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Tilbakemelding - Varsel om oppstart reguleringsplan E8 Ramfjord 
(Laukslett - Sørbotn) - Tromsø kommune 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor dette generelle svaret.  
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
  
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB 
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er 
nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs 
uttalelse til. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
 Med hilsen  
 for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 Administrasjon 
 
 
 Helle G Nielsen    Ajeen Arvesen  
 Seksjonssjef     Førstekonsulent  
    
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
 

https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1hONLL-0004DF-3Z&i=57e1b682&c=ti5QWvQBKJrRLXqLqwHqdW3yTXHuyWnLRT7Mbf5pLMd7aFlhL-wywLfrHla0c23rcit_dkmu_RMcAW04SGpZSdYulb-zZGvQJ6qW1V0sgDS1OpxaIh-A38nLzCh5zNKy_-YaB856ZsFPxJLFOp-6BZxxuDgE11hx4RMwM0sBjae21uV4T3iux498a4bRVR8_RYQgzAHaVF5HIe5fNG_Adg


 

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Tromsø kommune Tromsø - Svar på varsel om oppstart 

reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett  

Fiskeridirektoratet region Nord viser til brev fra 17.12.2019 om det ovennevnte.  

 

Kystnære fiskeridata  

Fiskeridirektoratet region Nord har over tid registrert kystnære fiskeridata (bruks- og 

ressursområder for fiskeriinteressene, herunder også samiske fiskeriinteresser). I 

Ramfjorden har vi ingen registrerte data.  

 

Havforskningsinstituttet har kartlagt et gytefelt for torsk som omfatter hele 

Ramfjorden ut til Hundbergan. Gytefeltet er kategorisert som lokalt viktig.  

 

 

Utfylling i sjø 

Av hensyn til gytefeltet og det marine livet forøvrig er det ønskelig at all utfylling i sjø 

skjer seint om høsten og tidlig vinter.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Otto Andreassen 

seksjonssjef 

 

Audun Århus 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Statens vegvesen 
Region Nord 
 
  

 

Foreløpig marinarkeologisk vurdering: Dokument 19/283853-3 Varsel 
om oppstart reguleringsplan E8 Ramfjord (Sørbotn - Laukslett) sendt fra 
Statens vegvesen 

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

Universitetsmuseet, til vurdering angående kulturminner under vann. Viser også til vårt uttalelser til 

opprinnelig planforslag for vestre trase i både 2006 og 2009 hvor vi hadde ingen merknader. Etter 

kulturminnelovens § 14 er UM rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge 

nord for Rana kommune.  

Planforslaget vil legge til rette for nye E8 på strekningen Sørbotn-Laukslett som avviker en del fra arealet 

avsatt i kommunedelplan i 2008. Når det gjelder tiltak i sjø, ble strekningen for brua av Ramfjord mellom 

Hans Larsa-neset og Leirbakken dekt av marinarkeologisk befaring utført av UM i 1999 uten at det ble 

registrert kulturminner under vann. Plangrensen streker seg imidlertid lenger ut i sjøen enn planforslaget i 

2008 i strekningen fra Storsteinbukta i sør til Kjørneset i nord. Planlagte tiltak i sjø her ble ikke nærmere 

spesifisert i planprogrammet. Vi ber om oversendelse av detaljopplysninger angående beliggenhet og 

størrelse av planlagte tiltak i sjø som grunnlag til vurdering av eventuelle varsel om marinarkeologisk 

befaring i god tid før offentlig høring. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 

forsker 

– 

stephen.wickler@uit.no 

77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Troms fylkeskommune, KUL kulturarv og miljø 
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Uttalelse fra Kystverket - Planoppstart reguleringsplan E8 Ramfjord - Tromsø 
kommune - Troms og Finnmark fylke 

Viser til Deres henvendelse datert 20.12.2019 vedrørende overnevnte.  
Det varsles om oppstart av reguleringsplan for E8 Ramfjord (Sørbotn – Laukslett) i Tromsø 
kommune. Planområdet er i hovedsak på land med berøring i sjø på vestsiden av Sørbotn 
samt område for bro over fjorden fra Leirbakken til Hans-Larsa-neset. 

Planområdet er så langt som våre opplysninger nå tilsier ikke i berøring med Statens 
forvaltningsareal i kommunalt sjøområde. Dette betyr at eventuelle tiltak innenfor 
planområdet som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, må få slik tillatelse fra 
kommunen. Unntaket er etablering av større innretninger (i dette tilfellet broer) som skal 
behandles av Kystverket. Dette fremgår av (ny) havne- og farvannslov § 14.  

 
Kystverkets virksomhet  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensing. Sentrale mål er å bidra til effektiv sjøtrafikk, sikre trygg ferdsel og å hindre 
miljøskade som følge av akutt forurensing.  
 
Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og 
innseiling til havner, og forvalter havne- og farvannsloven med forskrifter mv.  
Kystverket legger til rette for de som bruker sjøen eller ferdes langs kysten. Dette gjøres 
ved utbygging, vedlikehold og drift av infrastruktur (farleder, navigasjonsinstallasjoner mv.) 
og tilbyr tjenester som los- og sjøtrafikktjenester.  
 
Kystverket deltar i nasjonal, regional og lokal samfunnsplanlegging som fagkyndig 
sektormyndighet.  
 
Kystverkets interesser  
Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger (herunder infrastruktur i form av 
kaier, navigasjonsinstallasjoner, areal, landverts tilknytning osv.) knyttet opp til disse.  
 
Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte 
planer/plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.  
 

Troms og Finnmark



 Side 2 

Kystverket anbefaler at man i planleggingsfasen benytter Kystverkets karttjeneste Kystinfo 
på www.kystverket.no. Her finner man sjøkart og andre sjørelaterte opplysninger.  
 
Kystverkets forvaltningsansvar  
Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- og biled. Det betyr blant 
annet at kommunen skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde, og 
Kystverket søknader om tiltak i hoved- og biled. 
 
Merknad fra Kystverket 
Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene 
alene. Dette vil gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle 
utbyggere. 
Planområdet i Ramfjorden er ifølge farledsforskriften kommunalt sjøområde der kommunen 
er rette forvaltningsmyndighet etter både plan- og bygningsloven og havne- og 
farvannsloven. Søknad om tillatelse til tiltak etter begge lovverk skal rettes til kommunen. 
Fremtidig søknad om tillatelse til etablering av bro skal rettes til Kystverket. 
Kystverket vil med dette også kommentere henvendelse fra Statens Vegvesen v/Johan 
Marius Kjelling 10.1.2020 der Kystverket bes kommentere seilingshøyde på brua. I 
prosjektet er det lagt til grunn en seilingshøyde på 20 meter (HAT). Kystverket vurderer at 
dette er tilstrekkelig. Dette beror på nautisk vurdering der man har benyttet «Den Norske 
Los» og AIS-data.  
Planlegges det tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen, må dette 
avklares med eierne av disse. Dette av privatrettslige hensyn. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Ruben Alseth 

regiondirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 
E8 Ramfjord (Laukslett–Sørbotn) i Tromsø kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 17. desember 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at 
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og 
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre 
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak, 
samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas.  
 
Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte 
transportavstander og reduserte klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan 
bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes 
som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere presset på bynære grus- og 
pukkressurser og behovet for massetransport. En helhetlig vurdering av 
massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare 
dette. 
 
Regjeringens forventninger til  regional og kommunal planlegging: 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine 
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.  
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Om saken 
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for E8 Sørbotn – 
Laukslett, vestre trasé, samt ny forbindelse over Ramfjorden og ny avkjørsel på 
Langmoen. Ny vegstrekning skal i hovedsak gi en mer fremkommelig, kortere og 
sikrere innfartsveg til Tromsø. 
 
Uttalelse 
Eksisterende E8 går igjennom en registrert forekomst av sand og grus1 av lokal 
betydning. Ved bygging av ny forbindelse over Ramfjorden, vil E8 føre til et større 
inngrep i, eventuelt båndlegging av, denne forekomsten. Det er tidligere tatt ut masser 
i forekomstområdet.  
 
Planprogrammet bør utarbeide mål og handlingsplaner for massehåndteringen i 
prosjektet, aktuelle tema kan være; 

 Kartlegging av tilgjengelige forekomster av aktuelle byggeråstoff innenfor 

planområdet og i nærliggende områder til planen, for å sikre at eventuell 

tilførsel av byggeråstoff skjer med kortest mulig transportavstand. 

 Utnyttelsesgrad, gjenvinning og lagring av overskuddsmasser er en del av en 

helhetlig og bærekraftig mineralforvaltning, jfr. Nasjonale forventninger og 

DMF mineralstatistikk2. Eventuelle overskuddsmasser med brukskvaliteter som 

byggeråstoff bør benyttes til bygge- og istandsettingsprosjekter i 

nærområder/regionen, for å i størst mulig grad unngå permanent deponering 

på land eller i sjø. 

 Utarbeidelse av oversikt over lagringsplasser og deponier med beskrivelse 
av type masser som lagres, om massene kan utnyttes og hva de kan brukes til  

 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
Vennlig hilsen 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

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

Mottakere: 

Statens vegvesen Region 

nord 

Postboks 1403 8002 BODØ 

 

                                                                 
 
1 Forekomst Leirbakken: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=91943  
2 DMF Mineralstatistikk; 
https://dirmin.no/sites/default/files/5106_dirmin_2018_oppslag_1809.pdf  

http://www.dirmin.no/
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=91943
https://dirmin.no/sites/default/files/5106_dirmin_2018_oppslag_1809.pdf
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Innspill til oppstart reguleringsplan E8 Sørbotn-Laukslett - Vestre trasé  
 
Tromsø kommune ved Seksjon for Vann og avløp har fått utført resipient- og strømningsundersøkelser 
i Ramfjorden i perioden 2002 til 2011, totalt fire ulike rapporter. Rapportene er tilgjengelig og kan 
videreformidles dersom det er ønskelig.  
 
Resultatene fra rapportene er kort oppsummert: 

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

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

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

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

  
På bakgrunn av dagens kjennskap til resipienten bør tilførsel av partikler, organisk materiale og 
næringssalter ivaretas på tilfredsstillende måte, særlig i Sørbotn, i forbindelse med anleggsperioden. 
Det må vurderes om hensynet til resipienten burde være tema i konsekvensutredningen.  
 
Med hensyn på resipienten må det vurderes om det er behov for rensing av overvann fra ny E8.  
 
