for øvrig til Statens vegvesen sin kommentar på Tindtunnelen 
AS sitt innspill i dette dokumentet.  

2.2.27 Innspill fra Sørbotn grunneierlag 

Sørbotn Grunneierlag registrerer at Samferdselsdepartementet har besluttet at nye E8 bør 
legges i vestre trase, med bru over Ramfjorden. Som følge av dette har Statens Vegvesen fått 
i oppdrag å revidere reguleringsplanen fra 2011.  
Grunneierlaget konstaterer at Samferdselsdepartementet ikke har funnet tiden moden til å 
planlegge en ny innfartsvei hele veien inn til Tromsø sentrum. Dette beklages sterkt da de 
mener at tiden er overmoden for å lage en helhetsplan som viser ny innfartsvei til Tromsø 
sentrum sammen med en ny Ullsfjordforbindelse.  
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Grunneierlagets vurdering av vestre trase fokuserer først på noen overordnede vurderinger 
som gjelder fjord økosystemet og fjordlandskapet. De kommer også inn på hensynet til den 
lakseførende elva i Lavangsdalen (Sørbotn elva). Grunneierlaget kommenterer også hensynet 
til elgtrekket i dalen. Deretter kommenteres plassering av trase samt hensynet til 
utmarksavkjøringer samt til den eksisterende skiløypa i Lavangsdalen.  

Konsekvensutredninger  
Sørbotn Grunneierlag vil på det sterkest påpeke behovet for at det gjennomføres grundige 
konsekvensutredninger mhp fjordlandskapet og fjordøkosystemet. Lokalsamfunnet i 
Ramfjorden er og har vært veldig nært knyttet til livet i og på fjorden.  

Fiske på fjorden har vært en viktig næring for småbrukene langs fjorden i uminnelige tider. I 
dag er det et utstrakt isfiske som i vintersesongen utøves daglig av flere fastboende. Dette 
er en tradisjon som går flere hundre år tilbake i tid. Ramfjordisen var faktisk i sin tid 
reservert for Prestegården i Tromsø til å drive selfangst.  

Grunneierlaget forutsetter derfor at det gjennomføres supplerende konsekvensutredninger 
(tillegg til de som var gjennomført før 2011) på fjordøksosystemet. Disse må baseres på 
dagens trase med brokar/utfyllinger og evt utfyllinger i fjæresonen.  

Grunneierlaget vil også påpeke at evt utfyllinger/brokar vil kunne påvirke 
vannsirkulasjonen/vanngjennomstrømningen i fjorden. Dette vil naturligvis ha betydning for 
forholdet mellom saltvann og ferskvann men også oksygenopptaket i fjorden. 

Grunneierlaget ber også om at det gjøres vurderinger mhp på endringer av fjordlandskapet.  

Grunneierlaget forutsetter også at Statens Vegvesen vurderer en evt påvirkning/endring av 
isforholdene i fjorden som følge av den nye broa med utfyllinger.  

Deretter forutsetter Grunneierlaget at inngrepene i tilknytning til den lakseførende Sørbotn 
elva gjennomføres med maksimalt hensyn til livet i elva. Elva har i dag en god stamme av 
smålaks, sjøørret og sjørøye. Grunneierlaget forutsetter at de får bidra med konkrete innspill 
i forbindelse med inngrepene både nært elva og i elva.  

Utmarksavkjøringer – Skiløypa - Stier  
Sørbotn Grunneierlag vil påpeke behovet for at grunneierne i det berørte området blir sikret 
god tilgang med traktor til sine utmarksteiger. Det forutsettes at Grunneierlaget snarlig blir 
invitert til å komme med konkrete innspill på dette.  

Grunneierlaget vil også påpeke at eksisterende stier til utmarka må sikres en fortsatt 
adkomst etter at utbyggingen er gjennomført.  

De påpeker også at den eksisterende skiløypa i dalen må sikres i forbindelse med den nye 
traseen. Grunneierlaget har bla behov for å kysse ny trase ved Mostad der det planlegges bru 
over Sørbotn elva.  

Elgtrekk  
Sørbotn Grunneierlag vil påpeke at det går et viktig elgtrekk langs hele strekningen fra 
Mostad til brohodet. Dette er også et viktig beiteområde for elg særlig vår-sommer-høst.  
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Her forutsettes det at det blir tatt nødvendige hensyn slik at trekket og beiteområdet kan 
ivaretas på best mulig måte.  

Utfyllinger i fjæresonen  
Sørbotn Grunneierlag vil på det sterkeste be om at all utfylling i fjæresonen unngås. De ber 
derfor om at traseen blir lagt så høgt opp som mulig etter at Reipkrokelva er krysset.  

Grunneierlaget mener at en utfylling i fjæresona vil gjøre ubotelig skade både på 
fjordlandskapet og fjordøkosystemet i fjorden. I tillegg vil det medføre at traseen vil bli 
veldig eksponert og forårsake mye støyforurensing i fjorden.  

Gatelys  
Sørbotn Grunneierlag forutsetter at det ikke bygges gatelys langs den nye traseen. En økt 
lysforurensninga av fjordlandskapet vil være svært uheldig. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 

Konsekvensutredninger 
KU-plikten for prosjektet er oppfylt på alle tema foruten om reindrift. Arbeidet med 
konsekvensutredningen for reindrift er igangsatt og vil bli tatt med i planarbeidet. Når det 
gjelder isforholdene og planlagt bru over Ramfjorden vil dette bli gjort rede for i en egen 
rapport og beskrevet i planbeskrivelsen. Planarbeidet vil ikke medføre noen inngrep i 
Sørbotnelva.  

Viser for øvrig til Statens vegvesen sin kommentar til Fylkesmannens innspill, samt viser til 
fagnotatet «Mulige konsekvenser på hydromorfologiske parametere i Ramfjorden», datert 
14.04.20, som ligger vedlagt merknadsbehandlingen. Notatet er en faglig oppsummering av 
rapport utarbeidet av Akvaplan-niva i 2006 om Statens vegvesen legger til grunn i det videre 
arbeidet. Notatet Rapporten til Akvaplan-niva konkluderer med brua vil medføre lokale 
endringer i strømforholdene rundt brupilarene, men dette vil ikke ha noen effekt på 
vannutskifting, oksygeninnhold i bunnvannet eller isdannelse.  Statens vegvesen planlegger i 
dag en bru med lengre spenn, innsnevringen i kryssområdet forventes derfor å bli mindre 
enn med brua som var aktuell i 2006.  

Utmarksavkjøringer – Skiløypa - Stier  
Når det gjelder adkomst til utmark så skal dette detaljeres i det videre arbeidet. En 
beskrivelse av alle adkomstene til utmark vil foreligge når planforslaget legges ut på høring 
og til offentlig ettersyn i våren/sommeren 2020. Her vil også vårt endelige forslag til 
plassering av veg bli beskrevet. Vi henviser for øvrig til innspill fra Håvard Varvik angående 
Mostadbrua. Mostadbrua er på nåværende tidspunkt ikke avklart, men innspill om skiløypa 
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tas med videre i vurderingsprosessen. Grunneierne bes om å sette seg inn i planforslaget når 
det blir sendt ut på høring og komme med eventuelle merknader ifm. offentlig 
ettersyn/høring. 

Elgtrekk 
Innspillet om elgtrekket tas til etterretning. 

Utfyllinger i fjæresonen 
Når det gjelder utfylling i sjø skal den reduseres til et minimum slik at inngrepet er minst 
mulig. Likevel er det noen plasser ikke mulig å unngå. Det henvises til uttalelsen fra 
Fiskeridirektoratet og det vil blir vurdert evt. avbøtende tiltak. 

Gatelys 
Det finnes regler for om/når det etableres gatelys langs vegen. Reglene er nedfelt i Statens 
vegvesens vegnormaler/håndbøker og prosjektet er underlagt disse føringer.  

2.2.28 Innspill fra Arild Karlsen (Gb.nr. 39/1). 05.02.2020 

Arild Karlsen kom med spørsmål via e-post 12.01.20 og deretter følgende innspill til 
planarbeidet: 

Sommerfjøs 
Ut fra det Karlsen kan se på skissene som ble framlagt er vegen trukket så langt nedover at 
sommerfjøset til Karlsen er inntegnet i kjørebanen på E8 og tydelig nok tenkt fjernet. Karlsen 
gir tydelig uttrykk for at han ikke vil akseptere det. Tromsø Kommune har vært på befaring 
for noen år siden og mente at sommerfjøset var verneverdig og grunneieren om ikke å rive 
den. 

Karlsen forventer at E8 blir plassert på øvre siden av sommerfjøset vårt, ny E8 kommer 
allerede nært nok boligen. Han forventer også at skjæringskanten på nedsiden av E8 på 
gnr.39/1 ikke kommer nærmere sommerfjøset enn ca. 10-15 meter.  

Det minnes om at plantegningen fra ca. 2010 viser at E8 var trukket langt nok opp i 
terrenget til at sommerfjøset ble stående urørt og skjæringskanten begynner ca.10 meter 
lenger opp fra fjøset. Karlsen har lagt ved en skisse med en løsning som han kan akseptere. 
Grunneieren har planer med hele landområdet nord for sommerfjøset og ned til bolighuset.   

På nedsiden av E8 og på nedsiden av vegen som leder fylkesvegen inn på E8 ønsker Karlsen 
å få «reservert» en skogstripe på minst et par titalls meter som støy og støvskjerm tvers over 
hele eiendommen.  

Adgang til eiendom på øvre siden av E8 
Det går ikke fram hvordan løsningen med forbindelsen mellom nedre og øvre del av 
eiendommen tenkes løst. Dette er den viktigste delen av ivaretakelsen og Karlsen ser bare èn 
tilfredsstillende løsning på dette problemet. Dette er ei bru/overgang over E8 som er 
dimensjonert nok til å tåle belastningen av en tung jordbrukstraktor med last. 
Hensiktsmessig plassering av brua/overgangen vil være der skogsveien går rett oppover fra 
sommerfjøset. Karlsen har de siste snart 45 årene hvert år slept betydelige mengder ved 
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etter traktoren ned til sagplassen vår. Det ønskes ikke å kjøre omveger med slik slepelast 
hengende etter traktoren. Om vinteren brukes ofte snøskuter for å slepe ned vedlast som 
ligger så langt oppe i lia at den ikke er tilgjengelig for traktor. Dette er et så viktig punkt å 
ivareta at noen annen løsning enn bru over skjæringa ikke kan aksepteres. Ei bru ivaretar 
dessuten interessene til bygdefolket og folk fra andre steder som i stor grad bruker 
skogsveien når de skal på fjell og skiturer sommer som vinter. 

Karlsens konklusjon: Bare ei bro eller en murt overgang slik det er gjort mellom  
Nordkjosbotn og Laksvatn er akseptabel. 

Nye skogsveier: 
Skogsvegen blir kuttet av ved sommerfjøset. Når man er over brua må en ny skogsveibit 
etableres ovenfor skråningskanten fra brua og fram til den eksisterende skogsveien mot 
grenseskillet mot 39/5 som fortsetter oppover til fjellfoten. Det er lagt ved skisse med 
påtegninger hvordan grunneieren har tenkt å løse det. Skjæringskanten ligger ca 10 meter 
på øvre side av sommerfjøset.  

Elva 
Som nevnt tidligere vil Karlsen heller ikke miste elva på nedre del av eiendommen. 
Grunneieren ser for seg hvordan dette bør utføres men ønsker en tilbakemelding om 
hvordan Statens Vegvesen tenker dette utført. 

Hoved vannledning - et trekkerør på minst 6” legges under E8 
Før eller siden må man regne med at vann ledningen må skiftes ut.  

For at dette i framtiden ikke skal bli alt for arbeidskrevende med søknader, boring under E8 
og dertil økonomiske uttellinger forelås et 6” trekkerør festes til eksisterende vannslange og 
senkes ned til frostfri dybde under E8. Da er det enkelt å putte inn en ny slange når behovet 
melder seg og i tillegg om nye boliger kommer til på bnr.39/1 er det mulig å få plass til opp 
til 4 vannrør fra nye kummer som kan etableres ved elva ovenfor vegen. Endene på varerøret 
må markeres på begge sider av E8 med varige og lett synlige merkestolper så man lett finner 
ut hvor det må graves nå det blir aktuelt! (NB: Vannledningen er dessverre ikke inntegnet på 
vedlegg Hanslarsanes 2010 plan 180148.jpg). 

Vannanlegg 
Når det gjelder privat vannanlegg på Hanslarsanes så kommer det fra et lite oppkomme oppe 
i fjellsida. Følgende eiendommer er tilknyttet:  

Gnr.39/1 
Gnr. 39/19 
Gnr.39/20 
Gnr. 39/23, 28,30 
Gnr. 39/5 NB: Boligen er utskilt og har nå Gnr39/31.  
Gnr. 39/17 hytte. 
NB: Grunneieren ønsker at Ingen flere boliger får tilkoble seg hans anlegg! Det vil medføre 
for stort trykkfall ved tapping spesielt på bruk nr. 23 som ligger høyest på vannledningen og 
som allerede merker trykkfallet meget godt når det tappes i nabohusene, i særlig grad 
merkes dette når dusjen skal brukes. Generelt er vanntrykket 4 kg på bnr. 23, men når alle 
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boligene bruker vann samtidig har vi registret ned mot bare ½ KG.  Når det er tørre tider blir 
elva betydelig redusert. Men eventuelt framtidig behov ved tomtesalg fra gnr. 39/1 kan 
eventuelt ny/nye kum/kummer etableres like nedenfor grunneierens kum.    

