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Divisjon Utbygging
Utbyggingsområde nord
E8/E6 prosjekt Øyfast
14.02.20

E8 Sørbotn - Laukslett, 
vestre trasé
Vedlegg til behandling av innkomne innspill/uttalelser, varsling 
av planoppstart med KU/planprogram



Fra: Heimdal Jøran
Til: Hanssen Kathrine
Kopi: Eliseussen Thomas
Emne: SV: Sakariasjord 36 i sørbotn
Dato: onsdag 30. oktober 2019 11:31:01

At på nåværende tidspunkt kan vi ikke komme med noen anbefalinger. Sa at når vi har en
godkjent reguleringsplan vil vi kunne si noe mere. Sa også at vi skulle notere ned henvendelsen
vedrørende dette.
 
Ba han for øvrig om å kontakte oss på nytt høst 2020.
 
JH
 

Fra: Hanssen Kathrine <kathrine.hanssen@vegvesen.no> 
Sendt: onsdag 30. oktober 2019 09:53
Til: Heimdal Jøran <jaoran.heimdal@vegvesen.no>
Emne: SV: Sakariasjord 36 i sørbotn
 
Hva svarte du?
 
Hilsen Kathrine
 

Fra: Heimdal Jøran 
Sendt: tirsdag 29. oktober 2019 10:24
Til: Wiik Veronica <veronica.wiik@vegvesen.no>
Kopi: Hanssen Kathrine <kathrine.hanssen@vegvesen.no>
Emne: SV: Sakariasjord 36 i sørbotn
 
Hei!
 
Har fulgt opp.
 
 
Mvh
JH
 

Fra: Wiik Veronica <veronica.wiik@vegvesen.no> 
Sendt: tirsdag 29. oktober 2019 09:36
Til: Heimdal Jøran <jaoran.heimdal@vegvesen.no>
Kopi: Hanssen Kathrine <kathrine.hanssen@vegvesen.no>
Emne: SV: Sakariasjord 36 i sørbotn
 
Hei
Kan dere svare han?
 
Med hilsen
Veronica Wiik
prosjektleder
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Statens vegvesen, Prosjektavdelingen, Prosjekt Tenk Tromsø
Besøksadresse: Stakkevollvegen 35-37, TROMSØ
Mobil: +47 91382147 epost: veronica.wiik@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost-nord@vegvesen.no
 

Fra: Anders Boltås <anders.bo@live.no> 
Sendt: tirsdag 29. oktober 2019 09:29
Til: Wiik Veronica <veronica.wiik@vegvesen.no>
Emne: Re: Sakariasjord 36 i sørbotn
 
Ikke noe respons fra dere på mail jeg sendte?

Anders Boltås

Skaff deg Outlook for Android
 

From: Anders Boltås <anders.bo@live.no>
Sent: Sunday, October 27, 2019 9:36:27 PM
To: veronica.wiik@vegvesen.no <veronica.wiik@vegvesen.no>
Subject: Fwd: Sakariasjord 36 i sørbotn
 
 
 
Skaff deg Outlook for Android

From: Anders Boltås <anders.bo@live.no>
Sent: Sunday, October 27, 2019 9:35:44 PM
To: firmapost-nord@vegvesen.no <firmapost-nord@vegvesen.no>
Subject: Sakariasjord 36 i sørbotn
 
Hei, har ei hytte som jeg skal koble vann til, har vannrett på naboeiendommen. Der nabo har
vann kan jeg ikke ta vann fra, siden vegvesen skal bygge ny vei der. Og etter som jeg har forstått
blir det borret ny vann til naboer, så spørsmålet er om jeg kan få borret ny vann til meg nå, eller
skal jeg grave brynn ved nabo brynn, for at det da må borres vann vil meg senere? Det blir jo litt
unødig kostnad. Eller skal jeg bare vente med vann til jeg får borret neste år? 
 
Anders Boltås tlf. 95964884 

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon
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From: Firmapost 
Sent: 19. desember 2019 13:31 
To: Firmapost-nord 
Subject: VS: sak 19/283853. 
 
 
 
Fra: Geir Arne Olsen <geirarneolsen@gmail.com>  
Sendt: torsdag 19. desember 2019 13:29 
Til: Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> 
Emne: sak 19/283853. 
 
hei 
 
gjelder regulering av nye e8 i ramfjord 
og legge den over leirbakken vil etter min mening være ugunstig plassering med tanke på leire i 
grunn og vei plassering. 
 
men og kunne velget en østre trase vil være mye bedre for og samle veier rundt fagernes i ramfjord, 
og med tanke på framtidig tindtunnel, så vil østre trase være mye mer gunstig 
 
mener at da at dere bør snu litt og høre hva egentlig folket vil og ikke tenke på at det er billig 
vurdere sterkt og gå til media for og fremme denne saken mer, 
 
 
Mvh 
Geir Arne Olsen 
Mobil: 91815329 



Fra: post@ibyggservice.no
Til: Hanssen Kathrine
Emne: Kommer Andersdalvegen 658 og 659 i berøring med vegprosjektet E8 vestre trase.
Dato: torsdag 26. desember 2019 18:02:10
Vedlegg: image001.jpg

Hei,
Ibyggservice As har startet omfattende renovering av bolig i Andersdalvegen 658 ( Gårdsnr.40
Bruksnr.11) i den forbindelse lurer vi på om dette hus/ eiendom blir i berøring med
reguleringsplan E8 Sørbotn- Lauksletta, vestre trasé eller berørt i sin helhet med vegprosjektet.?
 
Videre lurer vi også på om Andersdalvegen 659 (Gårdsnr.40 Bruksnr.3) hus og eiendom blir eller
kommer i berøring med vegprosjektet.?
 
Finnes det detaljerte plantegninger med riggområder av dette området er dette av interesse.
 
 

Mvh
iByggservice AS
Alf Harald Johansen
Byggmester
Tlf: 90 77 38 92
www.ibyggservice.no
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Kersting Stefan

Emne: VS: E8 Ramfjord

Fra: Fred Karlsen <fred.g.karlsen@gmail.com>  
Sendt: fredag 27. desember 2019 21:33 
Til: Firmapost‐nord <firmapost‐nord@vegvesen.no> 
Emne: E8 Ramfjord 
 
Hei. 
Jeg er en av beboerne lang vestre trasé. 
Har SVV pr idag noen tegninger som viser målsatt hvor vestre trasé vil komme, med planlagte utkjøringer og 
avkjøringer ? 
Finner ikke den gamle planen som var til høring i 2012, men vet at jeg har sett tegninger for hva som er planlagt og 
hvor. 
Grunnen til at jeg spør er at jeg bor der brufoten på Hanslarsanes er planlagt og dermed ønsker mer informasjon om 
dette. 
Hva er planlagt mtp endringer i terreng, hvilke grunnundersøkelser er foretatt, hva er avdekket, da mtp leire 
forekomster og andre dårliger masser. 
Ettersom at jeg ikke har eiendom som direkte blir berørt, ønsker jeg å få informasjon om dette, gjerne en skisse for 
hva som er planlagt på Hanslarsanes ettersom at vi pga veien har dannet oss tanker om salg av huset ettersom at jeg 
selv og begge barna har astma, tildels kraftig, og dermed er bekymret for vår families helse. 
Samtidig vil veiens plassering i forhold til vår lille eiendom ha stor betydning for boligverdi, samt vår helse. 
 
Har også noen spørsmål om traseen generelt. 
‐Har det vært inne uavhengige geologer for upartisk/uavhengig geologiske undersøkelser ? 
‐Er det foretatt noen støy‐, støv‐ og/eller luftkvalitetsmålinger i form av luftkvalitet og CO2 på den aktuelle 
strekningen og sammenlignet dette med estimert trafikk fra eksisterende E8 med kalkulert økning i trafikk ? 
‐Hva vil avstandene til eksisterende bebyggelse være maks/min ? 
‐Hvordan vil tilgang til grunneieres "øvre" eiendom løses, egne overganger eller felles overganger/underganger? 
‐Hvordan krav bygges veien etter, da tenker jeg på bredde som reguleres til veiformål av eiendommer på 
henholdsvis Hanslarsanes? 
‐Boreprøver som er planlagt utført ila vinteren 2019/2020 er flere steder langt nedenfor de boreprøver som ble 
utført i forrige runde da vestre alternativ var "i skuddet" 
 
 
Mvh 
Fred Gøran Karlsen 
Mobil 48482834 



Fra: polrport@online.no 
Sendt: 1. januar 2020 22:29 
Til: Firmapost; postmottak@kmd.dep.no; 'Ordfører - e-postadresse'; 

postmottak@tromso.kommune.no; 
barbara.karin.vogele@tromso.kommune.no 

Emne: E8s planlegging og kunngjøring, overtredelser av pbl (plan- og 
bygningsloven). 

Vedlegg: E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden) - Spørsmål om lovhjemmel for  
planvedtak om ny E8.pdf; E8 Sørbotn-Laukslet (Ramfjorden) i Tromsø - 
Fastsettelse av trase (L)(1813139).pdf; Varsel om oppstart.pdf 

 
 
 

Fra: polrport@online.no <polrport@online.no>  
Sendt: mandag 30. desember 2019 00:06 
Til: 'fmtfpost@fylkesmannen.no' <fmtfpost@fylkesmannen.no> 
Kopi: 'postmottak@sd.dep.no' <postmottak@sd.dep.no>; 'bent.skogen@sd.dep.no' 
<bent.skogen@sd.dep.no> 
Emne: E8s planlegging og kunngjøring, overtredelser av pbl (plan- og bygningsloven). 
 
 
 
 
Til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, planetaten. 
 
Kopi til: 
Tromsø kommune, ordføreren 
Tromsø kommune, samferdselsutvalget 
Samferdselsdepartementet 
Statens Vegvesen, region nord. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 
 
 
E8s planlegging og kunngjøring, overtredelser av pbl (plan-og bygningsloven). 
 
Vi viser til annonser om reguleringsplan for E8 vestre trase som ble kunngjort i begge Tromsø-avisene 
torsdag 19. desember 2019. Denne saken gjelder ugyldig plankunngjøring og høring iht pbl. På grunn 
av høringsfrist 6. februar 2020 for kunngjort høring ber vi om umiddelbar, rask behandling av denne 
klagen. 
 
Kunngjøring og planprogram viser at kommunedelplan og trasevalg mellom østre og vestre E8-trase 
ikke foreligger som plansak til behandling. Kopi av kunngjøring (Varsel om oppstart) vedlegges. 
 
Gjeldende planvedtak om trasevalg er regjeringsvedtak i juli 2015 for østre trase. Det var en 
stadfesting av kommunestyrets vedtak i 2012 om østre trasevalg, etter innsigelser fra Statens 
Vegvesen og tilhørende mekling. Kommunestyret forkastet vestre trase i 2011.  
 
Etter vedtakene i 2012 og 2015 har ikke saken om trasevalg vært behandlet i kommunestyret som er 
planmyndighet ifølge pbl. Dvs at østre trasevalg er gjeldende planvedtak for E8 i Ramfjord fra 2012 til 
i dag og inntil ny behandling i kommunestyret eventuelt finner sted. 



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



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

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

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

- Kommunestyret trodde at dept’et satt med myndigheten til å beslutte trasevalg. De overså at 
kommunestyret er lovens planmyndighet i dette tilfellet. 

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

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



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

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

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

 
Vi står til disposisjon for andre opplysninger til belysning av denne saken. 
 
 
Vennlig hilsen 
Tindtunnelen Tromsø AS 
 
 
Magne Nymo      Frank Wøhni        Terje Walnum 
  Styreleder            nestleder            prosjektleder 
                                                                91885443 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg-, by- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Bent E. Skogen 
22 24 82 29 

E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden) - Spørsmål om lovhjemmel for  
planvedtak om ny E8 

Vi viser til flere henvendelser om trasévalg for E8 Sørbotn-Laukslett, senest deres e-post 4. 

november 2019. 

 

Tindtunnelen Tromsø AS fremholder bl.a. at Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

gjorde planvedtak om E8 i østre trasé i 2015. Det hevdes videre at dersom man nå ønsker å 

endre til vestre trasé så må det gjennomføres en ny planprosess. Tindtunnelen Tromsø AS 

kan ikke se at regjeringen har lovhjemmel til å endre fra østre til vestre trasé, og ber om at 

det opplyses hvilken hjemmel som er lagt til grunn. 

 

Samferdselsdepartementet legger til grunn at det er hjemmel til å utarbeide reguleringsplan 

selv om det ev. er i strid med gjeldende kommunedelplan, så lenge det gjennomføres 

planprogram og konsekvensutredning som en del av reguleringsplanen. Etter pbl § 1-5 vil ny 

reguleringsplan gå foran eldre planer eller planbestemmelser for samme areal. Det er 

Tromsø kommune som er planmyndighet i saken. Vi er enig med Tindtunnelen Tromsø AS i 

at trasevalget for E8 formelt sett ikke er endret før det foreligger vedtak av en ny arealplan 

med rettsvirkning. 

 
  

Tindtunnelen Tromsø AS 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

15/1865-102 

Dato 

14. november 2019 

 

 



 

 

Side 2 
 

Når det gjelde den videre fremdriften i planarbeidet vil vi anslå at gjenstående tid til 

planlegging er omtrent det samme for vestre trasé som for østre, jf. også vårt brev 16. 

september 2019. 

 

Med hilsen 

 

 

Hans Einar Nerhus (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bent E. Skogen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Vegdirektoratet 

 

Vedlegg: 1 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg-, by- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Bent E. Skogen 
22 24 82 29 

E8 Sørbotn-Laukslet (Ramfjorden) i Tromsø - Fastsettelse av trase 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente kommunedelplan for Ramfjord med 
E8 i østre trasé, i juli 2015. 
 
Vi viser til Vegdirektoratets brev om kostnadsgjennomgang av prosjektet E8 Sørbotn-
Laukslett, 22. januar 2018. Her ble det bl.a. redegjort for betydelige kostnadsøkninger under 
reguleringsplanleggingen av østre trasé. Oppdaterte kostnadsanslag viste en totalkostnad for 
prosjektet på 2 770 mill. 2017-kr, dvs. 570 mill. kr over styringsmålet fastsatt av 
Samferdselsdepartementet. Departementet fastsatte i 2017 styringsmålet til 2 200 mill. kr.   
 
Samferdselsdepartementet ga i juni 2018 Statens vegvesen og Nye Veier AS i oppdrag å 
gjøre en ny gjennomgang for å se på kostnadsreduserende tiltak i dette prosjektet. I felles 
rapport fra virksomhetene fra oktober 2018 ble det konkludert med at det er mulig å oppnå 
kostnadsreduksjoner på 440 mill. kr innenfor planlagt østlig trasé uten å endre planlagt 
veistandard med midtrekkverk og 12,5 m veibredde. Rapporten konkluderer også med at 
hverken Tindtunellen eller Ullsfjordforbindelsen gjør E8 Sørbotn-Laukslett vesentlig billigere 
eller mer nyttig.  
 
På bakgrunn av en henvendelse fra Tromsø kommune gjorde Statens vegvesen og Nye 
Veier AS i november 2018 noen vurderinger og oppdateringer av kostnader for vestre trasé 
og antatt planfremdrift for østre og vestre trasé. Virksomhetene konkluderte bl.a. med at 
vestre trasé kan bygges for om lag 1 700 mill. kr, dvs. 660 mill. kr rimeligere enn østre. Det 
ble samtidig konkludert med at vestre trasé ville ha vesentlig høyere samfunns- og 
trafikantnytte pga. forskjeller i reisetidsreduksjoner mellom de to traseene.  
 
 
Tromsø kommune har opplyst Samferdselsdepartementet om at det er viktig at E8 
Ramfjorden realiseres så raskt som mulig, og at veien bygges etter planlagt standard. 
Kommunen presiserer at fremdriften må være overordnet hvilken trase som velges, men ber 
samtidig om at det utarbeides en oppdatert reguleringsplan for vestre trasé.   

