
Merknader og uttalelser

Divisjon Utbygging
Utbyggingsområde nord
E8/E6 prosjekt Øyfast
01.07.2020

St
at

en
s 

ve
gv

es
en

E8 Sørbotn-Laukslett,
vestre trasé
Merknadshefte



1 
 

Innhold 
1 Høringen ............................................................................................................................ 3 

1.1 Planprosessen .............................................................................................................. 3 

2 Merknader mottatt etter høring og offentlig ettersyn ......................................................... 5 

2.1 Merknader fra sektormyndigheter/offentlige aktører ................................................... 5 

2.1.1 Merknad fra Kystverket .......................................................................................... 5 

2.1.2 Merknad fra Universitetet i Tromsø ........................................................................ 5 

2.1.3 Merknad fra Tromsø kommune .............................................................................. 6 

2.1.4 Merknad fra NVE .................................................................................................... 8 

2.1.5 Merknad fra Sametinget ....................................................................................... 10 

2.1.6 Merknad fra Troms og Finnmark fylkeskommune ................................................ 13 

2.1.7 Merknad fra Direktoratet for Mineralforvaltning ................................................... 16 

2.1.8 Merknad fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark ................................................. 17 

2.2 Merknader fra private grunneiere/aktører .................................................................. 24 

2.2.1 Merknad fra Søndre Ramfjord grunneierlag .......................................................... 24 

2.2.2 Merknad fra Rolf Øystein Sandvoll ........................................................................ 24 

2.2.3 Merknad fra Harald Bjørn Hansen ......................................................................... 25 

2.2.4 Merknad fra Isabella Hansen ................................................................................ 28 

2.2.5 Merknad fra Magnar Richardsen ........................................................................... 29 

2.2.6 Merknad fra Odd Harald Johansen ...................................................................... 31 

2.2.7 Merknad fra Breivikeidet utviklingslag ................................................................ 32 

2.2.8 Merknad fra Solveig Holte Johansen ................................................................... 34 

2.2.9 Merknad fra Tindtunellen Tromsø AS ................................................................. 35 

2.2.10 Merknad fra Magne Nymo ............................................................................... 40 

2.2.11 Merknad fra Vegard Skogland og Gro Grønnbakk ........................................... 41 

2.2.12 Merknad fra Torfinn Svendsen ........................................................................ 44 

2.2.13 Merknad fra Arild Karlsen ............................................................................... 46 

2.2.14 Merknad fra Audun Henriksen ........................................................................ 50 

2.2.15 Merknad fra Torhild Hauan ............................................................................. 50 

3 Endringer etter høring og offentlig ettersyn ..................................................................... 51 

3.1 Planbeskrivelse ...................................................................................................... 51 

3.2 Reguleringskart ..................................................................................................... 52 

3.3 Reguleringsbestemmelser ..................................................................................... 53 



3 
 

1 Høringen 

1.1 Planprosessen 

Forslag til detaljregulering for E8 Sørbotn-Laukslett vestre trasé er utarbeidet av Statens 
vegvesen i samarbeid med Tromsø kommune, og med hjemmel i Plan og bygningslovens 
§3-7. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til 
kommunen til politisk vedtak. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny E8 mellom Sørbotn og 
Laukslett som skal gi bedre fremkommelighet, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø. 

De planlagte tiltakene er av kommunen vurdert til 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 ble sendt ut til sektormyndigheter samt 
grunneiere og andre berørte. 

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 28.04.2020 -
09.06.2020 på følgende steder:  

• www.vegvesen.no/ramfjord 
• www.tromso.kommune.no 

 
Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i avisa Nordlys. Grunneiere og rettighetshavere 
fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring til 
sektormyndigheter. 

Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt 22 merknader. Fra 
sektormyndigheter/offentlige instanser er det mottatt 8 merknader og 14 fra private aktører: 

Offentlige aktører:  

• Kystverket 
• Universitetet i Tromsø 
• Tromsø kommune 
• NVE 
• Sametinget 
• Troms og Finnmark fylkeskommune 
• Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
• Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Private grunneiere/aktører: 

• Søndre Ramfjord grunneierlag 
• Rolf Øystein Sandvoll 
• Harald Bjørn Hansen 
• Isabella Hansen 
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• Magnar Richardsen 
• Odd Harald Johansen 
• Breivikeidet utviklingslag 
• Solveig Holte Johansen 
• Tindtunellen Tromsø AS 
• Magne Nymo 
• Vegard Skogland og Gro Grønnbakk 
• Torfinn Svendsen 
• Arild Karlsen 
• Audun Henriksen 
• Torhild Hauan 

Statens vegvesen har vurdert innkomne merknader, og på bakgrunn av dette foretatt noen 
mindre justeringer av planforslaget, se kap. 3. 

Planforslaget sendes nå til kommunen til politisk behandling og endelig vedtak. 
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2 Merknader mottatt etter høring og offentlig ettersyn 

Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt 8 merknader fra 
sektormyndigheter/offentlige instanser og 15 merknader fra private aktører. 

I dette kapitlet redegjøres det for alle innkomne merknader. 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 Merknader fra sektormyndigheter/offentlige aktører 

2.1.1 Merknad fra Kystverket 

Kystverket har gått gjennom plangrunnlaget og har følgende merknader til planen:  
 
Seilingshøyde  
Kystverket har i vår uttalelse til planoppstart 21.1.2020 samt i brev til Statens vegvesen 
samme dato kommentert forholdet rundt seilingshøyde under brua. Brua skal merkes etter 
forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger. 
  
Søknad etter HFL  
Ny havne- og farvannslov (HFL) trådte i kraft 1.1.2020. Av den fremgår blant annet følgende:  
 
Tiltak som etablering av bruer er søknadspliktig til Kystverket etter HFL § 14 tredje ledd, 
bokstav d).  
 
Farvannsskilt er søknadspliktig til Kystverket etter havne- og farvannsloven § 10.  
Søknad om øvrige tiltak i sjø (utfylling, sjøkabler mv.) i planområdet er søknadspliktig til 
Tromsø kommune etter HFL § 14 andre ledd.  
 
På bakgrunn av overnevnte imøteser Kystverket søknader, som angitt over, i forkant av 
eventuell tiltaksfase. Kystverket har for øvrig ingen merknader, og ønsker lykke til i det 
videre planarbeidet. 
 
Kommentar Statens vegvesen: 
Statens vegvesen sørger for at brua merkes etter forskrift om farvannsskilt og 
navigasjonsinnretninger. Alle nødvendige søknader som er nødvendig for å kunne iverksette 
tiltaket vil bli sendt til henholdsvis Kystverket og Tromsø kommune. 

2.1.2 Merknad fra Universitetet i Tromsø 

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 over Ramfjord dekt av marinarkeologisk befaring utført av UM i 1999 uten at det ble 
registrert kulturminner under vann. Gjeldende tiltaksområdet i sjø er også mindre enn 
varslet i 2008. Plangrensen streker seg imidlertid lenger ut i sjøen enn planforslaget i 2008 i 
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strekningen ved Storkollen fra Innerkobbeneset i sør til Ytterkobbeneset i nord, ifølge 
opplysninger fra SVV mottatt 12.02.2020.  
 
Varslet marinarkeologisk befaring av tiltaksområdene i sjø ble utført 25.05.2020 og dekte 
både utfyllingsområder til brua mellom Hanslarsanes og Leirbakken samt strekningen 
mellom Innerkobbeneset og Ytterkobbeneset. Undersøkelsen påviste ikke automatisk fredete 
kulturminner tiltaksområdene. På grunnlag av resultatene har vi ingen merknader til 
planforslaget eller tiltak som planlegges i sjø.  
 
Dersom en likevel i forbindelse med tiltak skulle komme over funn av kulturhistorisk 
betydning, må arbeidet stanses og UM straks varsles i henholdt til kulturminneloven §8, 
andre ledd.  
 
Befaringsrapporten er under forberedelse, og kostnaden for undersøkelsen vil bli utarbeidet 
av UM når endelig regnskapsoversikt foreligger. 
 
Kommentar Statens vegvesen: 
Merknaden fra Universitetet i Tromsø tas til orientering. Skulle en likevel i forbindelse med 
tiltak komme over funn av kulturhistorisk betydning er det allerede tatt med en tilsvarende 
reguleringsbestemmelse om varslingsplikten i fellesbestemmelsene. 

2.1.3 Merknad fra Tromsø kommune 

Tromsø kommune er kommet med følgende uttalelse til planforslaget. 

Fylkesveg 7902 Andersdalvegen fra Sørbotn til Hans Larsaneset planlegges overført fra 
Fylkesveg til Kommunal veg når ny E8 står ferdig. Enhet Veg og Bydrift ber om at følgende 
tas med i arbeidet med nedklassifiseringen av Fylkesvegen. 

Murer langs veg 

Langs Andersdalsvegen, særlig strekningen Hans Larsaneset, er det oppført flere titalls 
meter med mur. Murene er av ukjent årstall, stand og funksjon. I forbindelse med 
oppgradering av Andersdalsvegen bør det prosjekters for at disse fjernes for å unngå 
fremtidig drift og vedlikeholdskostnader med disse. 

Konstruksjoner langs veg 

Hele vegen er belagt med stikkrenner og mindre kulverter gjennom veg. Tilstanden på disse 
bør gjennomgås. I tillegg må kostnader med overtakelse av fire bruer tas med i 
kostnadsberegningene i forhold til fremtidig driftskostnader. Ved overtakelse bør bruene 
være i forskriftsmessig stand hvor blant annet tyngdebegrensninger er utregnet slik at 
bruene kan skiltes. FDV må medfølge. 

Hvor  Type  Mål 
Ved Ramfjord Camping Betongbru u/søyle S:12, L:18, B:7,5 
Sørbotenelva Stålbjelkebru 

m/betongdekke 
S: 15,6, L:17,1, B:4,8 
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Litle Vesterlia Betongbru u/søyle S:5,6 L:6,6, B:4,6 
Elvneset/Mellomjorda Betongkulvert  S:2,54 

 

Andersdalvegen 

Dagens bredde på veg 
bør som 
minimumskrav 
videreføres. Det vil si 
fem meter + skulder. 
Det bør ikke gis 
aksept for 
opparbeidelse av vei 
som ikke samsvarer 
med kommunens 
norm. Flere steder 
langs Andersdalsvegen 
bør det settes opp 
autovern. Dette er flere steder nødvendig i forhold til avstand til sjø. Fra området 
Mellomjorda og nordover mot Hans Larsaneset er det i nyere tid reasfaltert. Denne delen av 
veien er gått i oppløsning igjen. Dette kan tyde på problemer med grunnforholdene 
(leirgrunn og/eller vann som kommer til ovenfra), eller at vegkropp ikke er bygget opp 
forskriftsmessig. Tromsø kommune bør ikke overta denne vegen før problemene er 
lokalisert, og nødvendige tiltak er iverksatt. Dette kan være etablering av overvannsystemer i 
terreng og/eller opparbeidelse av ny vegkropp på stabile masser. Slik vegen ligger nå vil den 
generere store vedvarende fremtidige kostnader til drift og vedlikehold. 

 
Kommentar Statens vegvesen: 
Merknaden tas til etterretning. Punktene som kommunen nevner tas under 
omklassifiseringsprosessen. Omklassifiseringen følger egne regler og slikt behandles ikke 
som del av reguleringsarbeidet. Enkelte tiltak diskuteres videre med kommunen ved konkret 
overtakelse. 
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2.1.4 Merknad fra NVE 

Generelt 

NVE mener generelt at planbestemmelsene blir noe overordnede. Planbestemmelsene 
sammen med plankartet ivaretar hensynssoner med tiltakene. Det vises i vilkårene til 
hensynsone til fagrapport skred og forutsetter at de legges til grunn. Planbestemmelsene 
viser til at nødvendige anleggstiltak i vassdragsnære områder kan gjennomføres. Detaljer 
som til vanlig ved en reguleringsplan illustrerer omfang, utførende og de lokale 
konsekvensene framgår i liten grad av plandokumentene. Det er derfor utfordrende å og se 
hva som vil kunne bli konsekvenser av de ulike tiltakene. Bortsett fra det mener vi at 
plandokumentene så langt vi kan vurdere viser at SVV har ivaretatt utredning av fare for 
skred, flom og kryssing av vassdrag. Plandokumentene må etterfølges av detaljerte planer 
for utføring av tiltakene for at intensjonene i planbestemmelsene skal kunne følges opp.  

Skred i bratt terreng 

Det er avhold møter mellom SVV og NVE med orientering om skredsikring og nyere 
faresonevurderinger bl.a basert på et høyre sikringsnivå (1/100) enn tidligere for skred. Det 
er også utført ytterligere vurderinger av effekten av skred med høyt vanninnhold og mulig 
fare for eksisterende bebyggelse. Oppstramming og sikring av eksisterende vassdrag kan 
medføre at flom og vannholdige skred kan få økt hastighet. SVV har derfor forslått noen 
flere tiltak eks. for Steinbakkelva, der det forslås en voll på nedsiden av veien som tilleggs 
sikring for eksisterende bebyggelse. 

NVE mener at det ser ut som om konsekvenser for tredje part er vurdert og har ingen 
ytterligere merknader til skred i bratt terreng og ny veitrase.  

Kvikkleire 

Grunnundersøkelsene fra Sørbotn til Hans Larsa - nes viser ikke noe funn av 
sprøbruddmateriale.  

Det er avholdt et møte om geoteknikk og avbøtende tiltak i området rundt Leirbakken 
mellom NVE og SVV. Det er funnet sensitiv leire på stort dyp, leiren har høy styrke. Motfylling 
og veifylling antas å stabilisere området. SVV forslår blant annet at avsatte kvikkleiresone for 
Leirbakken utgår. Det er utført boring og ekstern tredjepartskontroll av geotekniske 
undersøkelsen og tiltakene for å motvirke fare for utglidning.  

Vurdering av grunnforhold skal også ivaretas i anleggsfasen dett ivaretas i prosjektering og 
SHA-plan. Planbestemmelser ivaretar anleggsfasen, men det er foreslått midlertidig kai i 
forbindelse med massetransport. Vi minner om at det er spesielt viktig at de geotekniske 
forholdene ved utfylling i sjø/strandsone er avklart innen utfylling foretas.  

NVE har ingen ytterligere merknader til fare for kvikkleireskred. Vi minner om at ved et 
eventuelt nytt funn av kvikkleire eller masser med sprøbruddegenskaper i anleggsfasen 
forutsetter vi at vår veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» blir lagt til grunn.  

Flom  
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Flom er ivaretatt i med klimapåslag og åpninger gjennom veitraseen er beregnet for 200 
årsflom.  

Bruene som er foreslått er forlenget med tanke på fare for sørpeskred og vil derfor antas å 
ivareta dimensjonerende flom på en god måte. NVE anbefaler som kjent bruer fremfor 
kulverter og rør ved kryssinger. Kulverter/stikkrenner er sårbare for tilstopping og er ofte 
uheldig for naturmiljøet. Det foreslås to stikkrenner med dimensjonering etter 200 årsflom 
med klimapåslag. Vi har ingen merknader til det i dette tilfelle.  

Veien er i hovedsak plassert i skrånende terreng og vann i terrenget vil være en utfordring. 
Planen legger opp til grøfting for å ivareta vann i skrånende terreng.  

Vassdrag 

Det er forslått omfattende inngrep i forbindelse med skred og kryssing av vassdrag samt ved 
erosjonssikring av vassdragene. Vi ser at det er en utfordrende avveing mot å beholde 
vassdragsverdiene. NVE hadde innsigelse til vestre trase i forrige omgang da vi mente at 
konsekvensene for vassdragene var lite omtalt. Vi mener at denne planen i større grad 
omtaler og ivaretar vassdragsverdiene der det er mulig.  

Planen beskriver avbøtende tiltak som at brupilarene trekkes vekk fra de større vassdragene 
samt at kantsone og allmenferdsel langs vassdragene opprettholdes. I anleggsfasen vil fysisk 
avgrensing for å ivareta vassdragsstrengen og enkelte inngrep i bevaringsverdige områder. 
Vi antar at rigg- og marksikringsplan vil ivareta omtalte hensyn. 

Kommentar Statens vegvesen: 
Statens vegvesen og NVE hadde flere møter underveis i planprosessen om hvordan skred, 
grunnforholdene og flom kan ivaretas i planarbeidet. Dette har vært konstruktive møter i 
forbindelse med utarbeiding av planforslaget og Statens vegvesen synes det har vært et godt 
samarbeid med NVE. 

Generelt 

Det er ikke gjort noen detaljprosjektering og alle detaljløsninger er ikke på plass enda. 
Planbestemmelsene kan derfor virke litt overordnete. For å unngå unødvendige 
planendringer etter planvedtaket er det dermed viktig å sikre seg noe handlingsrom som vil 
bli detaljert ut i neste planfase. 

Skred i bratt terreng 

Uttalelsen om skred tas til orientering. 

Kvikkleire 

Det har vært stort fokus på grunnforholdene i planarbeidet. Statens vegvesen er derfor 
fornøyd med at NVE som fagmyndighet for bl.a. skred ikke har noen vesentlige merknader til 
foreslåtte tiltak. Vi er veldig opptatt av HMS i alle faser av prosjektet og vil også i 
anleggsfasen ha stort fokus på nødvendige sikringstiltak.  
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Flom 

Uttalelsen om flom tas til orientering. 

Vassdrag 

Uttalelsen om vassdrag tas til orientering. 

2.1.5 Merknad fra Sametinget 

Vi uttalte oss til planprogrammet og varslet befaring (§ 9-undersøkelser etter 
kulturminneloven) i brev av 05.02.2020. Vi skrev en uttalelse med innspill til planarbeidet 
05.03.2020 etter Skypemøte med Statens vegvesen 17.02.2020. Vi har for øvrig deltatt på 
planforum og hatt dialog med SVV på e-post. 

Som anført i brev av 17.02.2020, kan ikke Sametinget gi en endelig uttalelse til planen før § 
9-undersøkelsene etter kulturminneloven er fullført. Det ligger fortsatt snø i planområdet. 
Feltarbeidet har så vidt startet opp. Forholdet til kulturminner er altså fortsatt ikke avklart, 
og vi vil måtte benytte oss av høringsfristen etter kulturminneloven på 3 + 1 måned til 
planen. Denne fristen kan forlenges så lenge det pågår saksbehandling i forhold til 
automatisk fredete kulturminner som er i konflikt med planen (kulturminneloven § 9 annet 
ledd). 

Vi bestreber oss imidlertid på å avklare forholdet til kulturminnene så raskt som mulig, jf. 
Skype-møte 05.06.2020. Når det gjelder reindrift og andre samiske interesser, kan vi gi en 
endelig uttalelse i dette brevet. 

I uttalelsen til planprogrammet la vi vekt på at tiltaket ville ha negative konsekvenser for 
reindrift, og at ny konsekvensutredning for reindrift ville være nødvendig. Vi pekte også på 
at tiltaket kunne få negative konsekvenser for samisk fjordbosetning og utmarksbruk. 

Sametinget er fornøyd med at det er lagd en ny konsekvensutredning for reindrift og at det 
er utarbeidet en rapport om samisk fjordbosetning og utmarksbruk. 

Planforslaget inneholder en grundig beskrivelse av planprosessen og medvirkning under 
planarbeidet. Det er gjennomført bred innhenting av informasjon til ny KU for reindrift og til 
rapporten om samisk fjordbosetning og utmarksbruk rundt Gáranas-vuotna/Ramfjorden. 
Meavki/Stuoranjárga - Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt har vært med på flere møter 
med både Statens vegvesen og utredere. I tillegg har flere samiske ressurspersoner vært 
informanter i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten om samisk fjordbosetning, selv 
om det forståelig nok var noen planlagte befaringer som måtte avlyses på grunn av 
koronasituasjonen. 

Sametinget er tilfreds med at både berørt reinbeitedistrikt og andre samiske interesser har 
vært involvert i utredningsarbeidet og ved kunnskapsinnhenting, da dette gir god kunnskap 
om området og hvordan det brukes av reindrift og utmarksbrukere. 
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Reindrift 

Planområdet inngår i beitearealene til Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt. Både vårbeiter 
med kalvingsområder, sommerbeiter og høstbeiteområder blir berørt. Det er flytteleier og 
trekkleier som blir berørt av reguleringsplanen. Dette er grundig redegjort for i 
konsekvensutredning for reindrift. 

Konsekvensutredningen viser at det vil være nødvendig med avbøtende tiltak for at alle 
områder rundt planområdet fortsatt kan brukes av reindrifta. Dette belyses også av den 
samlede belastningsvurderingen som er foretatt, av ulike inngrep innenfor berørt 
reinbeitedistrikt. En slik vurdering er viktig for å få et helhetlig bilde av konsekvensene av ny 
E8 og mulighetene for videre reindrift i området. Det er også i tråd med plan- og 
bygningsloven § 3-1 c og forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017, § 21. 

Som beskrevet i planforslaget vil det bli nødvendig med avbøtende tiltak for å muliggjøre 
fortsatt bruk av området. Sametinget forutsetter at alle foreslåtte avbøtende tiltak er vurdert 
i samråd med berørt reinbeitedistrikt Meavki/Stuoranjárga - Mauken/Tromsdalen. 

I konsekvensutredningen er det foreslått en rekke avbøtende tiltak. De fleste er tatt inn i 
planforslaget: 

Eksisterende flyttlei i Sørbotn opprettholdes formelt, slik at distriktet kan prøve den ut når 
forholdene synes gunstige. Det legges opp til at passasje under bru over Reipkrokdalen skal 
benyttes som passeringspunkt for rein. Utfordringer med bebyggelse kan løses som egen 
sak ved å legge om flyttlei til ny plassering lenger sør mot Lavangsdalen. 

Flyttlei ved Sarasteinen i Lavangsdalen utbedres med bygging av viltovergang. Dette vil bidra 
til å avbøte de forsterkede barrierevirkningene som følger av ny E8 i 
Gáranasvuotna/Ramfjord. 

I tillegg til en reinovergang ved Sarasteinen foreslås å bygge ei relativt enkel trebru med 
bredde 10-12 meter over E8 i flyttlei litt lenger sør i Lavangsdalen. Oppfølging som skal 
sikre at tilrettelegging for reindrifta fungerer som planlagt. Effekten av avbøtende tiltak 
evalueres etter noen år med drift, og det vurderes om tiltakene er gode nok eller om 
tilleggstiltak er påkrevet. 

Vår kommentar til sistnevnte er at det bør vurderes å spesifisere tidspunktet for når 
evalueringen skal gjennomføres. Oppfølgingen av dette punktet vil dermed bli mer målbar 
for begge parter og kunne bli lettere å følge opp. For øvrig synes vi det er meget bra at 
evaluering og eventuell vurdering av behov for tilleggstiltak er tatt med som et avbøtende 
tiltak. 

Konsekvensutredninga hadde i tillegg foreslått to avbøtende tiltak som ikke ser ut til å være 
tatt inn i planforslaget: 

Bygging av sikringsgjerde i overkant av nye veiskjæringer. Samarbeidsmodell for stans i 
anleggsarbeid tilpasset reindriftas bruk av området. 
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Vi har ingen informasjon om hvordan disse to avbøtende tiltakene er vurdert i behandlingen 
av planen. Det ligger grundige vurderinger bak de foreslåtte avbøtende tiltakene i 
konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen viser til at dersom det ikke blir gjort 
omfattende avbøtende tiltak, vil plan for ny E8 etablere en ny og sterkere barriere enn 
nåværende E8. Dette vil svekke forbindelsene mellom de ulike delene av beiteområdene. 
Videre vises det til at planen vil kunne få store til meget store negative effekter for reindrifta 
i Meavki/ Stuoranjárga – Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt. Vi vil derfor anmode om at 
alle de foreslåtte avbøtende tiltakene fra konsekvensutredningen for reindrift tas med i 
reguleringsplanen. 

Nærmere om konsekvenser for samisk fjordbosetting og utmarksbruk 

Gáranasvuotna/Ramfjorden er del av et område med en lang samisk historie, og en historie 
preget av utstrakt kontakt mellom samer og nordmenn. Rapporten viser til at det per dags 
dato er vanskelig å fastslå hvor mange av fjordens beboere som har samisk bakgrunn. 
Rapporten har derfor fokusert på forhold som er av betydning for 
Gáranasvuotna/Ramfjordens bosetning generelt, og for lokal utmarksbruk som er bygd på 
tradisjonelle samiske høstingstradisjoner. Fjordfiske er en sentral del av denne tradisjonen. 

Rapporten viser at reguleringsplanen medfører noen negative konsekvenser, spesielt i 
forhold til Lauksletta og Hans Larsa-neset. Alle de tre foreslåtte avbøtende tiltakene fra 
rapporten er tatt med i planforslaget. Vi forutsetter at tiltakene er vurdert i samråd med 
lokalbefolkningen og brukere av området. 

Kommentar Statens vegvesen: 
Sametinget som etat for samisk kulturminneforvaltning har i sin uttalelse til planoppstart 
(05.02.20) og foreløpige uttalelse til planforslaget (09.06.20) varslet at det må gjennomføres 
feltundersøkelser av samisk arkeologi og bygningsvern. Feltundersøkelsene måtte vente til 
snøen var borte og det har vært god dialog mellom Sametinget og Statens vegvesen. Statens 
vegvesen har hele veien vært orientert om at det ved nye funn vil måtte gjennomføre 
begrenset høring hos faginstansene Sametinget og Fylkeskommunen for å få frigitt 
eventuelle nyregistrerte kulturminner. Feltundersøkelsene er gjennomført i uke 25 og 26, og 
endelig rapport vil bli utarbeidet i uke 32.  

På tidspunktet merknadsheftet ble oversendt kommune forelå det ikke noen 
befaringsrapport, men Statens vegvesen fikk en orientering om funnene. Under befaringen 
ble det oppdaget et system av fangstgroper som må behandles i henhold til 
kulturminneloven. Dette innebærer en begrenset høring hos Sametinget og Fylkeskommunen 
der det må fremkommer hvilken kulturminner som er i konflikt med vegtiltaket. Jfr. 
kulturminneloven skal ansvarlig landsdelsmuseum, her Norges arktiske universitetsmuseum, 
gi en faglig tilrådning før Sametinget kan gi sin endelige uttalelse til frigivelsen av 
kulturminnene, jfr. §4 i Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven. 
Deretter kan planforslaget vedtas av kommunestyret. Uttalelsen fra Tromsø museum 
forventes oversendt i løpet av august måned. Kommunestyret kan ikke vedta et planforslag 
som inkluderer området med fangstgropene før Sametingets saksbehandling er avsluttet og 
kulturminner i konflikt med tiltaket frigis.  
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For å unngå forsinkelser av prosjektet har Statens vegvesen valgt å justere plankartet for det 
området der det er gjort funn. Det vil si at dette området er tatt ut av plankartet og 
Sametinget kan gjøre seg ferdig med saksbehandlingen, samt at Statens vegvesen kan få et 
vedtak på store deler av planforslaget. Når Sametinget har avsluttet sin saksbehandling 
vedtas den del av planen, som nå er tatt ut, i en egen sak i kommunestyret i 
september/oktober. 

Reindrift 

Statens vegvesen foreslår en evaluering av om ecodukten fungerer etter sin hensikt de første 
tre årene etter at den er tatt i bruk. Evalueringen kan da være f.eks. en gang i året sammen 
med garantibefaring. 

Det er ikke behov for å sette opp sikringsgjerder da det ikke blir noen store skjæringer som 
trenger denne form for sikring.  

Med tanke på anleggsarbeidet gjennomføres det dialogmøter med reindriftsnæringen i hele 
anleggsperioden. Dersom det er behov kan anleggsdriften tilpasses slik at eventuelle 
konflikter med reindrift reduserer mest mulig. 

Samisk fjordbosetning 

Uttalelsen om konsekvenser for samisk fjordbosetning tas til orientering. 

2.1.6 Merknad fra Troms og Finnmark fylkeskommune 

Stedsutvikling og potensielt økt boligbygging  

Ny bru mellom Hans Larsa-neset til Leirbakken i nord åpner for endring i stedsutvikling og 
bostruktur i dette området. Industri-/næringsområde på Leirbakken har i dag vel 300 
ansatte, samt at det planlegges for ytterligere næringsaktivitet her og skole er lokalisert på 
Fagernes. Det er naturlig at det vil presse seg frem et behov for nye boligområder og 
transportbehov på sikt.  

Statens vegvesen har opplyst at det ikke legges opp til gang- og sykkelferdsel over ny bru, 
og den reguleres dermed uten areal for gående og syklende. Det er derfor grunnlag å 
kommentere at dette vil kunne gi noen utfordringer knyttet til bolig og transport på sikt. Det 
er ønskelig at Statens vegvesen svarer ut konsekvenser av tiltaket uten tilrettelegging for 
gående og syklende over brua, og eventuelt avbøtende tiltak, gitt en utvikling der man får 
økt boligbygging på sørsiden av brua, med økende behov for arbeidsreiser og skoleskyss i 
nærområdet.  

Kollektivholdeplass/ kollektivknutepunkt på Leirbakken  

Det kommer ikke klart fram i plandokumentene at kollektivholdeplassen/knutepunktet på 
Leirbakken skal opparbeides samtidig med E8-veganlegget. Det kunne med fordel vært 
omtalt på en kortfattet måte i plandokumentene for å tydeliggjøre dette. Når det er sagt har 
fylkeskommunen i ettertid av regionalt planforum 14. mai (viser til mail fra 
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planleggingsleder datert 15. mai) fått bekreftet at arealet til kollektivholdeplassen skal 
opparbeides samtidig som ny E8. Dette forholdet ansees derfor som tilstrekkelig avklart.  

I tillegg er det ønskelig at det i planbeskrivelsen fremkommer at en forutsetning for ny 
kollektivholdeplass ved Leirbakken er at det innarbeides et anropsstyrt signalanlegg med 
varslingssystem på ny E8. Dette i tråd med den tidligere diskusjonen mellom 
fylkeskommunen og SVV. Statens vegvesen har i ettertid av regionalt planforum 14. mai 
(viser til mail fra planleggingsleder datert 15. mai) bekreftet at dette tas inn i 
planbeskrivelsen. Men det som grunnlag ansees dette forholdet også som tilstrekkelig 
avklart. 

 

Framtidig fylkesveg og omklassifisering til kommunal veg – drift og vedlikehold 

Troms og Finnmark fylkeskommune er positiv til foreslått omklassifisering av veger som 
fremkommer i planen. Som omtalt i planbeskrivelsen vil selve prosessen med 
omklassifisering ikke bli gjennomført før etter at planen er vedtatt. Det understrekes likevel 
at vår tilbakemelding til planforslaget forutsetter at omklassifiseringen gjennomføres, da 
dette ble lagt til grunn i dialogen mellom SVV og TFFK hvor tema rundt drift og vedlikehold 
ble diskutert (viser til møtereferat 16.03.20). Forutsetningen i dialogen var at både dagens 
fv. 7902 fra Sørbotn til kryss ved Hans Larsa-neset, samt at dagens E8 mellom kryss fv. 91 
på Fagernes og til kryss i Sørbotn (Mostad), omklassifiseres til kommunal veg. Med det som 
grunnlag har vi ingen innspill til planforslaget når det gjelder dette temaet. 

Riggområdet ved Hans Larsa-neset, utfartsparkering (o_SVT2) 

På Hans Larsa-neset er det avsatt areal langs fv. 7902 som skal benyttes som en del av rigg- 
og anleggsområde (o_SVT2 i plankart). Her åpner planen for at det kan etableres stopplass 
og utfartsparkering dersom behov. Fylkeskommunen ønsker at dette arealet (o_SVT2) gis et 
naturlig skille mot fylkesvegen etter at anleggsfasen er over, slik at man ikke sitter igjen 
med et stort, utflytende og udefinert areal inntil fylkesvegen. Det foreslås derfor å tilføye en 
setning i bestemmelse til formålet o_SVT2 som sikrer dette etter at anleggsfasen er over. 
Tromsø kommune får eventuelt selv ta ansvar for å opparbeide utfartsparkering i senere tid 
hvis de ønsker. Drift og vedlikehold av dette arealet vil da tilfalle kommunen. 

Adkomst til o_SVT3 

Det åpnes i bestemmelsene (kap. 2.2 Annen veggrunn) for en adkomst fra fv. 7772 (o_SKV2) 
til formålsområdet o_SVT3. Planen legger opp til at denne adkomsten kan benyttes til 
friluftsformål etter at anlegget er ferdigstilt. Plassering og utforming av avkjørselen krever 
nærmere avklaring med vegeier Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Bestemmelsen «2.1.1 Kjøreveg Offentlig veg o_SKV1 – o_SKV3» 

Det forutsettes at kravet om 12,5 meters bredde pluss forbikjøringsfelt kun gjelder for ny E8 
(o_SKV1). Slik bestemmelsen er formulert kan det tolkes slik at dette også gjelder o_SKV2 og 
o_SKV3, noe som ikke er tilfelle. 
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Friluftsliv 

Vi viser til innspill til planprogrammet 07.02.2020. De fleste av innspillene er tatt med i 
planforslaget og beskrivelse og konsekvenser for friluftsliv er oppdatert. Kartlegging og 
verdisetting av friluftslivsområder er nevnt. Fylkeskommunen savner likevel at de kartlagte 
friluftslivsområdene nevnes med navn, og ikke minst at verdien fremkommer. Den planlagte 
traseen vil berøre tre kartlagte friluftslivsområder med C-verdi (registrert): Lavangsdalen, 
Blåfjellet og Ramfjorden. 

Det er viktig å sikre tilgang til utmarka på oversiden av ny E8. Det vil bli sikret adkomst 
under bruer over Reipkrokelva, Steinbakkelva, Mellajordelva og Skredelva. Den mest brukte 
adkomsten i dag er Reipkrokelva. Eksisterende sti på sørsiden av elva vil bli berørt og 
avskåret av veiutbyggingen. Stien ligger nært broens plassering. Fylkeskommunen mener det 
er viktig at tiltakshaver tilrettelegger passasjen under brua på en god måte, slik at det ikke 
kun blir opp til brukerne å etablere en ny sti. Det bør opparbeides en sikker og tydelig 
passasje som kobles inn på eksisterende sti i begge ender. Troms og Finnmark 
fylkeskommune herunder kulturminnevernet har ingen ytterligere merknader til 
planforslaget. 

Kommentar Statens vegvesen: 
Stedsutvikling og potensielt økt boligbygging  

Tromsø kommune har ikke noen planer om å åpne området for boligutvikling og det er ikke 
avsatt areal til dette på kommuneplanens arealdel. Kommunen har heller ikke signalisert at 
områder rundt Ramfjorden skal utvikles med boliger med unntak av Fagernes. Dermed kan 
et umiddelbart behov ikke ses og dersom en evt. boligutvikling ikke er forankret i 
kommuneplanens arealdel ser Statens vegvesen ikke noe behov for å legge til rette for gang- 
og sykkelvegløsning.  

På hver side av vegen på brua er det fra hvitstripen og utover et areal med en bredde på 2,5 
meter tilgjengelig. Her er det mulig for syklistene å sykle langs vegen og over brua. Avlastet 
gammel E8 vil ha mindre trafikk og lavere fartsgrense enn ny E8. Den vil da være et alternativ 
for syklende. Hensikten med ny E8 er å korte inn avstanden ved innkjøring til Tromsø som 
ikke ligger i sykkelavstand. Syklistene vil derfor i stor grad ha lokale reisemål.  

Kollektivholdeplass/ kollektivknutepunkt på Leirbakken  

Planbeskrivelsen oppdateres og merknaden tas til orientering. 

Framtidig fylkesveg og omklassifisering til kommunal veg – drift og vedlikehold 

Merknaden tas til orientering. Statens vegvesen har ikke konkludert med noe angående 
omklassifisering og dette vil tas i dialog med fylkeskommunen og kommunen. Enkelte tiltak 
diskuteres videre ved med fylkeskommunen ved konkret overtakelse. 

Riggområdet ved Hans Larsa-neset, utfartsparkering (o_SVT2) 
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Det tas med egen reguleringsbestemmelse som ivaretar at stopplassen (fremtidig 
utfartsparkering) ikke vil bli liggende som utflytende trafikkareal. I planbestemmelsen tas 
følgende med: «Arealene skal være atskilt fra vegen». 

Adkomst til o_SVT3 

Merknaden tas til etterretning. Statens vegvesen vil ha dialog om dette med Troms og 
Finnmark fylkeskommune om dette. 

Bestemmelsen «2.1.1 Kjøreveg Offentlig veg o_SKV1 – o_SKV3» 

Reguleringsbestemmelsen presiseres slik at det kommer tydelig frem at kravet om 12,5 
meters bredde gjelder kun ny E8. 

Friluftsliv 

Merknaden tas til orientering og planbeskrivelsen oppdateres. Bygging av ny E8 vil medføre 
at eksisterende stier vil bli avskjært og evt. må legges om. Der stien vil bli avskjært kan 
f.eks. underganger under bruene som etableres nå brukes for å knytte sammen begge sider 
av ny E8 og ikke minst opprettholde stiforbindelsene. Eksisterende sti langs Reipkrokelva 
skal legges om, der den kommer i konflikt med vegtiltaket. 

 

2.1.7 Merknad fra Direktoratet for Mineralforvaltning 

Uttalelse til planen 
Vi viser til vår uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for E8 Ramfjord 
(Laukslett–Sørbotn), datert 23. januar 2020, og registrer at SVV kommenterer at våre 
generelle innspill skal innarbeides i behandling av temaet «massehåndtering». 
 
Vi registrerer også at SVV kommenterer at det er pekt ut aktuelle områder for uttak av 
masser, og at det skal utarbeides separate reguleringsplaner for disse massetakene. Uttak av 
mineralressurser utgjør i mange tilfeller omfattende inngrep. Vår generelle anbefaling er at 
denne type tiltak bør ha reguleringsplan, og vi stiller oss positive til at SVV planlegger å 
utarbeide reguleringsplaner for uttaksområdene. Vi anbefaler at områdene reguleres til 
råstoffutvinning da dette vil legge forutsigbare rammer for den framtidige utvinningen. 
Arealavklaringen for masseuttaket gis i reguleringsplanen, og gjennom 
reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket, 
tidsbegrensning, istandsetting og etterbruk. 
 
DMF gjør også oppmerksom på følgende 

• For samlet uttak over 500 m3 gjelder meldeplikt til DMF, jf. mineralloven § 42. 
Melding skal sendes inn minst 30 dager før oppstart av drift, og DMF kan kreve at det 
skal utarbeides driftsplan for slike uttak. 
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• Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein, krever 
konsesjon før drift kan starte, jf. mineralloven § 43. Søknad skal sendes til DMF. 
Berørte parter og lokale myndigheter vil høres før konsesjon eventuelt gis. 