Eventuelle nye utbygginger av større felles bassenger her er ikke ønskelig. Det vil dessuten 
føre til vannavgifter og unødig store omkostninger i framtiden.  

Gjerder/støyvoller 
Det foreslås å sette opp gjerder på skjæringskantene på begge sider av E8 og helst langs E8 
på hele strekningen fra Sørbotn slik at dyr ikke kommer inn på veien. Det er bla. mye sauer i 
marka her om sommeren. E8 skal ikke medføre hverken praktiske eller økonomiske 
problemer.   

Det forventes at Statens Vegvesen framtiden skal sørge for vedlikehold av både skogsveibru, 
porter, gjerder på begge sider av E18, elveløpet under E8 og nødvendige støyvoller. Videre 
forventes det at en blir kontaktet før arbeidet igangsettes for å bli enig og skrive kontrakter.  

RASTEPLASS 
I 2009 var grunneieren positiv til en rasteplass nord for sommerfjøset, men ikke nå lenger. 
Han vil ikke ha noen rasteplass på Hanslarsanes pga. støy og bråk, narkohandel mm og ikke 
minst forsøpling i området som kan bli både et alvorlig og irriterende element. Karlsen har 
egne planer for området og vil ha en skogstripe mellom eiendommen, E8 og tilførselsvegen 
til E8. 

Bussholdeplass 
Det stilles spørsmål om det er tenkt på en busslomme ved innkjøringen til E8. Det minnes 
dertil om at dèt ikke må føre til at innkjøringsvegen til E8 kommer lenger nedover på gnr. 
39/1 enn det tegningen som ble forevist 27.01.2020 viser. Der ligger vegen på øvresiden at 
den nederste høyspentstolpen ovenfor trafoen!  

Det opplyses om at en granat fra M/S Tirpitz havnet ueksplodert – antakelig i torvemyra 
mellom 300 - 400 meter ovenfor sommerfjøset. Det er ingen i dag som nøyaktig kan fortelle 
stedet.  

Kommentar Statens vegvesen: 

Deres innspill tas med videre i planarbeidet og de enkelte temaene er kommentert under.  

Sommerfjøs 
Sommerfjøsen er ikke fredet, den er SEfrak-registrert; det er ikke det samme som at den er 
fredet. Den kulturhistoriske verdien til denne fjøsen er ikke tilstrekkelig til å fordre 
planendringer; samfunnsøkonomiske hensyn ville veie tyngst her. Viser for øvrig til innspillet 
fra Troms og Finnmark fylkeskommune vedrørende kulturminnevernet.  

Adkomst og skogsveger 
Adkomster skal i størst mulig grad samordnes. Det ses på ulike muligheter for å legge til 
rette for adkomst til utmark på Hans Larsa-neset. Dette vil bli beskrevet i planforslaget som 
skal legges ut på høring og til offentlig ettersyn våren/sommeren 2020. Adkomstløsninger 
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inkludert overganger og kulverter kan være kostbare løsninger og må kunne 
samfunnsøkonomisk forsvares.  

Vanntilførsel 
Når det gjelder elva som går gjennom nedre del av deres eiendom så skal det etterstrebes å 
opprettholde bekkeløpene slik de er i dag. På nåværende tidspunkt pågår det beregning av 
nedbørsfelt og omtrentlige plasseringer av kulverter/stikkrenner tilhørende små 
elver/bekkeløp. Detaljer for dette vil komme på plass i neste fase og skal foreligge før 
bygging igangsettes.  

Når det gjelder innspillet om hovedvannledning og vannanlegg så er dette videreformidlet til 
vann- og avløpsplanleggeren i prosjektet. Det skal utarbeides en plan for å sikre 
vanntilførsel til alle hus/hytter langs den nye vegtraseen. Det skal gjennomføres en 
kartlegging av alle vannbrønner. Dette innebærer en innmåling av brønnen med GPS, 
prøvetaking av vann for å stadfeste vannkvaliteten og videre en vurdering om brønnen må 
erstattes/flyttes eller ikke. Dette arbeidet skal være ferdigstilt før byggingen av vegen kan 
igangsettes.  

Gjerder/støyvoller 

Innspillet om behov for driftsgjerder for landbruk tas med i det videre arbeidet, og da 
spesielt i prosjekteringsfasen av prosjektet.  

Det vil bli gjennomført støyberegninger som følger planforslaget med som vedlegg. I 
beregningene gjøres det rede for dagens og fremtidig støybelastning ut ifra dagens 
trafikkmengde i ÅDT og fremskrevet trafikkmengde (20 år frem i tid). Tiltak for den berørte 
eiendommen vurderes ut ifra resultatene i støyberegningene og det kan det på nåværende 
tidspunkt ikke sies noe om. Grunneieren bes om å sette seg inn i støyberegningene og 
komme med eventuelle merknader ifm. offentlig ettersyn/høring. 

Rasteplass 

I krysset E8/fylkesveg er det vurdert å etablere en liten parkeringsplass til rundt 4-6 biler. 
Endelig plassering og antall er ikke avklart.  

Bussholdeplass 

Statens vegvesen er i dialog med Troms fylkestrafikk når det gjelder etablering av 
bussholdeplasser langs ny E8. Tilbakemeldingen fra Troms fylkestrafikk er at det skal 
etableres et kollektivknutepunkt på Leirbakken i tilknytning til krysset til Asko / 
industriområdet. Her vil det bli mulighet for korrespondanse mellom lokalbuss og regional 
buss. Regional buss (f.eks. rute 100 som skal til Narvik) skal ikke ha for mange stoppunkter 
langs E8 og det skal derfor ikke etableres bussholdeplass langs E8 på Hans Larsa-neset. 
Lokalbussen vil benytte seg av eksisterende fylkesveg ettersom det er her folk bor. 

Navngivning  
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Når det gjelder navngivningen til stedet så benytter vi oss av skrivemåten som Kartverket har 
i sine kart, og det er Hans Larsa-neset. Vi navngir neset, ikke det konkrete 
gårdsnavnet/navnet på eiendommen Hanslarsaneset.  

Når det gjelder granaten så kommer ikke dette området i berøring med vegtraseen.  

2.2.29 Innspill fra Fiskarlaget nord 

Vi har sendt søknaden videre til lokale fiskarlag og vi har ikke mottatt særskilte innvendinger 
til varsel om oppstart av reguleringsplan E8 Ramfjord. Det gjøres oppmerksom på at 
Havforskningsinstituttet, på oppdrag fra Miljødirektoratet, har kartlagt gytefelt for torsk 
langs kysten. I Ramfjorden er det kartlagt et lokalt viktig gytefelt for torsk. Det må vurderes 
om arbeid som kan forstyrre gytingen og påvirke torskens gytesuksess, må gjennomføres 
utenfor gyteperioden. Videre er det i Fiskeridirektoratets kartverktøy, kartlagt områder med 
ålegresseng bl.a. ved Leirbakken. Dette er en viktig naturtype som danner produktive 
sjøområder og som bl.a. fungerer som oppvekst- og beiteområde for mange fiskearter. Ved 
Leirbakken og inn mot Nordbotn strekker det seg i tillegg et bløtbunnsområde som er 
kategorisert som svært viktig. Bløtbunnsområder er viktige beiteområder. De kartlagte 
ålegressengene og bløtbunnsområdet er viktige marine naturtyper som må prioriteres å 
ivareta og ta tilstrekkelig hensyn til i planarbeidet.  

Vi har ingen videre merknader på dette tidspunktet i planprosessen. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Fiskarlaget nevner forhold som både Fiskeridirektoratet og fylkesmannen er kommet med 
også (Ramfjorden som viktig gytefelt for torsk og ålegresseng som viktig naturtype). Det 
henvises derfor til vegvesenets respektive kommentarer tidligere i dokumentet. 

2.2.30 Innspill fra Magne Nymo 

Magne Nymo er styreleder i Tindtunellen Tromsø As som har oversendt innspill til varsling av 
planoppstart, datert 01.01.2020. Nymo har oversendt innspill som privatperson den 
05.02.2020 som er vedlagt dette heftet. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Innspillet som er oversendt av Nymo den 05.02.2020 har i store deler den samme ordlyden 
som innspillet oversendt av Tindtunellen Tromsø As. Noen synspunkter ble utdypet, men i 
det store bildet er det ikke kommet frem noen nye momenter sammenlignet med inspillet fra 
Tundtunellen Tromsø As. Derfor ses det bort å gjengi innspillet fra Nymo her. 

Det henvises til Statens vegvesens kommentarer til innspillet fra Tindtunellen Tromsø As. 
Kommentarene vurderes som dekkende for alle innspill som Nymo kom med den 
05.02.2020. 
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2.2.31 Innspill fra Norges Lastebileier-Forbund. 05.02.2020 

Norges Lastebileier-Forbund avdeling Troms avga høringssvar i 2007 til støtte for østre 
alternativ. Saken er behandlet pånytt i styremøte i NLF Troms i 2020.  

NLF Troms tar til etterretning at samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen 
planlegge veien etter alternativ vestre trase, videre er det et klart flertall i kommunestyret i 
Tromsø for Vestre alternativ.  

Det er viktig at arbeidet med å igangsette ny vei i Ramfjord får høyeste prioritet slik at den 
kan igangsettes allerede i 2021, det vil forutsette oppstartbevilgning i statsbudsjettet for 
2021 eller i revidert budsjett våren 2021.  

Det er viktig at veien bygges slik at den gir god fremkommelighet for tungtransporten, slik vi 
forstår det vil største stigning være under 5%, noe som under normale forhold skal gi god 
fremkommelighet dersom det legges til rette med forsterket vinterdrift når forholdene krever 
det.  

Videre bør det avsettes areal til innslag for en eventuell fremtidig Tindtunnel på Leirbakken.  

Kommentar Statens vegvesen: 

Innspillet fra NLF tas til orientering. Statens vegvesen har som mål å få vedtatt planforslaget 
for vestre trasé i august 2020. Dersom det ikke oppstår noen forsinkelser jobbes det mot 
byggestart 2021/2022. 

Statens vegvesen har ifm. dette planarbeidet ikke noe mandat til å regulere inn areal til 
eventuell fremtidig Tindtunell. Skulle dette alternativet bli aktuelt på et senere tidspunkt må 
det igangsettes en egen reguleringsplanprosess på det.  

2.2.32 Innspill fra Ragnhild Torgersen 

Torgersen bor i Sørbotn og blir en av de nermest berørte av planen om ny E8 gjennom 
Ramfjorden vestre trase som saken gjelder. 

Kartet over traseen er uklar når det gjelder hvor langt fra tomtegrensen veien vil gå. Det 
kommer frem av kartet, at veien vil skjære ned i bakken men ikke hvor langt og bredden av 
dette. Rett og slett dårlig referansområder/målestokk, hvordan dette vil bli når veien står 
ferdig.  

Vestre trase blir en katastrofe for oss som blir boende så nært. En av Nord Norges mest 
trafikkerte vei, bomiljø skal bli bedre i Ramfjorden, hvordan er det mulig å si det, med å 
flytte veien fra den ene siden av fjorden til den andre, så blir det for vår del at  veien alt for 
nært i forhold til i dag, støvplagene blir betraktelig mer, vibrasjonene i bakken når trailere 
kommer dundrene i 80-90km. 

Jeg har allergi og astma. Da blir jeg iallefall verre. Huset blir å gå ned i verdi. Skal få 
verditakst op huset før dere begynner med det dummeste alternativet, tar ny pris vurdering 
av huset etter dere har klint veien inntil huset. Blir verdien mindre skal Statens veivesen få 
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betale meg kompensasjon av resten av verdien på huset. Syns dere planlegger dårlig. På 
venstre trase blir det mye dyrere enn østre. Dessuten er veien så bra på østre side at dere 
kan begynne på den straks. Kjerringa mot strømmen er dere. 

I dag er det høy trafikk, om noen år blir den ennå høyere. 

Østre trase er den beste mulige løsningen for oss, da får vi en vei som går rett fra Sørbotn til 
Tromsø gjennom tunell. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 

Statens vegvesen ber grunneieren om å sette seg inn i planforslaget når det sendes ut ifm. 
offentlig ettersyn/høring. Tegningene vil være på et detaljert nivå som gjør det mulig å 
komme med konkrete merknader til planforslaget. Ved varsling av planoppstart handler det 
om å få innspill fra bl.a. berørte grunneiere og på det tidspunktet foreligger det ikke noe 
detaljert kart enda. 

Regulering av ny E8 følger plan- og bygningsloven. Når det gjelder aspektet angående 
boligverdien så er dette noe som ligger utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Plan- 
og bygningsloven er en samfunnslov som bl.a. skal regulere arealbruken/-disponering. 
Arealbruken skal reguleres til samfunnets beste og dermed skal ikke økonomiske hensyn til 
den enkelte hensyntas. 

Ved bruk av Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) er det 
klargjort at det ikke er behov for utredning av luftkvalitet. Dette begrunnes bla. Ved at 
trafikkbelastningen ikke er ansett som stor (ÅDT over 8000). Trafikken på Hans Larsa-neset 
er beregnet til 5200 fra Sørbotn – Hans Larsa neset og 5800 fra Hans Larsa-neset – 
Lauksletta. Videre er det ingen andre kilder enn vegtrafikk som forårsaket luftforurensning, 
området er ikke regulert eller planlagt regulert til bruk slik som barnehager, skoler eller 
helseinstitusjoner. 