Vegdirektoratet 
Postboks 8142 Dep. 
0033 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/1270-11 

Dato 

9. september 2019 

 
 



 

 

Side 2 
 

 
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. Vestre trasé gir i motsetning til østre en 
vesentlig innkorting av veien. Det er samtidig lagt vekt på at Tromsø kommune har bedt om 
at vestre trasé planlegges videre.  
 
Samferdselsdepartementet vil be om at Statens vegvesen oppdaterer reguleringsplan 
for E8 Sørbotn-Laukslett i vestre trasé. Vi forutsetter at det legges stor vekt på rask 
fremdrift i det videre planarbeidet. 
 
Det er i utgangspunktet lagt til grunn at ny E8 bygges med bredde 12,5 m og midtrekkverk. 
Vi vil samtidig vise til Oppdrag 1 til Nasjonal transportplan 2022-2033 11. januar 2019, hvor 
departementet ber om at det gjøres en systematisk optimalisering av prosjekter som er 
aktuelle for neste NTP. Her viser vi bl.a. til at det for hvert prosjekt skal beskrives muligheten 
for kostnadsreduserende og/eller effektivserende tiltak, eller alternative løsninger, i tillegg til 
muligheten for å øke nytten til prosjektet. Dersom det er krav og føringer for prosjekt som svekker 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet og som virksomhetene mener det er mulig å påvirke, bør 

handlingsrommet for dette synliggjøres og forsøkes utnyttet. Departementet har vært klare på at 
virksomhetene kan gå langt i å vurdere om det kan gjøres endringer i grunnleggende 
premisser for et prosjekt som kan gi løsninger med vesentlig økt samfunnsnytte. 
Virksomhetene har frist til 1. oktober 2019 for å svare ut oppdraget. Vi vil be om at Statens 
vegvesen gjør den samme vurderingen av mulige optimaliserende tiltak for E8 Sørbotn-
Laukslett vestre trasé som nå gjennomføres for andre veiprosjekter. Dimensjonering og 
standard på den nye veien bør inngå i vurderingene. Departementet vil dernest ta stilling til 
ev. kostnadsreduserende tiltak som etaten foreslår. 
 
Samferdselsdepartementet ber om at Vegdirektoratet kommer tilbake med forslag til nytt 
styringsmål for E8 Sørbotn-Laukslett vestre trasé så snart som mulig.   
 
Vi understreker også at regjeringen har tenkt å å fullfinansiere utbyggingen med statlige 
midler.  
 
Med hilsen 
 
 
Hans Einar Nerhus (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Bent E. Skogen 
seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
Kopi 
Troms fylkeskommune 
Tromsø kommune 
 



Statens vegvesen,
Region nord
Stakkevollvegen 35 - 37
9010 Tromsø

Keth Wøhni
Thyholdtveien 16
9010 Tromsø

Tromsø 02.012020

REGULERINGSPLAN E8 SRBOTN - LAUKSLETT, VESTRE TRASE --
INNSPILL/ULEMPER FOR EIER A V BNR 4 GNR 3 7 (KJØRNES)

Vi viser til deres brev avl 7.12.2019, der beboere på strekningen for den nye E8 beså ta
kontakt. Vi viser videre til tidligere brev bl.a. av 28. september, 04 og 17.06.09. i disse
brevene påpeker vi vår bekymring for den planlagte trassen for E8, og protesterte mot
plasseringen.

Videre forutsetter vi i pkt. 2 at det gis full kompensasjon for de ulemper plasseringen av
traseen vil føre til for vår eiendom.

Vi har i perioden som har gått knyttet oss sterkt til stedet, som fram til nå har vært den reneste
idyll med ro, fugle- og dyreliv, strand og sjø. Vi har helt til det siste hatt et sterkt håp om at
det framtidsrettede høyre alternativ med Tindtunnellen og ble valgt.
Dette fordi at uavhengig av vår situasjon anser vi at plasseringen av vestre alternativ med bru
og det hele, er den dårligste løsning man kunne velge.
Protester har ikke nyttet, og nå gjelder det for oss som uskyldig og forulempet part å ikke
komme tapende ut også økonomisk.
Av planskisser for veien som vi har sett, blir vår eiendom sterkt berørt, og vil forringe kvalitet
og dermed også verdi sterkt.

Vi  · ør atter s esielt o merksom å vårt hus har helårs vannfors nin fra rivat
brønn ca 100 meter ovenfor nåværende vei. Vi orutsetter at vann ors nin en ikke blir
odelagt!!

Vi ber med dette om at vi far konkret informasjon om hvor nær veien blir å ligge vår
eiendom, videre om omfanget av ulemper under arbeidet med veien. Vi ber også om råd om
hvordan vi best kan ivareta våre interesser i saken.
Vi tillater oss å atter håpe at en offentlig etat som Statens veivesen ivaretar sin plikt på dette
punkt, og imøteser snarlig svar, selv om vi dessverre tidligere har svært dårlig erfaring med
etatens evne og vilje til kommunikasjon.

Vi forventer fremdeles full kompensasjon og opprettelse av de skader som utbyggingen av
veien vil påføre eiendommen fysisk og økonomisk.

Me4,bilgpuml
Keth Wøhm



Fra: Heimdal Jøran
Til: Hanssen Kathrine
Emne: VS: G.nr. 38-1
Dato: mandag 3. februar 2020 08:36:00
Vedlegg: image001.jpg

 
 

Fra: Renate Hemmingsen <Renate@snnregnskap.no> 
Sendt: lørdag 1. februar 2020 14:48
Til: Heimdal Jøran <jaoran.heimdal@vegvesen.no>
Kopi: 'roarhemmingsen@gmail.com' <roarhemmingsen@gmail.com>;
'renate.hemmingsen@gmail.com' <renate.hemmingsen@gmail.com>
Emne: SV: G.nr. 38-1
 
Hei
 
Vi har noen innspill i forhold til ny trasse som berører vår eiendom 38/1.
 
Vannkummer:
Vi har vannkummer som ligger nedenfor tenkt trasse som vi ønsker flyttet ovenfor pga.
forurensning.
 

Vannkummen for 38/1 og 38/19 ligger på ca. breddegrad 69,5436 og lengdegrad 19,1701.
På disse eiendommene er det 2 husstander, samt en fjøsbygning som deler vannkomme.

 
Vannkummen for 38/18 ligger på ca. breddegrad 69,5427 og lengdegrad 19,1736. Denne
kummen kan ikke flyttes lengre opp i terrenget pga. for lite vannføring i det samme
område. Den er i direkte berøring av planlagt vei og ønskes flyttet på øvresiden av ny vei.
38/18 har tinglyst vannrett fra 38/1 og den sikreste vannkilden som vi vet om per i dag er
Mellajordelven. Denne kummen brukes av 1 husstand.

 
Vi ønsker dialog på løsning av nye vannkummer.
 
Skogsvei:
Vi har per i dag 2 Skogsveier som vil bli berørt av ny trasse. Vi ønsker derfor undergang/overgang
som gjør at vi kan benytte oss av disse veiene i fremtiden. Disse brukes til å hente ut ved og vi er
avhengig av å kunne komme til med kjøretøy som traktor o.l. Området ovenfor ny trasse er også
beiteområde og det må tas hensyn til at dyr må kunne passere på en trygg måte. Eiendommen
er tilrettelagt for gårdsdrift og ny trasse må ikke begrense muligheten for slik næring i fremtiden.
 
Rasfare/Støy:
Det er tidligere oppdaget leire ved graving på eiendommen. Vi ønsker innsyn i risikovurdering
som gjøres med tanke på ras. Hvor mye støy og forurensning må bebyggelsen på denne
eiendommen påberegne seg?
 
Generelt:
Håper det blir laget buss stopp i begge kjøreretninger i forbindelse med krysset ved Hanslarsanes
og en sikker måte å krysse vei på. I tillegg er det svært ønskelig at det legges til rette for sykkel og

mailto:jaoran.heimdal@vegvesen.no
mailto:kathrine.hanssen@vegvesen.no



gangsti over bru. Med bru vil det bli kortere vei til Tromsø noe som igjen vil gjøre det mer
attraktivt å bosette seg på vestre side. Med disse tiltakene vil buss stopp bidra til bruk av
kollektiv transport og redusere forurensning. Den lokale befolkningen vil også oppnå en positiv
synergieffekt hvis bru er tilgjengelig for myke trafikanter.
 
Videre er vi positivt innstilt og ønsker et samarbeid i denne prosessen.
Når det foreligger et detaljert kart over planlagte tiltak på vår eiendom ønsker vi det tilsendt.
 
Kopi til Roar Hemmingsen som eier 38/18 og 1/2 av 38/1.
 
Håper på en snarlig og positiv tilbakemelding.
 
 
Med vennlig hilsen
Renate Hemmingsen
Tlf: 971 45 270
 
 

Fra: Heimdal Jøran <jaoran.heimdal@vegvesen.no> 
Sendt: 8. januar 2020 14:09
Til: Renate Hemmingsen <Renate@snnregnskap.no>
Emne: G.nr. 38-1
 
Hei Renate!
 
Her er utsnitt fra reguleringsplan fra 2011.
 

mailto:jaoran.heimdal@vegvesen.no
mailto:Renate@snnregnskap.no


 
Mvh
Jøran Heimdal
 



Fra: Tim Ringberg
Til: Heimdal Jøran
Kopi: torhild.hauan@gmail.com
Emne: Innspill E8 Sørbotm - Laukslett - egne utbyggingsplaner
Dato: onsdag 8. januar 2020 13:27:16
Vedlegg: doc03991520200108133946.pdf

Det vises til telefonsamtale.

Som nevnt eier vi gnr 27 bnr 4 i Tromsø kommune. Vi har planer om å føre opp 3 utleiehytter allerede i år i det
området hvor jeg har sirklet inn på kartet. Jeg tror ikke det skal komme i konflikt med planene om Ny E8 og bru
men for ordens skyld ber jeg om en tilbakemelding dersom dere ser noen problemer.

Vi håper også at dere raskt gir en positiv tilbakemelding til kommunen i forbindelse med byggesøknaden når
den tid kommer.

Advokat Tim Ringberg
Postboks 466
8001 Bodø
Tlf kontor +47 977 37000 Mobiltlf: +47 996 14912
Besøksadresse: Storgata 48, 4. etg.

mailto:jaoran.heimdal@vegvesen.no
mailto:torhild.hauan@gmail.com









Fra: Heimdal Jøran
Til: Vidar B Jørgensen
Kopi: Hanssen Kathrine; Eliseussen Thomas
Emne: SV: E8 Ramfjord
Dato: torsdag 9. januar 2020 08:37:11
Vedlegg: R13.pdf

Hei Vidar!
 
Vedlagt er reguleringsplantegning fra 2011, linjen vil i stor grad være lik på den reviderte
reguleringsplanen.
 
Mvh
Jøran Heimdal
 
Fra: Vidar B Jørgensen <vibro21@gmail.com> 
Sendt: torsdag 9. januar 2020 08:18
Til: Heimdal Jøran <jaoran.heimdal@vegvesen.no>
Emne: E8 Ramfjord
 
Hei Jøran!
 
Jeg er en av arvingene til hytta som ligger i Kjoselvbukta ved Leirbakken, like ved den planlagte
brua over Ramfjorden. I påvente av den nye reguleringsplanen kan det være interessant å se på
den gamle regplanen fra 2011. Kan jeg få tilsendt en kopi av den?

mvh
 
Vidar Brox Jørgensen

mailto:jaoran.heimdal@vegvesen.no
mailto:vibro21@gmail.com
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TEGNFORKLARING


Tromsø kommune
Rådhuset, pb. 6900, 9299 Tromsø


E 8, Sørbotn - Laukslett
Forslag til reguleringsplan







Til Statens vegvesen 
Region Nord        Sørbotn, 11. januar 2020 
 
 
Trond Håvard Varvik 
Sørbotnvegen 199 
9027 Ramfjordbotn 
 
 
Høringsuttalelse til regulering for ny E8 Sørbotn- Laukslett vestre trase 
 
Jeg er eier Gnr/bnr 35/16, Sørbotnvn. 197, og 35/43 Sørbotnvn. 199.  
 
Jeg registrerer at planarbeidet vil berøre mine eiendommer og ønsker å spille inn at adkomsten til 
mine eiendommer må tas hensyn til ved planlegging og gjennomføring av prosjektet.  
 
En særlig bekymring er Mostadbrua over Sørbotnelva, som er oppført av Tromsø kommune. Tromsø 
kommune har ingen intensjon om å vedlikeholde og utbedre denne brua som tjener til adkomst for 
fire eiendommer på vestsiden av elva, og tillegg brukes en del av besøkende som skal bruke naturen. 
I forbindelse med opprustningen av infrastrukturen i planområdet er det naturlig at denne brua 
opprustes eller nybygges i forbindelse med at den nye E8 gjør området på vestsiden av Ramfjorden 
mer tilgjengelig og interessant for allmennheten med påfølgende økning i trafikken. 
 
Jeg ber derfor om at ny eller opprustet Mostadbru blir tatt med i den detaljerte reguleringsplanen og 
vegvesenets prosjektering og kostnadsoverslag. 
 
Mvh 
 
Trond H. Varvik 
 



From: Magnar Richardsen <magnar.richardsen@outlook.com> 
Sent: 12. januar 2020 17:05 
To: Firmapost 
Subject: 19/283853 
 
Categories: Torhild 
 
Deres brev av 17.12.2019 – varsel om oppstart reguleringsplan E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trase`. 
 
Tilsvar ut fra invitasjon om innspill / relevante opplysninger. 
 
Jeg har i utgangspunktet syn på trasevalget som totalt forkastelig.  Dette ut fra fremtidig 
trafikkutvikling, der østre alternativ som var valgt var en naturlig og rasjonell plan som på en enkel 
måte kunne knyttes til tunell som lenge har vært planlagt for kortere og sikrere veg til Tromsø. Bru 
over Ramfjorden fremstår som en ufattelig sak. Det er da ingen øy som skal knyttes til fastland. 
Mengden ustabil masse på begge sider av planlagt brofeste er betydelig. Dette samt bunnforholdene 
som brupelene skal finne stabilt feste i.  
 
Jeg oppfordrer også de som anses som prosjektansvarlige å beregne prisen på de antall meter med 
broer som totalt kommer til å bli ved valg av vestre alternativ, og se det mot den prisen som ble 
fremlagt av vegsjefen. Ved å beregne en gjennomsnitts-kostnad pr. meter bro fra Sørbotn til 
Laukslett, så ser en med priser som vegvesenet selv har fått ved anbud på ved ordinær bru (2019 
priser) at kostnaden bare på buene overgår den summen vegvesenet har oppgitt for hele 
vegprosjektet. Her er noe som alminnelige folk ikke skjønner logikken i. Det behøves ingen 
matematikkgeni for å skjønne at det er noe her som ikke stemmer med oppgitt kostnad for 
totalprosjektet som vegvesenet har oppgitt og «nye veger» har kopiert. 
 
Ut over dette så er det naturlig for meg å reagere på trase`-valget da veien er planlagt gjennom mine 
hus som står på eiendommen. (eiendom 27/4 Laukslett). 
 
Hilsen Magnar Richardsen 







Fra: Odd Harald Johansen <odhjohan@gmail.com> 
Sendt: 20. januar 2020 12:41 
Til: Heimdal Jøran; Firmapost; odhjohan@online.no 
Emne: E8 vestersiden Ramfjord 
 

Odd Harald Johansen 

Andersdalvegen 345 

9027 Ramfjord 

1; Jeg må få bedre tilgang til min eiendom 35/13 over E8 med en forlengelse av skogsveg fra 

undergang på naboeiendom. 

2; De private vannverkene må vidreføres som de er i dag. 

