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Sammendrag 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Tromsø 
kommune, utarbeidet detaljregulering for E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé. Planen er 
utredet for konsekvenser i henhold til planprogram fastsatt av Tromsø kommune 17.03.2020.  

På bakgrunn av konsekvensutredning for kommunedelplan E8 Sørbotn – Laukslett (plan 0240, 
vedtatt 26.03.2008), Tromsø kommune sin felles uttalelse om at en oppdatert reguleringsplan 
for vestre trasé må utarbeides (12.12.2018) og Samferdselsdepartementets bestilling om å 
utarbeide reguleringsplan for vestre trasé med styringsmål til 1.890. millioner (2019-kr), har 
Statens vegvesen utarbeidet detaljregulering for E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé. 

Dagens E8 mellom Sørbotn og Laukslett på østsiden av Ramfjorden er smal og ligger i et tett 
bebygd område. De fleste boligene har egen avkjørsel til E8. Innbyggerne er utsatt for støy og 
støv. Det mangler tilbud for myke trafikanter på mesteparten av strekningen. Strekningen er 
ulykkesutsatt. Ny E8 mellom Sørbotn og Laukslett skal: 

• Gi bedre fremkommelighet, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø.  
• Skal føre til forbedret trafikksikkerhet og bomiljø på avlastet veg (dagens E8).  
• Skal bidra til å redusere utslipp, risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer. 

Ny E8 fra Sørbotn til Laukslett er ca. 10 km lang. På strekningen bygges det flere mindre bruer, 
kulverter og en landbruksovergang i tillegg til brua over Ramfjorden på ca. 870 m. Det 
etableres også skredsikring i form av støtteforebygninger i fjellsiden, samt to skredvoller langs 
vegen, og sikringstiltak ved skredelver. Vegen etableres med bredde på 10 m og midtrekkverk. 
Det etableres to forbikjøringsfelt i hver retning. Det legges opp til at strekningen skal ha 90 
km/t fartsgrense fra Sørbotn til Hans Larsa-neset og deretter 80 km/t. 

I løpet av planarbeidet har det vært et stort fokus på å etablere en ny E8 som er tilpasset 
klimaendringene ved at det blant annet er: 

• Gjennomført beregning av fremtidig nedbørs-situasjon, og tilrettelegging for lokal 
håndtering av overvann. 

• Gjennomført vurderinger av skredfare og prosjektert skredtiltak iht. nye retningslinjer 
for skred. 

Videre er hovedutfordringene for planarbeidet løst ved: 

• Etablering av gode koblinger mot eksisterende E8, fv. 7902 og lokalvegnettet. 
• Minimering av barrierevirkninger av ny veglinje, ved å etablere adkomster for landbruk 

og friluftsliv på tvers av ny E8. 
• Tilrettelegging for løsninger som kompenserer ulemper for reindrifta. 
• Beregning av støy i henhold til gjeldende lover og regler, og opprettelse av støytiltak i 

plankart og bestemmelser. 
• Innarbeiding av tiltak i planen som fremkom i Risiko- og sårbarhetsanalyse. 
• Sikring av drikkevannskilder ved opplegg for videre arbeid og bestemmelser til 

reguleringsplanen. 
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På grunn av at planarbeidet i all hovedsak er gjennomført på vinteren skal kartlegging av 
vannbrønner ferdigstilles når det blir barmark. Denne kartleggingen innebærer en 
identifisering av alle berørte brønner og prøvetaking av vann for å dokumentere vannkvalitet. 
Eventuelle omlegginger av vannbrønner og vannledninger vil bli gjennomført før anleggsstart.  

I planarbeidet er virkninger og konsekvenser vurdert, og dette kan oppsummeres slik:  

• Samlet sett vil den nye vegstrekning forringe landskapsbildet, mens reiseopplevelsen 
vil forbedres grunnet enklere trafikkbilde og spektakulær utsikt.  

• For Nærmiljø og friluftsliv er reduksjonen i trafikk på gamle E8 spesielt gunstig for 
bebyggelse og myke trafikanter langs gamle E8, tettstedet Fagernes og Nordbotn. Ny 
E8 vil imidlertid fungere som en barriere for friluftsliv på oversiden av ny E8, dette er 
til en viss grad avbøtt med kryssingsmuligheter over og under vegen.  

• Det er hovedsakelig bløtbunnsområdet og forekomsten av ålegras utenfor Leirbakken 
som gir negativ konsekvens av tiltaket for naturmangfold. 

• Veglinja skjærer gjennom og medfører negativ konsekvens for tre kulturmiljøer. Størst 
negativ konsekvens er på Leirbakken og Hans Larsa-neset, hvor eldre bygninger av 
lokal kulturhistorisk verdi blir direkte berørt. I Sørbotn er planforslaget i direkte 
konflikt med deler av automatisk fredet fangstlokalitet.  

• Tiltaket vil føre til noe reduksjon i jordbruksareal.  
• For reindrift vil det være noen konsekvenser, disse avbøtes i stor grad med etablering 

av miljøovergang (økodukt) i Lavangsdalen. 

De negative konsekvensene av tiltaket vurderes som akseptable i forhold til gevinsten 
tiltaket vil gi samfunnet. Dette i form av reduserte avstandskostnader, økt trafikksikkerhet 
og forbedringer av trafikk- og bomiljø langs gamle E8 ved at gjennomkjøringstrafikken 
reduseres betraktelig. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Dagens E8 mellom Sørbotn og Laukslett på østsiden av Ramfjorden er smal og ligger i et tett 
bebygd område. De fleste boligene har egen avkjørsel til E8. Innbyggerne er utsatt for støy og 
støv. Det mangler tilbud for myke trafikanter på mesteparten av strekningen. Strekningen er 
ulykkesutsatt. 

Det var fra 2009 til 2019 registrert 20 ulykker med personskade på strekningen. Av disse var 
18 bilulykker og to MC-ulykker. Tre av ulykkene var dødsulykker, med fire drepte, og to 
alvorlig skadde. 19 av ulykkene hadde 28 personer med lettere skade. Alle dødsulykkene var 
møteulykker. De ellers vanligste ulykkeskategoriene er påkjøring bakfra og utforkjøring. 
Ulykkestallene for de to foregående 10-årsperiodene har ligget i samme størrelsesorden når 
det gjelder antall drepte og 
skadde. 

Vegens lave standard, høyt 
antall avkjørsler og relativt høye 
trafikkmengde, gjør at store 
deler av strekningen har 
redusert hastighet. Dette gir 
dårlig fremkommelighet og 
lengre kjøretid.  

 

1.2 Mål for prosjektet 

• Tiltaket skal gi bedre fremkommelighet, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø.  
- Ny E8 gjennom Ramfjord bygges med høyere vegstandard, noe som gir økt 

trafikksikkerhet, bedre transportkvalitet og jevnere fartsprofil.  
 

• Ny E8 skal føre til forbedret trafikksikkerhet og bomiljø på avlastet veg (dagens E8).  
- Redusert trafikk på dagens E8 vil gi mindre støy og svevestøv. Det vil også gi økt 

trygghet for myke trafikanter. Dette vil være en betydelig forbedring av bo- og 
nærmiljø for befolkningen langs E8.  
 

• Ny E8 skal bidra til å redusere utslipp, risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer.  
- Det skal planlegges for en jevnere fartsprofil og kortere distanse. Dette vil medføre 

miljømessige fordeler i form av mindre slitasje på kjøretøy og lavere utslipp av 
miljøgasser.  

- Det skal planlegges for en forsvarlig overvannshåndtering (med utgangspunkt i 
dimensjonering av nedbørsfelt og vannmengde) og det skal prosjekteres 
skredsikringstiltak i henhold til nye retningslinjer for akseptnivå for skred på veg. 

Figur 1-1 Dagens E8 forbi Fagernes ligger tett på bebyggelsen. Foto: 
Ole-André Helgaas 
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1.3 Planprosess 

Med hjemmel i Plan- og 
bygningslovens § 3-7 har Statens 
vegvesen i samarbeid med Tromsø 
kommune, utarbeidet en detalj-
reguleringsplan for E8 Sørbotn–
Laukslett, vestre trasé. Planen er 
utredet for konsekvenser i 
henhold til planprogram fastsatt 
av Tromsø kommune 17.03.2020. 

Planoppstart og planprogram 
Oppstart av planarbeidet ble i 
henhold til Plan- og 
bygningslovens § 12-8 annonsert 
i Nordlys og iTromsø den 
19.12.2019. Varsel om oppstart 
ble også sendt ut til offentlige 
instanser samt grunneiere og 
andre berørte. Samtidig som det 
ble varslet planoppstart ble forslag 
til planprogram lagt ut på høring i 
perioden 19.12.2020-
06.02.2020.  

I planprogrammet ble det gjort rede for forholdet til forskrift om konsekvensutredning og 
vurderinger som er gjort av eksisterende konsekvensutredning fra 2008. Konklusjonen er at 
konsekvensene av det konkrete tiltaket i hovedsak er vurdert i kommunedelplanen. For temaet 
reindrift er det behov for ny konsekvensutredning. Det er også behov for enkelte 
oppdateringer/tilleggsvurderinger for noen andre tema, se kapittel 7 Konsekvensutredning. 

Etter  høring av planprogram gjennomførte Statens vegvesen i samarbeid med Tromsø 
kommune en behandling av alle innspill og synspunkter som kom inn i høringsperioden. 
Innspill fra Sametinget om fornyet kulturminneregistrering er tatt til etterretning. Sametingets 
undersøkelser ferdigstilles før reguleringsplanen vedtas. Øvrige innspill til planprogrammet 
og til varsel om oppstart er tatt til orientering, og fulgt opp i reguleringsplanarbeidet. 
Sammendrag av innspill til varsel om oppstart og planprogrammet, er vedlegg til 
reguleringsplanen. 

Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i Tromsø kommune 17.03.2020 og dette 
planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av planprogrammet. 

 
 
 

Figur 1-2 Varslingsgrense oppstart. Kart: Statens vegvesen 
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Høring og offentlig ettersyn reguleringsplan 
Dette planforslaget består av: 

• Plankart datert 01.07.2020 
• Reguleringsbestemmelser datert 19.06.2020 
• Planbeskrivelse datert 01.07.2020 (dette dokumentet) 
• Merknadsbehandling datert 01.07.2020 
• ROS-analyse datert 26.03.2020 
• Tegningshefte datert 23.04.2020 
• 20 vedlegg, se liste over vedlegg etter innholdsfortegnelsen 

Varsel om høring og offentlig ettersyn ble kunngjort i Nordlys og iTromsø. Grunneiere og 
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Grunneierliste med eiendommer som berøres 
av planforslaget ligger vedlagt. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring til offentlige 
instanser. Høringsperioden var fra 28.04.2020 til 09.06.2020.  

Planforslaget er tilgjengelig på: 
• www.vegvesen.no/ramfjord 
• www.tromsø.kommune.no 

På grunn av situasjonen med Covid-19 (Korona-viruset) legges det ikke ut papirversjoner av 
planforslaget. Det annonseres heller ikke informasjonsmøte/kontordager i forbindelse med 
utlegging av reguleringsplanen på høring.  

Merknader til planforslaget skulle merkes med saksnummer 20/8402, og sendes skriftlig til:  
E-post: firmapost@vegvesen.no eller 
Postadresse: Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. 

 
Frist for innsending av merknader var 09.06.2020 

Etter høringsperioden har Statens vegvesen i samarbeid med Tromsø kommune behandlet 
merknader og gjort justeringer av planforslaget. Planforslaget og sammendrag av merknader 
og svar er oversendt Tromsø kommune for politisk behandling. 

Prosess med å frigi kulturminner 
I henhold til fastsatt planprogram er det utført nye feltundersøkelser for samisk arkeologi og 
bygningsvern. Feltundersøkelsene ble først ferdigstilt i uke 26, grunnet sen snøsmelting. 
Endelig rapport fra undersøkelsene var ikke klar før planforslaget ble oversendt Tromsø 
kommune. Beskrivelse av funnene er klar og planbeskrivelsen er oppdatert med ny 
informasjon i kapittel 5.12 kulturarv og kapittel 7 konsekvensutredning. Under befaringene 
ble det oppdaget et system av fangstgroper, hvor vegtiltaket er i dirkete berøring med deler 
av automatisk fredet fangstlokalitet. Dette innebærer behov for saksbehandling etter 
kulturminneloven med en begrenset høring hos Sametinget og Fylkeskommunen der det må 
fremkomme hvilke 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.  

http://www.vegvesen.no/ramfjord
http://www.troms%C3%B8.kommune.no/
mailto:firmapost@vegvesen.no
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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 kulturminnene som er i konflikt med tiltaket er frigitt.  

For å unngå forsinkelser av prosjektet har Statens vegvesen valgt å ta ut av planen området 
der det er gjort funn. Slik kan fremdrift i saksgangen opp mot departement og KS2 
opprettholdes. Når Sametinget har avsluttet sin saksbehandling vil den delen som er tatt ut av 
planen oversendes til Tromsø kommune for behandling i en egen sak i kommunestyret i 
september/oktober. 

Klageadgang 
Kommunens planvedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht. 
Plan‐ og bygningslovens § 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
Eventuell klage stilles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 

Spørsmål om planarbeidet? 
• Prosjektleder i Statens vegvesen: Jøran Heimdal, tlf. 97 64 38 25.                                       

E-post: jaoran.heimdal@vegvesen.no 
• Planleggingsleder i Statens vegvesen: Kathrine Hanssen, tlf. 48 13 56 32.  

E-post: kathrine.hanssen@vegvesen.no  
• Saksbehandler i Tromsø kommune: Kurt Krutnes, tlf. 90 10 15 89.                              

E-post: kurt.krutnes@tromso.kommune.no 

Medvirkning i planprosessen 
Oppstartsmøte med Tromsø kommune ble avholdt 16.12.19. På møtet ble det inngått avtale 
om at Statens vegvesen organiserer planprosessen og utarbeider forslag til detaljregulering, 
jf. § 3-7 i Plan- og bygningsloven. Avtalen innebærer også at Statens vegvesen legger 
planforslaget ut på høring og til offentlig ettersyn og er ansvarlig for merknadsbehandlingen.  

23.01.2020 ble planarbeidet presentert på planforum som arrangeres av Troms og Finnmark 
fylkeskommune. Her deltok representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Sametinget, Forsvarsbygg, Kystverket og Statens 
vegvesen. 

I forbindelse med varsel om planoppstart og utlegging av forslag til planprogram ble det 
arrangert informasjonsmøte på rådhuset i Tromsø 27.01.2020. I etterkant av 
informasjonsmøtet ble det publisert en 3D-modell som illustrerte foreløpig vegtrasé på 
prosjektets nettside slik at alle berørte og interesserte kunne studere foreløpig modell på 
egenhånd. En slik modell var mulig å publisere på et så tidlig tidspunkt i planprosessen på 
grunn av at det forelå et planforslag for vestre trasé fra 2011.   

I løpet av prosessen er det avholdt møter med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 
reinbeitedistriktet, Sametinget, Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE), Troms og 
Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune, Mattilsynet og Troms kraft. Det har vært dialog 
med Barlindhaug AS ang. tilpasninger på Leirbakken og tilstøtende områdereguleringsplan. 

mailto:jaoran.heimdal@vegvesen.no
mailto:kathrine.hanssen@vegvesen.no
mailto:kurt.krutnes@tromso.kommune.no
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Forskningsinstituttet NORCE har utarbeidet konsekvensutredning for tema reindrift. Under 
utarbeidelsen av konsekvensutredningen for reindrift ble det i januar 2020 avholdt befaring 
med NORCE og representant for reinbeitedistriktet. I mars 2020 ble det avholdt felles 
dialogmøte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, NORCE, Statens vegvesen og 
representant for reinbeitedistriktet.  

Det har vært avholdt møter med spesielt berørte grunneiere. 

I perioden for høring og offentlig ettersyn av planforslaget er det publisert en oppdatert 3D-
modell som viser planforslaget. Formålet med å ha en slik modell er at det skal bli enklere å 
forstå og undersøke detaljer i planforslaget. Det er også utarbeidet en kartfortelling 
(storymaps), en applikasjon på www.vegvesen.no/ramfjord som forteller om planforslaget i 
korte trekk og med gode illustrasjoner. Dette er ment som et supplement til de formelle 
plandokumentene. Det er kun plankart og planbestemmelser som er juridisk bindende.  

  

http://www.vegvesen.no/ramfjord
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2 Historikk og vurderinger av traséer 

2.1 Historikk 

Det har vært utarbeidet flere ulike forslag til trasé for ny E8 gjennom Ramfjord.  I 
planprogrammet finnes en oppsummering av prosjektets historikk helt fra 1988. Under følger 
oppsummering fra perioden 2008-2019. Mer enn 11 alternative vegløsninger med varianter 
av østre og vestre trasé har vært utredet. Vegstrekningen har vært politisk omstridt og det har 
vært gjort flere politiske vedtak.  

Tegnforklaring alternative veglinjer 

    Laukslett-alternativet 
    Nordbotn-alternativet – øvre variant 
    Nordbotn-alternativet – midtre variant 
    Nordbotn-alternativet – nedre variant 
    Fagernes-alternativet 
    Nedre alternativ 
    Vestre alternativ 
    Østre alternativ            Tunnel/rasoverbygg   
    Nordbotn-alternativet  Tunnel/rasoverbygg   

Figur 2-1 Alternativer som har vært utredet opp gjennom historien. Kart: Statens vegvesen 
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● Mars 2008: I behandlingen av kommunedelplan 0240 fremkommer det varsel om 
innsigelser til det østre alternativet. Kommunestyret vedtar kommunedelplan med 
konsekvensutredning, og går inn for vestre alternativ med bru over Ramfjorden. I tillegg 
sier politikerne prinsipielt ja til å delfinansiere med bompenger.  

● 2009: Statens vegvesen starter regulering av vestre trasé (mulig byggestart i 2012/13). 
● September 2011: Reguleringsplan for vestre trasé legges ut til offentlig ettersyn. 
● Mars 2012: Kommunestyret sier nei til bompengefinansiering. 
● April 2012: Kommunestyret beslutter å ikke vedta reguleringsplan for vestre trasé og vil 

at vegen skal planlegges og bygges på østsida. Dette for å ivareta forholdet til 
Tindtunnel og Ullsfjordforbindelsen. De tre innsigelsene på østre trasé er ikke løst, det er 
ikke gjort gyldig planvedtak. Plansituasjonen er dermed uavklart.  

● Juni 2013: Tromsø kommune legger ut kommunedelplan for Ramfjord (0210) til offentlig 
ettersyn med østre trasé som eneste alternativ for ny E8. 

● September 2013: Regjeringen vedtar bruk av statlig plan for å få vedtatt reguleringsplan 
for vestre trasé. 

● Høsten 2013: I høringen av kommunens plan (0210) framkommer de samme 
innsigelsene mot østre trasé som i 2008. I tillegg har Statens vegvesen innsigelse 
begrunnet i mangelfull utredning, manglende sammenlikning av vestre og østre trasé 
samt dårlig samfunnsøkonomi. 

● Mars 2014: Ny regjering beslutter at planmyndigheten skal tilbakeføres til kommunen.  
● Mars 2014: Kommunen vedtar kommunedelplanen med østre trasé. Innsigelsene 

innebærer imidlertid at planvedtaket ikke er gyldig. 
● Juni 2014: Mekling om innsigelsene i regi av Fylkesmannen starter opp. 
● Desember 2014: Meklingen avsluttes uten resultat. Innsigelsene opprettholdes. Saken 

oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for avgjørelse. 
● Vår/ sommer 2015: KMD behandler innsigelsessaken. Det blir bl.a. avholdt befaring. 
● Juli 2015: KMD beslutter at innsigelsene ikke skal tas til følge og Tromsø kommunes 

kommunedelplanvedtak blir gyldig. 
● September 2015: Statens vegvesen starter reguleringsplanlegging på østre trasé.  
● September 2015-mars 2017: Reguleringsplanlegging østre trasé . Utredning av løsninger 

for skredsikring, vannforsyning, lysforurensning av Eiscat, reindrift mm. 
● Mars 2017: Prosjektet er med i NTP, dette ville bety oppstart i tidsrommet 2019–2021. 

Det forutsettes 750 mill. i bompengefinansiering. 
● Mars 2017: Forslag til reguleringsplan for østre trasé oversendes kommunen for 

utlegging til offentlig ettersyn og høring. 
● Vår 2017: Statens vegvesen regner kostnader med grunnlag i reguleringsplanforslag.  
● Mai-august 2017: Reguleringsplan for østre sendt på høring i mai med høringsfrist i 

utgangen av august. 
● Høst 2017: Kostnadsoverslag ligger 570 mill. over styringsmål. Ekspertgruppe nedsettes 

for å se på kostnadsreduserende tiltak. 
● Januar 2018: Forslag kostnadsreduserende tiltak oversendes Samferdselsdepartementet. 
● Sommer 2018: Nye veier AS og Statens vegvesen samarbeider om utvidet 

kostnadsgjennomgang av E8 Sørbotn–Laukslett, inkl. tilgrensede vegprosjekter 
Tindtunellen og fv. 91 Ullsfjordforbindelsen.  