2.2.33 Innspill fra Vegard Skogland 

Først må jeg bare bemerke at det synes svært underlig at høringsinnspill ikke skal 
merknadsbehandles av kommunestyret. Videre er det enda mer underlig at vegvesenet har 
satt i gang et reguleringsplanarbeid før kommunen evt. har vedtatt en endring av trasè, selv 
om samferdselsdepartementet har bedt (feilaktig) om dette.  ”.. innspillene blir behandlet før 
planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret. Statens vegvesen har også startet 
arbeidet med reguleringsplanen.” Det må antas at vegvesenet kjenner lovverket, og vet at 
kommunen er planmyndighet. Korrekt og redelig respons på statens ønske ville være å gjøre 
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oppmerksom på at dette var feil framgangsmåte. Gjeldende vedtak er så vidt vites østre 
trasè. Hele denne prosessen fortoner seg som en undergraving av demokratiet. 

Til selve planen er å bemerke at det er svært trasig, for ikke å si uansvarlig, å la vegvesenet 
gå videre med planlegging vestre alternativ, og rause ut av felles ressurser, uten å gjøre en 
reèll sammenlikning av de alternativ som foreligger. Der er hittil ikke foretatt en 
konseptvalgutredning for de aktuelle alternativ med konsekvensutredninger for 
innfartsveien, fra Lavangsdalen til Tromsø selv om denne veisaken har rullet i over 30 år. 
Dette er høyst kritikkverdig, og bør absolutt gjøres, slik at samfunnet kan velge beste total-
løsning. Det er ikke på noen måte holdbart at vegvesenet forsvarer seg med at de forholder 
seg kun til sitt planområde, en liten veibit med bru i Ramfjord. Hovedmengden av trafikk, 
med betydelig og stadig økende tungtransport, skal ikke til eller fra Ramfjord, den skal til 
Tromsø og øyene utenfor, og da må man selvsagt vurdere hele strekningen under ett når det 
skal gjøres store og varige inngrep (100 års perspektiv). 

Jeg har fulgt denne saken inngående i mange år, tidligere som styremedlem i 
Naturvernforbundet Troms, og skrevet uttalelser, høringssvar, og avisinnlegg. 
Naturvernforbundet sentralt sendte også et kritisk brev til staten (Kommunal og 
moderniseringsminister Jan Tore Sanner, 29. April 2015, dette er fremdeles aktuelt: 
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/1382934-
1430729767/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2015/Samferdsel/150429
-samferdsel-rv.%208%20Troms.pdf . Det er fremdeles min faste overbevisning at å velge 
vestre trasè er feil, på mange måter, noe jeg vil begrunne i det følgende.  

I forhold til østre alternativ i kombinasjon med Tindtunnel, vil vestre alternativ gi langt flere 
ulykker, vesentlig høyere utslipp, helseskadelig støy for over 20.000 innbyggere, tapt 
verdifull natur, endret miljø i fjorden med uvisse konsekvenser for fiske, tapte årsverk i 
kjøretid, dårligere beredskap for bl.a. utrykningskjøretøy, høyere risiko mht. leire- jord- og 
snøskred, endrer ikke trafikkfare for en stor del av innbyggerne, og har dårligere økonomi, 
for å nevne noe. Det er underlig at politikerne lar dette fortsette. 

Der foreligger altså et alternativ til vestre trasè med bru over fjorden, som på alle relevante 
punkter synes bedre; fra Sørbotn og delvis i tunnel gjennom Fagerfjell, 2km vei over 
Ramfjordmoen, og videre gjennom Tindtunnelen (10,5 km 2-løps) og korresponderer da 
greit med E8 Tromsøysundtunnelen. Dette vil bl.a. gi over 10 km kortere innfartsvei, noe 
som selvsagt reduserer utslipp og kjøretid betydelig. Vestre alternativ vil gi ca. 2 km kortere 
vei enn i dag, men pga høyere hastighet (90 vs 60-70) og mange bakker, vil den gi høyere 
utslipp enn dagens vei. Nå er stigningsforholdene endret noe, med stigninger på bare opp til 
5%, men illustrasjonen viser likevel omtrentlig hvordan veien blir i sideprofil: 

Ulykker 

For vestre er beregnet 16-17 ulykker pr år, mot 3-5 ved østre alt. + Tindtunnel. Blir ca 600 
ulykker over 50 år, inkl. dødsulykker. Tallet må kanskje oppjusteres pga at veien ligger mye i 
skygge, med isdannelse etc, samt mulig ising av bruas kjørebaner. Der er heller ikke planlagt 
planfrie kryss. Dette er belastende for samfunnet, først og fremst i form av tap, lidelse og 

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/1382934-1430729767/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2015/Samferdsel/150429-samferdsel-rv.%208%20Troms.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/1382934-1430729767/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2015/Samferdsel/150429-samferdsel-rv.%208%20Troms.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/1382934-1430729767/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2015/Samferdsel/150429-samferdsel-rv.%208%20Troms.pdf
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sorg, men også økonomisk. Hvordan samsvarer dette med Vegvesenets 0-visjon og 
kommunens trafikksikkerhetsplan? 
 
Utslipp 
Klimakur 2030 har analysert 60 tiltak for å kutte klimagassutslipp. Potensialet er størst i 
vegtrafikken. [vegvesen.no 31.01.2020]. Fordi vestre alternativ er over en mil lengre enn 
østre med Tindtunnel blir selvsagt utslippene også betydelig større. I tillegg har vestre 
alternativ mange bakker og generelt en geometri og hastighet som ytterligere bidrar til økte 
utslipp. Østre alternativ med Tindtunnel sparer verden for utslipp svarende til ca.12-14.000 
tonn/år, i underkant av 10% av Tromsøtrafikkens totale utslipp, i tillegg til betydelig mengde 
mikroplast fra dekk. Å få ned utslipp både av Co2 og mikroplast har høy prioritet i disse 
dager. Bl. a. sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (Nord-Norsk debatt 29.01.2020) at 
klimavennlig veibygging skal lønne seg, gjelder dette i Tromsø og? Hun sier videre at betong 
er CO2-verstingen i veianlegg. Etter betong er stål og særlig armeringsstål den største 
kilden til klimagassutslipp. Hva skal storbrua på ca.900 meter og de 5-6 mindre bruene 
bygges av? Hvem er det som synes det er greit å etablere en vei med stor og økende trafikk 
som er over en mil lengre enn nødvendig?  
 
Støy, støv, og barrierer 
Pga mange og bratte bakker, 90-sone, og plassering i landskapet skapes betydelig mer støy 
for alle innbyggere og hele fjordlandskapet i Ramfjord. Dette vil og i økende grad gjelde 
strekningen Nordberg-Novakrysset, og her kommer i tillegg vibrasjoner, støv, og 
barrierevirkning mot fjære (friluftsområde for mange, bl.a. skole og barnehage). På denne 
strekningen bor mange tusen, og det bygges stadig. Lyd bærer godt over flater og opp i 
terrenget. Ved østre alt. + Tindtunnel minimeres dette til et ubetydelig nivå. Trafikkstøy er i 
tillegg helsefarlig iflg WHO; fører bl.a. til hjerte-kar problemer. Ca 150 nordmenn dør årlig 
av trafikkstøy, og ca. 200.000 har søvnproblemer på grunn av støy. Se og T-1442/2012. 
Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge. Bare luftforurensning er en større årsak til 
helseplager fra omgivelsene enn trafikkrelatert støy.  Og luftforurensningen er også til stede 
langs E8. Er dette en framtidig ønskelig situasjon for Tromsøs innbyggere? Hva sa man i 
prosjektet ”Framtidens byer? 
 
Økonomi 
Vestre alt. blir dyrere, pga. nødvendige oppgraderinger og utvidelser av nåværende E8 fra 
Laukslett og inn til Tromsdalen (Tomasjord egentlig, da Tromsøbrua for lengst har nådd sin 
kapasitet), særlig i området Klubben (Hundbergan), samt firefelts vei og mulig heving med 
0,5-1 meter langs Tromsøysundet (og et mange års anleggsmareritt, inkl. eksproprieringer 
av eiendommer). Bl.a. nevnt i STATENS VEGVESEN sin Trafikksikkerhetsutredning (rapport av 
1. mars 2011). Den sterke boligbyggingen innover fastlandet forsterker et slikt behov. 
Kostnader her er kun knyttet til vestre trasè. 
 
I følge vegvesenet har staten satt en ramme på 1,9 milliarder kroner for østre alternativ med 
en stor bru og mange små. I tillegg kommer helt nødvendige oppgraderinger de nærmeste 
årene fra Laukslett og inn til Tromsdalen, som en konsekvens av vestre alternativ. Dette er 
bl.a. skissert i vegvesenets TS-rapport av 01.03.2011 (Trafikksikkerhetsutredning av E8 



69 
 

Nordkjosbotn-Tromsø). Beløpet her blir minimum 2,6 milliarder for midterste nivå av 
oppgradering regnet i dagens kroner (justert med samme faktor (1,9) som vegvesenet har 
brukt på vestre alt. Sørbotn-Laukslett). Veien bør da også heves på strekningen Nordberg-
Hungeren, og da tilkommer ennå noen hundre millioner. Absolutt minstepris for å velge 
vestre alternativ blir altså 4,5 milliarder, i det virkelige liv snakker vi sanns. opp mot 6 mrd. I 
tillegg har denne løsningen sterk negativ samfunnsøkonomi, i motsetning til østre i 
kombinasjon med Tindtunnel som sanns. har positiv samfunnsøkonomi pga tidsbesparelse 
og færre ulykker. Østre alternativ med 3,2 km tunnel i Fagerfjell i kombinasjon med 
Tindtunnel vil ha en anleggskostnad på 2,7 mrd (TT) + vei på ca. 4km og tunnnel på 3,2 km 
til anslagsvis 1-1,2 mrd, i 2020 kroner (Nordnestunnelen på 5,5 km hadde anbudssum på 
ca. 530 millioner), altså totalt ca. 3,8 mrd.  Østre alternativ inkl. Tindtunnel er altså billigere 
enn vestre alternativ, fra Sørbotn til Tromsø, og kan i tillegg delfinansieres med bompenger. 
At vestre alternativ senere kan tilknyttes en Tindtunnel fra Leirbakken må anses som 
utopisk. 
 
Natur og miljø 
De negative virkningene på natur og miljø av vestre traséalternativ er undervurdert. Det 
planlegges bl.a. nedfylling av strandsone ved Leirbakkodden med en stor rampe som vil 
dekke store deler av det produktive gruntvannsområdet. Leirbakkodden er totalt sett et 
svært verdifullt naturområde, og er foreslått som naturreservat. Den er en dominerende 
landskapsform etter siste istid, og deler landskapsrommet i ytre del av Ramfjord, og er svært 
interessant geologisk da den bl.a. brukes i undervisning av Universitetet. Det er et spesielt 
lokalt klima her, svært lunt da det ligger sørvest-vendt, med gammelskog med høyt 
artsmangfold og spesielle og lokalt sjeldne naturtyper: havstrand, ålegrasenger, sandravine, 
og gråor-heggeskog. I den særegne ravinen på toppen av Leirbakkodden finner vi en 
hekkende koloni med sandsvaler, en art som er i rask tilbakegang. Det er også ei gammel 
slåtteeng og en gammel sjøsamisk gård (ikke anmerket i tidligere KU) som vil gå tapt ved 
realisering av vestre trasé. Totalt sett gjør alle disse delverdiene at Leirbakkodden med 
strandsone må vurderes svært høyt, da området er viktig for mange arter og framstår 
tilnærmet uberørt. Det er og en bynær støyfri sone. Leirbakkodden og Hanslarsaneset er 
israndavsetninger og de to mest framtredende endemorenene etter siste istid, og her 
planlegges det altså å fundamentere en bru, i marin leire og silt.  
Rent estetisk vil også en slik skrånende bru være negativt i et slikt flott kystalpint landskap. 
Når friluftsrådet jobber med verdivurdering av områder i Troms etter retningslinjer fra 
Direktoratet for Naturforvaltning og på oppdrag fra Tromsø kommune, og har gjort 
vurderinger i planområdet, bør dette nevnes i utredningene. Videre bør både nasjonale 
(klimakur 2030) og kommunale (framtidsbilder) ambisjoner ifht klimagassutslipp og bomiljø 
ha en selvskreven plass i en slik plan. Det å tilby både lokalbefolkning, tilreisende (turister), 
og verden forøvrig en ren og vakker natur med god infrastruktur og godt bomiljø (redusere 
støy og støv), er en av våre viktigste fortrinn, det er gitt oss i gave, det må bare forvaltes 
riktig. Et særtrekk med Ramfjord er isfiske og den senere tid isturisme via båt, som gjerne 
foregår i området rundt terskelen mellom Leirbakkodden og Hanslarsaneset. Der er stadig 
flere, særlig turister, men også folk fra andre deler av kommunen som deltar i dette, og 
potensialet for vinterturister er økende. Skal de da sitte i støyen under en skrånende (og 
synkende?) bru, hvor trailerne må gasse på opp bakken, og nyte fisketuren? 
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Beredskap 
Ved realisering av vestre alternativ har vi fortsatt kun en vei inn/ut fra Tromsø mot Ramfjord, 
Lyngen, og E6 ved Nordkjosbotn. Ved ulykker og ras (Klubben/Hundbergan) er det full stopp 
både for trafikk, ambulanse og brannbil, de har valgt bort omkjøringsmulighet (som for 
ambulanse ville ta ca. 15 min. kortere tid fra/til innlandet). 
 