3: Det må være god ankomst til skogsarealet ovenfor ny E8 på eiendom 37/1 og 37/3 

4; Veien må trekkes lengre opp i terenget på eiendommene 36/4, 37/2 og 37/1 ,37/3 slik at ny 

vei kommer langt fra husene 

5:Sterkt kritisk til utfylling i sjø mellom Kobbenes og Kjørnes 

6: HVILKEN NEGATIVE KONSEKVENSER FÅR RAMFJORDEN NÅR DET KOMMER 

EN NY TERKEL I FJORDEN. Den analysen vil jeg ha på boret  



Statens vegvesen Region Nord
v/prosjektleder Jøran Heimdal

jaoran.heimdal(%vegvesen. no

Tromsø, den 22. januar 2020
Vårref:JA/1140

Deres ref.:

E8 SØRBOTN - LAUKSLETT, VESTRE TRASE-

Undertegnede representerer Hilde Karlsen og Raymond Anthonsen, hjemmelshaver til
eiendommen 39/9 i Tromsø kommune. Mine klienter fikk grunnbokshjemmel til forannevnte
eiendom 13. 05. 2011 etter at det ble vedtatt at ny E8 skulle følge østre trase'.

Mine klienter er sterkt kritisk til etableringen av ny ES nær deres eiendom. Etter hvajeg
forstår legges det opp til omfattende naturinngrep, jf reguleringsplan frå 2011 hvor det er
planlagt fullkanalisert T-kryss for tilknytning av Fylkesveg 294.

Av deres brev til grunneieme, datert 17. 11.2019 opplyses skal gi bedre trafikksikkerhet og
bomiljø langs dagens E8 gjennom Ramfjord. Ulempene blir imidlertid flyttet til eiendommene
på vestsiden hvor det formodes at ulempene blir betydelige. Særlig gjelder dette eiendommen
for mine klienter som vil fa både støy og støvplager, ikke bare fi-a ny E8 men også særlig frå
planlagt bru som vil ligge betydelig over bebyggelsen i høyde.

Etter hva mine klienter erfarer vil det heller ikke videreføres planer om egne adkomster og
bruer frå vegen til utmarksareal og fjell. Som du kanskje kjenner til er egne private vannverk
og brønner etablert her. Vann- og avløpssituasjonen er uavklart i planverket. Det er heller ikke
tilfredsstillende for dagens grunneiere å fa etablert fri ferdsel over eiendommen.

Frå denne side anmodes det om en tilbakemelding av planarbeidet generelt, og spesielt for
området i tilknytning til mine klienters eiendom.

Frå denne side opplyses at det vil vurderes krav om innløsning av forannevnte eiendom
grunnet støy, støv og redusert bomiljø.

Inntil dette besvares vil eiendommen bli forsøkt solgt.

Advokatselskapet Angell AS
Strandtorget 3 - Postboks 488 - 9255 Tromsø

telefon (+47) 48 20 74 10 . faks 77 68 01 40 . j@ijonnyangell. no . Org. nr. NO 914 775 094



Side 2 av 2Advokat Jonny Angell

Imøteser snariig tilbakemelding.

Med

fokat mna



Fra: Ann Rita Robertsen
Til: Hanssen Kathrine
Kopi: trond.arne.nilsen@hotmail.com
Emne: Ad. mrk. 19/283583
Dato: mandag 27. januar 2020 00:30:01

Viser til brev  av 17.12.2019 vedrørende varsel om oppstart av reguleringsplan
E8 Sørbotn_Laukslett, vestre trasè. 

Slik vi forstår vil eiendom gnr 37, bnr 10 i høyeste grad bli berørt av
ovennevnte planer. 

Vi har, gjennom korrespondanse i nesten 2 år, fått forståelse av at det ikke er
aktuelt å overta denne eiendommen, til tross for at Vegvesenet har tatt seg til
rette på den i ca 20 år. Siste brev av 17.12.2019 tilsier jo noe helt annet.

Vi har forøvrig fortsatt ikke fått noe svar fra Kristine Wilhelmsen på siste mail
av 10.11.2019 (sendt feil, men sendt til riktig, oppgitt mailadresse pr
1.12.2019). Er denne personen ansatt hos dere??

Hvordan er reguleringsplanen tenkt i forhold til berørte grunneiere? Vil
oppstart medføre ekspropiering av tiltenkt grunn? 

Vi ønsker å få vurdert vårt forslag i siste tilsendte mail (se mailtråd under)
snarest, slik at vi kan bli ferdig med dette. Ber dere også og undersøke hvem
som sitter på denne saken i dag.

Snarlig tilbakemelding ønskes!

Med hilsen

Trond Arne Nilsen og Ann Rita Robertsen

-------- Videresendt melding --------
Emne:Fwd: Fwd: Befaring på eiendom 37/10 - Fv294
Dato:Sun, 1 Dec 2019 19:46:39 +0100
Fra:Ann Rita Robertsen <anrrober@online.no>
Til:kristine.wilhelmsen@vegvesen.no

mailto:kathrine.hanssen@vegvesen.no
mailto:trond.arne.nilsen@hotmail.com
mailto:anrrober@online.no
mailto:kristine.wilhelmsen@vegvesen.no


Hei

Se mail nedenfor. Beklager at den ble feilsendt, men prøver igjen.

Mvh Ann Rita Robertsen

-------- Videresendt melding --------
Emne:Fwd: Befaring på eiendom 37/10 - Fv294
Dato:Sun, 10 Nov 2019 18:33:11 +0100
Fra:Ann Rita Robertsen <anrrober@online.no>
Til:"kristine.wilhelmsen@vegvesen"@no
CC:Trond-Arne Nilsen <trond.arne.nilsen@hotmail.com>

Hei

Viser til tidligere kontakt i saken. Jeg har nå gått gjennom alt jeg har av bilder,
og jeg har ikke klart å finne bilder som viser hvordan det så ut på stedet
tidligere, før utfylling.

Vi foreslår derfor at dere tar en avgjørelse på hvordan denne problemstillingen
skal løses på minnelig vis. 

Her kommer noen forslag fra vår side:

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

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

Det er forøvrig ikke funnet noen dokumentasjon på tillatelse for utfyllingen,
og vi ønsker nå å få en avgjørelse på saken. Svar utbes på følgende
mailadresser: trond.arne.nilsen@gmail.com og
ann.rita.robertsen@gmail.com

Hører fra dere snarest!

Med vennlig hilsen

Trond Arne Nilsen (arving og representant for avdøde hjemmelshaver Odd-
Ivar Nilsen) og

Ann Rita Robertsen

-------- Videresendt melding --------
Emne:Befaring på eiendom 37/10 - Fv294

mailto:anrrober@online.no
mailto:trond.arne.nilsen@hotmail.com
mailto:trond.arne.nilsen@gmail.com
mailto:ann.rita.robertsen@gmail.com


Dato:Thu, 22 Aug 2019 07:32:07 +0000
Fra:Lyngra Odd-Helge <odd-helge.lyngra@vegvesen.no>
Til:anrrober@online.no <anrrober@online.no>

Viser til befaring med deg og Trond Arne Nilsen. Vi ble enige om at grunneierne
skaffer tilveie bilder som viser hvordan plassen som er blitt fylt ut til busslomme så
ut før utfylling fordi det ble vanskelig å fastslå hvor mye masser som skulle fjernes
for å få plassen tilbake til det den var opprinnelig.
 
Vi ber Dere følge saken videre opp med Statens vegvesen v/ Kristine Wilhelmsen e-
post: kristine.wilhelmsen@vegvesen.no
 
 
 
Med hilsen
Odd-Helge Lyngra

Statens vegvesen, Vegavdeling Troms, Drift og vedlikehold
Mobil: +47 90097588 epost: odd-helge.lyngra@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost-nord@vegvesen.no

 
 

mailto:odd-helge.lyngra@vegvesen.no
mailto:anrrober@online.no
mailto:kristine.wilhelmsen@vegvesen.no
mailto:odd-helge.lyngra@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost-nord@vegvesen.no


Fra: Janne K. Karlsen
Til: Firmapost
Emne: Spørsmål vedrørende nye E8
Dato: mandag 27. januar 2020 10:29:22

Hei,

Har tre ting vi lurer på i forbindelse med nye E8, men er usikker på om det nå er
tidspunktet å spørre om disse tingene eller hvordan vi skal gå fram for å få svar på
spørsmålene vi har.

Min mann og jeg eier eiendommene 39/5 og 38/4 som begge blir berørt av den nye veien. I
tillegg eier vi 39/7/6 som ikke direkte kommer i kontakt med den nye veien slik vi forstår
det nå.

 

1: Grunnforholdene på «Nesset» er vel gjerne morene og leirjord, vi har tidligere hatt
jordras og er bekymret for at hele området vil bli berørt når dere startet utgravningen til der
veien skal gå. Vil dere foreta geologiske undersøkelser på for eksempel 39/7 for å sjekke
om vi er trygge at vi ikke helt plutselig sitter midtfjords?

2: Når det gjelder 39/5 lurer vi også på siden området skal reguleres, og slik vi har forstått
det nå vil ny påkjøringsvei komme over vår eiendom. Er det mulig at eiendommen
reguleres til boligformål siden området ikke vil være eller har vært benyttet til
landbruksformål siden en gang på 80 tallet?

3: Hvordan vil vi på 38/4 og 39/5 få tilgang til marka ovenfor nye E8?

 

Med vennlig hilsen

Janne og Rune Karlsen

Grunneiere

mailto:Firmapost@vegvesen.no


Fra: Ronny Andre Lyngmo <ronnyalyngmo@hotmail.com> 
Sendt: 27. januar 2020 17:32 
Til: Firmapost 
Emne: Nytt startskudd for E8 Ramfjord 
 
Spørsmål og innspill til ny E8 inn til Tromsø.  
 
Mener denne løsningen ikke har den rette miljø tanken i seg.  
- Denne løsninger flytter miljø forurensningen til vestre side av Ranfjorden. 
- løsningen binner opp mulig utvidelse av boligbygging fra Tromsdalen til hungeren  
- løsningen gir dårligere fremtidig utnyttelse av natur for friområdet.  
 
Hvorfor tenker dere ikke på dette når planene utarbeides.  
 
Tunell fra Sørbotten til Ramfjord Moen der Ullsfjord forbindelsen knyttes sammen, for så å gå videre 
til Tromsdslen nord for bruen ved Tromsdal elven som da vil ha beste tilknytning til tunellen E8 
under sundet.  
Da er arealet frigjort til boliger og friluftsområdet.  
Det er rett for fremtiden og byutviklingen videre.  
Tunnelene bygges med filtrering av luft og kull filter for å ta forurensende lukt og støv.  
 
Kommunen og statens vegvesen må være mere fremtidsrettet i måten dem tenker og planlegger.  
 
Ønsker dere tenker nøye gjennom planen.  
Fremtiden er viktig og ikke minst miljøet.  
 
 
Mvh.  
 
Ronny Andre Lyngmo  



GUNNAR NERDRUM

Fiskergata 6

9008 TROMSØ

Telefon 958 43 304

E-post:gn@gune.no

0 5 FEB 2020
Statens vegvesen

Tromsø, 30. januar 2020

Statens vegvesen

Postboks 1010 Nordre Ål

2605 LILLEHAMMER

Uttalelse i forbindelse med informas onsmotet 27.01-2020.

1. Jeg var på «folkemøtet» 27.01 av ren interesse for saken.

Men er det ikke en stadfestet reguleringsplan allerede for østre

alternativ? Jeg mener at det ble i 2012 stadfestet en reguleringsplan, som til og

med fikk de øverste myndigheters godkjenning? Jeg mener å huske at

Regjeringen godkjente trasevalget, - mot Vegvesenets protester.

Er dette riktig, - eller er det feil? Hvis det er riktig, er det jo ingen vits i

å arbeide fram en ny reguleringsplan.

2. Når vi får høre at det ikke er fastsatt hva slags bru vi skal, ha er det

meget bekymringsfullt. - Fortsatt er altså det ikke fastsatt! Etter rundt 25 år!

(Jeg fikk i Paris, for 25 år siden, som advokat, en forespørsel om å

representere en grunneier på vestsiden. Jeg sa OK, men tilføyde at jeg ikke var

overbevist om at det hun sa var riktig. -Og det viste seg at det ikke var riktig

heller.)

Jeg peker på at Norsk Geoteknisk Institutt karakteriserte i 2012 vestre

alternativ som det mest risikofylte område i distriktet. Statens vegvesen har ikke

foretatt grunnboringer. -- Det må jo ha vært for å forlede folk. Brua over

Breivikeidet er et sørgelig eksempel på dårlig ingeniørarbeid.



3. I møtet sa prosjektlederen og sa at det var ikke interesse for å

sammenlikne de to alternativene. Han ville endog -pa spørsmål fra meg - ikke

opplyse hva ostre alternativ kostet.

Dette likner jo på forledelse å kjøre gjennom prosjektet, - uansett

kvalitet og kostnader. Nå er det bare det vestre alternativ som blir presentert.

Vegvesenet ønsker kun å presentere det vestre alternativ for å slippe en

sammenlikning mellom det vestre og det østre alternativ.

Det vi må ha, er et realistisk alternativ mellom de to sidene.

4. Et realistisk alternativ krever en sammenlikning.

Vi fikk vite på møtet at det ikke var noe alternativ. -- Her er det en

saksbehandler i Samferdselsdepartementet, som har pålagt Statens vegvesen å

utrede vestre alternativ til en angitt kostnadsramme ...

Men hva om man kort og godt krevet de midler som behovdes? -- Det

er ikke så forferdelig mye.

Vi diskuterer en firefeltsveg på Stakkevellvegen i Tromsø. I Oslo

diskuterer man en firefeltsveg noen kilometer på Drammensvegen. Det er svære

kostnader.

V ed denne østre løsningen kommer man rett foran Tindtunnelen. -

Tenk om vi kunne organiserer oss slik at vi kunne legge opp til en virkelig

framtidsrettet vegløsning?

Vennlig hilsena,4--+
Gunnar Nerdrum



REF. 19283853 

Liv-Grete og Karstein Johansen 

Sakariasjord 20 

9027 Ramfjordbotn     30. Januar 2020 

 

 

 

Statens veivesen  

Postboks 1403 

8002  BODØ 

 

Innsigelse til reguleringsplan E8 Sørbotn- Laukslett, vestre trase 

 

Vi kjøpte hus og etablerte oss i nåværende bolig i 1997 for å ha god avstand til E8. Når det allikevel er 
slik at veien blir lagt et steinkast fra vårt hjem her i Sørbotn, ber vi om at den blir til minst mulig 
ulempe og støy for oss.  

Til opplysning så har vi i lag med naboene her et privat vannverk, som tydelig blir berørt av den nye 
planlagte traseen over oss. Dette ber vi om at dere også tar ansvar for, slik at vi ikke mister vårt rene 
kildevann og brønn.  

Annet: Området på øvresiden av oss som dere nå planlegger ny vei på, er et mye brukt fritidsområde, 
sommer som vinter. Vi minner da om at dette må en ta hensyn til for framtidig bruk av området når 
en svært trafikkert vei må krysses.  

 

Hilsen 

Liv-Grete og Karstein 

Sign. 

 

 

 

 

Sak. 19/283853 



Fra: rolf-øystein sandvoll <overdrive57@gmail.com> 
Sendt: 30. januar 2020 00:25 
Til: Firmapost 
Emne: saksnummer 19/283853. 
 

Det er idiotisk å fortsette og krokkjøre om Ramfjord og Vollan når man skal sørover fra 

Tromsø. Vegvesenet har jo også oppdaga at den rette linja går fra Tromsø over 

Malangshalvøya sørover. Dermed kan man jo bare droppe noen utbygging gjennom 

Ramfjord, og heller bygge en ny forbindelse sørover fra Rya/ Vikran opp til Heia. På den 

tiden det tar å kjøre fra Heia rundt Vollan, vil man med ei slik løsning allerede være i 

nærheten av Vikran.  