Planbeskrivelse - Detaljregulering E8 Sørbotn–Laukslett, vestre trasé 

12 

 

● November 2018: På bakgrunn av henvendelse fra Tromsø kommune gjorde Statens 
vegvesen og Nye veier AS vurderinger og oppdateringer av kostnader for vestre trasé og 
antatt planfremdrift østre og vestre trasé.  

● 12. desember 2018: Tromsø kommune gjør prinsippvedtak om nei til 
bompengefinansiering av ny E8 gjennom Ramfjord. Dette inkluderte en felles uttalelse fra 
kommunestyret om at det må utarbeides en oppdatert reguleringsplan for vestre trasé. 

● August/september 2019: Regjeringen inngår bompengeforlik og beslutter at E8 Ramfjord 
ikke skal finansieres med bompenger og at det er vestre trasé som bør bygges. 

● 9. September 2019: Samferdselsdepartementet har besluttet at ny E8 Sørbotn–Laukslett 
bør legges i vestre trasé og ber Statens vegvesen om å utarbeide nytt kostnadsoverslag 
med forslag om nytt styringsmål. 

● Oktober 2019: Statens vegvesen oversendte forslag til nytt styringsmål og standardvalg. 
● 3. desember 2019: Samferdselsdepartementet fastsetter nytt styringsmål (1890 mill. 

2019-kr.) 

2.2 Ny vurdering av traséer  

I 2018 ble det, etter forespørsel fra Samferdsels-
departementet, gjort en ny gjennomgang av kostnader for 
varianter av østre trasé E8 Laukslett–Sørbotn. Vestre trasé 
ble benyttet som referansealternativ. Gjennomgangen ble 
utført av Nye veier AS og Statens vegvesen. Det ble også 
sett på de tilgrensede vegprosjektene Tindtunellen og fv. 
91 Ullsfjordforbindelsen. Gjennomgangen konkluderte 
med at det er mulig å oppnå kostnadsreduksjon innenfor 
østre trasé. Dog ikke ned til styringsrammen. Rapporten 
viser at det er liten sammenheng mellom E8 Ramfjord og 
prosjektene «Ullsfjordforbindelsen» og «Tindtunnelen». 
Analysene viser at vestre trasé kombinert med en framtidig 
Tindtunnel vil gi bedre samfunnsøkonomisk nytte enn østre 
trasé kombinert med Tindtunnelen. (Rapport E8 i Ramfjord, 
01.10.2018).  

På bakgrunn av henvendelse fra Tromsø kommune gjorde 
Statens vegvesen og Nye veier AS vurderinger og 
oppdateringer av kostnader og antatt planfremdrift for 
vestre og østre trasé. Virksomhetene konkluderte med at vestre trasé kan bygges vesentlig 
billigere enn østre trasé. Det ble samtidig konkludert med at vestre trasé ville ha vesentlig 
høyere samfunns- og trafikantnytte pga. forskjeller i reisetidsreduksjoner mellom de to 
traséene. Virksomhetene mente også at det er liten forskjell i mulig gjennomføringshastighet 
for de to traséene. (Brev fra Statens vegvesen til Tromsø kommune 16.11.2018) 

Samferdselsdepartementet har besluttet at ny E8 i Ramfjorden bør legges i vestre trasé. 
Departementet har lagt stor vekt på at vestre trasé er vesentlig billigere å bygge og har høyere 
beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det er samtidig lagt vekt på at Tromsø kommune 
har bedt om at vestre trasé planlegges. (Brev fra SDP til SVV, 09.09.19) 

Figur 2-2 Mulige påkoblinger til en 
fremtidig Tindtunnel. Kart: Statens 
vegvesen 

Tromsø 

Laukslett 

Nordbotn 
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3 Planstatus og overordnede føringer 

3.1 Overordnede arealplaner 

• Kommuneplanens arealdel 2017-2027, vedtatt 29.03.17  
• Kommunedelplan for Ramfjord 2013-2025, med østre alternativ for E8, vedtatt 

26.03.2014 (Plan 0210)  
• Kommunedelplan for E8 Sørbotn–Laukslett med konsekvensutredning, vedtatt 

26.03.2008 (Plan 0240)  

Det er to gjeldende kommunedelplaner i Ramfjord-området. Begge gjelder foran 
kommuneplanens arealdel 2017-2027. Kommunedelplanen for E8 Sørbotn–Laukslett (plan 
0240). Denne planen utreder fire ulike trasémuligheter for E8 mellom Sørbotn og Laukslett. I 
behandlingen av kommunedelplanen fremkom det varsel om innsigelser til det østre 
alternativet. Kommunestyret vedtok kommunedelplan med konsekvensutredning, og gikk inn 
for vestre alternativ med bru over Ramfjorden.  

Den andre kommunedelplanen, Kommunedelplan for Ramfjord (plan 0210), fokuserer på all 
arealbruk i Ramfjord. I denne planen ble det undervegs lagt inn en båndleggingssone for ny 
E8 på østsiden av fjorden. I planbestemmelsene til planen (0210) 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 og det vil si at båndleggingssonen for 

Figur 3-1 Plankart for Kommunedelplanen for E8 Sørbotn – Laukslett (0240) vedtatt 2008, kart datert desember 
2007 

Vedlegg 2 
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østre trasé ikke gjelder verken i kommunedelplanen for Ramfjord (0210) eller i 
kommuneplanens arealdel 2017-2027. I KDP 0210 er KDP 0240 listet opp som fortsatt gyldig, 
med noen formålsendringer. 

3.2 Vedtak i Tromsø kommune 

Historikken i kapittel 2 viser at det har vært flere omkamper om hvilken trasé ny E8 skal legges 
i. Kommunestyret i Tromsø kom med en felles uttalelse i forbindelse med prinsippvedtaket 
om bompengefinansiering (12.12.2018):  

På bakgrunn av de faglige innspillene fra Statens vegvesen og Nye veier vedr kostnader 
og fremdriftsprognoser for E8 gjennom Ramfjord, mener partiene at det er nødvendig 
at SVV og Tromsø kommune utarbeider en oppdatert reguleringsplan for vestre trasé. 
Denne reguleringsplanen kan danne grunnlag for endelig valg av trasé. (saksprotokoll, 
kommunestyret, 12.12.18) 

På bakgrunn av konsekvensutredning for kommunedelplan E8 Sørbotn – Laukslett (plan 0240, 
vedtatt 26.03.2008), og Tromsø kommune sin felles uttalelse om at en oppdatert 
reguleringsplan for vestre trasé må utarbeides (12.12.2018) og Samferdselsdepartementets 
bestilling om å utarbeide reguleringsplan for vestre trasé med styringsmål til 1.890. millioner 
(2019-kr), har Statens vegvesen nå utarbeidet detaljregulering for E8 Sørbotn – Laukslett, 
vestre trasé. Ved vedtak av denne reguleringsplanen i kommunestyret til Tromsø kommune, 

Figur 3-2 Plankart for Kommunedelplan for Ramfjord (0210) 
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vil avsatt areal i denne planen gjelde foran kommunedelplan for Ramfjord ved motstrid. 
Tromsø kommune planlegger revisjon av kommunedelplan for Ramfjord for å fjerne 
båndleggingssone for E8 på østsiden i henhold til kommunedelplanens bestemmelser.     

3.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Tiltaket er av en slik investeringsmessig størrelse at det faller inn under forskrift om 
konsekvensutredning § 6 Planer og tiltak som alltid skal utredes for konsekvenser og ha 
planprogram eller melding, bokstav b) reguleringsplaner etter PBL for tiltak etter vedlegg I, 7. 
e) andre vei- og jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr.   

Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er utredet for konsekvenser i 
en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.  

Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 
under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer 
eller tiltak kan gjennomføres. Videre skal konsekvensutredningens innhold og omfang 
tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas. 
Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det 
mangler informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes (Forskrift om 
konsekvensutredning 2017). 

Dette forslaget til reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé, er i samsvar med 
trasé vedtatt i kommunedelplan for E8 Sørbotn – Laukslett med konsekvensutredning (plan 
0240, vedtatt 26.03.2008). 

Konsekvensutredningen som ble utarbeidet i forbindelse med kommunedelplan for 
E8 Sørbotn–Laukslett (plan 0240) viser fire relevante og realistiske alternativer for E8.  

Statens vegvesen har vurdert at konsekvensene av veglinja i all hovedsak er utredet i 
forbindelse med kommunedelplan 0240 (KDP 2008). Beskrivelse av linjen som var utredet for 
konsekvenser finnes på side 13-14 i kommunedelplan 0240. I planprogramfasen ble det 
avklart hvilke temaer som skal utredes for konsekvenser i dette planarbeidet. Det ble fastslått 
at konklusjonene for de ikke-prissatte teamene landskapsbilde og kulturarv i 
konsekvensutredning for kommunedelplan 0240 er gyldige og gir godt nok beslutnings-
grunnlag. Se planprogram side 19 for vurderingen. For temaet naturressurser er det mangler 
for undertemaet reindrift, det er også behov for oppdatering av arealregnskapet. For temaene 
nærmiljø og friluftsliv, samt naturmangfold er konklusjonene fra konsekvensutredning 
kommunedelplan 0240 hovedsakelig gyldige, men det ble i planprogrammet fastsatt enkelte 
behov for tilleggsvurderinger. Det gjøres også nye vurderinger av de prissatte konsekvensene 
for vestre trasé. Se kapittel 7.1 Om konsekvensutredningene for detaljer.  
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3.4 Nasjonal transportplan 

Gjeldende nasjonal transportplan har følgende mål for planperioden:  
• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet. 
• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen. 
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 

redusere andre negative miljøkonsekvenser. 

E8 Ramfjord prioriteres i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 i første del av 
perioden (Melding til Stortinget Meld. St. 33 2016–2017). E8 Sørbotn–Laukslett omfatter 
bygging av ny tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny trasé.  

3.5 Andre relevante planer 

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

• Fylkesplan for Troms 2014-2025 har følgende mål for temaet Samferdsels- og 
samfunnsinfrastruktur: Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og 
utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for 
utvikling og markedstilgang. 

• Regional transportplan for Troms 2018-2029: Transportsystemet i Troms forvaltes 
og utvikles på en måte som bidrar til en god samfunnsutvikling, understøtter 
næringslivets konkurransekraft og omstilling til lavutslippssamfunnet. 

• Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 
• Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske Troms 2016-2021 

Klima-, miljø- og energiplan 2018-2025 for Tromsø kommune 
Tromsø kommune har mål om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2025 
og 85 prosent innen 2030, med utgangspunkt i utslippsnivået i 2009. Relevante tema for 
denne reguleringsplanen; klimagassreduksjon, klimatilpasning, miljø og energi. 

Tilgrensende reguleringsplaner 
• Områdereguleringsplan for 

Industriområde på Leirbakken (plan 
1716). Vedtatt 23.06.2010. Det ble 
gjort endringer av 
områdereguleringsplanen i 
etterkant og denne endringen ble 
vedtatt 11.12.2012.  

• Reguleringsplan for 
E8 Lavangsdalen (plan 1769). 
Vedtatt 29.02.2012.  

  
Figur 3-3 Plankart områdereguleringsplan Leirbakken 
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4 Planområdet 

Planarbeidet omfatter ny E8 fra Sørbotn til Laukslett. Strekningen mellom Sørbotn og Laukslett 
skal legges om til vestsiden av fjorden. Fra Hans Larsa-neset til Leirbakken vil E8 legges på 
bru over Ramfjorden. Strekningen ligger i sin helhet i Tromsø kommune, og er på ca. 10 km. 
Strekningen ligger mellom fjell og fjord, og er delvis skredutsatt.  

Planområdet ligger hovedsakelig i et område der arealet i kommuneplanens arealdel er avsatt 
til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Tilgrensende til planområdet i sør ligger 
tettstedet Sørbotn. Det er randbebyggelse langs fv. 7902 mellom Sørbotn og Hans Larsa-
neset. På nordsiden av fjorden ligger tettstedet Lauksletta sør for dagens E8. Plangrensen 
strekker seg i sør på østsiden av dagens E8, dette for å gi plass til skredsikring. Det er også 
satt av plass til skredtiltak langs veglinja.  

 

 

  

Figur 4-1 
Utbredelse av 
tiltak innenfor 
varslet 
oppstarts-
grense. Kart: 
Statens 
vegvesen 
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5 Eksisterende situasjon, plantiltak og virkninger  

5.1 E8 fra Sørbotn til Laukslett  

5.1.1 Eksisterende trafikkforhold 

I dag benyttes E8 til gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Personbiler, kollektivtransport, gods 
og myke trafikanter ferdes på og langs E8. Fra Sørbotn til Fagernes er det ikke gang- og 
sykkelveg og myke trafikanter må bevege seg på og langs E8. På strekningen er det mange 
avkjørsler fra E8. Ved Fagernes ligger kryss med fv. 91 mot Breivikeidet. Fartsgrensen er 80 
km/t ved ankomst til Sørbotn fra Lavangsdalen. Deretter reduseres den til 70 km/t og 60 km/t 
frem til Laukslett hvor den igjen øker til 80 km/t. Tabell 5-1 viser trafikkmengdene på dagens 
E8 (2019). 

Tabell 5-1 Årsdøgntrafikk (gjennomsnittlig antall kjøretøy på strekningen i løpet 24 timer). vegkart.no 
Delstrekning Årsdøgntrafikk (ÅDT) Andel tungtransport 
Sørbotn–kryss fv. 7902 3850 18 % 
Kryss fv. 7902–kryss fv. 91 4250 15 % 
Kryss fv. 91–Laukslett 5350 13 % 

5.1.2 Fremtidig trafikkforhold  

Fremskrevne trafikktall for ny E8 vises i tabell 5-2. 

Tabell 5-2 Trafikktall for prognoseåret 2045. Statens vegvesen 

Gjennomgangstrafikk fra Nordkjosbotn til Tromsø flyttes over på vestsiden av Ramfjorden til 
ny E8. Eksisterende E8 mellom Sørbotn og Laukslett vil ha lokaltrafikk, samt trafikk fra 
fv. 91. Dagens fv. 7902 mellom Sørbotn og Hans Larsa-neset vil få meget begrenset trafikk, 
kun lokaltrafikk. 

5.1.3 Valg av standard på ny E8 

 Valg av standard for den nye vegen tar blant annet utgangspunkt i fremtidig trafikk på 
strekningen, se tabell 5-2. 

Trafikkmengde og funksjon for denne strekningen på E8 tilsier, ifølge Håndbok N100 
Vegnormalen, bruk av dimensjoneringsklasse H1 med 9 m veg og forsterket midtoppmerking 
(s. 33, N100). Det er imidlertid et prinsipp at vegstrekninger i størst mulig grad får lik 
vegstandard. Det er derfor vurdert som hensiktsmessig å videreføre vegstandarden fra 
Lavangsdalen. Vegen bygges som en oppgradert H1 med 10 m bredde og midtrekkverk. Det 
etableres to forbikjøringsfelt i hver retning som er plassert med hensyn til stigningene. Se 
tverrprofil i figur 5-1 for vegbredder med og uten forbikjøringsfelt. Det legges opp til at 
strekningen fra Sørbotn til Hans Larsa-neset skal ha fartsgrense 90 km/t.  

Delstrekning Årsdøgntrafikk (ÅDT) 
Sørbotn–Hans Larsa-neset 5200 
Hans Larsa-neset-Laukslett 

 

5800 
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Ved denne vegstandarden er det jfr. håndbok N100 ikke et krav å legge til rette for gående og 
syklende, men at dette bør løses via lokalt vegnett.  

Reguleringsplankart og bestemmelser åpner opp for å kunne bygge H5 - Nasjonal hovedveg 
med 12,5 m bredde (Beskrevet i vegnormalen N100 Veg og gateutforming, s. 36, Statens 
vegvesen). Dette er iht. brev fra Samferdselsdepartementet 03.12.19.  

 

Planforslaget slik det forelå i 2011 fikk kritikk på grunn av stigningsforholdene langs 
strekningen, det fremkom også innspill om stigning til varsel om oppstart. Stignings-
forholdene er nå justert og maksimal stigning blir på 5 prosent.  

Planen har vært gjennom trafikksikkerhetsrevisjon i henhold til Statens vegvesen sine krav. 
Det har vært dialog med fagpersoner på drift og vedlikehold hos Statens vegvesen og hos 
Troms og Finnmark fylkeskommune.  

Det søkes fravik fra krav i håndbøker. Dette gjelder i hovedsak for fartsgrense. Fravikene 
behandles i henhold til Statens vegvesens retningslinjer. 

5.1.4 Beskrivelse av ny E8  

Ny E8 fra Sørbotn til Laukslett er 
til sammen 9,7 km lang. Dette er 
2,6 kilometer kortere enn dagens 
E8.  

  

Figur 5-1 Tverrprofil med og uten forbikjøringsfelt. Illustrasjon: Statens vegvesen 

Figur 5-2 Planlagt ny vegtrasé for E8, 
kart: Statens vegvesen 
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På strekningen bygges det flere mindre bruer (alle gir tilgjengelighet til utmark under E8) og 
en landbruksovergang i tillegg til brua over Ramfjorden på ca. 870 m. Det etableres 
skredsikring i form av skredforebygninger i fjellsiden, samt flere skredvoller langs vegen. Se 
kapittel 5.5 og 5.7 for nærmere beskrivelse av skredtiltak og bruer. Strekningsvis beskrivelse 
av vegtiltaket følger. 3D-modell finnes også på www.vegvesen.no/ramfjord. For nøyaktig 
plassering og mulig utforming av ulike tiltak se også c-tegninger i vedlagt tegningshefte. Når 
det i den videre beskrivelsen refereres til profilnummer finnes disse på nevnte c-tegninger. 
(Profilnummereringen refererer til en bestemt meter i tiltaket. Profil -3 er tiltakets start i sør, 
profil 9600 er tiltakets avslutning i nord).  

Mostad–Reipkrokelva  

• Tiltaket starter ved Mostad i Lavangsdalen.  
• E8 legges ovenfor bebyggelsen forbi Sørbotn. Stigning 4 prosent.  
• Det etableres forbikjøringsfelt for nordgående trafikk etter krysset med eksisterende 

E8 til bakketopp bak Sakariasjorda (profil 650–1700).  

 

Figur 5-3 Fra kryss ny og gammel E8 ved Mostad til ny bru over Reipkrokelva 
Figur 5-3 Fra kryss ny og gammel E8 ved Mostad til ny bru over Reipkrokelva. 3D-modell: Statens vegvesen 

Mostad 

 

Sørbotn 

 

Reipkrokelva 

 

http://www.vegvesen.no/ramfjord
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• Kobling mot eksisterende E8 med kanalisert T-kryss, ved eksisterende kryss til 
Sørbotn. Adkomst Sørbotn via gammel E8. Det blir belysning i kryssområdet, se og 
kapittel 5.8.  

• Kryssområdet sikres med skredvoll på østsiden av krysset. 
• Vegen krysser Sørbotnelva med bru.  
• Bebyggelsen på Mostad får ny adkomst fra eksisterende E8 under brua. Det etableres 

ny bru til Mostad på grunn av behov for anleggsveg til vestsiden av Sørbotnelva.  
 

• Det etableres bru over E8 ved Sakariasjorda (profil 1635) for å få adkomst til utmark. 

  

Figur 5-5 Bru over E8 ved Sakariasjorda. 3D-modell: Statens vegvesen 

Figur 5-4 Kryss med eksisterende E8, adkomst Mostad under ny bru over Sørbotnelva. 3D-modell: Statens vegvesen 

Adkomst Mostad 

Anleggsveg 

Ny E8 
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Reipkrokelva–Kjørneset 

• Reipkrokelva krysses med en ca. 80 m lang bru (se figur 5-24, kapittel 5.7.4). Mulig 
adkomst til utmark/friluftsområder under brua (ikke vegadkomst).  

• Det etableres en midlertidig anleggsveg ved Reipkrokelva.  
• Det etableres forbikjøringsfelt for sørgående trafikk fra Innerkobbneset opp 

stigningen til bak Sakariasjorda (profil 1700–2900). 

• E8 legges ned langs sjøen forbi skredutsatt område ved Storkollen.  
• Området sikres med støtteforebygninger oppe i Storkollen (se figur 5-31 og 5-32, 

kapittel 5.9). 
• Etter Storkollen (profil 3730) stiger vegen med 5 % i underkant av 200 m, før den 

stiger svakere/flater ut videre mot Hans Larsa-neset.  E8 legges ovenfor bebyggelsen 
som ligger langs fv. 7902.  

• Dagens fv. 7902 forskyves ut og legges på fylling mot sjøen i en lengde på ca. 
1300 m forbi Storkollen. Fv. 7902 får bredde på 4 m (+ vegskulder) med 

Figur 5-7 E8 ved Storkollen med forskjøvet fv. 7902 til høyre i illustrasjon. 3D-modell: Statens vegvesen 

Figur 5-6 Fra bru over Reipkrokelva til Kjørneset. 3D-modell: Statens vegvesen 

Kjørneset 

 

Reipkrokelva 

 

Innerkobbneset 

 

Innerkobbneset 
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møteplasser, på strekningen som legges om. (Se også kapittel 5.20 om 
omklassifisering). 