 
Planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser vedrørende regulering av hele 
strekningen E8 Sørbotn–Laukslett, må også oppdateres mtp. at det skal legges til rette for 
masseuttak. Planbeskrivelsen bør gjøre rede for masseuttakene og forholdet til mineralloven. 
Plankartet må vise områdene hvor massene skal tas ut, og vi anbefaler at forholdet til 
mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på følgende, eller lignende, måte: 
 
«Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i 
vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.» 
 
Bestemmelsene kan med fordel også omhandle istandsetting som ivaretar ønsket etterbruk 
hvis dette allerede er bestemt, og gis utforming og revegetering i sammenheng med det 
overordnede landskapsbilde og i overganger til de nære omgivelsene. 
 
Til slutt oppfordrer vi til at planbeskrivelsen gjør rede for registrerte mineralressurser i og 
nær planområdet under temaet Naturressurser. Vi viser her til Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) sine databaser; Grus-, Pukk- og Steintippdatabasene 1 og Malm-, 
Industrimineral- og Natursteinsdatabasene2. 

Ved utarbeidelse av separate reguleringsplaner for masseuttak, ber vi om at vi blir varslet 
ved oppstart. For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et 
nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert 
med relevante kartdata fra andre etater. 

Kommentar Statens vegvesen: 
Innenfor planområdet er det ikke planlagt noe uttak av masser og merknaden tas dermed til 
orientering. Direktoratets informasjon om hvilke regler som gjelder i sammenheng med 
uttak av masser tar vi med videre når det blir aktuelt å starte en egen reguleringsplanprosess  
for uttak av masser. 

2.1.8 Merknad fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Fylkesmannens uttalelse til planforslaget er omfattende. Det gjengis kun de delkapitlene 
som er mest relevant og skal kommenteres. For flere detaljer henvises det til fylkesmannens 
brev som er lagt ved i dette merknadshefte. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark fremmer ikke innsigelse til detaljregulering for E8 
Sørbotn – Laukslett vestre trasé. 

Øvrige regionale statsetater har ikke fremmet innsigelse til detaljregulering for E8 Sørbotn – 
Laukslett vestre trasé. Det er derfor ikke behov for å samordne uttalelser fra regionale 
statsetater.  
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark legger til grunn at: 

- det gjøres endringer i planbestemmelsene for å ivareta hensynet til støy, herunder 
krav til minimum lengde og høyde på foreslåtte støyvoller ved Reipkrokelva og Hans 
Larsa-neset. Vi legger også til grunn at det stilles krav om at støytiltak, både 
støyvoller og lokale støytiltak, er realisert før veien åpnes. 

- fellesbestemmelse punkt c) om støy endres i henhold til enighet i møtet 20. mai 
2020. 

- skredtiltak skissert i Skredfaglig rapport nr. B11172-SKRED-01 av 2020 innarbeides i 
planbestemmelsene slik at det stilles krav til plassering, minimum høyde og lengde 
på tiltakene. Vi legger også til grunn at det stilles krav om at skredtiltak er realisert 
før veien åpnes. 

 

Plansituasjon 

Det er kommunedelplan for Ramfjorden 2013-2025 som ved motstrid skal legges til grunn 
av de to kommunedelplanene. Forholdet mellom kommunedelplan for Ramfjorden 2013-
2025 og kommunedelplan 2008 for Ramfjorden reguleres av plan- og bygningsloven § 1-5 
annet ledd. Denne fastsetter at ny plan går foran eldre. Dette medfører at kommunedelplan 
2013-2025 avsetter arealet på vestre side av Ramfjorden til LNFR, og at dette er gjeldende 
arealformål. Detaljreguleringen vi nå har til høring er derfor ikke i tråd med gjeldende 
arealregulering i området. (…) For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at selv om denne 
planen ikke er i samsvar med overordnet plan, vil vedtak av denne detaljreguleringen gå 
foran nåværende regulering jfr. plan- og bygningsloven § 1-5 annet ledd. 

Planprogram og konsekvensutredning 

Det er i konsekvensutredningen til denne detaljreguleringen gjort en oppdatering av vestre 
trasé etter tabell fra konsekvensutredningen i 2008, slik at den er ajourført med innhentet 
kunnskap i anledning denne detaljreguleringen, se tabell 7-4 i 
planbeskrivelse/konsekvensutredning. Vi legger til grunn at samlet konsekvens for 
naturressurser etter oppdatert konsekvensutredning skal settes til -/-- (liten til middels 
negativ). At sammenstillingen av ikke-prissatte konsekvenser er angitt til– (liten negativ) i 
tabell 7-4 Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser vestre trasé antar vi derfor er en 
inkurie. 

Medvirkning 

Vi kan ikke se at det har vært et opplegg for særlig medvirkning for sårbare grupper, som 
for eksempel barn og unge. Vi ber om at Tromsø kommune og Statens vegvesen ser på 
muligheter for slik involvering i planprosessen før vedtak. 

Hensynet til naturmiljø 

Naturmangfold - Ålegras 

Informasjon om ålegrasengene ved Leirbakken fremkom etter at detaljreguleringen for 
vestre trasé av 2011 ble oversendt Tromsø kommune til vedtak. Dette er da et nytt og endret 
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forhold som Statens vegvesen og Tromsø kommune må ivareta med den nye 
reguleringsplanen og i anleggesfasen. 

I rapport «Hydrofysiske og miljømessige konsekvenser av etablering av bru over Ramfjorden 
i Tromsø kommune» kommer det frem at strømforholdene forbi brua og utfyllingene kan bli 
betydelige endret. Etter vår vurdering kan endringer av strømforholdene gi vesentlige 
negative virkninger og i verste tilfelle føre til at ålegrasengene i området dør. For å avbøte 
denne mulige effekten foreslår vi at Statens vegvesen i prosjekteringsfasen utreder løsninger 
som gir minst mulig negative påvirkninger på ålegrasengene i nærområdet. 

Det vises for øvrig til enighet i referat fra møtet 20. mai 2020 mellom Fylkesmannen, 
Tromsø kommune og Statens vegvesen. 

Varmekjær gråorskog ved Leirbakken 

Varmekjær gråorskog i lia under Leirbakken vil bli berørt av grøfteareal mellom veg og 
skråningen. Et belte med skog langs vegen nederst i lia må tas bort for å gi plass til 
grøfteareal. Dette er høgproduktiv gråorskog med rikt naturmangfold og viktig 
økosystemfunksjon. De store forekomstene av marin leire avgir næringsstoffer som gir skog 
med svært høy produksjon. Vi er bekymret for at skogen blir skadet under anleggsarbeidet, 
mer enn det som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Vi foreslår derfor at det ses på 
tiltak som i størst mulig grad ivaretar gråorskogen ved Leirbakken. 

Vannmiljøkvalitet - bru over Ramfjorden 

I konsekvensutredningen til kommunedelplan av 2008 ble det lagt til grunn en rapport 
«Hydrofysiske og miljømessige konsekvenser av etablering av bru over Ramfjorden i Tromsø 
kommune» utredet av Akvaplan-niva i 2006 (APN-412.3654). Rapporten viser at en 
etablering av bru med veifylling og 12 pilarer vil medføre endringer i strømforholdene lokalt 
i terskelområdet (sterkere strøm og strømvirvler), men modellberegninger viser at det ikke 
ventes å ville medføre dårligere vannutskiftning eller redusert oksygeninnhold i bunnvannet i 
fjorden. 

Disse forutsetningene ble det ikke tatt høyde for i planforslaget, altså kart og bestemmelser, 
som ble sendt til offentlig ettersyn høsten 2011. Det ble heller ikke påpekt av Fylkesmannen. 
Statens vegvesen hadde altså ikke brukt resultatet/forutsetningene i konsekvensutredningen 
til å detaljregulere E8 og Fylkesmannen var ikke oppmerksom på at kart og bestemmelser 
ikke hadde konkretisert dette forholdet. Det burde vært angitt antall brupilarer, 
størrelser/dimensjoner, utfyllinger på havbunnen og regulering i flere vertikalnivå. 

Disse forholdene ble diskutert på møtet den 30. januar 2020 og Fylkesmannen forsto da at 
Statens vegvesen ville detaljregulere brukonstruksjon og ta stilling til brupilarer og at flere 
vertikalnivå skulle vises i de juridiske dokumentene til detaljreguleringen. På nytt møte den 
14. april 2020 kom det imidlertid frem at Statens vegvesen ikke vil ta stilling til disse 
forholdene i detaljregulering av veianlegget, men legge til rette for fleksibilitet for valg av 
løsninger i prosjekteringsfasen, altså etter at de offentlige planprosessene er gjennomført. 
Konsekvensen er at annen statlig sektor og allmennheten er satt til side når det gjelder valg 
av løsning over Ramfjorden. Planforslaget gjør det svært vanskelig å ta stilling til virkninger 
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av brukonstruksjon. I teorien kan vegvesenet, langt på vei, velge en løsning som bryter med 
forutsetningene gitt i Akvaplan-niva sin rapport. Tiltaket kan derfor få vesentlig større 
negativ konsekvens på fjordmiljø enn det som var lagt til grunn i denne utredningen. 

Etter enighet i møte 20. mai 2020 mellom Fylkesmannen, Tromsø kommune og Statens 
vegvesen ber vi om at det tas inn bestemmelse om at antall brufundamenter begrenses til 
maksimalt 12. Fylkesmannen ber om at videre prosjektering av brua ivaretar 
gjennomstrømningen i fjorden slik at den blir så godt som mulig og ikke dårligere enn 
virkningen forutsatt i utredningen Akvaplan-niva utførte 2006. 

Forslag til tydeliggjøringer i planbeskrivelsen 

Statens vegvesen er i plan- og bygningsloven unntatt krav om byggesak, forutsatt at 
veganlegget er fremstilt på tiltaksnivå i detaljreguleringen. I denne saken kan vi ikke se at 
dette er tilfellet og da særlig for utfyllingene og brukonstruksjonen over fjorden. 

Etter vår vurdering må det gjennomføres nye fjord- og strømmodelleringer ved 
byggesaksnivå der kommunen kan ta stilling til ulike brukonstruksjoners virkninger på 
fjordmiljø inkludert bløtbunnsområdene med ålegrassenger. Ålegrassenger er naturtyper 
med stor positiv samfunnsnytte, og må da tillegges betydelig vekt ved valg av løsning. 

Vi er kjent med at Statens vegvesen har et eget internt system med ytre-miljø planer og rigg 
og marksikringsplaner. Vi anbefales at det skilles mellom det som er interne krav og 
retningslinjer og hva som bør være gjenstand for et offentlig eierskap i detaljreguleringen. Vi 
anbefaler at de forhold som kan gi vesentlige virkninger på miljø og samfunn blir forankret i 
et miljøoppfølgingsprogram (jf. Plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 12), i den grad tiltaket 
påvirker vannkvaliteten i fjorden. Dette gjelder særlig temaene fjordmiljø, bløtbunnsområder 
og ålegrasenger. Temaene er aktuelle både før - og etter gjennomføring av veitiltakene. 

Forslag til øvrige bestemmelser: 

Revegetering – områdebestemmelser 

«Områdene skal istandsettes, revegeteres og tilbakeføres til angitt arealformål i planen innen 
1 år etter at anleggsarbeid er avsluttet».  

«Ved revegetering skal det benyttes stedegne arter/frøblandinger som fremmer biologisk 
mangfold». 

Hensynet til samfunnssikkerhet 

Skredfare er utredet og avbøtende tiltak er foreslått som vil sikre akseptabel risiko fastsatt i 
Statens vegvesens interne rutiner. Dette medfører at det ikke skal være større teoretisk 
sannsynlighet for at det kan gå ett skred pr. km vei enn hvert 100 år. Foreslåtte avbøtende 
tiltak var imidlertid ikke inntatt i oversendte forslag til planbestemmelser. I møte 20. mai 
2020 har vi fått avklart at foreslåtte avbøtende tiltak hva gjelder skredforebygning medtas i 
planbestemmelsene som sendes til vedtak. Vi forutsetter at skredtiltak skissert i Skredfaglig 
rapport nr. B11172-SKRED-01 av 2020 innarbeides i planbestemmelsene slik at det stilles 
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krav til plassering, minimum høyde og lengde på skredtiltakene. Vi forutsetter også at det 
stilles krav om at skredtiltak er realisert før veien åpnes. 

Fylkesmannen uttalte til varsel om oppstart og forslag til planprogram at: «Siden dette er 
siste plannivå må reell fare kartlegges på dette plannivået, og relevante undersøkelser være 
vedlagt planen når den sendes på høring». Dette medfører at rapport om islast på brua 
skulle vært vedlagt forslag til detaljregulering, som er siste plannivå. En viktig grunn for å 
utrede og dokumentere endringer i risiko- og sårbarhetsbilde som følge av planforslaget, og 
avbøtende tiltak for å sikre akseptabel risiko, er at berørte aktører skal gis anledning til å 
vurdere og eventuelt komme med innspill til for eksempel om foreslått utforming av bro vil 
sikre akseptabel risiko. Dette er krav til planprosess for å sikre at saken blir godt opplyst. 
Avbøtende tiltak bør så langt som mulig være innarbeidet i planbestemmelser og plankart, 
jfr. vårt innspill til skredforebygging. Fylkesmannen vil imidlertid ikke overprøve de faglige 
vurderingene utført av Statens vegvesen som særlig fagmyndighet på området, og vi nøyer 
oss med å påpeke dette forholdet. Vi ber om at islast ivaretas videre i planprosessen. 

Hensynet til støy 

Fylkesmannen har i møte med Tromsø kommune og Statens vegvesen 20. mai 2020 fått 
avklart at ytterligere syv bygg med kartlagt nivå 55 desibel mot fasade skal medtas i tabell 5 
for gul støysone. Dette innebærer at de får vurdert lokale støytiltak. Dette vil oppdateres i 
støykart, støyrapport og planbeskrivelse.  

Videre vil Statens vegvesen innta krav i bestemmelsene til minimum dimensjonering, høyde 
og lengde på de tre støyvollene som er foreslått i plandokumentene. Én støyvoll er planlagt i 
Reipkrokdalen og to ved Hans Larsa-neset.  

Videre mener Fylkesmannen at fellesbestemmelse punkt c) som omhandler støy er for vagt 
formulert. Etter enighet i møte 20. mai 2020 vil bestemmelsene endres slik at de ivaretar at 
støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål skal, 
så langt det er teknisk og økonomiske forsvarlig etter kost/nytte-vurderinger ikke overstige 
verdiene i T-1442, tabell 3. Det forutsettes også at det i rekkefølgebestemmelse inntas krav 
om at alle støytiltak skal være realisert før veianlegget tas i bruk. 

Kommentar Statens vegvesen: 
 
Plansituasjon 

Statens vegvesen presiserer at Tromsø kommune har fattet et prinsippvedtak i 
kommunestyret i 2018 om at vi kan regulere vestre trasé. Vedtak av denne 
detaljreguleringen går da foran andre gjeldende planer. 

Planprogram og konsekvensutredning 

Vi har sjekket planbeskrivelsen/konsekvensutredning og det skjedde en glipp når det gjelder 
samlet konsekvens for naturressurser. Det fylkesmannen påpeker er rettet opp. 
 
Medvirkning 



22 
 

Ved planoppstart ble det gjort en interessentanalyse og med bakgrunn i prosjektets karakter 
har Statens vegvesen vurdert at barn og unges interesser er ivaretatt gjennom den ordinære 
planprosessen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny hovedinnfartsåre til 
Tromsø. Hovedtyngden av bebyggelsen ligger på østsiden av Ramfjorden og ny veg medfører 
en avlastning på dagens E8. Det er på østsiden vi finner målpunkt som er interessant for 
barn og unge, ikke på vestsiden. Det er ikke bare barn, men også voksne vil få en mye bedre 
situasjon på østsiden av Ramfjorden. 
 
Statens vegvesen mener at det har vært en god medvirkningsprosess. Fremstillingen av 
planforslaget ved digital modell og digital kartfortelling har bidratt til at interessenter har 
fått undersøkt detaljene i planforslaget, og dette gjelder både voksne og unge.  
 
Hensynet til naturmiljø 

Naturmangfold – Ålegras 

Det er gjort en undersøkelse av Aquaplan Niva hvilke konsekvenser en ny bru vil ha for 
vannutskifting i fjorden. Konklusjonen er at etablering av bru med veifylling og 12 pilarer vil 
medføre endringer i strømforholdene lokalt i terskelområdet (sterkere strøm og 
strømvirvler), men modellberegninger viser at det ikke ventes å ville medføre dårligere 
vannutskiftning eller redusert oksygeninnhold i bunnvannet. Etableringen av brua langs 
dette traséalternativet gir liten konsekvens for det marine miljøet i Ramfjorden. Det er derfor 
feil at Fylkesmannen skriver at det fremkommer i rapporten at strømforholdene forbi brua 
og utfyllingene kan bli betydelig endret.  

For å ivareta ålegras i anleggsperioden ble fylkesmannen og Statens vegvesen i møtet den 
20.05.2020 enige om at det skal legges ut siltgardinger og at dette innarbeides som 
rekkefølgebestemmelse. 

Etter fylkesmannens vurdering kan endringer av strømforholdene gi vesentlige negative 
virkninger og i verste tilfelle føre til at ålegrasengene i området dør. Denne vurderingen er 
Statens vegvesen uenig i og ønsker å sette vurderingen i perspektiv. Det må understrekes at 
nevnte ålegraslokalitet er en av tre lokaliteter, samt at lokaliteten ikke er den største og 
heller ikke det området med best «kvalitet». Ålegras kan riktignok dø dersom den blir utsatt 
for mye avsetninger, men det vil blir iverksatt tiltak mot akkurat det.  

Varmekjær gråorskog ved Leirbakken 

Jf. Ytre Miljø-planen skal verdifull vegetasjon/natur sikres via rig- og marksikringsplan. Med 
tanke på naturmangfold ble det vurdert at tiltak for å verne Gråorskaogen Leirbakken skal 
vurderes. Statens vegvesen mener at gråorskogen er tilstrekkelig ivaretatt gjennom dette.  

Vannmiljøkvalitet - bru over Ramfjorden 

Med bakgrunn på dialogen med fylkesmannen underveis i planprosessen og møtet den 
20.05.2020 tas det med en reguleringsbestemmelse som begrenser antall brufundamenter 
til maks 12 i sjøen. Dette er i henhold Akvaplan-niva sin rapport og Statens vegvesen kan 
ikke velge en løsning som bryter med forutsetningene gitt i rapporten. Videre prosjektering 
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vil ivareta gjennomstrømningen i fjorden slik at den blir så god som mulig. Det legges ikke 
opp til en løsning som gir vesentlig større negativ konsekvens på fjordmiljøet.  
 
Forslag til tydeliggjøringer i planbeskrivelsen 

Brukonstruksjonen er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven der Kystverket er rett 
myndighet og Statens vegvesen må derfor søke Kystverket om tillatelse. Dersom planens 
detaljeringsnivå ikke er tilstrekkelig for å kunne bygge brua uten byggesaksbehandling skal 
Statens vegvesen søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Dette gjøres da i samråd 
med kommunen. 
 
Statens vegvesen kommer ikke til å utarbeide nye fjord- og strømmodellering i forbindelse 
med dette reguleringsplanarbeidet på bakgrunn av vurderingene som er gjort under punktet 
«vannmiljøkvalitet – bru over Ramfjorden». Det kan eventuelt vurderes en ny modellering på 
prosjekteringsnivå dersom en ser hensiktsmessigheten i det. 
 
Med tanke på et miljøoppfølgingsprogram og vannkvaliteten er dette omtalt i 
planbeskrivelsen. «Det som påvirker vannkvaliteten er utslipp fra jordbruk og avløp, noe som 
er helt uavhengig av Statens vegvesen prosjekt/tiltak. Statens vegvesen mener derfor at 
ansvaret for å igangsette et eventuelt miljøoppfølgingsprogram for vannkvaliteten i 
Ramfjorden ikke tilfaller Statens vegvesen». Forutsetningene for dette har ikke endret seg og 
Statens vegvesen ser ikke noe behov for å endre på dette.  
Det gjøres registreringer av ålegras i forkant av anleggsarbeidene slik at vi kan iverksette 
tiltak i anleggsperiode. 
 
Forslag til øvrige bestemmelser 

Merknaden tas til etterretning og forslagene er tatt med i reguleringsbestemmelsene. 
Hensynet til samfunnssikkerhet 

På grunn av værsituasjonen i vinter var det lite isdanning i Ramfjorden slik at planlagte 
ismålinger ikke kunne gjennomføres. Ismålingen er ikke pålagt, men kunne ha supplert 
arbeidet med dimensjonering av konstruksjonen slik at man eventuelt kunne oppnådd en 
slankere konstruksjon. Hvis det ikke blir anledning til å gjennomføre flere ismålinger før 
detaljprosjekteringen av brua starter opp vil brua dimensjoneres i henhold til Statens 
vegvesen sine håndbøker (N400).  
 
I henhold til møtet den 20.05.2020 tas det med avbøtende skredtiltak jf. Skredrapporten. 
Dette vil tilfredsstille krav til plassering, minimum høyde og lengde på skredtiltakene 
 
Hensynet til støy 

Støytiltakene skal etableres i henhold til gjeldende forskrifter, men valg av 
materialet/utforming detaljeres i prosjektering. Fylkesmannens ønske om en nærmere 
spesifisering av støyvollene er tatt med i bestemmelsene. 
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Støyrapporten er oppdatert slik at syv bygg med kartlagt nivå 55 desibel mot fasade er tatt 
med i tabell 5 for gul støysone.  

 
Det er tatt med en rekkefølgebestemmelse som sikrer at alle støytiltak er ferdigstilt før 
veganlegget tas i bruk, samt at fellesbestemmelsen om støy er justert som omtalt av 
fylkesmannen. Alle endringer er gjort i henhold til uttalelsen og samarbeidsmøtet med 
fylkesmannen den 20.05.2020. 

 

2.2 Merknader fra private grunneiere/aktører 

2.2.1 Merknad fra Søndre Ramfjord grunneierlag 

Vi finner ikke at det er planlagt noe buss-stopp på strekningen Mostad – Hanslarsanes.    

Bussrutene mellom Tromsø og resten av verden blir på ny E8 å passere Hanslarsanes, det 
kan være passende å bygge ett buss-stopp i tilknytning til T-krysset på Hanslarsanes.   I 
forbindelse med opprydding på rigg- og anleggsområdet for brua vil det være høvelig å se 
på muligheten for å plassere ett buss-stopp der. Ser at det muligens blir anlagt en 
utfartsparkering på det samme området, og da vil det også være naturlig å ha ett buss-
stopp i forbindelse med denne. En tanke er jo også pendlerparkering på Hanslarsanes og 
ekspressbuss til Tromsø sentrum, det vil redusere trafikkmengden på strekningen inn til 
sentrum. 

Bybussenes distriktsruter har ikke noe godt busstilbud for reisende som er avhengig av 
kollektiv transport.  For eksempel er det ingen busser fra fredag ettermiddag til mandag 
morgen som kjører dagens fv7902. Ett annet poeng er jo at det oppfordres til å bruke 
kollektivtransport, for at reisende skal gjøre det må det være godt utbygde tilbud og god 
tilgjengelighet for at det skal være attraktivt for publikum. Ett buss-stopp på E8 vil bety at 
reisende også kan benytte andre rutegående busser som ett supplement til dagens 
bussruter. 

Kommentar Statens vegvesen: 
I planforslaget er det innregulert kollektivknutepunkt på Laukslett i tilknytning til vegen til 
ASKO. Statens vegvesen var i dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune da 
planforslaget ble utarbeidet. Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtransport og foreslått 
kollektivknutepunkt/bussholdeplass er lagt inn i samråd med fylkeskommunen. I den 
forbindelsen var det ikke meldt inn behov for flere bussholdeplasser eller pendlerparkering. 
Fylkeskommunen ga tilbakemelding at de ikke ønsker flere stopp for regionbussen da dette 
gjør ruten mindre effektiv. Regionbussen skal kun stoppe på Leirbakken. 

2.2.2 Merknad fra Rolf Øystein Sandvoll 

Viktige elementer ved E8 vestsida er at det blir avkjøring mot Andersdal ved Hanslarsaness, 
slik at fantastiske østsida av Balsfjord kan nåes raskere. Videre bør det etableres nok 
avkjøringer / parkeringsplasser langs strekninga innover Ramfjord ettersom et fantastisk 
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fjellterreng og turområde ligger ei nær gåavstand ovenfor nyvegen. Det må ikke bli slik at 
man må parkere på vegskuldra / i veggrøfta for å kunne utnytte turområdet. Hastighet bør 
ikke være førsteprioritet på denne nystrekninga, men heller avkjøringer for å kunne nyte 
natur og utsikt. Det er dette som er styrken med vegbygget på vestsida av fjorden: man tar i 
bruk skyggesida av fjorden til vegbygget, samtidig som man får nær tilgang til fantastiske 
turområder på fjordens vestside, og utrolige boområder på Balsfjordens østside. 

Kommentar Statens vegvesen: 

På Hans Larsa-neset skal det bygges nytt kryss som sikrer både adkomst til de som bor der 
og de som vil kjøre videre til Andersdalen. Krysset knytter sammen ny E8 og fv. 7902 i 
retning Andersdalen.  

Ny E8 med midtrekkverk gir en barrierevirkning samt at vegens standard gir begrenset med 
stopp- og parkeringsmuligheter på strekningen. Derfor er det ikke lagt til rette til 
utfartsparkering i direkte tilknytning til ny E8. Vegen vil ha en høy fartsgrense og 
utfartsparkering langs vegen er ikke forenlig med trafikksikkerhetsmessige hensyn. 

Snuplass i Sørbotn benyttes av mange som parkering i forbindelse med turer i området og 
det vil fortsatt være mulig å gjøre det. På Hans Larsa-neset avsettes det areal langs fv. 7902 
ved starten av brua som i anleggsfasen skal benyttes til rigg- og anleggsområdet. På dette 
arealet kan det etter anleggsfasen etableres utfartsparkering, dersom kommunen eller 
fylkeskommunen ser behov for dette. 

Det anlegges krysningspunkter under E8 ved Sørbotnelva, Reipkrokelva, Steinbakkelva, 
Skredelva og Mellajordelva for å sikre en trafikksikker adkomst til turområder.  

2.2.3 Merknad 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 (36/1+2) med bo 
og driveplikt 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 fratar meg adgangen til å bruke skogs- og 
landbruksmaskiner på store deler av min eiendom. Dere omtaler en mulighet for å passere 
vegen til fots ved 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. Her er det umulig å anlegge vegadkomst til øvre del 
av min eiendom. Jeg er avhengig av en farbar tilgang til platået på ca. kotehøyde 60m, som 
vist i figur 1. På dette platået skal jeg opparbeide marken til landbruk. Jeg ønsker derfor at 
det etableres en passeringsmulighet under E8 ved ca. koordinater 7717565N 665035Ø (EU 
89, UTM 33), hvor den planlagte vegen krysser et bekkeløp. Her finnes det fra tidligere en 
veg, som dog ikke har vært brukt de senere år (på grunn av langvarig arveoppgjør). Denne 
plasseringen av et krysningspunkt gir meg en akseptabel tilgang til å høste av skog og mark. 
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 
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tilgang til området og bidra til at skikjører ikke fristes til å krysse den nye veien på 
uhensiktsmessige plasser. Det blir en lang, flat omvei å gå til Storkollen via Reipkrokelva. 

Jeg bemerker også at den nye veien planlegges med store høydevariasjoner. Derav legger jeg 
særlig merke til at vegen på min eiendom skal føres i en stigning med et forbikjøringsfelt. 
Dette leder til kraftig forurensning med både støv, eksos og støy, noe som forringer min 
livskvalitet og potensielt mine landbruksprodukter. 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 prosjektregnskapet 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. 
 
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 lenger opp for å unngå forurensning 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 
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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 videre 
nordover min eiendom da det ut ifra deres 3D modell ser ut til at jeg får direkte siktlinje til 
trafikken fra mine bygninger. 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 sannsynligvis også i fremtiden å måtte 
kjøre etter dagens E8. Å kjøre etter fylkesvegen mot Andresdalen helt frem til ny bru over 
Ramfjorden er jeg noe betenkt overfor. 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 over fjorden 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 hele 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 transportbehovet i et større, og mer hensiktsmessig perspektiv. 

Kommentar Statens vegvesen: 

På bakgrunn av merknaden vil det bli etablert en markavkjøring på ny E8 for å sikre 
adkomsten til utmark. Markavkjøringen vil være en høyre av/høyre på løsning som kan 
benyttes sommerstid, mens grunneieren kan bruke snøscooter under brua over Sørbotnelva 
vinterstid. Både teknisk og med tanke på kost-nytte-forholdet er det vanskelig å forsvare en 
kulvertløsning da terrenget gjør det veldig krevende å lage en løsning som oppfyller krav til 
bl.a. stigning. Videre må en ta i betraktning at grunneieren per i dag ikke har noen adkomst 
til utmarka som ligger vest for ny E8 og at prosjektet så å si ikke ødelegger noen 
eksisterende adkomstløsning. 

Tunell på vestsiden av Ramfjorden er ikke noen aktuell løsning da samfunnssikkerheten, dvs. 
skred, ivaretas gjennom støtteforbygninger samt at stigninger ligger innenfor kravene til 
vegnormalen N100. Det er fullt mulig å lage en løsning som tilfredsstiller gjeldende krav 
uten å bygge tunell.  

Eiendommen ligger jfr. støyrapportens tabell 5 i gul sone. Boligene som er listet opp i tabell 
5, er boliger som er beregnet til å ha mer enn 55 dB på deler av fasaden og kan ha krav på 
støytiltak. Det vil bli gjort en grundigere vurdering av boligene i tabell 5 før bygging av ny E8 
blir igangsatt, for å sikre at alle disse bygningene har tilfredsstillende uteområde med tanke 
på lys og støy. I forbindelse med den grundigere vurderingen må det også sikres at 
innendørsstøynivå i rom med støyfølsom bruk ikke bør overskride 30 dBA som følge av ny 
E8. 

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 



28 
 

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. 

Ny vegtrasé med midtrekkverk gir en barrierevirkning for ferdsel mellom utmarksområdene 
som avskjæres av vegen. For å avbøte dette, skal det anlegges krysningspunkter under E8 
ved Sørbotnelva, Reipkrokelva, Steinbakkelva, Skredelva og Mellajordelva. Vegens standard 
gir begrenset med stopp- og parkeringsmuligheter på strekningen, men det vil fortsatt være 
mulighet for avkjørsel til dagens fylkesveg fra Sørbotn. Snuplass i Sørbotn benyttes av 
mange som parkering i forbindelse med turer i området, og kan fortsatt benyttes til dette 
formålet. 

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. 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å sikre nødvendig areal for å kunne gjennomføre 
prosjektet. Reguleringsplanen tar ikke stilling til hva som skal bygges til hvilket tidspunkt, 
dette vil bli gjort i neste planfase. Prosjekteringsrelaterte spørsmål kan svares ut senere 
ettersom prosjekteringen ikke har startet opp enda.  

2.2.4 Merknad fra Isabella Hansen 

Jeg ønsker følgende:  
1. Støyskjerming hele veien langs brua over Reipkrokelva forbi min eiendom Gnr 36 bnr 8, 
og forbi naboeiendommen Gnr 36 bnr 1 og 2 som ligger helt inntill min.  
 
2. At brønnen som fører vannet til mitt hus må flyttes til oversiden av veien, da den idag 
ligger like der veien er planlagt over Reipkrokelva.  
 
3. Jeg ber også om at alternativer til en berg-og-dalbane-veg ses på slik at jeg slipper et 
forbikjøringsfelt som går i oppoverbakke rett forbi min eiendom. Veien burde legges så rett 
frem i terrenget som mulig. Tunnel bør anlegges for å sikre mot ras.  
 
4. Jeg krever også at dere ordner med kjørbar undergang under veien opp til marka og 
fjellet. Denne skal være tilgjengelig for både traktor og nødvendige gravemaskiner for 
annlegg av skogsvei, henting av ved og lignende. Dette burde være en selvfølge og jeg ser 
ingen grunn til at det på dette området skal gjøres forskjell på folk. Dere har tilrettelagt for 
undergang for kjøretøy for de andre som bor langs veien på vestsiden.  
 
5. Jeg ønsker at dere skal starte hele byggeprosessen av veien med brua over fjorden til 
Leirbakken, da hele prosjektet etter mitt syn står og faller på at dere greier å bygge denne 
uten at det ender med samme katastrofe som brua dere prøvde å bygge på Breivikeidet. 
Dersom dere bygger hele veien langs vestsiden av fjorden og ikke lykkes med å få brua til å 
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stå såpass at den blir trygg å kjøre over, vil dere ha rasert hele vestsiden av fjorden til ingen 
nytte, og ikke minst vil dere ha kastet bort en sabla stor sum med penger. Jeg kan ikke se at 
noen disse tingene er tatt hensyn til i det forslaget til reguleringsplan som dere nå har 
kommet med. Jeg ønsker at jeg får skriftlig svar på at dette vil bli tatt hensyn til før dere går 
i gang med byggingen av dette prosjektet. 

Kommentar Statens vegvesen: 

1. Eiendommen ligger jfr. støyrapportens tabell 5 i gul sone. Boligene som er listet opp i 
tabell 5, er boliger som er beregnet til å ha mer enn 55 dB på deler av fasaden og kan ha 
krav på støytiltak. Det vil bli gjort en grundigere vurdering av boligene i tabell 5 før 
bygging av ny E8 blir igangsatt, for å sikre at alle disse bygningene har tilfredsstillende 
uteområde med tanke på lys og støy. I forbindelse med den grundigere vurderingen må 
det også sikres at innendørsstøynivå i rom med støyfølsom bruk ikke bør overskride 30 
dBA som følge av ny E8. 

2. 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. En evt. flytting av brønnen vil bli 
vurdert i forbindelse med denne prosessen. 

3. Tunell på vestsiden av Ramfjorden er ikke noen aktuell løsning da samfunnssikkerheten, 
dvs. skred, ivaretas gjennom støtteforbygninger samt at stigninger ligger innenfor 
kravene til vegnormalen N100. Det er fullt mulig å lage en løsning som tilfredsstiller 
gjeldende krav uten å bygge tunell. 

4. På bakgrunn av merknaden vil det bli etablert en markavkjøring på ny E8 for å sikre 
adkomsten til utmark. Markavkjøringen vil være en høyre av/høyre på løsning som kan 
benyttes sommerstid, mens grunneieren kan bruke snøscooter under brua over 
Sørbotnelva vinterstid. Både teknisk og med tanke på kost-nytte-forholdet er det 
vanskelig å forsvare en kulvertløsning da terrenget gjør det veldig krevende å lage en 
løsning som oppfyller krav til bl.a. stigning. Videre må en ta i betraktning at grunneieren 
per i dag ikke har noen adkomst til utmarka som ligger vest for ny E8 og at prosjektet så 
å si ikke ødelegger noen eksisterende adkomstløsning. 

5. Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å sikre nødvendig areal for å kunne 
gjennomføre prosjektet. Reguleringsplanen tar ikke stilling til hva som skal bygges til 
hvilket tidspunkt, dette vil bli gjort i neste planfase. Prosjekteringsrelaterte spørsmål kan 
svares ut senere ettersom prosjekteringen ikke har startet opp enda.  

 

2.2.5 Merknad fra Magnar Richardsen 

Som Ramfjording født og oppvokst på vestre side har jeg selvfølgelig mening om en så 
inngripende og kostbar bygging. Østre alternativ er utredet og støttet av 



30 
 

samferdselsdepartemanget i tråd med dette. Vegen hadde klar retning mot tunellinnslaget 
for planlagt tunell (tindtunellen) for avkorting ev vegen til Tromsø. Det samme for 
vegproblemene som innen «kort tid» blir på strekningen Norberg – Tromsdalen. Trodde at 
vegen hadde perspektiv for fremtidig trafikk mot Tromsø. (40 årsperspektiv). Det 
planforslaget som kom på nytt med vestre alternativ, via avgått vegsjef, anses som en 
handling i kraft av hans stilling med monopol-makt. 
 
Hvordan dette kan overprøves en vedtatt plan fra regjeringen, er for meg ufattelig. Jeg har 
via fremlagte estimerte kostnader blitt kjent med en sum som var satt som vesentlig lavere 
med vestre trase`. Enkel regning viser at beløpet som er fremlagt er totalt (eller bevist feil) 
feil. Bare med beregning ev kostnader med bruer som må bygges på strekningen, så dekker 
ikke den estimerte kostnaden for hele vegprosjektet det som bruene koster. Prisene på 
meter brubygging er noe vegvesnet selv har i annen sammenheng opplyst. 
 
Det er ikke en øy som skal forbindes til fastlandet med en bru. Har fått innsikt i at 
fundamenteringen blir svært kostbar med steinfyllinger rundt brupeelene. Stein som må tas 
ut og fraktes langt. Ut fra estetiske normer så blir jo også dette en katastrofe. Jeg er blitt 
kjent via forrige gang da plan var laget, så er traseen tegnet gjennom min eiendom, 
inkludert uthus og hovedhus. Laukslett 223. Eiendommen 27/4. Dette er også bekreftet for 
denne plan, da det i vinter ble foretatt prøveborring på eiendommen. 
 
Jeg er absolutt i mot vegplan for vestre side E8 Sørbotn- Laukslett.  
 

Kommentar Statens vegvesen: 

Richardsens merknad tas til orientering. 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/styringsmål og 
merknaden blir derfor ikke vurdert videre. 

Estetiske virkninger er utredet i forbindelse med planarbeidet. For å redusere de negative 
landskapsmessige virkninger er det foreslått en rekke avbøtende tiltak som er nevnt i 
planbeskrivelsens kap 5.9.4. 

Ved behov for å innløse bygningsmasser på eiendommen på grunn av trasévalget vil Statens 
vegvesen ta kontakt med grunneier. 
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2.2.6 Merknad fra Odd Harald Johansen 

1. Vi vil ha vannkummen flyttet over ny E8. Vi har felles vannkomme med 37/11 samt at 
37/5 knyttes til. Da må det opp på dimisjon på vannlednigen fram til tilknytningen 
37/5.OG det skal ikke være flere på den vannkummen.  

 
2. Busstopp på for expressbussene  
 
3. Sterkt mot stor utfylling i fjorden under Skredkollen og hvilken konsekvens 

nedslammingen av bunnfaunaen har.  
 
4. Sterkt mot bru med mange brupilarer i en strømsvak fjord og hvilken konsekvens det har 

for fjorden.  
 