Tap av muligheter 
Tromsø kan få et nytt stort bynært område på Ramfjordmoen med for eksempel 
innfartsparkering (i fjell?) med shuttlebusser, næringsutvikling, jernbane etc. De som 
bekymrer seg for merkjøring og utslipp må ha i bakhodet at personbilparken raskt fases 
over til elektrisk nå. 
 
Andre merknader 
Den samfunnsøkonomiske analysen (som bør gjøres i forb. med konseptvalgutredning) skal 
omfatte både prissatte og ikke prissatte konsekvenser. Konsekvenser i anleggsfasen skal 
selvfølgelig også vurderes, særlig innen temaet naturmiljø. Ofte er det høyest risiko i 
anleggsfasen pga. fare for forurensing, uhell, ras, støy, osv. Konsekvensutredninger skal 
også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt. 
I aktuelle plan trekker man med seg feil og mangler fra tidligere planer, og også manglende 
utredninger. En av de grove manglene som ikke tidligere er belyst offentlig er konsekvensen 
av brubygging og fundamentering, selve anleggsfasen og også driftsfasen. Is og 
strømforhold etter utbygging er ikke konsekvensutredet, bl.a. etter beslutning om oppfylling 
av stein rundt pilarer i forsøk på stabilisering, noe vegvesenet selv har innrømmet. 
Datagrunnlaget for vestre trasè er fra 2007 og eldre, og selvsagt utdatert. Dette betyr bruk 
av betydelige ressurser og tid på levere nye utredninger. Østre er oppdatert fram til Fv91, og 
Tindtunnelens utredninger trenger mindre oppdateringer. 
 
I planprogrammet nå, avsnitt 4.3, om målsetting for planarbeidet sies bl. a. følgende: 
Tiltaket skal gi bedre fremkommelighet, kortere og sikrere innfartsvei til Tromsø. 
Ny E8 skal føre til forbedret trafikksikkerhet og bomiljø på avlastet vei. 
Ny E8 skal bidra til å redusere utslipp, risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer. 
Sett opp mot østre alternativ med Tindtunnel, og de argumenter jeg fremmer, ser vi at 
ingenting av dette stemmer i fht vestre alternativ. Det ble sagt fra vegvesenet på et 
folkemøte at en omlegging av fv91 er lagt i bakerste skuff på roterommet. Fv91 går i svinger 
ned en bratt bakke, hvor fartsgrense endres fra 60 til 30 kmt, mellom husene på Fagernes 
og krysser veien mellom skole og barnehage. Fv91 forventes å få større trafikk i årene 
framover, og hvis E8 mot all fornuft blir lagt på vestsiden, vil veien mellom Fagernes (da 
fv91) og Leirbakken få opp mot samme eller til og med kanskje større trafikkmengde enn E8. 
Dette er i strid med intensjonene bak flytting av E8. Det farlige krysset i Bærbakken på 
Fagernes hvor fv-91 (med økende trafikk etter hvert som fergefri Lyngenforbindelse står 
ferdig) krysser lokal veg med barnehage på ene siden og skole på andre siden gjøres heller 
ikke noe med! 
 
Sum av belastninger 



71 
 

I over 40 år har folk i bygda måttet leve med belastningen fra Eiscat, og de begrensninger 
for bruk av området og strålefrykt dette har medført. Nå er heldigvis de på tur ut. Så kom for 
8-10 år siden et industriområde på en av de fineste, solrike, lavterskel turområdene; 
Leirbakken (tidl. LNFR), hvor tjernet med sitt økosystem ble drenert og området ødelagt, helt 
unødvendig da der var ledig areal både på Skattøra og regulert et område for industri 
bortenfor motorcrossbanen (og hvor det i framtiden kan komme jernbane). Nå bærer støyen 
fra aggregatene opp Eliasdalen, et svært populært turområde. I tillegg er det uheldig at 
varelager etableres slik at de er helt avhengig av trailere, og ikke båt el. Bane. Befolkningen 
langs fjorden har også nå hatt belastningen av økende trafikk forbi husene i for mange år, 
som følge av en drakamp mellom politikere og vegvesenet, det bør være nok nå. En 
realisering av vestre trasè i tillegg vil gi en så stor samlet belastning på natur og folk i 
Ramfjord at det overskrider hva som bør påføres naturen og lokalsamfunnet. Hvorfor må 
Ramfjord i all framtid fungere som en trafikkmaskin for Tromsø by? 
 
Som nevnt er hovedproblemet med vestsideplanen at dette alternativet ikke har gjennomgått 
sammenlikning med østre alternativ og Tindtunnelen, i en helhetlig vurdering inn til Tromsø. 
Dette er en uakseptabel forsømmelse, og kan ikke godtas i et demokratisk samfunn, som 
ønsker å redusere utgifter og utslipp og bedre bomiljø, samt framkommelighet og 
lønnsomhet for særlig næringstrafikk. Vestre alternativ bør nå til alles beste begraves for 
godt! 

Kommentar Statens vegvesen: 

Planprosess og gjeldende planer 
Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 

Vi registrerer at Skogland flere plasser diskuterer trasévalg og knytter dette argumentet opp 
mot andre argumenter. Med bakgrunn i ovennevnte kommenterer vi derfor dette ikke 
ytterligere. 

Ulykker  
Statens vegvesen forholder seg i alle prosjektfaser til 0-visjonen. Om det er i planfasen eller 
når veganlegget er ferdigstilt og tatt i drift så vurderes det alltid om hvordan 
trafikksikkerheten ivaretas og hvordan en kan redusere antall drepte i trafikken. Disse 
prinsippene ligger også i dette planarbeidet til grunn.  

Utslipp 
Det er korrekt at Statens vegvesen har økt fokus på klimavennlig vegbygging. Det gjelder 
også Ramfjord-prosjektet og vegdirektørens uttalelse følges opp i de rammene prosjektet 
har. 
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Støy, støv, andre barrierer 
Statens vegvesen forholder seg til gjeldende regelverk om behandling av støy og støv i 
arealplanleggingen.  

Økonomi 
Nye veier AS og Statens vegvesen har samarbeidet om kostnadsgjennomgang av E8 Sørbotn 
- Laukslett, inkl. tilgrensede vegprosjekter Tindtunellen og fv. 91 Ullsfjordforbindelsen. 
Rapporten konkluderte også med at verken Tindtunnelen eller Ullsfjordforbindelsen gjør E8 
Sørbotn- Laukslett vesentlig billigere eller mer nyttig.  

Natur og miljø 
Alles aspekter knyttet til naturverdier vil bli diskutert i iht. naturmangfoldloven. I forbindelse 
med det tidligere planarbeidet er det utarbeidet KU for naturmangfold. I naturmiljørapport 
og i planbeskrivelsen vil det gis supplerende informasjon om temaet  

Det er ingen behov for å oppdatere KU for landskapsbilde, men det skal gjøres en vurdering 
av skadereduserende tiltak i planbeskrivelsen.  

Beredskap 
Argumentasjonen angående beredskapsmessige forhold bygger Skoglund på trasévalget. 
Trasévalget er ikke noe som diskuteres i dette planarbeidet. Statens vegvesen er for øvrig i 
dialog med beredskapsetatene for å ta med deres innspill inn i planarbeidet.  

Tap av muligheter 
Det som Skogland kaller for «tap av muligheter» kan oppsummeres under stikkordet 
«samordnet areal- og transportplanlegging». Ramfjorden er jfr. kommunens arealplan ikke 
noen utvist «utviklingssentrum», men Ramfjorden kan snarere karakteriseres som innfartsåre 
til Tromsø. Da Ramfjorden ikke har status som utviklingsakse er det heller ikke behov for å 
legge til rette for tiltak som innfartsparkering, shuttlebusser osv. 

Andre merknader 
Når det gjelder samfunnsøkonomiske aspekter henvises det til vegvesenets kommentarer til 
økonomi. 

Når det gjelder brua over Ramfjorden vil det i planbeskrivelsen bli gjort rede for bl.a. 
strømnings- og isforhold. 

Sum av belastninger 
Skogland skisserer en utvikling over de siste 40 årene der han fokuserer på arealkonflikter. 
Dersom det ønskes å diskutere arealplankonflikter ifm. omdisponering av areal og utvikling 
av areal bør dette tas opp med kommunen som arealplanmyndighet.  

2.2.34 Innspill fra Barlindhaug eiendom 

Vi viser til varsel om oppstart reguleringsplan E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trassé som er til 
offentlig høring, samt orienteringsmøte med Statens vegvesen 10.01.2020.  

Barlindhaug Eiendom AS (BE) er eier av Minken Næringspark AS. Planleggingen og 
etableringen av Minken Næringspark, og valg av plassering, var i sin tid basert på det vestre 
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alternativet for ny E8 trassé. Dette arbeidet ble gjort i samarbeid med SVV (Statens 
vegvesen). BE har følgende innspill til det videre arbeidet:  

1. Næringsarealene på nedsiden av E8  

Brua over Ramfjorden fra Hans Larsaneset til Lauksletta er planlagt like ved BEs 
næringsarealer på nedsiden av dagens E8. Slik vi forstår det er det behov for avlasting av 
deler av vårt areal og flytting av disse massene ned til strandsonen for oppfylling der brua 
ilandføres. Dette kan få konsekvenser for våre næringsarealer. I tillegg er det en ravine inn i 
vårt næringsareale ned mot den planlagte veglinjen, som vi skal fylle igjen når vi tar i bruk 
næringsarealene. BE har fått Multiconsult til å modellere planering av næringsarealene og 
oppfylling av ravinen, og kommet til at hele området må planeres på kote +40,8 for optimal 
massebalanse. 

En senkning av terrenget for å oppnå avlasting kan komme i konflikt med planlagt planering 
av næringsarealene og også påvirke oppfyllingen av ravinen, og vi ønsker en dialog med 
Statens vegvesen for å finne en løsning. Her under må det også hensyntas planlagt høyde på 
intern vegtrassé og VA-anlegg til næringsarealene på nedsiden av E8 og hvordan disse er 
henger sammen med infrastrukturen i næringsparken på oversiden av dagens E8.  

2. Felles adkomstløsning til nedsiden av eksisterende E8  

Ved etablering av ny E8 trassé skal adkomstvegen til Lauksletta flyttes og kobles sammen 
med planlagt adkomst til næringsarealene på nedsiden. BE ønsker en dialog med SVV for å 
komme frem til en felles løsning og hvordan dette skal gjennomføres.  

3. Avtale om forskottering av gang-/sykkelveg langs E8  

I henhold til avtale mellom BE og SVV datert 09.05.2011 påtok Barlindhaug Eiendom AS seg 
å forskottere opparbeiding av gang-/sykkelveg langs eksisterende E8 på ca 7 mill kr inntil 
SVV hadde fått nødvendige bevilgninger til ny E8 i Ramfjorden. På tidspunkt for 
avtaleinngåelse var man av den formening at etableringen av ny E8 trassé var nært 
forestående, siden det forelå et politisk vedtak og man var kommet langt med planlegging 
og regulering av ny trassé. BE aksepterte derfor å inngå en avtale om forskottering uten 
beregning av prisstigning og rentekostnader.  

Opparbeidet gang-/sykkelveg ble overtatt av Statens vegvesen 23.11.2011, men 
etableringen av ny E8 gjennom Ramfjorden har pr i dag ikke kommet lengere - snart 9 år 
senere. BE har av den grunn påløpt en betydelig rentekostnad for forskotteringen. 
Intensjonen med denne formuleringen i avtalen var nok ikke at BE skulle forskottere beløpet 
over så mange år, og vi ville sannsynligvis ikke akseptert dette dersom vi hadde vist det vi 
vet i dag. Vi mener derfor det er rimelig å forvente en rentekompensasjon på forskottert 
beløp den dagen det foreligger bevilgning til tilbakebetaling av forskotteringen tatt i 
betraktning den uforholdsmessig lange tiden som har gått. 

Kommentar Statens vegvesen: 

På nåværende tidspunkt kan vi ikke ta stilling til konkrete tiltak på Barlindhaug sin eiendom, 
dvs. flytting av masser, senking av terrenget m.m. som kan påvirke den videre utviklingen av 
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næringseiendommen. Barlindhaug ønsker videre en dialog om den planlagte felles 
adkomstløsningen på nedsiden av E8 på Lauksletta. Statens vegvesen vil ta kontakt med 
Barlindhaug for å avklare detaljer rundt dette ifm. utarbeiding av planforslaget og før det 
sendes ut på høring. På møtet skal det også diskuteres avtalen om forskottering. 

2.2.35 Innspill fra Harald Bjørn Hansen 

Jeg er grunneier på berørte eiendommer 36/1, 2 og 5, og ønsker hermed å komme med 
innspill til omtalt reguleringsplan. Jeg har nylig overtatt gårdseiendommen etter et 
arveoppgjør og blir i årene fremover å gjenoppta driften på gårdsbruket, slik som mine 
forfedre tidligere har brukt eiendommen.  
Den planlagte plasseringen av vegen synes å gjøre tilgangen til marken lengre opp på min 
eiendom vanskelig og nærmest umulig. Dere omtaler en mulighet for å krysse elven der 
vegen går over Reipkrokevla. På grunn av terrengets beskaffenhet overfor tenkte 
bruplassering vil jeg likevel bli avskåret fra størsteparten av eiendommen da jeg møter 
«veggen» i en bratt terrengformasjon. Jeg er avhengig av en farbar tilgang til platået på ca. 
kotehøyde 60m, som vist i figur 1. Jeg ønsker derfor at det etableres en passeringsmulighet 
under vegen ved ca. koordinater 7717565N 665035Ø (EU 89, UTM 33), hvor vegen krysser et 
bekkeløp. Denne plasseringen av et krysningspunkt vil gi meg en akseptabel tilgang til å 
høste av skog og mark (maskiner til dette må kunne passere). I tillegg brukes min eiendom 
av mange til friluftsliv og da særlig skiturer til Storkollen og bakenforliggende terreng. For 
friluftslivet vil en slik plassering av en undergang sikre videre tilgang til området og bidra til 
at skikjører ikke fristes til å krysse den nye veien på uhensiktsmessige plasser. 