Kjørneset–Skredelva 

• Det etableres forbikjøringsfelt i nordgående retning fra rundt Kjørneset til 
skredvollen ved Skredelva, se figur 5-8 (profil 4100-5250).  

• Det etableres flere kulverter og bruer for å lede vann og eventuelle sørpeskred under 
ny E8. Områdene under bruene kan benyttes som landbruksadkomst når det ikke er 
skredfare. Dette gjelder både bru ved Steinbakkelva og Skredelva. Skredtiltakene og 
bruene er omtalt nærmere i kapittel 5.5 Skred og 5.7 Bruer. 

Skredelva 

 

Steinbakkelva 

Figur 5-8 Fra Kjørneset til Skredelva. 3D-modell: Statens vegvesen 

Figur 5-9 Skredtiltak ved Steinbakkelva og Skredelva. 3D-modell: Statens vegvesen 

Steinbakkelva 

 

Skredelva 

 

Kjørneset 
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Skredelva–Hans Larsa-neset 

• Det etableres forbikjøringsfelt i sørgående retning fra Hans Larsa-neset til rett nord 
for skredtiltakene ved Skredelva (profil 5800-6900).  

• Det etableres bru over Mellajordelva for å lede vann/sørpeskred under ny E8.   
• Området under brua kan benyttes som landbruksadkomst når det ikke er skredfare. 

Figur 5-10 Strekningen Skredelva til starten av brua på Hans Larsa-neset. 3D-modell: Statens vegvesen  

Figur 5.11 Sørpeskredsikring ved Mellajordelva. 3D-modell: Statens vegvesen  

 

Mellajordelva 

Hans 
Larsa-neset 

Mellajordelva 
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• Påkobling til fv. 7902 ved Hans Larsa-neset med belyst kanalisert T-kryss.  
• Landbruksadkomst fra fv. 7902 Hans Larsa-neset til områdene på oversiden av E8 
• På Hans Larsa-neset vil deler av rigg- og anleggsområde for brua, langs fv. 7902, 

kunne bli en fremtidig utfartsparkering. 
 

Hans Larsa-neset–Lauksletta 

• Ramfjorden krysses med en ca. 870 m lang bru og det etableres en ca. 400 m lang 
sjøfylling. Sjøfyllinga etableres langs fjæresonen ved Leirbakken. 
Vegen stiger fra ca. 12 moh. på fyllinga til ca. 47 moh. ved påkobling eksisterende E8 
og tiltakets slutt ved Laukslett. Stigning 4,5 prosent.  
 
 
 

Figur 5.13 Fra brua over Ramfjorden til tiltakets slutt ved Laukslett. 3D-modell: Statens vegvesen 

Figur 5.12 Nytt kryss på Hans Larsa-neset, ny landbruksadkomst på oversiden, kobles til eksisterende traktorveg 
ned til fv. 7902. 3D-modell: Statens vegvesen 

Leirbakken 

Lauksletta 

Hans 
Larsa-neset 
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• Midtrekkverk avsluttes før kryss Lauksletta. 
• Tilkobling til eksisterende E8 med kanalisert T-kryss ved Lauksletta. Lauksletta og 

Asko Nord AS får adkomst via eksisterende E8.  
• Ved kryss mot Asko Nord AS legges det til rette for etablering av kollektivholdeplass, 

«kiss & ride», nattoppstillingsplass for busser og hvilebu for sjåfører. 

5.2 Universell utforming og tilrettelegging for kollektivtrafikk 

Kollektivholdeplassen på Leirbakken er plassert i gunstige terrengforhold med tanke på 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Statens vegvesen har i samarbeid med Troms og 
Finnmark fylkeskommune, Samferdselsdivisjonen, utarbeidet en skisse som muliggjør 
universell utforming av holdeplassen.  

Det er satt av areal til at 
kollektivholdeplassen kan 
inneholde 
oppstillingsplasser for seks 
busser (én buss må parkere 
ved kantstopp), holdeplass 
med plass til to busser, 
hvilebu med uteplass, 
leskur, parkeringsplass for 
ni biler, «kiss and ride»-
løsning for biler som skal 
slippe av passasjerer, 
vegetasjon og belysning. 
Det er tatt høyde for busser 

Figur 5-14 Nytt kryss på Laukslett, koblinger til lokalvegnettet. 3D-modell: Statens vegvesen 

Figur 5-15 Skisse av mulig løsning kollektivholdeplass.                     
Illustrasjon: Erik Axel Haagensen, Statens vegvesen 

Minken 
industriområde 
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med lengde 15 meter. Det skal legges opp til at kollektivholdeplassen skal kunne få 
anropsstyrt signalanlegg, slik at bussen bare trenger å svinge av til holdeplassen ved behov 
for av- eller påstigning. Kollektivholdeplassen skal opparbeides samtidig med veganlegget. 

Universell utforming handler også om et lettforståelig trafikkbilde og skilting. Ett tiltak på 
strekningen er en videreføring fra prosjektet E8 midtrekkverk i Lavangsdalen, der fargete 
lysmaster er plassert hvor det er kryss/avkjørsel til rasteplass. Lysmastene er synlig på lang 
avstand og forbereder bilistene på at det finnes åpning i midtrekkverket. Dette vil gjelde 
kryssene ved Mostad, Hans Larsa-neset og ved Laukslett. 

5.3 Grunnforhold 

Det er utarbeidet tre geotekniske rapporter som omhandler grunnforholdene: 
-  E8 Sørbotn–Laukslett, vestre trasé. Leirbakken (B11172-GEOT-01) 
-  E8 Sørbotn–Laukslett, vestre trasé. Sørbotn–Hans Larsa-nes (B11172-GEOT-02) 
- E8 Bru over Ramfjord. (2005062864-201) 
Disse er vedlegg til reguleringsplanen. 

5.3.1 Eksisterende grunnforhold 

Dalbunnen i Lavangsdalen er en elveavsetning. Her er det faste masser under et topplag av silt 
og noe torv. Vestsiden av dalen mot Sørbotn består av både morene, torv og noe 
breelvavsetning. Videre til Hans Larsa-nes varierer grunnen mellom skredmateriale og 
morene. På store deler av strekningen er det et topplag av masser av silt og sand. 

Fjordbunnen mellom Hans Larsa-nes og Leirbakken har varierende grunnforhold. Det varierer 
mellom siltig sand, sandig silt samt innslag av leirige jordarter. Det er større innslag av leire 
på nord- enn på sørsiden av fjorden. Det er hovedsakelig høy bormotstand fra få meter under 
dagens sjøbunn. 

Ved Leirbakken består grunnen under kote 0 av hovedsakelig siltig leire med innslag av silt- 
og sandlag. Det er funnet innslag av sensitiv leire på stort dyp. Styrken er høy.  

Over kote 0 er det i hovedsak siltig sand. I området rundt Kjoselva er det stedvis grunt til fjell 
og generelt faste masser under et topplag av silt, sand og stedvis tynt lag av leire. 

Platået på Leirbakken var tidligere større enn i dag. Det har også vært dekket av breis. Etter 
istida har deler blitt erodert bort. Den bratte skråningen ned mot fjæra er et tydelig tegn på 
dette. Denne tidligere situasjonen innebærer at løsmassene som ligger igjen under dagens 
havnivå tidligere har vært belastet med ca. 40 m sandmasser og en isbre av ukjent tykkelse. 
Denne belastningen kalles overkonsolidering og innebærer at jorda som ligger igjen er svært 
kompakt. Topplaget er relativt bløte strandavsetninger, men både tettheten og styrken øker 
raskt med dybden. 
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5.3.2 Beskrivelse av planforslaget og virkninger 

Nesten hele vegstrekningen anlegges på løsmasser. I sidebratte partier fører dette til store 
fyllinger og skjæringer. For å skape en robust løsning er hele vegen prosjektert med relativt 
slake skråninger.  

Generelt er det faste masser, og kun unntaksvis tynne lag med mindre sonderingsmotstand. 
Likevel forventes deler av strekningen å være anleggsteknisk krevende. Mye løsmasser skal 
flyttes rundt. Løsmassene inneholder en del finstoff, og slike masser blir vanskelig å håndtere 
om de bløtes opp. Hovedutfordringen vurderes å være å sikre god håndtering av vann – både 
på overflaten, i nedføringsrenner og 
eventuelle grunnvannsutslag i skjæringene. 
Det vurderes å være nødvendig med 
erosjonssikring mot grunnvannsførende 
lag i flere skjæringer. Dette kan utføres 
etter prinsippet som vist i figur 5-16. 

I tillegg bør det anlegges terrenggrøfter 
over store skjæringer, som vist i figur 5-17. 
Dette vil holde vann unna og hindre 
utglidninger og erosjon.  

Sjøfylling Leirbakken  
Fyllinga skal anlegges i foten av den bratte skråningen som står der i dag. Grunnen består i 
hovedsak av siltig sand over dagens havnivå og leire med lag av sand og silt under havnivå. 
Det vurderes at leirelaget med varierende grad av silt/sand fortsetter inn under den store 
sandavsetningen. Det er funnet mindre forekomster av sensitiv leire (og noe kvikkleire) dypere 
enn 7,5m utenfor skråningsfoten. Lenger ut – ut mot kanten av langfjæra – er det påvist fast 
leire som ikke er kvikk. 

Vegfyllinga blir anlagt i foten av den bratte skråningen, se figur 5-18. Her vil vegfyllinga virke 
stabiliserende på totallikevekten i området. I tillegg senkes toppen av platået slik at skråningen 
avlastes. Det tillattes ikke at det tilbakeføres masser til dette arealet, jamfør 

Figur 5-16 Prinsipp for erosjonssikring av skjæring. Illustrasjon: Statens vegvesen 

Figur 5-17 Terrenggrøft over skjæringer. Illustrasjon: 
Statens vegvesen 
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planbestemmelsen §5.4 Bestemmelsesområder terrenginngrep på Leirbakken. Disse tiltakene 
fører til en betydelig stabilisering av området sammenlignet med i dag. 

Motfyllinga beregnes slik at den ivaretar både stabiliteten av vegfyllinga og stabiliteten i 
området. Der fyllinga nærmer seg brua dimensjoneres motfyllinga kun etter størrelsen på 
vegfyllinga. 

Forekomsten av sensitiv leire vurderes å ha en beliggenhet og styrke som gjør at den ikke har 
reell betydning for stabiliteten i området. Det er ikke påvist kvikkleire i massene som utgjør 
platået. Der det er påvist masser med sprøbruddsegenskaper er terrenget flatt, og et eventuelt 
brudd i massene vil ikke ha noe utløp. Området vurderes derfor å ikke oppfylle kriteriene som 
skal til for å definere et område som ei kvikkleiresone etter NVE veileder 7/2014. 

Brua over Ramfjorden fundamenteres på peler. Supplerende grunnundersøkelser må utføres 
for endelig prosjektering når fundamentplasseringer er bestemt. 

Figur 5-18 Totalstabilitet på Leirbakken, Vegfylling og motfylling vil stabilisere skråningen. 
Illustrasjon: Statens vegvesen 
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5.4 Massehåndtering, rigg og anleggsområder  

Det er utført undersøkelser og vurderinger av brukbarheten til tilgjengelige masser i området. 
Hensikten med vurderingene er å kartlegge egenskapene og kvaliteten til 
materialforekomstene innenfor reguleringsplanen og i områder i nærheten. Dette for å sikre 
best mulig massedisponering, økonomi i prosjektet og en gjennomføring av prosjektet som 
gir minst mulig utslipp av klimagasser gjennom produksjon og transport av masser. 
Vurderingene er innledende og må hensyntas videre i planlegging og prosjektering.  

Lokale masser vil i hovedsak bli benyttet til skredvoller, støyvoller og planering av sideterreng. 
Eventuelle overskuddsmasser må prosjektet i videre faser beskrive gjenbruk av.  

Riggområder kan opprettes innenfor avsatt areal til rigg og anlegg, f.eks. på Hans Larsa-neset 
og Leirbakken. I tillegg er det aktuelt å leie areal hos privat aktører utenfor planområdet. 

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

5.5 Skred 

Det er foretatt vurderinger av skredsituasjonen for nye E8. Nødvendige sikringstiltak er 
beskrevet detaljert i egen vedlagt skredrapport Skred, E8 Sørbotn-Laukslett, Ramfjord – vestre 
alternativ (B11172-SKRED-01).  

 
Figur 5-19 Skredområde Storkollen, april 2020. Foto: Ole-André Helgaas 
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5.5.1 Eksisterende skredsituasjon 

Det finnes flere skredløp langs strekningen for ny E8 fra Sørbotn og nordover langs vestside 
av Ramfjorden til Hans Larsa-neset. Utstrekningen av disse er skissert i figur 5-20 i blått. 

5.5.2 Skredtiltak og virkninger 

Kartleggingene og vurderingene viser at det vil være behov for tiltak på to steder for å sikre 
mot snøskred og det vil være behov for tiltak i tilknytning til flere bekker hvor det kan være 
fare for sørpe-/flomskred. 

Sikringstiltak mot snøskred vil bli gjennomført for skredområdet rundt Storkollen og for 
skredområdet Steinbakkjorda (sør for Skredelva). I Storkollen består sikringen av 
støtteforbygninger i løsneområder for snøskred. Slik har man kunnet flytte vegen lenger inn 
på land og dermed redusert behovet for vegfylling i sjø. Ved Skredelva består sikringen av 
bygging av bremsekjegler og fangvoll. 

Sikringstiltak mot sørpe-/flomskred vil bli gjennomført ved Mostad (sør i parsellen), 
Steinbakkelva, Skredelva og Mellomjordelva. På østsida av E8 ved Mostad vil det bli etablert en 

Blåfjellet 

Sáttovárri 

Figur 5-20 Topografisk helningskart med skredløp relevante for ny E8 skissert med blå stiplet linje. Kart: XGEO.no 
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voll, mens det på de andre stedene vil bli bygd bru eller kulvert for ny E8 slik at skredet blir 
ledet under vegen. 

De anbefalte sikringstiltakene er innarbeidet i reguleringsplanen. Med disse tiltakene antas 
det at det er oppnådd et sikringsnivå som tilsier forventet ett skredtilfelle hvert 100 år per 
kilometer veg som kan nå vegbanen. Dette sikringsnivået er i samsvar med gjeldende krav for 
denne typen veger. Det vil likevel være en restrisiko for skred på veg, og arealer som er vurdert 
å kunne være skredutsatt i omtrent et 1000-årsperspektiv er markert med hensynssone for 
ras- og skredfare i plankartet. Alle tiltakene er samlet i tabell på neste side. 

Vegbyggingen vurderes generelt å ikke forverre/endre skredrisikoen for omkringliggende 
bebyggelse. Unntaket er ved Steinbakkelva. For å sikre vegen mot sørpeskred er det planlagt 
ledevoller og ei bru med nok lysåpning til at massene kan ledes under vegen. Ved gnr/bnr 
38/2, 37/1 og 37/11 er tidligere vurdert faresone for skred langs Steinbakkelva i umiddelbar 
nærhet til bebyggelsen. Nye utførte skredsimuleringer kan særlig for bolighusene ved 38/2 
og 37/1 tyde på at faresonene er noe større enn tidligere vurdert, og husene faller trolig 
innenfor 1000-årssone ved dagens situasjon. Påkrevet sikring av E8 vil konsentrere skredet 
til bekkeløpet. Dette fører til at sikkerheten for 38/2 bedres betraktelig. For at tilstrekkelig 
skredsikkerhet oppnås for 37/1 og 37/11 foreslås to ledevoller langs bekken. I tillegg rettes 
bekkeløpet ut noe i området på oversiden av fv. 7902. Med disse tiltakene vurderes 
eksisterende faresoner som kartlagt av NGI fortsatt å være gjeldende. 

Generelt bygges de fleste voller med bratt støtside mot skred, helning minst 3:1, kronebredde 
ca. 3 m. 

Ved alle skredvollene etableres det adkomst til disse fra fylkesvegen. Dette for å sikre seg 
adkomst ved behov for vedlikehold eller fjerning av snømasser ved eventuelle skred. Der det 
etableres støtteforebygning er det ikke nødvendig med adkomstmuligheter med kjøretøy  
ettersom både bygging og vedlikehold må gjennomføres med bruk av helikopter.  

Figur 5-21 Skredtiltak ved Skredelva. 3D-modell: Statens vegvesen 



Planbeskrivelse - Detaljregulering E8 Sørbotn–Laukslett, vestre trasé 

33 

 

 
Tabell 5-3 Tiltak mot skred på ny planlagt veg 

5.6 Vannhåndtering 

Det er utarbeidet et Notat om vannhåndtering (2020) som vedlegg til reguleringsplanen.  

5.6.1 Eksisterende situasjon 

Det er flere elver, bekker/oppkom innenfor planområdet. Tre elver har nedbørfelt > 2 km2, 
det er Sørbotnelva, Reipkrokelva og Mellajordelva der Sørbotnelva er vesentlig større enn 
resten av elvene. 

5.6.2 Bekrivelse og virkninger av tiltak i elver og bekker 

Ny E8 vil krysse flere vannveier. Flomvannføring og kapasitet beregnes etter gjeldene krav i 
håndboka N200 Vegbygging. 

For E8 blir det brukt en total sikkerhetsfaktor for dimensjonerende vannføring på 1,56.  

Deler av ny E8 ligger i skjæring på «fjell-siden» av traseen. Dette dreier seg stort sett om 
løsmasse-skjæringer.  Bekkeløp som føres ned i slike skjæringer skal sikres med dekkelag av 
stein og filterlag for å unngå erosjon.  Utførelse av åpne bekkeløp i skjæringer og størrelse på 
plastringstein følger retningslinjer gitt i Vassdragshåndboka (2010) og håndboka N200 
Vegbygging.  

Andersdalvegen (fv. 7902) krysser i dag et stort antall mindre bekker. Stikkrenner gjennom ny 
E8 skal, så langt det er mulig, plasseres slik at de følger eksisterende bekkeløp. Utløp skal 
plasseres slik at vannet ledes mot de eksisterende stikkrennene nedstrøms. Skredvollene vil 

Stedsnavn Skred-type   Tiltak, med plan-profil 

Mostad Flomskred (evt. 
sørpeskred) 

  Skredvoll/fangvoll, 
L=480m, H=4-6m 

Storkollen Snøskred   Støtteforbygninger oppe i løsneområder for 
snøskred, unngå at skred løsner. 
Total lengde ca. 1700m, høyde Dk= 5,0m. 

Steinbakkelva Sørpeskred (og flom)    Romslig bru med ledevoller/-murer som styrer 
skredet under brua. 
Lengde bru =20m, lysåpning Hmin = 4m 

Skredelva (sør, 
også brukt 
«øst»)  

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

Skredelva 
(nord, også 
brukt «vest») 

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

Mellomjordelva Sørpeskred (og flom)   Romslig bru med ledevoller/-murer som styrer 
skredet under brua. 
Lengde bru=20m, lysåpning Hmin = 5m 
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føre til at berørte bekkeløp samles og ledes rundt vollen. Tiltakene vises på tegning G510, 
G504 og G505 i tegningsheftet. Eksisterende stikkrenner på fv. 7902 erstattes med nye rør 
der dimensjonerende vannføring øker. 

Alle bruer prosjekteres med minst 0,5 m klaring mot overbygningen ved beregnet vannstand 
for 200-års flom (krav i håndboka N400 Bruprosjektering). Foreløpig estimat på 
dimensjonerende vannføring er hentet fra NEVINA (NVE sitt verktøy «Nedbørfelt-Vannføring-
Indeks-Analyse» for en 200-års flom med en klimafaktor på 1,4. 
 
For noen av elvene vil lysåpning dimensjonert for skred være vesentlig større enn lysåpning 
for dimensjonerende flom.  Dette gjelder for Steinbakkelva, Skredelva og Mellajordelva. Se 
kapittel 5.5 Skred og 5.7 Bruer. 

For Kjørneselva er vannføringen relativt lav, og bekken krysser vegtraséen med en vinkel på 
ca. 50 grader. Ny veg ligger her på fylling, og sammen gjør disse forholdene at en bru som 
spenner over bekken ville blitt svært lang og fått betydelige vingemurer. Det velges derfor her 
å legge bekken i rør. Endelig dimensjonering fastsettes i byggeplanfasen. Det skal sørges for 
at det ikke oppstår oppstuving på oversiden av vegen. Nedenfor vegen må det plastres for å 
unngå erosjon.  

Kjoselva, går i dag i ett langt Ø1600 mm rør gjennom eksisterende industriområde på 
Leirbakken. Det planlegges ny kulvert nedstrøms av denne. Endelig dimensjonering fastsettes 
i byggeplanfasen. En bru over Kjoselva ville blitt uforholdsmessig lang for en liten bekk og 
kreve mye erosjonssikring i bekkeløpet. Det kan bli nødvendig med erosjonssikring nedstrøms 
av begge kulvertene. Det skal sørges for at det ikke oppstuving av vann mellom de to 
kulvertene.   