5. Det må komme veg til 35/13 Fredheim over E8 

 

Kommentar Statens vegvesen: 

1. Det skal utarbeides en plan for å sikre vanntilførsel til alle hus/hytter langs den nye 
vegtraseen og 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. En evt. flytting av brønnen og ny 
plassering vil bli vurdert i forbindelse med denne prosessen. 

2. I planforslaget er det innregulert kollektivknutepunkt på Laukslett i tilknytning til vegen 
til ASKO. Statens vegvesen var i dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune da 
planforslaget ble utarbeidet. Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtransport og 
foreslått kollektivknutepunkt/bussholdeplass er lagt inn i samråd med fylkeskommunen. 
I den forbindelsen var det ikke meldt inn behov for flere bussholdeplasser eller 
pendlerparkering. Fylkeskommunen ga tilbakemelding at de ikke ønsker flere stopp for 
regionbussen da dette gjør ruten mindre effektiv. Regionbussen skal kun stoppe på 
Leirbakken. 
 

3. Det er ikke påvist noen naturverdier i det området der sjøfyllingen skal ligge. 
Sammenlignet med tidligere vurderinger blir sjøfyllingen mindre på grunn av at det nå 
lages skredsikringer i fjellsiden. Fylkesmannen er heller ikke kommet med noen 
merknader til dette området slik at det antas til å være uproblematisk å fylle ut her. 
 

4. Det er gjort en undersøkelse av Aquaplan Niva hvilke konsekvenser en ny bru vil ha for 
vannutskifting i fjorden. Konklusjonen er at etablering av bru med veifylling og 12 pilarer 
vil medføre endringer i strømforholdene lokalt i terskelområdet (sterkere strøm og 
strømvirvler), men modellberegninger viser at det ikke ventes å ville medføre dårligere 
vannutskiftning eller redusert oksygeninnhold i bunnvannet. Etableringen av brua langs 
dette traséalternativet gir liten konsekvens for det marine miljøet i Ramfjorden. 
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5. I reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.3.1 er det gitt adkomst til gnr. 35, bnr. 13 via 

utmarksveg bak skredvollen på Mostad via Statsskog sin eiendom gnr. 35, bnr. 3. 
 

2.2.7 Merknad fra Breivikeidet utviklingslag 

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 til 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 i januar -20. 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. 

Ut i fra dagens situasjon, med 2 nye ras i det samme området ved Hanslarsnes, synes vi 
situasjonen er kritisk, og må hensyntas. Dette gjør situasjonen veldig usikker for beboerne i 
området, og vil ikke minst, være en fare under og etter utbygging. 

Det er også kjent at husene på Leirbakken rister når vogntog kjører forbi, slik at de ustabile 
grunnforholdene må være på denne siden også. Maskinene kjørte seg fast ved 
grunnboringene der, og viser vel at dette er ustabile forhold.  

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

E8 på vestsiden blir ikke å avhjelpe trafikksituasjonen i Ramfjord. All trafikk som kommer 
nordfra vil fortsatt gå rett igjennom Fagernes sentrum. Vogntog som kommer nordfra, og fra 
Nord-Lenangen, vil fremdeles kjøre gjennom knutepunktet Fagernes.  Midt mellom skolen 
og barnehagen, hvor skoleelevene krysser Fv91 uten gangbru eller tunnell, rett under en 
bratt bakke. De vil fremdeles kjøre til Tromsø via Nordbotn, og de 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 gjøre Ramfjordmoen 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. 
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Det er også planlagt et stort industriområdet på Ramfjordmoen, jfr avisartikkel i Nordlys 
19.05.20, som forsterker dette behovet. Dette vil gi arbeidsplasser i distriktet/området, noe 
som er viktig for Tromsø kommune. Dette vil gi store positive ringvirkninger i 
Ramfjordområdet. 

Det er altfor lite fremtidsrettet tenking i Vegvesenet. Alt handler om en vegbit i gangen. Det 
tenkes lite 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 på orienteringsmøtet, 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 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 fordelaktige.  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 gjennomslag for  bygging av jernbane nord for Narvik (men det er en helt 
annen sak) 

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, og ber de revurdere planene. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Det er gjort vurderinger angående skredfare og med bakgrunn i skredfaglige vurderinger 
skal det iverksettes avbøtende tiltak som å etablere støtteforbygninger ved Storkollen. 
Videre skal bruer ha en bredde og dimensjonering som sikrer at skredløpene ledes bort 
under ny E8. NVE som fagmyndighet for bl.a. skred hadde ikke noen merknader til 
skredforbyggende tiltak og Statens vegvesen anser dette forhold dermed som ivaretatt. 

Det er gjort en undersøkelse av Aquaplan Niva hvilke konsekvenser en ny bru vil ha for 
vannutskifting i fjorden. Konklusjonen er at etablering av bru med veifylling og 12 pilarer vil 
medføre endringer i strømforholdene lokalt i terskelområdet (sterkere strøm og 
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strømvirvler), men modellberegninger viser at det ikke ventes å ville medføre dårligere 
vannutskiftning eller redusert oksygeninnhold i bunnvannet. Etableringen av brua langs 
dette traséalternativet gir liten konsekvens for det marine miljøet i Ramfjorden. Brua vil 
videre bli dimensjonert i henhold til gjeldende krav for islast og ikke noen vesentlige 
konsekvenser for isgangen.  

Når det gjelder grunnforholdene er det gjennomført geotekniske undersøkelser og for 
nærmere informasjoner henviser vi til tilsvarende geoteknisk rapport. NVE som er 
fagmyndighet for skred, i denne sammenheng nærmere sagt områdestabilitet, har uttalt seg 
om kvikkleire i uttalelsen til planforslaget. NVE hadde ikke noen vesentlige merknader 
angående grunnforhold og bekrefter dermed at områdestabilteten i planområdet er ivaretatt. 

Det er utarbeidet støyrapport som var vedlagt planforslaget, men Breivikeidet utviklingslag 
kommer bare med noen generelle merknader. I støyrapporten kommer det frem når og hvor 
det skal iverksettes evt. støytiltak. Støy håndteres i henhold til gjeldende retningslinje T-
1442 om behandling av støy i arealplanlegging. 

Resterende merknader tar opp diskusjon om trasévalg som ikke kommenteres videre. Det 
kommenteres kun merknader til dette konrekte planarbeidet og planarbeidet gir ikke 
mandat til diskusjon av trasévalg. 

2.2.8 Merknad fra Solveig Holte Johansen 

Jeg er ikke enig i foreslåtte trase’ valg for E8 på vestsiden av Ramfjord. Jeg mener at det 
riktige valget av E8 er østre trase’. Viser til protest mot planprosessen til Fylkesmannen 
30.12.2019 fra Tindtunellen 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 over 5% stigning. 
Veien vil også forårsake mye CO2-utslipp, helt unødvendig i forhold til å legge E8 på 
østsiden av Ramfjord. Dette er noe som stort sett hele Ramfjords befolkning ønsker. Det er 
kun noen få personer fra Andersdal som vil ha vestre alternativ, og merk dere 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 enda ikke har avklart hvilken brotype som skal bygges fra Hanslarsanes til 
Leirbakken. Det er store kostnader som fortsatt er uavklart, det gjelder priser som er knyttet 
både veien og til broen. Det er derfor ikke korrekt nå, og sammenligne prisene for vestre og 
østre vei alternativ, uten at alle kostnader er tatt med i sammenligningen. Det blir ikke en 
sannhet, men en bløff og det kan ikke Ramfjords befolkning godta og leve med. 

Vestre trase berører tidligere uberørt natur og viltområder på en helt annen måte enn østre 
trase’. Fjordens liv og biologi blir påvirket av flere lange steinfyllinger og bruas stengsler, 
pluss stenging av fjordinnløpet i ca. 1/3 av fjordbredden. Analysen av vannutskifting og 
isforhold er utilstrekkelig, ettersom mye av dette er utført FØR valg av brutype og fundament 
er sluttført. 
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Vil også bemerke at veien som er foreslått som trase’ valg på vestsiden av Ramfjord vil gå 
over min tomt (Gnr.36, bnr.9) og min søsters tomt (Gnr.36, bnr.10). Det er vår arv etter våre 
foreldre som ville «at alle barna skulle få arve en bit av sin hjemplass», det var ordene som 
de skrev om tomtene våre. Dette var veldig viktig for våre foreldre, men selvfølgelig var det 
like viktig for oss barna også. 

Ny trase’ vil okkupere ledige viltområder som er blant de mest uberørte områdene hittil i 
hele fjorden konsekvensene for fjordens dyreliv ser ikke ut til å være tilstrekkelig vurdert. 

Kommentar Statens vegvesen: 

I planbeskrivelsens kap. 5.11.2 belyses virkningene for naturmangfoldet, samt at 
virkningene vurderes opp imot Naturmangfoldloven, se kap. 5.11.3. Plantiltaket medfører 
riktignok noen negative virkninger, men kravene i Naturmangfoldloven kan likevel oppfylles. 
Det vil si at selv om en må regne med visse inngrep med tanke på naturmangfoldet så kan 
avbøtende tiltak bidrar til å redusere disse inngrepene. 

Det er gjort en undersøkelse av Aquaplan Niva hvilke konsekvenser en ny bru vil ha for 
vannutskifting i fjorden. Konklusjonen er at etablering av bru med veifylling og 12 pilarer vil 
medføre endringer i strømforholdene lokalt i terskelområdet (sterkere strøm og 
strømvirvler), men modellberegninger viser at det ikke ventes å ville medføre dårligere 
vannutskiftning eller redusert oksygeninnhold i bunnvannet. Etableringen av brua langs 
dette traséalternativet gir liten konsekvens for det marine miljøet i Ramfjorden. Brua vil 
videre bli dimensjonert i henhold til gjeldende krav for islast og ikke noen vesentlige 
konsekvenser for isgangen.  

Resterende merknader tar opp diskusjon om trasévalg som ikke kommenteres videre. Det 
kommenteres kun merknader til dette konrekte planarbeidet og planarbeidet gir ikke 
mandat til diskusjon av trasévalg. 

Ved behov for å erverve nødvendig areal på grunn av trasévalget vil Statens vegvesen ta 
kontakt med grunneier når planforslaget er vedtatt.  
 

2.2.9 Merknad fra Tindtunellen Tromsø AS 

Fylkesmannens brev av 12. mars 2020. 

Fylkesmannen sendte kopi av sin uttalelse til kommunen og Vegvesenet før formannskapets 
behandling av planprogrammet 17. mars. Fylkesmannens uttalelse ble ikke fremlagt til 
formannskapets behandling. Dette er en opplagt saksbehandlingsfeil med konsekvenser for 
regforslagets og KUs behandling, utforming og utredning. Både Vegvesenet og kommunen 
mottok kopi fra Fylkesmannen 12. mars. 

I brev av 12. mars uttalte Fylkesmannen at tiltakshaver plikter å utrede en sammenligning 
mellom østre og vestre trasevalg, og fremlegge en begrunnet og anbefalt konklusjon vedr 
trasevalget. Dette skal inngå som en del av KU (konsekvensutredningen) i planprosessen.  
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Ved at Fylkesmannens uttalelse ble tilbakeholdt fra formannskapets behandling, så er 
regplanen fremlagt og utført uten det utredningsgrunnlaget som Fylkesmannen har krevet. 

Det er grunnlag nok til å avvise den behandlingen som er i ferd med å utføres, og kreve at 
planprosessen stilles tilbake til situasjonen før formannskapet behandling, før KU og 
regforslaget ble utformet. 

Vegvesenets anførsler 

I Planbeskrivelsens 14 anfører Vegvesenet at KUs forskrifter tillater ny plan uten ny KU når 
traseen ikke er vesentlig endret fra forrige behandling. Vegvesenet hevder at dette er 
situasjonen i denne saken. 

Vegvesenets påstand er helt uriktig og et forsøk på misvisende beskrivelse av saken. Vestre 
trase er ikke endret stort fra forrige utgave. Likevel kan nevnes at det er foretatt en del 
endringer i skredområder, skredsikringer og utvidelse av planområdet for å dekke disse. Mer 
vesentlig er endringer av stigninger og fall i vegbanen både for hovedbrua og traseen 
mellom Sørbotn og Hans Larsanes. Ifølge Vv har man også endret hovedbruas 
fundamentering og utforming ved at brua gjøres rettlinjet istedenfor å svinge. Til sammen 
blir dette en del endringer. 

Men endringer i østre trase er mye viktigere og mer betydningsfulle. Da blir tidligere 
sammenligning i 2008 foreldet og uaktuell. Den er ikke en gyldig sammenligning i dagens 
situasjon. 

Østre trase har mye større endringer siden 2008. Det viktigste kan være at Vegvesenets 
påfunn om en vegtrasesløyfe rundt Nordbotn ikke er aktuell, uansett om man skulle velge 
østre eller vestre E8-trase. Denne vegsløyfen har hele tiden vært Vegvesenets påfunn for å 
lage en «østre trase» som kunne avvises i en sammenligning.  

Vegdirektoratet utformet planprogram for E8 Tindtunnelen i 2004. 

Tindtunnelen fra Ramfjordmoen til Tomasjord inngår i østre trase for Ramfjord og for resten 
av E8 henimot Tromsø sentrum. I 2003 utformet Vegdirektoratet planprogram for 
Tindtunnelen mellom Ramfjordmoen og Tomasjord. Vi fremmet KU med planforslag i 2008 
til kommunens behandling, og vi fornyet dette i 2012. Kommunen har ikke behandlet vårt 
planforslag og KU fordi E8s manglende planvedtak hindrer dette.  

Vi klager ikke på kommunens manglende behandling, fordi dette er helt naturlig. Feilen 
består i at Vegvesenet later som østre trase er helt uendret siden planen i 2007/8. I 
Vegvesenets regplan har «østre trase» fått bl a følgende endringer siden planen i 2008: 

-  
- Ny tunnel i Fagerfjell 3,2 km. 
- Lang bru i Nordbotn, helt unødvendig, enorme kostnader.  
- Vegtraseen må flyttes i området Nordbotn – Laukslett forbi Leirbakken fordi Minken 

Næringsområde og Gravlund Leirbakken har «fått» deler av daværende østre E8-
trase. 
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- Mellom traseen og Eiscat er planlagt enorme fyllinger, skjæringer og masseflyttinger, 
som er helt unødvendig fordi Eiscat flytter. 

- Vegvesenet har fremdeles en del av disse unødvendige tiltakene med beløp i 
kalkylene for østre trase. Dette viser Vegvesenets manglende objektivitet i denne 
saken.  

-  
Vestre trase har en endring på den måten at vestre kan videreføres fra Leirbakken til 
Tomasjord ved en vestre tunnel, som blir en del lengre og dyrere enn Tindtunnelen til 
Ramfjordmoen. 

Analyseområde og planområde 

Vegvesenet forsøker å begrense analysen til planområdet Sørbotn – Laukslett. Da blir 
analysen misvisende. Prosjektet bør selvsagt analyseres fram til Tromsdalen for å oppnå 
fornuftige valg, istedenfor å begrense analysen til det som skjer i første påtenkte byggetrinn.  

Ved å trekke linjene fram til Tromsdalen, så kan man oppnå en korrekt analyse og 
sammenligning av traseene. Det oppnår man ikke ved å stoppe vurderingen ved Laukslett i 
Ramfjord. 

Næringsområder, Ramfjordmoen og Breivikeidet. 

Den fremlagte planen tar ingen hensyn til aktuell næringsutvikling og boligbygging i 
området. 

På Ramfjordmoen ved Eiscat og motocrossbanen er det under regulering et næringsområde 
på 350 mål. Det ventes å bli ferdig for utbygging i år. 

Dette er bare begynnelsen på en utvikling som vil medføre store omveltinger i området. 
Utviklingen er klart avhengig av valget mellom østre og vestre E8-trase.  

Østre trase med Tindtunnelen favoriserer denne utviklingen. Men et vestre trasevalg vil 
forsinke og fortrenge utviklingen for Tromsøs beste utviklingsområde.  

Området mellom Ramfjord og Ullsfjord, dvs Breivikeidet og Ramfjordmoen og litt til, 
disponerer frigjorte næringsarealer og boligarealer som tilsvarer det dobbelte av hele 
Tromsøya i størrelse. Hvorfor skal vi unnlate å innkassere denne enorme gevinsten for 
Tromsø?  

Vi kan forsinke og utsette hele denne utviklingen ved å velge vestre trase. Det er østre 
trasevalg som er på parti med fremtiden! 

CO2-utslipp 

I tabellen s 74 hevder Vegvesenet å kunne oppnå reduserte utslipp tilsvarende 1358 CO2-
ekvivalenter på 40 år. Sett over 40 år er dette et ganske dårlig resultat. 

Østre trase og Tindtunnelen sørger for en CO2-reduksjon på gjs ca 8.600 tonn CO2 pr år, 
tilsvarende ca 342.000 tonn over 40 år. Årsaken til den store forskjellen er bl a at 
Vegvesenet bare beregner vestre trase fram til Laukslett og oppnår lite innkorting av 
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kjøreavstandene. I den korrigerte økonomitabellen har vi beregnet forskjellen mellom østre 
og vestre trase både for CO2 og trafikkulykker. Forbedringer av bilmotorene kan føre til at 
den direkte gevinsten i CO2-reduksjon kan bli lavere enn dette. 

Trafikkulykker. 

Vegvesenet beregner 40 reduserte personskader over 40 år, også et meget magert resultat. 
Tindtunnelens ulykkesfrekvens er beregnet tidligere av Vegvesenets spesialister på tunnel-
ulykker og tunnel-utforming. Ulykkesfrekvens i tunnelen ble beregnet til 0,5 personskader 
pr år. Med tillegg for tilførselsveger og av/på-kjøringer reduserer vi tunnelens fordel til 11-
12 personskader pr år, sammenlignet med dagens vei som har gjsn 16 personskader pr år.  

Sett over 40 år blir dette ca 440-480 personskader i fordel ved østre trase. Vegvesenet 
oppgir 40 personskader i forbedring ved vestre trase over 40 år. Skadeomfanget i beløp kan 
vise en forbedring pga Tindtunnelen på omtrent det tidoble av kolonne 1, dvs ca 1160 mill 
kr over 40 år. 

Anleggskostnader. 

Vedlagte avisinnlegg gjennomgår og forklarer forskjellen i anleggskostnadene. 

Østre trase har en kostnadsfordel på ca 860 mill kr for strekningen Sørbotn – Tomasjord.  

For den isolerte delstrekningen Sørbotn – Laukslett har Vegvesenet oppgitt en vestre 
kostnadsfordel. Dette er uriktig saksfremstilling, fordi vegsløyfen rundt Nordbotn ikke skal 
bygges. Sløyfen rundt Nordbotn kan koste noe over 900 mill kr. Dvs at østre trase i Ramfjord 
er uansett den rimeligste løsningen. 

Trafikk og samfunnsøkonomi. 

Vedlagt følger kopi av notat «Trafikk, prognoser og samfunnsøkonomi for E8 vestre og østre 
trase 2020». Planbeskrivelsens tabell s 74 er korrigert med en sammenligning mellom østre 
og vestre trase. Basis for dette er en gjennomgåelse av Vegvesenets trafikkvurdering som 
bare er mangelfullt tilstede. Korrigering av trafikkstørrelser gir grunnlag for å si noe om 
fremtidig trafikk med østre og vestre trase. 

I løpet av en 40 års periode kan vi anta store endringer pga Ullsfjordforbindelsen og 
utvikling av næringsliv og bosetting innover Ramfjordmoen og Breivikeidet. Denne 
utviklingen blir trafikkmessig mye større enn E8s trafikkvekst noen år i fremtiden. Derfor bør 
dette også være den viktigste faktoren i avveiningen om E8s trasevalg. 

Forskjellen i kjørelengde mellom østre og vestre trase anslås til ca 5,0 millioner bilkm i favør 
av østre trase det første året. Med forannevnte utvikling langs Fv 91 vil denne forskjellen øke 
sterkt. 

Geologi, rasfare og risikoer. 

Tidligere år og de siste ukene akkurat i år viser at den vestre traseen er mest rasutsatt i hele 
Troms fylke. NGIs rapport av november 2012 markerer at Leirbakken med leireområdet 
innover vestsida har høyeste fareklasse i Troms fylke. 
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Ifølge lokalkjente i Ramfjord er 3 kjente skred i området ved Hans Larsanes ikke markert på 
skredkartene i KU. Det ene skredet gikk akkurat der hvor brua skal møte veibanen på 
vestsida. 

Tiltakshaveren Statens Vegvesen har vært veibygger ved alle skredskandalene i Troms i 
senere år, ved Lyngseidet, Breivikeidet og Bergneset i Balsfjord. Derfor bør Vegvesenets 
vurderinger undergis en nøytral instans som ikke er bundet opp av Vegvesenets prestisje i 
vestre E8 trasevalg. Geologistudiet ved Uit har i årevis vært gjennomført i Ramfjordområdet. 
Geologene ved Uit har inngående kunnskap om dette området. 

Vegvesenets grunnboringer innover vestsidas påtenkte veitrase mangler en del på fullføring, 
selv om regplanen er fremlagt som forslag. Dette er feil rekkefølge for aktivitetene. Boring 
og vurdering av boreresultat skal avklares FØR regplanen utformes. 

Naturmangfold og fjordens biologi. 

Vestre trase berører tidligere uberørt natur og viltområder på en helt annen måte enn østre 
trase. Den eneste nye veiparsellen på østsida blir 2 km vei i dagen over flate Ramfjordmoen. 
De andre nye parsellene på østsida er tunneler. 

På vestsida blir det 9,7 km trase hvor alt bygges nytt. Den nye veien kommer i tillegg til at 
dagens fylkesvei skal beholdes som lokalvei. Dvs at den forholdsvis smale «grønne» stripa 
mellom fjord og fjell skal ha 2 veier pluss av/påkjørsler, dvs en stor overdrivelse i veinettets 
okkupasjon av natur og dyrket mark, med ulemper for boliger og fritidseiendommer i 
området. 

Fjordens liv og biologi blir påvirket av flere lange steinfyllinger og bruas stengsler, pluss 
stenging av fjordinnløpet i ca 1/3 av fjordbredden. Analysen av vannutskifting og isforhold 
er utilstrekkelig, ettersom mye av analysen er utført FØR valg av brutype og brufundament er 
sluttført. 

Forlenget isperiode hvert år er ikke beregnet eller analysert. Ved forlenget isperiode 4-6 
uker hver vår/sommer er ikke vurdert konsekvenser for fjordens klima, jordbruk, 
fjordbiologi, lokal turisme, fjæreliv, friluftsliv mv. 

Ny trase vil okkupere ledige viltområder som er blant de mest uberørte områdene hittil i hele 
fjorden. Konsekvensene for fjordens dyreliv ser ikke ut til å være tilstrekkelig vurdert. 

Lovpålagt infomøte er ikke utført. 

I forrige høringsrunde i denne saken ble lovpålagt infomøte avviklet 27. januar i år. I denne 
høringsrunden har Vv benyttet coronakrisen som påskudd til å ikke arrangere infomøte. 
Erfaringen viser nå at lovbestemt infomøte kunne gjennomføres ved å forlenge 
høringsfristen med 2-3 uker. 

Forrige infomøte ble lovstridig gjennomført ved at Vegvesenet nektet forsamlingen å spørre 
om trasevalg eller fremme meningsytringer og diskusjon om trasevalget. Fylkesmannens 
brev av 12. mars bekrefter nå at trasevalg er en høyst lovlig og nødvendig del av denne 
planprosessen. 
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Ettersom Vegvesenet lovstridig avviste trasevalg som tema i forrige møte, så er det desto 
viktigere at denne høringsrunden kunne gjennomføres ved lovlig infomøte, dvs at 
høringsfristen kunne forlenges litt for å rekke det.  

Kommentar Statens vegvesen: 

Store deler av merknaden bærer preg av trasévalgdiskusjonen som ikke kommenteres videre 
her. Det kommenteres kun merknader til det konrekte planarbeidet for vestre trasé, og 
planarbeidet gir ikke mandat til diskusjon om trasévalg eller utvidelse av strekningen. 
Kostnader kommenteres heller ikke da planforslaget skal kun ta stilling til arealdisponering. 

Når det gjelder grunnforholdene er det gjennomført geotekniske undersøkelser og for 
nærmere informasjoner henviser vi til tilsvarende geoteknisk rapport. NVE som er 
fagmyndighet for skred, i denne sammenheng nærmere sagt områdestabilitet, har uttalt seg 
om kvikkleire i uttalelsen til planforslaget. NVE hadde ikke noen vesentlige merknader 
angående grunnforhold og bekrefter dermed at områdestabilteten i planområdet er ivaretatt. 

I planbeskrivelsens kap. 5.11.2 belyses virkningene for naturmangfoldet, samt at 
virkningene vurderes opp imot Naturmangfoldloven, se kap. 5.11.3. Plantiltaket medfører 
riktignok noen negative virkninger, men kravene i Naturmangfoldloven kan likevel oppfylles. 
Det vil si at selv om en må regne med visse inngrep med tanke på naturmangfoldet så kan 
avbøtende tiltak bidrar til å redusere disse inngrepene. 

Tindtunell Tromsø AS legger frem påstanden om saksbehandlingsfeil og diverse 
lovstridigheter i forbindelse med planprosessen. Påstanden om saksbehandlingsfeil kan 
overprøves av fylkesmannen i rammen av klagebehandlingen. I så fall må planvedtaket, som 
er et enkeltvedtak, påklages til Tromsø kommunen og klagen må bli avvist av kommunen. 
Deretter blir saken oversendt fylkesmannen til endelig klagebehandling som vurderer om det 
foreligger en saksbehandlingsfeil eller ikke. Fylkesmannens vedtak er da endelig og kan ikke 
påklages. 

2.2.10  Merknad fra Magne Nymo 

Viser til reguleringsplan forslag kunngjort 28. april 2020. Her fremmes merknader til reg 
planens innhold, forslag og forutsetninger / grunnlag for planens utarbeidelse. 

Det viser seg at Fylkesmannens brev av 12 mars då ikke er hensyntatt i utarbeidelsen av 
planen. Her er mange punkter angående fjordmiljø som ikke er hensyntatt, og heller ikke 
beskrevet. 

Det fremkommer heller ikke hva støypåvirkningen fra dette vil si for bebyggelsen langs østre 
side av fjorden, her er det erfaringer fra noe ekstra anleggstrafikk tidligere som medførte 
betydelige støyproblemer.  

Det er heller ikke hensyntatt forhold med ising på den hellende betong/ stål bru, hvor 
veidekket blir islagt ved temperaturendringer over fjorden. Her vil det også bli ising direkte 
på veibanen på grunn av tåke / frostrøyk over fjorden. Dette må beskrives hva som er 
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hensyntatt slik at en i ettertid ved eventuell bygging kan ansvarliggjøre noen som har tatt 
dette ansvaret.  

Her er mange forhold som ikke er hensyntatt som burde vært anmerket, men dette får holde 
nå. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Det er gjort en undersøkelse av Aquaplan Niva hvilke konsekvenser en ny bru vil ha for 
vannutskifting i fjorden. Konklusjonen er at etablering av bru med veifylling og 12 pilarer vil 
medføre endringer i strømforholdene lokalt i terskelområdet (sterkere strøm og 
strømvirvler), men modellberegninger viser at det ikke ventes å ville medføre dårligere 
vannutskiftning eller redusert oksygeninnhold i bunnvannet. Etableringen av brua langs 
dette traséalternativet gir liten konsekvens for det marine miljøet i Ramfjorden. Brua vil 
videre bli dimensjonert i henhold til gjeldende krav for islast og ikke noen vesentlige 
konsekvenser for isgangen.  

Med tanke på eventuell is i vegbanen på brua over Ramfjorden er dette et driftsspørsmål 
som blir ivaretatt. 

Trafikkstøy avtar med økt avstand og ny «støysituasjon» på østsiden av Ramfjorden vil bli 
den at den kan karakteriseres som alminnelig trafikkstøy. Med mindre trafikk på østsiden vil 
den direkte trafikkstøyen avtar og dette vil være positivt for bomiljøet. Men at det vil komme 
lyd fra vestsiden som ikke kan karakteriseres som trafikkstøy lar seg ikke unngå. 

Resterende merknader tar opp diskusjon om trasévalg som ikke kommenteres videre. Det 
kommenteres kun merknader til dette konrekte planarbeidet og planarbeidet gir ikke 
mandat til diskusjon av trasévalg. 

2.2.11 Merknad fra Vegard Skogland og Gro Grønnbakk 

Det er ikke god samferdselsplanlegging å gå for vestlig trasé, men heller ikke en østlig trasé 
etter de planene som nå foreligger, med lang sving og lysdempingsvoller rundt Nordbotn. Vi 
mener at et østlig traséalternativ med tunnel på mesteparten av strekningen Sørbotn–
Ramfjordbotn, 2 km vei over moen, og videre gjennom Tindtunnelen til Tomasjord og 
korrespondering med Tromsøysundtunnelen vil være det beste. Med tunnel på nevnte 
strekninger vil flere av årsakene til innsigelsene bortfalle, og vi får et alternativ som er mer 
skånsomt mot natur og miljø og gir mindre utslipp. En østre trasé er å foretrekke, da den 
ivaretar trafikk fra fylkesveg 91 slik at denne ledes utenom tettbebyggelsen, sparer verdifull 
natur (Leirbakkodden) og dyrka mark, og ikke utelukker en framtidig Tindtunnel slik vestre 
alternativ i praksis gjør. 

Vi mener videre at vestre trasé vil ha betydelige større negative konsekvenser for naturtyper, 
landskap, fjordmiljøet, geologi og matjord enn det som er kommet fram i 
konsekvensutredningen og i den pågående debatten. Vi mener det er et avgjørende poeng at 
østlig trasé i kombinasjon med Tindtunnelen (Ramfjordmoen-Tomasjord) er bedre enn hva 
vestlig trasé er. Men dette har ikke fått noen verdi i konsekvensutredningen, da planområdet 
ikke inkluderer strekningen videre inn mot Tromsø. Det mangler rett og slett en helhetlig 
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konsekvensutredning som vurderer østlig trasé (med lang tunnel) i kombinasjon med 
Tindtunnelen opp mot vestre trasé og fortsatt E 8 i dagens trasé mellom Ramfjord og 
Tromsdalen. 
 
Vi mener at nettopp Tindtunnelen vil være viktig for å avlaste dagens E8 inn mot Tromsø by, 
en strekning som påfører omgivelsene betydelige negative konsekvenser i form av støy, 
forurensing og barriere mot fjæra. Hoveddelen av trafikk er fjerntrafikk fra/til Tromsø og 
gjennom Tromsø til øyene. 
 
Vi ber om helhetlige vurderinger av hele strekningen Sørbotn–Tomasjord, Som inkluderer 
Tindtunnelen.  
 
Nærmere om negative konsekvenser av vestre trasé 
 
Et viktig moment i saken er at vi mener de negative virkningene på natur og miljø, samt 
utslipp og ulykker, av vestre traséalternativ er undervurdert. Det planlegges massiv 
utgraving og nedfylling av strandsonen ved Leirbakken. Leirbakkodden er totalt sett et svært 
verdifullt naturområde. 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 sørvestvendt, 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 som vil gå tapt ved realisering av vestre trasé. Totalt sett gjør alle disse 
delverdiene at Leirbakkodden med strandsone må vurderes svært høyt. Det er og en bynær 
støyfri sone. 
 
Vi vil også påpeke at vestre trasé innebærer nedbygging av dyrka mark fra Hanslarsaneset 
og innover, til sammen tre lokaliteter. 
 
Vestre trasé innbærer også mange sterke stigninger, opp mot 5 prosent, noe som er 
ugunstig med tanke på drivstofforbruk og støy, særlig for tungtrafikken. Inn mot Tromsø og 
gjennom Tromsdalen har det vært fremmet forslag fra Statens vegvsen om å bygge firefelts 
motorveg, noe som har blitt diskutert i kommunestyret, som følge av å velge vestre trasé, 
med fyllinger i fjæresonen og sjøen, som brukes av skole, barnehage og en økende 
befolkning langs Tromsøysundet.  
 
Vi er uenige i Statens vegvesens argumentasjon om at vestre trasé godt lar seg kombinere 
med Tindtunnel fra Leirbakken. Det er flere faktorer som taler mot at dette vil skje. Terreng 
og geologi er utfordrende, og vegen må kryssen en elvedal med stor vannføring og sitt eget 
økosystem. Tunnelen vil måtte bli litt lengre og dermed dyrere, også pga. tekniske løsninger  
Rundt innslaget, som er i meget bratt terreng (jamfør at Norges vassdrags- og 
Energidirektorat (NVE) sterkt frarådet inngrep ved omregulering fra landbruks-, natur- og 
fruliftsområde til industri). Den kanskje viktigste begrunnelsen for hvorfor en slik 
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tunnelløsning i kombinasjon med vestre alt. Ikke vil bli realisert, er likevel at bygging av 
både bru og tunnel vil bli dyrt. Når distanse- og tidsbesparelsen for trafikanter som velger 
tunnelen, da blir mindre, vil prosjektets samfunnsøkonomi reduseres. 
 
Der foreligger også en leireskredfarerapport fra Norges Geotekniske Institutt, som plasserer 
hele Leirbakken i risikoklasse 4 for leireskred, i tillegg til NVEs advarsel om snø- og 
jordskred ovenfra, som aktualiseres ved økt nedbør i årene framover. I tillegg vil den vestlige 
traséen ikke fange opp trafikken fra fylkesvei 91 (og eventuell framtidig 
Ullsfjordforbindelse), som fortsatt vil måtte gå gjennom tettbebyggelsen i Ramfjord, med 
tilhørende lokale konsekvenser. 
 
Nærmere om østre trasé i kombinasjon med Tindtunnelen 
 
Vi er enige i at østre trasé vil ha noe negative konsekvenser for natur og miljø. Derfor mener 
vi at et traséalternativ som i hovedsak går i tunnel, må velges. Siden planområdet for Statens 
vegvesens konsekvensutredning og planlegging begrenser seg til strekningen Sørbotn–
Laukslett, har ikke konsekvensutredningen kunnet fange opp de positive effektene av et 
østlig traséalternativ (med lang tunnel) i kombinasjon med Tindtunnelen. Vi har heller ikke 
fått på bordet konsekvensene av en vestlig trasé i kombinasjon med å ruste opp E 8 mellom 
Ramfjord og Tromsdalen. Det mangler helhetlige vurderinger for hele strekningen Sørbotn–
Tomasjord. 
 
Vi vil understreke behovet for å avlaste dagens E8 inn mot Tromsø by. I løpet av de siste 15 
åra er det etablert en ny bydel langs E 8 fra Tromdsdalselva til Tromsøsvingen, og fra 
Tomasjord og innover langs E 8 er det nå om lag 20 000 innbyggere, som påvirkes av støy 
og forurensing fra trafikken. Videre ligger E 8 over en strekning på om lag 15 km neste nede 
i fjæra og utgjør en barriere for folk og dyr og har derfor en sterk innvirkning på både 
naturopplevelser og naturmangfold. Vi anser Tindtunnelen som en mulighet til å avlaste 
strekningen og gjøre fjæra lettere tilgjengelig for mennesker og dyr. Opprusting og eventuell 
utbygging av E8 i dagens trasé vil derimot kunne øke belastningen for omgivelsene – og vil 
antakelig også måtte kreve betydelige tiltak for å dempe konsekvensene av flom og 
ekstreme værsituasjoner. 
 
Vi ser tydelig at spørsmålet om E 8 Sørbotn–Laukslett har konsekvenser for vegsystemet i 
hele regionen. Vil vil derfor minne om brevet fra Samferdselsdepartementet til Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet, datert 14. mars 2014, som bl.a. påpeker at saker som 
dette «… vil ha stor betydning for transportsystemet og samfunnsutviklingen i og omkring 
byen i mange år fremover» og dermed opphevet arbeidet med vestlig trasé da.  
 

Kommentar Statens vegvesen: 

I planbeskrivelsens kap. 5.11.2 belyses virkningene for naturmangfoldet, samt at 
virkningene vurderes opp imot Naturmangfoldloven, se kap. 5.11.3. Plantiltaket medfører 
riktignok noen negative virkninger, men kravene i Naturmangfoldloven kan likevel oppfylles. 



44 
 

Det vil si at selv om en må regne med visse inngrep med tanke på naturmangfoldet så kan 
avbøtende tiltak bidrar til å redusere disse inngrepene.  

Samisk fjordbosetning er undersøkt nærmere i en egen rapport og det er i planbeskrivelsen 
gjort rede for samiske kulturverdier. Sametinget er fagmyndighet som bl.a. ivaretar samiske 
kulturverdier og viser seg tilfreds med planforslaget. Sametinget mener at 
«reguleringsplanen medfører noen negative konsekvenser, spesielt i forhold til Lauksletta og 
Hans Larsa-neset. Alle de tre foreslåtte avbøtende tiltakene fra rapporten er tatt med i 
planforslaget». 

Statens vegvesen har foretatt tilleggsutredninger med tanke på landbruk og innarbeidet 
avbøtende tiltak. Fylkesmannen vurderer deretter landbruksinteresser som ivaretatt. 

Når det gjelder grunnforholdene er det gjennomført geotekniske undersøkelser og for 
nærmere informasjoner henviser vi til tilsvarende geoteknisk rapport. NVE som er 
fagmyndighet for skred, i denne sammenheng nærmere sagt områdestabilitet, har uttalt seg 
om kvikkleire i uttalelsen til planforslaget. NVE hadde ikke noen vesentlige merknader 
angående grunnforhold og bekrefter dermed at områdestabilteten i planområdet er ivaretatt. 
For øvrig er det ikke kommet frem andre vesentlige merknader fra NVE når det gjelder både 
snøskred og flom, dvs. de avbøtende tiltakene som Statens vegvesen foreslår vurderes som 
tilstrekkelig for å ivareta samfunnssikkerheten. 

Resterende merknader tar opp diskusjonen om trasévalg som ikke kommenteres videre. Det 
kommenteres kun merknader til dette konrekte planarbeidet og planarbeidet gir ikke 
mandat til diskusjon av trasévalg. Kostnader kommenteres heller ikke da planforslaget skal 
kun ta stilling til arealdisponering. 

2.2.12  Merknad fra Torfinn Svendsen 

Landskapet i Ramfjorden er forholdsvis lite og «trangt», sammenliknet med f.eks. Balsfjord-
landskapet som er mye «romsligere».! Det betyr at om man gjentar det samme i Ramfjorden 
som man har gjort i Balsfjorden, så vil virkningen kunne bli svært forskjellig!, selv uten brua.  
 