Dersom det skal gjøres strømningsundersøkelser i forbindelse med reguleringsplanarbeidet anbefales 
det å gjøre i hele vannsøylen. Eventuelle strømningsundersøkelser som gjøres ønsker vi å få tilgang 
til, slik at vi kan vurdere hvilke konsekvenser endret strømningsbilde kan ha på våre utslipp i 
Ramfjorden.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Mona Pettersen Heidi Solli 
Leder Plan og utbygging Planlegger 
Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent.  
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Vedrørende reguleringsplan E8 Ramfjorden (Sørbotn - Laukslett) 
- innspill til planprogram og varsel om befaring 
 
Vi viser til deres brev av 17.12.2019 vedlagt forslag til planprogram og varsel om oppstart av 
reguleringsplan for E8 Ramfjorden, strekningen Sørbotn – Laukslett, vestre trasé. Vi viser ellers til møte i 
planforum 23.01.2020 og til plankart mottatt på e-post fra dere 24.01.2020, samt til kontakt på e-post med 
arkeolog Tom André Edvardsen hos dere.  

 

Innledning 

Reguleringsplanen bygger på en kommunedelplan for E8 Sørbotn – Laukslett, der man utredet alternative 
vegtraséer på både øst- og vestsiden av Gáranasvuotna/ Ramfjorden. Konsekvensutredningen for 
kulturminner og kulturmiljø (NIKU, 2006) konkluderte med at traséen på østsiden innebar størst konflikt 
med kjente automatisk fredete kulturminner, nærmere bestemt det store fangstanlegget for villrein som 
ender på Nuorttavállas/ Nordbotnmoen. Sametinget varslet innsigelse hvis østre trasé ble valgt og 
påpekte for øvrig at undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven (kml.) ikke var oppfylt gjennom 
kommunedelplanen (brev av 26.09.2007).  
 
Kommunedelplanen ble vedtatt i 2008 og etterfulgt av reguleringsplanarbeid for vestre trasé. Sametinget 
og Troms fylkeskommune gjorde i den forbindelse feltundersøkelser av begrenset omfang. Sametingets 
undersøkelser begrenset seg til kontrollregistrering av samiske kulturminner påvist under 
fylkeskommunens befaring. Det dreide seg om 5 usikre gammetufter ved Mostad og en klart markert 
gammetuft ved elvemunningen i Oarjjeluokta/ Sørbotn. Sametinget ba Statens vegvesen ta hensyn til 
kulturminnene i planarbeidet (brev av 01.12.2010). Planen ble ikke vedtatt grunnet politisk uenighet om 
trasévalget, og kulturminnene ble ikke lagt inn i Askeladden.  
 
Samferdselsdepartementet har i brev av 09.09.2019 bedt Statens vegvesen om å igangsette regulering 
av vestre trasé for E8 Ramfjorden, med utgangspunkt i planforslaget fra 2011.  
 
Det aktuelle planområdet strekker seg fra Leirbakken i nord til munningen av Lávva-vuovdi/ Lavangsdalen 
i sør, med bru over fjorden til Hans-Larsaneset. Det er gjort visse endringer i forhold til opprinnelig 
planforslag. Planområdet er betydelig utvidet på sine plasser oppover fjellsiden pga. skredforebygging. 
Det er også gjort endringer i planområdets bredde langs fjorden.  
 
Det samiske stedsnavnet Gáranasvuotna betyr “Ravnefjord”, jf. det norske navnet. Navnemessig hører 
fjorden til fjellmassivet Gáranas med Hamperokken – Gáranasgáisi – i midten. Fjorden er i de eldste 
historiske kildene fra 15- og 1600-tallet omtalt som “finnefjord” og har hatt en betydelig samisk befolkning 
fram til våre dager. De fastboende samene har tradisjonelt levd av fiske, jakt og fangst og et beskjedent 
husdyrhold. Flere familier har vært etterkommere av, og hatt tilknytning til, den nomadiske reindrifta. I 
skifter fra 1700-tallet ser vi at familier i Ramfjorden eide rein i tillegg til andre husdyr. Oarjjeluokta/ 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Andreas Stångberg 

Tel: +47 78 48 42 28 
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Sørbotn er et gammelt boplassområde for reindriftssamer. Også dagens reineiere i Oskalfamilien har 
boliger der.  
 

Innspill vedrørende samiske kulturminner og kulturmiljø 

Leirbakken  

I Kjoselvbukta på nordsiden av Gáranasvuotna ligger et fraflyttet bruk med SEFRAK- registrerte bygg fra 
perioden 1850-1874. Bygningene ligger i foreslått vegtrasé. Same-tinget har behov for å gjøre nærmere 
kildeundersøkelser for å kunne fastslå om bygnin-gene har overveiende samisk eller norsk kulturell 
tilknytning. Hvis bygningene blir vurdert som samiske, vil de være automatisk fredete.  
 
I forbindelse med reguleringen av næringsområdet på platået på Leirbakken ble det registrert og 
undersøkt en reindriftssamisk teltboplass. Fra platået går det flytte- og trekkveier opp skarene til vår- og 
sommerbeitene på Stuoranjárga. I tidligere tider kan reinen ha hatt svømmested over fjorden mellom 
Hans-Larsaneset og Leirbakken. Flytteveiene vi kjenner gjennom kildene, følger liene og fjæra langs 
Gáranasvuotna. Om våren har man drevet flokken over fjordisen.  
 
Det er lite potensiale for å finne hittil ukjente samiske kulturminner på denne streknin-gen gjennom 
befaring.  
 

Hans-Larsaneset 

På Hans-Larsaneset omfatter det aktuelle planområdet med foreslått vegtrasé et bygningsmiljø med flere 
SEFRAK-registrerte bygg. Bygningene er fra 1800-tallet og tilknyttet gårdsdrift. Et par av dem er lagt inn i 
Askeladden, og da med vernestatus ikke fredet. Det er behov for nærmere kildeundersøkelser for å 
fastslå om bygningene har samisk eller norsk kulturell tilknytning. Som påpekt i KU fra 2006 kan 
bygningene være automatisk fredet, ettersom fredningsgrensen for samiske kulturminner er år 1917.  
 
De berørte bygningene: 
 

1. Askeladden-ID 23756, SEFRAK-ID 1902-3104-001 
Høyest i terrenget og nord for Reinvasselva ligger det en sommerfjøs. Fjøsen er fra før 1850 og 
meldepliktig i henhold til kulturminneloven § 25. Siste tilstandsregistrering er fra 2016. Bygningen ble 
vurdert som truet.  
 
 

2. SEFRAK-ID 1902-3104-002 
Registrert som naust, selv om det ligger på øversiden av fylkesveien og ikke i strandsonen. Nord for 
Reinvasselva. Avmerket som meldepliktig etter kml. § 25, dvs. eldre enn 1850. I en merknad står det 
imidlertid at bygget er fra siste halvdel av 1800-tallet.  
 
 

3. SEFRAK-ID 1902-3104-004 
Bolighus på gårdstun sør for Reinvasselva, på øversiden av fylkesveien. Usikker datering til begynnelsen 
av 1900-tallet, eller 1925-1949.  
 
 

4. Askeladden-ID 235757, SEFRAK-ID 1902-3104-005 
Sjå i samme gårdstun. Meldepliktig i henhold til kml. § 25. Skal være bygd i tidsrommet 1800-1899, eller 
siste halvdel av 1800-tallet.  
 
 

5. SEFRAK-ID 1902-3104-003 

Bolighus som ligger rett på nedsiden av fylkesveien der den runder neset. Skal være bygd i 1939.  
 
Andre berørte kulturminner:  
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Askeladden-ID 18197 

På nedsiden av fylkesveien er det registrert en boplasslokalitet med usikker geometri og uavklart 
vernestatus. Den skal ligge «mellom Reinvasselva og Ryelva». Den ble ikke gjenfunnet av NIKU under 
deres oversiktsbefaring i 2006, noe som kan skyldes høy vegetasjon på befaringstidspunktet (iflg. 
rapport). Ut fra beliggenheten å dømme dreier det seg trolig om en gammeboplass. I sjøsamiske 
fjordstrøk ligger gammetufter gjerne i tilknytning til senere gårdsbebyggelse, dvs. det har vært kontinuitet i 
bosettings-mønsteret.  
 
Det er potensiale for funn av ikke tidligere registrerte gammetufter i denne delen av planområdet, selv om 
en del areal er oppdyrket og bebygd.  
 
NIKU påpeker i konsekvensutredningen at gårdsmiljøet på Hans-Larsaneset også omfatter en rekke 
naust, støer, gjerder og fiskehjell. Fjæreområdene ved den mulig automatisk fredete gårdsbebyggelsen 
ser ikke ut til å bli direkte berørt av planforslaget. Den planlagte vegtraséen kan imidlertid i større grad 
enn i dag fungere som en barriere og bryte opp sammenhengen i gårdsstrukturen mellom bolig og fjære.  
 

Strekningen Hans-Larsanes - Sørbotn 

Langs denne strekningen er det SEFRAK-registrerte bygg tilknyttet gårdsbosetting på Steinbakkjorda, 
blant annet et bolighus fra 1800-tallet (SEFRAK-ID 1902-3104-006). Huset skal være oppført før 1858 og 
kan være automatisk fredet. De øvrige gårds-bygningene skal være fra 1920-tallet. Steinbakkjorda står 
oppført med samisk befolkning på Friiskartet fra 1861.  
 
De SEFRAK-registrerte byggene ligger rett utenfor planområdet. I planområdet på øversiden av 
fylkesveien kan det befinne seg gårdstilknyttede kulturminner som steingjerder, sjåer og sommerfjøs, eller 
tufter av dette. I Troms fylkeskommunes befaringsrapport fra 2010 er det avbildet et steingjerde som skal 
ligge på denne strekningen. Som vi ser i tilfellet Hans-Larsanes er driftsbygningene på gårdsbrukene i 
samiske fjordstrøk gjerne eldre enn bolighusene. Det kan altså dreie seg om automatisk fredete 
kulturminner.  
 

Oarjjeluokta/ Sørbotn 

Fra Kjørneset og sørover strekker det foreslåtte planområdet med vegtraséen seg helt ned til fjæra og ut i 
fjorden. Det kan være uregistrerte gammetufter i området. Størst potensiale for tufter etter samisk 
bosetting er det imidlertid trolig lenger sør, på Skáidi, eller landtungen der elvene møtes (Reipkrokelva og 
Sørbotnelva). Her ligger gården Sakariasjorda. Gården omfattet opprinnelig store deler av Oarjjeluokta/ 
Sørbotn. Deler av den opprinnelige gården var i dokumentert samisk eie etter 1855, av Henrik Andersson 
Omma, som var reineier i Tromsdalsiidaen. Siidaen flyttet gjennom fjorden vår og høst og hadde 
sesongboplasser i Oarjjeluokta/ Sørbotn. 
 