5.6.3 Private drikkevannsbrønner 

Flere av bekkene/oppkom fungerer i dag som drikkevannskilder for beboerne langs fv. 7902. 
Prosjektet er derfor i gang med identifisering av alle berørte brønner og prøvetaking av vann 
for å dokumentere vannkvalitet. Kartleggingen foregår, i samarbeid med Mattilsynet, 
vinter/vår 2020 (avhengig av barmark). Prosjektet ønsker å ivareta alle drikkevannsbrønner så 
langt det er mulig. Brønner som ligger slik til at de ikke kan erstattes med annet overflatevann 
vil bli erstattet med borebrønner.   

Midlertidige tiltak for å hindre/minimere blakking av vann og andre ulemper i forbindelse med 
anleggsperioden, for bekker som inngår i en privat vannforsynlig vil bli utredet. Slike tiltak 
kan være midlertidige rør og filtrering. Det er utarbeidet en bestemmelse om at tiltak for å 
ivareta privat vannforsyning gjennomføres før anleggsstart. Se §6 Rekkefølgebestemmelser - 
6.5.1 Kartlegging av vannkilder i planbestemmelsene. 
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5.7 Bruer 

5.7.1 Eksisterende bruer og konstruksjoner 

I starten av parsellen, ved Mostad, er det en undergang under dagens E8 rett ved påkobling 
mot ny veg. Denne rives, adkomst til utmark vil etableres via skredvoll lengre nord.  

I samme område er det også en privat bru som fungerer som adkomst til noen gårder på 
vestsiden av Sørbotnelva (Mostad). Denne erstattes med en ny bru nedstrøms eksisterende bru 
(Mostad bru). 

5.7.2 Generelt om nye bruer 

Det er planlagt en rekke bruer som en del av prosjektet. Med bru menes her en bærende 
konstruksjon med spennvidde større enn eller lik 2,5 meter og som skal bære trafikklaster. 
Bruene i dette prosjektet dimensjoneres for en levetid på 100 år.  

Tabell 5-4 Oversikt over bruene og plassering langs hovedvegen 

Navn (Foreløpig) 
Ca. 
profilnummer 

Ca. 
lengde Formål 

Mostad bru 360 15 
Anleggsbru. Blir ny privat adkomst til eiendommer 
over Sørbotnelva. 

Sørbotnelva bru 490 50 Føre E8 over Sørbotnelva og privat veg. 
Sakariasjorda 
jordbrukskryssing 1630 25 Adkomst til utmark over E8. 

Reipkrokelva bru 2040 80 
Føre E8 over Reipkrokelva, gi passasje for reindrift 
og adkomst til turområder 

Steinbakkelva bru 5000 20 
Føre E8 over Steinbakkelva og løp for sørpeskred. 
Adkomst utmark etableres under bru. 

Skredelva bru 5510 20 Føre E8 over Skredelva og løp for sørpeskred. 

Mellajordelva bru 6250 20 
Føre E8 over Mellajordelva og løp for sørpeskred. 
Adkomst utmark under bru.  

Ramfjordbrua 7900 870 Føre E8 over Ramfjorden. 
Kulvert under 
fylkesveg 8840 15 

Knytte lokalvegnett sammen med fylkesveg og 
industriområde 

Laukslett 
vegkulvert 9070 20 Føre E8 over kommunal veg. 

Bredden på bruene er styrt av bredden på vegen som går over bruene. Her er det valgt å 
planlegge med en større bredde enn resten av vegen, for å tilrettelegge for en utbygging av 
E8 til 12,5 m føringsbredde, tilsvarende vegstandard H5. Dette betyr en breddeutvidelse på 
opp til 1,25 m til hver side over bruene.  

5.7.3 Beskrivelse av bru over Ramfjorden og virkninger 

Det planlegges en bru over Ramfjorden fra Hans Larsa-neset til Leirbakken. Det ble i 2010 
utarbeidet et forprosjekt for brua. I forprosjektet ble to tekniske løsninger vurdert: Kassebru i 
betong, og samvirkebru med kasse av stål og bruplate av betong. Det er vurdert slik at begge 
brutypene er aktuelle, og et endelig valg mellom disse vil tas i neste fase. Forskjellen består 
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kort fortalt i at betongalternativet vil få om lag dobbelt så mange søyler som 
samvirkealternativet. Det er valgt å benytte samvirkebru i prosjektets illustrasjoner.  

Veglinjene er justert litt siden forprosjektet i 2010, med endringen at brua bygges som en 
rettlinjet konstruksjon, der det før var både horisontal- og vertikalkurve på brua. 

Høydeforskjellen mellom søndre og nordre landkar er også minsket noe, og lengdefallet er nå 
2,5 %. Total lengde på brua blir også litt kortere, 870 m. 

En problemstilling som ikke ble omtalt i forprosjektet fra 2010 er isgangen i fjorden. Indre del 
av fjorden danner et stabilt isdekke, og dette vil i normale og kalde vintre kunne strekke seg 
ut til brustedet. Dette gir en påkjenning på brufundamentene som de må dimensjoneres for, i 
tillegg til andre ytre krefter.  

Brua vil bæres av pilarer i 
fjorden. Disse pilarene 
fundamenteres på fritt-
stående pelegrupper, som 
igjen samles i et pelehode 
i underkant av pilaren. For 
å unngå at pelenes fritt-
stående lengde blir for 
lang kan det være 
nødvendig med en mindre 
oppfylling på sjøbunnen. 
Figur 5-23 viser hvordan 
dette kan bli. 

  

Figur 5-22 Bru over Ramfjorden. 3D-modell: Statens vegvesen 

Figur 5-23 Prinsippskisse frittstående pelegrupper. Illustrasjon: Statens vegvesen 
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Brua får et seilingsløp med bredde minst 40 meter og seilingshøyde 20 meter over høyeste 
astronomiske tidevann (HAT). Seilingshøyde er avklart med Kystverket. 

I 2006 utformet Akvaplan-niva rapporten «Hydrofysiske og miljømessige konsekvenser av 
etablering av bru over Ramfjorden i Tromsø kommune». I rapporten beskrives utredning av 
hvordan vegfylling og bru vil påvirke vannutskifting, resipientkvalitet og islegging/isdrift.  
Utredningen er basert på både modellering av sirkulasjon, vannutskifting og oksygenforhold, 
og feltmålinger.   

Rapporten til Akvaplan-niva konkluderer med at brua vil medføre lokale endringer i 
strømforholdene rundt brupilarene, men dette vil ikke ha noen effekt på vannutskifting, 
oksygeninnhold i bunnvannet eller isdannelse i fjorden. Statens vegvesen planlegger i dag en 
bru med lengre spenn, innsnevringen av fjorden i kryssingsområdet forventes derfor å bli 
mindre enn med brua som var aktuell i 2006 (Se vedlagt notat Mulige konsekvenser på 
hydromorfologiske parametere i Ramfjorden, datert 14.02.20). Se også kapittel 5.11.2 
Beskrivelse og virkninger av planforslaget for naturmangfold. 

5.7.4 Beskrivelse av bruer over vassdrag 

Det bygges fem bruer for å krysse forskjellige vassdrag på strekningen.  

De to sørligste, over Sørbotnelva og Reipkrokelva, planlegges med pilarer. Disse pilarene og 
fundamentene plasseres utenfor elvestrengen. Det planlegges en ny bru over Sørbotnelva rett 
nedstrøms eksisterende privat bru til Mostad og Langmoen gård. Denne brua vil benyttes som 
adkomst til vestsiden av elva i anleggsfasen, og dimensjoneres for full vegtrafikklast. Brua 
planlegges med bredde 4 meter, og med møteplass før og etter brua.  

Bruk av privat bru og midlertidig anleggsveg ved Mostad gjør at inngrep i elvestrengen 
(Sørbotnelva) ikke vil være nødvendig. 

Figur 5-24 Bru over Reipkrokelva. 3D-modell: Statens vegvesen 
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Byggingen av Reipkrokelva vil medføre at det i anleggsfasen gjøres inngrep i elva. Innenfor 
midlertidig rigg- og anleggsbelte vil det etableres et midlertidig krysningspunkt. Midlertidig 
krysningspunkt skal merkes på forhånd, se kapittel 9 Ytre miljø og SHA.  

For tre av vassdragene som krysses, Steinbakkelva, Skredelva og Mellomjordelva, er det 
registrert løp for sørpeskred som gjør at det planlegges bruer som er lengre enn det 
vassdraget med dimensjonerende flomvannstand ville kreve. Se også kapittel 5.5 Skred. 

Den nye vegen krysser ytterligere to bekker av en viss størrelse på strekningen, Kjørneselva 
og Kjoselva, hhv. ved profil 4170 og 8885. Vannmengden er relativt lav, og teknisk vil det 
være tilstrekkelig å lede disse i rør med lysåpning mindre enn 2,5 meter for å ta unna 
dimensjonerende flomvannføring. Disse er derfor ikke listet opp i tabellen over nye bruer, men 
tekniske løsninger for disse, og øvrige mindre bekker, er omtalt i kapittel 5.6 Vannhåndtering. 

5.7.5 Beskrivelse øvrige bruer 

Det planlegges en kryssing over vegen ved Sakariasjorda (omtrent profil 1630), for å sikre 
adkomst til utmark på vestsiden av ny veg. Her planlegges det en overgangsbru over ny E8. 
Brutype er ikke bestemt, men både bjelkebru i betong og buebru i tre vurderes som aktuell. 
Brua planlegges med bredde 4 meter. 

Mot nordenden av strekningen krysser ny veg over kommunal veg til Laukslett. Dette 
planlegges som en kulvert eller rammebru i betong.  

Det er også behov for å bygge en undergang for den samme kommunale vegen under 
eksisterende E8 (fremtidig fylkesveg) sør for kryss med ny E8 på Laukslett. Dette tiltaket er 
beskrevet i tilstøtende reguleringsplan (Områdereguleringsplan for Industriområde på 
Leirbakken, plan 1716), men vil bygges samtidig med dette vegprosjektet. 

5.8 Belysning, kabler og ledninger 

5.8.1 Eksisterende situasjon 

Troms kraft har høyspenttrasé i luft gjennom planområdet. Telenor har infrastruktur både i 
bakken og i luft som krysser planområdet. Mulig sjøkabel i Ramfjord (Fra Fagernes til 
Olavsvern), https://kart.kystverket.no/ Prosjektet har varslet mulige eiere av kabelen.  

5.8.2 Beskrivelse av planforslaget  

Kryssene ved Mostad, Hans Larsa-neset og Leirbakken samt brua over Ramfjorden skal 
belyses. Mastefargen skal i hovedsak være grå, men det er ønskelig å benytte samme konsept 
som i Lavangsdalen i de tre kryssene. Dette går ut på å markere krysset med en grønn mast 
og tre blå master før og etter den grønne masten. Disse mastene er plassert på østsiden av 
vegen i alle kryssene. De fargede mastene blir i konseptet brukt som linjeføring i vegkrysset 
og det bør ikke settes annet teknisk utstyr som kan forstyrre denne ledelinjen. Det bør ikke 
monteres annet teknisk utstyr på disse mastene. 

 

https://kart.kystverket.no/
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I forbindelse med det tekniske anlegget på Ramfjordbrua og belysningen av brua og 
kryssområdene må det etableres tekniske skap. Teknisk skap og avfuktingsanlegg i 
forbindelse med Ramfjordbrua plasseres inne i brukassen. Plasseringen av de andre tekniske 
skapene må vurderes i prosjekteringsfasen.  

Langs hele veistrekket skal det legges ned reserve trekkerør i grøft og settes ned 
trekkekummer. Prosjektering av belysning, trekkerør, trekkekummer og annet teknisk utstyr i 
forbindelse med belysningen og brua skal gjøres i henhold til Statens vegvesens gjeldende 
håndbøker. Troms Kraft ønsker at det legges ned ett trekkerør i reserve, i tillegg til to trekkerør 
gjennom Ramfjordbrua, mellom to nettstasjoner som skal etableres. 

Det er avklart med Troms kraft at deler av høyspenttraseen skal legges i kabel og 
hensynssonen for høyspenningsanlegg (H370) i plankartet er i henhold til dette. 

5.9 Landskapsbilde 

5.9.1 Eksisterende landskapsbilde 

Ramfjorden er et overordnet landskapsrom der fjellsidene danner veggene og vannflaten 
danner gulvet. Landskapet er åpent med sikt over store avstander. Dette gjør landskapet 
sårbart, fordi det er små muligheter til å skjule dominante terrenginngrep. 

Det store landskapsrommet er preget av en sidearm av Ramfjorden i sørlig retning. Skogkledde 
og bratte fjellsider danner klare avgrensede vegger i landskapet. Fjellene på begge sider av 
Sørbotn er nærmere 800-1100 m. I fjordbunnen munner de u-formete sidedalene 
Lavangsdalen og Saltdalen ut. Innerst i Sørbotn renner Sørbotnelva med frodig 
høystaudevegetasjon i elvekantsonen. Terrenget ellers er skogkledd med fattig 
undervegetasjon. 

Figur 5-25 Kryss Sørbotn. Sentrert grønn mast som markerer krysset, med tre blå master på hver side av den 
grønne. 3D-modell: Statens vegvesen 
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Sør og sørvest for Sørbotn ligger en del myrer i svakt hellende terreng. I fjordbunnen er 
terrenget flatt og lettdrevet, og her ligger det husklynger og bondegårder. 

Strekningen Sørbotn–Hans Larsa-neset har spredt landbruksbebyggelse og randsoner med 
innslag av treklynger og enkelttrær som danner et variert, vakkert og harmonisk 
kulturlandskap langs fjorden. Dagens veg fv. 7902 er smal og følger terrenget.  

På sørsiden av fjorden ligger Hans Larsa-neset. Skråningene er preget av spredt 
landbruksbebyggelse med dyrka mark og beitebakker, som blir gjennombrutt av en mosaikk 
av kantsoner med bjørkeskog og kratt. Det er flere naust i fjæra.  

Leirbakken er en markert rygg med breelvavsetninger fra siste istid. Ramfjorden ligger her i 
øst-vestlig retning. Det er spredt landbruks- og boligbebyggelse langs gammel E8 på 
Laukslett.  Formasjonen er en sørvendt og markert terrengrygg med bratte lier, bevokst med 
frodig høystaudeskog og delvis gråorskog med en bred og uberørt havstrand i fjæresonen. 
Sandstranden rammer inn fjorden og er i høy grad med på å skape det landskapsinntrykket vi 
får her.  

Figur 5-26 Sørbotnelva med biologisk mangfoldig 
kantvegetasjon, foto: Erik Haagensen, Statens 
vegvesen 

 

Figur 5-27 Fjordbunnen i Sørbotn med husklynger og 
bondegårder, foto: Staten vegvesen 

Figur 5-28 Særpreget strand ved Leirbakken, foto: Erik 
Axel Haagensen, Statens vegvesen 

Figur 5-29 Masseuttak på Leirbakken, kart: 
Kartverket.no 
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Innerst inne i Leirbakken, ved siden av Kjoselva og ovenfor sandstranden er det lokalisert et 
gårdstun med våningshus og fjøs, som danner – sammen med karakteristiske 
vegetasjonsmønstre og frodig vegetasjon – et særpreget kulturlandskap. 

Landskapsrommets visuelle kvaliteter er uvanlige i området og gir sammen med bebyggelsen 
et godt inntrykk. Et større grustak i toppen av Leirbakken er avskjermet av vegetasjon til alle 
sider.  

5.9.2 Beskrivelse av planforslaget og virkninger for landskapet 

Den nye traseen starter ca. 2 km sør for Sørbotn i Lavangsdalen. Ved Mostad planlegges 
skredsikring mot flomskred, en ca. 480 m lang og 4–6 m høy skredvoll/fangvoll. På grunn av 
det bratte terrenget blir tiltaket i bakkant av fangvollen stort. Det vil være utfordrende å få 
revegetert den store flaten, som avdekkes. 

Vegen krysser Sørbotnelva med bru ved Mostad og ligger godt i det flate og lavtliggende 
terrenget. Vegetasjon skjermer vegen i store deler av dalbunnen.  

Vegen fortsetter i de østvendte liene ovenfor bebyggelsen frem til Sørbotn. Reipkrokelva 
krysses med en ca. 80 m lang bru, som på sitt høyeste er 15 m over elva. Lokalt vil tiltaket 
være et stort inngrep i den ravineformete elvedalen, og danne en visuell barriere samt fjerne 
opplevelsen av å være kommet ut i naturen. 

Etter Reipkrokelva passerer vegen et skredfarlig område ved Storkollen. Området sikres med 
skredforebygninger (høyde 5 m) høyt i fjellet. Skredelva sikres med en ca. 250 meter lang og 
opptil 10 meter høy skredvoll samt fire bremsekjegler (høyde 8 m) høyere i terrenget. 
Skredforebygninger er omfattende og eksponerte konstruksjoner. De vil her ligge høyt og i 
skygge/motlys, og kunne få en dempet virkning på landskapsbildet med valg av rett uttrykk 
(materialvalg/farge). Skredvollen og de fire markante kjegler eksponerer seg med fyllingssiden 
mot vegen og fjorden, og vil også kunne sees fra Sørbotns nordøstside. 

Figur 5-30 Skredsikringstiltak ved Mostad vist i beige. Til høyre sees eksisterende skredsikring ved Hestvollan (lyst 
terreng). 3D-modell: Statens vegvesen 
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Omlegging av lokalvegen her vil kreve forholdsvis stort areal og ny E8 vil bli liggende i 
strandsonen og fylkesvegen (fremtidig kommunal veg) på fylling i sjøen.  

Vegens stive linjeføring er i liten grad tilpasset landskapets hovedformer og påfører 
landskapet store negative nærvirkninger. De eksponerte fyllinger og skjæringer vil bryte 
helheten i et forholdsvis urørt kulturlandskap. Landskapskarakteren svekkes. Omfanget 
vurderes som stort.  

 

Traseen fortsetter å stige opp i liene ca. 50 moh. frem til Hans Larsa-neset. Underveis passeres 
mange bekker og elver der det legges stikkrenner, anlegges kulvert eller bru. Alle bekker skal 
sikres fortsatt løp, noen i nye traseer. Bruk av duk og plastring gjøres for å unngå erosjon. 

Figur 5-31 Sett fra Fagerfjellet mot Storkollen.            
3D-modell: Statens vegvesen 

Figur 5-32 Bildeutsnitt av skredforebygninger i 
fjellsiden. 3D-modell: Statens vegvesen 

Figur 5-33 Store terrenginngrep i vegens sideterreng. Her sett fra Kjørneselva og mot Hans Larsa-neset.             
3D-modell: Statens vegvesen 
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Noen deler må sikkert steinsettes, andre steder kan det holde å legge ut nett og tilså med 
stedsegen frøblanding. 

Noen av bekkeløpene er utsatt for sørpeskred. Skredene kan styres ved hjelp av ledevoller. 
Samtidig trengs en bru (lengde 15–20 m) med stor nok åpning til at skredmassene ikke hoper 
seg opp, og medfører skader på veg og konstruksjon. Disse tiltak er relativ omfattende, men 
kan kamufleres med god terrengtilpasning til landskapet og naturlig revegetering. 

Ramfjorden krysses med en ca. 870 meter lang bru og ca. 400 meter lang og opptil 10–12 m 
høy sjøfylling som delvis ligger i fjæresonen. Vegen fortsetter langs sandstranden og stiger 
opp og tillempes dagens E8 ved Laukslett. Veglinjen følger fjæra og terrengets form, men 
reduserer helheten i et særpreget kulturlandskap.  

Vegfyllinga ved Leirbakken, som går over i en bru, vil skape en visuell barriere. Brua forankres 
oppe i liene i et harmonisk kulturlandskap på Hans Larsa-neset. Brua vil gå på skrå (i 
vertikalplanet) over fjorden i et visuelt knutepunkt og tiltaket vil være synlig over lange 
avstander; i det som er en overgangssone mellom de to overordnete landskapsrom på hver 
side av Hans Larsa-neset/Leirbakken. 

Vegens barrierevirkninger over fjorden samt bruas visuelle dominans i det småskala 
kulturlandskapet gjør at tiltaket ikke underordner seg landskapet, og er dårlig tilpasset 
landskapets hovedformer og karakteristiske trekk. 

Ut ifra en landskapsfaglig vurdering, forekommer en «lett» bru med et lavmælt uttrykk (fremfor 
et arkitektonisk landemerke) som det rette valget – noe som også er i tråd med de økonomiske 
rammene. 

Figur 5-34 Fra Fagernes mot vest. Hans Larsa-neset til venstre, Leirbakken til høyre. 3D-modell: Statens vegvesen 
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Samlet sett vil vegens linjeføring og de tilhørende skredsikringstiltak være dårlig tilpasset 
landskapets form og elementer for store deler av strekningen og påføre landskapet store 
negative fjernvirkninger. Det vil dog være formildende, at strekningen fra Sørbotn til Hans 
Larsa-neset ligger i en nord-østvendt skråning, og derfor på klare dager oppleves i motlys; 
da sees vegen og terrenginngrepene i mindre grad. 