I Ramfjorden er det i realiteten kun to alternative «korridorer»; øst eller vest. For begge er 
det i søndre/indre deler nokså lite landareal mellom høye fjell på begge sider, mens det 
videre utover i fjorden åpner seg litt mer – mest på øst-sida, men hele Ramfjord-«rommet» 
har karakter av et «lite alpint fjord-landskap».!  
 
Øst-sida er generelt slakere og har større landskaps-areal enn vestre, særlig fra Fagerelv-
området og utover mot Fagernes. Det veg-disponible arealet på vest-sida er generelt mye 
mindre, og særlig i indre del av fjorden er Storkollen bokstavelig talt en direkte trussel mot 
vegen og de veg-farende.  
 
Slik vest-alternativet må legges i terrenget får «ny»-vegen en svært varierende vertikal-
kurvatur, der kun ca. 15% av den ca. 10 km lange strekningen kan kalles noenlunde 
«flat»=horisontal. Det blir altså en svært energi-krevende «ny»-veg (dvs. høyt CO2-utslipp!), 
som også vil generere mye mer støy i fjord-«rommet» enn gammel-vegen.  
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På høsten og sein-vinteren/våren får Vestre i indre deler mye sol-skygge!, som gir et 
betydelig ulykkes-potensiale.!  
 
Øst-alternativet har et vanskelig parti mellom Sørbotn og Fagerelva (bl.a. Ivarskred-
strekningen), og må her legges i tunnel (=null støy, og gode/sikre kjøre-forhold!). Og videre 
utover fjorden vil Østre ligge lenger unna det sentrale fjord-rommet en hva tilfellet vil være 
for vestre`s del. Begge deler medfører at trafikk-støyen i fjord-rommet blir vesentlig mindre 
for østre enn for vestre alternativ.  
 
Hvorfor insisterer Svv på vestre?? – det er vanskelig å forstå, men skal visstnok ha med 
lengde å gjøre.! Dog – man må vel «se» på alle for/mot-argumentene?, og så gjøre en 
avveining som tar hensyn til de totale konsekvensene Ramfjord-bygda.!  
F.eks. representerer en unødvendig bru en gedigen landskaps-forstyrrelse, særlig når brua 
har den sjeldne «egenskap» at den er ènsidig skrå (m/ ca. 3 % ensidig helning = ca. 30 m`s 
stigning på fjord-kryssingen.!). Og – det er generelt vanskeligere å ha kostnads-kontroll 
med ei bru enn det er med «ordinær» vegbygging. For vestre representerer også de «mange» 
mindre bruene, samt den omfattende skred-sikringen av Storkollen (+ andre partier?) en 
stor kostnads-usikkerhet.  
 
Østre har tilsvarende tunnelen som hoved-usikkerhet (+ Fagerelv-brua).  
 
Den ukjente «Jokeren» 
 
Svv har ikke villet gjøre valg med hensyn på hva som skal være den framtidige E8-trasèen til 
E8-tunnelen på Tomasjordnes, men er veldig «frampå» med å bruke lengda på vestre innen 
Ramfjorden som et «uslåelig» kron-argument som ene og alene avgjør trasè-valget på 
denne relativt korte strekningen.!  
 
En Tindtunnel fra Ramfjordmoen til Tromsdalen nær Tomasjordnes kan være en meget god 
framtids-løsning, for bl.a. å knytte Ullsfjorden og vestre deler av Lyngen nærmere «byen», + 
slippe alle kostnadene med å komme «igjennom» på strekningen mellom 
Kaldslett/Solligården og Tomasjorda.  
Og, det er fullt mulig å tilpasse Østre til en slik slutt-løsning!; f.eks. ved en midlertidig sløyfe 
ned via Fagernes og rundt Nordbotn som nå; se vedlegg.  
 
Her vil nettopp «veg-innkorting» (som Svv bruker som «kron»-argument for Vestre) «slå inn» 
i mye større grad.!  
«Laaange plan-linjer» i vegbygging er en mangelvare i Norge; men dog, nylig ble det 
momentet tatt i bruk for rv.4 mellom Nittedal og Mjøsbrua; 
http://www.bygg.no/article/1435051  
Svv i Troms bør «adoptere»/innarbeide denne framgangsmåten mhp «lange linjer» i 
vegbyggings-sammenheng, og da kan «fastsetting» av en langsiktig plan for E8 til 
Tomasjordnes være starten.! 
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Kommentar Statens vegvesen: 

Estetiske virkninger er utredet i forbindelse med planarbeidet. Det er rett at brua påvirker 
landskapsbildet negativt, men for å redusere de landskapsmessige virkninger er det foreslått 
en rekke avbøtende tiltak som er nevnt i planbeskrivelsens kap 5.9.4. 

Når det gjelder vegens vertikalkurvatur er den planlagt etter Statens vegvesen sin 
vegnormale N100 og stigningsforholdene er innenfor kravene. N100 er generelt utarbeidet 
med hensikten å bygge trygge veger med god fremkommelighet, dvs. å redusere ulykker. 
Sammen med gode driftsrutiner vil trafikksikkerheten også om høsten/vinteren bli ivaretatt. 

Resterende merknader tar opp diskusjonen om trasévalg som ikke kommenteres videre. Det 
kommenteres kun merknader til dette konrekte planarbeidet og planarbeidet gir ikke 
mandat til diskusjon av trasévalg. Kostnader kommenteres heller ikke da planforslaget skal 
kun ta stilling til arealdisponering. 

2.2.13  Merknad fra Arild Karlsen 

Plasseringen av E8 
Vi godtar ikke at Statens Vegvesen v/ Jøran Heimdal overkjører oss på det viset de har 
dokumentert gjennom den tredimensjonale skissen der de plasserer E8 så langt ned at 
sommerfjøset vårt forsvinner. Og enda verre: Den lokale vegen som skal føres inn på E8 
ødelegger enda mer enn selve E8 vegen! Heile øvre del av innmarka vår blir ødelagt fordi den 
lokale veien som skal inn på E8 er lagt i ei lang sløyfe innover vår eiendom og nedover mot 
husene før den går inn på E8 ved sommerfjøset!  
Hele veiprosjektet okkuperer den beste biten av vår eiendom på Gnr.39/1 og legger etter det 
vi kan se bånd på ca 22 DA av vår eiendom.  
Alle ser vi at det er mulig og det er heller ikke mange meterne E8 må flyttes oppover for å 
kunne la sommerfjøset stå igjen på skjæringskanten! Problemet her er mer samarbeidsviljen 
til Statens Vegvesen enn det å finne en bedre løsning på dette problemet!  
Brua kan vinkles på en litt annen måte slik at vegen ut av brua på Hanslarsanes ikke behøver 
å legges i en stor sving nedover mot husene på Gnr.39/1. –  
Fyllinga ved Leirbakken kan greit fylles ut noen meter litt lenger i østlig retning! Brua får da 
en retning slik at det blir mindre eller ingen sving i det hele tatt der E8 går ut av brua på 
Hanslarsanes!  
Når det gjelder den lokale vegen som skal inn på E8 så bør Statens vegvesen følge traseen 
de fulgte i forrige runde i 2009. Da kommer heller ikke den lokale vegen så langt nedover og 
ødelegger det meste av innmarka vår på Gnr39/1 og lokal vegen kan føres med letthet inn 
ved eiendomsgrensen mellom Gnr.39/1 og Gr.39/5. Da kommer heller ingen skjæringer og 
støyvoller langt nedover innmarka vår!  
Vi har planer for hele området tvers over heile eiendommen fra sommerfjøset og ned mot 
husene. Har allerede lagt ned mye arbeid i å få dette til! Dessverre forsvinner halvparten av 
dette arealet slik E8 med innkjørsel til E8 planen har lagt opp til.  
 
Overgang 
Vi godtar heller ikke at vi blir overkjørt av Statens Veivesen v/ Jøran Heimdal & Co. med at vi 
må kjøre kilometervis rundt heile byga når vi skal over E8 for å hente ned ved ned fra skogen 
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eller skal på andre turer i skogen eller til fjells. Alt begrunnet i at Vegvesenet skal spare 
penger og uten tanke for at vi kommer til å få ekstra utgifter og svært mye ekstra bryderi 
slik planen er opplagt! 
At vi som følge av dette for å kunne høste av skogen på øvre side av E8 får utgifter i 
millionklassen om vi godtar denne planen ser ikke ut til å synke inn i det hele tatt hos Jøran 
Heimdal og Statens Vegvesen! Vi kan ikke kjøre bygda rundt etter offentlige veier med 
vedlaster hengende etter skogsvinsja og traktoren! Hele vår plan om å få til et brukbart 
hagebruk står i fare for å havarere!  
Slik Vegvesenets plan legger opp til må vi da investere i både ny traktor og større henger og 
det blir dessuten mer komplisert med manøvreringer i skogen!  
Vi forlanger kort og godt at Statens Vegvesen bygger overgang i likhet med det som er gjort 
for grunneierne på flere steder i Balsfjorden.  
Alle ser vi at det ikke er et uoverkommelig problem å få dette til selv om det kanskje koster 
noen kroner mer! – Det er viljen til samarbeid fra Statens Vegvesen sin side det først og 
fremst kommer an på.  
Om vinteren bruker vi 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 for oss å ivareta at noen annen løsning enn en overgang kan vi 
dessverre ikke akseptere!  
En overgang ivaretar dessuten interessene til både oss og bygdefolket og folk fra andre 
steder som i stor grad bruker vår skogsvei når de skal på fjell og skiturer sommer som 
vinter.  
KONKLUSJON MÅ BLI: Bare en overgang slik det er gjort mellom Nordkjosbotn og Laksvatn er 
akseptabel! – Det er en overkommelig affære for Statens Vegvesen og det kravet kommer vi 
ikke til å gi oss på!  
 
Nye skogsveier 
Skogsvegen vår blir kuttet av ved sommerfjøset. Når man er over overgangen må en ny 
skogsveibit etableres ovenfor skråningskanten fra brua og fram til den eksisterende 
skogsveien som fortsetter oppover til fjellfoten. Dette blir minst omfattende med plassering 
av overgang over E8 ved grensen mellom Gnr39/1 og Gnr.39/5 og slik plassert at vi kan 
slepe vedlaster over overgangen uten å komme i konflikt med offentlig vei. – Innkjøringen til 
E8 kan da plasseres på sørsiden av overgangen på Bnr.39/5  
 
Elva 
Som varslet om tidligere vil vi heller ikke miste elva på nedre del av vår eiendom!  
Vi ser godt for oss hvordan dette bør utføres men vi bør få en god 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 krever vi at et solid 6” trekkerør festes til vår eksisterende 
vannslange og senkes ned til frostfri dybde under E8. Da er det enkelt å putte inn en ny 
slange når behovet i framtiden melder seg og i tillegg om nye boliger kommer til på 
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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! Vær 
obs på at varerøret må ligge på 100 % SIKKER FROSTFRI DYBDE!  
(NB: Vannledningen er dessverre ikke inntegnet på vedlegg Hanslarsanes 2010 plan 
180148.jpg).  
Vannanlegg 
Når det gjelder vårt private vann anlegg på Hanslarsanes så kommer det fra et lite 
oppkomme oppe i fjellsida. –  
Følgende 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: Ingen flere boliger får tilkoble seg vårt anlegg! Det vil medføre for stort trykkfall ved 
taping 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 B23 men når alle 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 Bnr. 1 kan eventuelt 
ny/nye kum/kummer etableres like nedenfor vår kum.  
Eventuelle nye utbygginger av større felles bassenger her er uaktuelt! Det vil dessuten føre til 
vannavgifter og unødig store omkostninger for oss i framtiden og det er vi ikke interessert i.  
 
Gjerder / støyvoller 
Det må settes opp gjerder på skjærings kantene på begge sider av E8, - og slik vi ser det bør 
det være gjerder 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.  
For øvrig ser vi det som en selvfølge at E8 ikke skal medføre hverken praktiske eller 
økonomiske problemer for oss.  
Det er derfor like selvfølgelig at det også blir storsamfunnet v/ Statens Vegvesen som i 
framtiden skal sørge for vedlikehold av både ny del av skogsvei, overgang, porter og gjerder 
på begge sider av E18, elveløpet under E8 og nødvendige støyvoller.  
Det er sikkert variasjoner med hensyn til hva de enkelte grunneierne har behov for å få 
skriftlig avtale om! –  
I dette tilfellet er det vår eiendom det gjelder og vi forventer at vi blir kontaktet før arbeidet 
igangsettes for å bli endelig enig og skrive kontrakter.  
 
Rasteplass 
Vi har diskutert planen fra i 2009 der det var tatt med plan om rasteplass nord for 
sommerfjøset.  
Den gang var vi positiv til dette. - Det er vi ikke lenger!  
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Vi vil ikke ha noen rasteplass her på Hanslarsanes pga. støy og bråk, narkohandel mm og 
ikke minst forsøpling i området som kan bli både et alvorlig og irriterende element. 
Dessuten har vi egne planer for området og vil ha en skogstripe mellom oss, E8 og 
tilførselsvegen til E8.  
 
Bussholdeplass 
Til sist spør vi om Dere har tenkt på at det bør være en busslomme ved innkjøringen til E8?-  
Minner dertil om at dèt ikke må føre til at innkjørings vegen 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!  
Dette er ting vi vil ha kontraktfestet før arbeidet igangsettes og vi ber om at Statens 
Vegvesen tar kontakt for å få dette i orden!  
 
Til sist gjør vi oppmerksom på at om Statens Vegvesen ikke endrer planene her og lager 
overgang her kommer saken til å ende i rettsapparatet 
 

Kommentar Statens vegvesen: 

Plasseringen av E8 
Sommerfjøsen er på reguleringsplankartet krysset ut og vil dermed innløses. Fjøsen har 
ingen verdi som kulturminne og samfunnsøkonomisk finnes det ingen argumenter som 
tilsier at vegen skal legges om på grunn av fjøsens beliggenhet. Når planen er vedtatt vil 
Statens vegvesen ta kontakt med grunneieren og starte grunnervervsprosessen der bl.a. 
erstatningen vil bli avklart.  

Overgang/ nye skogsveier 
Samfunnsøkonomisk finnes det ingen argumenter for å lage overgang over E8 dersom det er 
mulig å legge til rette for en likeverdig løsning som er billigere. I dette tilfelle får 
grunneieren tilgang til eiendommen sin via utmarksvegen på Hans Larsa-neset, se 
reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.3.1. Det er riktig at dette medfører litt mer kjøring, men 
interesser til samfunnet veier tyngre. 

Vann 
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. I denne sammenhengen vil også nødvendigheten av 
et trekkrør bli vurdert. 

Gjerder / støyvoller 
Det er ikke behov for å sette opp sikringsgjerder da det ikke blir noen store skjæringer som 
trenger denne form for sikring.  

Rasteplass 
Det vil ikke bli etablert noen rasteplass på Hans Larsa-neset. 
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Bussholdeplass 
Det er ikke planlagt flere bussholdeplasser ut over den som vises på Leirbakken. Dette i 
dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune.  
 

2.2.14  Merknad fra Audun Henriksen 

På det informasjonsmøtet Vegvesenet holdt på rådhuset 27.1. minnet undertegnede om 3 
leirras som hadde gått på Ytre Hanslarsanes og som Vegvesenet angivelig ikke visste noe 
om. 31.5. nevnte jeg disse skredene i et skriv til noen av kommunens politikere, og 5 dager 
seinere mottok jeg nyheten om at 3 nye ras var gått på Ramfjordens vestside, ett ved 
Isbergan, ett i nærheten av Sørbotn og ett på Ytre Hanslarsanes hvor Vegvesenet har vært og 
satt sine spor og planlegger bru over til Leirbakken. 
Dette bekrefter det jeg hele tiden har hevdet, nærmere bestemt at vestsiden er full av silt og 
leire og dermed svært dårlig egnet til veibygging. Jordraset på Hanslarsanes, som gikk ut på 
veien 5.6., var av begrenset omfang, men likevel stort nok til å dekke halve veibredden. 
Dette raset, som altså gikk før Vegvesenet har nådd å sette i gang arbeidet med brua, er 
høyst sannsynlig bare småtteri mot det som venter oss om Vegvesenet slipper til med 
vestsideprosjektet sitt. Jeg er langt fra alene om å frykte for at halve neset ender opp på 
havbunnen dersom Vegvesenet ikke blir stoppet i det arbeidet de planlegger. Vi har tidligere 
sett hvordan det kan gå når naturkreftene ikke spiller på lag med oss. Bergneset i 
Balsfjorden og Kråkneset i Alta kommune er tragiske eksempler på det, ja vi behøver ikke å 
gå lenger enn til skandalebrua på Breivikeidet hvor Vegvesenet «visste bedre» enn 
lokalbefolkningen, for å se hva som skjer når naturkreftene kolliderer med menneskelig 
uforstand. Oppfordringen fra meg og ramfjordinger flest er derfor: unngå alt unødvendig 
gravearbeid på Ramfjordens vestside og på Hanslarsanes i særdeleshet. Jordras vil ikke være 
mulig å unngå. 
 
Kommentar Statens vegvesen: 

Når det gjelder grunnforholdene er det gjennomført geotekniske undersøkelser og for 
nærmere informasjoner henviser vi til tilsvarende geoteknisk rapport. NVE som er 
fagmyndighet for skred, i denne sammenheng nærmere sagt områdestabilitet, har uttalt seg 
om kvikkleire i uttalelsen til planforslaget. NVE hadde ikke noen vesentlige merknader 
angående grunnforhold og bekrefter dermed at områdestabilteten i planområdet er ivaretatt. 

2.2.15  Merknad fra Torhild Hauan 

Jeg er eier av gnr. 27, bnr. 4. 

Det er i plankartet ikke tatt hensyn til vår eksisterende avkjørsel over E8. Den må tegnes inn 
og hensyntas i de videre planer. Dere kan enten legge den under veien som planlegges eller 
passe på at hastigheten begrenses på ny E8 slik at vi kan trygt kjøre over veien med traktor. 
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Vestre trasé innebærer også at en av gården brønner blir fjernet i det veien er planlagt rett 
over den. Hovedbrønnen blir mindre berørt ved utbyggingen ved at vestre trasé er lengre 
unna østre trasé. Men dere må ta hensyn til vannledning når dere bygger veien. 

Jeg forbeholder med retten med å komme med ytterligere innspill/krav når jeg ser hvordan 
veien faktisk blir bygget. 

Kommentar Statens vegvesen: 

Ny adkomst til eiendommen er via o_SKV3 og planskilt. Det vil si en må først svinge av fra ny 
E8 i retning Asko for å komme seg inne på vegen o_ SKV2 for så å svinge av igjen på o_SKV3 
som går under ny E8. 

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. I denne sammenhengen vil også nødvendigheten av 
et trekkrør bli vurdert. 

 

3 Endringer etter høring og offentlig ettersyn 

Med bakgrunn i innkomne merknader og i forbindelse med offentlig ettersyn og egne 
vurderinger, er det gjort følgende mindre endringer og oppdateringer i 
reguleringsplanforslaget. 

3.1  Planbeskrivelse 

• Forord: Justering av ordlyd i omtale av kommunedelplan E8 Sørbotn-Laukslett (plan 
0240). Hans Richardsen er lagt inn med fag prissatte konsekvenser og 
trafikkberegninger.  

• Kapittel 1.3 Planprosess: Justering av ordlyd i omtale av konsekvensutredning fra 2008. 
Justerte dokumentdatoer for dokument som har fått nye versjoner etter høringen. Lagt 
til tekst vedrørende prosess med å frigi kulturminner. 

• Kapittel 3.1 Overordnede arealplaner: Lagt til setning om at det i kommunedelplan for 
Ramfjord (KDP 0210) er listet opp at kommunedelplan E8 Sørbotn–Laukslett (0240) 
fortsatt er gyldig med noen formålsendringer. 

• Kapittel 3.2 Vedtak i Tromsø kommune: Justering av ordlyd i omtale av 
kommunedelplan E8 Sørbotn-Laukslett (plan 0240). 

• Kapittel 5.2 Universell utforming og tilrettelegging for kollektivtrafikk: Det er lagt til at 
det skal legges til rette for at det kan etableres anropsstyrt signalanlegg i tilknytning til 
kollektivholdeplassen på Leirbakken. Samt at kollektivholdeplassen skal opparbeides 
samtidig med veganlegget. 
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• Kapittel 5.10.1 Eksisterende situasjon for nærmiljø og friluftsliv: Det er lagt inn 
informasjon om verdi for tre friluftsområder fra naturbasen. Områdene er Blåfjell, 
Ramfjorden og Lavangsdalen. Alle områdene er registrert med verdi c i naturbase.no. 

• Kapittel 5.10.2 Beskrivelse av planforslag og virkninger for nærmiljø og friluftsliv: Det er 
lagt til at eksisterende sti langs Reipkrokelva skal legges om der vegtiltaket kommer i 
konflikt med stien. 

• Det er gjort omformulering om muligheten for ferdsel over brua for myke trafikanter. 
Tidligere stod det beskrevet mulighet for gange på opphøyd felt, men ikke egnet for 
sykling. Nå står det beskrevet at det ikke er særskilt tilrettelagt for myke trafikanter, 
men at det er anledning til å ferdes over brua, på samme måte som det er anledning til å 
ferdes langs den øvrige europavegstrekningen. Vegen vil ha 2,5 m skulder på begge 
sider over brua.  

• Kapittel 5.12.1 Eksisterende situasjon for kulturarv: Lagt til tekst om automatisk fredet 
fangstlokalitet registrert sommeren 2020. 

• Kapittel 5.12.2 Beskrivelse av planforslag og virkninger for kulturarv: Lagt til vurdering 
av konflikt med fangstlokalitet registrert sommeren 2020. 

• Kapittel 5.15 Naboskap: Det er lagt til utmarksadkomst via stopplomme langs E8 i 
sørgående retning for eiendom 36/1. 

• Kapittel 5.17 Støy: Antallet bygninger over Lden 55 dB er endret til antallet bygninger fra 
og med Lden 55 dB. 

• Kapittel 7.2 Oppsummering ikke-prissatte tema: Justert undernummerering. Rettet opp 
feil i tabell 7-4; konsekvens for naturressurser i kolonnen for 2020, rettet til å samsvare 
med teksten tidligere i dokumentet til -/-- og ikke -. 

• Kapittel 7.2.4 Kulturarv: Justering i tekst grunnet funn av fangstanlegg sommeren 2020. 
Samlet konekvensgrad ikke berørt. 

 

3.2  Reguleringskart 

• Det er tatt med en markavkjørsel i tilknytning til eiendommen gnr. 36, bnr. 1, 2 og 5 
som skal sikre adkomst til utmark. 

• Nord for Mostad ble det funnet et fangstgropsystem som er et automatisk fredet 
kulturminne. Det området der Sametinget har registrert funn av fangstgroper er tatt 
ut av planforslaget. På nåværende tidspunkt kan disse kulturminnene ikke legges inn 
på reguleringsplankartet som hensynssone/områdebestemmelser da Sametinget 
mangler en uttalelse fra Tromsø museum, noe som er forutsetning for å kunne frigi 
kulturminnet. Når Sametinget har avsluttet saksbehandlingen i henhold til 
Kulturminneloven oversendes plankartet for det området som er tatt ut nå til Tromsø 
kommune til endelig vedtak. Da vil det komme frem nærmere hvordan aktuelle 
hensynssoner/områder er avgrenset. 
 



53 
 

3.3  Reguleringsbestemmelser 

• Fellesbestemmelsen c) er endret og lyder nå slik: «Støynivå på uteoppholdsareal og 
utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål skal, så langt det er teknisk og 
økonomiske forsvarlig etter kost/nytte-vurderinger ikke overstige verdiene i T-1442, 
tabell 3». 

• Reguleringsbestemmelse 2.1 er presisert slik at vegbredden på 12,5 meter, 
alternativt 10 meter, gjelder kun o_SKV1. Bestemmelsen i planforslaget åpnet for at 
kommunale veger o_SKV2-3 kunne ha samme vegbredde som o_SKV1. Ny 
bestemmelse lyder slik «Kjørevegen o_SKV1 skal opparbeides innenfor formålet 
o_SKV med en bredde på 12,5 meter pluss forbikjøringsfelt. Alternativt med en 
bredde på 10 meter pluss forbikjøringsfelt».  

• I reguleringsbestemmelsenes pkt 2.2 er det tatt med følgende presisering: «Arealene 
skal være atskilt fra vegen». 

• I reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.2 er det tatt med følgende tilføyelse: «Antall 
brufundamenter begrenses til maks 12 i havet». Angående område o_SVT2 presiseres 
det: «Når anleggsarbeidene er avsluttet skal det området der det tillates etablert 
stopplass gis en utforming med tydelig definerte trafikkarealer». 

• Det er tatt med ny rekkefølgebestemmelse c): «For å beskytte ålegresset skal det 
legges ut siltgardiner før anleggsarbeidene starter». 

• Det er tatt med ny rekkefølgebestemmelse d) «Alle støytiltak skal være realisert før 
veganlegget tas i bruk». 

• Områdebestemmelse 6), overskriften er endret fra anleggs- og riggområde til bygg 
og anleggsområder. 

• Områdebestemmelse 6) presiseres slik: «Ved revegetering skal det benyttes stedegne 
arter/frøblandinger som fremmer biologisk mangfold». 

• Områdebestemmelsenes 2) suppleres med en bestemmelse om plassering, lengde og 
høyde av støyvoller: 

Støyvollene skal i følgende områder ha angitte høyder:  

o Profilnr 1850-1930 Reipkrokelva: minimum 2m over vegbane 
o Profilnr 6890-7100 Hans Larsa-nes sør: minimum 3m over vegbane (Minkende 

fra 3 til 0 på strekningen 7100-7150) 
o Profilnr 7240-7290 Hans Larsa-nes nord: minimum 4m over vegbane 
 
Endelig geometri bestemmes i prosjekteringsfasen. 

 
• Under områdebestemmelsenes 3) er det tatt med følgende tabell som spesifiserer 

skredtiltakene i planområdet: 
 
Stedsnavn Skredtype Tiltak 
Storkollen Snøskred  Støtteforbygninger oppe i 

løsneområder for snøskred, unngå at 
skred løsner. 
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 Mostad Flomskred Skredvoll/fangvoll, 
L=480 m, H=4-6 m 

Steinbakkelva  Sørpeskred 
(og flom) 

Romslig bru med ledevoller/-murer 
som styrer skredet under brua. 
Lengde bru =20 m, lysåpning Hmin = 
4 m. Også tiltak nedstrøms ny veg/bru. 

Skredelva Snøskred Skredvoll/fangvoll, 
L=250 m, H=6-10 m 
Bremsekjegler 4 stk, H=8 m, 60 gr. 
bratt støtside 

Skredelva Sørpeskred 
(og flom) 

Romslig bru med ledevoller/-murer 
som styrer skredet under brua. 
Lengde bru =18 m, lysåpning Hmin = 
4 m 

Mellomjordelva Sørpeskred 
(og flom ) 

Romslig bru med ledevoller/-murer 
som styrer skredet under brua. 
Lengde bru=20 m, lysåpning Hmin = 
5 m 

 

Vedlegg: Innkomne merknader 

 



 
 
 

Regionkontor Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

STATENS VEGVESEN 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
 
   

 

 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2011/5338-12 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Ruben Alseth 

Dato: 
20.05.2020 

Uttalelse fra Kystverket - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan E( Sørbotn - 
Laukslett - Tromsø kommune - Troms og Finnmarkylke 
Viser til deres oversendelsesbrev mottatt hos oss 24.4.2020 vedrørende overnevnte. 
Reguleringsplanen ligger til offentlig ettersyn med svarfrist 9.6.2020. Kystverket har gått 
gjennom plangrunnlaget og har følgende merknader til planen: 
Seilingshøyde 
Kystverket har i vår uttalelse til planoppstart 21.1.2020 samt i brev til SVV samme dato 
kommentert forholdet rundt seilingshøyde under brua. Brua skal merkes etter forskrift om 
farvannsskilt og navigasjonsinnretninger.  
Søknad etter HFL 
Ny havne- og farvannslov (HFL) trådte i kraft 1.1.2020. Av den fremgår blant annet 
følgende: 
Tiltak som etablering av bruer er søknadspliktig til Kystverket etter HFL § 14 tredje ledd, 
bokstav d).  
Farvannsskilt er søknadspliktig til Kystverket etter havne- og farvannsloven § 10. 
Søknad om øvrige tiltak i sjø (utfylling, sjøkabler mv.) i planområdet er søknadspliktig til 
Tromsø kommune etter HFL § 14 andre ledd. 
På bakgrunn av overnevnte imøteser Kystverket søknader, som angitt over, i forkant av 
eventuell tiltaksfase. Kystverket har for øvrig ingen merknader, og ønsker lykke til i det 
videre planarbeidet. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Ruben Alseth 

regiondirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

Troms og Finnmark

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1329
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1329
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 Universitetsmuseet 

Deres ref.: 20/8402-138 

Vår ref.: 2019/6031 

Dato: 26.05.2020 

 

 

STATENS VEGVESEN 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
 
  

 

Endelig marinarkeologisk vurdering etter befaring: E8 Sørbotn - 
Laukslett, vestre trasè - forslag til detaljregulering til offentlig 
ettersyn/høring 

Vi viser til ovennevnte planforslag oversendt Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø 

Museum – Universitetsmuseet, til vurdering angående kulturminner under vann. Viser også til UMs 

foreløpig vurdering av varsel om oppstart for reguleringsplan 20.01.2020 og varsel om marinarkeologisk 

befaring 03.02.2020.  

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 over Ramfjord dekt 

av marinarkeologisk befaring utført av UM i 1999 uten at det ble registrert kulturminner under vann. 

Gjeldende tiltaksområdet i sjø er også mindre enn varslet i 2008. Plangrensen streker seg imidlertid lenger 

ut i sjøen enn planforslaget i 2008 i strekningen ved Storkollen fra Innerkobbeneset i sør til 

Ytterkobbeneset i nord, ifølge opplysninger fra SVV mottatt 12.02.2020.  

Varslet marinarkeologisk befaring av tiltaksområdene i sjø ble utført 25.05.2020 og dekte både 

utfyllingsområder til brua mellom Hanslarsanes og Leirbakken samt strekningen mellom Innerkobbeneset 

og Ytterkobbeneset. Undersøkelsen påviste ikke automatisk fredete kulturminner tiltaksområdene. På 

grunnlag av resultatene har vi ingen merknader til planforslaget eller tiltak som planlegges i sjø. 

Dersom en likevel i forbindelse med tiltak skulle komme over funn av kulturhistorisk betydning, må 

arbeidet stanses og UM straks varsles i henholdt til kulturminneloven §8, andre ledd. 

Befaringsrapporten er under forberedelse, og kostnaden for undersøkelsen vil bli utarbeidet av UM når 

endelig regnskapsoversikt foreligger. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 

forsker 

– 

stephen.wickler@uit.no 
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HØRINGSUTTALELSE FRA TROMSØ KOMMUNE BYUTVIKLING/ VEG 
OG BYDRIFT VEDRØRENDE OMLEGGING AV E8  
Fylkesveg 7902 Andersdalvegen fra Sørbotn til Hans Larsaneset planlegges overført fra Fylkesveg til 
Kommunal veg når ny E8 står ferdig. Enhet Veg og Bydrift ber om at følgende tas med i arbeidet med 
nedklassifiseringen av Fylkesvegen. 

Murer langs veg 

Langs Andersdalsvegen, særlig strekningen Hans Larsaneset, er det oppført flere titalls meter med 
mur. Murene er av ukjent årstall, stand og funksjon. I forbindelse med oppgradering av 
Andersdalsvegen bør det prosjekters for at disse fjernes for å unngå fremtidig drift og 
vedlikeholdskostnader med disse. 

Konstruksjoner langs veg 

Hele vegen er belagt med stikkrenner og mindre kulverter gjennom veg. Tilstanden på disse bør 
gjennomgås. I tillegg må kostnader med overtakelse av fire bruer tas med i kostnadsberegningene i 
forhold til fremtidig driftskostnader. Ved overtakelse bør bruene være i forskriftsmessig stand hvor 
blant annet tyngdebegrensninger er utregnet slik at bruene kan skiltes. FDV må medfølge. 

Hvor  Type  Mål 
Ved Ramfjord Camping Betongbru u/søyle S:12, L:18, B:7,5 
Sørbotenelva Stålbjelkebru m/betongdekke S: 15,6, L:17,1, B:4,8 
Litle Vesterlia Betongbru u/søyle S:5,6 L:6,6, B:4,6 
Elvneset/Mellomjorda Betongkulvert  S:2,54 

 

Andersdalvegen 

Dagens bredde på veg 
bør som minimumskrav 
videreføres. Det vil si 
fem meter + skulder. Det 
bør ikke gis aksept for 
opparbeidelse av vei 
som ikke samsvarer med 
kommunens norm. Flere 
steder langs 
Andersdalsvegen bør det 
settes opp autovern. 
Dette er flere steder 
nødvendig i forhold til 
avstand til sjø. Fra området Mellomjorda og nordover mot Hans Larsaneset er det i nyere tid 
reasfaltert. Denne delen av veien er gått i oppløsning igjen. Dette kan tyde på problemer med 
grunnforholdene (leirgrunn og/eller vann som kommer til ovenfra), eller at vegkropp ikke er bygget 
opp forskriftsmessig. Tromsø kommune bør ikke overta denne vegen før problemene er lokalisert, og 
nødvendige tiltak er iverksatt. Dette kan være etablering av overvannsystemer i terreng og/eller 
opparbeidelse av ny vegkropp på stabile masser. Slik vegen ligger nå vil den generere store 
vedvarende fremtidige kostnader til drift og vedlikehold. 
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NVEs merknader - Offentlig ettersyn - Detaljregulering av E8 

Ramfjord strekningen Sørbotn-Laukslett - Vestre trase - Tromsø 

kommune 

 

Vi viser til oversendt plandokumenter samt til møter avholdt 30.1.2020, 10.2.2020, 1.4.2020 samt møte i 

planforum. NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg blir 

vurdert og innarbeidet i planer etter plan- og bygningsloven. 

NVE har noen mindre merknader til planen. NVE ser i hovedsak på konsekvensen for tredje part. 

Generelt 

NVE mener generelt at planbestemmelsene blir noe overordnede. Planbestemmelsene sammen med 

plankartet ivaretar hensynssoner med tiltakene. Det vises i vilkårene til hensynsone til fagrapport skred 

og forutsetter at de legges til grunn. Planbestemmelsene viser til at nødvendige anleggstiltak i 

vassdragsnære områder kan gjennomføres. Detaljer som til vanlig ved en reguleringsplan illustrerer 

omfang, utførende og de lokale konsekvensene framgår i liten grad av plandokumentene. Det er derfor 

utfordrende å og se hva som vil kunne bli konsekvenser av de ulike tiltakene. Bortsett fra det mener vi at 

plandokumentene så langt vi kan vurdere viser at SVV har ivaretatt utredning av fare for skred, flom og 

kryssing av vassdrag. Plandokumentene må etterfølges av detaljerte planer for utføring av tiltakene for 

at intensjonene i planbestemmelsene skal kunne følges opp. 

Skred i bratt terreng:  

Det er avhold møter mellom SVV og NVE med orientering om skredsikring og nyere 

faresonevurderinger bl.a basert på et høyre sikringsnivå (1/100) enn tidligere for skred. Det er også 

utført ytterligere vurderinger av effekten av skred med høyt vanninnhold og mulig fare for eksisterende 

bebyggelse. Oppstramming og sikring av eksisterende vassdrag kan medføre at flom og vannholdige 

skred kan få økt hastighet. SVV har derfor forslått noen flere tiltak eks. for Steinbakkelva, der det forslås 

en voll på nedsiden av veien som tilleggs sikring for eksisterende bebyggelse. 
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NVE mener at det ser ut som om konsekvenser for tredje part er vurdert og har ingen ytterligere 

merknader til skred i bratt terreng og ny veitrase. 

 

Kvikkleire: 

Grunnundersøkelsene fra Sørbotn til Hans Larsa - nes viser ikke noe funn av sprøbruddmateriale.  

Det er avholdt et møte om geoteknikk og avbøtende tiltak i området rundt Leirbakken mellom NVE og 

SVV.  Det er funnet sensitiv leire på stort dyp, leiren har høy styrke. Motfylling og veifylling antas å 

stabilisere området. SVV forslår blant annet at avsatte kvikkleiresone for Leirbakken utgår. Det er utført 

boring og ekstern tredjepartskontroll av geotekniske undersøkelsen og tiltakene for å motvirke fare for 

utglidning.  

Vurdering av grunnforhold skal også ivaretas i anleggsfasen dett ivaretas i prosjektering og SHA-plan. 

Planbestemmelser ivaretar anleggsfasen, men det er foreslått midlertidig kai i forbindelse med 

massetransport. Vi minner om at det er spesielt viktig at de geotekniske forholdene ved utfylling i 

sjø/strandsone er avklart innen utfylling foretas. 

NVE har ingen ytterligere merknader til fare for kvikkleireskred. Vi minner om at ved et eventuelt nytt 

funn av kvikkleire eller masser med sprøbruddegenskaper i anleggsfasen forutsetter vi at vår veileder 

7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» blir lagt til grunn. 

 

Flom:  

Flom er ivaretatt i med klimapåslag og åpninger gjennom veitraseen er beregnet for 200 årsflom.  

Bruene som er foreslått er forlenget med tanke på fare for sørpeskred og vil derfor antas å ivareta 

dimensjonerende flom på en god måte. NVE anbefaler som kjent bruer fremfor kulverter og rør ved 

kryssinger. Kulverter/stikkrenner er sårbare for tilstopping og er ofte uheldig for naturmiljøet. Det 

foreslås to stikkrenner med dimensjonering etter 200 årsflom med klimapåslag. Vi har ingen merknader 

til det i dette tilfelle.  

Veien er i hovedsak plassert i skrånende terreng og vann i terrenget vil være en utfordring. Planen legger 

opp til grøfting for å ivareta vann i skrånende terreng. 

 

Vassdrag:  

Det er forslått omfattende inngrep i forbindelse med skred og kryssing av vassdrag samt ved 

erosjonssikring av vassdragene. Vi ser at det er en utfordrende avveing mot å beholde 

vassdragsverdiene. NVE hadde innsigelse til vestre trase i forrige omgang da vi mente at konsekvensene 

for vassdragene var lite omtalt. Vi mener at denne planen i større grad omtaler og ivaretar 

vassdragsverdiene der det er mulig.  

Planen beskriver avbøtende tiltak som at brupilarene trekkes vekk fra de større vassdragene samt at 

kantsone og allmenferdsel langs vassdragene opprettholdes. I anleggsfasen vil fysisk avgrensing for å 

ivareta vassdragsstrengen og enkelte inngrep i bevaringsverdige områder. Vi antar at rigg- og 

marksikringsplan vil ivareta omtalte hensyn.  