Det er registrert forholdsvis få gammetufter i Oarjjeluokta/ Sørbotn. På Saltdalsbakkan skal det ha ligget 
gammetufter som gikk tapt i forbindelse med bygging av nyveien (E8), andre kan ha blitt fjernet under 
bygging og oppdyrking. På elveneset ved Bukta (Sørbotnelva) ble det registrert en tydelig gammetuft i 
forbindelse med det tidligere planarbeidet (UTM sone 33 ca. 665339 7717479). Den ser ut til å ligge i 
grensen til foreslått planområde.Tufta vises godt på LIDAR.  
 
På gården Lille Vesterlia ved munningen av Reipkrokelva er det to SEFRAK-registrerte bygg, blant annet 
et bolighus (SEFRAK-ID 1902-3103-045) fra tidsrommet 1900-1924 og en fjøs (SEFRAK-ID 1902-3103-
046) fra tidsrommet 1900-1940 (usikker datering). Begge ligger innenfor foreslått planområde.  
 

Mostad - Hestevollan 

Planområdet omfatter på denne strekningen moene på vestsiden av Sørbotnelva og fjellskråningene på 
østsiden av elva. På moene er det behov for nærmere under-søkelser av de usikre gammetuftene 
registrert av Troms fylkeskommune og Sametinget i 2010. Det er mange store flyttblokker i området, og 
det kan dreie seg om naturlige groper etter dem. Området ligger imidlertid sentralt i forhold til flyttevei. 
Sametinget har dessuten opplysninger om at det skal ha vært gammetufter ved gården Mostad. 
Opplysningene stammer fra Alfred Mostad som ryddet bruket. Tuftene skal ha blitt fjernet i forbindelse 
med oppdyrking.  
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Enden av planområdet (Hestevollan) ble befart av Sametinget i 2011, i forbindelse med etablering av 
midtdeler på E8. Det ble da registrert tufter etter et gårdsbruk på øversiden av veien (Askeladden-ID 
147075). Bruket har en kjent historikk og samisk tilknytning. Det ble etablert av Hilmar Nilsen Omma rett 
etter krigen og var et melkebruk av en viss størrelse. Plassen ble fraflyttet etter at det gikk ras. Familien 
flyttet til Sørbotn. Fjøsen ble solgt til Mostad rett over elva. Tuftene er ikke automatisk fredet. 
 

Oppsummering – varsel om befaring 

Sametingets undersøkelser i den tidligere planprosessen var av svært begrenset omfang. Så vel 
Sametingets bygningsregistreringsprosjektet 2011-2019 som § 9-undersøkelsene i forbindelse med 
Hålogalandsvegen har gitt oss økt kunnskap om den typen samiske kulturminner vi kan finne i 
planområdet. De tidligere undersøkelsene gir etter Sametingets mening ikke tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag for det aktuelle planarbeidet. Undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven anses 
derfor ikke som oppfylt for planforslaget. 
 
Det må foretas kildeundersøkelser for å få fastslått om noen av de berørte SEFRAK-registrerte 
bygningene kan være samiske og automatisk fredet.  
 
Det må gjennomføres feltundersøkelser i forhold til samisk arkeologi og bygningsvern. Det må foretas 
kontrollregistrering av tidligere påviste samiske kulturminner samt søk (visuell overflatebefaring) i 
områder med potensiale, jf. gjennomgangen av de ulike strekningene over.  
 
Hensikten med feltarbeidet er å få tilstrekkelig kunnskap til å kunne tilpasse vegtraséen ut fra hensynet til 
automatisk fredete eller verneverdige samiske kulturminner og bygninger. Hvis det oppstår konflikt med 
verneverdiene og slik tilpasning ikke er mulig, vil Sametinget kunne gå inn for dispensasjon etter 
kulturminneloven i henhold til § 8 fjerde ledd, for undersøkelse/frigivelse av kulturminnene.  
 
Feltarbeidet vil bli gjennomført feltsesongen 2020. Sametinget tar sikte på tidlig oppstart. Budsjett for 
undersøkelsene og betalingsaksept vil bli ettersendt.  
 
Feltarbeidet bør gjennomføres før prøveboring (på de strekninger der prøveboring ikke allerede er utført). 
Tidspunktet for befaring av de ulike strekningene kan tilpasses.  
 

Innspill vedrørende reindrift og andre samiske interesser 

I følge Plan- og bygningsloven § 5-1 andre ledd påligger det kommunen å «sikre medvirkning fra grupper 
som krever spesiell tilrettelegging». Også Sametingets planveileder, kapittel 4. i bokstav e) understreker 
at de som legger frem planer bør «iverksette aktive tiltak for å sikre reell medvirkning der siktemålet er å 
oppnå informert samtykke fra direkte berørte samiske interesser og lokalsamfunn, herunder samiske 
barn». 
 
Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid. Samiske 
interesser og lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt eller siidaer, bygdelag, utmarkslag, 
laksefiskelag, sauebeitelag, forening og andre interesseorganisasjoner.  
 
Sametinget anmoder derfor tiltakshaver om å få fram tradisjonell samisk kunnskap gjennom 
planprosessen og å tillegge denne kunnskapen like stor vekt som den forskningsbaserte kunnskapen i 
det videre arbeidet. Samiske kultursentre, museer og lignende i kommune eller region kan ha foretatt 
dokumentasjonsarbeid av tradisjonell kunnskap som vil kunne være relevant i denne sammenheng. 
Medvirkning og samarbeid fra slike institusjoner vil derfor kunne være nyttig.  
 

Reindrift 

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

Nærmere om konsekvenser for samisk fjordbosetting og utmarksbruk  

Den aktuelle reguleringsplanen kan også medføre konsekvenser for samisk fjordbosetting og 
utmarksbruk. Det er derfor viktig at konsekvensutredningen beskriver konsekvensene også for den 
samiske fjordbosettingen og utmarksbruken i Gáranasvuotna. Vi foreslår følgende punkter til 
utredningsprogrammet når det gjelder samisk fjordbosetting og utmarksbruk:  
 

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

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

 Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.  
 
Utredningen skal gjøres på bakgrunn av eksisterende informasjon om samisk fjordbosetting og 
utmarksbruk, eventuelt supplert med befaringer. Berørte organisasjoner og privatpersoner skal kontaktes. 
Det forutsettes at konsekvensutredningen bygger på et kunnskapsgrunnlag der også 
tradisjonell/erfaringsbasert kunnskap inngår. 
 
Sametinget ønsker lykke til med arbeidet med reguleringsplanen.  
 
 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

Sunniva Skålnes Andreas Stångberg 
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør fágajođiheaddji/fagleder 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram for 
detaljregulering av E8 Ramfjord - vestre trasé i Tromsø kommune 

 
Vi viser til varsel om oppstart og høring av planprogram for detaljregulering av E8 Ramfjord Sørbotn 
- Laukslett – vestre trasé. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rett for bygging av ny veg, 
E8, med bru over Ramfjorden. Tiltaket skal gi bedre fremkommelighet, samt kortere og sikrere 
innfartsveg til Tromsø. Vegen skal også gi forbedret trafikksikkerhet og forbedret bomiljø langs 
avlastet veg (gamle E8).  
 
Konsekvensutredning 
Statens vegvesen vurderer tiltaket å falle inn under Forskirft om konsekvensutredninger (KU-
forskriften) § 6 Planer og tiltak som alltid skal utredes for konsekvenser og ha planprogram eller melding, 
bokstav b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. I vedlegg I faller tiltaket inn under pkt. 7. e) 
Andre vei- og jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr. 
 
Fylkesmannen er enig i denne vurderingen.  
 
Statens vegvesens vurdering er videre at konsekvensene av det konkrete tiltaket i all hovedsak er 
utredet i forbindelse med kommunedelplan 0240 (KDP 2008). Den videre planprogramprosessen 
skal belyse behovet for nye og/eller mer omfattende/detaljerte utredninger. Videre står det i 
planprogrammet at «Det skal ikke gjøres en fullstendig ny konsekvensutredning for tiltaket. Statens 
vegvesen har utført en faglig gjennomgang av konsekvensutredningen for kommunedelplanen i 2008, og 
funnet at denne på flere tema fremdeles er dekkende. For noen tema er det behov for 
oppdateringer/utdypinger.» Vi er også enig i denne vurderingen, men vil i det som står under komme 
med noen kommentarer til utredning og vurdering av de enkelte deltemaene.  
 
Beskrivelse av prosjektet 
Vi savner bedre beskrivelser og illustrasjoner som sier noe om omfanget av tiltakene. I møte med 
dere den 30.01.2020 presenterte dere i stor detalj vegløsningen for vestre trase. Mye av dette 
materialet kunne i større grad vært vist frem i kapitel 4 «Beskrivelse av prosjektet».  Det er en fordel 
om dere gjennom planprogrammet gir detaljerte beskrivelser og illustrasjoner som viser hvordan en 
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veg med redusert versjon av vegklasse H5 vil fremstå i planområdet. Berørte parter kan da allerede 
ved planprogrammet få et inntrykk av hvilke tiltak en ønsker inn i planområdet. Ut fra vår vurdering 
vil etablering av tiltaket kreve store utfyllinger som vi mener må beskrives i planprogrammet. Vi 
mener også at dere må få beskrive og illustrere behovet for fyllinger/fyllingsfot knyttet til brua som 
også er en vesentlig del av tiltaket. Vegutbyggingen medfører kryssing av flere bekker, og 
planprogrammet inneholder ikke beskrivelse av hvilke utforminger av elvekryssing som vurderes. 
Det bør lages beskrivelse av bruovergang ved Sørbotnelva med planlagt tidspunkt, omfang av 
fyllingsmasser og påvirkning på elva under arbeidet. Det bør også lages beskrivelse av kryssing av 
bekker på vestsiden av Ramfjorden. Hvilken utforming vil disse ha? 
 
Plankart 
Vi anbefaler at Statens vegvesen utarbeider detaljreguleringen i flere vertikalnivå. Slik vi ser det nå 
må dette som et minimum gjøres ved kryssing av Sørbotnelva og Ramfjorden. Dette vil gi en tydelig 
og forutsigbar plan og bidra til å ivareta naturinteresser og allmenne interesser på en god måte.  
 