5.9.4 Avbøtende tiltak for landskapsbilde 

Avbøtende/skadereduserende tiltak for Landskapsbilde: 

• Utforming bru: Færrest mulig brupilarer, fortrinnsvis slanke søyler 
• Sideterreng med slake fyllingsskråninger (for å unngå rekkverk) 
• Gjenetablering av naturlig utformet kystlinje i forbindelse med fylling i sjøen 
• Bruk av naturstein til eksponerte murer / forblending av landkar 
• Skredtiltak nær veien skal ha stor detaljering og tilpasning til terreng. Høyere 

vegetasjon kan vurderes for å skjerme mot innsyn til skredkonstruksjonens bakside. 
• Naturlig revegetering av berørte arealer i sideterreng. Stedlige vekstmasser skal 

fortrinnsvis lagres langs veglinje og/eller i deponier. 
• Kvalitet som konsept fra Lavangsdalen, med f.eks. fargete master og brurekkverk, se 

under reiseopplevelse 
• Bruk av rørrekkverk vil minske vegens fjernvirkning samt forbedre sikten fra vegen 

mot fjordlandskapet 
• Vegetasjonsskjøtsel skal bedre transportkvaliteten og gi økt reiseopplevelse 
• Deponier og masseuttak ved skredkonstruksjoner skal ikke fremstå som sår i 

landskapet etter anleggsperioden 

Figur 5-35 Naturlig revegetering. Illustrasjon: Elisabet Kongsbakk Statens vegvesen 
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5.9.5 Reiseopplevelse 
Først og fremst bør man se vegstrekningen som en del av E8 
Nordlysvegen som forbinder Tromsø med Tornio/Haparanda i 
Finland/Sverige.  

En formingsveileder for prosjektet E8 Nordkjosbotn–Hatteng 
(Statens vegvesen, mai 2014) legger føringer for utforming av 
vegens elementer, med henblikk på å skape en gjenkjennbar 
helhet. Kryss og rundkjøringer er steder, der man med bruk av 
fargete lysmaster og evt. effektbelysning vil formidle 
assosiasjoner til nordlyset. Konseptet er tilpasset og videreført 
i prosjektet midtdeler i Lavangsdalen.  Bruk av fargete master i 
dette prosjektet, Sørbotn–Laukslett, vestre trasé, vil forsterke 
opplevelsen av E8 som helhetlig vegstrekning. 

Fargete lysmaster som ved E8 
i Lavangsdalen, kan bidra til 
økt trafikksikkerhet og 
trygghet. Blant blå master er 
det 1 grønn, som markerer 
åpning i midtrekkverk og 
avkjørselsmulighet (kryss). 
Mastene sees på stor avstand, 
og er en visuell veiledning 
som gir trafikanten tid til å 
forberede å svinge av vegen 
og et varsel om potensiell, 
kryssende trafikk. Grønn mast 
fungerer som et fyrtårn, ikke 
minst når været er som verst 
på landevegen. –Er du kjent, 
vet du hvor åpningen i 
midtrekkverket er.  

På strekningen Sørbotn til 
Hans Larsa-neset vil den nye 
vegstrekningen gi en bedre reiseopplevelse; vegen blir lettkjørt og med langt færre trafikale 
konfliktpunkt å forholde seg til. Utsikten vil på nesten hele strekningen være av høy kvalitet. 
Vegfyllinger her kan gis et skrint vekstlag nærmest vegen, slik at busker og trær ikke vokser 
opp og tar utsikten. Fra Hans Larsa-neset til Leirbakken krysser vegen over fjorden med utsyn 
til omkringliggende landskap. 

Større terrenginngrep og skredtiltak kan redusere opplevelsen, og det er derfor viktig å bruke 
ressurser på formgivning og terrengtilpasning av disse. 

Figur 5-37 Fargete lysmaster, foto: Erik Axel Haagensen 

Figur 5-36 E8 Nordlysvegen 
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5.10 Nærmiljø og Friluftsliv 

Det er utarbeidet Fagrapport naturmangfold, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv, 2020. 
Denne er vedlegg til reguleringsplanen. 

5.10.1 Eksisterende situasjon for nærmiljø og friluftsliv 

Det er spredt bebyggelse langs fv. 7902 mellom Kjørneset og Hans Larsa-neset. I Sørbotn, er 
det noe høyere tetthet av bebyggelse. Det ligger også noen hytter innenfor planområdet. Barn 
og unge må ut av planområdet for å gå på skole og i barnehage. Dette ligger på Fagernes. 
Fagernes fungerer som lokalsentrum for Ramfjorden. Det er ikke gang- og sykkelveg innenfor 
planområdet, og heller ikke langs dagens E8 til Fagernes. Transport fra planområdet til 
målpunktene utenfor foregår i stor grad med bil eller kollektiv transport.    

Planområdet berører tre friluftsområder som er kartlagt etter metodikk fra Miljødirektoratet. 
Formålet med kartleggingen er å gi en oversikt over områder som er viktige for allmennhetens 
friluftsliv. De tre områdene er angitt under, med verdsetting. 

Figur 5-38 Utsikt fra Hans Larsa-neset mot Leirbakken, Tromsdalstind og Nordbotn. Foto: Erik Axel Haagensen, 
Statens vegvesen 
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• Kartlagt friluftsområde Blåfjell. Området er gitt c-verdi, registrert friluftsområde. 
• Kartlagt friluftsområde Ramfjorden. Området er gitt c-verdi, registrert friluftsområde. 
• Kartlagt friluftsområde Lavangsdalen. Området er gitt c-verdi, kartlagt friluftsområde. 

Grunnlag for verdsetting og områdenes utstrekning finnes på nettsiden kart.naturbase.no. 
Under beskrives kort den viktigste bruken av de berørte områdene. 

Vinterstid ligger det normalt fjordis på strekningen fra Hans Larsa-neset til Sørbotn. Fjordisen 
brukes mye til isfiske, både med håndsnøre og garn under isen. Områdene brukes også til 
fiske i barmarksesongen, både fra land og fra båt.  
 
Fjellområdene på vestsiden av Ramfjorden har flere topper og områder som egner seg for 
skikjøring og fotturer. Den mest populære er Storkollen. Storkollen er et populært turmål for 
skikjøring fordi den ligger nært veg, har gode snøforhold og muligheter for kjøring i skog. 
Den vanligst adkomstruten går fra Sørbotn og følger Reipkrokdalen. Andre populære 
fjelltopper i området vest for Ramfjorden er Blåfjellet og Tverrbotnfjellet. Fra parkeringsplass 
ved ASKO, på nordsiden av Ramfjorden, er det adkomst til det barnevennlige Laukslettfjellet, 
og Tromsdalstinden. 
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Figur 5 -39 Kart for tema nærmiljø og friluftsliv. Det er spredt bosetting innenfor planområdet, 
friluftsaktiviteter er knyttet til fiske, turgåing og skikjøring. Kilde: Statens kartverk 
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5.10.2 Beskrivelse av planforslag og virkninger for nærmiljø og friluftsliv 

Det skal opprettholdes et vegetasjonsbelte under bru over Sørbotnelva for å sikre passasje for 
fiske/turgåing/skigåing. Eksisterende sti langs Reipkrokelva skal legges om, der den kommer 
i konflikt med vegtiltaket. 
 
Eventuell påvirkning av isforholdene i Ramfjorden som følge av ny bru er vurdert i rapporten 
«Hydrofysiske og miljømessige konsekvenser av etablering av bru over Ramfjorden i Tromsø 
kommune (Akvaplan-niva 2006). Konklusjonen er at brua ikke vil endre isforholdene i fjorden 
nevneverdig. Følgelig vil den ikke få noen effekt for isfiskeaktiviteten som pågår i de indre 
delene av fjorden. 
 
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 både fra Hans Larsa-neset og fra Sørbotn. Snuplass 
i Sørbotn benyttes av mange som parkering i forbindelse med turer i området, denne blir ikke 
berørt av planen. 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 vil ikke bli gang- og sykkelveg langs planlagt ny trasé. Fv. 7902 vil bli lokalveg mellom 
Sørbotn og Hans Larsa-neset og få svært begrenset trafikk. Dette vil gi bedre forhold for barn, 
unge og andre myke trafikanter som beveger seg internt i bygda. Brua mellom Hans Larsa-
neset og Laukslett vil ikke være særskilt tilrettelagt for myke trafikanter. Det vil ikke være 
forbud mot myke trafikanter, og det blir anledning til å ferdes som langs resterende 
europavegstrekning. På brua vil vegen ha vegskulder på 2,5 meter på begge sider. Anbefalt 
sykkelrute mot Tromsø vil være inn til Sørbotn via fylkesvegen og videre langs gammel E8 via 
Fagernes til Laukslett. Det forutsettes at nasjonal sykkelveg forblir langs dagens E8 ettersom 
det vil bli redusert trafikkmengde og lavere fartsgrense enn på ny E8. Skilting av nasjonal 
sykkelveg i Sørbotn er nødvendig. 
 
Se også skadereduserende/avbøtende tiltak i kapittel 9 om ytre miljøplan. 

5.10.3 Beskrivelse av virkninger for folkehelsen 

Planforslaget har flere gunstige effekter på folkehelsen. Det er spesielt gunstig at ny trasé for 
E8 hovedsakelig legges utenfor bebyggelsesområdene. Dette gir mindre trafikk i nærmiljøene, 
som igjen gir mindre støy og støv. Barrierevirkningene av eksisterende E8 på østsiden blir 
langt mindre, og det vil bli mer attraktivt å gå og sykle her. De nye barrierevirkningene som 
skapes for friluftsliv på vestsiden blir marginale på grunn av tilretteleggingene for å komme 
seg til utmark og fjellene under bruene. 
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5.11 Naturmangfold 

Det er utarbeidet Fagrapport naturmangfold, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv, 2020. 
Denne er vedlegg til reguleringsplanen. 

5.11.1 Eksisterende situasjon for naturmangfold 

Omtrent 600 meter nedstrøms planlagt brukryssing over Sørbotnelva er det et område med 
naturtype gråor-heggeskog. En liten del av lokaliteten ligger innenfor planområdet. 
Lokaliteten har verdi svært viktig . 

I Reipkrokdalen er det en blanding av eldre bjørke- og gråorskog i områdene hvor vegen skal 
krysse. Et smalt belte av gråorskogen nærmest Reipkrokelva er flompåvirket. Rett nord for 
Reipkrokelva er det en lokalitet med høgstaudebjørkeskog. Her er det registrert høy tetthet av 
spurvefugl. Lokaliteten er vurdert å ha verdi viktig.   

Langs sjøen ved Svartbergan mellom Kobbeneset og Kjørneset er det en marginal stripe 
havstrandvegetasjon med utforming strandeng. I tidevannssonen på strekningen er det 
hardbunnsområder med variasjon fra større steinblokker til grus og rullestein. Dette gir gode 
leveforhold for ulike hardbunnsarter. 

Noen av bekkedragene på strekningen fra Storkollen til Han Larsa-neset har rikere vegetasjon 
på grunn av god næringstilgang fra kalkholdig fjell. Spesielt langs Mellajordelva er det innslag 
av kalkrevende arter.  

På nordsiden av Ramfjorden er det en lokalitet med godt utviklet gråorskog. Området har 
potensiale som voksested for varme- og basekrevende lågurter og mosearter. Området har 
relativt høy tetthet av spurvefugl. Nedenfor gråorskogen er det et belte med 
havstrandvegetasjon med utforming strandeng. Dette er ikke en spesielt verdifull havstrand i 
landsdelssammenheng, men lokaliteten har lokal verdi. 

Utenfor Leirbakken er det spesiell naturtype bløtbunnsområde i strandsonen, med verdi svært 
viktig. Lokaliteten strekker seg fra Laukslett til Fagernes og er totalt på ca. 660 daa. Nedgravd 
i bløtbunnsfjæra lever store mengder organismer som blir beitet av fugl tilknyttet sjø- og 
våtmarksområder, som vadere og ender. Området er også viktig for fiskeyngel. I ytterkant av 
bløtbunnsområdet under Leirbakken er det tre lokaliteter med spesiell naturtype ålegraseng. 
Lokalitetene har verdi viktig.  

Det er registrert flere arter rovfugl på strekningen Sørbotn–Laukslett. I tillegg mange fuglearter 
knyttet til sjø, strand og ferskvann. Skogområdene har også et stort innslag av vanlige 
spurvefugler.  

Elg er vanlig i hele planområdet. Det er trekkveg i lisiden fra Sørbotn til Hans Larsa-neset. 
Elgen kan krysse over sjøen til Fagernes og Leirbakken.  

I Sørbotnelva går det opp små mengder laks, sjøørret og sjørøye.  
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Rødlistede arter 
Tabell 5-5 viser alle arter rødlistet i norsk rødliste 2015, som er registrert innenfor 
planområdet, samt alle ansvarsarter og spesielt hensynskrevende arter, jf. kriterier fra 
Miljødirektoratet for arter med særlig stor eller stor forvaltningsinteresse. 

 
 

 
Vannmiljø 
Planområdet berører fem vannforekomster. Økologisk tilstand er oppgitt som god og kjemisk 
tilstand som ukjent for alle fem. Tilstandsbeskrivelsene er oppgitt å ha lav presisjon, grunnet 
kunnskapsmangel (vann-nett.no). Foreliggende resipientrapporter fra Tromsø kommune 
konkluderer med at tilstanden i fjorden er relativt god.  
 
Fremmede arter 
For Ramfjordområdet har Statens Vegvesen utført kartlegging av fremmede, uønskede 
plantearter langs E8 og langs fylkesveg 7902, Sørbotn–Andersdal. Det er få registreringer 
innenfor planområdet. Se vedlagt fagrapport for nærmere beskrivelse. 

5.11.2 Beskrivelse og virkning av planforslaget for naturmangfold 

Det planlagte tiltaket vil medføre en reduksjon i tilgjengelig leveområde for alle plante-, fugle- 
og dyrearter i områdene fra Sørbotn til Hans Larsa-neset. Dette gjelder først og fremst tap av 
areal med lauvskog og noen myrområder. Skjæringer og fyllinger søkes redusert så mye som 
mulig for å redusere tap av leveområder for dyreliv.  

Ny bru over Sørbotnvassdraget anlegges slik at et belte av kantsonevegetasjon bevares på 
begge sider av brua. Bruk av privat bru og midlertidig anleggsveg ved Mostad gjør at inngrep 
i elvestrengen ikke vil være nødvendig. Tiltaket vil således ikke få noen virkning for 
fiskebestanden i Sørbotnelva. 

Bru over Reipkrokdalen bygges med brukar som trekkes inn mot dalsidene på begge sider for 
å sikre kantvegetasjon og passasje for dyr og mennesker. Pilarer skal plasseres utenom selve 

Artsnavn Funnsted Rødlistestatus
Bjørn Strekningen Sørbotn-Laukslett Sterkt truet
Gaupe Strekningen Sørbotn-Laukslett Sterkt truet
Oter (150 observasjoner) Ramfjorden (7 km nøyaktighet) Sårbar
Sandsvale Leirbakken Nær truet
Fiskemåke Leirbakken Nær truet
Ærfugl Sørbotn Nær truet
Lirype Vestsiden av Ramfjord Nær truet
Stær Vestsiden av Ramfjord Nær truet
Bergirisk Vestsiden av Ramfjord Nær truet
Gjøk Vestsiden av Ramfjord Nær truet
Hønsehauk Strekningen Sørbotn-Laukslett Nær truet
Sivspurv Strekningen Sørbotn-Laukslett Nær truet
Hare Strekningen Sørbotn-Laukslett Nær truet

Havelle Nordbotn
Nær truet og spesielt 
hensynskrevende art

 

 

 

Tabell 5-5 Alle arter rødlistet i norsk rødliste som er registrert innenfor planområdet 
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elveløpet. Belte med flompåvirket gråorskog kan bli berørt av anleggsarbeid med brupilarer, 
samt etablering av midlertidig adkomst over elva i anleggsfasen. 

Mesteparten av havstranda mellom Kjørneset og Kobbeneset blir berørt av utfylling. Ny veg er 
her trukket så langt opp mot fjellet som mulig, men for å få plass til eksisterende fylkesveg 
på nedsiden må det fylles ut mot sjøen.  

Det må gjøres inngrep i flere mindre bekker/elver som Skredelva, Mellajordelva, Steinbekkelva 
og Kjoselva for å forebygge skred, sikre adkomst til utmarkseiendommer og drenering 
gjennom veg. Ved inngrep i bekkeløp skal kantsonevegetasjon sikres så langt det lar seg gjøre 
i forhold til de nødvendige inngrep som er påkrevet. Noen myrer blir også berørt. Her må 
naturlig vanngjennomstrømming opprettholdes med bruk av kulverter. 

Beltet med strandeng og ca. 30 daa med bløtbunnsområde under Leirbakken vil gå tapt. 
Søndre del av bløtbunnsområde blir avskjært fra resten av området. Fyllingsfot vil berøre en 
liten del av en ålegraslokalitet.   

For å hindre at arbeid i anleggsperioden påfører skade på ålegraset,  vil det bli lagt inn 
avbøtende tiltak i ytre miljøplan. Lokaliteten skal sjekkes av ekstern konsulent i løpet av 
sommersesongen 2020. 

Ny bru over Ramfjorden fra Hans Larsa-neset til Leirbakken gjør det nødvendig å sette ned et 
antall pilarer i sjøbunnen samt anlegge en fylling over bløtbunnsfjæra under Leirbakken. 
Akvaplan-niva leverte i 2006 en rapport som tar for seg hydrofysiske og økologiske 
konsekvenser av bru for Ramfjorden. Det er ikke gjort større endringer i den opprinnelig 
foreslåtte konstruksjonen. Konklusjonen er at brua ikke vil påvirke strømforhold, oksygen-
forhold eller økologiske forhold i fjorden negativt. 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.  

For elg som trekker gjennom skogområdene fra Sørbotn til Hans Larsa-neset vil ny veg kunne 
være et hinder. Midtrekkverk og trafikk vil potensielt gjøre det vanskeligere for trekkende dyr 
å ta seg fram i området. Det antas ikke at dette vil medføre noen store negative effekter for 
elgen, da den fortsatt kan passere vegen under brua over Reipkrokdalen og mindre bruer.  

5.11.3 Vurdering etter kravene i naturmangfoldloven (NML) §§ 8 til 12 
I det følgende vurderes om planforslaget oppfyller de miljørettslige prinsipper i 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12. 

Kunnskapsgrunnlaget (§ 8)  

“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet.” 
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Vurderingen av de miljørettslige prinsippene §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven er gjort på 
bakgrunn av grunnlagsrapportene fra konsekvensutredningen fra 2008, supplert med nyere 
data fra offentlige databaser og undersøkelser i området. Status for rødlistede arter er 
oppdatert i henhold til Norsk rødliste fra 2015. Kravet til kunnskapsgrunnlag for planlagte 
tiltak å antas å være oppfylt. Relevant kunnskap er samlet i egen rapport om naturmangfold 
(vedlegg), det viktigste er tatt med i foregående kapittel i denne planbeskrivelsen.  

Føre-var prinsippet (§ 9)  

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 
ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger 
en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak”. 

Det skal foretas en ny kartlegging av ålegrasengene under Leirbakken for å ha grunnlag til å 
vurdere mulige avbøtende tiltak. For øvrig antas det at det foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om naturverdier til å gjøre en god vurdering av virkninger på verdiene.  

Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)  

“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 
bli utsatt for”.  

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

Kostnader (§ 11)  

“Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter”.  

Forebyggende og avbøtende tiltak som er nødvendige for å redusere skade på 
naturmangfoldet, gjennomføres av tiltakshaver på bakgrunn av ytre miljøplan.  

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) 

“For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk 
av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater”. 

Vestre alternativ ble vurdert som nest best for naturmangfold av de fire alternativene i 
kommunedelplan for E8 Ramfjord. Krav til driftsmetoder skal spesifiseres nærmere i ytre 
miljøplan. 

  



Planbeskrivelse - Detaljregulering E8 Sørbotn–Laukslett, vestre trasé 

54 

 

5.12 Kulturarv  

I disse vurderingene brukes begrepet «kulturarv» som overordnet tema for kulturminner, 
kulturmiljøer og kulturlandskap, som beskrevet i Vegvesenets veileder V712 
Konsekvensanalyser. 

Kulturminner er i Lov om kulturminner av 1978 (heretter «kulturminneloven») definert som 
alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljøer er definert som områder 
hvor kulturminner inngår som en del av en større enhet eller sammenheng. Kulturlandskap er 
landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og virksomhet. 

Kulturminner fra før 1537 e.Kr. er automatisk fredet, og betegnes automatisk fredete 
kulturminner. Kulturminner yngre enn år 1537 benevnes nyere tids kulturminner og kan fredes 
ved enkeltvedtak. Samiske kulturminner eldre enn 1917 er automatisk fredet. Skipsfunn under 
vann er automatisk fredet dersom disse er eldre enn 100 år. 