Man vektlegger altfor lite løsninger som korter avstander og dermed vil være klimavennlige 

som følge av kortere kjøreavstander. Det er ikke nødvendig å forfølge gamle løsninger fra 

tida med hest og kjerre, og hvor tunneler og fjordkrysninger var teknisk umulige.  

Ei slik gammel og dårlig løsning er fortsatt veibygging og krokkjøring om Ramfjord / Vollan. 

Den beste løsninga her er å bygge Rya/Vikran -Heia. Ei slik løsning vil også tilby korteste 

løsning for de som skal nordover via Vollan. På Malangshalvøya finner man natur som enkelt 

svelger en firefelts vei av høyeste standard. Når man skal bygge løsninger for evigheten er 

prisen underordnet. Det vil nå være langt bedre å investere oljepenger i landet framfor i 

utenlandske aksjer. Dessuten er det denne løsninga en eventuell togtrasè også vil måtte følge. 

Den nest beste løsninga fra Tromsø og sørover er å krysse Ramfjord ved Ramfjordnes/ 

Sandvikeidet enten via bru eller synketunnel, legge veien opp Andersdal og fjellkrysse via 

tunnel ut i Lavangsdal ved Smalat, for så å sluttføre utbedringa av søndre Lavangsdal. For 

den tida det tar å kjøre fra Sandvikeidet til Leirbakken vil man ved denne løsninga allerede 

være i sørenden av Lavangsdalen. Det er bare å gjenta at pris er underordnet når man bygger 

for evigheten, og oljefondet har en farlig størrelse. Med denne løsninga unngår man også 

skredområdene rundt Sarastein i Lavangsdalen. 

Altså bør man la Ramfjord og naturen der ligge i fred. Ramfjord er ei forlenget gammeldags 

krokkjøring. Rya/Vikran-Heia eller Andersdal/Lavangsdal er langt bedre løsninger som 

både korter tidsbruken betraktelig, men også legger veien i områder hvor det er plass til 

veibredde og veiskuldre. Det er det ikke plass til i trange og bratte Ramfjord. 

Videre bør Ullsfjordforbindelsen droppes. Også her er det avstander som er viktigst, og da 

avstanden Tromsø-Lyngen. Man forkorter ingen vei med Ullsfjordforbindelsen. Men man 

forkorter vei Tromsø-Lyngen ved å bygge en tunnel mellom Kroken og synkebrua på 

Breivikeidet. En slik tunnel bør bygges også med hensyn til syklister, slik at det kan sykles 

mellom Tromsø by og golfbanen nær Breivik fergeleie. Ullsfjorden kan fortsatt krysses med 

ferge, gjerne selvstyrende elektrisk. Her burde det også kunne være mulig å bygge et 

fergestopp i Jøvik/ Ullsfjord. 

En tunnel Kroken-synkebrua Breivikeidet ville forkorte avstanden nordover dramatisk, på 

samme måte som en veiløsning Vikran/ Rya - Heia ville forkorte avstanden sørover. 

Jeg savner geografisk innsikt og forståelse fra Vegvesenet, og mere aktive innspill for 

hvordan man kan bygge veier som forkorter avstander, og legges i bedre terreng for moderne 

veier. 

La Ramfjorden hvile i fred som den er. All vei gjennom Ramfjord er å kjøre gjennom ei 

bakevje. Alle andre løsninger er langt bedre og evner å forkorte avstander. 10 milliarder brukt 

på prosjekter rundt en av landets ledende byer er ikke kostbart. Det er langt bedre å bruke 

penger på å bygge landet framfor å vedde i tvilsomme aksjer. 

Nei trafikken framover vil ikke øke. Mens distriktene nå dør ut er det kun fra boligområdene 

rundt bykjerner at trafikken vil opprettholdes, sammen med noe helgekjøring ut til hyttefelt. 



For Tromsø by betyr det hyttefelt i Bardu og Lyngen, altså tunnel nordover fra Kroken og vei 

sørover Malangshalvøya. 

Hovedsaken av tungtransport er laksekjøring fra yttersida av byen Tromsø, som ville tjene på 

ei veiløsning Heia-Rya. 

Sånt er det. La Ramfjord hvile i fred. Det er mer enn nok vei i Ramfjord for gjenværende 

trafikk. Bygg annerledes og forkortende, og derigjennom mindre forbruk av alt mulig. 



Fra: Ramfjord Utviklingslag
Til: Firmapost
Emne: HØRING ANG. E8
Dato: fredag 31. januar 2020 09:58:21

Ramfjord utviklingslag har på styremøte den 30.01.2020 tatt opp et mulig problem
med vannforsyning til de som bor i de berørte områdene. 
Vedtak: Viktig å trygge vannet til alle som blir berørt på vestsiden og Laukslett,
disse plassene har private vann. Dette bør gjøres på best mulig måte og uten problemer for
de som blir berørt.
Med vennlig hilsen
Eli Storli
Ramfjord utviklingslag

mailto:Firmapost@vegvesen.no


Fra: Håkon Omma
Til: Heimdal Jøran
Kopi: Firmapost; Hanssen Kathrine
Emne: E8 Ramfjord mrk. 20/8402
Dato: lørdag 1. februar 2020 15:34:56
Vedlegg: E8 Ramfjord.pdf

Vedr. adkomst/undergang eiendom g.nr. 35, b.nr. 25

Ved utvidelse ny E8 i Sørbotn/Lavangsdalen må eksisterende undergang  forlenges og
traktorvei må legges oppå skjæringa over skredforbygninga.  Dette pga. at skjæringa
kommer på det flateste området på hele eiendommen.  Adkomsten blir derfor mye
dårligere enn i dag. Det er ulent terreng ovenfor dagens flate parti.  Derfor må traktorveien
være lengre enn i dag.
Vedlagt følger kart med tegning av adkomst.
Vi kan nås på tlf. 91694902/ 47029170

mvh. for Magnhild Nilsen

Noralf Nilsen/ Håkon Nilsen Omma

mailto:jaoran.heimdal@vegvesen.no
mailto:Firmapost@vegvesen.no
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Fra: Geir Widding
Til: Hanssen Kathrine
Emne: Nye E8 - anmerkninger av brønn etc tilhørende 35/81
Dato: mandag 3. februar 2020 09:31:35
Vedlegg: image001.gif

Kart merket brønn etc Vegvesenet.pdf

Hei!
 
Viser til møte sist mandag på rådhuset, samt samtale i etterkant av møtet der du oppfordret til å
melde inn «relevante ting» i forbindelse med planlegging av nye E8.
 
Undertegnede er medeier i 35/2,35/11 og har hytte på eiendommen 35/83 mellom Sørbotnelva og
Reipkrokelva. På vedlagte kartutsnitt har jeg tegnet inn «relevante ting» inkl brønn.
 
Området der veien er tegnet inn er knapt 200 m overfor hytta og vil selvfølgelig berøre oss i betydelig
grad. Det ideelle for oss er at veien legges så langt opp som mulig og den i tillegg blir "skjært" ned i
terrenget i stedet for at det kommer ei høy bru over Reipkrokelva. Antar det vil gi mindre veistøy. 
 
I forbindelse med byggingen er det etter det jeg forstår planlagt en anleggsvei langs eksisterende
skogsvei til både vår hytte og hytte på 35/9. For oss vil dette medføre en betydelig ulempe fordi dette
området er opparbeidet både til lekeareal for våre barnebarn og lagt til rette for parkering av
campingvogner og tilhengere. Har andre tilkomster til brua over Reipkrokelva vært vurdert? Når ser
man for seg at denne anleggsveien evt blir etablert/tatt i bruk?
 
Både hytta, området rundt og fjellet er betydelig brukt og jeg håper at det vil bli lagd en undergang slik
at tilgjengeligheten til fjellet fortsatt vil bli mulig.
 
Når det gjelder eksisterende brønn antar jeg at vannet vil bli forurenset av veien. Hvordan løses
dette?
 
Har tatt inn over meg at veien vil komme «rett over hyttetaket».  Derfor ønsker jeg å påvirke det jeg
kan påvirke for at ny E8 skal bli en greiest mulig nabo.
 
Ønsker å bli orientert om fremdriften av E8 og spesielt anleggsveien som er planlagt rett forbi hytta
vår.
 
 
 

Geir Widding
 Widding Kaffesystemer, P.b. 75, N - 9251 Tromsø
T: +47 90 92 35 74  E: geir@widdingkaffe.no

 
 
 

mailto:kathrine.hanssen@vegvesen.no
mailto:geir@widdingkaffe.no










Breivikeidet utviklingslag 

Sjursnesvegen 12 

9027 Ramfjordbotn 

 

 

Statens vegvesen 

          4. februar 2020 

 

HØRINGSUTTALELSE PLANFORSLAG E8 SØRBOTN - LAUKSLETT 

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

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

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

Flere lange bruer øker kostnadene på prosjektet. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 

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

 

Mvh 

Breivikeidet Utviklingslag 



Fra: Odd Altmann
Til: Firmapost-nord
Emne: Merknader til E8sreg.plan for vestre trase
Dato: tirsdag 4. februar 2020 07:21:07

Jeg støtter Tindtunnelens merknader for regplan vestre trase.
 
Med hilsen
Odd Altmann

mailto:firmapost-nord@vegvesen.no


Sørbotn Grunneierlag 

C/O Sommerlystvegen 23 
9012 Tromsø       Tromsø 4/2-2020 

 
 
 

Statens Vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 

2605 Lillehammer 
 
 

19/283853 
HØRINGSUTTALELSE – E8 RAMFJORD, TROMSØ KOMMUNE 

 
Sørbotn Grunneierlag registrerer at Samferdselsdepartementet har besluttet at 
nye E8 bør legges i vestre trase, med bru over Ramfjorden. Som følge av dette 

har Statens Vegvesen fått i oppdrag å revidere reguleringsplanen fra 2011. 
 

Grunneierlaget konstaterer at Samferdselsdepartementet ikke har funnet tiden 
moden til å planlegge en ny innfartsvei hele veien inn til Tromsø sentrum. Dette 

beklager vi sterkt da vi mener at tiden er overmoden for å lage en helhetsplan 
som viser ny innfartsvei til Tromsø sentrum sammen med en ny 
Ullsfjordforbindelse.   

 
Vår vurdering av vestre trase vil først fokusere på noen overordnede vurderinger 

som gjelder fjord økosystemet og fjordlandskapet. Vi vil også komme inn på 
hensynet til den lakseførende elva i Lavangsdalen (Sørbotn elva). Vi 
kommenterer også hensynet til elgtrekket i dalen. Deretter har vi kommentarer 

til plassering av trase samt til hensynet til utmarksavkjøringer samt til den 
eksisterende skiløypa i Lavangsdalen. 

 
Konsekvensutredninger 
Sørbotn Grunneierlag vil på det sterkest påpeke behovet for at det gjennomføres 

grundige konsekvensutredninger mhp fjordlandskapet og fjordøkosystemet. 
Lokalsamfunnet i Ramfjorden er og har vært veldig nært knyttet til livet i og på 

fjorden.  
 
Fiske på fjorden har vært en viktig næring for småbrukene langs fjorden i 

uminnelige tider. I dag er det et utstrakt isfiske som i vintersesongen utøves 
daglig av flere fastboende. Dette er en tradisjon som går flere hundre år tilbake i 

tid. Ramfjordisen var faktisk i sin tid reservert for Prestegården i Tromsø til å 
drive selfangst . 
 

Grunneierlaget forutsetter derfor at det gjennomføres supplerende 
konsekvensutredninger (tillegg til de som var gjennomført før 2011) på 

fjordøksosystemet. Disse må baseres på dagens trase med brokar/utfyllinger og 
event utfyllinger i fjæresonen. 
 

Grunneierlaget vil også påpeke at event utfyllinger/brokar vil kunne påvirke 
vannsirkulasjonen/vanngjennomstrømningen i fjorden. Dette vil naturligvis ha 

betydning for forholdet mellom saltvann og ferskvann men også 
okysgenopptaket i fjorden.  



 

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

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

 
Deretter forutsetter Grunneierlaget at inngrepene i tilknytning til den 

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

både nært elva og i elva. 
 

Utmarksavkjøringer – Skiløypa - Stier 
Sørbotn Grunneierlag vil påpeke behovet for at grunneierne i det berørte 
området blir sikret god tilgang med traktor til sine utmarksteiger. Vi forutsetter 

at Grunneierlaget snarlig blir inviterte til å komme med konkrete innspill på 
dette. 

 
Grunneierlaget vil også påpeke at eksisterende stier til utmarka må sikres en 

fortsatt adkomst etter at utbyggingen er gjennomført. 
 
Vi vil også påpeke at den eksisterende skiløypa i dalen må sikres i forbindelse 

med den nye traseen. Vi har bla behov for å kysse ny trase ved Mostad der det 
planlegges bru over Sørbotn elva.    

 
Elgtrekk   
Sørbotn Grunneierlag vil påpeke at det går et viktig elgtrekk langs hele 

strekningen fra Mostad til brohodet. Dette er også et viktig beiteområde for elg 
særlig vår-sommer-høst.  

 
Her forutsetter vi at det blir tatt nødvendige hensyn slik at trekket og 
beiteområdet kan ivaretas på best mulig måte.  

 
Utfyllinger i fjæresonen 

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

 
Vi mener at en utfylling i fjæresona vil gjøre ubotelig skade både på 

fjordlandskapet og fjordøkosystemet i fjorden. I tillegg vil det medføre at traseen 
vil bli veldig eksponert og forårsake mye støyforurensing i fjorden. 
 

Gatelys 
Sørbotn Grunneierlag forutsetter at det ikke bygges gatelys langs den nye 

traseen. En økt lysforurensninga av fjordlandskapet vil være svært uheldig.  
 
 

 
På vegne av styret 

Ivar Haugen 
Styreleder 



 
Hanslarsanes Gnr.39 Bnr.1, - Solbakken 23, 28 og 30 
Henny og Arild Karlsen    
Solbakken, Hanslarsanes,   Mobil nr:   906 60576 
9027 Ramfjordbotn.  Telefon nr:  776 92258 
 E–post: arild.karlsen@gmail.com 
 
 
  Dato: Ramfjordbotn  5.02.2020 
Til: Statens Vegvesen, 
v/ prosjektleder Jøran Heimdal. 
Planleggingsleder Kathrine Hanssen,  
Mellomveien 40, 
9291 Tromsø. 
 
 

Nytt innspill vedr. E8 over vår eiendom Gnr.39 Bnr.1 på 
Hanslarsanes. 
 
Vi viser til møte på Tromsø Rådhus den 27.01.2020 vedr. E8 på vestsiden av Ramfjord. 
 
Ut fra det vi kan se på skissene som ble framlagt har Dere trukket vegen så langt nedover at 
sommerfjøset vårt er inntegnet i kjørebanen på E8 og tydelig nok tenkt fjernet. 
Det vil vi ikke akseptere!   
Vi vil også minne om at en mann fra Tromsø Kommune kom på befaring her for noen år siden i ekstra 
ærende og ba om å få se sommerfjøset! - Før han gikk forkynte han at sommerfjøset var verneverdig 
og ba oss om ikke å rive den. 
  
1: Vi forventer at E8 blir plassert på øvre siden av sommerfjøset vårt, og at fjøset får 
stå i ro uten noen inngrep! – Likevel kommer E8 mer enn nær nok vår bolig! 
 
Vi forventer også at skjæringskanten på nedsiden av E8 på Gårdnr.39 Bruksnr.1 ikke kommer 
nærmere sommerfjøset vårt enn ca. 10-15 meter.  
Alle ser vi at det ikke er noe problem å få til og vi ber derfor Statens Vegvesen om å være vennlig å 
trekke E8 litt lenger oppover slik vi har bedt om ovenfor!  
Vi minner også om at plantegningen fra ca. 2010 viser at E8 var trukket langt nok opp i 
terrenget til at sommerfjøset ble stående urørt og skjæringskanten begynner ca.10 meter lenger 
opp fra fjøset. – Se vedlegg av vegvesenets skisse med mine påtegninger som John Einar  
Pettersen mob. 95779264 også avfotograferte den 5.02.2020. 
Den skissa kan vi akseptere men synes likevel at E8 vegen kommer i nærmeste laget til boligene 
nedenfor! 
 