Jeg bemerker også at den nye veien planlegges med store høydevariasjoner. Derav legger jeg 
særlig merke til at vegen på min eiendom skal føres med en stigning med et forbikjøringsfelt 
i en oppoverbakke. Dette leder til kraftig forurensning med både eksos og støy, noe jeg 
veldig gjerne skulle unngå å bli utsatt for. Mitt forslag er derfor at vegen føres i en rettere 
linje, og uten de planlagte store høydeforskjellene. Etter min forståelse finnes det to mulige 
løsninger for dette. Første alternativ er en tunnel gjennom nedre del av Storkollen. Fordeler 
med denne løsninger er at man helt unngår rasfaren og dermed kostnaden for rassikring i 
fjellet (kostnader og estetikk). I tillegg blir ikke eksisterende fylkesveg berørt og man sparer 
midler der. Massene som blir tatt ut ved tunnelbyggingen kan brukes til fyllinger i 
forbindelse med kryssing av fjorden og vil bedre på regnskapet for massetransport. Det 
andre alternativet er å anlegge et skredoverbygg, akkurat som det jevnlig praktiseres bl.a. i 
Alpene. Viser her til et eksempel fra Østerrike: https://porr.at/en/projects/celleswald-
avalanche-gallery/ På E10 i Lofoten er denne teknologien også tatt i bruk: 
http://veidekke.no/om-oss/nyheter-og-media/temasaker/article17016.ece Et slik 
skredoverbygg vil ha flere av de samme fordelene som en tunnel og i tillegg være billigere i 
anlegg og vedlikehold. Som vist i figur 2, som jeg har laget i deres visuelle 3D fremstilling av 
prosjektet, gir en tenkt linje gjennom nedre del av Storkollen en jevn høyde (den vertikale 
målingen viser kun 6m høydeforskjell fra start til slutt). Ved valg av tunnel eller 
skredoverbygg, og dermed rettere linjeføring på vegen, blir også de to hyttetomtene 
(eiendom 36/9 og 36/10) spart og man unngår å kjøpe ut eierne. 



75 
 

Reipkrokelva er min (36/5) og naboens (36/8) drikkevannsforsyning. Brønnen ligger omtrent 
ved 7717333N 665044Ø, der den nye vegen skal krysse elva. I tillegg til at brønnen må 
flyttes vil også rørene fra denne, ned til husene, måtte flyttes over en lengre distanse. Som 
rørene ligger nå går dem i ca. 120m nordover fra brønnen og blir dermed i denne lengden 
liggende under fyllingen til den nye vegen. Hvis rørene ikke flyttes, hvordan tenker man å 
løse mulige fremtidige problemer med vannforsyningen? Ved å grave opp den nye vegen? For 
øvrig ønske jeg å anmerke at elva i berørt område er et fiskeførende vassdrag.  
Eiendommen 36/1 har sin vannforsyning fra en brønn omtrent ved 7717617N 664923Ø og 
rør til hus og fjøs vil dermed krysse under den nye vegen. Ledningen følger omtrent bekkens 
nordside i øvre del og krysser bekken trolig nedenfor anleggsområdet. For å unngå skader 
på vannledningen ønsker jeg å påvise denne i felt før dere begynner med eventuell uttrauing 
av vegen.  
Ved den tidligere planbehandlingen av E8 vest har jeg lagt merke til at det var usikkerhet 
knyttet til vannmiljøet i fjorden. Det er i 2006 av Akvaplan Niva gjort en utredning om saken. 
Denne utredningen konkluderte for så vidt med at bruen ikke ville skape store problem for 
livet i vannet. Men som det kommer frem i saken fra avisa Nordlys (11.01.2012) (se figur 3) 
er denne utredningen ikke gyldig for andre brukonstruksjoner enn den som ble lagt til grunn 
av ekspertene i Akvaplan Niva. Hvis det skal bygges en annen bru (antall og type 
fundamentering) enn det dem la til grunn i 2006, så forutsetter jeg at det gjøres en 
utredning for akkurat den brumodellen dere til slutt havner på. Det ville vært for galt om 
fisket og vannmiljøet for øvrig blir ødelagt av et utdatert faktagrunnlag. 

Jeg forutsetter videre at det etableres støyskydd på bruen over Reipkrokelva og andre 
aktuelle områder som vil generere støy som er sjenerende for meg. Dette er særlig viktig 
hvis vegen bygges med nevnte forbikjøringsfelt i en oppoverbakke på min eiendom.  
Her ønsker jeg og å påpeke at hele vegprosjektet for meg kun er beheftet med ulemper da 
jeg ikke vil dra nytte av den nye vegen. Jeg kommer også i fremtiden å måtte kjøre etter 
dagens E8 eller å kjøre etter fylkesvegen mot Andresdalen helt frem til ny bru over 
Ramfjorden. Da nevnte fylkesveg holder en svært lav standard er det ikke sikkert at jeg får 
en raskere forbindelse til Tromsø, selv om avstanden blir noe kortere. Med tanke på 
usikkerhetene rundt pris og grunnforhold ved brua ber jeg derfor om at anlegget startes opp 
fra nord og dere ikke gjør inngrep på min eiendom før dere faktisk har fått bruen over 
fjorden opp og stabil. Se til Breivikeidet! Aller helst ser jeg likevel at planområdet utvides til å 
omfatte området fra Sørbotn til Tomasjord. Jeg kan ikke forestille meg at det er den beste 
løsningen å bygge veg på min eiendom når man ser på vegen i et større, og mer 
hensiktsmessig perspektiv. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Når det gjelder adkomst til utmark så skal dette detaljeres i det videre arbeidet. En 
beskrivelse av alle adkomstene til utmark vil foreligge når planforslaget legges ut på høring 
og til offentlig ettersyn i våren/sommeren 2020. Her vil også vårt forslag til plassering av 
veg bli beskrevet. 

Statens vegvesen forholder seg til gjeldende regelverk om behandling av støy og støv i 
arealplanleggingen. Det vil bli gjennomført støyberegninger som følger planforslaget med 
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som vedlegg. I beregningene gjøres det rede for dagens og fremtidig støybelastning ut ifra 
dagens trafikkmengde i ÅDT og fremskrevet trafikkmengde (20 år frem i tid). Eventuelle 
støyreduserende tiltak vil bli iverksatt i hht. T-1442, retningslinjen om håndtering av støy i 
arealplanlegging. 

Ved bruk av Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) er det 
klargjort at det ikke er behov for utredning av luftkvalitet. Dette begrunnes bla. Ved at 
trafikkbelastningen ikke er ansett som stor (ÅDT over 8000). Trafikken på Hans Larsa-neset 
er beregnet til 5200 fra Sørbotn – Hans Larsa neset og 5800 fra Hans Larsa-neset – 
Lauksletta. Videre er det ingen andre kilder enn vegtrafikk som forårsaket luftforurensning, 
området er ikke regulert eller planlagt regulert til bruk slik som barnehager, skoler eller 
helseinstitusjoner. 

Det skal utarbeides en plan for å sikre vanntilførsel til alle hus/hytter langs den nye 
vegtraseen. Det skal gjennomføres en kartlegging av alle vannbrønner. Dette innebærer en 
innmåling av brønnen med GPS, prøvetaking av vann for å stadfeste vannkvaliteten og videre 
en vurdering om brønnen må erstattes/flyttes eller ikke. Dette arbeidet skal være ferdigstilt 
før byggingen av vegen kan igangsettes. 

Ettersom det skal gjøres noen endringer på brua sammenlignet med den som var foreslått i 
2011 vil vi komme med en oppdatering i planbeskrivelsen. Deriblant skal det gjøres rede for 
hvilke virkninger endret konstruksjon vil ha på ulike faktorer. 

2.2.36 Innspill fra Isabella Hansen 

Jeg er ikke enig i foreslåtte trasévalg for E8 på vestsiden av Ramfjorden. Jeg mener at det 
riktige valget av E8 er østre trasé. Viser til protest mot planprosessen til Fylkesmannen 
30.12.2019 fra Tindtunnellen Tromsø AS, som også er sendt i kopi til Statens vegvesen 
region Nord. Jeg er helt enig i deres konklusjoner, og støtter deres protest mot 
planprosessen. 
Det er utrolig at en ny E8 vei på vestsiden av Ramfjord er planlagt bygd som en «berg og 
dalbane», som vil resultere i et ulovlig høyt støynivå som følge av opptil 6,5% stigning. 
Veien vil også forårsake mye CO2-utslipp helt unødvendig i forhold til å legge E8 på 
østsiden av Ramfjorden. Dette er noe som stort sett hele Ramfjords befolkning ønsker. Det 
er kun et par prosent fra Andersdalen som vil ha vestre alternativ, og merk at disse ikke vil 
bli negativt berørt av vestre alternativ. 
Vegvesenet sier at vestre alternativ blir billigere enn østre alternativ, men dette er ikke 
troverdig når de ikke har avklart hvilken brotype som skal bygges fra Hanslarsanes til 
Leirbakken. Det er store kostnader som nå er uavklart knyttet til broen, og som nå ikke er 
inkludert. Dermed kan ikke de to alternativene med vestre eller østre E8 trasé 
sammenlignes prismessig, det blir ikke en sannhet, men en bløff og det kan ikke Ramfjords 
befolkning godta og leve med. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
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03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg.  

Henviser for øvrig til Statens vegvesen sin kommentar til Tindtunnelen AS sitt innspill til 
planarbeidet tidligere i dokumentet.  

2.2.37 Innspill fra Jostein Karlsen 

Karlsen har eiendom med vannkumm som ligger nedenfor den planlagte veitraseen. I 2013 
mener Karlsen det ble forespeilet at bygda skulle få nytt vannverk. Det som er gjort pr i dag 
er vannkummen hans er merket opp. Karlsen lurer på om han må flytte vannkummen opp på 
oversiden av veien hvis det blir nødvendig. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Det skal utarbeides en plan for å sikre vanntilførsel til alle hus/hytter langs den nye 
vegtraseen. Det skal gjennomføres en kartlegging av alle vannbrønner. Dette innebærer en 
innmåling av brønnen med GPS, prøvetaking av vann for å stadfeste vannkvaliteten og videre 
en vurdering om brønnen må erstattes/flyttes eller ikke. Dette arbeidet skal være ferdigstilt 
før byggingen av vegen kan igangsettes. 

2.2.38 Innspill fra Lyngen Næringsforening 

1) Det legges opp til en planprosess utelukkende for vestre trasé. Det mener vi er for enkelt. 
Det har vært store endringer i prosjektet og alternativene. Det er f.eks knapt mulig å lage en 
innfartsvei til Tromsø etter dagens vei uten lange tuneller for 3-felts og 4-felts veier.  

Vi mener planprosessen må inneholde en full gjennomgang og sammenligning av østre og 
vestre alternativ, inkludert tilhørende tunneler frem til Tomasjord.  

2) Grunnforholdene på begge sider av fjorden (Leirbakken og Hans Larsa-neset) er 
utfordrende. Ramfjorden er en kald og marginal fjord. Etter vår oppfatning må en full 
konsekvens/risikoanalyse fro Ramfjorden være en del av den kommende planprosess.  

3) Det tredje punktet vi ber om blir tatt tilbørlig hensyn til er størrelsen på trafikken østfra 
(Lyngen, Nord-Troms, Breivikeidet etc), særlig etter realisering av Ullsfjordforbindelsen. 
Dette gjelder både antall trafikanter og hvilken vei disse trafikantene skal følge for å komme 
inn på østre eller vestre trasé.  

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
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Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 

I forkant av varsling av planoppstart med planprogram hadde Statens vegvesen et møte med 
fylkesmannen om å få avklart kravene til KU. På dette møtet var en omforent om at tidligere 
KU tas som utgangspunkt for det videre arbeidet og at den blir supplert der det er 
nødvendig. KU-forskriften gir anledning for å benytte denne fremgangsmåten, ikke minst 
med hensyn til offentlig ressursbruk.  

2.2.39 Innspill fra Per Magne Norheim 

Innsigelse vedr. ny E8 på vestsiden av Ramfjord. Kan ikke se at tilgang til eiendommen min 
på oversiden av ny vei er ivaretatt. Jeg går ut i fra at dette blir tatt hensyn til og ordnet opp i, 
slik at vi slipper å sperre veien når vi skal hente ved fra skogen. Mulig løsning er da å lage til 
en undergang på egnet sted. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Når det gjelder adkomst til utmark så skal dette detaljeres i det videre arbeidet. En 
beskrivelse av alle adkomstene til utmark vil foreligge når planforslaget legges ut på høring 
og til offentlig ettersyn i våren/sommeren 2020. Her vil også vårt forslag til plassering av 
veg bli beskrevet. Grunneieren bes om å sette seg inn i planforslaget når det sendes ut på 
offentlig ettersyn og komme med evt. merknader til det. 