I møtereferat fra møte 23.10.2020 mellom Statens vegvesen og Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
fremgår det at «Når det gjelder skredsikringstiltak i form av nettinger ol. vil det gi arealbeslag utenfor 
reguleringsplanområdet, men er ikke en arealkrevende sak. Slike tiltak utløser ikke krav om 
reguleringsplan og vi ser ikke behovet for å regulere slike tiltak.» Vi vil anbefale at areal for 
skredsikringstiltak tas med i varslet planområde. Slike tiltak vil oftest være å anse som tiltak etter 
plan- og bygningsloven og det vil være hensiktsmessig å regulere disse tiltakene gjennom 
planprosessen. Vi registrerer at varslet planområde inkluderer blant annet området opp mot 
Storkollen der det er tenkt skredsikringstiltak og går ut fra at planen har til hensikt å regulere 
områdene med skredsikringstiltak.  
 
Naturmangfold 
Rammer og premisser for planarbeidet: 
Det er tre naturreservater med RAMSAR-status i Balsfjorden. Tiltaket er planlagt innenfor et 
økologisk funksjonsområde for flere av artene som hører til i disse verneområdene. I tillegg 
fremkommer det i «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» at en må legge til 
grunn FNs bærekraftmål for samfunns- og arealplanleggingen, samt identifiserer og tar hensyn til 
viktig naturmangfold i planleggingen. Samlede virkninger må også vektlegges. 
 
Planarbeidet må gjennomføres i samsvar med Forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften). Miljømål for vannforekomstene gitt i vannforskriften og regional plan for 
vannforvaltning, og «Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av regionale 
vannforvaltningsplaner» må legges til grunn. Nye inngrep som berører vannforekomster må 
vurderes etter vannforskriften § 12. 
 
Nasjonale føringer for samferdselssektoren sier blant annet: 

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

 I planprosesser er det viktig at hensyn til naturmangfold og vannmiljø og andre konsekvenser blir 
utredet tidlig og at etatene tenker helhetlig vannforvaltning (…) 

 Samferdselssektoren er i sine sektorvedtak forpliktet til å vurdere alle nye inngrep som berører 
vannforekomster etter vannforskriften § 12. 
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Ålegressenger inngår som en av flere truede naturtyper på OSPAR-konvensjonens liste og som 
trenger ekstra beskyttelse for fremtiden. 
 
Planleggingen som berører kantvegetasjon langs vassdrag og inngrep i bekker på vestsiden av 
Ramfjorden i Reipkrokelva og Sørbotnelva må gjøres utfra de regler som gjelder for inngrep i 
vassdrag.  
 
Utredningstema og problemstillinger: 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet som berører natur, jf. naturmangfoldloven § 7. Det skal fremgå av beslutningen 
hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken. Manglende vurdering 
etter naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser er å anse som saksbehandlingsfeil, på lik linje 
med brudd på § 17 i forvaltningsloven - ”forvaltningsorganets utrednings – og informasjonsplikt”. Når 
Statens vegvesen utarbeidet et forslag til detaljregulering for E8 Sørbotn-Laukslett, vestre alternativ i 
2011 ble drøftingen etter naturmangfoldlovens §§8-12 gjennomført først den 22.11.2011, dvs. etter 
at planforslag ble oversendt til Tromsø kommune for vedtak. Vi ber dere legge vekt på drøftingen 
etter naturmangfoldloven når dere nå har anledning til å gjøre justeringer av vestre trase. 
 
VANN: 
Plan for ny E8 i Ramfjord berører to kystvannforekomster og tre elvevannforekomster: 

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

 
Miljømål for alle disse er god økologisk og god kjemisk tilstand. Økologisk tilstand i de to 
kystvannforekomstene er klassifisert på grunnlag av kommunal resipientundersøkelse i 2002. Det 
foreligger også en resipientundersøkelse fra 2008. Begge undersøkelsene viser god tilstand for 
bunnfauna. Rapporten fra 2008 viser imidlertid også noe forhøyede fosforverdier. Om denne 
utviklingen har vedvart kan dette ha betydning for samlet økologisk tilstand i fjorden. 
Undersøkelsene er imidlertid for gamle til å gjøre en tilfredsstillende vurdering av tilstanden i dag. 
Det hefter derfor usikkerhet ved klassifiseringen, og hvorvidt miljømålet blir nådd. 
 
Registrerte påvirkninger i Ramfjorden indre og ytre er punktutslipp fra kommunalt avløpsvann uten 
rensing, punktutslipp fra renseanlegg og diffus avrenning fra spredt bebyggelse. Alle med liten 
påvirkningsgrad. Påvirkning fra vegtransport er ikke registrert i Vann-Nett, men man må kunne anta 
at det er en viss avrenning fra eksisterende vegnett rundt fjorden.  
 
Ved planlegging av ny E8 er det nødvendig identifisere endring av eksisterende påvirkninger, og 
effekt av nye påvirkninger. 
Økologisk tilstand i kystvann klassifiseres på grunnlag av biologiske, fysisk-kjemiske og 
hydromorfologiske kvalitetselement, samt vannregionspesifikke stoffer. Av disse vil 
hydromorfologiske kvalitetselement bli direkte påvirket ved bygging av bru og utfylling i fjorden.  
 
Hydromorfologiske kvalitetselement er inndelt i morfologiske forhold og tidevannsregime. Fysiske 
endringer i fjorden må beskrives. Det samme må endringer av tidevannsregime i form av 
dybdevariasjon, dominerende strømretning og vannutskifting i fjordbassenget.  
 



  Side: 4/9 

Videre må også virkning av hydromorfologiske endringer på biologiske og fysisk-kjemiske forhold i 
fjorden gjøres rede for.  
 
Allerede i 2006 ble det gjort en modellberegning av Hydrofysiske og miljømessige konsekvenser av 
etablering av bru over Ramfjorden i Tromsø kommune (rapport APN-412.3654). Denne baserte seg 
på hvordan ny bru vil påvirke lokale strømforhold og vannutskifting i fjorden, og konkluderte med at 
etablering av bru ville gi liten konsekvens for det marine miljøet i Ramfjorden.  
 
Ut fra de opplysninger som er forelagt oss, planlegges teknisk utførelse av brua noe annerledes 
denne gang. Hvordan ny løsning påvirker tverrsnitt, dominerende strømretning og vannutskifting i 
fjordbassenget kan ha betydning for oppnåelse av miljømål i de to berørte vannforekomstene.  
 
Vi mener derfor at det må legges fram en vurdering av hydrofysiske og miljømessige konsekvenser 
basert på ny teknisk løsning. Slik vurdering kan baseres på beregningen fra 2006, eller det kan gjøres 
en ny modellering. En faglig redegjørelse er rimelig å forvente, dersom ny vurdering baseres på 
beregningen fra 2006. 
  
ÅLEGRESS: 
I Statens vegvesen sin drøfting av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, datert 22.12.2011, 
fremkom det opplysninger om ålegressenger, som ikke hadde vært gjenstand for 
konsekvensutredning. Ut fra vår vurdering kan det tyde på at NIVAS kartlegginger av ålegressenger i 
Balsfjorden i 2009 ikke har vært en del av det underliggende kunnskapsgrunnlaget for 
detaljreguleringen av E8 Sørbotn-Laukslett, vestre alternativ. Gjennom den nye planleggingen av 
vestre trase har en nå mulighet til å gjøre justeringer og ta nødvendige hensyn til ålegressengene. 
 
Marine økosystemer: Ålegress er en flerårig karplante som danner grønne undersjøiske enger på 
mudder- og leirbunner i havet. De kalles for "fjordens regnskog".  Ålegressenger kan bli veldig gamle. 
I Balsfjord i Troms vet man gjennom DNA tester, at engene er opptil 5000 år gamle. Ålegressenger 
har en viktig økologisk funksjon med særdeles høy forekomst av smådyr, og er viktige leveområder 
for et mangfold av smådyr og fisk, og dyr som assosieres med ålegress kan utgjøre 200 000 individer 
per kvadratkilometer. En fjord eller sund sin evne til å produsere høstbar fisk, f.eks kysttorsk, knyttes 
ofte opp til om området har gode og produktive oppvekstområder, f.eks ålegress, for småfisk. Store 
deler av Ramfjorden er registrert som gytefelt for torsk (Se Yggdrasil.no), og da er det nærliggende å 
tro at ålegressengene har funksjon som en slags krybbe for småfisk i området. Vi vil også tro at 
ålegressenga har en viktig økologisk funksjon som beiteområde for anadrom villfisk. Disse 
forholdene må også sees i sammenheng med friluftstema, ettersom Ramfjorden er et viktig område 
for fritidsfiske. 
 
Klima: Ålegress tar opp betydelige mengder C02 og sammenlignes ofte med kapasiteten som 
stortareskoger og regnskogene har til å binde C02. De har generelt svært høye fotosyntese og store 
røtter som bidrar til at karbon bindes i grunnen. Derfor vokser disse grunt slik at de får nok lys. 
Særlig grunne områder i tilknytning til land blir påvirket av menneskelige aktiviteter, noe som gjør 
ålegress utsatt. Det har blitt observert en global tilbakegang av sjøgress inkl. ålegress, estimert til 
hele til 7% pr. år siden 1990. I Norge og Sverige har en reduksjon i utbredelsen av ålegress også blitt 
observert. Ålegressengene og evt. tap av disse må inngå i planprosjektets klimaregnskap.  
 