Vi har planer med hele landområdet nord for sommerfjøset og ned til bolighuset vårt og også med 
området nedenfor innkjørselsvegen til E8.   
Vi vil på nedsiden av E8 og også på nedsiden av vegstykket som leder fylkesvegen inn på E8 ha 
reservert en skogstripe på minst et par titalls meter som støy og støvskjerm tvers over hele 
eiendommen vår.  
 
2: Adgang til vår eiendom på øvre siden av E8: 
Det går ikke fram hvordan løsningen med forbindelsen mellom nedre og øvre del av vår eiendom tenkes 
løst. 
Dette er den viktigste delen av ivaretakelsen av våre interesser og vi ser bare èn tilfredsstillende 
løsning på dette problemet. 
Nemlig ei bru/ overgang over E8 som er dimensjonert nok til å tåle belastningen av en tung 
jordbrukstraktor med last.  
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Hensiktsmessig plassering av brua/overgangen vil være der skogsveien går rett oppover fra 
sommerfjøset. Endelig plassering ser vi best når prosjektet begynner å ta form.  
 
Vi bruker skogen og har de siste snart 45 årene hvert år slept betydelige mengder ved etter 
traktoren ned til sagplassen vår. Vi kan ikke kjøre kilometervis nær sakt rundt halve bygda eller over 
naboeiendommene med slik slepelast hengende etter traktoren bare fordi E8 etableres her!  
 
Om vinteren bruker vi ofte snøskuter for å slepe ned vedlast som ligger så langt oppe i lia at den ikke 
er tilgjengelig for traktor.   
Dette er et så viktig punkt for oss å ivareta at noen annen løsning enn bru over skjæringa kan vi 
dessverre ikke akseptere!  
Ei bru ivaretar dessuten interessene til både oss og bygdefolket og folk fra andre steder som i stor 
grad bruker vår skogsvei når de skal på fjell og skiturer sommer som vinter. 
KONKLUSJON MÅ BLI: Bare ei bro eller en murt overgang slik det er gjort mellom  
Nordkjosbotn og Laksvatn er akseptabel! – Det kravet kommer vi ikke til å gi oss på! 
  
3: Nye skogsveier: 
Skogsvegen vår blir kuttet av ved sommerfjøset. Når man er over brua må en ny skogsveibit etableres 
ovenfor skråningskanten fra brua og fram til den eksisterende skogsveien mot grenseskillet mot 39/5 
som fortsetter oppover til fjellfoten. Se vedlagt foto av vegvesenets skisse med mine påtegninger som 
jeg også sendte inn. Jeg har datert skissen den 6.05.2010. Her ser vi skjæringskanten ligger ca 10 
meter på øvre side av sommerfjøset.  

 
4: Elva: 
Som varslet om tidligere vil vi heller ikke miste elva på nedre del av vår eiendom!  
Vi ser godt for oss hvordan dette bør utføres men vi bør få en god tilbakemelding om hvordan Statens 
Vegvesen tenker dette utført. 
 
5: Hoved vannledning.- et trekkerør på minst 6” legges under E8. 
Før eller siden må man regne med at vann ledningen må skiftes ut.  
For at dette i framtiden ikke skal bli alt for arbeidskrevende med søknader, boring under E8 og dertil 
økonomiske uttellinger krever vi at et solid 6” trekkerør festes til eksisterende vannslange og senkes 
ned til frostfri dybde under E8. Da er det enkelt å putte inn en ny slange når behovet melder seg og i 
tillegg om nye boliger kommer til på Bnr.39/1 er det mulig å få plass til opp til 4 vannrør fra nye 
kummer som kan etableres ved elva ovenfor vegen. Endene på varerøret må markeres på begge sider av 
E8 med varige og lett synlige merkestolper så man lett finner ut hvor det må graves nå det blir aktuelt! 
Vær obs på at varerøret må ligge på 100 % SIKKER FROSTFRI  DYBDE! 
(NB: Vannledningen er dessverre ikke inntegnet på vedlegg Hanslarsanes 2010 plan 180148.jpg). 
 
6: Vannanlegg: 
Når det gjelder vårt private vann anlegg på Hanslarsanes så kommer det fra et lite oppkomme oppe i 
fjellsida. –  
Følgende er tilknyttet:  
Gnr.39/1 
Gnr. 39/19 
Gnr.39/20 
Gnr. 39/23, 28,30 
Gnr. 39/5 NB: Boligen er utskilt og har nå Gnr39/31.  
Gnr. 39/17 hytte. 
 
NB: Ingen flere boliger får tilkoble seg vårt anlegg! Det vil medføre for stort trykkfall ved taping 
spesielt på Bruk nr.23 som ligger høyest på vannledningen og som allerede merker trykkfallet meget 
godt når det tappes i nabohusene, i særlig grad merkes dette når dusjen skal brukes!  Generelt er 
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vanntrykket 4 kg. på B23 men når alle boligene bruker vann samtidig har vi registret ned mot bare ½ 
KG.  Når det er tørre tider blir elva betydelig redusert. Men eventuelt framtidig  behov ved tomtesalg 
fra Gnr.39 Bnr. 1 Kan eventuelt ny/nye kum/kummer etableres like nedenfor vår kum.    
Eventuelle nye utbygginger av større felles bassenger her er uaktuelt! Det vil dessuten føre til 
vannavgifter og unødig store omkostninger for oss i framtiden og det er vi ikke interessert i.  
 

7: Gjerder / støyvoller.   
Det må settes opp gjærer på skjærings kantene på begge sider av E8, - og slik vi ser det bør det være 
gjerder langs E8 på hele strekningen fra Sørbotn slik at dyr ikke kommer inn på veien. Det er bla. mye 
sauer i marka her om sommeren. 
For øvrig ser vi det som en selvfølge at E8 ikke skal medføre hverken praktiske eller økonomiske 
problemer for oss.   
Det er derfor like selvfølgelig at det også blir storsamfunnet v/ Statens Vegvesen som i framtiden 
skal sørge for vedlikehold av både skogsveibru, porter,  gjerder på begge sider av E18, elveløpet under 
E8 og nødvendige støyvoller. 
Det er sikkert variasjoner med hensyn til hva de enkelte grunneierne har behov for å få skriftlig 
avtale om! –  
I dette tilfellet er det vår eiendom det gjelder og vi forventer at vi blir kontaktet før arbeidet 
igangsettes for å bli enig og skrive kontrakter.  

 
8: RASTEPLASS. 
Vi har diskutert planen fra i 2009 der det var tatt med plan om rasteplass nord for sommerfjøset.  
Den gang var vi positiv til dette. - Det er vi ikke lenger!  
Vi vil ikke ha noen rasteplass her på Hanslarsanes pga. støy og bråk, narkohandel mm og ikke minst 
forsøpling i området som kan bli både et alvorlig og irriterende element. Dessuten har vi egne planer 
for området og vil ha en skogstripe mellom oss, E8 og tilførselsvegen til E8. 
 
9: Bussholdeplass. 
Til sist spør vi om Dere har tenkt på at det bør være en busslomme ved innkjøringen til E8?-   
Minner dertil om at dèt ikke må føre til at innkjørings vegen til E8 kommer lenger nedover på Gnr.39/1 
enn det tegningen som ble forevist 27.01.2020 viser. Der ligger vegen på øvresiden at den nederste 
høyspentstolpen ovenfor trafoen!  
 
Dette er ting vi vil ha kontraktfestet før arbeidet igangsettes og vi ber om at Statens Vegvesen tar 
kontakt for å få dette i orden! 
 
En diger granat fra M/S Tirpitz havnet ueksplodert – antakelig i torvemyra mekkom 300 - 400 meter 
ovenfor sommerfjøset. Det er hvis ingen i dag som nøyaktig kan fortelle stedet men er jo greit å vite 
at det er en ueksplodert granat i området.  
  
Vi ber om å få tilbakemelding på disse punktene snarest! 
 
Gi også tilbakemelding på at E- posten er mottatt og registrert! 
 
 
Vennlig hilsen 
Henny og Arild Karlsen 
Gnr.39 Bnr.1, + (Bnr. 23, 28 og 30. 
Gnr.39/20 
 
(NB: Vi benytter anledningen til å opplyse om at det heter ikke Hans Larsa neset slik offentlige forståsegpåere har tatt seg uvane til å sjonglere med! 
Det har vi bekreftelse på fra Statsarkivet! Det første gamle navnet var Hanslarsennæset men de siste mer enn hundre årene har navnet vært registrert 
som HANSLARSANES  i offentlige eiendoms dokumenter. Vi har prøvd å få dette til å synke inn hos bla. kartverket dessverre uten hell. 
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Statens vegvesen 
Postboks 1403 
8002 Bodø 
 
 
E-post: firmapost@vegvesen.no    
Att.:  
 
Vår ref.:  Deres ref.:  Dato:     
2019.867  19/283853  05.02.2020  

 
Uttalelse – Varsel om oppstart reguleringsplan E8 Ramfjord (Laukslett – Sørbotn)  
 
Fiskarlaget Nord viser til oversendte varsel av 17. desember 2019 vedrørende ovennevnte 
reguleringsplan.  
 
Vi har sendt søknaden videre til lokale fiskarlag og vi har ikke mottatt særskilte innvendinger til varsel 
om oppstart av reguleringsplan E8 Ramfjord. Det gjøres oppmerksom på at Havforskningsinstituttet, 
på oppdrag fra Miljødirektoratet, har kartlagt gytefelt for torsk langs kysten. I Ramfjorden er det 
kartlagt et lokalt viktig gytefelt for torsk. Det må vurderes om arbeid som kan forstyrre gytingen og 
påvirke torskens gytesuksess, må gjennomføres utenfor gyteperioden. Videre er det i 
Fiskeridirektoratets kartverktøy, kartlagt områder med ålegresseng bl.a. ved Leirbakken. Dette er en 
viktig naturtype som danner produktive sjøområder og som bl.a. fungerer som oppvekst- og 
beiteområde for mange fiskearter. Ved Leirbakken og inn mot Nordbotn strekker det seg i tillegg et 
bløtbunnsområde som er kategorisert som svært viktig. Bløtbunnsområder er viktige beiteområder. 
De kartlagte ålegressengene og bløtbunnsområdet er viktige marine naturtyper som må prioriteres å 
ivareta og ta tilstrekkelig hensyn til i planarbeidet. 
 
Vi har ingen videre merknader på dette tidspunktet i planprosessen. 
 
Med hilsen 
Fiskarlaget Nord  

 
Jon-Erik Henriksen 
daglig leder    

    
   Eli-Kristine Lund 
   rådgiver  
 
Kopi  
Fiskeridirektoratet 
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Fra: Mange Nymo
Til: Firmapost-nord
Emne: Fwd: E8s planlegging og kunngjøring, overtredelser av pbl (plan- og bygningsloven).
Dato: onsdag 5. februar 2020 18:32:38
Vedlegg: E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden) - Spørsmål om lovhjemmel for planvedtak om ny E8.pdf

Klage på høringssak E8.

 

E8s planlegging og kunngjøring, overtredelser av pbl (plan-og bygningsloven).

 

Vi viser til annonser om reguleringsplan for E8 vestre trase som ble kunngjort i avisene 19.
desember 2019. Denne saken gjelder ugyldig plankunngjøring og høring iht pbl, med
lovstridig innhold og mangler i planprogrammet.

 

Kunngjøring og planprogram viser at trasevalg i kommunedelplan mellom østre og vestre
E8-trase ikke foreligger som plansak til behandling. Det er også lovstridig.

 

Gjeldende planvedtak om trasevalg er regjeringsvedtak i juli 2015 for østre trase. Det var
en stadfesting av kommunestyrets vedtak i 2012 om østre trasevalg, etter innsigelser fra
Statens Vegvesen og tilhørende mekling. Kommunestyret forkastet vestre trase i 2011, mot
protester fra Vegvesenet.

 

Etter vedtakene i 2012 og 2015 har ikke saken om trasevalg vært behandlet i
kommunestyret som er planmyndighet ifølge pbl. Dvs at østre trasevalg er gjeldende
planvedtak for E8 i Ramfjord fra 2012 til i dag og inntil ny behandling i kommunestyret
eventuelt finner sted.

 

Regjeringens «bompengeforlik» i august 2019.

Bompengeforliket omfattet bl a bompengefritak for E8 i Ramfjord. «Forliket» ble også
utvidet til å anbefale flytting av tidligere etablert trasevalg av østre trase over til nytt
trasevalg vestre E8-trase.

 

Samferdselsdepartementet har tilsynelatende oversett at planmyndigheten, kommunestyret
i Tromsø, må behandle og vedta en eventuell endring av trasevalg. Ettersom en slik
endring kan forlenge og forsinke E8s gjennomføring med 2-4 år, så er det høyst usikkert
om kommunestyret vil gå med på en slik endring. En endring av trasevalget er dessuten
samfunnsøkonomisk dårligere med lengre kjøredistanser enn nåværende østre trasevalg.
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E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden) - Spørsmål om lovhjemmel for  
planvedtak om ny E8 


Vi viser til flere henvendelser om trasévalg for E8 Sørbotn-Laukslett, senest deres e-post 4. 


november 2019. 


 


Tindtunnelen Tromsø AS fremholder bl.a. at Kommunal- og moderniseringsdepartementet 


gjorde planvedtak om E8 i østre trasé i 2015. Det hevdes videre at dersom man nå ønsker å 


endre til vestre trasé så må det gjennomføres en ny planprosess. Tindtunnelen Tromsø AS 


kan ikke se at regjeringen har lovhjemmel til å endre fra østre til vestre trasé, og ber om at 


det opplyses hvilken hjemmel som er lagt til grunn. 


 


Samferdselsdepartementet legger til grunn at det er hjemmel til å utarbeide reguleringsplan 


selv om det ev. er i strid med gjeldende kommunedelplan, så lenge det gjennomføres 


planprogram og konsekvensutredning som en del av reguleringsplanen. Etter pbl § 1-5 vil ny 


reguleringsplan gå foran eldre planer eller planbestemmelser for samme areal. Det er 


Tromsø kommune som er planmyndighet i saken. Vi er enig med Tindtunnelen Tromsø AS i 


at trasevalget for E8 formelt sett ikke er endret før det foreligger vedtak av en ny arealplan 


med rettsvirkning. 


 
  


Tindtunnelen Tromsø AS 


 


 


 


  


 


 


Deres ref 


 


Vår ref 


15/1865-102 


Dato 


14. november 2019 


 


 







 


 


Side 2 
 


Når det gjelde den videre fremdriften i planarbeidet vil vi anslå at gjenstående tid til 


planlegging er omtrent det samme for vestre trasé som for østre, jf. også vårt brev 16. 


september 2019. 


 


Med hilsen 


 


 


Hans Einar Nerhus (e.f.) 


avdelingsdirektør 


 


 


Bent E. Skogen 


seniorrådgiver 
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I brev av 9. september 2019 har SD (Samferdselsdepartementet) beordret Statens
Vegvesen til å iverksette vestre E8s planlegging og melde tilbake vedr regplan for vestre
trase og styringsmål. Her overser de fortsatt at planmyndigheten ikke har behandlet en
eventuell overgang fra østre til vestre E8-trase.

 

Vi vedlegger kopi av SDs epost av 14/11-19 hvor SD bekrefter at kommunestyret er
planmyndighet i saken. Det innebærer at SD innrømmer at de ikke har lovbasert myndighet
til å iverksette Vegvesenets nye planlegging, særlig en plan for en trase som ikke er vedtatt
og godkjent av planmyndigheten, og ikke er behandlet av noen som plansak.