SEFRAK-registeret1 er et generelt kulturhistorisk register over eldre bygninger, og har særlig 
verdi som kildemateriale for lokalhistoriske kartlegginger. Registeret blir brukt av 
forvaltningen for å finne verneverdige bygninger i lokalmiljøet, og i det kommunale 
planarbeidet. Askeladden er Riksantikvarens database med georefererte kulturminner, et 
svært viktig verktøy innen arealplanlegging mv. 
 

5.12.1 Eksisterende situasjon for kulturarv 

Kunnskapsgrunnlag 
I forbindelse med tidligere planforslag for E8 Sørbotn–Laukslett ble det foretatt registreringer 
etter kulturminneloven §9. Ansvarlige etater var regional kulturminneforvaltning v/ Troms 
fylkeskommune, Sametinget og Tromsø museum (marinarkeologi). Undersøkelsesplikten for 
Troms fylkeskommune ble delegert til NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), som 
på oppdrag fra Vegvesenet også utarbeidet en rapport med konsekvensutredning for deltema 
kulturminner og kulturmiljø. Feltundersøkelsene ble utført i 2006 (NIKU/fylkeskommunen), 
2009 (Tromsø museum) og 2010 (Sametinget). Det da undersøkte området tilsvarer 
størstedelen av arealet for dagens planområde. 

Troms og Finnmark fylkeskommune har i sitt innspill til oppstart vurdert at kravet til 
kulturminneundersøkelser er oppfylt for kulturminner de har forvaltningsansvar for. 
Sametinget varslet behov for ytterligere undersøkelser, da det siden 2011 har vært betydelig 
metodeutvikling innenfor samisk kulturhistorisk registrering og bygningsvern. Norges 
arktiske universitetsmuseum (tidligere Tromsø museum) har varslet behov for 

 

 

1 SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner 
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marinarkeologiske undersøkelser i sjø på strekningen Storsteinsbukta–Kjørneset, hvor 
planområdet er utvidet sammenlignet med forrige planforslag. Sametingets og 
Universitetsmuseets undersøkelser ble gjennomført i mai/juni 2020.  

Eldre bygninger  
Det er i dag spredt bebyggelse langs hele Ramfjorden. Bygningsmassen er av en viss 
tidsdybde, med en del moderne boligbebyggelse blandet med bebyggelse tilknyttet eldre 
bolig- og gårdsbosetning fra 1800- og 1900-tallet. I dag er det mindre grad av gårdsdrift i 
området enn tidligere og deler av bygningsmassen brukes til andre formål enn opprinnelig 
eller er gått ut av bruk. Bebyggelsen omfatter også enkelte steder fritidsboliger fra tidlig 1900-
tall som tilhørte Tromsøs bybefolkning. 

Det er innenfor planområdet kjent flere eldre bygninger som kan være verneverdige. På 
nordsiden av Ramfjorden ligger kulturmiljøet Leirbakken, som omfatter et gårdstun med 
våningshus, fjøs og to uthus/lager fra tidsperioden 1850–1874. Bygningene er i dag ikke i 
bruk og står mer eller mindre til forfall. Til tross for at gårdstunet i dag ikke lenger er i drift 
er kulturlandskapet tilknyttet gårdsdriften fremdeles delvis synlig i området rundt bygningene. 
Leirbakken fremstår som representativ for områdets gårdsbosetning. Gårdstunet er et av de 
eldre som er bevart ved Ramfjorden, og oppfattes som enhetlig og til å delvis ligge i 
opprinnelig kontekst. Det er ikke oppført moderne bygninger i nærhet til gårdstunet, noe som 
er tilfelle flere andre steder i Ramfjorden. 

Bygningsmassen på Leirbakken ligger i SEFRAK-registeret med ID 1902 3101 017-020, og i 
Askeladden med ID 235754-0 og 235755-0. 

På Hans Larsa-nes ligger et kulturmiljø som omfatter åtte SEFRAK-registrerte bygninger og en 
rekke naust og båtstøer i strandsonen. Planområdet går gjennom kulturmiljøet og noen av de 
eldre bygningene ligger følgelig innenfor planens avgrensning. De registrerte bygningene i 
området omfatter bl.a. sommerfjøs, naust og sjå fra siste halvdel av 1800-tallet. Mot vest 
finnes et tun med en bygning fra 1800-tallet. I strandsonen mellom Hjellnes og Hans Larsa-
neset finnes en rekke naust, båtstøer, gjerder og en fiskehjell. Disse er alle av forholdsvis 

Figur 5-40 Kulturmiljø på Leirbakken. Røde, gule og grå markeringer viser SEFRAK-registrerte bygninger eller 
bygningsrester. Kart: Askeladden 
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nyere dato, men avspeiler lokalhistoriske forhold. Bygningsmassen i kulturmiljøet er 
representativ for gårdsbebyggelsen langs Ramfjorden, men relativt vanlig forekommende. 

Verdt å nevne spesielt er en sommerfjøs med ID 1902-3104-001 / 235756. Dette er en 
bygning fra slutten av 1800-tallet av lokalhistorisk interesse. 

På Steinbakkjorda og Lilleneset, øst for dagens veg, ligger to gårdstun som sammen inngår i 
et kulturmiljø. Kulturmiljøet omfatter bygningsmasse tilknyttet to gårdstun, blant annet et 
bolighus fra 1800-tallet som i dag brukes som fritidsbolig, og anses som representative for 
områdets gårdsbosetning. Det drives i dag ikke gårdsdrift i området.  

 
Figur 5-42 Kulturmiljø på Steinbakkjorda og Lilleneset. Gule markeringer viser SEFRAK-registrerte bygninger. Kart: 
Askeladden 
Samisk bosetning og aktivitet i og omkring Sørbotn er kjent fra skriftlige og muntlige kilder. 
Reindriftssamer har slått seg ned og blitt bofaste i Sørbotn senest siden 1800-tallet. Før dette 
kan Sørbotn ha vært et gammelt sommerboplassområde. Reindriftssamisk virksomhet hadde 

Figur 5-41 Kulturmiljø på Hans Larsa-nes. Røde og gule markeringer viser SEFRAK-registrerte bygninger. 
Sommerfjøs ID 1902-3104-001 / 235756 er markert med rød sirkel. Kart: Askeladden 
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forbindelser til bosetningen i området, men var også tilknyttet flyttveien til Stuoranjárga. 
Området brukes også i dag til reindrift. 

Figur 5-43 Kulturmiljø i Sørbotn. Gule, røde og grå trekanter markerer SEFRAK-registrerte bygninger. Rød rune-R 
markerer automatisk fredete kulturminner. Grå rune-R markerer kulturminne med uklar vernestatus. Kart: Askeladden 

Automatisk fredete kulturminner 
Nordvest for Mostad i Sørbotn ligger et automatisk fredet fangstanlegg bestående av flere 
fangstgroper for rein, samt en eldre reininngjerding. Fangstanlegget og inngjerdingen, som 
har henholdsvis ID 269966 og 270360 i Askeladden, ble registrert av Sametinget sommeren 
2020. 

I Sørbotn, øst for planområdet, ligger en automatisk fredet gammetuft av reindriftssamisk eller 
sjøsamisk opprinnelse. I Reipkrokdalen, vest for planområdet i Sørbotn, ligger flere automatisk 
fredete kulturminner knyttet til områdets bruk som reindriftssamisk sommerboplass frem til 
midten av 1800-tallet. 

Marine kulturminner 
Det er ikke kjent marine kulturminner innenfor eller i nærhet av planområdet. 

5.12.2  Beskrivelse av planforslag og virkninger for kulturarv 

Planforslaget er i direkte konflikt med den eldre bygningsmassen på Leirbakken med ID 1902 
3101 017-020 / 235754-235755 og sommerfjøsen på Hans Larsa-nes med ID 1902-3104-
001 / 235756. Disse bygningene må følgelig fjernes.  
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Planforslaget er i direkte konflikt med deler av automatisk fredet fangstlokalitet ID 269966. 
Før tiltaket kan gjennomføres må aktuelt båndlagt areal frigis gjennom dispensasjon fra 
kulturminneloven.   

5.12.3 Avbøtende tiltak 

Der kulturminner ligger nært forventet anleggsvirksomhet skal de som arbeider på anlegget 
gjøres kjent med dette slik at kulturminner ikke kommer til skade ved motorisert ferdsel, 
lagring av utstyr med videre. Der kulturminner ligger særlig nært og er sårbar for påvirkning 
kan det være fordelaktig å sikre disse med midlertidige sperregjerder. 

5.13 Naturressurser 

Det er utarbeidet Fagrapport naturmangfold, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv, 2020. 
Denne er vedlegg til reguleringsplanen. 

5.13.1 Eksisterende situasjon for naturressurser 
 
Jord- og skogbruk 
Det er hovedsakelig skog innenfor planområdet, totalt 1368 daa på jord med høy til middels 
bonitet. Det tas ut en del skog i form av vedhogst til eget bruk og for salg. 

Innenfor planområdet er det et totalt areal på ca. 42 daa med fulldyrka jord2, fordelt på 
områdene Sørbotn, Hans Larsa-neset og Leirbakken/Lauksletta. I tillegg er det ca. 14 daa med 
innmarksbeite3 hovedsakelig fordelt på de samme områdene, og 43 daa med dyrkbar mark.  

Det er ett gårdsbruk i drift i Sørbotn som driver med sau og vedproduksjon. Bruket er under 
omstilling til storfedrift. I tillegg er det et mindre bruk ved Sakariasjord som driver med hest. 
Ett mindre sauebruk er under oppstart på strekningen ut mot Hans Larsa-neset.  
 
Det er behov for leiejord i området, da det er fem gårsdsbruk i drift i Andersdalen. 
 
Reindrift 
Plantiltaket berører Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt. Planområdet ligger innenfor 
distriktets vår-/sommerbeiteområde. Flyttled i Sørbotn sikrer sammen med flyttleder i 
Lavangsdalen distriktets tilgang til sommerbeiter. Inngrep som etablerer nye barrierer for 
ferdsel mellom barmarksområdene vil svekke distriktets fleksibilitet, og dermed dets mulighet 

 

 

2 Fulldyrka jord er definert som areal dyrka til vanlig pløyedybde som kan benyttes til åkervekster eller til eng som 
kan fornyes ved pløying. 

3 Innmarksbeite er definert som innmarksareal som kan benyttes til beite med som ikke kan høstes maskinelt. 
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til å tilpasse seg endringer i klima/beitetilgang, rovdyr- og utbyggingspress. Flyttledene i 
Lavangsdalen og Sørbotn må derfor betegnes som å være av stor verdi for reindrifta. 
 
Lågfjellsområdene på nord og østsiden av Blåfjellet er gode vårbeiter og kalvingsland i 
normalår. Helt i nordenden av området vårbeiter reinen ganske langt ned mot skogen, til 
Grønnlia og langs ei tunge omkring Gammelheimelva. Området har tidlig snøsmelting og 
derfor stor verdi som kalvingsområde i snørike vintre med sein tining lenger opp i fjellet. 
 
Området rundt Storkollen brukes som oppsamlingsområde tidlig på høsten. Områdets 
topografi og høyde i terrenget gjør det spesielt egnet til å samle et stort antall rein, og slik 
sikre en ordnet og oversiktlig flytting på høsten. Det er derfor rimelig å beskrive Storkollen 
som et område av stor verdi for reindrifta. 
 
Ved Sarasteinen i Lavangsdalen er det flyttled som krysser E8 og gjerdeanlegg for samling og 
skilling av rein. Området ligger utenfor planområdet for reguleringsplan E8, men er vurdert i 
KU fordi Statens vegvesen ønsker å ta ut steinmasser her i forbindelse med bygging av ny E8. 
Området er svært sentralt for dagens reindrift i Mauken/Tromsdalen. Dette er et område som 
må vurderes å være av stor verdi for reindrifta i området. 
 
5.13.2 Beskrivelse av virkninger og avbøtende tiltak for naturressurser 

Jord- og skogbruk 
Veglinja medfører noe tap av jordbruksland. Et areal på ca. 20 daa med fulldyrka jord bygges 
ned av veg med tilhørende areal. Hovedsakelig i området Leirbakken og ved Hans Larsa-
neset.  I tillegg går ca. 7 daa med innmarksbeite og 24 daa med dyrkbar jord tapt, for det 
meste i området Leirbakken/indre Laukslett. Avbøtende tiltak vil være å utforme skråninger 
og skjæringer slik at tap av dyrka mark reduseres mest mulig. 

Fremføring av vegen med sideterreng medfører at ca. 814 daa med skogbevokst areal går tapt. 
I all hovedsak er det snakk om lauvskog på middels til høybonitets mark. Ca. 1 daa med plantet 
barskog (gran) blir berørt. 

På strekningen fra Sørbotn til Hans Larsa-neset vil vegen avskjære eksisterende adkomster til 
skog- utmarksareal i lisiden på oversiden av vegen. Det skal bygges nye utmarksadkomster 
under ny E8. Disse vil komme ved Steinbakkelva, Skredelva og Mellajordelva. På oversiden av 
ny E8 anlegges det traktorveg parallelt med E8, for å sikre utmarksadkomst til alle berørte 
eiendommer. 

Reindrift 
I Sørbotn vil flytt- og trekkled som går gjennom Sørbotn til Sakariasjord bli berørt. Midtdelere 
og stor trafikkmengde vil fungere som en ekstra barriere for flytting og naturlig reintrekk. 
Samtidig vil tiltaket medføre mindre trafikk i dagens krysningspunkt E8 på grunn av flytting 
av vegen. Det vil være krysningspunkt under ny bru over Reipkrokdalen. Passasje med scooter 
og ATV er mulig, men det er usikkert om det lar seg gjøre å flytte rein under brua. Dersom 
passasjen fungerer, så må det vurderes å flytte leden i Sørbotn sør for bebyggelsen. Dette vil 
være en egen prosess.  
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Avbøtende tiltak reindrift: 
• Eksisterende flyttled 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 flyttled til ny plassering lenger sør mot Lavangsdalen.  

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

• I tillegg til en reinovergang ved Sarasteinen foreslås å bygge ei relativt enkel trebru med 
bredde 10-12 meter over E8 i flyttled 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. 

5.14 Samisk fjordbosetning og utmarksbruk  

Det er utarbeidet fagrapporten Samisk fjordbosetning og utmarksbruk i 
Gáranasvuotna/Ramfjorden (03.04.20) Denne er vedlegg til reguleringsplanen. 

5.14.1 Eksisterende situasjon 

Gáranasvuotna/Ramfjorden er del av et område med en lang samisk historie, og en historie 
preget av utstrakt kontakt mellom samer og nordmenn. Per i dag er det vanskelig å fastslå 
hvor mange av fjordens beboere som har samisk opphav eller en samisk identitet. I denne 
rapporten, som omhandler samisk fjordbosetning og utmarksbruk har vi derfor fokusere på 
forhold som er av betydning for Gáranasvuotna/Ramfjordens fjordbosetning generelt og for 
lokal utmarksbruk som er bygget på tradisjonelle samiske høstingstradisjoner. Med dette 
menes en utmarksbruk som omfatter allsidig utnyttelse av lokale naturressurser. Rundt 
Gáranasvuotna/Ramfjorden utgjør fjordfiske en sentral del av denne tradisjonen.  
 
5.14.2 Beskrivelse og virkninger av planforslaget 
 
En utfordring knyttet til utbyggingen av ny E8 er at husholdninger langs hele traséen, fra 
Laukslett til Oarjjeluokta/Sørbotn ikke er tilkoblet et kommunalt vann- og avløpsnett, men er 
avhengig av privat vanntilførsel, stort sett fra lokale vannkummer. Innbyggerne opplever 
usikkerhet rundt fremtidig bruk av disse kummene. 
 
Ved bygging av E8 Vestre trasé må Statens Vegvesen gjøre nødvendige tiltak for å sikre fortsatt 
trygg vanntilførsel til alle beboere langs strekningen.  
 
Området som berøres av planforslaget omfatter en rekke eldre bygg, fra Leirbakken til 
Oarjjeluokta/Sørbotn. Disse skal befares av Sametingets avdeling for kulturminner, areal og 
miljø i løpet av 2020. Bygg og konstruksjoner som identifiseres som samiske vil da kunne 
fredes som samiske kulturminner.  
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Planforslaget anses for å ha noe negative virkninger for samisk fjordbosetning og utmarksbruk 
på Lauksletta og på Hans Larsa-neset, og litt/ingen negative virkninger i Oarjjeluokta/ 
Sørbotn. Disse virkningene omfatter støy og luft-forurensning, og atskilling av boliger fra 
beite egne beite, bær og skogområder.  
 
For å bøte på noen av disse virkningene foreslås følgende tiltak: 
1) Støyskjerming mot boligområder på Lauksletta, på Hans Larsa-neset, og på Sakariasjorda.  
2) Tiltak for å sikre trygg vannforsyning til boliger langs traséen, som ikke er tilkoblet et 

kommunalt vannsystem.  
3) Tiltak for å sikre trygg og god tilgang fra boligområde på nedsiden av ny E8-trasé gjennom 

Hans Larsa-neset, og skog og landbruksområde på oversiden av veien. 

5.15 Naboskap 

To boligeiendommer blir direkte berørt av planen og må innløses. Eiendommen gnr. 27, bnr. 
4 og eiendommen gnr. 39, bnr. 9. Boligeiere er orientert.  

Bygg som skal rives er avmerket med kryss i plankartet. 

For mer informasjon om prosessen rundt grunnerverv: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Planprosess/Grunnerverv 

Enkelte boliger vil bli liggende så nær ny E8 at støyskjermingstiltak kan bli nødvendig. Dette 
er nærmere omtalt i kapittel 5.17 Støy. 

E8 bygges uten direkte avkjørsler til eiendommer langs vegen. Adkomst til boligeiendommer 
opprettholdes via eksisterende lokalvegnett. Oversikt over tilgang til utmark vises i tabell 5-
6, og i bestemmelsene. For noen få eiendommer vil utmark være tilgjengelig fra stopplomme 
langs E8. 
 
Tabell 5-6 Utmarksadkomster 
Utmarksadkomst Tilgjengelig for 

eiendommene 
Forutsetning 

Utmarksveg bak skredvoll 
Mostad 

35/25, 35/13 Via Statskogs eiendom 35/3 

Utmarksveg Sakariasjorda 35/1  
Utmarksveg via 
Steinbakkelva 

37/1, 37/2, 37/3, 
38/2 

 

Utmarksveg via Skredelva 38/2, 38/3, 38/4  
Utmarksveg via 
Mellomjordelva 

38/1  

Utmarksveg fra fv.7902 
Hans Larsa-neset 

39/1, 39/2, 39/3, 
39/5, 39/9, 39/10  

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Planprosess/Grunnerverv


Planbeskrivelse - Detaljregulering E8 Sørbotn–Laukslett, vestre trasé 

62 

 

Stopplomme sørgående 
retning E8 

36/4, 37/2, 36/1  

Eiendom 35/9 og 36/1 vil være tilgjengelig under Reipkrokelva bru, men her blir det ikke 
veg. De bratte eiendommene nedenfor Storkollen, over ny E8 (36/3 og 36/7) vil få begrenset 
tilgjengelighet.  

5.16 Byggegrenser  

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

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

5.17 Støy  

Det er gjennomført beregninger for å se på støybelastningen på boligene langs den nye 
traséen. Støyvurderingene er gjort i samsvar med Klima- og miljødepartementets 
«Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016)», med tilhørende 
veileder M-128 samt Vegdirektoratets rundskriv for praktisering i Statens vegvesen.  
Støygrensene skal, så langt det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig etter kost-nytte 
vurderinger, tilfredsstilles.  

Støyretningslinjen definerer rød og gul støysone for ulike støykilder. Støysonene skal beregnes 
4 m over terrenget, og er et planleggingsverktøy for å identifisere hvor støy kan bli et problem. 
Rød støysone er et område hvor det ikke bør tillates oppføring av bygninger med støyfølsom 
bruk, og gul støysone er en vurderingssone hvor det kan tillates støyfølsomme bygninger 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

For nye støykilder, som veg i dette tilfellet, skal støysonene beregnes til reguleringsplanen. 
Beregningen er i henhold til fremskreven ÅDT for 2045.  

Det er 35 bygninger som er beregnet til å ha Lden 55 dB eller høyere på deler av fasaden og 
kan ha krav på støytiltak (se tabell 5 i støyrapporten). Det vil bli gjort en grundigere vurdering 
av disse boligene 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.  

Det er også gjort støyberegninger fra vegstøyen i 1,5 meters høyde. Dette for å få et inntrykk 
av hvordan støyopplevelsen blir for blant annet gående på tur og friluftslivet i området. 
Støykartene ligger i vedlagt tegningshefte og er nummererte X11–X17. Tegningene X12, X13 
og X16 viser at det vil være begrenset spredning av støy utover fjorden.  
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For fullstendig informasjon om støyberegningen og vurderingene som er gjort, se 
støyrapporten som ligger vedlagt planbeskrivelsen. Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal 
håndteres i samsvar med kapittel 4 i retningslinjen T-1442. 