Vi har ingen andre merknader til planen  
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Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 
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E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé - foreløpig uttalelse 
 
Vi viser til deres brev av 24.04.2020 vedrørende planforslag for ny E8 på strekningen 
Sørbotn – Laukslett i Gáranasvuotna/Ramfjorden. Planforslaget er lagt ut til offentlig 
ettersyn med høringsfrist 09.06.2020 (https://www.vegvesen.no/Europaveg/e8ramfjord). 
 
Vi uttalte oss til planprogrammet og varslet befaring (§ 9-undersøkelser etter 
kulturminneloven) i brev av 05.02.2020. Vi skrev en uttalelse med innspill til 
planarbeidet 05.03.2020 etter Skypemøte med Statens vegvesen 17.02.2020. Vi har for 
øvrig deltatt på planforum og hatt dialog med SVV på e-post.  
 
Som anført i brev av 17.02.2020, kan ikke Sametinget gi en endelig uttalelse til planen 
før § 9-undersøkelsene etter kulturminneloven er fullført. Det ligger fortsatt snø i 
planområdet. Feltarbeidet har så vidt startet opp. Forholdet til kulturminner er altså 
fortsatt ikke avklart, og vi vil måtte benytte oss av høringsfristen etter kulturminneloven 
på 3 + 1 måned til planen. Denne fristen kan forlenges så lenge det pågår 
saksbehandling i forhold til automatisk fredete kulturminner som er i konflikt med planen 
(kulturminneloven § 9 annet ledd).  
 
Vi bestreber oss imidlertid på å avklare forholdet til kulturminnene så raskt som mulig, jf. 
Skype-møte 05.06.2020. Når det gjelder reindrift og andre samiske interesser, kan vi gi 
en endelig uttalelse i dette brevet.  
 
I uttalelsen til planprogrammet la vi vekt på at tiltaket ville ha negative konsekvenser for 
reindrift, og at ny konsekvensutredning for reindrift ville være nødvendig. Vi pekte også 
på at tiltaket kunne få negative konsekvenser for samisk fjordbosetning og utmarksbruk.  
 
Sametinget er fornøyd med at det er lagd en ny konsekvensutredning for reindrift og at 
det er utarbeidet en rapport om samisk fjordbosetning og utmarksbruk.  
 
Planforslaget inneholder en grundig beskrivelse av planprosessen og medvirkning 
under planarbeidet. Det er gjennomført bred innhenting av informasjon til ny KU for 
reindrift og til rapporten om samisk fjordbosetning og utmarksbruk rundt Gáranas-
vuotna/Ramfjorden. Meavki/Stuoranjárga -  Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt har 
vært med på flere møter med både Statens vegvesen og utredere. I tillegg har flere 
samiske ressurspersoner vært informanter i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Andreas Stångberg 

Tel: +47 78 48 42 28 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e8ramfjord
mailto:samediggi@samediggi.no
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om samisk fjordbosetning, selv om det forståelig nok var noen planlagte befaringer som 
måtte avlyses på grunn av koronasituasjonen.  
 
Sametinget er tilfreds med at både berørt reinbeitedistrikt og andre samiske interesser 
har vært involvert i utredningsarbeidet og ved kunnskapsinnhenting, da dette gir god 
kunnskap om området og hvordan det brukes av reindrift og utmarksbrukere. 
 

Reindrift 

Planområdet inngår i beitearealene til Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt. Både 
vårbeiter med kalvingsområder, sommerbeiter og høstbeiteområder blir berørt. Det er 
flytteleier og trekkleier som blir berørt av reguleringsplanen. Dette er grundig redegjort 
for i konsekvensutredning for reindrift.  
 
Konsekvensutredningen viser at det vil være nødvendig med avbøtende tiltak for at alle 
områder rundt planområdet fortsatt kan brukes av reindrifta. Dette belyses også av den 
samlede belastningsvurderingen som er foretatt, av ulike inngrep innenfor berørt 
reinbeitedistrikt. En slik vurdering er viktig for å få et helhetlig bilde av konsekvensene 
av ny E8 og mulighetene for videre reindrift i området. Det er også i tråd med plan- og 
bygningsloven § 3-1 c og forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017, § 21.   
  
Som beskrevet i planforslaget vil det bli nødvendig med avbøtende tiltak for å 
muliggjøre fortsatt bruk av området. Sametinget forutsetter at alle foreslåtte avbøtende 
tiltak er vurdert i samråd med berørt reinbeitedistrikt Meavki/Stuoranjárga - 
Mauken/Tromsdalen.  
 
I konsekvensutredningen er det foreslått en rekke avbøtende tiltak. De fleste er tatt inn i 
planforslaget: 
 
Eksisterende flyttlei i Sørbotn opprettholdes formelt, slik at distriktet kan prøve den ut 
når forholdene synes gunstige. Det legges opp til at passasje under bru over 
Reipkrokdalen skal benyttes som passeringspunkt for rein. Utfordringer med 
bebyggelse kan løses som egen sak ved å legge om flyttlei til ny plassering lenger sør 
mot Lavangsdalen. 
 
Flyttlei ved Sarasteinen i Lavangsdalen utbedres med bygging av viltovergang. Dette vil 
bidra til å avbøte de forsterkede barrierevirkningene som følger av ny E8 i 
Gáranasvuotna/Ramfjord. 
 
I tillegg til en reinovergang ved Sarasteinen foreslås å bygge ei relativt enkel trebru med 
bredde 10-12 meter over E8 i flyttlei litt lenger sør i Lavangsdalen.  
 
Oppfølging som skal sikre at tilrettelegging for reindrifta fungerer som planlagt. Effekten 
av avbøtende tiltak evalueres etter noen år med drift, og det vurderes om tiltakene er 
gode nok eller om tilleggstiltak er påkrevet. 
 
Vår kommentar til sistnevnte er at det bør vurderes å spesifisere tidspunktet for når 
evalueringen skal gjennomføres. Oppfølgingen av dette punktet vil dermed bli mer 
målbar for begge parter og kunne bli lettere å følge opp. For øvrig synes vi det er meget 
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bra at evaluering og eventuell vurdering av behov for tilleggstiltak er tatt med som et 
avbøtende tiltak. 
   
Konsekvensutredninga hadde i tillegg foreslått to avbøtende tiltak som ikke ser ut til å 
være tatt inn i planforslaget:  
 
Bygging av sikringsgjerde i overkant av nye veiskjæringer. 
 
Samarbeidsmodell for stans i anleggsarbeid tilpasset reindriftas bruk av området. 
 
Vi har ingen informasjon om hvordan disse to avbøtende tiltakene er vurdert i 
behandlingen av planen. Det ligger grundige vurderinger bak de foreslåtte avbøtende 
tiltakene i konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen viser til at dersom det ikke 
blir gjort omfattende avbøtende tiltak, vil plan for ny E8 etablere en ny og sterkere 
barriere enn nåværende E8. Dette vil svekke forbindelsene mellom de ulike delene av 
beiteområdene. Videre vises det til at planen vil kunne få store til meget store negative 
effekter for reindrifta i Meavki/ Stuoranjárga – Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt. Vi 
vil derfor anmode om at alle de foreslåtte avbøtende tiltakene fra konsekvens-
utredningen for reindrift tas med i reguleringsplanen. 
 

Nærmere om konsekvenser for samisk fjordbosetting og utmarksbruk  

Gáranasvuotna/Ramfjorden er del av et område med en lang samisk historie, og en 
historie preget av utstrakt kontakt mellom samer og nordmenn. Rapporten viser til at det 
per dags dato er vanskelig å fastslå hvor mange av fjordens beboere som har samisk 
bakgrunn. Rapporten har derfor fokusert på forhold som er av betydning for 
Gáranasvuotna/Ramfjordens bosetning generelt, og for lokal utmarksbruk som er bygd 
på tradisjonelle samiske høstingstradisjoner. Fjordfiske er en sentral del av denne 
tradisjonen. 
 
Rapporten viser at reguleringsplanen medfører noen negative konsekvenser, spesielt i 
forhold til Lauksletta og Hans Larsa-neset. Alle de tre foreslåtte avbøtende tiltakene fra 
rapporten er tatt med i planforslaget. Vi forutsetter at tiltakene er vurdert i samråd med 
lokalbefolkningen og brukere av området.  
 
Vi viser for øvrig til egen uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune.  
 
 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

Sunniva Skålnes Andreas Stångberg 
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør fágajođiheaddji/fagleder 
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Uttalelse til høring - forslag til detaljregulering, E8 Sørbotn-Laukslett 

Vi viser til offentlig ettersyn/høring av forslag til detaljregulering for E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé, 
Tromsø kommune. Planen har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 28.04.2020 - 09.06.2020.  
Planforslaget ble også presentert i regionalt planforum 14. mai. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har følgende merknader til planforslaget: 
 
Stedsutvikling og potensielt økt boligbygging 
Ny bru mellom Hans Larsa-neset til Leirbakken i nord åpner for endring i stedsutvikling og bostruktur i 
dette området. Industri-/næringsområde på Leirbakken har i dag vel 300 ansatte, samt at det planlegges 
for ytterligere næringsaktivitet her og skole er lokalisert på Fagernes. Det er naturlig at det vil presse 
seg frem et behov for nye boligområder og transportbehov på sikt. 
Statens vegvesen har opplyst at det ikke legges opp til gang- og sykkelferdsel over ny bru, og den 
reguleres dermed uten areal for gående og syklende. Det er derfor grunnlag å kommentere at dette vil 
kunne gi noen utfordringer knyttet til bolig og transport på sikt. Det er ønskelig at Statens vegvesen 
svarer ut konsekvenser av tiltaket uten tilrettelegging for gående og syklende over brua, og eventuelt 
avbøtende tiltak, gitt en utvikling der man får økt boligbygging på sørsiden av brua, med økende behov 
for arbeidsreiser og skoleskyss i nærområdet. 
 
Kollektivholdeplass/ kollektivknutepunkt på Leirbakken 
Det kommer ikke klart fram i plandokumentene at kollektivholdeplassen/knutepunktet på Leirbakken skal 
opparbeides samtidig med E8-veganlegget. Det kunne med fordel vært omtalt på en kortfattet måte i 
plandokumentene for å tydeliggjøre dette. Når det er sagt har fylkeskommunen i ettertid av regionalt 
planforum 14. mai (viser til mail fra planleggingsleder datert 15. mai) fått bekreftet at arealet til 
kollektivholdeplassen skal opparbeides samtidig som ny E8. Dette forholdet ansees derfor som 
tilstrekkelig avklart. 
 
I tillegg er det ønskelig at det i planbeskrivelsen fremkommer at en forutsetning for ny kollektivholdeplass 
ved Leirbakken er at det innarbeides et anropsstyrt signalanlegg med 
varslingssystem på ny E8. Dette i tråd med den tidligere diskusjonen mellom fylkeskommunen og SVV. 
Statens vegvesen har i ettertid av regionalt planforum 14. mai (viser til mail fra planleggingsleder datert 
15. mai) bekreftet at dette tas inn i planbeskrivelsen. Men det som grunnlag ansees dette forholdet også 
som tilstrekkelig avklart. 
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Framtidig fylkesveg og omklassifisering til kommunal veg – drift og vedlikehold  
Troms og Finnmark fylkeskommune er positiv til foreslått omklassifisering av veger som fremkommer i 
planen. Som omtalt i planbeskrivelsen vil selve prosessen med omklassifisering ikke bli gjennomført før 
etter at planen er vedtatt. Det understrekes likevel at vår tilbakemelding til planforslaget forutsetter at 
omklassifiseringen gjennomføres, da dette ble lagt til grunn i dialogen mellom SVV og TFFK hvor tema 
rundt drift og vedlikehold ble diskutert (viser til møtereferat 16.03.20). Forutsetningen i dialogen var at 
både dagens fv. 7902 fra Sørbotn til kryss ved Hans Larsa-neset, samt at dagens E8 mellom kryss fv. 91 på 
Fagernes og til kryss i Sørbotn (Mostad), omklassifiseres til kommunal veg. Med det som grunnlag har vi 
ingen innspill til planforslaget når det gjelder dette temaet. 
 
Riggområdet ved Hans Larsa-neset, utfartsparkering (o_SVT2)  
På Hans Larsa-neset er det avsatt areal langs fv. 7902 som skal benyttes som en del av rigg- og 
anleggsområde (o_SVT2 i plankart). Her åpner planen for at det kan etableres stopplass og 
utfartsparkering dersom behov. Fylkeskommunen ønsker at dette arealet (o_SVT2) gis et naturlig skille 
mot fylkesvegen etter at anleggsfasen er over, slik at man ikke sitter igjen med et stort, utflytende og 
udefinert areal inntil fylkesvegen. Det foreslås derfor å tilføye en setning i bestemmelse til formålet 
o_SVT2 som sikrer dette etter at anleggsfasen er over. Tromsø kommune får eventuelt selv ta ansvar for 
å opparbeide utfartsparkering i senere tid hvis de ønsker. Drift og vedlikehold av dette arealet vil da tilfalle 
kommunen. 
 
Adkomst til o_SVT3  
Det åpnes i bestemmelsene (kap. 2.2 Annen veggrunn) for en adkomst fra fv. 7772 (o_SKV2) til 
formålsområdet o_SVT3. Planen legger opp til at denne adkomsten kan benyttes til friluftsformål etter at 
anlegget er ferdigstilt. Plassering og utforming av avkjørselen krever nærmere avklaring med vegeier 
Troms og Finnmark fylkeskommune. 
 
Bestemmelsen «2.1.1 Kjøreveg Offentlig veg o_SKV1 – o_SKV3» 

 
 
Det forutsettes at kravet om 12,5 meters bredde pluss forbikjøringsfelt kun gjelder for ny E8 (o_SKV1). 
Slik bestemmelsen er formulert kan det tolkes slik at dette også gjelder o_SKV2 og o_SKV3, noe som ikke 
er tilfelle. 
 
Friluftsliv 
Vi viser til innspill til planprogrammet 07.02.2020. De fleste av innspillene er tatt med i planforslaget og 
beskrivelse og konsekvenser for friluftsliv er oppdatert. Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder 
er nevnt. Fylkeskommunen savner likevel at de kartlagte friluftslivsområdene nevnes med navn, og ikke 
minst at verdien fremkommer. Den planlagte traseen vil berøre tre kartlagte friluftslivsområder med C-
verdi (registrert): Lavangsdalen, Blåfjellet og Ramfjorden.  
 
Det er viktig å sikre tilgang til utmarka på oversiden av ny E8. Det vil bli sikret adkomst under bruer over 
Reipkrokelva, Steinbakkelva, Mellajordelva og Skredelva. Den mest brukte adkomsten i dag er 
Reipkrokelva. Eksisterende sti på sørsiden av elva vil bli berørt og avskåret av veiutbyggingen. Stien ligger 
nært broens plassering. Fylkeskommunen mener det er viktig at tiltakshaver tilrettelegger passasjen 
under brua på en god måte, slik at det ikke kun blir opp til brukerne å etablere en ny sti. Det bør 
opparbeides en sikker og tydelig passasje som kobles inn på eksisterende sti i begge ender.   
 
Troms og Finnmark fylkeskommune herunder kulturminnevernet har ingen ytterligere merknader til 
planforslaget. 
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Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for E8 
Sørbotn–Laukslett, vestré i Tromsø kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 24. april 2020. 
 
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. 
 
 
Om planen 
Nye E8 på strekningen Sørbotn–Laukslett skal gi en mer fremkommelig, kortere og 
sikrere innfartsveg til Tromsø. Samtidig skal prosjektet gi bedre trafikksikkerhet og 
bomiljø langs dagens E8 gjennom Ramfjord. 
 
Uttalelse til planen 
Vi viser til vår uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 
E8 Ramfjord (Laukslett–Sørbotn), datert 23. januar 2020, og registrer at SVV 
kommenterer at våre generelle innspill skal innarbeides i behandling av temaet 
«massehåndtering». 
 
Vi registrerer også at SVV kommenterer at det er pekt ut aktuelle områder for uttak av 
masser, og at det skal utarbeides separate reguleringsplaner for disse massetakene.  
 
Uttak av mineralressurser utgjør i mange tilfeller omfattende inngrep. Vår generelle 
anbefaling er at denne type tiltak bør ha reguleringsplan, og vi stiller oss positive til at 
SVV planlegger å utarbeide reguleringsplaner for uttaksområdene. Vi anbefaler at 
områdene reguleres til råstoffutvinning da dette vil legge forutsigbare rammer for den 
framtidige utvinningen. Arealavklaringen for masseuttaket gis i reguleringsplanen, og 
gjennom reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket, 
tidsbegrensning, istandsetting og etterbruk. 
 
 
DMF gjør også oppmerksom på følgende; 

Ladebekken 50 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  
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WEB www.dirmin.no  
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 For samlet uttak over 500 m3 gjelder meldeplikt til DMF, jf. mineralloven § 42. 
Melding skal sendes inn minst 30 dager før oppstart av drift, og DMF kan kreve 
at det skal utarbeides driftsplan for slike uttak.  

 Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein, 
krever konsesjon før drift kan starte, jf. mineralloven § 43. Søknad skal sendes 
til DMF. Berørte parter og lokale myndigheter vil høres før konsesjon eventuelt 
gis.  

 
Planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser vedrørende regulering av hele 
strekningen E8 Sørbotn–Laukslett, må også oppdateres mtp. at det skal legges til rette 
for masseuttak. Planbeskrivelsen bør gjøre rede for masseuttakene og forholdet til 
mineralloven. Plankartet må vise områdene hvor massene skal tas ut, og vi anbefaler 
at forholdet til mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på følgende, eller 
lignende, måte:  

«Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende 
forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for 
mineralforvaltning er myndighet etter loven.»   

 
Bestemmelsene kan med fordel også omhandle istandsetting som ivaretar ønsket 
etterbruk hvis dette allerede er bestemt, og gis utforming og revegetering i 
sammenheng med det overordnede landskapsbilde og i overganger til de nære 
omgivelsene. 
 
Til slutt oppfordrer vi til at planbeskrivelsen gjør rede for registrerte mineralressurser i 
og nær planområdet under temaet Naturressurser. Vi viser her til Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) sine databaser; Grus-, Pukk- og Steintippdatabasene 1 og Malm-, 
Industrimineral- og Natursteinsdatabasene2. 
 
Ved utarbeidelse av separate reguleringsplaner for masseuttak, ber vi om at vi blir 
varslet ved oppstart.  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 

 

                                                           
 
1 http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag.velg_fylke 
2 http://aps.ngu.no/pls/oradb/imiobj.visfylker?p_sprak=N 

http://www.dirmin.no/
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag.velg_fylke
http://aps.ngu.no/pls/oradb/imiobj.visfylker?p_sprak=N
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Vi viser til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for E8 Sørbotn – Laukslett vestre trasé. 
Høringsfristen er satt til 9. juni 2020. 
 
Fylkesmannen har ansvaret for å samordne uttalelser med innsigelse fra regionale statsetater i Troms og 
Finnmark. Fylkesmannen skal på gitte vilkår avskjære eventuell innsigelse. For merknader og planfaglige 
kommentarer fra regionale statsetater viser vi til deres høringsbrev. 
 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark fremmer ikke innsigelse til detaljregulering for E8 Sørbotn – 
Laukslett vestre trasé. 
 
Øvrige regionale statsetater har ikke fremmet innsigelse til detaljregulering for E8 Sørbotn – 
Laukslett vestre trasé. Det er derfor ikke behov for å samordne uttalelser fra regionale statsetater.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark legger til grunn at: 

- det gjøres endringer i planbestemmelsene for å ivareta hensynet til støy, herunder krav til 
minimum lengde og høyde på foreslåtte støyvoller ved Reipkrokelva og Hans Larsa-neset. 
Vi legger også til grunn at det stilles krav om at støytiltak, både støyvoller og lokale 
støytiltak, er realisert før veien åpnes. 

- fellesbestemmelse punkt c) om støy endres i henhold til enighet i møtet 20. mai 2020. 
- skredtiltak skissert i Skredfaglig rapport nr. B11172-SKRED-01 av 2020 innarbeides i 

planbestemmelsene slik at det stilles krav til plassering, minimum høyde og lengde på 
tiltakene. Vi legger også til grunn at det stilles krav om at skredtiltak er realisert før veien 
åpnes. 

 
I det følgende vil vi utdype våre merknader. Vi ber om at merknadene innarbeides i det endelige 
planforslaget. 
 
Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med planen. 
 
 
Formål og tiltak 
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for bygging av ny del av hovedinnfartsvei til Tromsø. 
Dette innebærer at ny E8 går langs vestre side av Ramfjorden fra Sørbotn til Laukslett med bru over 
fjorden. Tiltaket skal gi bedre fremkommelighet, samt kortere og sikrere innfartsvei til Tromsø. Veien skal 
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gi forbedret trafikksikkerhet og bomiljø langs avlastet vei (eksisterende E8) og bidra til å redusere utslipp, 
risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer. 
 
Statens vegvesen legger til grunn en standard der veien er 10 meter i bredden med forbikjøringsfelt og 
midtdeler. Dette blir en videreføring av veistandarden fra Lavangsdalen. Fartsgrense settes til 90 km/t på 
ny vei fram til Hans Larsa-neset og 80 km/t videre til Laukslett. Regulert veistrekningen er ca. 9,7 km.  
 
Innspill fra andre regionale statlige aktører 
Andre regionale statlige aktører har ikke fremmet innsigelse. For merknader til planforslaget fra øvrige 
regionale statlige aktører viser vi til aktørenes egne brev til kommunen. 
 
Innspill fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Fylkesmannens rolle ved høring av plan 
Fylkesmannens vurderinger avveier hensynet til det kommunale selvstyret og statens sektorinteresser. 
Fylkesmannen kan også vurdere hvorvidt planprosessen er i tråd med krav i plan- og bygningsloven. 
Fylkesmannen kommenterer forhold av betydning også der dette ikke er vurdert som innsigelsesgrunn. 
Innsigelse fremmes der det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller vesentlig regionale interesser, der 
tidlig dialog og interesseavveining ikke har ført fram. Dette innspillet kommenterer ikke alle eventuelle feil 
og mangler i planprosessen eller ved planforslaget. Det kan være forhold Fylkesmannen ikke kommentere 
i planprosessen som ved en eventuell klagerunde likevel gjør planen helt eller delvis gjøres ugyldig. 
 
Fylkesmannens vurderinger baserer seg på Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
2019-2023 samt føringer i planretningslinjer, rundskriv og veiledere for de enkelte fagområdene 
Fylkesmannen er satt til å ivareta. 
 
Plansituasjon 
Kommuneplanens arealdel for Tromsø av 2017 har avsatt arealet på vestsiden av Ramfjorden til formål 
landbruk-, næring-, friluftsliv og reindrift (senere LNFR). På østre side ligger det en hensynssone for 
båndlegging, H710_F4 som samsvarer med østre trase i kommunedelplan for Ramfjorden 2013-2025 
(plan-id 210). Kommunedelplan for Ramfjorden 2013-2025 skal ved motstrid gå foran kommuneplanens 
arealdel av 2017. I planbestemmelse til planen står det at båndleggingen har en tidsbegrensning på fire år, 
men kan etter søknad til departementet forlenges med fire år. Det er ikke søkt om forlengelse av 
båndleggingen. Dette medfører at båndleggingssonene for østre trasé ikke lengre gjelder, verken i 
kommunedelplan av 2013-2025 eller i kommuneplanens arealdel. 
 
Detaljreguleringsplan for E8 Sørbotn-Laukslett er i hovedsak i henhold til kommunedelplan for 
Ramfjorden av 2008 (plan-id 240). Her ble det foretatt en vurdering av trasévalg etter dagjeldende krav og 
kunnskap, der flere statlig regionale innsigelsesmyndigheter varslet innsigelser til østre trasé. 
Kommunedelplan 2008 skal ved motstrid også gå foran kommuneplanens arealdel for Ramfjorden 2017. 
 
Det er kommunedelplan for Ramfjorden 2013-2025 som ved motstrid skal legges til grunn av de to 
kommunedelplanene. Forholdet mellom kommunedelplan for Ramfjorden 2013-2025 og 
kommunedelplan 2008 for Ramfjorden reguleres av plan- og bygningsloven § 1-5 annet ledd. Denne 
fastsetter at ny plan går foran eldre. Dette medfører at kommunedelplan 2013-2025 avsetter arealet på 
vestre side av Ramfjorden til LNFR, og at dette er gjeldende arealformål. Detaljreguleringen vi nå har til 
høring er derfor ikke i tråd med gjeldende arealregulering i området. 
 
Hadde det vært et oversiktlig overordnet plannivå, som denne detaljreguleringen hadde vært i samsvar 
med, hadde det vært en klar styrke. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at selv om denne planen ikke 
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er i samsvar med overordnet plan, vil vedtak av denne detaljreguleringen gå foran nåværende regulering 
jfr. plan- og bygningsloven § 1-5 annet ledd. 
 
Planprogram og konsekvensutredning 
Planen er konsekvensutredet etter forskrift om konsekvensutredninger § 6 jfr. vedlegg I punkt 7 bokstav e) 
andre vei- og jernbanetiltak med investeringskostnad på mer enn 750 millioner kroner. Statens vegvesen 
fant at «Det skal ikke gjøres en fullstendig ny konsekvensutredning for tiltaket. Statens vegvesen har utført 
en faglig gjennomgang av konsekvensutredningen for kommundelplanen i 2008, og funnet at denne på flere 
tema fremdeles er dekkende. For noen tema er det behov for oppdateringer/utdypninger». Statens vegvesen 
har konsekvensutredet hensynet til reindrift, foretatt et nytt arealregnskap for landbruk og utarbeidet 
tilleggsutredninger for temaene nærmiljø, friluftsliv og naturmangfold. Fylkesmannen kom med flere 
innspill til varsel om oppstart og forslag til planprogram. Vi henviser her til vår videre redegjørelse for de 
enkelte fagområdene reindrift, landbruk, naturmiljø, friluftsliv og folkehelse, støy og samfunnssikkerhet. 
 
Det er i konsekvensutredningen til denne detaljreguleringen gjort en oppdatering av vestre trasé etter 
tabell fra konsekvensutredningen i 2008, slik at den er ajourført med innhentet kunnskap i anledning 
denne detaljreguleringen, se tabell 7-4 i planbeskrivelse/konsekvensutredning. Vi legger til grunn at 
samlet konsekvens for naturressurser etter oppdatert konsekvensutredning skal settes til -/-- (liten til 
middels negativ). At sammenstillingen av ikke-prissatte konsekvenser er angitt til– (liten negativ) i tabell 7-
4 Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser vestre trasé antar vi derfor er en inkurie. 
 
På bakgrunn av sakens historikk og oversendt planforslag med underlagsdokumentasjon vurderer vi at 
det er grunnlag for Fylkesmannen som innsigelsesmyndighet til å ta stilling til foreliggende planforslag. 
 
Medvirkning 
Fylkesmannen vurderer fremstilling av planforslaget ved digital modell og digital kartfortelling som godt 
egnet for medvirkning. Vi legger til grunn at fremstillingen har satt interessenter i stand til å undersøke 
detaljene i planforslaget. Det er avholdt oppstartsmøte den 16. desember 2019. 
 
Planen var i planforum den 23. januar 2020 og Fylkesmannen, Tromsø kommune og Statens vegvesen har 
hatt særmøter i saken. Fylkesmannen har også fått inntrykk av at Tromsø kommune og Statens vegvesen 
har gått langt i å involvere øvrige regionale statlige berørte aktører og berørte grunneiere.  
 
Vi kan ikke se at det har vært et opplegg for særlig medvirkning for sårbare grupper, som for eksempel 
barn og unge. Vi ber om at Tromsø kommune og Statens vegvesen ser på muligheter for slik involvering i 
planprosessen før vedtak. 
 
Samordnet bolig- areal og transport 
Fylkesmannen vil fremheve at vi anser det som viktig å få oppgradert hovedinnfartsåren til Tromsø 
gjennom Ramfjorden. Overordnet finner vi også at denne reguleringen er i tråd med statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig- areal og transportplanlegging hvis mål er å: «fremme […] god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling», og å legge til rette for «verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet». Planforslaget vil etter vår vurdering bedre hensynet til trafikksikkerhet 
og sikre en mer effektiv trafikkavvikling. Videre vil planforslaget det legge til rette for økt verdiskaping og 
næringsutvikling. 
 
Hensynet til reindrift 
Statens vegvesen har utført en oppdatert utredning av hensynet til reindrift i konsekvensutredningen ved 
bruk av forskningsinstituttet NORCE. Planforslaget berører reinbeitedistriktet Mauken/Tromsdalen. 
Hovedutfordringen av hensyn til reindrift er flyttleien lokalisert i Sørbotn. 
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I konsekvensutredningen for tema reindrift fremkommer det at flytt- og trekkleien i Sørbotn ikke har vært 
brukt på noen tiår, og at det derfor kan hefte noe usikkerhet ved i hvilken grad den kan fungere som 
flyttlei i dag. Fylkesmannen er enig i denne vurderingen og i innspillet vårt til oppstartsvarselet hadde vi 
derfor fokus på at flyttleien i Sørbotn mest sannsynlig bør omlegges. Vi anså det som usannsynlig at det 
vil være mulig å benytte seg av denne flyttleien etter at ny E8 er bygd og kommer i tillegg til allerede 
eksisterende bebyggelse. 
 
I reguleringsplanen legges det opp til en bru med et spenn på ca. 80 meter over Reipkrokelva. Her vil det 
være mulig å passere med ATV/scooter og vi antar at dagens flyttlei vil kunne opprettholdes ved at rein 
kan gå/drives under brua. Det er imidlertid knyttet en del usikkerhet til om dette vil fungere. 
Konsekvensutredningen oppfordrer til at flyttleien i Sørbotn formelt holdes åpent slik at distriktet kan 
prøve den, samtidig som man ikke baserer seg på denne flyttleien som den eneste muligheten for å krysse 
E8.  
 
Konsekvensutredning tilrår derfor en reinovergang i Lavangsdalen, ved Sarasteinen. Dette er for å 
tilrettelegge for funksjonell kryssing av E8. I oppstartsvarselet poengterte vi nødvendigheten av å se på 
avbøtende tilretteleggingstiltak i Lavangsdalen for å forbedre situasjonene for bruk av flyttleiene i dalen 
som krysses av eksisterende E8. Fylkesmannen legger til grunn konsekvensutredningens konklusjon om at 
det fortsatt råder en del usikkerhet omkring passasjen under bru ved Reipkrokelva, og vi er dermed 
positive til at planbestemmelsene legger opp til det avbøtende tiltaket ecoduct/reinovergang i 
Lavangsdalen. 
 
Fylkesmannen legger etter dette til grunn at tilrettelagt passeringsmulighet for rein som er innarbeidet i 
plankartet og beskrevet i plandokumentene, samt oppfølgende arbeid med reinovergang i Lavangsdalen 
vil være gode avbøtende tiltak. 
 
Hensynet til naturmiljø 
Naturmangfold - Ålegras 
Informasjon om ålegrasengene ved Leirbakken fremkom etter at detaljreguleringen for vestre trasé av 
2011 ble oversendt Tromsø kommune til vedtak. Dette er da et nytt og endret forhold som Statens 
vegvesen og Tromsø kommune må ivareta med den nye reguleringsplanen og i anleggesfasen. 
 
I rapport «Hydrofysiske og miljømessige konsekvenser av etablering av bru over Ramfjorden i Tromsø 
kommune» kommer det frem at strømforholdene forbi brua og utfyllingene kan bli betydelige endret. 
Etter vår vurdering kan endringer av strømforholdene gi vesentlige negative virkninger og i verste tilfelle 
føre til at ålegrasengene i området dør. For å avbøte denne mulige effekten foreslår vi at Statens vegvesen 
i prosjekteringsfasen utreder løsninger som gir minst mulig negative påvirkninger på ålegrasengene i 
nærområdet. 
 
Det vises for øvrig til enighet i referat fra møtet 20. mai 2020 mellom Fylkesmannen, Tromsø kommune og 
Statens vegvesen. 
 
Varmekjær gråorskog ved Leirbakken 
Varmekjær gråorskog i lia under Leirbakken vil bli berørt av grøfteareal mellom veg og skråningen. Et 
belte med skog langs vegen nederst i lia må tas bort for å gi plass til grøfteareal. Dette er høgproduktiv 
gråorskog med rikt naturmangfold og viktig økosystemfunksjon. De store forekomstene av marin leire 
avgir næringsstoffer som gir skog med svært høy produksjon. Vi er bekymret for at skogen blir skadet 
under anleggsarbeidet, mer enn det som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Vi foreslår derfor at det 
ses på tiltak som i størst mulig grad ivaretar gråorskogen ved Leirbakken. 
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Vannmiljøkvalitet - bru over Ramfjorden 
I konsekvensutredningen til kommunedelplan av 2008 ble det lagt til grunn en rapport «Hydrofysiske og 
miljømessige konsekvenser av etablering av bru over Ramfjorden i Tromsø kommune» utredet av Akvaplan-
niva i 2006 (APN-412.3654). Rapporten viser at en etablering av bru med veifylling og 12 pilarer vil 
medføre endringer i strømforholdene lokalt i terskelområdet (sterkere strøm og strømvirvler), men 
modellberegninger viser at det ikke ventes å ville medføre dårligere vannutskiftning eller redusert 
oksygeninnhold i bunnvannet i fjorden. 
 
Disse forutsetningene ble det ikke tatt høyde for i planforslaget, altså kart og bestemmelser, som ble 
sendt til offentlig ettersyn høsten 2011. Det ble heller ikke påpekt av Fylkesmannen. Statens vegvesen 
hadde altså ikke brukt resultatet/forutsetningene i konsekvensutredningen til å detaljregulere E8 og 
Fylkesmannen var ikke oppmerksom på at kart og bestemmelser ikke hadde konkretisert dette forholdet. 
Det burde vært angitt antall brupilarer, størrelser/dimensjoner, utfyllinger på havbunnen og regulering i 
flere vertikalnivå. 
 
Disse forholdene ble diskutert på møtet den 30. januar 2020 og Fylkesmannen forsto da at Statens 
vegvesen ville detaljregulere brukonstruksjon og ta stilling til brupilarer og at flere vertikalnivå skulle vises 
i de juridiske dokumentene til detaljreguleringen. På nytt møte den 14. april 2020 kom det imidlertid frem 
at Statens vegvesen ikke vil ta stilling til disse forholdene i detaljregulering av veianlegget, men legge til 
rette for fleksibilitet for valg av løsninger i prosjekteringsfasen, altså etter at de offentlige planprosessene 
er gjennomført. Konsekvensen er at annen statlig sektor og allmennheten er satt til side når det gjelder 
valg av løsning over Ramfjorden. Planforslaget gjør det svært vanskelig å ta stilling til virkninger av 
brukonstruksjon. I teorien kan vegvesenet, langt på vei, velge en løsning som bryter med forutsetningene 
gitt i Akvaplan-niva sin rapport. Tiltaket kan derfor få vesentlig større negativ konsekvens på fjordmiljø 
enn det som var lagt til grunn i denne utredningen. 
 
Etter enighet i møte 20. mai 2020 mellom Fylkesmannen, Tromsø kommune og Statens vegvesen ber vi 
om at det tas inn bestemmelse om at antall brufundamenter begrenses til maksimalt 12. Fylkesmannen 
ber om at videre prosjektering av brua ivaretar gjennomstrømningen i fjorden slik at den blir så godt som 
mulig og ikke dårligere enn virkningen forutsatt i utredningen Akvaplan-niva utførte 2006. 
 
Forslag til tydeliggjøringer i planbeskrivelsen 
Statens vegvesen er i plan- og bygningsloven unntatt krav om byggesak, forutsatt at veganlegget er 
fremstilt på tiltaksnivå i detaljreguleringen. I denne saken kan vi ikke se at dette er tilfellet og da særlig for 
utfyllingene og brukonstruksjonen over fjorden. 
 
Etter vår vurdering må det gjennomføres nye fjord- og strømmodelleringer ved byggesaksnivå der 
kommunen kan ta stilling til ulike brukonstruksjoners virkninger på fjordmiljø inkludert 
bløtbunnsområdene med ålegrassenger. Ålegrassenger er naturtyper med stor positiv samfunnsnytte, og 
må da tillegges betydelig vekt ved valg av løsning. 
 
Vi er kjent med at Statens vegvesen har et eget internt system med ytre-miljø planer og rigg og 
marksikringsplaner. Vi anbefales at det skilles mellom det som er interne krav og retningslinjer og hva som 
bør være gjenstand for et offentlig eierskap i detaljreguleringen. Vi anbefaler at de forhold som kan gi 
vesentlige virkninger på miljø og samfunn blir forankret i et miljøoppfølgingsprogram (jf. Plan- og 
bygningsloven § 12-7 nr. 12), i den grad tiltaket påvirker vannkvaliteten i fjorden. Dette gjelder særlig 
temaene fjordmiljø, bløtbunnsområder og ålegrasenger. Temaene er aktuelle både før - og etter 
gjennomføring av veitiltakene. 
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Forslag til øvrige bestemmelser: 
Revegetering – områdebestemmelser 
Områdene skal istandsettes, revegeteres og tilbakeføres til angitt arealformål i planen innen 1 år etter at 
anleggsarbeid er avsluttet.  
 
Ved revegetering skal det benyttes stedegne arter/frøblandinger som fremmer biologisk mangfold. 
 
Hensynet til samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen skal se til at planforslag i tilstrekkelig grad ivaretar hensyn til samfunnssikkerhet. Vi viser 
imidlertid til at når det gjelder sikkerhet på vei er Statens vegvesen særlig fagmyndighet i henhold til 
rundskriv H-2/14 og H-5/2018 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen har sett 
på risiko- og sårbarhetsanalysen med underlagsdokumentasjon og oppfølgingen av denne. 
 
Statens vegvesen har utført risiko- og sårbarhetsanalyse, samt underliggende rapporter på aktuelle 
områder. Aktuelt i planområde er skredfare og flomfare mot vei, samt grunnforhold. Risikobilde tilknyttet 
trafikksikkerhet og omkjøringsmulighet via eksisterende E8 er ventet å bli bedre ved planforslaget. 
Omkjøringsvei vil bedre mulighet for rask utrykning og gjøre øke stabilitet for ferdsel generelt. Videre vil 
trafikksikkerheten med betydning for liv og helse ved eksisterende E8 ventes å bli vesentlig forbedret. 
 