 

I samme epost innrømmer SD at østre trase er gjeldende, lovgyldig trasevedtak inntil
kommunestyret eventuelt har behandlet en ny sak om trasevalg.

 

Plan-ordre fra Samferdselsdepartementet mangler grunnlag.

Det må etableres egen plansak om planåpning og nyvurdering av trasevalg i forhold til
vedtatt og stadfestet trasevalg i 2015. En sak om ny vurdering av trasevalg innebærer først
et vedtak om ny planåpning og plankunngjøring med 3-6 ukers høringstid.

 

Deretter må man lage nytt planprogram for ny vurdering av trasevalg med tilhørende KU
(konsekvensutredning) som behandler ulike konsekvenser av valg mellom østre og vestre
E8-trase. Planprogrammets behandling innebærer bl a høringsrunde på 6-8 uker. Hvert
tema i KU skal vise konsekvenser og sammenligning mellom østre og vestre trasevalg.

 

Vegvesenet forsøker nå å ta flere «snarveier» i planprosessen og vil kutte ut en del ledd
som ivaretar innbyggernes, næringslivets og organisasjoners rettigheter til innflytelse i
planleggingen. Forsøket på snarveier innebærer nå å droppe planåpning/kunngjøring vedr
ny avveining av trasevalg, planprogram for trasevurdering og KU for kommunedelplan og
trasevalget.

 

Vedtak som er ugyldig som planvedtak, og misvisende.

I planprogrammet og kunngjøringen av varsel om oppstart bruker Vegvesenet
formuleringen «Samferdselsdepartementet har besluttet at ny E8 i Ramfjorden bør legges i
vestre trase.»

 

Ettersom kommunestyret er planmyndighet, så er det klart at departementets vedtak ikke er
et gyldig planvedtak ifølge pbl. Departementet har i epost 14. november innrømmet at
forrige planvedtak om østre trasevalg er gjeldende, lovgyldig trasevedtak inntil
kommunestyret som planmyndighet eventuelt har foretatt et nytt trasevalg.
Regjeringsforliket kan oppfattes eventuelt som en anmodning til planmyndigheten Tromsø
kommunestyre om å behandle plansaken om trasevalg for E8 pånytt og helst komme til et



annet trasevalg. I så fall må kommunen starte en planprosess som stemmer med pbl og
etter hvert komme fram til et nytt eller endret vedtak om trasevalg. Inntil videre gjelder da
vedtakene om østre trase fra 2012 og 2015.

 

Som nevnt er det høyst usikkert om kommunestyret vil endre trasevalget. Det kommer av
at endret trasevalg etter vårt syn vil forsinke E8-sakens gjennomføring med 2-4 år.

 

Man kan ikke gjennomføre ny regplan for vestre E8-trase når offisielt, lovgyldig
planvedtak for trasevalg lyder på valg av østre trase.

 

Vi oppfatter at det ikke er lovstridig å foreta ny planlegging. Men vedtak basert på nytt
planforslag kan bli lovstridig når forutsetningene ikke stemmer. Det tilsier egentlig at
misvisende og uriktig planprogram og oppstartvarsel kan erklæres ugyldig som grunnlag
for planutførelse. Men feil planlegging forsinker og utsetter gjennomføring av hele E8-
prosjektet med flere år og måneder.

 

Plankunngjøring 19. desember 2019.

Dept’et har noen ganger hevdet at kommunen har anmodet om å få utarbeidet regplan for
vestre trase. Dette stemmer ikke, og er heller ikke resultat av en planprosess. Vi nevner 3
forhold:

Kommunens ønske om regplan kom i forbindelse med en behandling av bompenger
og var ikke resultat av en planprosess. Gyldig planvedtak om trasevalg kan komme
etter en planprosess som omfatter ny planåpning, planprogram og ny KU om
trasevalg.
Kommunen bad om det trasevalget som ville gi kortest gjennomføringstid for E8.
Når de bad om regplan for vestre, så var det med uttrykt hensikt å sammenligne østre
og vestre regplan og foreta et valg. Dette strider imot pbl fordi trasevalg skal foretas
på kommunedelplan nivå, dvs FØR regplan utarbeides. Regplan for vestre kan da
ikke utarbeides før man først forkaster østre trase. Det er ikke gjort.
Denne planen legger ikke opp til sammenligning østre/vestre trase, og et nytt
trasevalg blir i så fall lovstridig.
Kommunestyret trodde at dept’et hadde myndighet til å beslutte trasevalg. De overså
at kommunestyret er lovens planmyndighet i dette tilfellet.

 

Endret trasevalg fra østre til vestre trase fører også til høyere totale anleggskostnader og
lengre samlede kjøredistanser for bilbrukerne på E8 med tilstøtende vegnett. Dette er blant
de temaene som får en avklaring i en korrekt ny planprosess.

 

Vegvesenet later som om nytt trasevalg allerede er vedtatt.

Det står ikke nevnt i kunngjøring/planprogram at dept’ets vedtak om vestre trase ikke er et
lovgyldig planvedtak, eller at kommunestyret er riktig instans til å foreta trasevalg, eller at



kommunestyret like gjerne kan opprettholde valget av østre trase. Når forholdet mellom
kommunestyrets og dept’ets planmyndighet er så dårlig og diffust beskrevet, så er dette
egnet  til å villede almenheten og kommunestyrets medlemmer.

 

Vegvesenet skriver som om beslutningen i dept’et om vestre trase er gjeldende, lovgyldig
trasevedtak. Dette er sterkt misvisende, og egentlig direkte usant, og gir en feilaktig basis
for videre, lovstridige planvedtak.

 

Man foregir at gyldig planvedtak om trasevalg er foretatt, mens et slikt lovgyldig
planvedtak egentlig ikke er foretatt. Da blir prosessen lovstridig.

 

I varselet skrives midt på s 3 at kommunestyret har bedt om ny regplan for vestre. Dette er
en fordreining av fakta. Kommunestyret bad om regplan for vestre i den klart uttrykte
hensikt å sammenligne regplaner for østre og vestre, og så foreta et valg. En slik
valgprosess og sammenligning legges det ikke opp til i behandlingen her, ettersom bare
regforslag for vestre skal behandles, og sammenligning ikke legges opp til. Selve
trasevalget og tilknyttet vurdering er blitt lovstridig fjernet fra prosessen.

 

Ny plan i forhold til eldre plan, samme areal og forskjellig plannivå.

I epost 14/11-19 hevder SD at ny plan gjelder foran eldre plan for samme areal ifølge §1-5.
Poenget er her at planen ikke omfatter samme areal, og heller ikke samme plannivå.
Forrige plan var kommunedelplan omfattende både vestre og østre trase, som grunnlag for
trasevalg. En regplan for det ene trasealternativet gjelder ikke samme areal og kan ikke
avløse en kommunedelplan for nivået over regplanen. En ny plan til avløsning må være en
ny plan på samme nivå, ellers gjelder fortsatt tidligere plan på overordnet nivå.

 

Her har vi en ny plan for vestre trase som tilsynelatende skal erstatte både tidligere regplan
for østre trase og kommunedelplan med trasevedtak for østre, men hvor kdp omfatter
begge traseer.

 

Det bør være helt klart at regplan for østre og vestre trase absolutt ikke omfatter samme
areal. Forrige trasevalgvedtak gjelder heller ikke samme areal, ettersom østre ble vedtatt.
Forrige kommunedelplan omfatter bare delvis samme areal, ettersom kdps areal dekker
flere trasevalg-muligheter. Det nye forslaget dekker bare vestre trase, og det virker
uforståelig at denne  planen kan erstatte «samme areal» i tidligere kommunedelplan og
regplan/vedtak.

 

Vi oppfatter at lovteksten ikke krever ny plan på samme plannivå. Men plan-logikken i
dette fører galt avsted. 

 



Dersom ny vestre regplan skulle brukes til en sammenligning med eksisterende østre
regplan, så kunne det stemme med kommunens vedtak av 12/12-18 om valg mellom de to
regplanene. Men en slik behandling legges det ikke opp til, ettersom det ikke foretas noen
oppdatering av østre regplan og tilhørende KU. Det er bare planforslaget for vestre regplan
som fremmes til kommunestyret. Vedtaket om østre trasevalg i kommunedelplanprosessen
er fremdeles ikke opphevet.

 

Vegvesenet opplyser i planprogrammet at planområdet har fått noen utvidelser i forhold til
kdp fra 2008. Dette er i alle fall en endring av arealet. Vi har ikke funnet noen markering
på kart eller beskrivelse som viser hvordan arealet er utvidet eller endret. Planmyndigheten
skal ha dette til sin behandling.

 

Planprosess for nytt trasevalg?

Hvis det ikke utføres egen planprosess for trasevalget, så krever det at KU må innta alle
momenter og vurderinger som er aktuelle for å sammenligne østre og vestre trasevalg.
Sammenligning skal inn i alle temaer i KU.

 

Vegvesenets varsel og planprogram har ikke vært behandlet på politisk nivå i kommunen,
ettersom kunngjøring av planstart er delegert til administrasjonen. Det innebærer også at 
kommunen ikke utfører noen legalitetskontroll vedr Vegvesenets tekster og forslag.

 

Her sier kunngjøring/planvarsel intet om trasevalg. Men trasevalget med tilhørende KU er
egentlig kjernen i det som skal behandles. Det bør ikke gjemmes bort som problemstilling,
og planvarselet blir da direkte misvisende. Man later som om planvedtak om lovgyldig
trasevalg har funnet sted.

 

KUs forhold til trasevalg, kommunedelplan og trasevedtak.

Planprogrammet beskriver et KU-innhold som kan passe til å vurdere vestre trase, isolert
sett.

 

Men KU skal brukes til både vestre regplan, nytt trasevalg og sammenligning av vestre
mot østre trasevalg. Den siste dimensjonen er ikke dekket i forslaget til planprogram for
KU.

 

Da faller grunnlaget bort for å kunne foreta et nytt trasevalg. Sammenligningen må med
for at dette skal kunne bli en gyldig planprosess.

 



Her hører med at det bør være forskjell på planområde og analyseområde. Planområdet
omfatter Sørbotn – Laukslett på begge sider av fjorden.

 

Analyseområdet kan omfatte Sørbotn – Fagerfjell  – Ramfjordmoen – Breivikeidet  –
Nordbotn -  Leirbakken – Vestre Ramfjord – Bru og steinfyllinger – Lauksletta –
Sandvikhøyden til Tromsdalen og Tomasjord. Bare da får man analysert trafikkforhold og
KUs temaer helt fram til Tromsøs sentrale områder.

 

Selve planområdet gir en altfor snever analyse. At Vegvesenet nå har holdt på planområdet
som analyseområde i 17-30 år, sier noe om hvorfor dette prosjektet har støtt på stadige
nyvurderinger og endringer.

 

I planprogrammet s 16 under pkt 5.1 Alternativ skriver Vegvesenet konkret at vestre trase
skal sammenlignes med 0-alternativet, dvs dagens vei. Så de har ikke planlagt å
sammenligne vestre med østre trase, og trasevalget blir i så fall sabotert.

 

Dette betyr at KUs utførelse må bli en helt annen enn det som er skissert i
planprogrammet.

 

Som kjent har østre trase vært gjeldende trasevedtak siden 2012 og gjelder fremdeles. Så
lenge en prosess vedr vestre får finne sted og vare ved, så lenge blir man også forsinket
med gjennomføringen av vedtatt østre trase, med Tindtunnelen og nærhet til
Ullsfjordforbindelsen.

 

Orden og systematikk i behandlingen krever at man først behandler trasevalg som plansak,
og deretter et regforslag for valgt trase.

 

Infomøte 27. januar 2020.

På møtet opplyste Vegvesenet at møtet ville handle om bare vestre E8-trase, og at østre
trase eller sammenligning østre/vestre ikke var tillatt tema på møtet. Konkrete spørsmål
om f eks kostnad for østre trase ble nektet besvart.

 

Ettersom et planvedtak om vestre trase innebærer en forkasting av østre trase, så er dette
lovstridig. Valg mellom østre og vestre trase er helt klart en del av denne planprosessen.

 

Vegvesenets nekting av temaer utenom vestre trase på infomøtet innebærer en lovstridig
begrensning av møtetema i et infomøte som er lovpålagt. Planprosessen blir da ugyldig.



Pga manglende sammenligning østre/vestre i planprogram og kunngjøring må man uansett
gjøre om på hele planprogrammet.

 

Vegvesenet har kjent til vår klage til fylkesmannen siden 2. januar. Dvs at de har hatt tid til
å stanse prosessen midlertidig for å komme inn på rett spor. Dette har ikke skjedd. De er da
ansvarlig for at E8-prosjektet taper flere ekstra måneder og år i utsettelser, før man
kommer inn på rett spor.

 

En lovstridig plankunngjøring og planprogram tilsier at starten annulleres og fornyes, når
Vegvesenet får et bedre grep om lovgyldig planprosess. Hvis Vegvesenet går videre med
prosessen slik som den foreligger nå, så vil våre merknader bli oversendt til fylkesmannen
til vanlig lovlighetskontroll. I så fall taper man mye ekstra tid istedenfor å stanse
midlertidig nå.

 

Vi står til disposisjon for spørsmål og andre opplysninger til belysning av denne saken.

 

 

Vennlig hilsen

 

 

Magne Nymo    
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Innspill til varsel om planoppstart E8 Sørbotn -Laukslett
 
Norges Lastebileier-Forbund avdeling Troms avga høringssvar i 2007 til støtte for østre alternativ.
Saken er behandlet pånytt i styremøte i NLF Troms i 2020.
NLF Troms tar til etterretning at samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen planlegge
veien etter alternativ vestre trase, videre er det et klart flertall i kommunestyret i Tromsø for
Vestre alternativ.
Det er viktig at arbeidet med å igangsette ny vei i Ramfjord får høyeste prioritet slik at den kan
igangsettes allerede i 2021 , det vil forutsette oppstartbevilgning i statsbudsjettet for 2021 eller i
revidert budsjett våren 2021.
Det er viktig at veien bygges slik at den gir god fremkommelighet for tungtransporten, slik vi
forstår det vil største stigning være under 5% , noe som under normale forhold skal gi god
fremkommelighet dersom det legges til rette med forsterket vinterdrift når forholdene krever
det.
Videre bør det avsettes areal til  innslag for en eventuell fremtidig Tindtunnel på Leirbakken.
 
 
 
For Norges Lastebileier-Forbund
 
Odd-Hugo Pedersen
Regionsjef region nord-Norge
Telefon:      + 47 415 44 100
Pressevakt: + 47 415 44 200    
Mobil  91570243
e-post ohp@lastebil.no

NLF_Fair_Transport_undertekst
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Fra: Ragnhild Torgersen
Til: Firmapost
Emne: E8 sørbotn -laukslett, vestre trase
Dato: onsdag 5. februar 2020 21:39:35

Merkes 19/283853

Fra
Ragnhild Torgersen
Sakariasjord 23
9027 Ramfordbotn

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

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

Vestre trase blir en katastrofe for oss som blir boende så nært .En av Nord Norges mest
trafikkerte vei,bomiljø skal bli bedre i Ramfjorden,HVORDAN er det mulig å si det,med å
flytte veien fra den ene siden av fjorden til den andre,så blir det for vår del at  veien alt for
nært i forhold til i dag,støvplagene blir betraktelig mer,,vibrasjonene i bakken når trailere
kommer dundrene i 80-90km.
Jeg har allergi og astma. Da blir jeg iallefall verre. Huset blir å gå ned i verdi. Skal få
verditakst op huset før dere begynner med det dummeste alternativet, Tar ny pris vurdering
av huset etter dere har klint veien inntil huset. Blir verdien mindre skal Statens veivesen få
betale meg konpentasjon av resten av verdin på huset. Syns dere planlegger dårlig. På
venstre trase blir det mye dyrere enn østre. Dessuten er veien så bra på østre side at dere 
kan begynne på den straks. Kjerringa mot strømmen er dere

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

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

Med vennlig hilsen
Ragnhild Torgersen
Sakariasjord 23
9027 Ramfjordbotn  

mailto:Firmapost@vegvesen.no


05.02.2020 

Høringsinnspill E8 Sørbotn-Laukslett, 
saksnummer 19/283853 

Da jeg har opplysninger som er relevante for planen oversendes herved disse. 