Verneområder: Ålegressenger er en svært viktig naturtype for Sørkjosleira-, Kobbevågen- og 
Grindøysyndet naturreservat i Balsfjorden. Alle disse verneområdene er gitt internasjonal 
vernestatus (RAMSAR) og omtales som Balsfjord Våtmarkssystem. Naturreservatene består av et 
store produktive bløtbunnsområder med ålegressenger i ytterkant, på samme vis som det fremstår i 
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Ramfjorden. Fugl flytter seg mellom bløtbunnsområdene og ved isgang i de indre deler av 
Balsfjorden er de avhengig av de ytre deler av Balsfjorden til opphold og matsøk. Dette forholdet ble 
drøftet med Karl-Birger Strann (en av tre forfattere av boka «Balsfjord våtmarkssystem») den 
3.2.2020 og han antydet at de berørte bløtbunnsområder med ålegressenger trolig har begrenset 
verdi for fugl knyttet til verneområdene i Balsfjord våtmarkssystem. Bløtbunnsområdene har 
derimot lokal verdi for fugl, både vadere, ender og måker, i selve Ramfjorden 
 
En detaljregulering for E8 Sørbotn - Laukslett, vestre alternativ, vil kunne berøre ålegressenger i 
området, enten ved at de blir fysisk nedbygd, nedslammet under anleggsperioden og/eller at de får 
dårligere betingelser på grunn av endret strømforhold og/evt. isforhold. Bløtbunnsområdet og 
ålegressengene er generelt sett svært viktig for at havet skal levere gode økosystemtjenester dvs. et 
leveområde for masse smådyr/krepsdyr, oppvekstområde for fisk, beiteområde for fugl og en stor 
karbonfanger. «Bit for bit» nedbygging av slike habitater bidrar til at vi skaper mindre robuste 
økosystemer som kan generere de tjenester som samfunnet sårt trenger for fremtiden. 
Bløtbunnsområder med ålegressenger gir helt grunnleggende økosystemtjenester og har derfor 
generelt stor samfunnsnytte og stor tyngde når de skal avveies mot samferdselstiltak. God kunnskap 
om utbredelse - og de økologiske funksjonene til bløtbunnsområdene inkl. ålegressengene vil derfor 
være av stor betydning for å få til løsninger som gavner den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner (jf. pbl §1.1). 
 
ANADROM VILLFISK: 
Sjøørretbekker: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sier det er et stort kunnskapsbehov knyttet til 
sjøørret og startet i 2018 arbeid med klassifisering av sjøørretbestander i Norge. Miljødirektoratet 
har oppfordret vannregionene til å øke fokus på sjøørret og sjøørretbekker og da spesielt i mindre 
vassdrag og bekker. Laks og sjøørret har samme vandringsmønster, men viser også stor variasjon i 
størrelse og kjønnsmodningstidspunkt. Sjøørret gyter ofte i små bekker som kan tørke nesten helt ut 
om sommeren. Tilsynelatende fisketomme små bekker kan altså ha egen sjøørretbestand. 
 
Reipkrokelva: Denne elva munner ut i Sørbotn like ved elveutløpet til Sørbotnelva. Fylkesmannen i 
Troms har uttalt i en innsigelse mot kraftverk, datert 3.mai 2017, at det er ukjent om elva brukes av 
sjøørret og at det ikke kan utelukkes om Reipkrokelva har en verdi for sjøørretbestanden i 
Sørbotnelva. En kryssing av denne elva kan være avgjørende for oppgang av sjøørret og utformingen 
bør vurderes med mål om at inngrepet skal bli minst mulig.  
 
Sørbotnelva: I Sørbotnelva ble det i 2019 rapportert inn fangst av 1 laks, 21 sjøørret, 13 sjørøye og 3 
pukkellaks. Disse tallene er basert på innrapportert fangst og er sannsynligvis noe høyere i 
virkeligheten. Denne elva er registrert i Lakseregisteret med en laksebestand som ikke er 
selvreproduserende. Men det kan ikke utelukkes at elva har stedegne bestander av laks og sjøørret 
da kunnskapsgrunnlaget er noe usikkert. Ved å styrke dette kunnskapsgrunnlaget for Sørbotnelva og 
Reipkrokelva og vurdere tiltak ut fra eventuell ny kunnskap vil bestander av anadrome laksefisk i 
disse vassdragene bli ivaretatt på best mulig måte. 
 
OVERVÅKING: 
Vi er kjent med at vegvesenet følger opp naturmangfold gjennom en egen ytre-miljøplan som legges 
til grunn for videre prosjektering og bygging. Vi mener at deler av denne planen må hjemles som et 
miljøoppfølgingsprogram (plan– og bygningsloven § 12-7 nr. 12) som vedlegges planforslag ved 
offentlig ettersyn. Forundersøkelser, etterundersøkelser, avbøtende tiltak og hvordan dette skal 
følges opp i videre prosjektering evt. byggesak og bygging/oppretting må være sentrale element i et 
slikt program. Et miljøoppfølgingsprogram må også sikre og dokumenterer at miljømål for berørte 
vannforekomster kan nås. 



  Side: 6/9 

 
Alternativer: 
Vi ber om at Statens vegvesen utreder alternative utforminger av utfyllingsfot og bru som ivaretar de 
registrerte bløtbunnsområdene og ålegressengene, samt alternative modeller i anleggsfasen som gir 
redusert påvirkning til det marine miljøet og da særlig ålegressengene.  
 
Kanalisering av elv/bekk er en form for erosjonssikringstiltak som medfører reduserte fysiske 
habitatforhold for fisk. Vi ber dere utrede miljøvennlig erosjonssikring som innebærer at mest mulig 
av den naturlige elva og dens prosesser opprettholdes ved at det legges en bred buffersone langs 
vassdraget. Elvekryssing av bru kan gjøres uten direkte inngrep i vassdraget og vil sikre passasje for 
dyr. Utforming av kulvert vil være avgjørende for oppvandring av fisk, og kulvert med naturlig bunn 
gir best forhold for fisken. Det er også viktig å avklare når arbeidet som berører bekkene skal gjøres. 
Med hensyn til fisk og bunndyrssamfunn bør arbeid i vassdrag legges til perioden juli til september. 
 
Medvirkning: 
Vi ønsker å drøfte disse forholdene nærmere med dere underveis i prosessen. Vi ønsker at dere 
legger til rette for et særmøte der vi kan gjennomgå og drøfte fagrapporter og planforslag i god tid 
før offentlig ettersyn. 
 
Friluftsliv 
I planprogrammet fremgår det at utredningen fra 2008 skal legges til grunn og oppdateres med ny 
kunnskap om frikjøring i området. Det er gjort friluftslivskartlegginger i Tromsø kommune etter 
konsekvensutredningen fra 2008. Denne kartleggingen må også legges til grunn i utarbeidelsen av 
planen.  
 
Blåfjellet er et registrert/kartlagt friluftsområde med mye lokal bruk som er tilgjengelig fra ulike 
kanter. Storkollen oppgis også å være et mye brukt friluftsområde lokalt. Statens vegvesen har i 
møte opplyst at det trolig legges opp til en utfartsparkering ved Hans-Larsaneset. Det skal også 
legges til rette for allmenhetens adkomst ved/under bru over Sørbotnelva og Reipkrokelva. Vi ber 
om at adkomst til friluftsområdene og berørte stier blir beskrevet med eventuelle avbøtende tiltak i 
planen.   
 
Ramfjorden er et viktig rekreasjonsområde, for blant annet fiske og særlig for isfiske om vinteren. 
Det bør vurderes og beskrives hvordan tiltaket eventuelt vil påvirke Ramfjorden som 
rekreasjonsområde, f.eks. ved påvirkning på isforholdene.   
 
Reindrift 
Reindrift er et tema som ikke er tilstrekkelig utredet i konsekvensutredningen som ble utført i 
forbindelse med kommunedelplanen fra 2008. Det opplyses i planprogrammet at utredningen vil bli 
gjort i henhold til Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser fra 2018.  
 
Rapport utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for østre trasé skal legges til grunn for 
utredningen. Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt har etter det vi er kjent med allerede blitt 
involvert i arbeidet med utredningen, dette er bra. Vi vil anbefale at også Statens vegvesen, som 
tiltakshaver og planlegger, snarlig tar direkte kontakt med distriktet for å opprette en gjensidig 
dialog og møter distriktet for å informere om planen.  
 
En flyttlei i Sørtbotn blir direkte berørt av vegtraséen. Distriktet har allerede en svært utfordrende 
situasjon ved flytting i Lavangsdalen der det går to flyttleier som krysses av E8. Utbedring av E8 
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gjennom Lavangsdalen med blant annet midtdeler har gjort flyttingen svært utfordrende for 
distriktet. Det er viktig at konsekvensutredningen belyser konsekvenser og avbøtende tiltak ved 
flytting av flyttlei. Det er bra at dette kommer tydelig fram i planprogrammet. Vi vil anbefale at 
utredningen blir utført slik at den kan danne grunnlag for vurdering av flytting av flyttlei i Sørbotn og 
vurdering av alternative løsninger.  
 
Ved en flytting av flyttleia i Sørbotn vil det være naturlig å se på avbøtende tilretteleggingstiltak i 
Lavangsdalen som forbedrer situasjonen her. Slik vi ser det nå vil en overgang for rein i form av en 
ecoduct med tilstrekkelig bredde, riktig plassering, fangarmer osv. i dette området være det klart 
beste alternativet. Det bør også ses på sikringstiltak i Andersdalen.  
 
Fylkesmannen har i møte med Statens vegvesen anbefalt at dere tar kontakt med Landbruks- og 
matdepartementet – reindrift for å få komme i gang med prosessen for vurdere flytting av flyttleia i 
Sørbotn.  
 
Det er bra at konsekvensutredningen også skal vurdere konsekvenser av skredforbygninger ved 
Storkollen.  
 
Fylkesmannen vil gjerne bidra ved behov i arbeidet med både konsekvensutredning og en eventuell 
prosess med flytting av flyttlei.  
 
Landbruk 
Det fremgår av planprogrammet at det skal gjøres en gjennomgang av eventuelle endringer i 
landbruksområder og oppdatering av arealregnskap. Det bør vurderes avbøtende tiltak for å 
opprettholde tilgang til utmarka via underganger og felles samleveier.  Underganger og samleveger 
må dimensjoneres for moderne landbruksmaskiner. 
 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen skal se til at planforslag i tilstrekkelig grad ivaretar hensyn til samfunnssikkerhet. Der 
planforslag kan medføre fare for liv og helse eller vesentlige materielle tap skal Fylkesmannen 
vurdere om det må fremmes innsigelse. 
 
Det fremgår av forslag til planprogram at det skal utføres en ROS-analyse og oppdatert 
konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for E8 fra Sørbotn til Laukslett via Hans Larsa-
neset og Leirbakken. Fylkesmannen har fått oversendt forslag til Statens vegvesen sin veileder for 
ROS i vegplanlegging. Metoden synes å være tett knyttet opp til tolkningen DSB har i sin veileder fra 
2017. Vi forutsetter at Statens vegvesen benytter veileder med tilnærmet liknende innhold som 
forslaget i planarbeidet. Det blir viktig å vise hvordan funn i ROS-analysen er fulgt opp, herunder 
henvisning til relevante bestemmelser eller grep i plankartet. 
 