2.2.40 Innspill fra Ragnhild Sandøy 

Jeg viser til regjeringas planvedtak i 2015 for østre trase, og der hensynet til innfartsvei til 
Tromsø by via tunnel Ramfjordmoen-Tomasjord skulle ivaretas i reguleringsplan. Meg 
bekjent er den siste delen av dette oppdraget ikke fulgt opp.  

Det har vært mange vedtak og planer over et langt tidsrom, og informasjon overfor de 
berørte på strekninga Sørbotn-Tomasjord har vært vært minimal, spesielt de siste 10 år. De 
fleste har for lengst mistet oversikten. Høsten 2018 har det vært en aktiv og konstruktiv 
debatt, både i bladet Nordlys og i bladet iTromsø. Alle debattanter har vært kritiske til og har 
stilt spørsmål ved Statens vegvesens forslag om vestre trase. Det er kommet mange 
konkrete innspill og opplysninger som det er verdt å ta med seg i den videre prosess med 
beslutning og kvalitetssikring av detaljplaner. Det gjelder både forhold i Ramfjorden og 
behovet for å se Sørbotn-Tromsø by (Tomasjord) under ett.  

Statens Vegvesen og Nye Veier AS sine rapporter 1.10.18 og 16.11.18 antas kjent for 
kommunestyret ved behandlingen 12.12.18. Så vidt vites er det i disse vurderingene ikke tatt 
hensyn til vesentlige endringer i planforutsetningene og følgelig ikke tilsvarende for 
kostnadsberegningene. F. eks. er forskningsstasjonen Eiscat i 2018 flyttet til Skibotn i 
Storfjord kommune, og det er derfor ikke behov for de omfattende løsninger på 
Ramfjordmoen som var kostnadsberegnet. Det er heller ikke gjort nye beregninger av 
risikoen for leirskred, trafikktall, støy, e.l.   
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I Tromsø kommunestyre 12.12.2018 ble det enighet om å slutte opp om den løsning som lar 
seg raskest gjennomføre. Statsråden og hans departement bør også utfra dette ønsket sikre 
finansiering slik at anleggsstart på etappen Sørbotn-Ramfjordmoen kan skje uten videre 
opphold, og slik at detaljplanlegging av videre anlegg går parallelt.  

Det er vik g å påpeke nødvendigheten av å justere etappeinndelinga av E8-trasèen fra 
Lavangsdalen  l Tromsø by som ble lagt først på 1970-tallet. Dette på bakgrunn av de 
dramatiske endringer de siste 20 år spesielt, både hva gjelder arealbruken langs vegen samt 
trafikkmengde:  

● Etter 2000 har Tromsø kommune latt bygge en ny bydel mellom Tomasjord og 
Tromsøsvingen, slik at her i dag bor snart 15 000 mennesker. Det er planlagt ytterligere 
boligutbygginger inn l E8 på strekninga. Utbyggingene er gjort helt inn l vegtraseen, slik at 
det på 10 km av dagens E8 sør for Tromsdalselva ikke er ekspensjonsmuligheter i fram da. 
Store deler av innfartsvegen må derfor etterhvert legges i tunnel. 

● I 2010 regulerte Tromsø kommune et stort industriområde med bl a. ny godsterminal 
for ASKO Nord på Leirbakken/ Laukslett. 

● Etter 2010 har det vært en dramatisk vekst i trailertrafikken; fersk laks og torsk til 
Europa, konsumvarer til og fra ASKO Nord-Tromsø by, Mack bryggeri med fram og tilbake 
transport Nordkjosbotn-ASKO Nord, og derfra igjen ut i verden. 

● Etter 2012 har naturbasert turisme økt voldsomt, en økning som fortsetter. Tromsø 
får mange turister via fly som bor i byen og drar på dagsbesøk med stor biltrafikk til 
Breivikeidet - Lyngen. Jfr trafikktall for fergesambandet samt innover Balsfjorden og økninga 
i leiebilmarkedet. 

● I dag blir stadig flere mennesker berørt av store ulemper med støy, utslipp og 
vibrasjoner fra tungtransport og turisttrafikk langs dagens E8 

● Dette er nye momenter som i dag kommer i tillegg  til behovet for å flytte E8 med 
gjennomgangstrafikk ut av bebyggelsen Sørbotn-Fagernes. 

Dette er de faktiske forhold som påvirker behovet for den langsiktig beste løsning for E8 
mellom Ramfjorden og Tromsø by, og sett i sammenheng med Fv 91 og den sterkt ønskede 
Ullsfjordforbindelsen, UFB.  

For å unngå den sterkt fordyrende strekninga via raviner og elver Ramfjordmoen-
Leirbakken/ Laukslett, vil en opprustet Fv 91 (1,0 -1,5 km) mellom Ramfjordmoen og 
Fagernes (dagens E8) være en fullgod mellom-løsning, inntil tunnel til Tomasjord kan 
realiseres.  

Østre E8-trase gjennom Ramfjorden er slik framtidsretta   

I sitt vedtak av 12.12.18 ber kommunestyret om realisering av raskeste trasevalg, uavhengig 
av trasealternaiv. Kommunestyret ba også om oppdatert reguleringsplan for vestre trase, 
med begrunnelse at man etterpå vil foreta endelig trasevalg. Dette punktet i vedtaket vil 
medføre vesentlig økt tidsbruk til planlegging.  
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Vestre trasè gjennom Ramfjorden et meget dårlig valg som framtidig E8-parsell, fordi den 
ikke ivareta behovet for helhet, se overfor. Vestre traseer meget dårlig også av flere tekniske 
grunner: 

1. Vertikal-linjeføringa i den sørligste halvdel er langt dårligere enn den eksisterende  
«gamle» vegen , og medfører bygging av 4-5 bruer, som ikke trengs i østre trasè på  
tilsvarende strekning. 

2. Ei 1000 m lang skrå - bru mellom Leirbakken og Hanslarsanes vil være en "estetisk 
fornærmelse" i dette vakre fjordlandskapet. Ei slik bru vil ha en mildt sagt "krevende" 
fundamentering (i og nær påviste kvikkleireforekomster). Et bruprosjekt over fjorden 
innebærer stor usikkerhet vedrørende kostnader, så vel som skredrisiko og negative 
endringer i fjordmiljøet. 

3. Landskapet på vestsida av fjorden er brattere og dermed mindre egnet til moderne 
vegbygging, enn landskapet på østsida. Planen om skråbru, veg oppe i bra�hellinga innafor 
Hanslarsanes, og så ned og ut i fjorden ved Kobbenes i Sørbotn, deretter flere stigninger på 
opp til 6% (Tromsøbrua 5%) inn mot søndre parsell-ende er ingen god løsning for en 
moderne veg. 

4. Støyforholdene i fjordrommet vil bli klart dårligere med en vestre trasè, enn den 
foreslåtte østre. 

5. Vestsida av fjorden ligger mye i skygge, og  tine-fryse-vekslinger i den forholdsvis 
lange vårsesongen er desidert eksponert, med  tilhørende ulykkesfare (jfr. stor trailer-
trafikk). 

De siste årene har det vært flere leirskredulykker i samband med anleggsarbeid i Troms; 
Breivikeidet bru i juni 2010, Sørkjosen i Nordreisa i mai 2015, Bergneset i Balsfjorden i juli 
1988. Det er stor risiko forbundet med vegarbeid i marine avsetninger generelt. I Karnes i 
Lyngen der det ikke var påvist marine avsetninger, utløste dumping av 2 000 tonn stein et 
stort leirskred i september 2010. I Ramfjorden der det er påvist marine sedimenter, skal det 
dumpes ca  500 000  tonn stein. De formidable inngrep og steinfyllinger som er planlagt i 
vestre trase, må ansees som betydelige risikomomenter.  

Ramfjorden er et naturskjønt fjordlandskap, en naturperle. Fjorden er en marginal fjord, 
omkranset av høge fjell, med tre terskler, der den ene er under 3 meter på lavvann. Det er 
dårlig utskifting, kaldt vatn og fjordisen ligger vanligvis mellom november og mai til forbi 
Leirbakken, der brua er planlagt. Fjordisen er en risiko i seg selv. Det er ikke uten grunn at 
befolkninga rundt fjorden er bekymret og engstelig.  

Ved et evt. valg/vurdering av vestre trase vil det være nødvendig å foreta en fullstendig 
konsekvensanalyse av fjordsystemet, og da må det gjøres av helt upartisk aktør.   

Når Statens vegvesen hevder å ikke ha mottatt motforestillinger mot vestre trase, må det 
bero på saksbehandlingsfeil. Det er sendt inn flere innspill med faktiske opplysninger over 
lang tid. I brev av 7.9.2007 henvendte dessuten Tromsdalen bydelsråd seg sammen med 
utviklingslagene på Breivikeidet og Ramfjorden samt bydelsrådet i Kroken til 
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planmyndighetene om at “et så stort prosjekt ikke bare kunne hensynta biten mellom 
Sørbotn og Lauksletta”. De ba kommunestyret om å sikre en helhetlig, samfunnsøkonomisk, 
miljømessig, bærekraftig og framtidsrettet utvikling av trafikkutfordringene som 
Tromsøområdet står overfor, … og at de enkelte prosjekter ikke behandles separat, som  
tilfellet er i dag, men settes inn i en helhetlig plan for løsning av hele Tromsøområdets 
trafikkutfordringer.   

Beste løsning for snarlig og forsvarlig realisering av E8 til Tromsø er også en samlet 
vegløsning for E8 i Ramfjorden, tunnel Ramfjordmoen-Tomasjord og ny   Ullsfjord - 
forbindelse  

Statsrådens oppdrag av 25.6.18 til Statens Vegvesen og Nye veier AS gjaldt samlet 
vegløsning for E8, tunnel Ramfjordmoen-Tomasjord og en evt. Ullsfjordforbindelse.  

Ved valget mellom østre og vestre E8-trase gjennom Ramfjorden er det nødvendig å sikre 
muligheten for en samordna framtidig løsning for vegsystemet til og fra Tromsø by.  Dette 
er så langt ikke tilfredsstillende ivaretatt, og det ser ut til at dette må gjøres på nasjonalt 
nivå.  

De samfunnsmessige behov og kommunestyrets vedtak om å slutte opp om den løsning som 
raskest lar seg realisere, tilsier at regjeringen bør holde fast ved og omstarte planvedtaket 
fra 2015 med  

Sørbotn-Ramfjordmoen langs østre trase.  Dagens E8 i strandsonen fra 
Laukslett/Tromsøsvingen til Tomasjord bør dessuten settes på dagsorden for 
omklassifisering og oppgradering som miljøgate for lokaltrafikk og rekreasjon med prioritert 
i Nasjonal transportplan.   

Regjeringas vedtak i 2015 om østre trasevalg tar på en god måte hensyn til en helhetlig 
løsning og legger til rette for en samordnet tilknytning mellom de tre aktuelle prosjektene, 
over noe tid. Ved å prioritere oppstart av den belastede strekninga Sørbotn-Ramfjordnoen, 
lar østre trase seg også forene med kommunestyrets ønske om raskest mulig realisering. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen registrerer at Sandøys brev ikke omfatter konkrete innspill til planarbeidet. 
Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 

2.2.41 Innspill fra Solveig og Ulf Johansen 

Jeg er ikke enig i foreslåtte trasévalg for E8 på vestsiden av Ramfjorden. Jeg mener at det 
riktige valget av E8 er østre trasé. Viser til protest mot planprosessen til Fylkesmannen 
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30.12.2019 fra Tindtunnellen Tromsø AS, som også er sendt i kopi til Statens vegvesen 
region Nord. Jeg er helt enig i deres konklusjoner, og støtter deres protest mot 
planprosessen Det er utrolig at en ny E8 vei på vestsiden av Ramfjord er planlagt bygd som 
en «berg og dalbane», som vil resultere i et ulovlig høyt støynivå som følge av opptil 6,5% 
stigining. 
 
Veien vil også forårsake mye CO2-utslipp helt unødvendig i forhold til å legge E8 på 
østsiden av Ramfjorden. Dette er noe som stort sett hele Ramfjords befolkning ønsker. Det 
er kun et par prosent fra Andersdalen som vil ha vestre alternativ, og merk at disse ikke vil 
bli negativt berørt av vestre alternativ. 
 
Vegvesenet sier at vestre alternativ blir billigere enn østre alternativ, men dette er ikke 
troverdig når de ikke har avklart hvilken brotype som skal bygges fra Hanslarsanes til 
Leirbakken. Det er store kostnader som nå er uavklart knyttet til broen, og som nå ikke er 
inkludert. Dermed kan ikke de to alternativene med vestre eller østre E8 trasé sammenlignes 
prismessig, det blir ikke en sannhet, men en bløff og det kan ikke Ramfjords befolkning 
godta og leve med. 
 
Vil også bemerke at veien som er foreslått som trasévalg på vestsiden av Ramfjord vil gå 
over min og min søsters tomter, det er vår arv etter våre foreldre som ville «at alle barna 
skulle få en bit av sin hjemplass», det var ordene de skrev om tomtene våre. Dette var veldig 
viktig for våre foreldre, men selvfølgelig også for oss barna. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen registrerer Johansens brev ikke omfatter konkrete innspill til planarbeidet. 
Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin fellesuttalelse om at det må 
utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase datert 12.12.18. Viser videre 
til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 09.09.2019, 21.10.2019 og 
03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 03.12.2019 er styringsmålet for 
prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å regulere E8 
Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet åpner ikke for en 
diskusjon av trasévalg. 

Det vises for øvrig til tidligere kommenterte innspill fra Tindtunnel As. 