Skredfare er utredet og avbøtende tiltak er foreslått som vil sikre akseptabel risiko fastsatt i Statens 
vegvesens interne rutiner. Dette medfører at det ikke skal være større teoretisk sannsynlighet for at det 
kan gå ett skred pr. km vei enn hvert 100 år. Foreslåtte avbøtende tiltak var imidlertid ikke inntatt i 
oversendte forslag til planbestemmelser. I møte 20. mai 2020 har vi fått avklart at foreslåtte avbøtende 
tiltak hva gjelder skredforebygning medtas i planbestemmelsene som sendes til vedtak. Vi forutsetter at 
skredtiltak skissert i Skredfaglig rapport nr. B11172-SKRED-01 av 2020 innarbeides i planbestemmelsene 
slik at det stilles krav til plassering, minimum høyde og lengde på skredtiltakene. Vi forutsetter også at det 
stilles krav om at skredtiltak er realisert før veien åpnes. 
 
Det er ikke hensiktsmessig å gjennomgå hele ROS-analysen holdt opp mot føringer på området. Vi ber 
om at Statens vegvesen for fremtiden følger føringer inntatt i DSB sin veileder samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging og Statens vegvesens håndbok ROS-analyser i vegplanlegging nr. 632. 
 
Fylkesmannen uttalte til varsel om oppstart og forslag til planprogram at: «Siden dette er siste plannivå må 
reell fare kartlegges på dette plannivået, og relevante undersøkelser være vedlagt planen når den sendes på 
høring». Dette medfører at rapport om islast på brua skulle vært vedlagt forslag til detaljregulering, som er 
siste plannivå. En viktig grunn for å utrede og dokumentere endringer i risiko- og sårbarhetsbilde som 
følge av planforslaget, og avbøtende tiltak for å sikre akseptabel risiko, er at berørte aktører skal gis 
anledning til å vurdere og eventuelt komme med innspill til for eksempel om foreslått utforming av bro vil 
sikre akseptabel risiko. Dette er krav til planprosess for å sikre at saken blir godt opplyst. Avbøtende tiltak 
bør så langt som mulig være innarbeidet i planbestemmelser og plankart, jfr. vårt innspill til 
skredforebygging. Fylkesmannen vil imidlertid ikke overprøve de faglige vurderingene utført av Statens 
vegvesen som særlig fagmyndighet på området, og vi nøyer oss med å påpeke dette forholdet. Vi ber om 
at islast ivaretas videre i planprosessen. 
 
Vi viser for ordens skyld også til at kommunen har ansvar for å påse at hensynet til samfunnssikkerhet 
ivaretas. Fylkesmannen mener at i alle fall deler av denne planen ikke er utredet på tiltaksnivå. Det medfører 
at for eksempel forhold som omhandler utforming av brua rammes av søknadsplikt til kommunen etter 
plan- og bygningsloven. Dette innebærer så vidt vi kan se at kommunen kommer i posisjon til å gjennomgå 
disse delene av planen med tanke på å ivareta samfunnssikkerhet senere i prosessen. 
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Videre legger vi til grunn at forhold tilknyttet sikkert drikkevann ivaretas av Statens vegvesen med 
Mattilsynet som er særlig fagmyndighet for sikkert drikkevann i henhold til rundskriv H-2/14 og H-5/2018 
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
Hensynet til friluftsliv og landbruk 
Statens vegvesen har foretatt tilleggsutredninger og innarbeidet avbøtende tiltak for friluftsliv og 
landbruk. Etter dette er vår vurdering at hensyn til friluftsliv og landbruk er ivaretatt. 
 
Hensynet til støy 
Støyømfintlig bebyggelse langs foreslått trasé er kartlagt. Statens vegvesen har klassifisert 27 boliger i gul 
støysone basert på et skille med 56 desibel mot fasade. Disse bygningene vil bli gjenstand for en 
grundigere vurdering før bygging av ny E8 blir igangsatt. Dette vil sikre at de har tilfredsstillende 
uteområder med tanke på lys og støy, samt at innendørs støynivå i rom med støyfølsom bruk ikke 
overstiger 30 dBA etter utbygging. 
 
Fylkesmannen har i møte med Tromsø kommune og Statens vegvesen 20. mai 2020 fått avklart at 
ytterligere syv bygg med kartlagt nivå 55 desibel mot fasade skal medtas i tabell 5 for gul støysone. Dette 
innebærer at de får vurdert lokale støytiltak. Dette vil oppdateres i støykart, støyrapport og 
planbeskrivelse.  
 
Videre vil Statens vegvesen innta krav i bestemmelsene til minimum dimensjonering, høyde og lengde på 
de tre støyvollene som er foreslått i plandokumentene. Én støyvoll er planlagt i Reipkrokdalen og to ved 
Hans Larsa-neset.  
 
Videre mener Fylkesmannen at fellesbestemmelse punkt c) som omhandler støy er for vagt formulert. 
Etter enighet i møte 20. mai 2020 vil bestemmelsene endres slik at de ivaretar at støynivå på 
uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål skal, så langt det er teknisk og 
økonomiske forsvarlig etter kost/nytte-vurderinger ikke overstige verdiene i T-1442, tabell 3. Det 
forutsettes også at det i rekkefølgebestemmelse inntas krav om at alle støytiltak skal være realisert før 
veianlegget tas i bruk. 
 
Avsluttende kommentar 
Samlet sett finner Fylkesmannen at samfunnsinteressene for ny vei veier tyngre enn de interessene som vi 
har kommentert at berøres negativt.  
 
Vi er tilgjengelige for spørsmål og drøftinger om kommunen ønsker det. Ved skriftlige henvendelser bes 
det om at saksnummeret oppgis. 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Kristian Rønningen 
leder for planseksjonen 

  
 
Oddvar Brenna 
fagkoordinator 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
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              Ramfjordbotn, 11.05.2020 

 

 

INNSIGELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR E8 RAMFJORD 

Vi finner ikke at det er planlagt noe buss‐stopp på strekningen Mostad – Hanslarsanes.    

Bussrutene mellom Tromsø og resten av verden blir på ny E8 å passere Hanslarsanes, det kan være 

passende å bygge ett buss‐stopp i tilknytning til T‐krysset på Hanslarsanes.   I forbindelse med 

opprydding på rigg‐ og anleggsområdet for brua vil det være høvelig å se på muligheten for å 

plassere ett buss‐stopp der. Ser at det muligens blir anlagt en utfartsparkering på det samme 

området, og da vil det også være naturlig å ha ett buss‐stopp i forbindelse med denne. En tanke er jo 

også pendlerparkering på Hanslarsanes og ekspressbuss til Tromsø sentrum, det vil redusere 

trafikkmengden på strekningen inn til sentrum. 

Bybussenes distriktsruter har ikke noe godt busstilbud for reisende som er avhengig av kollektiv 

transport.  For eksempel er det ingen busser fra fredag ettermiddag til mandag morgen som kjører 

dagens fv7902. Ett annet poeng er jo at det oppfordres til å bruke kollektivtransport, for at reisende 

skal gjøre det må det være godt utbygde tilbud og god tilgjengelighet for at det skal være attraktivt 

for publikum. Ett buss‐stopp på E8 vil bety at reisende også kan benytte andre rutegående busser 

som ett supplement til dagens bussruter.  

   

 

Med vennlig hilsen 

Søndre Ramfjord grunneierlag 

 

Gerd Rognstad 

Sekretær 

Sign. 
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Viktige elementer ved E8 vestsida er at det blir avkjøring mot Andersdal ved Hanslarsaness, 

slik at fantastiske østsida av Balsfjord kan nåes raskere. Videre bør det etableres nok 

avkjøringer / parkeringsplasser langs strekninga innover Ramfjord ettersom et fantastisk 

fjellterreng og turområde ligger ei nær gåavstand ovenfor nyvegen. Det må ikke bli slik at 

man må parkere på vegskuldra / i veggrøfta for å kunne utnytte turområdet. Hastighet bør ikke 

være førsteprioritet på denne nystrekninga, men heller avkjøringer for å kunne nyte natur og 

utsikt. Det er dette som er styrken med vegbygget på vestsida av fjorden : man tar i bruk 

skyggesida av fjorden til vegbygget, samtidig som man får nær tilgang til fantastiske 

turområder på fjordens vestside, og utrolige boområder på Balsfjordens østside. 
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20.05.2020 

Innspill til reguleringsplan E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé (deres ref 20/8402-139) 

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 (36/1+2) med bo og driveplikt 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 fratar meg adgangen til å bruke skogs- og landbruksmaskiner på store 

deler av min eiendom. Dere omtaler en mulighet for å passere vegen til fots ved 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. Her er det umulig å anlegge vegadkomst til 

øvre del av min eiendom. Jeg er avhengig av en farbar tilgang til platået på ca. kotehøyde 60m, som vist i 

figur 1. På dette platået skal jeg opparbeide marken til landbruk. Jeg ønsker derfor at det etableres en 

passeringsmulighet under E8 ved ca. koordinater 7717565N  665035Ø (EU 89, UTM 33), hvor den planlagte 

vegen krysser et bekkeløp. Her finnes det fra tidligere en veg, som dog ikke har vært brukt de senere år (på 

grunn av langvarig arveoppgjør). Denne plasseringen av et krysningspunkt gir meg en akseptabel tilgang til å 

høste av skog og mark.  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. Det blir en 

lang, flat omvei å gå til Storkollen via Reipkrokelva. 

 

Figur 1 Kart over adgangsveg til skog og tidligere (og fremtidig) kulturbeite samt potetåker. 

Jeg bemerker også at den nye veien planlegges med store høydevariasjoner. Derav legger jeg særlig merke til 

at vegen på min eiendom skal føres i en stigning med et forbikjøringsfelt. Dette leder til kraftig forurensning 

med både støv, eksos og støy, noe som forringer min livskvalitet og potensielt mine landbruksprodukter. 

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 
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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 prosjektregnskapet 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. 

 

Figur 2 Tenkt linjeføring for tunnel eller skredoverbygg 

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 lenger opp for å unngå 

forurensning 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 

https://porr.at/en/projects/celleswald-avalanche-gallery/
http://veidekke.no/om-oss/nyheter-og-media/temasaker/article17016.ece
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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.  

 

Figur 3 Sak om Akvaplan Nivas utredning og dennes gyldighet i forhold til valgt brumodell. 

Jeg forutsetter videre at det etableres støyskydd på bruen over Reipkrokelva og videre nordover min 

eiendom da det ut ifra deres 3D modell ser ut til at jeg får direkte siktlinje til trafikken fra mine bygninger. 

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 sannsynligvis også i fremtiden å måtte kjøre etter dagens E8. Å kjøre 

etter fylkesvegen mot Andresdalen helt frem til ny bru over Ramfjorden er jeg noe betenkt overfor. 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 over 

fjorden 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 hele 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 transportbehovet i et større, og mer hensiktsmessig 

perspektiv.  

Med hilsen 

Harald Bjørn Hansen 

Andersdalsvegen 76 

9027 Ramfjordbotn 

Tlf.: 91 81 91 56 



Fra: Isabella Hansen <isebell.89@gmail.com> 
Sendt: 20. mai 2020 19:12 
Til: Firmapost 
Emne: E8 Sørbotn Laukslett 
 

Merknader,  

Jeg ønsker følgende: 

1. Støyskjerming hele veien langs brua over Reipkrokelva forbi min eiendom Gnr 36 bnr 8, 

og forbi naboeiendommen Gnr 36 bnr 1 og 2 som ligger helt inntill min.  

2. At brønnen som fører vannet til mitt hus må flyttes til oversiden av veien, da den idag 

ligger like der veien er planlagt over Reipkrokelva.  

3. Jeg ber også om at aletrnativer til en berg-og-dalbane-veg ses på slik at jeg slipper et 

forbikjøringsfelt som går i oppoverbakke rett forbi min eiendom. Veien burde legges så rett 

frem i terrenget som mulig. Tunnel bør annlegges for å sikkre mot ras.  

4. Jeg krever også at dere ordner med kjørbar undergang under veien opp til marka og fjellet. 

Denne skal være tilgjengelig for både traktor og nødvendige gravemaskiner for annlegg av 

skogsvei, henting av ved og lignende. Dette burde være en selvfølge og jeg ser ingen grunn til 

at det på dette området skal gjøres forskjell på folk. Dere har tilrettelagt for undergang for 

kjøretøy for de andre som bor langs veien på vestsiden.  

5. Jeg ønsker at dere skal starte hele byggeprosessen av veien med brua over fjorden til 

Leirbakken, da hele prosjektet etter mitt syn står og faller på at dere greier å bygge denne 

uten at det ender med samme katastrofe som brua dere prøvde å bygge på Breivikeidet. 

Dersom dere bygger hele veien langs vestsiden av fjorden og ikke lykkes med å få brua til å 

stå såpass at den blir trygg å kjøre over, vil dere ha rasert hele vestsiden av fjorden til ingen 

nytte, og ikke minst vil dere ha kastet bort en sabla stor sum med penger.  

 

Jeg kan ikke se at noen disse tingene er tatt hensyn til i det forslaget til reguleringsplan som 

dere nå har kommet med. Jeg ønsker at jeg får skriftlig svar på at dette vil bli tatt hensyn til 

før dere går i gang med byggingen av dette prosjektet.  

 

Mvh  

Isabella Hansen  



Fra: Magnar Richardsen
Til: Firmapost
Emne: Tilsvar, plan - forslag til detajregulering E8 Sørbotn-Laukslett vestre trase
Dato: tirsdag 26. mai 2020 10:20:18

Som Ramfjording født og oppvokst på vestre side har jeg selvfølgelig mening om en så
inngripende og kostbar bygging.
Østre alternativ er utredet og støttet av samferdselsdepartemanget i tråd med dette. Vegen
hadde klar retning mot tunellinnslaget for planlagt tunell (tindtunellen) for avkorting ev vegen til
Tromsø. Det samme for vegproblemene som innen «kort tid» blir på strekningen Norberg –
Tromsdalen. Trodde at vegen hadde perspektiv for fremtidig trafikk mot Tromsø. (40
årsperspektiv). Det planforslaget som kom på nytt med vestre alternativ, via avgått vegsjef, anses
som en handling i kraft av hans stilling med monopol-makt.
Hvordan dette kan overprøves en vedtatt plan fra regjeringen, er for meg ufattelig. Jeg har via
fremlagte estimerte kostnader blitt kjent med en sum som var satt som vesentlig lavere med
vestre trase`. Enkel regning viser at beløpet som er fremlagt er totalt (eller bevist feil) feil. Bare
med beregning ev kostnader med bruer som må bygges på strekningen, så dekker ikke den
estimerte kostnaden for hele vegprosjektet det som bruene koster. Prisene på meter brubygging
er noe vegvesnet selv har i annen sammenheng opplyst.
Det er ikke en øy som skal forbindes til fastlandet med en bru. Har fått innsikt i at
fundamenteringen blir svært kostbar med steinfyllinger rundt brupeelene. Stein som må tas ut
og fraktes langt. Ut fra estetiske normer så blir jo også dette en katastrofe.
Jeg er blitt kjent via forrige gang da plan var laget, så er traseen tegnet gjennom min eiendom,
inkludert uthus og hovedhus. Laukslett 223. Eiendommen 27/4. Dette er også bekreftet for
denne plan, da det i vinter ble foretatt prøveborring på eiendommen.
Jeg er absolutt i mot vegplan for vestre side E8 Sørbotn- Laukslett.
Med hilsen Magnar og Irene Richardsen

mailto:magnar.richardsen@outlook.com
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Fra: Odd Harald Johansen <odhjohan@online.no> 
Sendt: 8. juni 2020 21:33 
Til: Firmapost 
Emne: 5 merknader 
 
fra Odd Harald Johansen og Evy Wilhelmsen 37/1. 35/13 
 
1 vi vil ha vannkummen flyttet over ny E8 . Vi har felles vannkomme med 
37/11 samt at 37/5 knyttes 
til. Da må det opp på dimisjon på vannlednigen fram til tilknytningen 37/5.OG det skal ikke være 
flere på den vannkummen. 
 
2 Busstopp på for expressbussene 
 
3 Sterkt mot stor utfylling i fjorden under Skredkollen og hvilken konsekvens nedslammingen av 
bunnfaunaen har. 
 
4 Sterkt mot bru med mange brupilarer i en strømsvak fjord og hvilken konsekvens det har for 
fjorden. 
 
5 Det må komme veg til 35/13 Fredheim over E8 
 
 



Breivikeidet utviklingslag 

Sjursnesvegen 12 

9027 Ramfjordbotn 

 

 

Statens vegvesen 

          8.juni 2020 

 

Saksnummer 20/8402 

HØRINGSUTTALELSE PLANFORSLAG E8 SØRBOTN - LAUKSLETT 

Breivikeidet utviklingslag har gjennomgått planforslaget, og har en del merknader. 

 

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  til 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 i januar -20. 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. 

Ut i fra dagens situasjon, med 2 nye ras i det samme området ved Hanslarsnes, synes vi situasjonen 
er kritisk, og må hensyntas. Dette gjør situasjonen veldig usikker for beboerne i området, og vil ikke 
minst, være en fare under og etter utbygging. 

Det er også kjent at husene på Leirbakken rister når vogntog kjører forbi, slik at de ustabile 
grunnforholdene må være på denne siden også. Maskinene kjørte seg fast ved grunnboringene der, 
og viser vel at dette er ustabile forhold.  

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

E8 på vestsiden blir ikke å avhjelpe trafikksituasjonen i Ramfjord. All trafikk som kommer nordfra vil 
fortsatt gå rett igjennom Fagernes sentrum. Vogntog som kommer nordfra, og fra Nord-Lenangen, vil 
fremdeles kjøre gjennom knutepunktet Fagernes.  Midt mellom skolen og barnehagen, hvor 



skoleelevene krysser Fv91 uten gangbru eller tunnell, rett under en bratt bakke. De vil fremdeles 
kjøre til Tromsø via Nordbotn, og de 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 gjøre Ramfjordmoen 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 også planlagt et stort industriområdet på Ramfjordmoen, jfr avisartikkel i Nordlys 19.05.20, 
som forsterker dette behovet. Dette vil gi arbeidsplasser i distriktet/området, noe som er viktig for 
Tromsø kommune. Dette vil gi store positive ringvirkninger i Ramfjordområdet. 

Det er altfor lite fremtidsrettet tenking i Vegvesenet. Alt handler om en vegbit i gangen. Det tenkes 
lite 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 på 
orienteringsmøtet, 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 
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 fordelaktige.  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 gjennomslag for  bygging av jernbane nord for Narvik (men det er en helt annen sak) 

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, og ber de 
revurdere planene. 

 

Mvh 

Breivikeidet Utviklingslag 



Fra: solvulf
Til: Firmapost
Emne: Innspill til reguleringsplan E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trase" (deres ref. 20/8402-139) 09.06.2020
Dato: tirsdag 9. juni 2020 18:49:07

Hei,
som berørt grunneier tillater jeg meg herved å sende inn mine merknader til pågående
reguleringsplan.
Jeg er ikke enig i foreslåtte trase’ valg for E8 på vestsiden av Ramfjord. Jeg mener at det
riktige valget av E8 er østre trase’. Viser til protest mot planprosessen til Fylkesmannen
30.12.2019 fra Tindtunellen 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 over 5% stigning.
Veien vil også forårsake mye CO2-utslipp, helt unødvendig i forhold til å legge E8 på
østsiden av Ramfjord. Dette er noe som stort sett hele Ramfjords befolkning ønsker. Det er
kun noen få personer fra Andersdal som vil ha vestre alternativ, og merk dere 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 enda ikke har avklart hvilken brotype som skal bygges fra Hanslarsanes til
Leirbakken. Det er store kostnader som fortsatt er uavklart, det gjelder priser som er
knyttet både veien og til broen. Det er derfor ikke korrekt nå, og sammenligne prisene for
vestre og østre vei alternativ, uten at alle kostnader er tatt med i sammenligningen. Det
blir ikke en sannhet, men en bløff og det kan ikke Ramfjords befolkning godta og leve med.
Vestre trase berører tidligere uberørt natur og viltområder på en helt annen måte enn
østre trase’. Fjordens liv og biologi blir påvirket av flere lange steinfyllinger og bruas
stengsler, pluss stenging av fjordinnløpet i ca. 1/3 av fjordbredden. Analysen av
vannutskifting og isforhold er utilstrekkelig, ettersom mye av dette er utført FØR valg av
brutype og fundament er sluttført.
Vil også bemerke at veien som er foreslått som trase’ valg på vestsiden av Ramfjord vil gå
over min tomt (Gnr.36, bnr.9 ) og min søsters tomt (Gnr.36, bnr.10). Det er vår arv etter
våre foreldre som ville << at alle barna skulle få arve en bit av sin hjemplass >>, det var
ordene som de skrev om tomtene våre. Dette var veldig viktig for våre foreldre, men
selvfølgelig var det like viktig for oss barna også.
Ny trase’ vil okkupere ledige viltområder som er blant de mest uberørte områdene hittil i
hele fjorden Konsekvensene for fjordens dyreliv ser ikke ut til å være tilstrekkelig vurdert.
Med hilsen fra
Solveig Holte Johansen

mailto:solvulf@frisurf.no
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Fra: polrport@online.no
Til: Firmapost-nord; Firmapost
Emne: Merknader til E8 regplan for vestre trase, sak 20/8402, fra Tindtunnelen Tromsø AS.
Dato: tirsdag 9. juni 2020 20:45:47
Vedlegg: Vegvesenets svar og villedning om E8 i Ramfjord..msg

tindtunnelen ny 4.jpg
Trafikk prognoser og samfunnsøkonomi for E8 vestre trase 2020..msg

Til Tromsø kommune, Byutviklingsavd
Statens Vegvesen reg nord
Merknader til E8 regplan for vestre trase, sak 20/8402, fra Tindtunnelen Tromsø AS.
Vi viser til regplan forslag kunngjort 28. april 2020. Her fremmes merknader til regplanens
innhold, forslag og forutsetninger/grunnlag for planens utarbeidelse.

Fylkesmannens brev av 12. mars 2020.
Fylkesmannen sendte kopi av sin uttalelse til kommunen og Vegvesenet før formannskapets
behandling av planprogrammet 17. mars. Fylkesmannens uttalelse ble ikke fremlagt til
formannskapets behandling. Dette er en opplagt saksbehandlingsfeil med konsekvenser for
regforslagets og KUs behandling, utforming og utredning. Både Vegvesenet og kommunen
mottok kopi fra Fylkesmannen 12. mars.
I brev av 12. mars uttalte Fylkesmannen at tiltakshaver plikter å utrede en sammenligning
mellom østre og vestre trasevalg, og fremlegge en begrunnet og anbefalt konklusjon vedr
trasevalget. Dette skal inngå som en del av KU (konsekvensutredningen) i planprosessen.
Ved at Fylkesmannens uttalelse ble tilbakeholdt fra formannskapets behandling, så er regplanen
fremlagt og utført uten det utredningsgrunnlaget som Fylkesmannen har krevet.
Det er grunnlag nok til å avvise den behandlingen som er i ferd med å utføres, og kreve at
planprosessen stilles tilbake til situasjonen før formannskapet behandling, før KU og regforslaget
ble utformet.
Vegvesenets anførsler.
I Planbeskrivelsen s 14 anfører Vegvesenet at KUs forskrifter tillater ny plan uten ny KU når
traseen ikke er vesentlig endret fra forrige behandling. Vegvesenet hevder at dette er
situasjonen i denne saken.
Vegvesenets påstand er helt uriktig og et forsøk på misvisende beskrivelse av saken. Vestre trase
er ikke endret stort fra forrige utgave. Likevel kan nevnes at det er foretatt en del endringer i
skredområder, skredsikringer og utvidelse av planområdet for å dekke disse. Mer vesentlig er
endringer av stigninger og fall i vegbanen både for hovedbrua og traseen mellom Sørbotn og
Hans Larsanes. Ifølge Vv har man også endret hovedbruas fundamentering og utforming ved at
brua gjøres rettlinjet istedenfor å svinge. Til sammen blir dette en del endringer.
Men endringer i østre trase er mye viktigere og mer betydningsfulle. Da blir tidligere
sammenligning i 2008 foreldet og uaktuell. Den er ikke en gyldig sammenligning i dagens
situasjon.
Østre trase har mye større endringer siden 2008. Det viktigste kan være at Vegvesenets påfunn
om en vegtrasesløyfe rundt Nordbotn ikke er aktuell, uansett om man skulle velge østre eller
vestre E8-trase. Denne vegsløyfen har hele tiden vært Vegvesenets påfunn for å lage en «østre
trase» som kunne avvises i en sammenligning.
Vegdirektoratet utformet planprogram for E8 Tindtunnelen i 2004.
Tindtunnelen fra Ramfjordmoen til Tomasjord inngår i østre trase for Ramfjord og for resten av
E8 henimot Tromsø sentrum. I 2003 utformet Vegdirektoratet planprogram for Tindtunnelen
mellom Ramfjordmoen og Tomasjord. Vi fremmet KU med planforslag i 2008 til kommunens
behandling, og vi fornyet dette i 2012. Kommunen har ikke behandlet vårt planforslag og KU
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Vegvesenets svar og villedning om E8 i Ramfjord.



 


 


 


 


Vegvesenets svar og villedning om E8 i Ramfjord.


 


Av Magne Nymo og Terje Walnum, styret for Tindtunnelen.


 


Vegvesenet svarer på spørsmål om E8 og bl a Tindtunnelen 5.mai i iTromsø etter spørsmål fra Gunnar Pedersen og Tore H Hansen. I svaret har Vegvesenet hevdet opplysninger om Tindtunnelen og østre trase i Ramfjord som er noe fjernt fra virkeligheten, for å si det forsiktig.


 


Som kjent er vestre E8-trases reguleringsforslag fra Vegvesenet til behandling nå i kommunestyret. Derfor er det viktig for velgerne i Tromsø og de folkevalgte i kommunestyret at opplysninger om prosjektet er mest mulig objektive og korrekte.


 


Tindtunnelen på 10,5 km, 4-felts og dobbeltløps, med 2 km 4-felts Europavei over Ramfjordmoen er detaljberegnet av Rambøll Norge AS i 2012, og justert med kostnadsindekser for tunneler til 2.564 mill kr i 2018 prisnivå. 


 


Vegvesenet overdriver med 65 %.


Vegvesenet oppgir kostnader for Tindtunnelen i 2018 til 4.250 mill kr. Denne fantastiske overskridelsen på 1.686 mill kr og ca 65 % er Vegvesenets bidrag til myten om at østre E8 skal koste mer enn vestre trase.


 


Rambøll Norge AS gjorde en detaljert kostnadsanalyse basert på Tindtunnelens prosjekttegninger. Vegvesenets «beregning» i 2018 er basert på prinsippet «gjett på et tall som passer oss». Denne unøyaktige holdningen er grunnlaget til Vegvesenet for å hevde at vestre E8 er «rimeligere» å bygge.


 


Vegvesenet har ingen hemninger med å hevde 65 % høyere kostnader enn anerkjente rådgivningsfirmaer som blir brukt av Vegvesenet til andre anleggsoppdrag.


 


Nytt «pålegg» for østre trase.


Overdrivelsen på 1.686 mill kr brukes videre av Vegvesenet til å hevde at østre E8 med Tindtunnelen koster 6-7 milliarder fram til Tromsdalen. Vegvesenet later som vegslyngen i Ramfjord rundt Nordbotn inngår i østre E8-trase, en ny tilleggs-bløff.


 


Vegvesenet gjør rett i å oppfatte at E8 skal helt fram til Tromsdalen. De vet at E8 må til Tromsdalen, men later som E8 slutter på Laukslett, og dermed blir Vegvesenets «vurderinger» noen skjeve og misvisende beskrivelser av fakta. Velgerne, næringslivet og våre folkevalgte er ikke tjent med Vegvesenets feilbeskrivelser. Tvert imot, Vegvesenet er egentlig forpliktet til å levere objektive og hederlige vurderinger. Men for E8 i Vegvesenets region nord gjelder ikke fakta. 


 


Når E8 trekkes videre fra Laukslett til Tromsdalen og Tromsøysundtunnelen, så snakker vi om en helhetlig løsning på østsida med Tindtunnelen. På vestsida fra Leirbakken kan vi anbefale at de bruker en vestre versjon av Tindtunnelen til Tomasjord. Det blir tross alt bedre enn å kjøre rundt Laukslett – Hundbergan – Sandvikhøyden – Berg – Nova – Tomasjord.


 


Virkelig sammenligning.


Tindtunnelen til Leirbakken blir ca 1,5 km lengre enn til Ramfjordmoen/østre, dvs ca 400 mill kr dyrere. Fantasiveien til Vv rundt Nordbotn skal ikke bygges, dvs ca 900 mill i innsparing der for østre trase. Dvs at østre E8-trase med Tindtunnel koster ca 900 mill kr MINDRE enn vestre. Oppstillingen er som følger:


 


                                                                                                                       Østre E8       Vestre E8


Tindtunnelen til østre eller vestre                                                               2.564            2.964


Styringsmål(anleggsbudsjett) fra dept’et                                                   2.330            1.890  


Bygger ikke «veisløyfa» rundt Nordbotn                                                 -    900


Omtrentlig anleggssum                                                                                 3.994            4.854


 


Tallene er i mill kr. Vi ser at alternativene kan være noenlunde like hvis man later som man skal bygge Vegvesenets fantasi-vei rundt Nordbotn. Vegvesenets påstand om 6-7 milliarder for å bygge østre E8 med Tindtunnelen kommer her i rette lys.


 


Vestre bru og leiremasser med store overskridelser.


I anleggsbudsjettet for vestre på 1.890 mill kr gjenstår usikkerheter ved at Vv skal velge brutype, velge brufundament og derved omfang for den lange steinfyllinga. Langs vestre trase fra Hans Larsanes til Sørbotn er det nå gjennomført grunnboringer som viser store masser av leire og silt i vegtraseen som blir nødvendig å grave ut, laste opp og kjøre bort, samt finne nye masser, kjøpe inn, transportere og få på plass. Disse enorme mengdene var heller ikke kjent da anleggsbudsjettet ble beregnet. Når budsjettet ligger an til å sprekke radikalt, så plikter Vv å underrette Samferdselsdept’et, som sitter i saksa som oppdragsgiver for Vvs nye regplan. Deponier for massene og massetak for nye masser plikter de å ha med i regplanen.






Trafikk, prognoser og samfunnsøkonomi for E8 vestre trase 2020.



 


 


 


 


 


TRAFIKK, PROGNOSER OG SAMFUNNSØKONOMI FOR E8 VESTRE OG ØSTRE TRASE 2020.


 


Vegvesenet har utgitt en Planbeskrivelse og konsekvensutredning (KU) til regforslaget for vestre E8-trase. På side 17 står alt som vi kan finne om trafikk i hele denne planen.


 


De oppgitte trafikknivåene har ingen forklaring som gjør dem forståelige for oss. Vi gjengir dem med vår tolkning, ettersom Vegvesenet ikke besvarer spørsmål om betydning og forklaring.


 


Vegvesenets offisielle trafikktellinger bruker vi til å vise Vegvesenet reg nords avvik fra objektive, offisielle tellinger i vurderinger i regforslaget for E8. Vi foretar en sammenligning med østre E8-trase, som egentlig er Vegvesenets oppgave. Men Vegvesenet avviser å utføre det som Fylkesmannen krever av en objektiv utredning og sammenligning i Fylkesmannens brev av 12. mars 2020.


 


Planbeskrivelsens trafikk-størrelser.


Her følger det som Vegvesenet oppgir:                     


                      E8 delstrekning                                   ÅDT 2019             Tungtrsp


           Lavangsdl/Kryss Sørbotn                                 3.850                     18 %


           Sørbotn – Fagernes                                          4.250                     15 %


           Fagernes – Laukslett                                        5.350                     13 %


 


Hvis man skal tro på dette, så er trafikken i Lavangsdalen 400 kjt pr døgn mindre enn trafikken Sørbotn – Fagernes, og andel tungtrafikk endres fra 18 til 15 %. Trafikktilskuddet fra Andersdal og vestre Ramfjord med eiendommene Sørbotn – Fagernes skal da utgjøre tilsynelatende ca 10 % av totalen på E8 her. Dette er urealistisk, og andelen er mindre enn halvparten av dette.


 


Veksten fra sør for Fagernes til vest for Fagernes oppgis til ÅDT 1100. Dvs at Fv 91 og boligene rundt Nordbotn tilfører en andel på 20-25 % av E8-trafikken, og andel tungtrafikk kryper videre nedover. Ingen av de oppgitte trafikktallene er basert på gjennomførte tellinger (Det burde ha vært opplyst fra Vegvesenet.)          


 


Nærmeste offisielle heldøgns telling til Laukslett og Ramfjord er på E8 Sandvikhøyden. Der var trafikknivå i 2018 ÅDT 5973 og i 2019 ÅDT 6000. Dette kan sammenlignes med Vegvesenets oppgitte trafikknivå ved Laukslett på  5.350 ÅDT. Så kan man spørre om trafikk-«lekkasjen» Laukslett – Sandvikhøyden er på 650 ÅDT, dvs over 10 % av E8-trafikken. Dette er også urealistisk. Oppgitt trafikknivå ved Laukslett er ca 10 % for lavt. For Ramfjorden er Sandvikhøyden med ordentlig telling den viktigste trafikkstørrelsen, men den holdes likevel helt utenfor Vegvesenets analyse.


 


Vegvesenet ønsker ikke å bruke ressurser til å frembringe et realistisk nivå for trafikken i Ramfjord. Blant ca 20 oppgitte medarbeidere i Planbeskrivelsens forord er det ingen som har oppgitt trafikk som arbeidsområde.


 


Vegvesenets oppgitte trafikktall for ulike strekninger i Ramfjord har et ganske fjernt forhold til virkeligheten. De samfunnsøkonomiske beregningene bygger på trafikktall for sammenligning mellom mulige trasevalg. Dermed blir de samfunnsøkonomiske beregningene misvisende og ganske urealistiske.


 


Vegvesenets prognoser.


På samme s 17 har Vegvesenet sine trafikkprognoser med prognoseår 2045. De oppgir for delstrekningene:


 


                                                                        ÅDT 2045


            Sørbotn – Hans-Larsanes                   5.200


            Hans-Larsanes - Laukslett                  5.800


 


Tallene har ingen forklaring. Det fremgår ikke om sistnevnte omfatter trafikk til/fra Fv 91 og østre Ramfjord. Vi kan anta at denne trafikken er eksklusive i tallene, men i så fall blir det ÅDT 600 i forskjell for de 2 strekningene. Dvs at Andersdal og vestsida av Ramfjord skal bidra med ÅDT 600. Det er også helt urealistisk. Disse trafikknivåene hevdes å være brukt i de samfunnsøkonomiske beregningene. Da blir det hele bare en større farse.


 


Med dokumentert årsvekst 2,5 % forbi Sandvikhøyden blir trafikken der på ÅDT 11.381 i 2045. Vvs prognose for Laukslett er ÅDT 5.800 i 2045. I tillegg kommer trafikk til/fra Fv 91 og østre Ramfjord som i dag er på ca 40 % av totalen ved Sandvikhøyden. Ved at Vegvesenet antar mindre vekst (1,0 %) enn den dokumenterte veksten, så blir trafikknivå i 2045 beregnet ca 15,1 % for lavt. Det viser igjen at Vv ikke oppfatter trafikkflyt og trafikkfordeling i Ramfjord, og de bruker ikke ressurser til å oppnå noen forståelse. De samfunnsøkonomiske beregningene blir uten noe holdbart grunnlag. 


 


Andre trafikkstørrelser og samfunnsøkonomisk resultat.


Vegvesenets Planbeskrivelse s 73 – 74 har en tilsynelatende oppsummering av økonomisk resultat for vestre trase. Blant resultatene fremkommer netto nytte som oppgis til -578 mill kr, dvs et stort negativt samfunnsøkonomisk resultat. Dette er ment å være en sammenligning mellom vestre trase og alternativ 0, dvs dagens vei. Her er ingen sammenligning mellom østre og vestre trase, slik Fylkesmannen har krevet i brev av 12. mars i år.


 


Andre antatte resultater er innsparing av 1358 tonn CO2-ekvivalenter og 40 færre personskadeulykker. Dette er sum over en 40 års periode, og da er resultatene meget svake, for å si det mildt. Her skal hensyntas at trafikknivået er antatt 10 % for lavt i utgangspunktet og ca 15 % for lavt etter 20 år. Deretter kommer Vegvesenet lengre bort fra virkeligheten.


 


Trafikkfordelene ved østre trase.


Kartskissen vedlagt kan bidra til å belyse noen av endringene i trafikken.  Kartet viser østre trase med Tindtunnelen, vestre trase med bru og steinfyllinger, og Vegvesenets veisløyfe rundt Nordbotn som de hevder skal inngå i østre trase. Ingen av tilhengerne til østre trase godtar eller ønsker den ekstra veisløyfen. Uansett hvilket trasevalg som foretas, så vil ikke denne veisløyfen bli bygd. Derfor bør den fjernes fra analysen. 


 


Ved østre trasevalg kan trafikken fra nordfylket og Fv 91 kjøre direkte inn i Tindtunnelen på Ramfjordmoen til bysentrum. Det samme gjelder for det meste av trafikken som oppstår i selve Ramfjord. 


 


Ved vestre trasevalg må denne trafikken kjøre til Leirbakken for å komme til tunnelen, dvs 4 km lengre kjøring hver vei. Selve Tindtunnelen Tomasjord – Ramfjordmoen eller Tomasjord – Leirbakken er 1,5 km kortere til Ramfjordmoen. Total distanseforskjell blir da 5,5 km hver vei og 11 km pr reise. Forskjellen oppsummeres til 5,0 mill bilkm pr år det første året.


 


Dette gjelder for ca 40 % av E8-trafikken i dag. Ca 60 % kommer i dag via Lavangsdalen, og de får ingen vesentlig distanseforskjell ved valget mellom østre og vestre trase. 


 


Ullsfjordforbindelsen (UFB).


Så kommer den ferdig planlagte UFB (Ullsfjordforbindelsen) inn i bildet. En del trafikk fra nordfylket og Finnmark slutter å kjøre E6 og E8 via Vollan og Lavangsdalen, de tar Fv 91 direkte til/fra byen. Disse utgjør mer enn 10 % av E8-trafikken til Tromsø. 


 


Dvs at trafikken via Fv 91 og østre Ramfjord vil utgjøre over 50 % av E8-trafikken til Tromsø. Trafikken via Lavangsdalen vil utgjøre mindre enn 50 %, uansett østre eller vestre trasevalg.


 


En objektiv trafikkanalyse for Fv 91/E8/E6 kunne forutsi mye om dette trafikkomfanget. Vegvesenet har dessverre ikke ønsket å medvirke til en slik analyse. Det er fordi en slik analyse vil vise at vestre E8-trase i Ramfjord mister sine trafikk-argumenter og sitt grunnlag for å være et rasjonelt vei-alternativ.