Vi registrerer at tilnærmet hele veistrekningen vil gå gjennom kartlagt aktsomhetsområde for jord 
og- flomskred og utløpsområde for snøskred. Brofeste i nord legges over Leirbakken. Denne er 
kartlagt av NVE som mulig kvikkleire med risikoklasse 4 med middels faregrad og meget alvorlig 
konsekvens. Videre krysser forslag til vei flere elveløp og forhold rundt elveflom må avklares. De 
risikomomentene som er nevnt her er ikke uttømmende. 
 
Siden dette er siste plannivå må reell fare kartlegges på dette plannivået, og relevante undersøkelser 
være vedlagt planen når den sendes på høring. Vi antar det i denne saken vil være særlig viktig å 
beskrive forholdene og avbøtende tiltak pedagogisk, særlig av hensyn til medvirkning. 
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Ettersom vi ikke har nok kunnskap om den reelle faren i området på nåværende tidspunkt, eller 
hvorvidt eventuell uakseptabel risiko vil kunne avbøtes i nødvendig grad innenfor gitte økonomiske 
rammer, kan vi ikke på nåværende tidspunkt ta stilling til hvorvidt fylkesmannen vil fremme 
innsigelse ved høring av planen av hensyn til samfunnssikkerhet. Vi må imidlertid anta slik saken står 
nå at Statens vegvesen ivaretar hensynet på en tilfredsstillende måte. Statens vegvesen er også 
særlig fagmyndighet for sikkerhet tilknyttet vei. 
 
Samordning 
Detaljreguleringen vil inngå i Fylkesmannens samordningsansvar, jf. rutine for «Samordning av 
statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven». Fylkesmannen skal gjennom 
ordningen å samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra regionale statlige myndigheter. Vi viser 
til brev til kommunene fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark datert 9.1.2019. Ved varsel om 
oppstart skal alle statsetater sende sine innspill direkte til tiltakshaver. I høringsfasen skal uttalelser 
som kun inneholder merknader og faglige råd sendes direkte til kommunen. Uttalelser med 
innsigelser skal sendes til Fylkesmannen, med kopi til kommunen. Fylkesmannen avgir innen 
høringsfristen en samordnet uttalelse, og avskjærer evt.   
 
Oversending av planforslag i SOSI-format før høring  
Vi ber om at kommunen eller Statens vegvesen før høring av planforslaget sender SOSI-fil og PDF-
utskrift av plankartet til Kartverket på e-post planTRF@kartverket.no. Kartverket vil utføre en teknisk 
kontroll av planen og melde tilbake eventuelle rettingsbehov. Kontrollen bør skje før høring, slik at 
eventuelle feil og mangler er rettet opp før plankartet sendes ut på høring. Den digitale planen 
lagres i en egen regional høringsdatabase som de statlige og regionale høringsinstansene benytter i 
sin saksbehandling. Dette vil forenkle saksbehandlingen og gi raskere og bedre høringsuttalelser.  
 
Videre medvirkning 
Planforslaget har allerede blitt tatt opp i planforum og fylkesmannen har hatt direkte dialog og møte 
med Statens vegvesen i denne saken.  Planforum kan også brukes senere i prosessen, fortrinnsvis 
før planeforlaget legges ut til offentlig høring og ettersyn. Det gir muligheter for å avdekke mulige 
innsigelser og om mulig justere planforslaget for å unngå en innsigelse. 
 
Fylkesmannen ønsker gjerne å bidra videre i prosessen i forbindelse med utredning og utforming av 
planen. Med tanke på den korte tidshorisonten for planarbeidet vil vi oppfordre Statens vegvesen til 
dialog i forkant av høring av planforslaget. Særlig når det gjelder temaene reindrift, naturmiljø og 
samfunnssikkerhet oppfordrer vi Statens vegvesen til tett dialog underveis og i forkant av høring av 
planforslaget.  
 
Vi vil også be om at dialogen med fylkesmannen og NVE om vassdrag og samfunnssikkerhet 
samordnes og ikke deles opp i egne særmøter. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Oddvar Brenna 
fagkoordinator for areal 

  
 
Iris Jæger 
seniorrådgiver plan 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

mailto:planTRF@kartverket.no
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Fra: Tom-Arne Hansen
Til: Heimdal Jøran
Emne: Laukslett - Sørbotn
Dato: torsdag 6. februar 2020 10:00:30

Hei!
Har mottatt oppstartsmelding for reguleringsplan Laukslett – Sørbotn. Dere bruker vanligvis å
være veldig flink med å ta hensyn til drikkevannet. Men vi vil likevel minne om at dere må
kartlegge og ha en plan for de vannforsyningene som ligger langs traséen, slik at vi unngår noen
forsinkende innsigelser i saken. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe i den forbindelse
dere lurer på, slik dere gjorde for Østre trasse.
 
Med vennlig hilsen
Tom-Arne Hansen
Mattilsynet KS Tromsø

mailto:jaoran.heimdal@vegvesen.no
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for E8 Sørbotn til 

Laukslett - Tromsø kommune 

 

Vi viser til oversendt varsel om oppstart samt til møte avholdt 30.1.209. Vi viser også til innsigelse til 

forrige planrunde i datert 17.10.2011 samt trekking av innsigelse datert 10.11.2011. NVE skal som 

høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg blir vurdert og innarbeidet i 

planer etter plan- og bygningsloven. 

Innsigelsen i 2011 var basert på at planen ikke synliggjorde konsekvensene for vassdragene i veitraseen. 

Innsigelsen ble trukket etter en dialog samt endringer i planbeskrivelse og planbestemmelser. 

NVE vil nå i enda større grad ha fokus på at inngrep i og ved vassdrag er beskrevet og ivaretatt godt nok 

i planbeskrivelse og planbestemmelser.  Vi mener det er en fordel å ta dette gjennom samordning av 

plan jf. vannressursloven § 20. 

Vi vil derfor vurdere om tiltak i vassdrag kan medføre fare eller ulemper for allmenne interesser på en 

slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de 

hensyn som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven 

§ 8, jf. §§ 18 og 20. Dette forutsetter at reguleringsplanen gir en god beskrivelse av tiltakene og at 

konsekvensene for allmenne interesser er vurdert, beskrevet og ivaretatt.  

 

Innspill til planprogram  

Vi ser at planprogrammet ivaretar de temaområder som vi mener må utredes nærmer og at det blir en 

vurdering og oppdatering av tidligere planforslag i henhold til dagens krav. Vi har noen mindre 

merknader til planprogrammet.  
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 Skred i bratt terreng: Det er avhold et møte mellom SVV og NVE 30.1 med orientering om 

nyere faresonevurderinger bl.a basert på et høyre sikringsnivå (1/100) enn tidligere for skred i 

bratt terreng.  

 

 Kvikkleire: Det ble informert om at det så langt (inkludert nyere boringer i vinter) er funnet 

kvikkleire i et mindre område ved foten av leirbakken. Det vil bli avholdet et møte mellom 

geoteknikker i SVV og NVE for vurdering om det er behov for ytterligere geotekniske 

undersøkelser og vurdering av områdestabilitet. Vi minner om at ved funn av kvikkleire eller 

masser med sprøbruddegenskaper forutsetter vi at vår veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred» blir lagt til grunn. 

 

 Flom: Veitraseen ligger i bratt terreng og utfordrende å finne gode løsninger for kryssing av 

vassdrag. Kryssing bør berøre vassdraget minst mulig. Vi anbefaler bruer fremfor kulverter og 

rør ved kryssinger. Kulverter/stikkrenner er sårbare for tilstopping og er ofte uheldig for 

naturmiljøet. Vedrørende flomfare forholder seg SVV til dagens krav i N200 om 200 årsflom 

samt klimapåslag 1.3 for dimensjonerende avrenning (Qdim) i Troms Fylke. Vi anbefaler at det 

legges på et klimapåslag på minst 1.4 på intens nedbør.   

 

 Vassdrag: Beste tilgjengelige kunnskap om allmenne verdier knyttet til vassdragene må 

foreligge.  Det må beskrives hvordan kryssing og tiltak i nærområder av vassdrag vil påvirke 

flomfaren og de allmenne verdiene i vassdragene.  

 

 OED har i vedtak 8.11.2018 ment at « en utbygging av Reipkrokelva kraftverk gi betydelige 

negative konsekvenser for reindrift, og i noen grad redusere verdier knyttet til naturmangfold, 

landskap og friluftsliv. Etter en helhetsvurdering finner departementet at fordelen og nytten ved 

tiltaket er mindre enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser. Vilkåret for 

konsesjon er således ikke oppfylt, jf. vannressursloven § 25». I saksutredningen er det utført en 

del vurderinger av verdier knyttet til vassdraget som kan muligens kan være til nytte for 

vegprosjektet  

Vi minner om at NVE vil ha fokus på om veiutbyggingen vil kunne medføre fare for 3 part, det er derfor 

viktig at det vurderes av SVV om dette er godt nok belyst i eksisterende og nye farevurderinger.  

 

Innspill til varsel om oppstart:  

Naturfare:  

Alle fareområder og påkrevde sikringstiltak skal komme frem av plandokumentene. Tilstrekkelig 

sikkerhet for omkringliggende arealer dokumenteres. Fareområder avsettes som hensynsområder med 

vilkår. Det er forhold som Statens vegvesen selv ivaretar i vegplanlegging 

 

Naturverdier og flom knyttet til vassdrag:  

Vegstrekningen krysser flere større og mindre vassdrag/bekker der det vil anlegges bruer, stikkrenner 

eller kulverter. Det kan være store naturverdier også ved små vassdrag og uheldig utforming av 

stikkrenner/kulverter kan også gi problemer langs vassdraget. Konsekvenser av vassdragsinngrep og ev 

kompenserende tiltak må dokumenteres i reguleringsplanen (både hydrauliske og miljømessige forhold) 

slik at en vurdering etter vannressurslovens bestemmelser er mulig.  
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Konsekvenser av vassdragsinngrep og ev kompenserende tiltak må dokumenteres i reguleringsplanen 

(både hydrauliske og miljømessige forhold) slik at en vurdering etter vannressurslovens bestemmelser er 

mulig.  

 

NVE ønsker at planen skal belyse:    

 Vil byggingen av veianlegget (veg, bruer, massedeponi, midlertidige tiltak) ha virkning for 

flomforholdene/skredforholdene/ vassdragsmiljø/erosjon/masseavlagring/isgang oppover og 

nedover i vassdraget?  