Regulering av ny E8 følger plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven er en 
samfunnslov som bl.a. skal regulere arealbruken/-disponering. Arealbruken skal reguleres 
til samfunnets beste og dermed skal ikke økonomiske eller private forhold til den enkelte 
hensyntas. 

2.2.42 Innspill fra Tindtunnellen Tromsø As, datert 06.02.2020 

Tindtunnelen Tromsø AS har sendt 2 skriv med merknader. Det andre har overskriften «E8s 
planlegging og kunngjøring, overtredelser av pbl (plan- og bygningsloven).» 
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Denne planprosessen inneholder skifte av trasevalg for E8, ved at gjeldende trasevedtak om 
østre E8-trase foreslås omgjort til å behandle/vedta regplan for vestre trase. 

Kunngjøringen om planvarsel og planprogrammet er misvisende og delvis ugyldig på dette 
punktet. Beskrivelsen later som om et lovgyldig vedtak om nytt trasevalg allerede har funnet 
sted, ved departementets beslutning om endret trasevalg i regjeringens bompengeforlik. 

Departementets vedtak er ikke et planvedtak etter en gyldig planprosess som følger pbl. Det 
er kommunestyret som er planmyndighet i denne saken. Dept’et har i ettertid skriftlig 
innrømmet at østre trasevalg fremdeles står som gyldig trasevalg inntil kommunestyret 
eventuelt har gjort et annet trasevalg. 

Det betyr at planmyndigheten kommunestyret skal behandle spørsmålet om trasevalg og 
foreta eventuelt nytt trasevalg i en gyldig planprosess. 

Dette står i klar motsetning til den planprosessen som er beskrevet i planvarselet og i 
planprogrammet. Planprosessens gyldighet bør da vurderes pga sterkt misvisende innhold i 
planvarselet. 

Vegvesenet har droppet sammenligning av østre og vestre trase i denne prosessen. De 
skriver i planprogrammet at vestre trase skal sammenlignes med 0-alternativet, dvs dagens 
vei. Planprogrammet for KUs innhold omfatter ikke den sammenligningen som er nødvendig 
for å vurdere et trasebytte. 

Overskrift og beskrivelse av den kunngjorte planprosessen sier behandling av vestre regplan, 
ikke behandling av spørsmålet om trasevalg. Det er såpass villedende at hele varselet med 
planprogram bør annulleres. Man må jo også likevel skrive om praktisk talt hele 
planprogrammet. 

Alle temaene i KU må inneholde vurdering og sammenligning av vestre mot østre trasevalg. 
Dvs at KUs temarapporter som ble laget i 2005-07 er utdaterte for dette formålet. 

Planområde og analyseområde. 

Forskjellen mellom planområde og analyseområde er hovedårsaken til at vurderinger av 
dette prosjektet har bølget fram og tilbake i 30 år og det stadig har blitt omvurderinger. 
Vegvesenet har i stor grad holdt fast på at planområde og analyseområde skal være det 
samme, men det gir svært misvisende trafikale og økonomiske resultater. 

Planområdet er Sørbotn – Laukslett på begge sider av fjorden. 

Analyseområdet kan være Sørbotn – Fagerfjell – Breivikeidet – Ramfjordmoen –Nordbotn – 
Leirbakken – Vestre fjordside med bru og steinfylling – Laukslett –Sandvikeidet – Berg – Nova 
– Tromsdalen sentrum – Tomasjord. 

For Tindtunnelen mellom Ramfjord og Tomasjord har vi utført KU-rapporter som ble levert 
til kommunen i 2008 og 2012. Som følge av uavklart trasevalg for E8 har ikke våre 
planforslag for Tindtunnelen blitt behandlet i kommunen.  Disse KU-rapportene er gjenstand 
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for oppdatering. De omfatter bl a tunnelåpning fra Ramfjordmoen, Nordbotn eller 
Leirbakken, i tillegg til alternativ 0 som er dagens vei rundt Sandvikhøyden. 

Relevant konsekvensutredning (KU)? 

Vegvesenet skriver flere steder i planprogrammet at de har gjennomgått forrige KU for å se 
om den er tilfredsstillende i dag. Enkeltrapportene i forrige KU ble laget i perioden 2005-07 
og er for gamle i dag. Vegvesenet overser tilsynelatende at de 2 KU’ene skal gjelde for 
forskjellige formål: 

Forrige KUs formål var å sammenligne flere trasevalg, hovedsakelig mellom østre og vestre 
trase. Den har ikke detaljnivå for regplan, men for kommunedelplan nivå og trasevalg. 

Denne KU’en skal vise vestre trases forhold til omgivelser og betydning for trafikk, 
innbyggere, næringsliv, miljøforhold mv. Trase, vegbredde og planområdets omfang er 
endret fra forrige utgave i 2007. 

De 2 helt ulike formålene med KU’ene gjør at man ikke kan spørre om den ene kan erstatte 
den andre. KU må uansett fornyes. 

Vegvesenet skriver at planområdet for vestre trase er endret og utvidet fra behandlingen i 
2008 i kommunedelplanen. Vi kan ikke se at endringene for planområdet er vist på kart eller 
i beskrivelsen. Det er nødvendig for at planmyndigheten skal kunne vurdere planforslagets 
gyldighet. 

Enkelt-temaer i KU. 

Foruten at hvert tema skal sammenligne forholdene mellom østre og vestre trase, så 
kommenterer vi i forhold til hvilke elementer som var lite tilfredsstillende behandlet og 
fremstilt i forrige KU-rapporter fra perioden 2005-07, i kommunedelplan behandlet i 2008. 

Geologi og grunnundersøkelser. 

NGI-rapport av nov 2012 er ikke tilfredsstillende behandlet i senere 

planer/undersøkelser for vestre og østre regplan. Vv har fått utført flere boringer og bl a 
avdekket sammenhengende kvikkleiremektigheter på over 13 meters omfang. Likevel har de 
fått SINTEF til å uttale at NGI bør revurdere sine konklusjoner/beskrivelser i rapport av 2012. 

Rapporten av 2012 vurderer Leirbakken med noen tilstøtende områder som Troms fylkes 
farligste/mest risikofylte område. At akkurat dette området velges til fylkets tetteste 
trafikkområde pluss fjordfyllinger, E8 på steinfylling akkurat i kanten av marrabakken 
mellom indre og ytre fjord, med fylkets høyeste antall trailere og tilhørende vibrasjoner, det 
tilsier større årvåkenhet mot risikoen ved bygging akkurat her. 

Fyllingshøyde på steinfyllinga er antydet til ca 10 meter over fremtidig høyeste høyvann, 
lengde ca 450 meter og bredde på toppen tilsvarende minst 2-felts vei. Dybde kan bli 35-40 
meter i tillegg til det som kommer over overflatenivå. Så hvem tør å legge en slik enorm vekt 
akkurat på toppen av marrabakken? 
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I tillegg til nye, planlagte boringer og analyser, så bør geologisk ekspertise ved NGI og/eller 
UiT klarlegge forholdet til rapporten fra 2012, med plassering av steinfylling og bru akkurat i 
marrabakken, med vibrasjoner og trafikkbelastning som er de største i hele Troms fylke. 

Flere gravearbeider i privat regi har avdekket leire/silt og dårlige masser fra overflatenivå og 
ned til 5-6 meters dybde på Hans Larsanes, Mellomjord og andre steder på vestre strekning. 
Disse massene må stort sett skiftes ut. Boringer/kartlegging må avklare hvor mye og 
hvordan. 

Reindrift. 

Planprogrammet sier at ny temarapport skal lages. Sammenligning mellom trasealternativ 
kommer som et tillegg. 

Vann/hydrologi. 

Forrige rapport om vanngjennomstrømming ble skrevet FØR det var besluttet at hver enkelt 
brupillar skulle omgis av en pyramide av steinfylling helt opp til laveste lavvann. 

I år sier siste skriv fra Vv til dept’et om kostnadsoverslag at brutype og fundament-
konstruksjoner ennå ikke er valgt. Avhengig av brutype, så er det også mulig at 
steinfyllingen i fjorden ved Leirbakken kan bli annerledes. 

Vi antar at undersøkelser og beregninger vedr vannstrømmer/hydrologi og biologi uansett 
må fornyes når brutype og fundamentering er valgt. 

Hvordan unngår vi at Ramfjorden skal bli en brakkvannsfjord som etter hvert kan dø og 
begynne å gro igjen? 

Naturmiljø. 
Vennligst se innsendte merknader fra Vegar Skogland, Ramfjord. 

Biologi. 
Fiskeforekomster, bunndyr, bunnvekster og strandvekster. 

Fjordvannet og fjordens biologi vil bli utsatt for større grad av forurensning pga salting og 
sandstrøing på brua og i stigninger og annen avrenning fra den nye veien. Alt dette er verre 
ved vestre trasevalg. 

Næringsanalyse. 
Østre trase passerer rett gjennom aktuelle næringsområder, og E8 får her 4 km fasade mot 
næringsområder. Vestre E8 kommer fjernest mulig fra aktuelle næringsområder i 
Ramfjorden/Breivikeidet. Betydningen av denne forskjellen for næringsliv og 
samfunnsøkonomi bør komme klart fram i næringsanalysen. 

Ramfjordmoen tilbyr plass til jernbaneterminaler både for personer og gods, med mulighet 
for sidespor til kaier og gjennom fjellet til Tromsdalen, Kroken, Movik/Tønsvik mv. 

Vestre trase kommer opptil 5,5 km fjernere fra aktuelle næringsområder. 
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Landskapsbilde. 
Se eget skriv om landskapsvirkning. 

Bruas visuelle bilde horisontalt mangler i alle himmelretninger i planprogrammet. 

Berørte planer og annen planlegging. 

Blant berørte andre planer, dårlig og misvisende omtalt i forrige KU, er planene for 
Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen. 

Landbruk og skogbruk. 
Rundt Hanslarsanes og Mellajordelva er det flere eiendommer som dyrker for til dyr og bl a 
poteter til eget bruk. Noen er bare få meter fra nyveien og innenfor den avstanden hvor 
veiens forurensning er verst. 

Støy. 
Støyspredning over en vannflate eller is/snøflate uten hindringer kan være mer ubehagelig 
enn å bo nært til vegen, og slik støyspredning skjer i Ramfjord. Dette må kartlegges. Vestre 
trase er planlagt med 2-4 lange motbakker som medfører sterkere motorstøy fra trailere, 
som får en uvanlig støyspredning til motsatt fjordside. 

De lange motbakkene krever like mye ekstra drivstoff som å kjøre 4 km ekstra rundt fjorden, 
og den påfølgende ekstra motorstøyen flakser rett over fjorden til motsatt fjordside, med 
forsterket ekko fra fjellsida bakenfor veien. Østre trase har denne veiandelen i tunnel, dvs at 
forskjellen i støyvirkning er formidabel. Og aktuell bebyggelse er mest på østsida. 

Ved østre trasevalg blir redusert støy på vestsida meget merkbart i forhold til i dag. 

Massehåndtering. 

Forskjellen i massehåndtering mellom østre og vestre trase skal fram i lyset. I siste 
regplanforslag vedr østre alternativ har man lagt opp til enorme fyllinger, skjæringer og 
massetak/deponeringer pga Eiscats behov for skjerming og lysdekning. Eiscat skal uansett 
flytte og er delvis flyttet, og anleggskostnadene pluss masser vedr Eiscat må fjernes fra 
kalkylen for østre trase.  

Anleggsfase og riggområder. 
Halvparten av steinmassene fra Tindtunnelen kan taes ut via Ramfjordmoen til ulike 
brukssteder for steinmasser. Ved vestre trasevalg må steinmassene kjøres delvis opptil 5,5 
km lengre for levering. 

Halvparten av Tindtunnelens steinmasser kan utgjøre ca 2,25 millioner tonn og ca 1,35 mill 
m3. Dette kan utgjøre ca 270.000 lastebilllass og ca 1,5 millioner bilkm i ulønnsom 
merkjøring pga eventuelt valg av vestre trase. 

Drifts/vedl.kostnader. 
Bru med steinfylling og andre fjordfyllinger 10 meter over høyeste høyvann har høyere 
enhetskostnader for drift/vedl enn veien på østsida. 

Isforhold. 
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Ispress mot brupillarer? Krav til steinfylling? Ishistorikk? Istyngde i vårsmelting mot 
brupillarer pluss tidevannstrykk? 

Kulturminner. 
Forrige KU har «oversett» en eiendom med hus og hustufter ved Leirbakken sørvest for 
steinfylling/vegkryss v/Leirbakken. 

På Hanslarsanes står et kulturminne midt i den planlagte veitraseen. 

Lokalt utbyggingsmønster. 
Integrering mellom E8, næringsområder, nye bedrifter og jernbaneterminaler for gods og 
passasjerer kan planlegges til å bli perfekt på Ramfjordmoen og innover Breivikeidet. Det er 
for lite påaktet at Ramfjordmoen og Breivikeidet har ledige arealer tilsvarende det dobbelte 
av hele Tromsøya, med sjøarealer i begge ender i Ullsfjorden og Ramfjorden. At E8 østre 
kommer gjennom Ramfjordmoen istedenfor i vestre utkant av hele dette området, vil ha stor 
betydning for Tromsøs fremtidige næringsliv og transportutvikling. 

Tromsø og Ramfjordmoen blir planleggernes drøm om byplanlegging ved en slik mulig plan 
for opptil et tredoblet byområde. 

Naturmiljø. 
Flere dyrearter som har tilhold på vestsida vil fjerne seg når nyveien kommer. De områdene 
som i dag brukes til å dyrke planter/mat langs vestsida vil lide pga forurensning. 