Først må jeg bare bemerke at det synes svært underlig at høringsinnspill ikke skal 
merknadsbehandles av kommunestyret. Videre er det enda mer underlig at vegvesenet har 
satt i gang et reguleringsplanarbeid før kommunen evt. har vedtatt en endring av trasè, selv 
om samferdselsdepartementet har bedt (feilaktig) om dette.  ”.. innspillene blir behandlet 
før planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret. Statens vegvesen har også startet 

arbeidet med reguleringsplanen.” Det må antas at vegvesenet kjenner lovverket, og vet at 
kommunen er planmyndighet. Korrekt og redelig respons på statens ønske ville være å gjøre 
oppmerksom på at dette var feil framgangsmåte. Gjeldende vedtak er så vidt vites østre 
trasè. Hele denne prosessen fortoner seg som en undergraving av demokratiet. 

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

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

I forhold til østre alternativ i kombinasjon med Tindtunnel, vil vestre alternativ gi langt flere 
ulykker, vesentlig høyere utslipp, helseskadelig støy for over 20.000 innbyggere, tapt 
verdifull natur, endret miljø i fjorden med uvisse konsekvenser for fiske, tapte årsverk i 
kjøretid, dårligere beredskap for bl.a. utrykningskjøretøy, høyere risiko mht. leire- jord- og 

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/1382934-1430729767/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2015/Samferdsel/150429-samferdsel-rv.%208%20Troms.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/1382934-1430729767/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2015/Samferdsel/150429-samferdsel-rv.%208%20Troms.pdf
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/1382934-1430729767/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2015/Samferdsel/150429-samferdsel-rv.%208%20Troms.pdf


snøskred, endrer ikke trafikkfare for en stor del av innbyggerne, og har dårligere økonomi, 
for å nevne noe. Det er underlig at politikerne lar dette fortsette. 

 

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

 

Ulykker: For vestre er beregnet 16-17 ulykker pr år, mot 3-5 ved østre alt. + Tindtunnel. Blir 
ca 600 ulykker over 50 år, inkl. dødsulykker. Tallet må kanskje oppjusteres pga at veien ligger 
mye i skygge, med isdannelse etc, samt mulig ising av bruas kjørebaner. Der er heller ikke 
planlagt planfrie kryss. Dette er belastende for samfunnet, først og fremst i form av tap, 
lidelse og sorg, men også økonomisk. Hvordan samsvarer dette med Vegvesenets 0-visjon og 
kommunens trafikksikkerhetsplan? 
 

Utslipp: Klimakur 2030 har analysert 60 tiltak for å kutte klimagassutslipp. Potensialet er 
størst i vegtrafikken. [vegvesen.no 31.01.2020]. Fordi vestre alternativ er over en mil lengre 
enn østre med Tindtunnel blir selvsagt utslippene også betydelig større. I tillegg har vestre 
alternativ mange bakker og generelt en geometri og hastighet som ytterligere bidrar til økte 
utslipp. Østre alternativ med Tindtunnel sparer verden for utslipp svarende til ca.12-14.000 
tonn/år, i underkant av 10% av Tromsøtrafikkens totale utslipp, i tillegg til betydelig mengde 
mikroplast fra dekk. Å få ned utslipp både av Co2 og mikroplast har høy prioritet i disse 
dager. Bl. a. sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (Nord-Norsk debatt 29.01.2020) at 
klimavennlig veibygging skal lønne seg, gjelder dette i Tromsø og? Hun sier videre at betong 
er CO2-verstingen i veianlegg. Etter betong er stål og særlig armeringsstål den største kilden 
til klimagassutslipp. Hva skal storbrua på ca.900 meter og de 5-6 mindre bruene bygges av? 



Hvem er det som synes det er greit å etablere en vei med stor og økende trafikk som er over 
en mil lengre enn nødvendig?  
 
Støy, støv, og barrierer: Pga mange og bratte bakker, 90-sone, og plassering i landskapet 
skapes betydelig mer støy for alle innbyggere og hele fjordlandskapet i Ramfjord. Dette vil og 
i økende grad gjelde strekningen Nordberg-Novakrysset, og her kommer i tillegg vibrasjoner, 
støv, og barrierevirkning mot fjære (friluftsområde for mange, bl.a. skole og barnehage). På 
denne strekningen bor mange tusen, og det bygges stadig. Lyd bærer godt over flater og opp 
i terrenget. Ved østre alt. + Tindtunnel minimeres dette til et ubetydelig nivå. Trafikkstøy er i 
tillegg helsefarlig iflg WHO; fører bl.a. til hjerte-kar problemer. Ca 150 nordmenn dør årlig av 
trafikkstøy, og ca. 200.000 har søvnproblemer på grunn av støy. Se og T-1442/2012. 
Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge. Bare luftforurensning er en større årsak til 
helseplager fra omgivelsene enn trafikkrelatert støy.  Og luftforurensningen er også til stede 
langs E8. Er dette en framtidig ønskelig situasjon for Tromsøs innbyggere? Hva sa man i 
prosjektet ”Framtidens byer? 
 
Økonomi: Vestre alt. blir dyrere, pga. nødvendige oppgraderinger og utvidelser av 
nåværende E8 fra Laukslett og inn til Tromsdalen (Tomasjord egentlig, da Tromsøbrua for 
lengst har nådd sin kapasitet), særlig i området Klubben (Hundbergan), samt firefelts vei og 
mulig heving med 0,5-1 meter langs Tromsøysundet (og et mange års anleggsmareritt, inkl. 
eksproprieringer av eiendommer). Bl.a. nevnt i SVV sin Trafikksikkerhetsutredning 
(rapport av 1. mars 2011). Den sterke boligbyggingen innover fastlandet forsterker et slikt 
behov. Kostnader her er kun knyttet til vestre trasè. 
 
I følge vegvesenet har staten satt en ramme på 1,9 milliarder kroner for østre alternativ med 
en stor bru og mange små. I tillegg kommer helt nødvendige oppgraderinger de nærmeste 
årene fra Laukslett og inn til Tromsdalen, som en konsekvens av vestre alternativ. Dette er 
bl.a. skissert i vegvesenets TS-rapport av 01.03.2011 (Trafikksikkerhetsutredning av E8 
Nordkjosbotn-Tromsø). Beløpet her blir minimum 2,6 milliarder for midterste nivå av 
oppgradering regnet i dagens kroner (justert med samme faktor (1,9) som vegvesenet har 
brukt på vestre alt. Sørbotn-Laukslett). Veien bør da også heves på strekningen Nordberg-
Hungeren, og da tilkommer ennå noen hundre millioner. Absolutt minstepris for å velge 
vestre alternativ blir altså 4,5 milliarder, i det virkelige liv snakker vi sanns. opp mot 6 mrd. I 
tillegg har denne løsningen sterk negativ samfunnsøkonomi, i motsetning til østre i 
kombinasjon med Tindtunnel som sanns. har positiv samfunnsøkonomi  pga tidsbesparelse 
og færre ulykker. Østre alternativ med 3,2 km tunnel i Fagerfjell i kombinasjon med 
Tindtunnel vil ha en anleggskostnad på 2,7 mrd (TT) + vei på ca. 4km og tunnnel på 3,2 km til 
anslagsvis 1-1,2 mrd, i 2020 kroner (Nordnestunnelen på 5,5 km hadde anbudssum på ca. 
530 millioner), altså totalt ca. 3,8 mrd.  Østre alternativ inkl. Tindtunnel er altså billigere enn 
vestre alternativ, fra Sørbotn til Tromsø, og kan i tillegg delfinansieres med bompenger. At 
vestre alternativ senere kan tilknyttes en Tindtunnel fra Leirbakken må anses som utopisk. 



Natur og miljø: De negative virkningene på natur og miljø av vestre traséalternativ er 
undervurdert. Det planlegges bl.a. nedfylling av strandsone ved Leirbakkodden med en stor 
rampe som vil dekke store deler av det produktive gruntvannsområdet. Leirbakkodden er 
totalt sett et svært verdifullt naturområde, og er foreslått som naturreservat. Den er en 
dominerende landskapsform etter siste istid, og deler landskapsrommet i ytre del av 
Ramfjord, og er svært interessant geologisk da den bl.a. brukes i undervisning av 
Universitetet. Det er et spesielt lokalt klima her, svært lunt da det ligger sørvest-vendt, med 
gammelskog med høyt artsmangfold og spesielle og lokalt sjeldne naturtyper: havstrand, 
ålegrasenger, sandravine, og gråor-heggeskog. I den særegne ravinen på toppen av 
Leirbakkodden finner vi en hekkende koloni med sandsvaler, en art som er i rask tilbakegang. 
Det er også ei gammel slåtteeng og en gammel sjøsamisk gård (ikke anmerket i tidligere KU) 
som vil gå tapt ved realisering av vestre trasé. Totalt sett gjør alle disse delverdiene at 
Leirbakkodden med strandsone må vurderes svært høyt, da området er viktig for mange 
arter og framstår tilnærmet uberørt. Det er og en bynær støyfri sone. Leirbakkodden og 
Hanslarsaneset er israndavsetninger og de to mest framtredende endemorenene etter siste 
istid, og her planlegges det altså å fundamentere en bru, i marin leire og silt.  

Rent estetisk vil også en slik skrånende bru være negativt i et slikt flott kystalpint landskap. 
Når friluftsrådet jobber med verdivurdering av områder i Troms etter retningslinjer fra 
Direktoratet for Naturforvaltning og på oppdrag fra Tromsø kommune, og har gjort 
vurderinger i planområdet, bør dette nevnes i utredningene. Videre bør både nasjonale 
(klimakur 2030) og kommunale (framtidsbilder) ambisjoner ifht klimagassutslipp og bomiljø 
ha en selvskreven plass i en slik plan. Det å tilby både lokalbefolkning, tilreisende (turister), 
og verden forøvrig en ren og vakker natur med god infrastruktur og godt bomiljø (redusere 
støy og støv), er en av våre viktigste fortrinn, det er gitt oss i gave, det må bare forvaltes 
riktig. Et særtrekk med Ramfjord er isfiske og den senere tid isturisme via båt, som gjerne 
foregår i området rundt terskelen mellom Leirbakkodden og Hanslarsaneset. Der er stadig 
flere, særlig turister, men også folk fra andre deler av kommunen som deltar i dette, og 
potensialet for vinterturister er økende. Skal de da sitte i støyen under en skrånende (og 
synkende?) bru, hvor trailerne må gasse på opp bakken, og nyte fisketuren? 

Beredskap: Ved realisering av vestre alternativ har vi fortsatt kun en vei inn/ut fra Tromsø 
mot Ramfjord, Lyngen, og E6 ved Nordkjosbotn. Ved ulykker og ras (Klubben/Hundbergan) 
er det full stopp både for trafikk, ambulanse og brannbil, de har valgt bort 
omkjøringsmulighet (som for ambulanse ville ta ca. 15 min. kortere tid fra/til innlandet). 

Tap av muligheter: Tromsø kan få et nytt stort bynært område på Ramfjordmoen med for 
eksempel innfartsparkering (i fjell?) med shuttlebusser, næringsutvikling, jernbane etc. De 
som bekymrer seg for merkjøring og utslipp må ha i bakhodet at personbilparken raskt fases 
over til elektrisk nå. 

Andre merknader: Den samfunnsøkonomiske analysen (som bør gjøres i forb. med 
konseptvalgutredning) skal omfatte både prissatte og ikke prissatte konsekvenser. 
Konsekvenser i anleggsfasen skal selvfølgelig også vurderes, særlig innen temaet naturmiljø. 
Ofte er det høyest risiko i anleggsfasen pga. fare for forurensing, uhell, ras, støy, osv. 
Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt. 



I aktuelle plan trekker man med seg feil og mangler fra tidligere planer, og også manglende 
utredninger. En av de grove manglene som ikke tidligere er belyst offentlig er konsekvensen 
av brubygging og fundamentering, selve anleggsfasen og også driftsfasen. Is og 
strømforhold etter utbygging er ikke konsekvensutredet, bl.a. etter beslutning om oppfylling 
av stein rundt pilarer i forsøk på stabilisering, noe vegvesenet selv har innrømmet. 
Datagrunnlaget for vestre trasè er fra 2007 og eldre, og selvsagt utdatert. Dette betyr bruk 
av betydelige ressurser og tid på levere nye utredninger. Østre er oppdatert fram til Fv91, og 
Tindtunnelens utredninger trenger mindre oppdateringer. 
 
I planprogrammet nå, avsnitt 4.3, om målsetting for planarbeidet sies bl. a. følgende: 
  

• Tiltaket skal gi bedre fremkommelighet, kortere og sikrere innfartsvei til Tromsø. 
• Ny E8 skal føre til forbedret trafikksikkerhet og bomiljø på avlastet vei. 
• Ny E8 skal bidra til å redusere utslipp, risiko og sårbarhet som følge av 

klimaendringer. 
Sett opp mot østre alternativ med Tindtunnel, og de argumenter jeg fremmer, ser vi at 
ingenting av dette stemmer i fht vestre alternativ. Det ble sagt fra vegvesenet på et 
folkemøte at en omlegging av fv91 er lagt i bakerste skuff på roterommet. Fv91 går i svinger 
ned en bratt bakke, hvor fartsgrense endres fra 60 til 30 kmt, mellom husene på Fagernes og 
krysser veien mellom skole og barnehage. Fv91 forventes å få større trafikk i årene framover, 
og hvis E8 mot all fornuft blir lagt på vestsiden, vil veien mellom Fagernes (da fv91) og 
Leirbakken få opp mot samme eller til og med kanskje større trafikkmengde enn E8. Dette er 
i strid med intensjonene bak flytting av E8. Det farlige krysset i Bærbakken på Fagernes hvor 
fv-91 (med økende trafikk etter hvert som fergefri Lyngenforbindelse står ferdig) krysser 
lokal veg med barnehage på ene siden og skole på andre siden gjøres heller ikke noe med! 
 
Sum av belastninger: I over 40 år har folk i bygda måttet leve med belastningen fra Eiscat, og 
de begrensninger for bruk av området og strålefrykt dette har medført. Nå er heldigvis de på 
tur ut. Så kom for 8-10 år siden et industriområde på en av de fineste, solrike, lavterskel 
turområdene; Leirbakken (tidl. LNFR), hvor tjernet med sitt økosystem ble drenert og 
området ødelagt, helt unødvendig da der var ledig areal både på Skattøra og regulert et 
område for industri bortenfor motorcrossbanen (og hvor det i framtiden kan komme 
jernbane). Nå bærer støyen fra aggregatene opp Eliasdalen, et svært populært turområde. I 
tillegg er det uheldig at varelager etableres slik at de er helt avhengig av trailere, og ikke båt 
el. Bane. Befolkningen langs fjorden har også nå hatt belastningen av økende trafikk forbi 
husene i for mange år, som følge av en drakamp mellom politikere og vegvesenet, det bør 
være nok nå. En realisering av vestre trasè i tillegg vil gi en så stor samlet belastning på natur 
og folk i Ramfjord at det overskrider hva som bør påføres naturen og lokalsamfunnet. 
Hvorfor må Ramfjord i all framtid fungere som en trafikkmaskin for Tromsø by? 
 