 Kryssing av vannveier bør skje slik at det berører vassdraget minst mulig. Bekker bør være åpne 

og anbefaler derfor bruk av bruer fremfor kulverter ved kryssinger. Vi anbefaler at det velges så 

store dimensjoner på stikkrenner og kulverter at disse kan graves noe ned i eksisterende 

bunnsubstrat, samt at det ikke oppstår oppstuvning oppstrøms side av vegen eller erosjon på 

nedstrøms side. 

 Det må i planen vises hvordan eventuelle bekkelukkinger skal utformes for ikke å medføre en 

fare ved tilstopping.   

 Nærføringer og utfyllinger i vassdrag og bekker både av selve veglinja og av eventuelle 

deponiområdet.  

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

vassdragsmiljø 

 Flomfare, som kan forårsake fare for omkringliggende bebyggelse 

 Anleggsfasen inkludert midlertidige massedeponier og kryssing av vassdrag 

 

Vassdrag må vises som eget arealformål i plankartet. Videre er det viktig at vannstrengen tegnes inn i 

forhold til plassering av inngrep som brukar, utfyllinger med mer.  

 

NVE mener man bør sette krav til utformingen av vassdragskryssingene i planbestemmelsene for å sikre 

tilfredsstillende dimensjonering og vassdragsteknisk utforming. Innarbeiding av fareområder i plan som 

hensynssoner og tilknytte bestemmelser til disse som ivaretar sikkerheten.  

 

Annen veggrunn og kantsoner 

Kantsonen – det naturlige vegetasjonsbeltet langs vassdrag – er i vannressursloven § 11 gitt særskilt 

beskyttelse. Foruten å være levested for dyre- og planteliv bidrar den til å hindre erosjon og avrenning 

inkludert forurensing fra landsiden. Det er naturlig at intensjonen med bestemmelsen er innarbeidet i 

reguleringsplanen. Det er også viktig at dette blir vektlagt i seinere detaljprosjektering og rigg-

/marksikringsplan. 

NVE mener at reguleringsformålet Annen veggrunn – tekniske anlegg, helt til vassdragene, bør unngås 

Reguleringsformålet åpner for til dels betydelige terrenginngrep selv om reguleringsbestemmelser 

muligens vil kunne stille krav til et mer differensiert bruk? Plankartet og planbestemmelsene skal vise til 

at det opprettholdes en buffersone langs vassdragene og NVE ber om at annen veggrunn trekkes vekk 

fra vassdragene.    
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Tiltak som senking av veglinjen samt oppstramming av fyllinger i nærheten av vassdrag er tiltak som 

kan medføre mindre omfangsrike utfyllinger og bør vurderes.  

I de områder der det er påkrevd sikring i vassdrag og vassdragsmiljøet p.g.a naturfare må dette beskrives 

og omfang av tiltakene klart fremgå av planmaterialet.  

 

Kraftlinjer – Alle delstrekninger 

Kraftlinjer i distribusjonsnettet, reguleres som i foreliggende planforslag med hensynssone H370. Vi ber 

om at Troms kraft som er eier av distribusjonsnettet her kontaktes.  

Vi håper at våre innspill og merknader blir innarbeidet i den videre detaljplanleggingen, 

bruprosjekteringen, rigg/marksikringsplan og i ytre miljøplan. Vi vil påpeke viktigheten av at uheldige 

inngrep i og langs vassdrag også må unngås i anleggsfasen, og at de hensyn vi har uttalt oss til i denne 

uttalelsen dermed også gjelder for midlertidige inngrep i anleggsperioden. 

Vi bistår gjerne med råd og innspill ved behov. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Innspill til varsel om oppstart reguleringsplan E8 Ramfjord (Laukslett - Sørbotn) 

Vi viser til varsel om oppstart og høring av planprogram for reguleringsplan E8 Ramfjord (Laukslett - 
Sørbotn) datert 17.12.2019. 
 
Dette er en samordnet uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) på vegne av våre berørte 
fagområder. 
 
 
Samferdsel 
Kollektiv:  
15.01.20 ble det avholdt et samarbeidsmøte mellom Statens vegvesen (SVV) og TFFK 
Samferdselsdivisjonen hvor kollektivløsning i planen «E8 Sørbotn-Laukslett» ble diskutert. TFFK 
Samferdselsdivisjonen har som en oppfølging etter møtet kommet med en tilbakemelding per e-post til 
SVV. I tilbakemeldingen ble det gjort rede for at fylkeskommunen, i tillegg til kollektivholdeplass på 
Leirbakken, ser behov for at planen sikrer areal til hvile- og servicefunksjon for bussjåfører, samt 
oppstillingsplass for busser. Vi viser til møtereferat for ytterlige detaljer. Det må sjekkes ut om varslet 
planavgrensning er tilstrekkelig for å ivareta innmeldt behov for kollektivløsning. 
Det forutsettes at fylkeskommunen blir involvert når det kommer til ytterligere planlegging, detaljering 
og utforming av kollektivløsningene ved Leirbakken. Møtereferat er vedlagt (vedlegg1). 
 
 
Fv. 7902 og fv. 91:  
Ny E8 på vestsiden av Ramfjorden vil gå parallelt med dagens fv. 7902 med varierende avstand. Som 
vegeier av fv. 7902 forutsettes det at virkningene for dagens fylkesveg blir redegjort for i det videre 
planarbeidet. Det må sørges for at planforslaget ikke gjør det vesentlig vanskeligere etter dyrere å 
utvikle, drifte og vedlikeholde fylkesvegen.  
Fv. 91 er i planprogrammet Kap. 4.5 omtalt med feil vegklassifisering. Breivikeidvegen er fv. 91, ikke 
riksveg 91. Vi ber om at dette rettes opp i.  
 
 
Forskrift om konsekvensutredninger og virkningene av klimaendringer: 
Planene for ny E8 gjennom Ramfjord har en lang historikk og mye er allerede utredet. Når man nå i nytt 
planprogram gjennomgår utredningsbehovet stiller vi spørsmål til hvorfor ikke man vurderer virkninger 
som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred (jfr. §21 i KU 
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forskriften)? Gjeldende KU-forskrift er fra 2017, og er dermed nyere enn den som lå til grunn for de 
tidligere gjennomførte konsekvensutredninger for dette området. Mange tema som i tidligere runder 
har vært konsekvensutredet skal suppleres, da det innenfor planområdet er kjent at her er sensitive 
masser (Leirbakken), samt at det er skredutsatt flere steder langs veglinja. Vi er kjent med at SVV skal 
legge ved, og prosjektere etter, geotekniske og geologiske rapporter, samt lage en ROS. Vi retter likevel 
spørsmål til om en metodisk KU ville gitt bedre svar på denne problemstillinga, og mulig også utløst 
større eller annet arealbehov. Med bakgrunn i dette bør også temaet klimaendringer vurderes 
konsekvensutredet. Ta kontakt med NVE for veiledning angående dette tema.  
 
Gående og syklende:   
Forholdet til gående og syklende ble tatt opp på regionalt planforum. Statens vegvesen uttalte da at ny 
bru fra Hans Larsa-neset til Leirbakken planlegges uten areal for gang- og sykkelveg. Med tanke på at 
Leirbakken er et stort industri/næringsområde med omlag 300 arbeidsplasser, samt at reguleringsplan 
planid 1716 Industriområde på Leirbakken åpner for etablering av ytterlige næringsetableringer og 
arbeidsplasser, stilles det spørsmål til hvor fremtidsrettet det er å ikke tilrettelegge for gående og 
syklende over den ca. 800 m lange brua. En ny bru her vil fungere som en snarveg fra Andersdal til 
Leirbakken og det vil være naturlig at dette åpner for mer bosetting i Andersdal på sikt. 
Ihht. statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal –og transportplanlegging er det viktig å 
planlegge for fremtidsretta stedsutvikling. Viser til punkt 3 i planretningslinjen: Planlegging av arealbruk 
og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og 
effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til 
rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
 
Sett i lys av at Andersdal må kunne betraktes som et utviklingsområde når ny E8 med bru over 
Ramfjorden er etablert bør et tilbud for gående og syklende over brua planlegges som et trafikksikkert 
tiltak for myke trafikanter, og ikke løses med at syklende /gående henvises til vegskulder.     

 
 
Kulturminnevernet:  
Det ble foretatt arkeologiske undersøkelser innenfor vårt ansvarsområde i forbindelse med tidligere 
planvarsel av vestre alternativ for E8. Vi har ikke behov for ytterligere undersøkelser i forbindelse med 
nytt varsel og utvidelse av planområdet. Vi minner imidlertid om tiltakshavers aktsomhets- og 
meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8, som sier at arbeidet skal stoppes og 
kulturvernmyndighetene varsles, dersom det under arbeidet likevel blir oppdaget gjenstander eller 
andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette tas med i planens dokumenter.  
 
Vi viser til eget brev fra marinarkeolog ved UiT Norges arktiske universitetsmuseum som har varslet 
behov for undersøkelser etter kulturminnelovens § 9 i sjøarealet. 
For samiske kulturminner viser vi til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
Innenfor varslet planområde ligger flere typer eldre bygninger. Flere av disse er i vårt Sefrak-register 
over eldre bygninger. Det er uklart om disse er stående bygninger, ruiner eller revet. Disse bygningene 
er innenfor Tromsø kommunes ansvarsområde. Vi ber om at bygningene bevares i størst mulig grad som 
hensynssone c) vern av bygning. Det bør utarbeides bestemmelser til disse hensynssonene at 
istandsetting og vedlikehold skal skje etter antikvariske prinsipper. Dersom det ikke er mulig å bevare de 
ulike bygningene, må det gjøres en dokumentasjon ved fagkyndig oppmåling og fotografering før evt. 
riving.  
 
Bygningene det dreier seg om er: 

• Sommerfjøs på eiendommen 27/4 

• Bolig og uthus på Leirbakken, eiendom 27/6 

• Bygning (registrert som naust i vårt arkiv) på eiendom 39/17 
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• Bolig og sommerfjøs på eiendommen 39/1 

• Bolig og sjå på eiendommen 39/31 
 
 
 
Friluftsliv 
 
Konsekvensutredning og kunnskapsgrunnlag 
I forslag til planprogram er det gjort vurderinger av utredningsbehov for «nærmiljø og friluftsliv» etter 
konsekvensutredningen fra 2008. Vi mener det er behov for større oppdateringer enn hva som 
fremkommer i forslaget. Planprogrammet trekker i hovedsak fram endringene i bruk knyttet til Storkollen 
i skikjørings- og topptursammenheng. Vi bekrefter at det har vært en stor økning av skikjørere i dette 
området og mener det er positivt at aktiviteten belyses. Vi mener at planbeskrivelsen ikke bare skal 
inkludere en beskrivelse av bruken, men også en vurdering av konsekvens av E8 og de planlagte 
skredsikringstiltakene på skikjøringsaktiviteten. 
 