Vennligst se innsendt merknad fra Vegar Skogland; Ramfjord. 

Trafikkulykker og trafikksikkerhet. 
Planprogrammet hevder at ulykker ikke skal være et tema i KU. Både temaet og 
sammenligning østre/vestre bør være et selvsagt tema i KU. Planprogrammets innhold bør 
ikke styres av uvitenhet og nedlatenhet. 

Høstforhold og vinterforhold på vestre bakke-trase med bru og brattbakker med sjøforhold 
vil føre til glattere veibane og høyere gjsn ulykkestall for vestsida. 

Ramfjorden har iståke i lange perioder i høyde til over toppen av Leirbakken, som avsetter is 
og issørpe i veibanen. På bakkenivå ved Hanslarsanes er det flere ganger i perioder registrert 
vindstyrker på opptil 49 m/s som i hovedsak kommer fra Breivikeidet/fra nord. Slik styrke og 
retning går direkte mot brua i sideretning, med is og sørpe i veibanen, hva blir 
konsekvensene? 

Forbedringene på østsida ved vestre trasevalg blir delvis overflyttet til vestsida, ved at hus og 
eiendommer langs ny vei får en del av de trafikkproblemene som man har på østsida i dag. 
Østre trasevalg vil som kjent fjerne problemene fra begge fjordsider. 

Trafikkutvikling. 
Siterte tall i planprogrammet tyder på at man ikke hensyntar målinger for trafikkutviklingen 
via Sandvikhøyden. Målingene viser gjsn ca 2,6 % årlig trafikkvekst over ca 17 år. 
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Planprogrammets tall ser ut til å stamme fra Vegvesenets data vedr Ullsfjordforbindelsen. De 
er tidligere påvist å stamme fra feilaktige analyser, dvs at Vv nedvurderer trafikknivå med 
fergefri Ullsfjordforbindelse for å opphøye trafikknivået på vestre E8. 

Valg av vestre E8-trase vil medføre at en del næringstrafikk og tungtrafikk mellom Vollan og 
R.moen/Breivikeidet vil velge å kjøre dagens vei på østsida. Dvs at valg av vestre trase ikke 
fjerner fjerntrafikken fra østsida. Dette fiasko-momentet er vesentlig for de som bor langs 
dagens vei på østsida. 

Trafikkanalysen må kartlegge størrelsesorden for denne mulige, sannsynlige fremtidige 
trafikken. 

Nytte-kostnadsanalyse. 
Analysen må omfatte forskjellen på planområde og analyseområde. Sørbotn -Tromsdalen er 
aktuelt analyseområde. En vurdering av bare Sørbotn – Lauksletta vil føre til at Vegvesenets 
analyser blir kritisert for å være helt virkelighetsfjerne i forhold til samfunnets 
transportbehov. 

Luftforurensning. 
De 2-4 ekstra krevende motbakkene (6,5 % stigning) på vestre E8 fører til at 
drivstofforbruket på vestsida tilsvarer omtrent samme forbruk som å kjøre rundt via østsida, 
dvs 4 km lengre hver tur. Beregning av luftforurensning bør ta hensyn til detteVindretningen 
på Hanslarsanes kommer stort sett fra Lavangsdalen/ned fra fjellet ovenfor Mellomjorda, 
altså fra sør, når den ikke kommer derfra er det i perioder sterk vind fra nord/nord-øst, altså 
fra Nordbotn/Breivikeidet. Dette vil igjen medføre at størsteparten av året vil ALL bebyggelse 
på vestsida få ekstra luftforurensing pga vindretninger. 

På LHLs nettsider står bl a om forurensing: « svevestøv og ultrafine partikler reduseres med 
50 prosent ved 100 meters avstand fra trafikkert vei. På vindstille dager kan nivået av NOx 
og karbonmonoksid (CO) i luften reduseres med 80 prosent om man beveger seg 100 meter 
bort fra trafikkert vei.» 

På vestsida vil det mange plasser være under 100 m mellom hus og vei. Tar man da i 
betraktning de faktiske forhold, så vil forurensingen ikke reduseres med henholdsvis 50% og 
80%, altså i verste fall kan det bli FULL forurensing pga vindretninger. En av beboerne på 
Hanslarsanes har en database fra 2012 med vindretninger og vindstyrke. For den 
misplasserte brua bør dette være interessant, hvis meteorologer og sikkerhetseksperter skal 
uttale seg om bruas plassering.. 

Jakt/fiske/utmarksnæringer. 
Fiske og isfiske påvirkes sterkere av vestre trase enn av østre, dvs egentlig bare av vestre 
trase. 

Vestsida har vesentlig rikere dyreliv enn østre, det kan kontrolleres mot fylkesmannens 
bestandsoversikter for områdene Søndre Ramfjord og Ramfjord Sams. 

På vestsida vil veitraséen gå direkte i «elgtråkket» på stort sett hele strekningen, samt forbi 
beiteområder der det de fleste år er elg hele året, også i vintersesongen. 
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Det nevnes også at på vestsida er flere ganger observert Haukugle, Snøugle og Hubro på 
områdene Hanslarsanes, Mellomjord og Steinbakkejorda (de to sistnevnte er rødmerket som 
truede dyrearter). 

Anleggskostnader. 
Vegvesenet har foreslått kostnadsmål for vestre på 1.890 mill kr som er godkjent av dept’et i 
desember 2019. Samtidig sier man at brutype/konstruksjon og fundamentering ikke er 
besluttet. Her er det noe som ikke henger sammen. 

Målinger og boringer vedr grunnundersøkelser er ennå ikke ferdig utført. Brutype etc kan 
også virke inn på lengde/utførelse av steinfyllinga mot Leirbakken på ca 450 meters lengde 
med 10,5 meters vegbredde på toppen, som kommer ca 10 meter høyere enn høyeste 
høyvann. 

Hvordan kan man da fastsette prosjektets kostnadsramme og styringsmål, når brutype, 
fundamentering og steinfyllingens omfang ikke er kjent? Stortingets krav til prosjektrammer 
og grunnlag kan vel neppe være oppfylt i dette tilfellet? 

Vegvesenets mål for planprosessen. 
Avsnitt 4.3 i planprogrammet om målsetting for planarbeidet sier bl a følgende: 

Tiltaket skal gi bedre fremkommelighet, kortere og sikrere innfartsvei til Tromsø. 

Ny E8 skal føre til forbedret trafikksikkerhet og bomiljø på avlastet vei. 

Ny E8 skal bidra til å redusere utslipp, risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer. 

Utifra over 20 års erfaring med vestre og østre E8, med og uten Tindtunnelen og UFB, og 
erfaring med det aktuelle tallmaterialet, så sier vi trygt at Vegvesenet aldri kan bevise dette, i 
en sammenligning mellom østre og vestre E8-trase. Man kan like gjerne gi opp på forhånd å 
forsøke å fremstille en analyse med et slikt umulig resultat. Dette ble også bevist i 2015 ved 
regjeringens stadfesting av østre trasevalg. 

Det er bare i en kunstig analyse mot 0-alternativet, og begrenset til planområdet istedenfor 
analyseområdet, at man klarer å fremstille så fordreide og kunstige tall at man får fram et 
«gunstig» resultat for vestre. Slike fordreide analysemetoder vil vi selvsagt påvise uten 
opphold. 

Istedenfor å utsette Tromsø-samfunnet for alle mulige forsinkelser med feil og utsatt 
planlegging, så bør man avlyse dette kunstige planforsøket og innrømme fordelene med 
østre alternativ, samt slutte med å plage Tromsø-samfunnet og Ramfjord med urealistiske 
og overflødige planprosesser. 

Det er verd å huske på at årsaken til trasebyttet i regjeringens bompengeforlik i 2019 var at 
noen trodde på Vegvesenets påstander om lavere anleggskostnader med vestre trase. I 
virkeligheten var det rent oppspinn fra Vegvesenet. Bare fra nov 2018 til sept 2019 er 
Vegvesenets egne «overslag» for vestre vokst med 300 mill kr, dvs over 18 %på 10 måneder. 
Hva sier det om pålitelighet og objektivitet? I tillegg kommer at brutype og fundamentering 
ennå ikke er valgt, med konsekvenser for steinfyllingene og totale kostnader. 
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Når østre trase bygges fra Sørbotn mot Ramfjordmoen, så stopper østre trase ved 
Ramfjordmoen og går inn i Tindtunnelen. Dvs at østre unngår kostnadene for strekningen 
Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett på ca 900 mill kr. Kostnadene for østre 
E8 blir da klart lavere enn vestre. 

Tindtunnelen Ramfjordmoen – Tomasjord koster milliardbeløp mindre enn oppgradering og 
ombygging av traseen Laukslett – Hundbergan – Sandvikhøyden – Berg – Nova –Tomasjord til 
3-felts og delvis 4-felts E8 i dagen, med diverse tunnelløsninger rundt Tromsdalen sentrum. 
Hvis man vil bruke vestre m/tunnel Leirbakken – Tomasjord, så er østre trase ca 400 mill 
rimeligere for selve tunneldelen. 

En eventuell overgang fra vedtatt østre trase til vestre trase vil medføre forsinkelser på 2-4 
år for E8s gjennomføring. Til kommunestyrets behandling vil vi fremlegge detaljert 
begrunnelse for størrelsen på forsinkelsen. 

For hver dag som brukes til vurdering/behandling av vestre trase nå, dess lengre blir 
forsinkelsen for den vedtatte østre traseen. Annullering av dette bortkastede planforsøket er 
den enkleste og korteste veien ut av uføret. 

Fra en offentlig institusjon som Vegvesenet er det beklagelig at hele samfunnet blir utsatt for 
gammeldagse og feilslåtte vurderinger fra en avgått regionvegsjef. Samfunnet har et krav om 
at Vegvesenet opptrer som en objektiv og nøytral samfunnsinstitusjon. I saken om E8 i 
Ramfjord er det ennå mye som mangler før Vegvesenet kommer seg inn på rett spor. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Statens vegvesen registrerer at Tindtunell Tromsø As andre brev ikke omfatter konkrete 
innspill til planarbeidet. Statens vegvesen henviser til Tromsø kommunestyre sin 
fellesuttalelse om at det må utarbeides et oppdatert reguleringsplanforslag for vestre trase 
datert 12.12.18. Viser videre til korrespondansen med Samferdselsdepartementet den 
09.09.2019, 21.10.2019 og 03.12.2019. Jfr. Samferdselsdepartementets brev datert 
03.12.2019 er styringsmålet for prosjektet godkjent og Samferdselsdepartementet ber 
Statens vegvesen om å regulere E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé. Bestillingen fra 
Samferdselsdepartementet åpner ikke for en diskusjon av trasévalg.  

Alle nevnte fagtema vil stort sett bli behandlet i konsekvensutredningen eller i 
planbeskrivelsen.  

Det vises for øvrig til tidligere kommenterte innspill fra Tindtunnel As, samt kommentarene 
til sektormyndighetenes innspill. 

2.2.43 Innspill fra Ullsfjordforbindelsen AS 

Ullsfjordforbindelsen AS (UFBAS) anmoder om at den videre planlegging legger stor vekt på 
a) å finne riktig trafikkmengde som vil komme fra øst (Ullsfjordforbindelsen, UFB), 
Sjursnesområdet, Breivikeidet, Ramfjordmoen og deler av Fagernes) og b) hvordan denne 
trafikken skal kanaliseres fra f.eks Ramfjordmoen til vestre trase.  
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1. Tidligere trafikkgrunnlag for denne trafikken synes å ha vært lave med behov for 
oppgradering. Vi henviser i den forbindelse til Regional Plan for UFB som ble ferdigstilt høst 
2018. Der er trafikken i startåret beregnet til 820 biler (ÅDT), voksende til ca 950 biler etter 
20 år. Dette er sannsynligvis for lave tall i og med at St Vegvesen Troms har benyttet 
retningslinjene for bompengeproposisjonen til grunn for beregningene. Der er man av FD 
pålagt kun å legge befolkningsutviklingen i de gjeldende kommuner/områder til grunn, og 
bare disse. Ifølge Vegdirektoratet er det feil grunnlagt for å utarbeide korrekte 
trafikkprognoser og transportmodeller. Ifølge Direktoratet skal det it tillegg til 
befolkningstall, tas hensyn til næringsliv, overgang fra andre transporttilbud (fly/båt), 
fritidstrafikk og kollektivtilbud. Det er tre store lakseslakterier i området som vil bruke UFB, 
og utviklingen i turistnæringen i området er blant den største i landet. De nevnte forhold vil 
påvirke startårets trafikktall så vel som trafikkutviklingen i årene etterpå. I prognosen i 
Regional plan for UFB er trafikkutviklingen etter at UFB er åpnet beregnet å bli lavere enn den 
var før åpningen. Det må være feil, jfr andre tilsvarende prosjekt i Norge, Ryaforbindelsen og 
ferjefri E-39 inkludert. Vi ber derfor om at Vegdirektoratets opplegg for beregning av 
transportmodeller og trafikkprognoser legges til grunn i det kommende planarbeidet. Det 
samme gjelder selvsagt trafikken fra Sjursnes-området, Breivikeidet, Ramfjordmoen og deler 
av Fagernes.  

Denne rimelig store trafikkmengden må kobles til vestre trasé på den mest hensiktsmessige 
måte. Vi anmoder om at også dette gis stor oppmerksomhet i den kommende planprosess.  

Kommentar Statens vegvesen: 

Innspillet tas til orientering. Det vil bli gjort rede for trafikkmengden i planbeskrivelsen. 
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