 


Næringsutvikling og boligbygging innover Ramfjordmoen og Breivikeidet vil bli et større tilskudd til trafikken på Fv 91. Denne utviklingen kan føre til at E8 Lavangsdalen blir bare en mindre del av den totale trafikken som skal kanaliseres til Tromsø via E8.  


 


Prognoser for østre trase.


Utviklingsfaktorene på østsida er i hovedsak næringsutvikling og boligbygging innover Ramfjordmoen og Breivikeidet, pluss trafikk og vekst i nordfylket gjennom Fv 91. 


 


Vanlig krav til KU (konsekvensutredning) for veiprosjekter er en analyse og beregning for 40 år. Vi har sett at Vegvesenets oppgitte trafikk forbi Laukslett med Sandvikhøyden er ca 10 % for lav, trafikken om 20 år er ca 15 % for lav, og om 40 år blir prognoseavvikene ganske uoversiktlige. Hvis vi trekker linjene videre, så blir Vegvesenets negative avvik på 20-25 % i 2065.


 


Trafikkveksten på E8 forbi Sandvikhøyden er på gjsn 2,5 % de siste 17 år. Forventet vekst på Fv 91 og østre E8 blir høyere pga åpning av ny UFB og næringsveksten innover Ramfjordmoen og Breivikeidet. Når vi bruker veksten forbi Sandvikhøyden som vekst for Fv 91, så er vi innenfor gode sikkerhetsmarginer.


 


                                                               ÅDT 2019            2045            2065       


               Sandvikhøyden                         6.000             11.381        18.625


               Laukslett                                    5.350 


               Fagernes                                    5.350


               Fv 91                                           1.100


               Sørbotn                                      3.850


 


Samfunnsøkonomi.


Byggekostnad på østsida kan bli ca 860 mill mindre enn vestsida for hele prosjektet fra Sørbotn til Tomasjord. Se vedlagt kopi av artikkel om kostnadene. Ulykkeskostnadene med Tindtunnelen blir radikalt lavere, ifølge Vegvesenets utførte beregninger for Tindtunnelen. 


 


Planbeskrivelsen s 74 viser Vegvesenets resultat når de putter tall inn i en 40 års regnemodell for årene 2026-2065. Vår kommentar er bl a at de har Trafikantnytte 832 mill kr ved for lave trafikkprognoser. Vi skal oppdatere dette. Innenfor Trafikantnytte har Tidskostnader den absolutt største posten med 688 mill kr. Vi gjengir Vegvesenets tabell fra s 74 i kolonne 1 i tabellen her på s 5.


 


Under Samfunnet forøvrig med 123 mill kr er Ulykker klart største post, men Støy- og luftforurensning på 30 mill kr skal også være klart større. 


 


Nederst i tabellen oppgis ulykkestall og utslippstall som også bør ha høyere verdier for å forsvare en investering.  


 


Alternativ verdiberegning for vestre trase. 


Vi har ikke tilgang til Vegvesenets regnemodell for samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader. Trafikantnytten på 832 mill kr er basert på et trafikknivå som er 10 % for lavt i 2019 og 15 % for lavt i 2045.


 


Vi har tidligere brukt Vegvesenets regnemodell EFFEKT til en del beregninger ved Tindtunnelen og andre prosjekter. Dermed har vi bakgrunn for å justere verdiene utifra Vegvesenets avvik fra grunnverdiene. 


 


Vegvesenets KU viser ikke trafikkandel for trafikken fra Fagernes og Fv 91 forbi Laukslett. Den er et helt elementært grunnlag. I dag utgjør denne trafikken ca 40 % av totalen forbi Sandvikhøyden.


 


Med høyere trafikknivå på 10 % og 15 % etter 20 år endres verditabellen i Planbeskrivelsen s 74. Vi får en forbedring i postene Trafikantnytte, Tids- og Kjøretøykostnader, Ulykker og Støy/luftforurensning på ca 173 mill kr (147 + 26 mill kr). Netto nytte kan justeres til -405 mill kr, dvs ca 30 % forbedring. Dette gjelder for sammenligning av vestre trase mot dagens vei. Det gjelder for kolonne 2 i tabellen s 5. Vi går videre til å sammenligne med østre trase. 


 


Krav til KU?


I vedtatt planprogram i formannskapet 17. mars pålegges at KU skal inneholde sammenligning mellom vestre trase og dagens vei (alternativ 0). I denne Planbeskrivelsen inngår ikke et grunnlag som muliggjør en slik sammenligning. 


 


Alle oppgitte trafikkdata står som nevnt på s 17. De gir ikke grunnlag for sammenligningen uten en del tilleggsdata. Ingen resultater kan etterprøves skikkelig. Vi må «anta» trafikktall som ikke er oppgitt for å kunne sammenligne med andre veitraseer. 


 


Vegvesenet ønsker ikke å oppgi trafikktall som er brukt i regnemodellen.


 


Kommunestyret skal vedta hvorvidt KU og planforslag er tilfredsstillende utredet. I denne KU’en unnlater man å oppfylle planprogrammets  pålegg om fakta og sammenligning mellom vestre trase og alternativ 0, dvs dagens vei, samt påvise et grunnlag for anbefaling og konklusjon.


 


Vegvesenet unnlater å opplyse om trafikkdata som kan tjene til å belyse trafikkutviklingen i Ramfjord.


 


Vegvesenet unnlater å utføre Fylkesmannens pålegg i brev av 12. mars om utredet sammenligning av vestre og østre trase, med begrunnet anbefaling og konklusjon.


 


Fremlagt KU gir ikke tilstrekkelig grunnlag for kommunestyrets beslutning om endret E8-trase.


 


Østre trases verdiberegning.


Den korte østre traseen går fra Sørbotn til Ramfjordmoen. Den lengre går fra Sørbotn og videre til Tomasjord inkludert Tindtunnelen. Vegvesenets veislynge rundt Nordbotn er ikke aktuell i noen tilfeller. 


 


På Ramfjordmoen går som nevnt trafikken fra Fv 91 og østre Ramfjord direkte inn i Tindtunnelen. Trafikkmengden er som foran, og vi vil etter hvert ta hensyn til vekst i næringsliv og boligbygging innover Ramfjordmoen og Breivikeidet.


 


I Vegvesenets regnemodell s 74 justerer vi for reduserte anleggskostnader ca 900 mill kr ved at østre E8 går til Ramfjordmoen istedenfor til Laukslett. Trafikkstørrelsene kan bli noenlunde de samme.


 


I tabellen blir Investeringer og Restverdi forbedret med til sammen 421 mill kr (351 + 70 mill kr) og Drift/vedl ca 10 mill. Netto nytte endres til +408 mill kr. Ved at rentefaktoren i regnemodellen er satt en del for høyt, så er den virkelige plussverdien langt høyere. Korrigert tabell vises på neste side i kolonne 3. 


 


Ved at trafikken går mellom Sørbotn og Ramfjordmoen istedenfor mellom Sørbotn og Laukslett, blir kjørelengden ca 4 km kortere. Det gjelder for ca 40 % av trafikken som kommer fra Fv 91 og østre Ramfjord. Den lille andelen til Andersdal får lengre kjørevei med østre trase.


 


Fordelen i Trafikantnytte blir på 333 mill kr i tillegg til 147 mill fra kolonne 2, i alt 480 mill kr. Under Ulykker/Støy og luftforurensning kommer tilsvarende endring som utgjør 59,3 mill kr.


 


Videre til Tomasjord for østre og vestre trasevalg.


Vi trekker linjene videre til Tomasjord både fra Ramfjordmoen og fra Leirbakken. Fra R.moen er det 2 km vei i dagen og 10,5 km tunnel, dobbeltløps med 4 kjørebaner.


 


Fra Leirbakken blir tunnelen ca 1,5 km lengre, dvs 400 mill kr ekstra i tunnelkostnader. Medregnet veisløyfen rundt Nordbotn blir forskjellen i anleggskostnader ca 860 mill kr. I tabellen kolonne 4 kommer dette under Investeringer og Restverdi med til sammen 860 mill kr (718+142 mill kr). 


 


Forskjellen i trafikknivå vil være antallet som velger å kjøre rundt Sandvikhøyden gjennom søndre Tromsdalen istedenfor å kjøre i tunnel. På Ramfjordmoen er veginnkortingen 13,5 km av 26 km. Fra Leirbakken er innkortingen 7,5 km av 22 km. Innkorting og tidsinnsparing sammenlignes mot bompengebeløp, og hver bilfører gjør sitt kjørevalg. På Ramfjordmoen antar vi tilnærmet 85 % tunnelandel og på Leirbakken 65 %, antakelig litt for høyt. 


 


Den andre forskjellen i trafikknivå er at UFB fører til trafikkoverføring fra E6/E8 til Fv 91. Denne overføringen kan bli ganske stor. Her regner vi bare 10 % forskyvning, dvs at E8s trafikkandel fra Lavangsdalen reduseres med 10 % som overføres til Fv 91.


 


Endringer i trafikknivå kommer inn i tabellen under Trafikantnytte, Tids- og Kjøretøykostnader med forskjeller på til sammen 550 mill kr. For Ulykker og Støy/luftforurensning blir beløpet på 256 mill kr. Under Trafikantnytte kommer beløpet på 937 mill kr som beskriver at de som ikke bruker tunnelen kjører rundt via Sandvikhøyden, og vestre trase fører til at mange flere kjører rundt. Uten bompenger forsvinner dette beløpet fordi nesten alle vil benytte Tindtunnelen. Men vestre trase blir dårligst.


 


Utvidet tabell for Nytte/kostnader fra Planbeskrivelsen s 74.


 
































 


Nytte/kostnadselement    


  Diskontert


    nytte  


2026 – 2065


Vestre trase


Vestre trase


  Høyere


    trafikk


Østre trase  


  til


Ramfj.moen      


Vestre(-) og østre(+) trase til


Tomasjord 


Trafikantnytte


              


    Kjøretøykostnader


    Tidskostnader


    Direkte utg


Det offentlige


    Investeringer


    Drift og vedl


    Skatte og avg.innt


    Overføringer


Samfunnet for øvrig


    Ulykker


    Støy og luftforure


    Restverdi


    Skattekostnad              


Netto nytte            


Nytte pr budsjkrone  


 


Endring ulykker


     Drepte


     Hardt skadde


     Lettere skadde


     Personskader


Utslipp


     Tonn CO2-ekvivalenter


         832


        


         131


         688


           13


      -1533  


      -1438 


      -    87


      -    16


             8 


         123


         116


           30


         284


- 307


- 578


-0,38


Antall


2026-2065


         -1,6


         -2,6


         - 45


         - 40


 


-1358


 


      +147


          


        


        


        


        


        


        


        


        


      +    26  


     


      


     


      


      - 405 


-0,26


       +480


               


         


        


      


        


        +351


        +  10


 


 


         + 26 


         + 59         


        


        +  70


 


        +408


       +0,35


    +   550


    +   937  


    


     


       


    +  748


    +  718 


    +    20   


    +      5


    +      5


    


    +  256  


    


    +  142


 


    +2633


    +0,66


 


 


 


 


 


*   440


 


-342.000  


 


 


Tabellen viser forskjellen mellom østre og vestre trase i høyre 4. kolonne. Første kolonne er en gjentakelse av Vegvesenets tabell i Planbeskrivelsen s 74. Kolonne 2 viser oppjustering til realistisk trafikknivå utifra offisielle trafikktellinger hos Vegvesenet. Kolonne 3 viser østre trase begrenset til Ramfjord (Sørbotn – Ramfjordmoen) sammenlignet med nåværende vei. Kolonne 4 viser at østre trase er samfunnsøkonomisk 2,6 milliarder kr bedre enn vestre trase over 40 år.


 


Den samlede forskjellen mellom østre og vestre trase fra Sørbotn til Tromsdalen kan bli ca 2.633 mill kr over 40 år. Tallet gir ikke uttrykk for et samfunnsøkonomisk overskudd, det uttrykker bare en forskjell mellom østre og vestre trasevalg. Ettersom vi ikke disponerer regnemodellen, så er tallene unøyaktige, men i tilnærmet størrelsesorden.


 


Tromsøs utvikling i området Ramfjordmoen og Breivikeidet.


Den egentlig avgjørende faktoren vedr østre eller vestre trase avhenger av hvilken trase som besvarer Tromsøs utviklingsbehov, hensyn tatt til nordfylket, Ramfjorden og byens utviklingsbehov. 


 


Vi har mulighet for at Ramfjordmoen blir det sentrale transportknutepunktet i fremtiden for Troms og for Nord-Norge. Tromsø bør ikke gi slipp på denne enestående sjansen til å velge fordelaktig veitrasevalg.


 


Prognosene ovenfor i tabellen tar intet hensyn til den utbyggingen som vil finne sted innover Ramfjordmoen og Breivikeidet. Hva skjer hvis utviklingen i området viser en vekst på 10 % utover trafikkveksten via Sandvikhøyden?


 


Da vokser resultatet i kolonne 4 fra 2.633 mill kr til 2.760 mill kr 


 


 


Tromsø, 9. juni 2020.


 


Tindtunnelen Tromsø AS


 


 


Magne Nymo       Oddvar R Skjærstein         Terje Walnum


                                                                                 91885443


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 






fordi E8s manglende planvedtak hindrer dette.
Vi klager ikke på kommunens manglende behandling, fordi dette er helt naturlig. Feilen består i
at Vegvesenet later som østre trase er helt uendret siden planen i 2007/8. I Vegvesenets regplan
har «østre trase» fått bl a følgende endringer siden planen i 2008:

Ny tunnel i Fagerfjell 3,2 km.
Lang bru i Nordbotn, helt unødvendig, enorme kostnader.
Vegtraseen må flyttes i området Nordbotn – Laukslett forbi Leirbakken fordi Minken
Næringsområde og Gravlund Leirbakken har «fått» deler av daværende østre E8-trase.
Mellom traseen og Eiscat er planlagt enorme fyllinger, skjæringer og masseflyttinger, som
er helt unødvendig fordi Eiscat flytter.
Vegvesenet har fremdeles en del av disse unødvendige tiltakene med beløp i kalkylene for
østre trase. Dette viser Vegvesenets manglende objektivitet i denne saken.

Vestre trase har en endring på den måten at vestre kan videreføres fra Leirbakken til Tomasjord
ved en vestre tunnel, som blir en del lengre og dyrere enn Tindtunnelen til Ramfjordmoen.
Analyseområde og planområde.
Vegvesenet forsøker å begrense analysen til planområdet Sørbotn – Laukslett. Da blir analysen
misvisende. Prosjektet bør selvsagt analyseres fram til Tromsdalen for å oppnå fornuftige valg,
istedenfor å begrense analysen til det som skjer i første påtenkte byggetrinn.
Ved å trekke linjene fram til Tromsdalen, så kan man oppnå en korrekt analyse og sammenligning
av traseene. Det oppnår man ikke ved å stoppe vurderingen ved Laukslett i Ramfjord.
Næringsområder, Ramfjordmoen og Breivikeidet.
Den fremlagte planen tar ingen hensyn til aktuell næringsutvikling og boligbygging i området.
På Ramfjordmoen ved Eiscat og motocrossbanen er det under regulering et næringsområde på
350 mål. Det ventes å bli ferdig for utbygging i år.
Dette er bare begynnelsen på en utvikling som vil medføre store omveltinger i området.
Utviklingen er klart avhengig av valget mellom østre og vestre E8-trase.
Østre trase med Tindtunnelen favoriserer denne utviklingen. Men et vestre trasevalg vil forsinke
og fortrenge utviklingen for Tromsøs beste utviklingsområde.
Området mellom Ramfjord og Ullsfjord, dvs Breivikeidet og Ramfjordmoen og litt til, disponerer
frigjorte næringsarealer og boligarealer som tilsvarer det dobbelte av hele Tromsøya i størrelse.
Hvorfor skal vi unnlate å innkassere denne enorme gevinsten for Tromsø?
Vi kan forsinke og utsette hele denne utviklingen ved å velge vestre trase. Det er østre trasevalg
som er på parti med fremtiden!
CO2-utslipp.
I tabellen s 74 hevder Vegvesenet å kunne oppnå reduserte utslipp tilsvarende 1358 CO2-
ekvivalenter på 40 år. Sett over 40 år er dette et ganske dårlig resultat.
Østre trase og Tindtunnelen sørger for en CO2-reduksjon på gjsn ca 8.600 tonn CO2 pr år,
tilsvarende ca 342.000 tonn over 40 år. Årsaken til den store forskjellen er bl a at Vegvesenet
bare beregner vestre trase fram til Laukslett og oppnår lite innkorting av kjøreavstandene. I den
korrigerte økonomitabellen har vi beregnet forskjellen mellom østre og vestre trase både for
CO2 og trafikkulykker. Forbedringer av bilmotorene kan føre til at den direkte gevinsten i CO2-
reduksjon kan bli lavere enn dette.
Trafikkulykker.
Vegvesenet beregner 40 reduserte personskader over 40 år, også et meget magert resultat.
Tindtunnelens ulykkesfrekvens er beregnet tidligere av Vegvesenets spesialister på tunnel-
ulykker og tunnel-utforming. Ulykkesfrekvens i tunnelen ble beregnet til 0,5 personskader pr år.



Med tillegg for tilførselsveger og av/på-kjøringer reduserer vi tunnelens fordel til 11-12
personskader pr år, sammenlignet med dagens vei som har gjsn 16 personskader pr år.
Sett over 40 år blir dette ca 440-480 personskader i fordel ved østre trase. Vegvesenet oppgir 40
personskader i forbedring ved vestre trase over 40 år. Skadeomfanget i beløp kan vise en
forbedring pga Tindtunnelen på omtrent det tidoble av kolonne 1, dvs ca 1160 mill kr over 40 år.
Anleggskostnader.
Vedlagte avisinnlegg gjennomgår og forklarer forskjellen i anleggskostnadene.
Østre trase har en kostnadsfordel på ca 860 mill kr for strekningen Sørbotn – Tomasjord.
For den isolerte delstrekningen Sørbotn – Laukslett har Vegvesenet oppgitt en vestre
kostnadsfordel. Dette er uriktig saksfremstilling, fordi vegsløyfen rundt Nordbotn ikke skal
bygges. Sløyfen rundt Nordbotn kan koste noe over 900 mill kr. Dvs at østre trase i Ramfjord er
uansett den rimeligste løsningen.
Trafikk og samfunnsøkonomi.
Vedlagt følger kopi av notat «Trafikk, prognoser og samfunnsøkonomi for E8 vestre og østre
trase 2020». Planbeskrivelsens tabell s 74 er korrigert med en sammenligning mellom østre og
vestre trase. Basis for dette er en gjennomgåelse av Vegvesenets trafikkvurdering som bare er
mangelfullt tilstede. Korrigering av trafikkstørrelser gir grunnlag for å si noe om fremtidig trafikk
med østre og vestre trase.
I løpet av en 40 års periode kan vi anta store endringer pga Ullsfjordforbindelsen og utvikling av
næringsliv og bosetting innover Ramfjordmoen og Breivikeidet. Denne utviklingen blir
trafikkmessig mye større enn E8s trafikkvekst noen år i fremtiden. Derfor bør dette også være
den viktigste faktoren i avveiningen om E8s trasevalg.
Forskjellen i kjørelengde mellom østre og vestre trase anslås til ca 5,0 millioner bilkm i favør av
østre trase det første året. Med forannevnte utvikling langs Fv 91 vil denne forskjellen øke sterkt.
Geologi, rasfare og risikoer.
Tidligere år og de siste ukene akkurat i år viser at den vestre traseen er mest rasutsatt i hele
Troms fylke. NGIs rapport av november 2012 markerer at Leirbakken med leireområdet innover
vestsida har høyeste fareklasse i Troms fylke.
Ifølge lokalkjente i Ramfjord er 3 kjente skred i området ved Hans Larsanes ikke markert på
skredkartene i KU. Det ene skredet gikk akkurat der hvor brua skal møte veibanen på vestsida.
Tiltakshaveren Statens Vegvesen har vært veibygger ved alle skredskandalene i Troms i senere
år, ved Lyngseidet, Breivikeidet og Bergneset i Balsfjord. Derfor bør Vegvesenets vurderinger
undergis en nøytral instans som ikke er bundet opp av Vegvesenets prestisje i vestre E8
trasevalg. Geologistudiet ved Uit har i årevis vært gjennomført i Ramfjordområdet. Geologene
ved Uit har inngående kunnskap om dette området.
Vegvesenets grunnboringer innover vestsidas påtenkte veitrase mangler en del på fullføring, selv
om regplanen er fremlagt som forslag. Dette er feil rekkefølge for aktivitetene. Boring og
vurdering av boreresultat skal avklares FØR regplanen utformes.
Naturmangfold og fjordens biologi.
Vestre trase berører tidligere uberørt natur og viltområder på en helt annen måte enn østre
trase. Den eneste nye veiparsellen på østsida blir 2 km vei i dagen over flate Ramfjordmoen. De
andre nye parsellene på østsida er tunneler.
På vestsida blir det 9,7 km trase hvor alt bygges nytt. Den nye veien kommer i tillegg til at dagens
fylkesvei skal beholdes som lokalvei. Dvs at den forholdsvis smale «grønne» stripa mellom fjord
og fjell skal ha 2 veier pluss av/påkjørsler, dvs en stor overdrivelse i veinettets okkupasjon av
natur og dyrket mark, med ulemper for boliger og fritidseiendommer i området.
Fjordens liv og biologi blir påvirket av flere lange steinfyllinger og bruas stengsler, pluss stenging
av fjordinnløpet i ca 1/3 av fjordbredden. Analysen av vannutskifting og isforhold er



utilstrekkelig, ettersom mye av analysen er utført FØR valg av brutype og brufundament er
sluttført.
Forlenget isperiode hvert år er ikke beregnet eller analysert. Ved forlenget isperiode 4-6 uker
hver vår/sommer er ikke vurdert konsekvenser for fjordens klima, jordbruk, fjordbiologi, lokal
turisme, fjæreliv, friluftsliv mv.
Ny trase vil okkupere ledige viltområder som er blant de mest uberørte områdene hittil i hele
fjorden. Konsekvensene for fjordens dyreliv ser ikke ut til å være tilstrekkelig vurdert.
Lovpålagt infomøte er ikke utført.
I forrige høringsrunde i denne saken ble lovpålagt infomøte avviklet 27. januar i år. I denne
høringsrunden har Vv benyttet coronakrisen som påskudd til å ikke arrangere infomøte.
Erfaringen viser nå at lovbestemt infomøte kunne gjennomføres ved å forlenge høringsfristen
med 2-3 uker.
Forrige infomøte ble lovstridig gjennomført ved at Vegvesenet nektet forsamlingen å spørre om
trasevalg eller fremme meningsytringer og diskusjon om trasevalget. Fylkesmannens brev av 12.
mars bekrefter nå at trasevalg er en høyst lovlig og nødvendig del av denne planprosessen.
Ettersom Vegvesenet lovstridig avviste trasevalg som tema i forrige møte, så er det desto
viktigere at denne høringsrunden kunne gjennomføres ved lovlig infomøte, dvs at høringsfristen
kunne forlenges litt for å rekke det.
Tindtunnelen Tromsø AS
Magne Nymo Oddvar R Skjærstein Terje Walnum
91885443



Emne: Vegvesenets svar og villedning om E8 i Ramfjord.

Vegvesenets svar og villedning om E8 i Ramfjord.
Av Magne Nymo og Terje Walnum, styret for Tindtunnelen.
Vegvesenet svarer på spørsmål om E8 og bl a Tindtunnelen 5.mai i iTromsø etter spørsmål fra
Gunnar Pedersen og Tore H Hansen. I svaret har Vegvesenet hevdet opplysninger om
Tindtunnelen og østre trase i Ramfjord som er noe fjernt fra virkeligheten, for å si det forsiktig.
Som kjent er vestre E8-trases reguleringsforslag fra Vegvesenet til behandling nå i
kommunestyret. Derfor er det viktig for velgerne i Tromsø og de folkevalgte i kommunestyret at
opplysninger om prosjektet er mest mulig objektive og korrekte.
Tindtunnelen på 10,5 km, 4-felts og dobbeltløps, med 2 km 4-felts Europavei over
Ramfjordmoen er detaljberegnet av Rambøll Norge AS i 2012, og justert med kostnadsindekser
for tunneler til 2.564 mill kr i 2018 prisnivå.
Vegvesenet overdriver med 65 %.
Vegvesenet oppgir kostnader for Tindtunnelen i 2018 til 4.250 mill kr. Denne fantastiske
overskridelsen på 1.686 mill kr og ca 65 % er Vegvesenets bidrag til myten om at østre E8 skal
koste mer enn vestre trase.
Rambøll Norge AS gjorde en detaljert kostnadsanalyse basert på Tindtunnelens
prosjekttegninger. Vegvesenets «beregning» i 2018 er basert på prinsippet «gjett på et tall som
passer oss». Denne unøyaktige holdningen er grunnlaget til Vegvesenet for å hevde at vestre E8
er «rimeligere» å bygge.
Vegvesenet har ingen hemninger med å hevde 65 % høyere kostnader enn anerkjente
rådgivningsfirmaer som blir brukt av Vegvesenet til andre anleggsoppdrag.
Nytt «pålegg» for østre trase.
Overdrivelsen på 1.686 mill kr brukes videre av Vegvesenet til å hevde at østre E8 med
Tindtunnelen koster 6-7 milliarder fram til Tromsdalen. Vegvesenet later som vegslyngen i
Ramfjord rundt Nordbotn inngår i østre E8-trase, en ny tilleggs-bløff.
Vegvesenet gjør rett i å oppfatte at E8 skal helt fram til Tromsdalen. De vet at E8 må til
Tromsdalen, men later som E8 slutter på Laukslett, og dermed blir Vegvesenets «vurderinger»
noen skjeve og misvisende beskrivelser av fakta. Velgerne, næringslivet og våre folkevalgte er
ikke tjent med Vegvesenets feilbeskrivelser. Tvert imot, Vegvesenet er egentlig forpliktet til å
levere objektive og hederlige vurderinger. Men for E8 i Vegvesenets region nord gjelder ikke
fakta.
Når E8 trekkes videre fra Laukslett til Tromsdalen og Tromsøysundtunnelen, så snakker vi om en
helhetlig løsning på østsida med Tindtunnelen. På vestsida fra Leirbakken kan vi anbefale at de
bruker en vestre versjon av Tindtunnelen til Tomasjord. Det blir tross alt bedre enn å kjøre rundt
Laukslett – Hundbergan – Sandvikhøyden – Berg – Nova – Tomasjord.
Virkelig sammenligning.
Tindtunnelen til Leirbakken blir ca 1,5 km lengre enn til Ramfjordmoen/østre, dvs ca 400 mill kr
dyrere. Fantasiveien til Vv rundt Nordbotn skal ikke bygges, dvs ca 900 mill i innsparing der for
østre trase. Dvs at østre E8-trase med Tindtunnel koster ca 900 mill kr MINDRE enn vestre.
Oppstillingen er som følger:
Østre E8 Vestre E8
Tindtunnelen til østre eller vestre 2.564 2.964
Styringsmål(anleggsbudsjett) fra dept’et 2.330 1.890
Bygger ikke «veisløyfa» rundt Nordbotn - 900
Omtrentlig anleggssum 3.994 4.854
Tallene er i mill kr. Vi ser at alternativene kan være noenlunde like hvis man later som man skal



bygge Vegvesenets fantasi-vei rundt Nordbotn. Vegvesenets påstand om 6-7 milliarder for å
bygge østre E8 med Tindtunnelen kommer her i rette lys.
Vestre bru og leiremasser med store overskridelser.
I anleggsbudsjettet for vestre på 1.890 mill kr gjenstår usikkerheter ved at Vv skal velge brutype,
velge brufundament og derved omfang for den lange steinfyllinga. Langs vestre trase fra Hans
Larsanes til Sørbotn er det nå gjennomført grunnboringer som viser store masser av leire og silt i
vegtraseen som blir nødvendig å grave ut, laste opp og kjøre bort, samt finne nye masser, kjøpe
inn, transportere og få på plass. Disse enorme mengdene var heller ikke kjent da
anleggsbudsjettet ble beregnet. Når budsjettet ligger an til å sprekke radikalt, så plikter Vv å
underrette Samferdselsdept’et, som sitter i saksa som oppdragsgiver for Vvs nye regplan.
Deponier for massene og massetak for nye masser plikter de å ha med i regplanen.
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Emne: Trafikk, prognoser og samfunnsøkonomi for E8 vestre trase 2020.

TRAFIKK, PROGNOSER OG SAMFUNNSØKONOMI FOR E8 VESTRE OG ØSTRE TRASE 2020.
Vegvesenet har utgitt en Planbeskrivelse og konsekvensutredning (KU) til regforslaget for vestre
E8-trase. På side 17 står alt som vi kan finne om trafikk i hele denne planen.
De oppgitte trafikknivåene har ingen forklaring som gjør dem forståelige for oss. Vi gjengir dem
med vår tolkning, ettersom Vegvesenet ikke besvarer spørsmål om betydning og forklaring.
Vegvesenets offisielle trafikktellinger bruker vi til å vise Vegvesenet reg nords avvik fra objektive,
offisielle tellinger i vurderinger i regforslaget for E8. Vi foretar en sammenligning med østre E8-
trase, som egentlig er Vegvesenets oppgave. Men Vegvesenet avviser å utføre det som
Fylkesmannen krever av en objektiv utredning og sammenligning i Fylkesmannens brev av 12.
mars 2020.
Planbeskrivelsens trafikk-størrelser.
Her følger det som Vegvesenet oppgir:
E8 delstrekning ÅDT 2019 Tungtrsp
Lavangsdl/Kryss Sørbotn 3.850 18 %
Sørbotn – Fagernes 4.250 15 %
Fagernes – Laukslett 5.350 13 %
Hvis man skal tro på dette, så er trafikken i Lavangsdalen 400 kjt pr døgn mindre enn trafikken
Sørbotn – Fagernes, og andel tungtrafikk endres fra 18 til 15 %. Trafikktilskuddet fra Andersdal
og vestre Ramfjord med eiendommene Sørbotn – Fagernes skal da utgjøre tilsynelatende ca 10
% av totalen på E8 her. Dette er urealistisk, og andelen er mindre enn halvparten av dette.
Veksten fra sør for Fagernes til vest for Fagernes oppgis til ÅDT 1100. Dvs at Fv 91 og boligene
rundt Nordbotn tilfører en andel på 20-25 % av E8-trafikken, og andel tungtrafikk kryper videre
nedover. Ingen av de oppgitte trafikktallene er basert på gjennomførte tellinger (Det burde ha
vært opplyst fra Vegvesenet.)
Nærmeste offisielle heldøgns telling til Laukslett og Ramfjord er på E8 Sandvikhøyden. Der var
trafikknivå i 2018 ÅDT 5973 og i 2019 ÅDT 6000. Dette kan sammenlignes med Vegvesenets
oppgitte trafikknivå ved Laukslett på 5.350 ÅDT. Så kan man spørre om trafikk-«lekkasjen»
Laukslett – Sandvikhøyden er på 650 ÅDT, dvs over 10 % av E8-trafikken. Dette er også
urealistisk. Oppgitt trafikknivå ved Laukslett er ca 10 % for lavt. For Ramfjorden er
Sandvikhøyden med ordentlig telling den viktigste trafikkstørrelsen, men den holdes likevel helt
utenfor Vegvesenets analyse.
Vegvesenet ønsker ikke å bruke ressurser til å frembringe et realistisk nivå for trafikken i
Ramfjord. Blant ca 20 oppgitte medarbeidere i Planbeskrivelsens forord er det ingen som har
oppgitt trafikk som arbeidsområde.
Vegvesenets oppgitte trafikktall for ulike strekninger i Ramfjord har et ganske fjernt forhold til
virkeligheten. De samfunnsøkonomiske beregningene bygger på trafikktall for sammenligning
mellom mulige trasevalg. Dermed blir de samfunnsøkonomiske beregningene misvisende og
ganske urealistiske.
Vegvesenets prognoser.
På samme s 17 har Vegvesenet sine trafikkprognoser med prognoseår 2045. De oppgir for
delstrekningene:
ÅDT 2045
Sørbotn – Hans-Larsanes 5.200
Hans-Larsanes - Laukslett 5.800
Tallene har ingen forklaring. Det fremgår ikke om sistnevnte omfatter trafikk til/fra Fv 91 og østre
Ramfjord. Vi kan anta at denne trafikken er eksklusive i tallene, men i så fall blir det ÅDT 600 i



forskjell for de 2 strekningene. Dvs at Andersdal og vestsida av Ramfjord skal bidra med ÅDT 600.
Det er også helt urealistisk. Disse trafikknivåene hevdes å være brukt i de samfunnsøkonomiske
beregningene. Da blir det hele bare en større farse.
Med dokumentert årsvekst 2,5 % forbi Sandvikhøyden blir trafikken der på ÅDT 11.381 i 2045.
Vvs prognose for Laukslett er ÅDT 5.800 i 2045. I tillegg kommer trafikk til/fra Fv 91 og østre
Ramfjord som i dag er på ca 40 % av totalen ved Sandvikhøyden. Ved at Vegvesenet antar
mindre vekst (1,0 %) enn den dokumenterte veksten, så blir trafikknivå i 2045 beregnet ca 15,1
% for lavt. Det viser igjen at Vv ikke oppfatter trafikkflyt og trafikkfordeling i Ramfjord, og de
bruker ikke ressurser til å oppnå noen forståelse. De samfunnsøkonomiske beregningene blir
uten noe holdbart grunnlag.
Andre trafikkstørrelser og samfunnsøkonomisk resultat.
Vegvesenets Planbeskrivelse s 73 – 74 har en tilsynelatende oppsummering av økonomisk
resultat for vestre trase. Blant resultatene fremkommer netto nytte som oppgis til -578 mill kr,
dvs et stort negativt samfunnsøkonomisk resultat. Dette er ment å være en sammenligning
mellom vestre trase og alternativ 0, dvs dagens vei. Her er ingen sammenligning mellom østre og
vestre trase, slik Fylkesmannen har krevet i brev av 12. mars i år.
Andre antatte resultater er innsparing av 1358 tonn CO2-ekvivalenter og 40 færre
personskadeulykker. Dette er sum over en 40 års periode, og da er resultatene meget svake, for
å si det mildt. Her skal hensyntas at trafikknivået er antatt 10 % for lavt i utgangspunktet og ca 15
% for lavt etter 20 år. Deretter kommer Vegvesenet lengre bort fra virkeligheten.
Trafikkfordelene ved østre trase.
Kartskissen vedlagt kan bidra til å belyse noen av endringene i trafikken. Kartet viser østre trase
med Tindtunnelen, vestre trase med bru og steinfyllinger, og Vegvesenets veisløyfe rundt
Nordbotn som de hevder skal inngå i østre trase. Ingen av tilhengerne til østre trase godtar eller
ønsker den ekstra veisløyfen. Uansett hvilket trasevalg som foretas, så vil ikke denne veisløyfen
bli bygd. Derfor bør den fjernes fra analysen.
Ved østre trasevalg kan trafikken fra nordfylket og Fv 91 kjøre direkte inn i Tindtunnelen på
Ramfjordmoen til bysentrum. Det samme gjelder for det meste av trafikken som oppstår i selve
Ramfjord.
Ved vestre trasevalg må denne trafikken kjøre til Leirbakken for å komme til tunnelen, dvs 4 km
lengre kjøring hver vei. Selve Tindtunnelen Tomasjord – Ramfjordmoen eller Tomasjord –
Leirbakken er 1,5 km kortere til Ramfjordmoen. Total distanseforskjell blir da 5,5 km hver vei og
11 km pr reise. Forskjellen oppsummeres til 5,0 mill bilkm pr år det første året.
Dette gjelder for ca 40 % av E8-trafikken i dag. Ca 60 % kommer i dag via Lavangsdalen, og de får
ingen vesentlig distanseforskjell ved valget mellom østre og vestre trase.
Ullsfjordforbindelsen (UFB).
Så kommer den ferdig planlagte UFB (Ullsfjordforbindelsen) inn i bildet. En del trafikk fra
nordfylket og Finnmark slutter å kjøre E6 og E8 via Vollan og Lavangsdalen, de tar Fv 91 direkte
til/fra byen. Disse utgjør mer enn 10 % av E8-trafikken til Tromsø.
Dvs at trafikken via Fv 91 og østre Ramfjord vil utgjøre over 50 % av E8-trafikken til Tromsø.
Trafikken via Lavangsdalen vil utgjøre mindre enn 50 %, uansett østre eller vestre trasevalg.
En objektiv trafikkanalyse for Fv 91/E8/E6 kunne forutsi mye om dette trafikkomfanget.
Vegvesenet har dessverre ikke ønsket å medvirke til en slik analyse. Det er fordi en slik analyse vil
vise at vestre E8-trase i Ramfjord mister sine trafikk-argumenter og sitt grunnlag for å være et
rasjonelt vei-alternativ.
Næringsutvikling og boligbygging innover Ramfjordmoen og Breivikeidet vil bli et større tilskudd
til trafikken på Fv 91. Denne utviklingen kan føre til at E8 Lavangsdalen blir bare en mindre del av
den totale trafikken som skal kanaliseres til Tromsø via E8.