Tromsø kommune kartla og verdivurderte i 2016 sine friluftslivsområder etter Miljødirektoratets håndbok 
M98-2003. Dette er ikke nevnt i planprogrammet, og det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget må inkluderes 
i konsekvensutredningene. Den planlagte traseen vil berøre tre kartlagte friluftslivsområder med C-verdi 
(registrert): Lavangsdalen, Blåfjellet og Ramfjorden.     
 
I forbindelse med Reipkrokelva Kraftverk SUS sin søknad om småkraftutbygging av Reipkrokelva, er det 
fremkommet en rekke innspill om friluftsliv, vilt, innlandsfisk og naturmangfold som ligger tilgjengelig på 
NVE sine nettsider. Vi ber om at denne informasjonen benyttes. Blant annet har Faun laget en rapport om 
biologisk mangfold som ble revidert i 2016. Her fremkommer det blant annet et viktig viltområde i 
tilknytning til Reipkrokelva. Det går et elgtrekk nord-sør i lia hvor veien planlegges.   
 
 
Elgpåkjørsler 
Vi minner om at Vegvesenet må vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes på strekningen for å forebygge 
elgpåkjørsler.  
 
 
Utfartsparkering, Reipkrokdalen 
Vi mener det er særlig viktig å ivareta mulighetene for utfartsparkering og sikker tilgang i tilknytning til 
Reipkrokdalen. Dette er et relativt mye benyttet friluftsområde både sommer og vinter. Den nevnte 
økningen av skikjørere er belyst. Videre er det en lett tilgjengelig sti på sørsiden av Reipkrokelva med 
bålplasser og varierte turmål. Det må vurderes om det legges til rette for en ny utfartsparkering i 
forbindelse med E8 eller om eksisterende parkeringsplass langs Andersdalsvegen (7902) benyttes. 
Dersom sistnevnte er løsningen, bør prosjektet se på mulighetene for en oppgradering av denne. Det er 
avgjørende med en sikker, helårlig adkomst til fjellområdene på vestsiden av E8 som har forutsigbar 
brøyting i vintersesongen. 
 
 
Fjæra på Leirbakken 
Fjæra på Leirbakken er et registrert friluftslivsområde som er lett tilgjengelig. Den innehar flere 
naturverdier og ligger skjermet fra dagens inngrep. Den langgrunne fjæra på Leirbakken ble i en periode 
markedsført som Tromsø kommunes varmeste badestrand. Området har et klart potensial for utvikling 
av friluftslivsaktiviteter, samtidig som naturverdiene må ivaretas. Ved en broetablering vil området bli 
vesentlig endret. Konsekvensene for friluftsliv og naturmangfold må vurderes ytterligere i dette området, 
samtidig som at potensielle avbøtende tiltak som støyskjerming o.l. bør drøftes. 
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Støy 
Vi vil framheve viktigheten av at støypåvirkningen på omliggende friluftslivsområder kartlegges og 
vurderes. Dette gjelder særlig påvirkningen på Ramfjorden som er mye benyttet både sommer som vinter 
til fiske/isfiske. Det gjelder også påvirkningen av viktige friluftslivsområder som Fagerfjellet og 
fjellområdene nord for Leirbakken. Det må fremkomme hvilke effekter broa har for spredning av støy i 
fjord- og fjellandskapet. 
 
 
Planforum 
Vi forstår at planarbeidet har en stram tidsramme men anbefaler likevel at planforslaget legges frem for 
planforum på nytt før det legges ut på høring. For møteplan og kontakt se våre hjemmesider. 
 
 
Ta gjerne kontakt ved behov for særmøter eller avklaringer vedrørende våre innspill. 
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Mulige konsekvenser på hydromorfologiske parametere i Ramfjorden 

I forbindelse med kommunedelplanen for ny E8 ble Akvaplan-niva engasjert i 2006 for å 
utrede konsekvenser på hydromorfologiske parametere i fjorden. Som det fremgår av 
Miljødirektoratets nettside «Vannmiljø» er hydromorfologiske elementer i en fjord både 
«morfologiske forhold i kystvann» og «tidevannssystem kystvann».   

I rapporten «Hydrofysiske og miljømessige konsekvenser av etablering av bru over 
Ramfjorden i Tromsø kommune» har Akvaplan-niva gitt en utreding 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.   

Feltmålinger 

Feltmålingene ble utført i 5 stasjoner, se Figur 1-1.   

 

Figur 1-1 Plassering av målestasjoner. 

Det ble utført hydrografiprofiler av temperatur, salinitet og densitet i alle stasjoner tre 
ganger.  Målingene ble utført i april, juli og august 2006.  I tillegg ble det målt 
oksygenmetning i april og august.  På bakgrunn av målingene konkluderte Akvaplan-Niva 
med at miljøtilstanden i fjorden var god.  Beregninger med programmet FjordEnv gav 
tilsvarende resultat.   
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Alle hydrografiprofilene viste at det er sjiktninger i fjorden, i toppen er det et 
«brakkvannslag», dvs. et vannlag som er litt varmere og mindre salt vann enn vannmassene 
under.  Topplaget hadde en mektighet som varierte mellom ca. 3 – 5 m.  I tillegg ble det 
observert et sprangsjikt rundt ca. 30 m i stasjon 1 ved Tømmerneset i juli og august.  I april 
ble det målt konstante verdier i hele vannsøylen dvs. ingen sprangsjikt. Oksygenmetningen 
var på dette tidspunktet større enn 80 % i hele profilet.  Dette tyder på at bassengvannet i 
fjorden skiftes ut om høsten/vinteren.  I tiden med sjiktningen ble oksygenmetningen målt 
til 60 % i det (stagnante) bunnvannet.   

I tillegg til hydrografiprofiler ble det målt strøm på 5 og 25 m under sjøoverflaten i stasjon 3 
på terskelen.  Målingene ble utført i perioden 12.07.06 – 16.08.06. Målingene viste bl.a. at 
gjennomsnittlige strømhastighet på 25 m dyp var 3 cm/s.  I måleperioden ble 
tetthetsforholdene i det øvre fjordlaget endret, noe som påvirket målingene på 5 m dybde.  I 
starten av måleperioden ble det målt en gjennomsnittlig strømhastighet på 6 cm/s, etter den 
24.07.06 ble strømhastigheten betydelig svakere.  Dette kan skylles at måleren befant seg 
under sprangsjiktet etter denne datoen. Strømmålingene ble bruk til å kalibrere en 
strømningsmodell. 

 Modellering av strømning med og uten inngrep 

Det ble gjennomført modellberegninger med programvaren RAM2 og FjordEnv.  I 
fjordmodellen ble det bruk en finere gridoppløsning rundt brustedet.  Fyllingen som var 
planlagt i 2006 er lik den som er aktuell i dag.  Brua ble lagt inn i modellen som 12 stk. 
fundamenter med en dimensjon på 6m x 6m.  Detaljutforming av brua er ikke klar pr. dags 
dato, men en bru med lengre spenn og dermed færre fundamenter er aktuell.  Færre 
fundamenter tilsier at hvert fundament blir noe større, men den totale innskrenkningen av 
fjordtverrsnittet forventes å bli mindre enn forslaget fra 2006.  brua vil ligge i omtrent 
samme trase. 

I RAM2 modellen simuleres strømning av det øvre brakkvannslaget.  En full 3D modell som 
også tar med seg tetthetsvariasjoner/sjiktninger er komplisert og blir sjelden brukt i slike 
prosjekter.  Randbetingelser til modellen er målte strømverdier og avrenning fra terreng og 
elver. Modellen ble tilpasset slik at målt strømhastighet stemmer overens med beregnet 
hastighet.  Modellen beregner fart, retning og vannstand i hvert gridpunkt og det er kjørt 
beregninger over en tidsperiode på 48 timer, noe som tilsvarer 4 tidevannsperioder.  Etter å 
ha kjørt en beregning uten bro og fylling ble dette lagt inn i modellen. Et smalere tverrsnitt 
fører til en raskere strøm i krysningsområdet, men denne effekten avtar raskt innover i 
fjorden der strømmen er omtrent uforandret. 

I FjordEnv modellen beregnes tidsskalaen for vannutskiftning over og under terskeldybder, 
samt tiden det tar å forbruke tilgjengelig oksygen i vannmassene til nedbryting av organisk 
materiale.  I modellen har man sett på effekten av en innsnevring av tverrsnittarealet på 
grunn av bru og fylling.  Innsnevringen er beregnet til 9 %, men på grunn av usikkerhet om 
faktisk reduksjon ble det gjennomført beregninger uten bru og med en innsnevring på hhv. 
12 % og 20 %.  
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Beregningene viser at sirkulasjonen under brakkvannslaget reduseres noe når tverrsnitts 
arealet reduseres. Den totale tidevannsdrevne sirkulasjonen endres ikke, men 
strømhastigheten rundt brufundamentene økes.  En økning av strømhastighet fører til økt 
vertikal blanding i fjorden slik at tidsskalaen for utskifting av dypvannet i fjorden blir 
mindre. Resultatene viser kun svært marginale endringer på noen få timer. Akvaplan-niva 
tolker modell resultatene dit hen at brua og fylling ikke vil påvirke oppholdstiden til 
brakkvannslaget i fjorden nevneverdig. De samlede effektene av brua på det marine miljøet i 
Ramfjorden ventes å bli ubetydelige og ikke målbare. 

Det er også gjort en vurdering for isdannelse og isgang i fjorden.  Også her ble det 
konkludert med at endringen av saltinnholdet i brakkvannslaget er for liten til å gi målbare 
forandringer i isfrysing. 

 

Oppsummering 

Rapporten til Akvaplan-niva konkluderer med brua vil medføre lokale endringer i 
strømforholdene rundt brupilarene, men dette vil ikke ha noen effekt på vannutskifting, 
oksygeninnhold i bunnvannet eller isdannelse.  Statens vegvesen planlegger i dag en bru 
med lengre spenn, innsnevringen i kryssområdet forventes derfor å bli mindre enn med brua 
som var aktuell i 2006. 

 



Trygt fram sammenvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

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