5.18 Luft  

Vurdering av luftkvalitet er gjort i henhold til Miljødirektoratets «Retningslinje for behandling 
av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)». For å vurdere behov for utredning av luftkvalitet 
er veilederen Interne råd for bruk av retningslinje T-1520 i Staten vegvesen benyttet. 
Sjekklisten i kapittel 2 benyttes for å vurdere om det er behov for nærmere vurdering av en 
fagperson innen luftkvalitet. Luftforurensning kan være et problem dersom man kan svare «ja» 
på: 

• Minst to av punktene 1–4.  
• Punkt 5 og luftsonekartet viser rød eller gul sone for det aktuelle området. 

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

 

Ved bruk av sjekklisten er det klart at det ikke er behov for nærmere vurdering av luftkvalitet 
i reguleringsplanarbeidet med E8 Sørbotn – Laukslett. I tillegg til denne sjekklisten er det valgt 
å bruke et trafikkmonogram4 for å estimere hvor langt fra vei man kan forvente spredning av 
svevestøv (mest vanlig i mindre tettsteder og byer).  

På strekningen med 90 km/t viser nomogrammet at det første er ved en ÅDT på nesten 10.000 
at vi kan forvente at grenseverdiene i forurensingsforskriften overskrides 20 meter fra 
vegbanen for PM10. Det er antatt at ÅDT i 2045 kan bli 5200 på strekningen Sørbotn – Hans 
Larsa-neset. Husene som ligger nærmest E8 på denne strekningen ligger ca. 52 og 58 meter 
unna.  

 

 

4 http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT/planretningslinjer/Beregningsverktoy/trafikknomogram.aspx Innlagte 
parametere: 15 % tungtrafikkandel, hastighet, 85 % piggdekkbruk (2018), PM10 er satt til 7.0 fra Modluft. 

http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT/planretningslinjer/Beregningsverktoy/trafikknomogram.aspx
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På strekningen med 80 km/t viser nomogrammet at det første er ved en ÅDT på nesten 14.000 
at vi kan forvente at grenseverdiene i forurensingsforskriften overskrides 20 meter fra 
vegbanen for PM10. Det er antatt at ÅDT i 2045 kan bli 5800 på Leirbakken, E8. Huset som 
ligger nærmest E8 på denne vegstrekningen ligger 54 meter unna.  

Det er svært lite sannsynlig at forurensningsforskriften brytes langs ny E8 og det er derfor 
ikke sett på avbøtende tiltak.  

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

5.19 Klimagassutslipp  

Statens vegvesen har vedtatt at alle prosjekter over 51 millioner kroner må bruke VegLCA til å 
beregne klimagassutslipp. I VegLCA kan vi gjennomføre omfattende livsløpsvurderinger av alle 
slags veginfrastruktur-prosjekter. VegLCA kan beregne klimagassbudsjett gjennom flere faser 
av vegprosjekt. For dette prosjektet vil det si at når kostnadsanslaget er gjennomført og alle 
mengdene i prosjektet er på plass, så vil man beregne klimagassbudsjett for prosjektet. Dette 
vil tas med videre i prosjekteringsfasen og ved hjelp av resultatene fra VegLCA vil man ha 
ekstra fokus på valg av materialer, masser og transport og gjøre fortløpende beregninger av 
klimagassutslippene i prosjektet. For mer informasjon se: 
 

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/klima/klimagassreduksj
oner-i-anlegg-og-drift  

5.20 Forslag til omklassifisering av veg 

I forbindelse med etableringen av ny E8 Sørbotn–Laukslett er det behov for omklassifisering 
av eksisterende vegnett i tillegg til klassifisering av ny veg. Det er utarbeidet et forslag til 
hvordan vegnettet skal organiseres etter at ny E8 er bygd. 

1. Planlagt ny E8 fra Sørbotn til Laukslett blir klassifisert som Europaveg 8.  
2. Dagens E8 mellom kryss fv. 91 på Fagernes og til kryss Leirbakken foreslås 

omklassifisert til fv. 91.  
3. Dagens E8 mellom kryss fv. 91 og til kryss i Sørbotn (Mostad) foreslås omklassifisert 

til fylkesveg eller kommunal veg.  
4. Dagens fylkesveg 7902 fra kryss Sørbotn til kryss Hans Larsa-neset foreslås 

omklassifisert til kommunal veg. Vegen legges på fylling mot sjøen i en lengde på ca. 
1300 m forbi Storkollen. Her får vegen en bredde på 4 m (+ vegskulder) med 
møteplasser. Fv. 7902 fra Andersdalen føres opp til E8 på Hans Larsa-neset og denne 
påkoblingen blir klassifisert som fv. 7902.  

Selve omklassifiserings-saken kan fremmes som en egen sak parallelt med 
reguleringsplanen eller rett i etterkant av behandlingen av denne. Det er besluttet at 
omklassifiseringssaken gjennomføres rett i etterkant av at Tromsø kommune har vedtatt 
reguleringsplanen. Selve omklassifiseringen av vegnettet kan ikke gjennomføres før 

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/klima/klimagassreduksjoner-i-anlegg-og-drift
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/klima/klimagassreduksjoner-i-anlegg-og-drift
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vegomleggingen finner sted. Vegnettet som omklassifiseres fra europaveg til 
fylkesveg/kommunal veg skal oppgraderes i henhold til retningslinjer gitt av 
Samferdselsdepartementet med hjemmel i Veglovens § 7, Tekniske krav for riksveg og 
fylkesveg som skal omklassifiseres eller legges ned. Det er prosjektet som er ansvarlig for 
gjennomføring og det er også satt av midler til dette.  

  

Figur 5-44 Forslag til omklassifisering. Kart: Statens vegvesen 
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6 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS-analyse 

Etter Plan- og bygningslovens §4-3 (PBL) er det et generelt krav om at det ved planer for 
utbygging skal gjennomføres ROS-analyser. Hensikten med å vurdere risiko og sårbarhet er å 
få en oversikt over risikobildet og å gi et grunnlag for å kunne ta gode beslutninger om 
løsninger og avklare eventuelle behov for risikoreduserende tiltak.  

Utførelsen er basert på veiledning gitt i rapport 632 Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyser 
i vegplanlegging, (Statens vegvesen, 2020), og rapport nr. 530 «Risiko og sårbarhetsanalyse 
av naturfare» (Statens vegvesen 2018). Metoden i rapport 632 tar utgangspunkt i DSBs veileder 
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (DSB, 2017). Det er blitt gjort 
tilpasninger for bedre å passe for vegprosjekter og for Statens vegvesen som vegeier. 

ROS-analysen ble gjennomført 9.mars 2020 og rapporten ligger som vedlegg til denne 
planbeskrivelsen. Videre følger en kort oppsummering.  

Det helhetlige risikobildet viser noen utfordringer med ulike typer skred og grunnforhold. 
Eksisterende undersøkelse, og plan for videre undersøkelser viser at dette er håndterbart, se 
fagrapporter skred og grunnforhold. Ellers er risikobildet på strekningen positiv med tanke på 
trafikksikkerheten og samfunnssikkerheten. Strekningen vil være lite sårbar med tanke på 
klimaendringer siden dette blir ivaretatt i form av skredsikring og håndtering av overvann, 
hvor det blir dimensjonert med klimapåslag. 

Endringen i risikobildet sammenlignet med dagens E8 er primært at trafikksikkerheten 
forberedes for folk som bor langs dagens E8 i Ramfjord. Trafikksikkerheten for trafikantene 
langs E8 vil også bli bedre, spesielt med tanke på møteulykker og utforkjøringsulykker. 
Dagens E8 er sårbar ved at det er lang omkjøringsveg (Via Malangen) ved brudd eller stenging. 
Denne sårbarheten vil forsvinne ved bygging av ny E8 ettersom ny E8 vil få gode 
omkjøringsmuligheter i form av gammelvegen. 

Konklusjonen for samfunnssikkerhet er at dette prosjektet gir bedre samfunnssikkerhet enn 
dagens vegtrasé, da det gir enda en omkjøringsmulighet. At det bygges nytt veganlegg med 
fartsgrense 90 km/t og kortere avstand, gjør at nødetater fortere kan rykke ut inn i 
Lavangsdalen og sør for dette området. Likeså vil ambulanser som er stasjonert i Nordkjosbotn 
og andre steder øst og sør for Nordkjosbotn få kortere kjøretid mot UNN. Bedre redundans 
(omkjøringsmuligheter) i dette området er positivt for samfunnssikkerheten både av lokal og 
regional betydning. Det er også av nasjonal betydning ettersom Tromsø har en større flyplass, 
havn og regionsykehus, samt at Tromsø med tilhørende beredskapsaktører og 
samfunnsviktige funksjoner er viktig for hele regionen. Tromsø faller inn under definisjonen 
storby, som er kravet for om en by har nasjonal betydning i beredskapssammenheng, når en 
by har mere enn 50.000 innbyggere og har blant annet lufthavn med internasjonal kapasitet. 
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7 Konsekvensutredning 

For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens 
virkninger for miljø og samfunn, plan og bygningsloven § 4-2. 

7.1 Om konsekvensutredningene 

Planprogram 
I planprogramfasen ble det avklart hvilke temaer som skal utredes for konsekvenser i dette 
planarbeidet. Det ble fastslått at konklusjonene for de ikke-prissatte temaene landskapsbilde 
og kulturarv i konsekvensutredning for kommunedelplan 0240 fra 2008 er gyldige, og gir 
godt nok beslutningsgrunnlag. For temaet naturressurser er det mangler for undertemaet 
reindrift, det er også behov for oppdatering av arealregnskapet5. For temaene nærmiljø og 
friluftsliv, samt naturmangfold er konklusjonene fra konsekvensutredning kommunedelplan 
0240 hovedsakelig gyldige, men det ble i planprogrammet fastsatt enkelte behov for 
tilleggsvurderinger. Det gjøres også nye vurderinger av de prissatte konsekvensene for vestre 
trasé. 

Temaer det har blitt utført ny konsekvensutredning for: 
• Prissatte konsekvenser 
• Reindrift 

Temaer som det er gjort tilleggsvurderinger/oppdateringer av: 
• Nærmiljø og friluftsliv 

o Bruk av Storkollen til skikjøring/toppturer 
• Naturmangfold 

o Vurdering av effekt på bløtbunnsfjære/ålegraslokalitet ved Leirbakken. 
o Oppdatering iht. ny rødliste.  
o kartlegging og vurdering av konsekvenser ved spredning av fremmede arter. 
o Vurdering av § 8-12 i planbeskrivelsen  
o Eventuell endring i forutsetninger for brufundamentering, kan gi behov for ny 

vurdering av konsekvenser for det økologiske systemet i Ramfjord.  
• Naturressurser 

o Oppdatering arealregnskap 
o Konsekvens for vannressurser 

I tillegg er det beskrevet avbøtende/skadereduserende tiltak (kapittel 5) for ferdig utbygd 
veganlegg, samt eventuelle tiltak i anleggsfasen for de ulike fagtemaene. 

 

 

5 Oversikt over hvor mye jordbruksareal i forskjellige kvalitetsklasser som forsvinner som følge av tiltaket 



Planbeskrivelse - Detaljregulering E8 Sørbotn–Laukslett, vestre trasé 

68 

 

Metodikk for kommunedelplan med konsekvensutredning 2008 (KDP KU 2008) 
Konsekvensutredningen for kommunedelplanen fra 2008 ble utført med utgangspunkt i 
forskrift om konsekvensutredning (1990) og Statens vegvesen håndbok 140 
Konsekvensanalyser (2006).  

I konsekvensutredningen fra 2008 er vestre alternativ og tre andre traséalternativ utredet opp 
mot 0-alternativet. I tilleggsvurderingene (2020) er det kun sett på om det er endringer i 
konsekvensene for det vestre alternativet opp mot 0-alternativet. 

0-alternativet er dagens veg, inkludert eventuelle planlagte tiltak som vil gjennomføres på 
dagens veg, uavhengig av bygging av ny E8. 

De ikke-prissatte konsekvensene omfatter de konsekvensene som ikke er økonomisk målbare. 
Hvert deltema er behandlet slik: 

1. Beskrivelse av situasjon og egenskaper med angivelse av områdets/elementets verdi 
(liten – middels – stor). 

2. Vurdering av omfang av inngrepet for de aktuelle verdisatte områdene/elementene. 
3. Kvantitativ og verbal beskrivelse av konsekvenser, ved hjelp av konsekvensvifta, figur 

7-1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7-1 I konsekvensvifta sammenstilles verdi og omfang til konsekvens. Konsekvensen vurderes på en ni-delt 
skala. V712 Statens vegvesen 2006 
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Metodikk for konsekvensutredning av reindrift 
For temaet reindrift er det utført ny konsekvensutredning i henhold til Statens vegvesens 
håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018). Prinsippene for metodikken er de samme som for 
metodikken fra 2006, men det er noen endringer i skalaer, begrepsbruk og fargebruk. 

 

 

 

 

 

Metodikk for prissatte konsekvenser  
De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse.  

Statens vegvesens standardprogram for nytte-kostnadsanalyser, EFFEKT, er brukt til 
vurderingen av prissatte konsekvenser. I EFFEKT beregnes endringer i samfunnsøkonomiske 
nytte- og kostnadskomponenter. Det er i denne analysen brukt EFFEKT versjon 6.73 

Analyseperioden er på 40 år, og nytte og kostnader av prosjektet inntreffer på forskjellige 
tidspunkter. For å få et samlet bilde av alle fordeler og ulemper som prosjektet medfører, 
summeres disse for de prissatte temaer. De kan imidlertid ikke summeres direkte fordi man i 
en nytte-kostnadsanalyse tillegger konsekvenser som inntreffer på forskjellige tidspunkter, 
forskjellig betydning. Det skyldes at man normalt ønsker å oppnå fordeler så tidlig som mulig 
og utsette ulempene så lenge som mulig.  

De prissatte tema diskonteres og summeres til nåverdi over analyseperioden. En tilsvarende 
vekting og summering gjøres ikke for de ikke-prissatte temaene. For i en viss grad å ta hensyn 
til tidsperspektivet også for ikke-prissatte tema, bør man når omfanget vurderes, se hele 

Figur 7-2 Konsekvensvifte i metodikk fra 2018 
sammenstiller verdi og påvirkning til konsekvens. V712 
Statens vegvesen, 2018 

Tabell 7-1 Konsekvensene vises på en syv-delt skala. V712 Konsekvensanalyser, 2018 
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analyseperioden under ett, ikke bare tilstanden kort tid etter åpningsåret. De er brukt 2026 
som åpningsår for prosjektet, alle kostnader er i 2020 prisnivå.  

Hovedkonsekvenser som prissettes og beregnes av EFFEKT er:  
• Trafikantnytte 

o Trafikanters tidskostnader 
o Kjøretøyers driftskostnader  
o Direkteutgifter (kollektiv- og fergebilletter)  

• Nytte for samfunnet for øvrig 
o Ulykkeskostnader 
o Luftforurensning  
o Restverdi 

• Det offentlige 
o Anleggskostnader  
o Drifts- og vedlikeholdskostnader  
o Skattekostnader  

De prissatte konsekvensene blir beregnet som endringer i forhold til alternativ 0. Den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten blir beregnet i form av netto nytte. Netto nytte (nåverdi) 
av ett prosjekt er summen av diskontert nytte og kostnad for hvert enkelt år i analyseperioden. 
Netto nytte skal vise hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å gjennomføre 
prosjektet er trukket fra nytten. Netto nytte pr. budsjettkrone er et relativt mål på 
lønnsomheten og sier noe forenklet, hva samfunnet får igjen for hver krone av offentlige 
midler som brukes i prosjektet. 

Sammenstilling 
I kapitlene under vil det presenteres et ikke-teknisk sammendrag av de utredede 
konsekvensene. Her oppsummeres de vesentlige virkningene for miljø og samfunn av 
plantiltaket ved hjelp av konsekvensgraderingene. For de ikke-prissatte temaene hvor det er 
gjort tilleggsvurderinger omtales dette, samt hvorvidt disse tilleggsvurderingene har hatt 
betydning for den totale konsekvensgraden av tiltaket. I kapittel 7.3 presenteres en 
oppsummering av de nye EFFEKT-beregningene av de prissatte konsekvensene. I kapittel 7.4 
Sammenstilles de prissatte og de ikke-prissatte konsekvensene av tiltaket tekstlig. 

7.2 Oppsummering ikke-prissatte tema  

I utredningen av konsekvenser fra kommunedelplan fra 2008, ble østre trasé vurdert til å være 
beste alternativ for nærmiljø og friluftsliv, hovedsakelig på grunn av nærmiljøene på Fagernes 
og Nordbotn. Vestre trasé ble vurdert å være noe dårligere, men fortsatt bra. For kulturarv var 
østre trasé vurdert som klart dårligst på grunn av at vegen ville gå gjennom et område med 
automatisk fredede fangstgroper. For de andre temaene var det liten forskjell mellom 
alternativene. I den fagvise oppsummeringen fokuseres det på det vestre alternativet, og om 
det har vært endringer siden 2008 som har betydning for konsekvensgraden. 
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Tabell 7-2 Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser, kommunedelplan med konsekvensutredning, 2008 

 

7.2.1 Landskapsbilde 
I konsekvensutredningen for landskapsbilde fra 2008 er landskapsrommene på strekningen 
fra Lavangsdalen (via Hans Larsa-neset) til Laukslett vurdert til hhv. middels og middels – stor 
verdi. Det er Sørbotndalen som har middels verdi. Vegen og de omfattende terrenginngrep 
langs Sørbotn, vurderes som «stort omfang». Og med middels - stor verdi og stort omfang, 
blir konsekvensen stor negativ. «Vegens linjeføring bryter kontinuiteten og er dårlig tilpasset 
landskapets hovedformer. Tiltaket vil på store deler av strekningen framstå som dominerende 
og er dårlig tilpasset småskala kulturlandskapet.» 

Kryssing av fjorden er også et inngrep, som bryter med landskapets formasjoner og de 
fremherskende linjer i landskapet. Fyllinga ut i fjorden og brukryssingen skaper en visuell 
barriere, og står i lite harmonisk forhold til landskapet. Fjordkryssingen vil påføre landskapet 
dominante nær- og fjernvirkninger. 

Konsekvens settes til stor negativ (---) for landskap. Dette er i samsvar med KU 
kommunedelplan E8 Ramfjord fra 2008 

7.2.2 Nærmiljø og friluftsliv  
Strekningen Sørbotn-Hans Larsa-neset til Laukslett er vurdert i konsekvensutredningen fra 
2008. Sørbotnområdet er gitt verdi middels basert på at det her var campingplass og 
ridesenter, samt fiskemuligheter. Campingplassen er lagt ned og ridesenteret er ikke lenger i 
drift. Fiskemulighetene er de samme. Områdene rundt Storkollen er blitt populære til 
løssnøkjøring de siste årene. Området har for øvrig også verdi som startsted for andre 
fjellturer, både til fots og på ski. Det er også mulig å drive nærfriluftsliv i form av fotturer, 
bærplukking og liknende aktiviteter på strekningen mellom Sørbotn og Hans Larsa-neset, men 
ikke noe utover det normale. Felles verdi for strekningen settes til middels. 

På nordsiden av Ramfjorden, ved Leirbakken/Laukslett, er det store fjæreområder og gode 
solforhold. Det er likevel ikke noe som tyder på at områdene brukes i noen utstrakt grad i 
friluftslivsammenheng. Verdi settes til liten for friluftsliv 

Det er noen nærmiljø på østsiden av Ramfjorden som påvirkes av vestre alternativ. Fagernes 
er lokalsenter for Ramfjord med bl.a. skole. Delområdet har stor verdi. Nordbotn har spredt 
boligbebyggelse og boligfelt, her finnes noen boligveger og gang- og sykkelveger. 
Delområdet er gitt middels verdi. 
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Ny veg vil medføre en barriere-effekt på hele strekningen fra påkobling dagens E8 i sør og til 
Hans Larsa-neset. Dette avbøtes med adkomst under bruer og gjennom kulverter, men tiltaket 
vil fortsatt redusere tilgjengeligheten til utmarka noe. Ettersom ny E8 legges på vestsiden av 
Ramfjord vil dette ha stor betydning for nærmiljøene på østsiden av Ramfjorden. Både 
randbebyggelsen langs dagens E8, Fagernes og Nordbotn vil få betydelig reduksjon i trafikk 
og dermed bedre forhold for beboere og myke trafikanter. Dagens E8, særlig mellom Sørbotn 
og Fagernes, vil få mindre barriere-effekt.  

Samlet konsekvens settes til liten/middels positiv (+/++) for nærmiljø og friluftsliv. Dette er 
i samsvar med konsekvensutredning for kommunedelplan E8 Ramfjord fra 2008. 

7.2.3 Naturmangfold 
Konklusjonene fra KU i 2008 er beskrevet i det følgende, tillagt vurderinger, endringer i verdi, 
påvirkning og konsekvens basert på opplysninger av nyere dato. Til slutt er total konsekvens 
for de fem lokalitetene som er viktigst for naturmangfold satt opp i tabellform sammen med 
total konsekvensvurdering fra KU kommunedelplan 2008.  