Prognoser for østre trase.
Utviklingsfaktorene på østsida er i hovedsak næringsutvikling og boligbygging innover
Ramfjordmoen og Breivikeidet, pluss trafikk og vekst i nordfylket gjennom Fv 91.
Vanlig krav til KU (konsekvensutredning) for veiprosjekter er en analyse og beregning for 40 år. Vi
har sett at Vegvesenets oppgitte trafikk forbi Laukslett med Sandvikhøyden er ca 10 % for lav,
trafikken om 20 år er ca 15 % for lav, og om 40 år blir prognoseavvikene ganske uoversiktlige.
Hvis vi trekker linjene videre, så blir Vegvesenets negative avvik på 20-25 % i 2065.
Trafikkveksten på E8 forbi Sandvikhøyden er på gjsn 2,5 % de siste 17 år. Forventet vekst på Fv
91 og østre E8 blir høyere pga åpning av ny UFB og næringsveksten innover Ramfjordmoen og
Breivikeidet. Når vi bruker veksten forbi Sandvikhøyden som vekst for Fv 91, så er vi innenfor
gode sikkerhetsmarginer.
ÅDT 2019 2045 2065
Sandvikhøyden 6.000 11.381 18.625
Laukslett 5.350
Fagernes 5.350
Fv 91 1.100
Sørbotn 3.850
Samfunnsøkonomi.
Byggekostnad på østsida kan bli ca 860 mill mindre enn vestsida for hele prosjektet fra Sørbotn
til Tomasjord. Se vedlagt kopi av artikkel om kostnadene. Ulykkeskostnadene med Tindtunnelen
blir radikalt lavere, ifølge Vegvesenets utførte beregninger for Tindtunnelen.
Planbeskrivelsen s 74 viser Vegvesenets resultat når de putter tall inn i en 40 års regnemodell for
årene 2026-2065. Vår kommentar er bl a at de har Trafikantnytte 832 mill kr ved for lave
trafikkprognoser. Vi skal oppdatere dette. Innenfor Trafikantnytte har Tidskostnader den
absolutt største posten med 688 mill kr. Vi gjengir Vegvesenets tabell fra s 74 i kolonne 1 i
tabellen her på s 5.
Under Samfunnet forøvrig med 123 mill kr er Ulykker klart største post, men Støy- og
luftforurensning på 30 mill kr skal også være klart større.
Nederst i tabellen oppgis ulykkestall og utslippstall som også bør ha høyere verdier for å forsvare
en investering.
Alternativ verdiberegning for vestre trase.
Vi har ikke tilgang til Vegvesenets regnemodell for samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader.
Trafikantnytten på 832 mill kr er basert på et trafikknivå som er 10 % for lavt i 2019 og 15 % for
lavt i 2045.
Vi har tidligere brukt Vegvesenets regnemodell EFFEKT til en del beregninger ved Tindtunnelen
og andre prosjekter. Dermed har vi bakgrunn for å justere verdiene utifra Vegvesenets avvik fra
grunnverdiene.
Vegvesenets KU viser ikke trafikkandel for trafikken fra Fagernes og Fv 91 forbi Laukslett. Den er
et helt elementært grunnlag. I dag utgjør denne trafikken ca 40 % av totalen forbi
Sandvikhøyden.
Med høyere trafikknivå på 10 % og 15 % etter 20 år endres verditabellen i Planbeskrivelsen s 74.
Vi får en forbedring i postene Trafikantnytte, Tids- og Kjøretøykostnader, Ulykker og
Støy/luftforurensning på ca 173 mill kr (147 + 26 mill kr). Netto nytte kan justeres til -405 mill kr,
dvs ca 30 % forbedring. Dette gjelder for sammenligning av vestre trase mot dagens vei. Det
gjelder for kolonne 2 i tabellen s 5. Vi går videre til å sammenligne med østre trase.
Krav til KU?
I vedtatt planprogram i formannskapet 17. mars pålegges at KU skal inneholde sammenligning
mellom vestre trase og dagens vei (alternativ 0). I denne Planbeskrivelsen inngår ikke et grunnlag



som muliggjør en slik sammenligning.
Alle oppgitte trafikkdata står som nevnt på s 17. De gir ikke grunnlag for sammenligningen uten
en del tilleggsdata. Ingen resultater kan etterprøves skikkelig. Vi må «anta» trafikktall som ikke er
oppgitt for å kunne sammenligne med andre veitraseer.
Vegvesenet ønsker ikke å oppgi trafikktall som er brukt i regnemodellen.
Kommunestyret skal vedta hvorvidt KU og planforslag er tilfredsstillende utredet. I denne KU’en
unnlater man å oppfylle planprogrammets pålegg om fakta og sammenligning mellom vestre
trase og alternativ 0, dvs dagens vei, samt påvise et grunnlag for anbefaling og konklusjon.
Vegvesenet unnlater å opplyse om trafikkdata som kan tjene til å belyse trafikkutviklingen i
Ramfjord.
Vegvesenet unnlater å utføre Fylkesmannens pålegg i brev av 12. mars om utredet
sammenligning av vestre og østre trase, med begrunnet anbefaling og konklusjon.
Fremlagt KU gir ikke tilstrekkelig grunnlag for kommunestyrets beslutning om endret E8-trase.
Østre trases verdiberegning.
Den korte østre traseen går fra Sørbotn til Ramfjordmoen. Den lengre går fra Sørbotn og videre
til Tomasjord inkludert Tindtunnelen. Vegvesenets veislynge rundt Nordbotn er ikke aktuell i
noen tilfeller.
På Ramfjordmoen går som nevnt trafikken fra Fv 91 og østre Ramfjord direkte inn i Tindtunnelen.
Trafikkmengden er som foran, og vi vil etter hvert ta hensyn til vekst i næringsliv og boligbygging
innover Ramfjordmoen og Breivikeidet.
I Vegvesenets regnemodell s 74 justerer vi for reduserte anleggskostnader ca 900 mill kr ved at
østre E8 går til Ramfjordmoen istedenfor til Laukslett. Trafikkstørrelsene kan bli noenlunde de
samme.
I tabellen blir Investeringer og Restverdi forbedret med til sammen 421 mill kr (351 + 70 mill kr)
og Drift/vedl ca 10 mill. Netto nytte endres til +408 mill kr. Ved at rentefaktoren i regnemodellen
er satt en del for høyt, så er den virkelige plussverdien langt høyere. Korrigert tabell vises på
neste side i kolonne 3.
Ved at trafikken går mellom Sørbotn og Ramfjordmoen istedenfor mellom Sørbotn og Laukslett,
blir kjørelengden ca 4 km kortere. Det gjelder for ca 40 % av trafikken som kommer fra Fv 91 og
østre Ramfjord. Den lille andelen til Andersdal får lengre kjørevei med østre trase.
Fordelen i Trafikantnytte blir på 333 mill kr i tillegg til 147 mill fra kolonne 2, i alt 480 mill kr.
Under Ulykker/Støy og luftforurensning kommer tilsvarende endring som utgjør 59,3 mill kr.
Videre til Tomasjord for østre og vestre trasevalg.
Vi trekker linjene videre til Tomasjord både fra Ramfjordmoen og fra Leirbakken. Fra R.moen er
det 2 km vei i dagen og 10,5 km tunnel, dobbeltløps med 4 kjørebaner.
Fra Leirbakken blir tunnelen ca 1,5 km lengre, dvs 400 mill kr ekstra i tunnelkostnader.
Medregnet veisløyfen rundt Nordbotn blir forskjellen i anleggskostnader ca 860 mill kr. I tabellen
kolonne 4 kommer dette under Investeringer og Restverdi med til sammen 860 mill kr (718+142
mill kr).
Forskjellen i trafikknivå vil være antallet som velger å kjøre rundt Sandvikhøyden gjennom søndre
Tromsdalen istedenfor å kjøre i tunnel. På Ramfjordmoen er veginnkortingen 13,5 km av 26 km.
Fra Leirbakken er innkortingen 7,5 km av 22 km. Innkorting og tidsinnsparing sammenlignes mot
bompengebeløp, og hver bilfører gjør sitt kjørevalg. På Ramfjordmoen antar vi tilnærmet 85 %
tunnelandel og på Leirbakken 65 %, antakelig litt for høyt.
Den andre forskjellen i trafikknivå er at UFB fører til trafikkoverføring fra E6/E8 til Fv 91. Denne
overføringen kan bli ganske stor. Her regner vi bare 10 % forskyvning, dvs at E8s trafikkandel fra
Lavangsdalen reduseres med 10 % som overføres til Fv 91.
Endringer i trafikknivå kommer inn i tabellen under Trafikantnytte, Tids- og Kjøretøykostnader



med forskjeller på til sammen 550 mill kr. For Ulykker og Støy/luftforurensning blir beløpet på
256 mill kr. Under Trafikantnytte kommer beløpet på 937 mill kr som beskriver at de som ikke
bruker tunnelen kjører rundt via Sandvikhøyden, og vestre trase fører til at mange flere kjører
rundt. Uten bompenger forsvinner dette beløpet fordi nesten alle vil benytte Tindtunnelen. Men
vestre trase blir dårligst.
Utvidet tabell for Nytte/kostnader fra Planbeskrivelsen s 74.
Nytte/kostnadselement Diskontert

nytte
2026 – 2065
Vestre trase

Vestre trase
Høyere
trafikk

Østre trase
til
Ramfj.moen

Vestre(-) og
østre(+) trase
til
Tomasjord

Trafikantnytte
Kjøretøykostnader
Tidskostnader
Direkte utg
Det offentlige
Investeringer
Drift og vedl
Skatte og avg.innt
Overføringer
Samfunnet for øvrig
Ulykker
Støy og luftforure
Restverdi
Skattekostnad
Netto nytte
Nytte pr budsjkrone
Endring ulykker
Drepte
Hardt skadde
Lettere skadde
Personskader
Utslipp
Tonn CO2-ekvivalenter

832
131
688
13
-1533
-1438
- 87
- 16
8
123
116
30
284

- 307
- 578
-0,38

Antall
2026-2065
-1,6
-2,6
- 45
- 40

-1358

+147
+ 26
- 405

-0,26

+480
+351
+ 10
+ 26
+ 59
+ 70
+408
+0,35

+ 550
+ 937
+ 748
+ 718
+ 20
+ 5
+ 5
+ 256
+ 142
+2633
+0,66

440
-342.000

Tabellen viser forskjellen mellom østre og vestre trase i høyre 4. kolonne. Første kolonne er en
gjentakelse av Vegvesenets tabell i Planbeskrivelsen s 74. Kolonne 2 viser oppjustering til
realistisk trafikknivå utifra offisielle trafikktellinger hos Vegvesenet. Kolonne 3 viser østre trase
begrenset til Ramfjord (Sørbotn – Ramfjordmoen) sammenlignet med nåværende vei. Kolonne 4
viser at østre trase er samfunnsøkonomisk 2,6 milliarder kr bedre enn vestre trase over 40 år.
Den samlede forskjellen mellom østre og vestre trase fra Sørbotn til Tromsdalen kan bli ca 2.633
mill kr over 40 år. Tallet gir ikke uttrykk for et samfunnsøkonomisk overskudd, det uttrykker bare
en forskjell mellom østre og vestre trasevalg. Ettersom vi ikke disponerer regnemodellen, så er
tallene unøyaktige, men i tilnærmet størrelsesorden.
Tromsøs utvikling i området Ramfjordmoen og Breivikeidet.
Den egentlig avgjørende faktoren vedr østre eller vestre trase avhenger av hvilken trase som
besvarer Tromsøs utviklingsbehov, hensyn tatt til nordfylket, Ramfjorden og byens
utviklingsbehov.
Vi har mulighet for at Ramfjordmoen blir det sentrale transportknutepunktet i fremtiden for
Troms og for Nord-Norge. Tromsø bør ikke gi slipp på denne enestående sjansen til å velge



fordelaktig veitrasevalg.
Prognosene ovenfor i tabellen tar intet hensyn til den utbyggingen som vil finne sted innover
Ramfjordmoen og Breivikeidet. Hva skjer hvis utviklingen i området viser en vekst på 10 % utover
trafikkveksten via Sandvikhøyden?
Da vokser resultatet i kolonne 4 fra 2.633 mill kr til 2.760 mill kr
Tromsø, 9. juni 2020.
Tindtunnelen Tromsø AS
Magne Nymo Oddvar R Skjærstein Terje Walnum
91885443



Fra: Mange Nymo
Til: Firmapost
Emne: Til Merknader til E8 regplan for vestre trase. saksnr: 20/8402
Dato: tirsdag 9. juni 2020 23:23:24

Viser til reguleringsplan forslag kunngjort 28. april 2020. Her fremmes merknader til reg
planens innhold, forslag og forutsetninger / grunnlag for planens utarbeidelse.
Det viser seg at Fylkesmannens brev av 12 mars då ikke er hensyntatt i utarbeidelsen av
planen. Her er mange punkter angående fjordmiljø som ikke er hensyntatt, og heller ikke
beskrevet.
Det fremkommer heller ikke hva støypåvirkningen fra dette vil si for bebyggelsen langs
østre side av fjorden, her er det erfaringer fra noe ekstra anleggstrafikk tidligere som
medførte betydelige støyproblemer.
Det er heller ikke hensyntatt forhold med ising på den hellende betong/ stål bru, hvor
veidekket blir islagt ved temperaturendringer over fjorden. Her vil det også bli ising
direkte på veibanen på grunn av tåke / frostrøyk over fjorden. Dette må beskrives hva som
er hensyntatt slik at en i ettertid ved eventuell bygging kan ansvarliggjøre noen som har
tatt dette ansvaret.
Her er mange forhold som ikke er hensyntatt som burde vært anmerket, men dette får
holde nå.

Mvh. Magne Nymo
Breivikeidvegen 1749
9027 Ramfjordbotn

mailto:magne.nymo@gmail.com
mailto:Firmapost@vegvesen.no


E 8 SØRBOTN–LAUKSLETT  

Det er ikke god samferdselsplanlegging å gå for vestlig trasé, men heller ikke en østlig trasé etter de 

planene som nå foreligger, med lang sving og lysdempingsvoller rundt Nordbotn. Vi mener at et østlig 

traséalternativ med tunnel på mesteparten av strekningen Sørbotn–Ramfjordbotn, 2 km vei over moen, 

og videre gjennom Tindtunnelen til Tomasjord og korrespondering med Tromsøysundtunnelen vil være 

det beste. Med tunnel på nevnte strekninger vil flere av årsakene til innsigelsene bortfalle, og vi får et 

alternativ som er mer skånsomt mot natur og miljø og gir mindre utslipp. En østre trasé er å foretrekke, 

da den ivaretar trafikk fra fylkesveg 91 slik at denne ledes utenom tettbebyggelsen, sparer verdifull natur 

(Leirbakkodden) og dyrka mark, og ikke utelukker en framtidig Tindtunnel slik vestre alternativ i praksis 

gjør. 

 

Vi mener videre at vestre trasé vil ha betydelige større negative konsekvenser for  

 

Naturtyper, landskap, fjordmiljøet, geologi og matjord enn det som er kommet fram i  

 

Konsekvensutredningen og i den pågående debatten. 

 

 

Vi mener det er et avgjørende poeng at østlig trasé i kombinasjon med Tindtunnelen  

 

(Ramfjordmoen-Tomasjord) er bedre enn hva vestlig trasé er. Men dette har ikke  

 

Fått noen verdi i konsekvensutredningen, da planområdet ikke inkluderer strekningen videre  

 

Inn mot Tromsø. Det mangler rett og slett en helhetlig konsekvensutredning som vurderer  

 

Østlig trasé (med lang tunnel) i kombinasjon med Tindtunnelen opp mot vestre trasé og  

 

Fortsatt E 8 i dagens trasé mellom Ramfjord og Tromsdalen. 

 

Vi mener at nettopp Tindtunnelen vil være viktig for å avlaste dagens E 8 inn mot Tromsø  

 

By, en strekning som påfører omgivelsene betydelige negative konsekvenser i form av støy,  

 

Forurensing og barriere mot fjæra. Hoveddelen av trafikk er fjerntrafikk fra/til Tromsø og  

 

Gjennom Tromsø til øyene. 

 

 

Vi ber om helhetlige vurderinger av hele strekningen Sørbotn–Tomasjord, Som inkluderer Tindtunnelen.  

 

 

Nærmere om negative konsekvenser av vestre trasé 

 



Et viktig moment i saken er at vi mener de negative virkningene på natur og miljø, samt  

 

Utslipp og ulykker, av vestre traséalternativ er undervurdert.Det planlegges massiv utgraving og 

nedfylling av strandsonen ved Leirbakken. Leirbakkodden er Totalt sett et svært verdifullt naturområde. 

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 sørvestvendt, 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 som vil gå tapt ved realisering av vestre trasé. Totalt sett gjør alle disse delverdiene at  

 

Leirbakkodden med strandsone må vurderes svært høyt. Det er og en bynær støyfri sone. 

 

Vi vil også påpeke at vestre trasé innebærer nedbygging av dyrka mark fra Hanslarsaneset  

 

Og innover, til sammen tre lokaliteter. 

 

Vestre trasé innbærer også mange sterke stigninger, opp mot 5 prosent, noe som er  

 

Ugunstig med tanke på drivstofforbruk og støy, særlig for tungtrafikken. Inn mot Tromsø og  

 

Gjennom Tromsdalen har det vært fremmet forslag fra Statens vegvsen om å bygge firefelts  

 

Motorveg, noe som har blitt diskutert i kommunestyret, som følge av å velge vestre trasé,  

 

Med fyllinger i fjæresonen og sjøen, som brukes av skole, barnehage og en økende  

 

Befolkning langs Tromsøysundet.  

 

Vi er uenige i Statens vegvesens argumentasjon om at vestre trasé godt lar seg kombinere  

 

Med Tindtunnel fra Leirbakken. Det er flere faktorer som taler mot at dette vil skje. Terreng  

 

Og geologi er utfordrende, og vegen må kryssen en elvedal med stor vannføring og sitt eget  

 

Økosystem. Tunnelen vil måtte bli litt lengre og dermed dyrere, også pga. tekniske løsninger  

 

Rundt innslaget, som er i meget bratt terreng (jamfør at Norges vassdrags- og  

 

Energidirektorat (NVE) sterkt frarådet inngrep ved omregulering fra landbruks-, natur- og  



 

Fruliftsområde til industri). Den kanskje viktigste begrunnelsen for hvorfor en slik  

 

Tunnelløsning i kombinasjon med vestre alt. Ikke vil bli realisert, er likevel at bygging av  

 

Både bru og tunnel vil bli dyrt. Når distanse- og tidsbesparelsen for trafikanter som velger  

 

Tunnelen, da blir mindre, vil prosjektets samfunnsøkonomi reduseres. 

 

 

Der foreligger også en leireskredfarerapport fra Norges Geotekniske Institutt, som plasserer  

 

Hele Leirbakken i risikoklasse 4 for leireskred, i tillegg til NVEs advarsel om snø- og  

 

Jordskred ovenfra, som aktualiseres ved økt nedbør i årene framover. I tillegg vil den  

 

Vestlige traséen ikke fange opp trafikken fra fylkesvei 91 (og eventuell framtidig  

 

Ullsfjordforbindelse), som fortsatt vil måtte gå gjennom tettbebyggelsen i Ramfjord, med  

 

Tilhørende lokale konsekvenser. 

 

 

Nærmere om østre trasé i kombinasjon med Tindtunnelen 

 

Vi er enige i at østre trasé vil ha noe negative konsekvenser for natur og miljø. Derfor  

 

Mener vi at et traséalternativ som i hovedsak går i tunnel, må velges.  

 

Siden planområdet for Statens vegvesens konsekvensutredning og planlegging begrenser  

 

Seg til strekningen Sørbotn–Laukslett, har ikke konsekvensutredningen kunnet fange opp de  

 

Positive effektene av et østlig traséalternativ (med lang tunnel) i kombinasjon med  

 

Tindtunnelen. Vi har heller ikke fått på bordet konsekvensene av en vestlig trasé i  

 

Kombinasjon med å ruste opp E 8 mellom Ramfjord og Tromsdalen. Det mangler helhetlige 

 

Vurderinger for hele strekningen Sørbotn–Tomasjord. 

 

Vi vil understreke behovet for å avlaste dagens E8 inn mot Tromsø by. I  

 

Løpet av de siste 15 åra er det etablert en ny bydel langs E 8 fra Tromdsdalselva til  



 

Tromsøsvingen, og fra Tomasjord og innover langs E 8 er det nå om lag 20 000 innbyggere,  

 

Som påvirkes av støy og forurensing fra trafikken. Videre ligger E 8 over en strekning på om  

 

Lag 15 km neste nede i fjæra og utgjør en barriere for folk og dyr og har derfor en sterk  

 

Innvirkning på både naturopplevelser og naturmangfold.Vi anser Tindtunnelen som en mulighet til å 

avlaste strekningen og gjøre fjæra lettere  

 

Tilgjengelig for mennesker og dyr. Opprusting og eventuell utbygging av E 8 i dagens trasé  

 

Vil derimot kunne øke belastningen for omgivelsene – og vil antakelig også måtte kreve  

 

Betydelige tiltak for å dempe konsekvensene av flom og ekstreme værsituasjoner. 

 

Vi ser tydelig at spørsmålet om E 8 Sørbotn–Laukslett har konsekvenser for vegsystemet i  

 

Hele regionen. Vil vil derfor minne om brevet fra Samferdselsdepartementet til Kommunal- 

 

Og moderniseringsdepartementet, datert 14. mars 2014, som bl.a. påpeker at saker som  

 

Dette «… vil ha stor betydning for transportsystemet og samfunnsutviklingen i og omkring  

 

Byen i mange år fremover» og dermed opphevet arbeidet med vestlig trasé da.  

 

Vegar Skogland og Gro Grønnbakk 

 



Fra: Torfinn Svendsen <torfi-sv@online.no> 
Sendt: 9. juni 2020 11:29 
Til: Firmapost 
Emne: Merknader vedr. ny E8 gjennom Ramfjorden. 
Vedlegg: Alt.Østre_Fagernes.pdf 
 

Merknader vedr. ny E8 gjennom Ramfjorden. 
Landskapet i Ramfjorden er forholdsvis lite og «trangt», sammenliknet med f.eks. Balsfjord-
landskapet som er mye «romsligere».! Det betyr at om man gjentar det samme i Ramfjorden 
som man har gjort i Balsfjorden, så vil virkningen kunne bli svært forskjellig!, selv uten brua.  
I Ramfjorden er det i realiteten kun to alternative «korridorer»; øst eller vest. For begge er 
det i søndre/indre deler nokså lite landareal mellom høye fjell på begge sider, mens det 
videre utover i fjorden åpner seg litt mer – mest på øst-sida, men hele Ramfjord-«rommet» 
har karakter av et «lite alpint fjord-landskap».! 
 

Øst-sida er generelt slakere og har større landskaps-areal enn vestre, særlig fra Fagerelv-
området og utover mot Fagernes. Det veg-disponible arealet på vest-sida er generelt mye 
mindre, og særlig i indre del av fjorden er Storkollen bokstavelig talt en direkte trussel mot 
vegen og de veg-farende. 
 

Slik vest-alternativet må legges i terrenget får «ny»-vegen en svært varierende vertikal-
kurvatur, der kun ca. 15% av den ca. 10 km lange strekningen kan kalles noenlunde 
«flat»=horisontal. Det blir altså en svært energi-krevende «ny»-veg (dvs. høyt CO2-utslipp!), 
som også vil generere mye mer støy i fjord-«rommet» enn gammel-vegen.  
På høsten og sein-vinteren/våren får Vestre i indre deler mye sol-skygge!, som gir et 
betydelig ulykkes-potensiale.!  
 

Øst-alternativet har et vanskelig parti mellom Sørbotn og Fagerelva (bl.a. Ivarskred-
strekningen), og må her legges i tunnel (=null støy, og gode/sikre kjøre-forhold!). Og videre 
utover fjorden vil Østre ligge lenger unna det sentrale fjord-rommet en hva tilfellet vil være 
for vestre`s del. Begge deler medfører at trafikk-støyen i fjord-rommet blir vesentlig mindre 
for østre enn for vestre alternativ. 
 

Hvorfor insisterer Svv på vestre?? – det er vanskelig å forstå, men skal visstnok ha med 
lengde å gjøre.! Dog – man må vel «se» på alle for/mot-argumentene?, og så gjøre en 
avveining som tar hensyn til de totale konsekvensene Ramfjord-bygda.!  
F.eks. representerer en unødvendig bru en gedigen landskaps-forstyrrelse, særlig når brua 
har den sjeldne «egenskap» at den er ènsidig skrå (m/ ca. 3 % ensidig helning = ca. 30 m`s 
stigning på fjord-kryssingen.!). Og – det er generelt vanskeligere å ha kostnads-kontroll med 
ei bru enn det er med «ordinær» vegbygging. For vestre representerer også de «mange» 
mindre bruene, samt den omfattende skred-sikringen av Storkollen (+ andre partier?) en stor 
kostnads-usikkerhet.  
Østre har tilsvarende tunnelen som hoved-usikkerhet (+ Fagerelv-brua). 
 

Den ukjente «Jokeren».  

Svv har ikke villet gjøre valg med hensyn på hva som skal være den framtidige E8-trasèen til 
E8-tunnelen på Tomasjordnes, men er veldig «frampå» med å bruke lengda på vestre innen 
Ramfjorden som et «uslåelig» kron-argument som ene og alene avgjør trasè-valget på denne 
relativt korte strekningen.! 
 



En Tindtunnel fra Ramfjordmoen til Tromsdalen nær Tomasjordnes kan være en meget god 
framtids-løsning, for bl.a. å knytte Ullsfjorden og vestre deler av Lyngen nærmere «byen», + 
slippe alle kostnadene med å komme «igjennom» på strekningen mellom 
Kaldslett/Solligården og Tomasjorda.  
Og, det er fullt mulig å tilpasse Østre til en slik slutt-løsning!; f.eks. ved en midlertidig sløyfe 
ned via Fagernes og rundt Nordbotn som nå; se vedlegg. 
 

Her vil nettopp «veg-innkorting» (som Svv bruker som «kron»-argument for Vestre) «slå inn» 
i mye større grad.! 
«Laaange plan-linjer» i vegbygging er en mangelvare i Norge; men dog, nylig ble det 
momentet tatt i bruk for rv.4 mellom Nittedal og Mjøsbrua; 
http://www.bygg.no/article/1435051 

Svv i Troms bør «adoptere»/innarbeide denne framgangsmåten mhp «lange linjer» i 
vegbyggings-sammenheng, og da kan «fastsetting» av en langsiktig plan for E8 til 
Tomasjordnes være starten.! 
 
Mvh Torfinn Svendsen 
Pensjonert veg-bygger 

http://www.bygg.no/article/1435051
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Hanslarsanes Gnr.39 Bnr.1, - Solbakken 23, 28 og 30 

Henny og Arild Karlsen    
Solbakken, Hanslarsanes,   Mobil nr:   906 60576 

9027 Ramfjordbotn.  Telefon nr:  776 92258 
 E–post: arild.karlsen@gmail.com 

 

 

  Dato: Ramfjordbotn  5.6.2020 

Til: Statens Vegvesen, 

v/ prosjektleder Jøran Heimdal. 

Planleggingsleder Kathrine Hanssen,  

Mellomveien 40, 

9291 Tromsø. 

 

 

Nytt innspill vedr. E8 over vår eiendom Gnr.39 Bnr.1 på Hanslarsanes. 
 

Vi viser til høringsfristen 9.6.2020 vedr. E8 på vestsiden av Ramfjorden.  

Vi minner også om våre tidligere innspill i saken og at vi på Gnr.39/1 – 23 og 28 er de av alle 

grunneierne som ved denne E8 planen blir mest berørt.  

 

 

Plasseringen av E8: 
Vi godtar ikke at Statens Vegvesen v/ Jøran Heimdal overkjører oss på det viset de har dokumentert 

gjennom den tredimensjonale skissen der de plasserer E8 så langt ned at sommerfjøset vårt forsvinner. 

Og enda verre: Den lokale vegen som skal føres inn på E8 ødelegger enda mer enn selve E8 vegen! Heile 

øvre del av innmarka vår blir ødelagt fordi den lokale veien som skal inn på E8 er lagt i ei lang sløyfe 

innover vår eiendom og nedover mot husene før den går inn på E8 ved sommerfjøset!  

Hele veiprosjektet okkuperer den beste biten av vår eiendom på Gnr.39/1 og legger etter det vi kan se 

bånd på ca 22 DA av vår eiendom.  

Alle ser vi at det er mulig og det er heller ikke mange meterne E8 må flyttes oppover for å kunne la 

sommerfjøset stå igjen på skjæringskanten! Problemet her er mer samarbeidsviljen til Statens Vegvesen 

enn det å finne en bedre løsning på dette problemet! 

 

Brua kan vinkles på en litt annen måte slik at vegen ut av brua på Hanslarsanes ikke behøver å 

legges i en stor sving nedover mot husene på Gnr.39/1. – 

Fyllinga ved Leirbakken kan greit fylles ut noen meter litt lenger i østlig retning! Brua får da en 

retning slik at det blir mindre eller ingen sving i det hele tatt der E8 går ut av brua på 

Hanslarsanes!   

 

Når det gjelder den lokale vegen som skal inn på E8 så bør Statens vegvesen følge traseen de fulgte i 

forrige runde i 2009. Da kommer heller ikke den lokale vegen så langt nedover og ødelegger det meste av 

innmarka vår på Gnr39/1 og lokal vegen kan føres med letthet inn ved eiendomsgrensen mellom Gnr.39/1 

og Gr.39/5. Da kommer heller ingen skjæringer og støyvoller langt nedover innmarka vår! 

 

Vi har planer for hele området tvers over heile eiendommen fra sommerfjøset og ned mot husene. Har 

allerede lagt ned mye arbeid i å få dette til!  Dessverre forsvinner halvparten av dette arealet slik E8 

med innkjørsel til E8 planen har lagt opp til.  

 

OVERGANG:  
Vi godtar heller ikke at vi blir overkjørt av Statens Veivesen v/ Jøran Heimdal & Co. med at vi må kjøre 

kilometervis rundt heile byga når vi skal over E8 for å hente ned ved ned fra skogen eller skal på andre 

turer i skogen eller til fjells. Alt begrunnet i at Vegvesenet skal spare penger og uten tanke for at vi 

kommer til å få ekstra utgifter og svært mye ekstra bryderi slik planen er opplagt!  
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At vi som følge av dette for å kunne høste av skogen på øvre side av E8 får utgifter i millionklassen om vi 

godtar denne planen ser ikke ut til å synke inn i det hele tatt hos Jøran Heimdal og Statens Vegvesen! Vi 

kan ikke kjøre bygda rundt etter offentlige veier med vedlaster hengende etter skogsvinsja og traktoren! 

Hele vår plan om å få til et brukbart hagebruk står i fare for å havarere!   

Slik Vegvesenets plan legger opp til må vi da investere i både ny traktor og større henger og det blir 

dessuten mer komplisert med manøvreringer i skogen! 

Vi forlanger kort og godt at Statens Vegvesen bygger overgang i likhet med det som er gjort for 

grunneierne på flere steder i Balsfjorden. 

 

Alle ser vi at det ikke er et uoverkommelig problem å få dette til selv om det kanskje koster noen kroner 

mer! – Det er viljen til samarbeid fra Statens Vegvesen sin side det først og fremst kommer an på.  

 

Om vinteren bruker vi 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 for oss å ivareta at noen annen løsning enn en overgang kan vi dessverre 

ikke akseptere!  

En overgang ivaretar dessuten interessene til både oss og bygdefolket og folk fra andre steder som i stor 

grad bruker vår skogsvei når de skal på fjell og skiturer sommer som vinter. 

KONKLUSJON MÅ BLI: Bare en overgang slik det er gjort mellom Nordkjosbotn og 

Laksvatn er akseptabel! – Det er en overkommelig affære for Statens Vegvesen og 

det kravet kommer vi ikke til å gi oss på! 
  

Nye skogsveier: 
Skogsvegen vår blir kuttet av ved sommerfjøset. Når man er over overgangen må en ny skogsveibit 

etableres ovenfor skråningskanten fra brua og fram til den eksisterende skogsveien som fortsetter 

oppover til fjellfoten. Dette blir minst omfattende med plassering av overgang over E8 ved grensen 

mellom Gnr39/1 og Gnr.39/5 og slik plassert at vi kan slepe vedlaster over overgangen uten å komme i 

konflikt med offentlig vei. – Innkjøringen til E8 kan da plasseres på sørsiden av overgangen på Bnr.39/5  

 

Elva: 
Som varslet om tidligere vil vi heller ikke miste elva på nedre del av vår eiendom!  

Vi ser godt for oss hvordan dette bør utføres men vi bør få en god 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 krever vi at et solid 6” trekkerør festes til vår eksisterende vannslange og 

senkes ned til frostfri dybde under E8. Da er det enkelt å putte inn en ny slange når behovet i framtiden 

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! Vær obs på at varerøret må ligge på 100 % SIKKER FROSTFRI  DYBDE! 

(NB: Vannledningen er dessverre ikke inntegnet på vedlegg Hanslarsanes 2010 plan 180148.jpg). 

 

Vannanlegg: 
Når det gjelder vårt private vann anlegg på Hanslarsanes så kommer det fra et lite oppkomme oppe i 

fjellsida. –  

Følgende er tilknyttet:  

Gnr.39/1 

Gnr. 39/19 

Gnr.39/20 

Gnr. 39/23, 28,30 
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Gnr. 39/5 NB: Boligen er utskilt og har nå Gnr39/31.  

Gnr. 39/17 hytte. 

 

NB: Ingen flere boliger får tilkoble seg vårt anlegg! Det vil medføre for stort trykkfall ved taping 

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 B23 men når alle 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 Bnr. 1 

kan eventuelt ny/nye kum/kummer etableres like nedenfor vår kum.    

Eventuelle nye utbygginger av større felles bassenger her er uaktuelt! Det vil dessuten føre til 

vannavgifter og unødig store omkostninger for oss i framtiden og det er vi ikke interessert i.  

 

Gjerder / støyvoller. 
Det må settes opp gjerder på skjærings kantene på begge sider av E8, - og slik vi ser det bør det være 

gjerder 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. 
For øvrig ser vi det som en selvfølge at E8 ikke skal medføre hverken praktiske eller økonomiske 

problemer for oss.   

Det er derfor like selvfølgelig at det også blir storsamfunnet v/ Statens Vegvesen som i framtiden skal 

sørge for vedlikehold av både ny del av skogsvei, overgang, porter og gjerder på begge sider av E18, 

elveløpet under E8 og nødvendige støyvoller. 

Det er sikkert variasjoner med hensyn til hva de enkelte grunneierne har behov for å få skriftlig avtale 

om! –  

I dette tilfellet er det vår eiendom det gjelder og vi forventer at vi blir kontaktet før arbeidet 

igangsettes for å bli endelig enig og skrive kontrakter.  

 
RASTEPLASS. 
Vi har diskutert planen fra i 2009 der det var tatt med plan om rasteplass nord for sommerfjøset.  

Den gang var vi positiv til dette. - Det er vi ikke lenger!  

Vi vil ikke ha noen rasteplass her på Hanslarsanes pga. støy og bråk, narkohandel mm og ikke minst 

forsøpling i området som kan bli både et alvorlig og irriterende element. Dessuten har vi egne planer 

for området og vil ha en skogstripe mellom oss, E8 og tilførselsvegen til E8. 

 

Bussholdeplass. 
Til sist spør vi om Dere har tenkt på at det bør være en busslomme ved innkjøringen til E8?-   

Minner dertil om at dèt ikke må føre til at innkjørings vegen 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!  

 

Dette er ting vi vil ha kontraktfestet før arbeidet igangsettes og vi ber om at Statens Vegvesen tar 

kontakt for å få dette i orden! 

 

Til sist gjør vi oppmerksom på at om Statens Vegvesen ikke endrer planene her og lager overgang her 

kommer saken til å ende i rettsapparatet 

 

 

Vennlig hilsen 

Henny og Arild Karlsen 
Gnr.39 Bnr.1, + (Bnr. 23, 28 og 30. 

Gnr.39/20 

 
(NB: Vi benytter anledningen til å opplyse om at det heter ikke Hans Larsa neset slik offentlige forståsegpåere har tatt seg uvane til å sjonglere med! Det 

har vi bekreftelse på fra Statsarkivet! Det første gamle navnet var Hanslarsennæset men de siste mer enn hundre årene har navnet vært registrert som 
HANSLARSANES  i offentlige eiendoms dokumenter. Vi har prøvd å få dette til å synke inn hos bla. kartverket dessverre uten hell. 
 



Fra: Audun Henriksen
Til: Firmapost
Dato: tirsdag 9. juni 2020 23:58:43

Merknader til E8 regplan, vestre trase
På det informasjonsmøtet Vegvesenet holdt på rådhuset 27.1. minnet undertegnede om 3 leirras
som hadde gått på Ytre Hanslarsanes og som Vegvesenet angivelig ikke visste noe om.
31.5. nevnte jeg disse skredene i et skriv til noen av kommunens politikere, og 5 dager seinere
mottok jeg nyheten om at 3 nye ras var gått på Ramfjordens vestside, ett ved Isbergan, ett i
nærheten av Sørbotn og ett på Ytre Hanslarsanes hvor Vegvesenet har vært og satt sine spor og
planlegger bru over til Leirbakken.
Dette bekrefter det jeg hele tiden har hevdet, nærmere bestemt at vestsiden er full av silt og
leire og dermed svært dårlig egnet til veibygging.
Jordraset på Hanslarsanes, som gikk ut på veien 5.6., var av begrenset omfang, men likevel stort
nok til å dekke halve veibredden. Dette raset, som altså gikk før Vegvesenet har nådd å sette i
gang arbeidet med brua, er høyst sannsynlig bare småtteri mot det som venter oss om
Vegvesenet slipper til med vestsideprosjektet sitt. Jeg er langt fra alene om å frykte for at halve
neset ender opp på havbunnen dersom Vegvesenet ikke blir stoppet i det arbeidet de
planlegger.
Vi har tidligere sett hvordan det kan gå når naturkreftene ikke spiller på lag med oss. Bergneset i
Balsfjorden og Kråkneset i Alta kommune er tragiske eksempler på det, ja vi behøver ikke å gå
lenger enn til skandalebrua på Breivikeidet hvor Vegvesenet «visste bedre» enn
lokalbefolkningen, for å se hva som skjer når naturkreftene kolliderer med menneskelig
uforstand.
Oppfordringen fra meg og ramfjordinger flest er derfor: unngå alt unødvendig gravearbeid på
Ramfjordens vestside og på Hanslarsanes i særdeleshet. Jordras vil ikke være mulig å unngå.
Mvh
Audun Henriksen

mailto:audun@trhs.no
mailto:Firmapost@vegvesen.no


Statens vegvesen
Utbygging
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

16 JUN 2020
Statens vegvesen

Deres ref: 20/8402-138

Innspill til reguleringsplan ny E8 Sorbotn - Laukslett, vestre trase, Tromsø kommune

Det vises til deres brev datert 24.04.2020.

Jeg er eier av gnr 27 bnr 4.

Det er i plankartet ikke tatt hensyn til vår eksisterende avkjørsel over E8. Den må tegnes inn og
hensyntas i de videre planer. Dere kan enten legge den under veien som planlegges eller passe på at
hastigheten begrenses på ny E8 slik at vi kan trygt kjøre over veien med traktor.

Vestre trase innebærer også at en av gårdens 3 brønner blir fjernet i det veien er planlagt rett over
den. Hovedbrønnen blir mindre berørt ved utbyggingen ved at vestre trase er lengre unna enn østre
trase. Men dere må ta hensyn til vannledning når dere bygger veien.

Jeg forbeholder meg retten med å komme med ytterligere innspill/ krav når jeg ser hvordan veien
faktisk blir bygget.

Tromsø 09.06.2020

Med vennlig hilsen

Torhild Hauan
Lauksletta 197
9021 Tromsdalen



Trygt fram sammenvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47)22073000
firmapost@vegvesen.no



Trygt fram sammenvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47)22073000
firmapost@vegvesen.no
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