Skogområdene ovenfor utløpet til Reipkrokelva ble i opprinnelig KU vurdert til å ha store 
mengder død ved, relativt urørt preg og høy artsdiversitet av spurvefugler. Ny kartlegging 
viser at det er mindre mengder død ved og flompåvirket skog enn først antatt. 

Verdi av berørte områder i Reipkrokdalen nedjusteres fra KU og settes til middels verdi. Med 
planlagt bruløsning vil tiltakets påvirkning være redusert til liten negativ påvirkning for berørte 
naturtyper. Konsekvens settes ut fra dette til lite/middels negativt (-/--).  

Lauvskog- og myrområdene på strekningen fra Sørbotn til Hans Larsa-neset har registreringer 
av rødlistet art hønsehauk samt en rik spurvefuglfauna. Her er også elgtrekk og beiteområder 
for elg. Middels verdi opprettholdes i tråd med KU. Ny trasé berører delvis relativt uberørte 
skogsområder. Dette gir økt fragmentering og reduksjon av leveområder for en del arter. 
Tiltakets påvirkning vurderes fortsatt til middels negativ. Konsekvens for området settes til 
middels negativ (--). 

For havstrand/bløtbunnnsområde Leirbakken er verdi i KU satt til middels. Da var ikke 
bløtbunnsområde i strandsone med svært viktig verdi og ålegraseng med viktig verdi tatt med. 
Disse registreringene gjør at verdsetting for lokaliteten som helhet må endres til stor verdi. 
Utfylling under Leirbakken vil ødelegge område med strandengvegetasjon og deler av 
bløtbunnsfjæra. Tiltakets påvirkning på området settes til middels negativt basert på 
opprinnelig KU, Samlet settes konsekvens til middels/stor negativ (--/---) for lokaliteten. 

Havstrandvegetasjon med strandengutforming mellom Kjørneset og Kobbeneset har 
begrenset utstrekning og lite spesielle arter. Verdi settes til liten/middels. Tiltaket vil bygge 
ned strandenglokaliteten og deler av hardbunnsfjære. Dette vil ha størst negativ effekt for 
vegetasjonen. Påvirkning settes til middels negativ. Den totale konsekvens settes til 
liten/middels negativ (-/--).  

Mellomboreal gråorskog i Leirbakken har mye gammel gråor og potensiale for varmekjære 
arter. Her er også en del basekrevende arter med begrenset utbredelse. Det er registrert 
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relativt høy tetthet av spurvefugler. Verdien er satt til middels i KU. I opprinnelig KU ble 
påvirkning satt til middels negativ basert på at hele den vestre delen ville bli borte. Inngrepet 
er begrenset til ca. 4 daa. Det meste av lia blir liggende uberørt. Basert på dette nedjusteres 
påvirkning til lite negativt. Konsekvens skal da settes til liten negativ (-). 

Tabell 7-3 Vurdering av konsekvens for naturmiljø er oppsummert i tabellen.  
Område Vurdering KU 2008 Ny vurdering Null-alternativet 
Gråorskog 

 
0 0 0 

Reipkrokdalen --- -/-- 0 
Lauvskog/myrområder 

 
 

-- -- 0 
Bløtbunnsområder 

 
-- --/--- 0 

Strandeng 
 

-- -/-- 0 
Gråorskog Leirbakken --/--- - 0 
Samlet vurdering - - - - 0 

Totalt blir konklusjonen for hele strekningen den samme som i 2008, konsekvens settes til 
middels negativ (--) konsekvens for strekningen som helhet.  

7.2.4 Kulturarv 
I konsekvensutredningen for kulturminner og kulturmiljø (NIKU 2006) er det innenfor denne 
planens område definert 4 kulturmiljøer (KM). Hans Larsa-neset (KM 11) og Steinbakkjorda 
(KM 10) er vurdert til å ha liten verdi, mens Leirbakken (KM 1) og Sørbotn (KM 9) er vurdert til 
å ha middels verdi. Etter Sametingets kartlegginger (juni 2020) justeres KM9 til å ha middels 
til stor verdi.  

Veglinja går gjennom tre kulturmiljøer (KM 1, 9 og 11). Det vurderes at bygningsmassen i 
Leirbakken (KM 1) forventes å bli skadet eller ødelagt; omfang av tiltaket vurderes her til å 
være stort negativt. For Sørbotn (KM 9) og Hans Larsa-neset (KM 11) vurderes omfanget som 
lite negativt. For Hans Larsa-neset inngår det i NIKUs vurdering at sommerfjøs ID 1902 3104 
001 / 235756 kan bevares, noe som ikke er tilfelle. Omfanget av tiltaket for Hans Larsa-nes 
er derfor justert til middels negativt. Etter Sametingets kartlegging (juni 2020) justeres 
omfanget for Sørbotn (KM9) til middels negativt. 

Samlet vurderes tiltaket å medføre middels negativ (--) konsekvens for deltema kulturarv. 
Dette er en konsekvensgrad dårligere enn i konsekvensutredningen fra 2008. 

7.2.5 Naturressurser  
Innenfor planområdet er det 42 daa med fulldyrka jord med stor verdi. Det er ca. 14 daa med 
innmarksbeite, som er gitt middels verdi. Til slutt er det 43 daa med dyrkbar mark, med 
middels verdi. 

Tiltakets påvirkning på jordbruksland innebærer at 20 daa med fulldyrka jord med stor verdi 
bygges ned, tilsvarende tall for områder med middels verdi er 31 daa (7 daa innmarksbeite og 
24 daa dyrkbart areal). Dette er et relativt begrenset areal, gitt at det er få bruk i drift på 
strekningen og det er snakk om små teiger med begrenset dyrkingspotensiale. Økte krav til 
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rasjonell drift gjør dessuten at det blir mindre og mindre aktuelt å drive små jordbruksarealer, 
ifølge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).  

Konsekvens for jordbruk settes til liten negativ (-). 

Det er god tilførsel av ferskvann via mange bekker og oppkommer i fjellsiden på vestsiden av 
Ramfjord. Noe av dette brukes til vannforsyning. Det legges opp til at vannforsyning skal sikres 
for alle som har private brønner her i dag.  

Konsekvens for vann settes derfor til ingen/liten negativ (0/-).  

Det er usikkert hvilke konsekvenser bygging av ny E8 etter vestre trasé vil ha for flyttled 
gjennom Sørbotn. Dersom den nye flyttleden gjennom Reipkrokdalen fungerer, så vil dette gi 
forbedret mulighet for passering av E8. Dersom den ikke fungerer så vil mulighetene for 
kryssing av E8 bli forringet. Forringet gir konsekvens betydelig miljøskade, mens forbedret gir 
noe miljøgevinst for delområdet. 

Bygging av støtteforebygninger under Storkollen vil neppe medføre forstyrrelser for reindrifta, 
så lenge byggingen gjøres utenom beitesesongen. Storkollen ligger videre såpass høyt over 
den nye veien, at forstyrrelsen vil medføre ubetydelig endring. KU konkluderer med at tiltakene 
i og under Storkollen vil ha null konsekvens for reindrifta i området. 
 
Helt nord ved Hans Larsa-Neset vil brua over til Laukslett bli bygget. Utover anleggsperioden 
er tiltakene her ikke forventet å by på spesielle belastninger for reindrifta. Brubyggingen vil 
medføre null konsekvens for reindrifta. 
 
På grunn av støy og visuelle forstyrrelser, så forventes kalvingsområde som strekker seg ned 
i Grønnlia/Gammelheimelva å bli forringet.  Følgelig vil tiltaket medføre betydelig konsekvens 
for delområdet. 
 
Planlagt massetak ved flyttled og samlegjerde ved Sarasteinen i Lavangsdalen kan gi 
påvirkning sterk forringelse. Massetak ligger rett ved flyttledens krysningspunkt over E8 og 
område som brukes for samling og merking av rein. Isolert sett er derfor konsekvens satt til 
svært alvorlig. Forutsatt utbygging av reinovergang på stedet, samt sikring av steinbrudd etter 
endt drift, så forventes konsekvens å reduseres betraktelig. 
 
Samlet konsekvens for reindrift settes til (-/--), det vil si noe til betydelig konsekvens. 

Totalt settes konsekvens for naturressurser til noe til middels negativ (-/--). 

7.2.6 Sammenstilling ikke-prissatte konsekvenser  
Totalt er det få endringer i konklusjonene fra konsekvensutredningen fra 2008, se tabell 7-4. 

Tabell 7-4 Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser vestre trasé 
 E8 Sørbotn – Lauksletta, 

vestre, 2008 
E8 Sørbotn – Lauksletta, 
vestre, 2020 

Nærmiljø og friluftsliv +/++ +/++ 
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Naturmangfold -- -- 
Kulturarv - -- 
Landskapsbilde --- --- 
Naturressurser 0/- -/-- 

7.3 Oppsummering prissatte tema  

Etter konsekvensutredningen i 2008 er det gjort nye vurderinger av kostnadene for flere av 
alternativene som var med. Blant annet viste kostnadsanslaget etter utarbeidelse av 
reguleringsplanforslag for østre trasé betydelig høyere kostnad jf. Kap. 2.2. Det vises blant 
annet til vedlagt rapport med kostnadsgjennomgang av Statens vegvesen og Nye veier AS 
(2018). I den samme gjennomgangen ble netto nytte sammenlignet for flere varianter av østre 
alternativ, samt referansealternativet, vestre. Dette var en del av beslutningsgrunnlaget for at 
Samferdselsdepartementet i 2019 gikk inn for å støtte Tromsø kommunes ønske om å regulere 
vestre trasé.  

Hovedhensikten med en samfunnsøkonomisk analyse er å vurdere samfunnsnytten mellom 
alternativ. Det er for dette prosjektet utført både i KU2008 og nevnte gjennomgang av 
prosjektet. I konklusjonene gir alle alternativene negativ netto nytte. Ingen av alternativene er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Vestre alternativ er imidlertid klart best. Faktoren som i 
sterkest grad slår ut, er at denne traséen er mye kortere enn de andre. 
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Det er gjort nye EFFEKT-beregninger for vestre alternativ. Beregninger er gjort med endret 
metodikk og programvare, slik at disse er ikke direkte sammenlignbare med tidligere 
nytteberegninger for E8 
Sørbotn–Laukslett. 
Beregningene gir en 
samfunnsøkonomisk 
nettonytte -578 millioner 
og en netto nytte pr. 
budsjett-krone på 0,38. 
De ulike kostnads og 
nytte-elementene er vist i 
tabell 7-5.   

Prosjektet er beregnet til å 
gi en reduksjon på 40 
personskadeulykker og 
over fire færre hardt 
skadde og drepte i 
analyseperioden.  

Prosjektet er også 
beregnet å gi en samlet 
reduksjon på 1358 tonn 
CO²-ekvivalenter.  

  

Tabell 7-5 Nytte fra EFFEKT-beregningene 
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7.4 Sammenstilling konsekvenser  

Den nye vegen fra Sørbotn til Hans Larsa-neset legges i sidebratt terreng, med mange 
kryssende vannveger. Det medfører store terrenginngrep, skjæringer og fyllinger, som vil 
eksponeres mot Ramfjordens nordøstside. Kryssing av fjorden med bru og på fylling vil 
dominere et stort landskapsrom, og danne en visuell barriere. Samlet sett vil den nye 
vegstrekning forringe landskapsbildet, mens reiseopplevelsen vil forbedres grunnet enklere 
trafikkbilde og spektakulær utsikt. For Nærmiljø og friluftsliv er reduksjonen i trafikk på gamle 
E8 spesielt gunstig for bebyggelse og myke trafikanter langs gamle E8, tettstedet Fagernes og 
Nordbotn. Ny E8 vil imidlertid fungere som en barriere for friluftsliv på oversiden av ny E8, 
dette er til en viss grad avbøtt med kryssingsmuligheter over og under vegen. Det er 
hovedsakelig bløtbunnsområdet og forekomsten av ålegras utenfor Leirbakken som gir 
negativ konsekvens av tiltaket for naturmangfold. Veglinja skjærer gjennom og medfører 
negativ konsekvens for tre kulturmiljøer. Størst negativ konsekvens er på Leirbakken og Hans 
Larsa-nes, hvor eldre bygninger av lokal kulturhistorisk verdi blir direkte berørt. I Sørbotn er 
planforslaget i direkte konflikt med deler av automatisk fredet fangstlokalitet. Tiltaket vil føre 
til noe reduksjon i jordbruksareal. For reindrift vil det være noen konsekvenser, disse avbøtes 
i stor grad ved bestemmelse om etablering av miljøovergang i Lavangsdalen. 

Alternativet gir best netto nytte. Kobling mot en eventuell fremtidig Tindtunnelen vurderes å 
ha størst nytte ved vestre alternativ. En utbygging av Ullsfjordforbindelsen er vurdert å ha liten 
betydning for valg av trasé.  

De negative konsekvensene av tiltaket vurderes som akseptable i forhold til gevinsten tiltaket 
vil gi samfunnet. Dette i form av reduserte avstandskostnader, økt trafikksikkerhet og 
forbedringer av trafikk- og bomiljø langs gamle E8 ved at gjennomkjøringstrafikken reduseres 
betraktelig. 
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8 Finansiering og kort om anleggsperioden 

Framdrift og finansiering 
Prosjektet er tildelt 20 millioner kroner i Prop. 1 S (2019/2020) til forberedende arbeider. 

Prosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan 2018–2029, jf. Meld. St. 33 (2016–2017), med 
oppstart i første seksårsperiode. 

Planen legges ut på høring av Tromsø kommune og forventes å være vedtatt av Tromsø 
kommunen i løpet av høsten 2020. Regjeringen har besluttet at tiltaket skal gjennomføres 
uten bompenger (bompengeforliket september 2019). 

Anleggsperioden og trafikkavvikling 
Valg av utbyggingsrekkefølge vil være en del av en mer detaljert gjennomføringsplanlegging. 
Generelt vil det være mange angrepspunkt i anleggsområder slik at entreprenøren vil stå fritt 
til å planlegge sin utbyggingsrekkefølge. 

Store deler av vegstrekningen vil gå i jomfruelig terreng og ikke hindre trafikkavviklingen på 
dagens E8. Det vil være to områder som kommer i konflikt med trafikken på E8 og tilstøtende 
veger. Det gjelder ved Mostad, påkobling til eksisterende veg i Lavangsdalen og påkobling til 
eksisterende E8 ved Laukslett. Foruten om dette vil trafikken kunne gå på eksisterende veg 
mens ny E8 bygges. Det vil være en del anleggstrafikk langs eksisterende fv. 7902. 
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9 Ytre miljø og SHA 

Det skal utarbeides plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) iht. gjeldende regelverk. 

Det er særlig viktig å ta hensyn til sikkerhet mot skred i byggefasen, ved videre valg av 
løsninger og planlegging av anleggsdrift/gjennomføring. Anleggstekniske utførelse i bratt 
terreng må avklares i videre detaljplanlegging, der SHA blir sentralt for valg av både 
midlertidige og permanente løsninger. I slike områder vil det bl.a. stilles krav til sikker jobb-
analyse (SJA). Framdriftsplan bør om mulig legge til rette for å unngå ugunstige årstider eller 
typisk nedbørsrike/skredfarlige perioder.  

Et system for overvåking og varsling av fare for naturhendelser/skred kan være aktuelt i 
byggefasen for skredutsatte områder, og dette bør beskrives i konkurransegrunnlaget. Det vil 
være viktig med tett samarbeid mellom byggherre, geo-/skredfaglig kompetanse, og både 
anleggsentreprenør og eventuelt driftsentreprenør for eksisterende veg. 

Det skal utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) for prosjektet. Formålet med en ytre 
miljøplan er å beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal 
håndteres, spesielt med tanke på anleggsfasen.  
 
Særskilte miljøutfordringer for planområdet er: 

• Svært viktig lokalitet med marin naturtype bløtbunnsområde i strandsonen 
• Tre viktige lokaliteter med marin naturtype ålegraseng utenfor Leirbakken 
• Nærføring og kryssing av Sørbotnvassdraget og Reipkrokelva med tilhørende 

kantvegetasjon 
• Kryssing og anleggsarbeid i en rekke mindre elver og bekker 

I YM-planen vil det bli utarbeidet og beskrevet konkrete forslag til skadeforebyggende/ 
avbøtende tiltak for anleggsfasen. Innspill til denne planen er opplistet i tabell 9-1. 

Tabell 9-1 Innspill til ytre miljøplan/Miljørisken. 
Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy og luftkvalitet Støy i anleggsperioden skal håndteres i henhold til 
retningslinjen T-1442. Prosjektet vil iverksette tiltak for 
å redusere luftforurensningen fra anleggsvirksomhet, 
og legger T-1520 til grunn for håndtering av dette. 

Vannhåndtering Sikre vannforsyning ved opplegg beskrevet i notat om 
vannhåndtering (vedlagt). 

Kraftlinjer Flytting av linjer er under vurdering av Troms kraft. 
Følges opp i videre faser. 

Skred For anleggsperioden er det behov for 
skredfarevurdering for flere skredutsatte 
anleggsområder. Særlig snøskred og sørpeskred 
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vinterstid (ca. oktober til juni) er viktig hensyn, og kan 
medføre tiltak/restriksjoner i skredfarlige perioder. 

Forurensning av jord og vann Akuttforurensning i sårbare områder. Gjelder også i 
anleggsperioden og ved bygging av bruer. 

Ved arbeid i tilknytning til vassdrag, skal det 
gjennomføres tiltak for å hindre 
tilslamming/partikkelutslipp til vannkildene. 
Eksempelvis bruk av pukk nedstrøms anleggsområde i 
Reipkrokelva. Det samme gjelder for bekker hvor det 
skal gjennomføres skredsikringstiltak. 

Landskap Vegen ligger i sidebratt terreng over lange strekninger, 
dette gir store løsmasseskjæringer og fyllinger. 
Skredkonstruksjoner og bruer er også omfattende 
terrenginngrep. Revegetering er krevende, men desto 
viktigere. Etter at anlegget er ferdig, skal sår i terrenget 
(påført under anleggsperioden) repareres og 
istandsettes. Håndtering av eksisterende vekstmasser 
må gis tilstrekkelig oppmerksomhet i anleggsfasen. 
 
Enkelttrær og treklynger er med på å gi variasjoner i 
landskapsbildet, og bør beholdes/reetableres. Som en 
del av en byggeplan (neste planfase), må det utarbeides 
en detaljert rigg- og marksikringsplan for å sikre 
verdifull vegetasjon/natur. Det er spesielt viktig på 
restarealer mellom gammel og ny riksveg, ved 
bebyggelse, ved bruer/kulverter samt ved 
skredsikringstiltak. 
 
Anleggsveger og andre midlertidige inngrep innebærer 
store masseforflyttinger. Noen områder vil kunne få 
permanente skader i terrenget, blant annet i 
forbindelse med fundamentering av bruer over 
vassdrag samt i forbindelse med skredforebygninger. 
Det er viktig å utarbeide en plan for rehabilitering av 
disse midlertidige inngrepene. 

Nærmiljø og friluftsliv Tilgjengelighet utmark/friluftsområder i 
anleggsperioden. 

Naturmangfold Tiltak for å verne Gråorskog under Leirbakken, 
bløtbunnsområdene og ålegrasengene i anleggsfasen, 
skal vurderes.  

Av hensyn til fugl bør anleggsarbeid unngås på 
bløtbunnsområde under vår- og høst-trekk.  
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Ved etablering av bru over Reipkrokdalen skal det 
etableres fysisk anleggsgrense for å hindre inngrep i 
gråor- og bjørkeskog langs vassdraget. Midlertidig 
krysningspunkt skal merkes på forhånd og etableres på 
en måte som gjør det enkelt å tilbakeføre vannstrengen 
til normal tilstand etter avsluttet anleggsperiode. 

Inngrep i vassdrag skal begrenses. Mest mulig 
kantvegetasjon skal bevares ved krysning av elver og 
bekker. I områder der det blir store inngrep, som ved 
skredsikring, skal forholdene legges til rette for 
naturlig reetablering av kantvegetasjon. 

Ved kryssing av myrområder skal skråninger bygges 
slik at minst mulig myrareal går tapt. Bakkemyr 
nedstrøms vegen skal sikres fortsatt vanntilgang 
gjennom riktig drenering gjennom vegen. 

Det utarbeides rigg- og marksikringsplan med 
bøteleggingsområder for å hindre uautorisert 
anleggsvirksomhet i sårbar natur. 

Reindrift Oppstart planlegging av miljøovergang i Lavangsdalen. 
Det må sikres godt samarbeid med reinbeitedistriktet 
under utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget og i 
byggefasen. Anleggsarbeid i tilknytning til flyttled for 
rein skal forhåndsvarsles og avklares med berørte 
reinbeitedistrikt. 

Naturressurser Fysisk anleggsgrense for dyrka mark ved Hans Larsa-
neset.  

Felt skog må ivaretas slik at den blir brukt som ved 
eller flises og går til gjenvinningsanlegg. Virke skal ikke 
ligge igjen etter avsluttet anleggsarbeid.  

Vannkilder skal sikres mot forurensning i anleggsfasen. 
Hensyns- og forbudssoner må merkes i rigg- og 
marksikringsplan. 

 



Trygt fram sammenvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

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