Som nevnt er hovedproblemet med vestsideplanen at dette alternativet ikke har 
gjennomgått sammenlikning med østre alternativ og Tindtunnelen, i en helhetlig vurdering 



inn til Tromsø. Dette er en uakseptabel forsømmelse, og kan ikke godtas i et demokratisk 
samfunn, som ønsker å redusere utgifter og utslipp og bedre bomiljø, samt 
framkommelighet og lønnsomhet for særlig næringstrafikk. Vestre alternativ bør nå til 
alles beste begraves for godt! 
 
Vegar Skogland, Lauksletta 126, 9021 Tromsdalen 
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Sak 19/283853 – innspill til reguleringsplan E8 Sørbotn-Laukslett 

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

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

1. Næringsarealene på nedsiden av E8 
Brua over Ramfjorden fra Hans Larsaneset til Lauksletta er planlagt like ved BEs næringsarealer på 
nedsiden av dagens E8. Slik vi forstår det er det behov for avlasting av deler av vårt areal og flytting av 
disse massene ned til strandsonen for oppfylling der brua ilandføres. Dette kan få konsekvenser for 
våre næringsarealer. I tillegg er det en ravine inn i vårt næringsareale ned mot den planlagte veglinjen, 
som vi skal fylle igjen når vi tar i bruk næringsarealene. BE har fått Multiconsult til å modellere 
planering av næringsarealene og oppfylling av ravinen, og kommet til at hele området må planeres på 
kote +40,8 for optimal massebalanse. (figur under). 
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En senkning av terrenget for å oppnå avlasting kan komme i konflikt med planlagt planering av 
næringsarealene og også påvirke oppfyllingen av ravinen, og vi ønsker en dialog med SVV for å finne en 
løsning. Her under må det også hensyntas planlagt høyde på intern vegtrassé og VA-anlegg til 
næringsarealene på nedsiden av E8 og hvordan disse er henger sammen med infrastrukturen i 
næringsparken på oversiden av dagens E8. 

 

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

 

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

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

 

 
Med hilsen 
BARLINDHAUG EIENDOM AS  

 
Kjetil S. Paulsen 
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06.02.2020 

Innspill til oppstart av reguleringsplan E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé (19/283853) 

Jeg er grunneier på berørte eiendommer 36/1, 2 og 5, og ønsker hermed å komme med innspill til omtalt 

reguleringsplan. Jeg har nylig overtatt gårdseiendommen etter et arveoppgjør og blir i årene fremover å 

gjenoppta driften på gårdsbruket, slik som mine forfedre tidligere har brukt eiendommen. 

Den planlagte plasseringen av vegen synes å gjøre tilgangen til marken lengre opp på min eiendom vanskelig 

og nærmest umulig. Dere omtaler en mulighet for å krysse elven der vegen går over Reipkrokevla. På grunn 

av terrengets beskaffenhet overfor tenkte bruplassering vil jeg likevel bli avskåret fra størsteparten av 

eiendommen da jeg møter «veggen» i en bratt terrengformasjon. Jeg er avhengig av en farbar tilgang til 

platået på ca. kotehøyde 60m, som vist i figur 1. Jeg ønsker derfor at det etableres en passeringsmulighet 

under vegen ved ca. koordinater 7717565N  665035Ø (EU 89, UTM 33), hvor vegen krysser et bekkeløp. 

Denne plasseringen av et krysningspunkt vil gi meg en akseptabel tilgang til å høste av skog og mark 

(maskiner til dette må kunne passere). I tillegg brukes min eiendom av mange til friluftsliv og da særlig 

skiturer til Storkollen og bakenforliggende terreng. For friluftslivet vil en slik plassering av en undergang sikre 

videre tilgang til området og bidra til at skikjører ikke fristes til å krysse den nye veien på uhensiktsmessige 

plasser. 

 

Figur 1 Kart over adgangsveg til utmark. 

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

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

til kraftig forurensning med både eksos og støy, noe jeg veldig gjerne skulle unngå å bli utsatt for. Mitt 

forslag er derfor at vegen føres i en rettere linje, og uten de planlagte store høydeforskjellene. Etter min 

forståelse finnes det to mulige løsninger for dette. Første alternativ er en tunnel gjennom nedre del av 

Storkollen. Fordeler med denne løsninger er at man helt unngår rasfaren og dermed kostnaden for rassikring 

i fjellet (kostnader og estetikk). I tillegg blir ikke eksisterende fylkesveg berørt og man sparer midler der. 

Massene som blir tatt ut ved tunnelbyggingen kan brukes til fyllinger i forbindelse med kryssing av fjorden og 

vil bedre på regnskapet for massetransport. Det andre alternativet er å anlegge et skredoverbygg, akkurat 



- 2 - 
 

som det jevnlig praktiseres bl.a. i Alpene. Viser her til et eksempel fra Østerrike: 

https://porr.at/en/projects/celleswald-avalanche-gallery/ På E10 i Lofoten er denne teknologien også tatt i 

bruk: http://veidekke.no/om-oss/nyheter-og-media/temasaker/article17016.ece Et slik skredoverbygg vil ha 

flere av de samme fordelene som en tunnel og i tillegg være billigere i anlegg og vedlikehold. Som vist i figur 

2, som jeg har laget i deres visuelle 3D fremstilling av prosjektet, gir en tenkt linje gjennom nedre del av 

Storkollen en jevn høyde (den vertikale målingen viser kun 6m høydeforskjell fra start til slutt). Ved valg av 

tunnel eller skredoverbygg, og dermed rettere linjeføring på vegen, blir også de to hyttetomtene (eiendom 

36/9 og 36/10) spart og man unngår å kjøpe ut eierne. 

 

Figur 2 Tenkt linjeføring for tunnel eller skredoverbygg 

Reipkrokelva er min (36/5) og naboens (36/8) drikkevannsforsyning. Brønnen ligger omtrent ved  7717333N 

665044Ø, der den nye vegen skal krysse elva. I tillegg til at brønnen må flyttes vil også rørene fra denne, ned 

til husene, måtte flyttes over en lengre distanse. Som rørene ligger nå går dem i ca. 120m nordover fra 

brønnen og blir dermed i denne lengden liggende under fyllingen til den nye vegen. Hvis rørene ikke flyttes, 

hvordan tenker man å løse mulige fremtidige problemer med vannforsyningen? Ved å grave opp den nye 

vegen? For øvrig ønske jeg å anmerke at elva i berørt område er et fiskeførende vassdrag. 

Eiendommen 36/1 har sin vannforsyning fra en brønn omtrent ved 7717617N 664923Ø og rør til hus og fjøs 

vil dermed krysse under den nye vegen. Ledningen følger omtrent bekkens nordside i øvre del og krysser 

bekken trolig nedenfor anleggsområdet. For å unngå skader på vannledningen ønsker jeg å påvise denne i 

felt før dere begynner med eventuell uttrauing av vegen. 

Ved den tidligere planbehandlingen av E8 vest har jeg lagt merke til at det var usikkerhet knyttet til 

vannmiljøet i fjorden. Det er i 2006 av Akvaplan Niva gjort en utredning om saken. Denne utredningen 

konkluderte for så vidt med at bruen ikke ville skape store problem for livet i vannet. Men som det kommer 

frem i saken fra avisa Nordlys (11.01.2012) (se figur 3) er denne utredningen ikke gyldig for andre 

brukonstruksjoner enn den som ble lagt til grunn av ekspertene i Akvaplan Niva. Hvis det skal bygges en 

annen bru (antall og type fundamentering) enn det dem la til grunn i 2006, så forutsetter jeg at det gjøres en 

utredning for akkurat den brumodellen dere til slutt havner på. Det ville vært for galt om fisket og 

vannmiljøet for øvrig blir ødelagt av et utdatert faktagrunnlag.  

https://porr.at/en/projects/celleswald-avalanche-gallery/
http://veidekke.no/om-oss/nyheter-og-media/temasaker/article17016.ece
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Figur 3 Sak om Akvaplan Nivas utredning og dennes gyldighet i forhold til valgt brumodell. 

Jeg forutsetter videre at det etableres støyskydd på bruen over Reipkrokelva og andre aktuelle områder som 

vil generere støy som er sjenerende for meg. Dette er særlig viktig hvis vegen bygges med nevnte 

forbikjøringsfelt i en oppoverbakke på min eiendom.  

Her ønsker jeg og å påpeke at hele vegprosjektet for meg kun er beheftet med ulemper da jeg ikke vil dra 

nytte av den nye vegen. Jeg kommer også i fremtiden å måtte kjøre etter dagens E8 eller å kjøre etter 

fylkesvegen mot Andresdalen helt frem til ny bru over Ramfjorden. Da nevnte fylkesveg holder en svært lav 

standard er det ikke sikkert at jeg får en raskere forbindelse til Tromsø, selv om avstanden blir noe kortere. 

Med tanke på usikkerhetene rundt pris og grunnforhold ved brua ber jeg derfor om at anlegget startes opp 

fra nord og dere ikke gjør inngrep på min eiendom før dere faktisk har fått bruen over fjorden opp og stabil. 

Se til Breivikeidet! Aller helst ser jeg likevel at planområdet utvides til å omfatte området fra Sørbotn til 

Tomasjord. Jeg kan ikke forestille meg at det er den beste løsningen å bygge veg på min eiendom når man 

ser på vegen i et større, og mer hensiktsmessig perspektiv.  

Med hilsen 

Harald Bjørn Hansen 

Andersdalsvegen 76 

9027 Ramfjordbotn 

Tlf.: 91 81 91 56 



Fra: Isabella Hansen
Til: Firmapost
Emne: Merknader til planprosess for vestre E8 i Ramfjord
Dato: torsdag 6. februar 2020 23:36:11

Jeg er ikke enig i foreslåtte trasévalg for E8 på vestsiden av Ramfjorden. Jeg mener at det
riktige valget av E8 er østre trasé. Viser til protest mot planprosessen til Fylkesmannen
30.12.2019 fra Tindtunnellen Tromsø AS, som også er sendt i kopi til Statens vegvesen
region Nord. Jeg er helt enig i deres konklusjoner, og støtter deres protest mot
planprosessen

Det er utrolig at en ny E8 vei på vestsiden av Ramfjord er planlagt bygd som en «berg og
dalbane», som vil resultere i et ulovlig høyt støynivå som følge av opptil 6,5% stigining.
Veien vil også forårsake mye CO2-utslipp helt unødvendig i forhold til å legge E8 på
østsiden av Ramfjorden. Dette er noe som stort sett hele Ramfjords befolkning ønsker. Det
er kun et par prosent fra Andersdalen som vil ha vestre alternativ, og merk at disse ikke vil
bli negativt berørt av vestre alternativ.

Vegvesenet sier at vestre alternativ blir billigere enn østre alternativ, men dette er ikke
troverdig når de ikke har avklart hvilken brotype som skal bygges fra Hanslarsanes til
Leirbakken. Det er store kostnader som nå er uavklart knyttet til broen, og som nå ikke er
inkludert. Dermed kan ikke de to alternativene med vestre eller østre E8 trasé
sammenlignes prismessig, det blir ikke en sannhet, men en bløff og det kan ikke Ramfjords
befolkning godta og leve med.

Mvh 
Isabella Hansen

mailto:Firmapost@vegvesen.no


Fra: jostein karlsen
Til: Heimdal Jøran
Emne: E8 ramfjord vest
Dato: torsdag 6. februar 2020 09:57:37

Hei    

Vi har eiendom med vannkumme som legger nedenfor den planlagte veitraseen. I 2013 mottok vi 
plantegninger og ble forespeilet et nytt vannverk for bygda. 
I år har vi ikke hørt noe annet enn at jeg har snakket med en som skulle stikke ut vegen, og vi ble da
enige om at jeg merket vannkummen vår. Det er gjort.
Tenker at vi må flytte vannkummen opp op oversiden av veien hvis det blir nødvendig?

Vi finnes på kart med g/br. nr 38/9

Med vennelig hilsen Jostein Karlsen og Ann Karin Nyland, Andersdalveien 391

mailto:jaoran.heimdal@vegvesen.no


 

Uttalelse fra Lyngen Næringsforening 
Til Statens Vegvesens planprogram for vestre trasé i Ramfjord 

 

 

Lyngen Næringsforening har følgende kommentarer: 

 

1) Det legges opp til en planprosess utelukkende for vestre trasé. Det mener vi er for enkelt. 
Det har vært store endringer i prosjektet og alternativene. Det er f.eks knapt mulig å lage en 
innfartsvei til Tromsø etter dagens vei uten lange tuneller for 3-felts og 4-felts veier.  
Vi mener planprosessen må inneholde en full gjennomgang og sammenligning av østre og 
vestre alternativ, inkludert tilhørende tunneler frem til Tomasjord. 
 

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

3) Det tredje punktet vi ber om blir tatt tilbørlig hensyn til er størrelsen på trafikken østfra 
(Lyngen, Nord-Troms, Breivikeidet etc), særlig etter realisering av Ullsfjordforbindelsen. 
Dette gjelder både antall trafikanter og hvilken vei disse trafikantene skal følge for å komme 
inn på østre eller vestre trasé. 
 
 
Lyngen 6.februar 2020  
Roger Samuelsen 
Leder 
Lyngen Næringsforening 
 

 

 

 



Fra: Per-Magne Norheim
Til: Firmapost
Emne: saksnummer 19/283853.
Dato: torsdag 6. februar 2020 19:51:40

Hei.

Innsigelse vedr. ny E8 på vestsiden av Ramfjord.

Kan ikke se at tilgang til eiendommen min på  oversiden av ny vei er ivaretatt.

Jeg går ut i fra at dette blir tatt hensyn til og ordnet opp i, slik at vi slipper å sperre veien
når vi skal hente ved fra skogen.
Mulig løsning er da å lage til en undergang på egnet sted.

Mvh
Per-Magne Norheim
Tlf: 482 99466
Andersdalvegen 302
Gårdsnr: 37
Bruks nr:33

mailto:Firmapost@vegvesen.no


Ragnhild Sandøy 

Innlandsvegen 45 

9021 Tromsdalen  6.1.2019 
 
 
 
Til 
Statsråd Jon Georg Dale   
Samferdselsdepartementet 
  
E8 - framtidas trase for innfart og utfart Tromsø by-Ramfjorden  

Jeg viser �l regjeringas planvedtak i 2015 for østre trase, og der hensynet �l innfartsvei �l Tromsø by via tunnel 
Ram�ordmoen-Tomasjord skulle ivaretas i reguleringsplan. Meg bekjent er den siste delen av de�e oppdraget 
ikke fulgt opp. 
 
Det har vært mange vedtak og planer over et langt �dsrom, og informasjon overfor de berørte på strekninga 
Sørbotn-Tomasjord har vært vært minimal, spesielt de siste 10 år.  De fleste har for lengst mistet oversikten.  
Høsten 2018 har det vært en ak�v og konstruk�v deba�, både i bladet Nordlys og i bladet iTromsø. Alle 
deba�anter har vært kri�ske �l og har s�lt spørsmål ved Statens vegvesens forslag om vestre trase. Det er 
kommet mange konkrete innspill og opplysninger som det er verdt å ta med seg i den videre prosess med 
beslutning og kvalitetssikring av detaljplaner. Det gjelder både forhold i Ram�orden og behovet for å se 
Sørbotn-Tromsø by (Tomasjord) under e�. 
 
Statens Vegvesen og Nye Veier AS sine rapporter 1.10.18 og 16.11.18 antas kjent for kommunestyret ved 
behandlingen 12.12.18. Så vidt vites er det i disse vurderingene ikke ta� hensyn �l vesentlige endringer i 
planforutsetningene og følgelig ikke �lsvarende for kostnadsberegningene. F. eks. er forskningsstasjonen Eiscat 
i 2018 fly�et �l Skibotn i Stor�ord kommune, og det er derfor ikke behov for de omfa�ende løsninger på 
Ram�ordmoen som var kostnadsberegnet. Det er heller ikke gjort nye beregninger av risikoen for leirskred, 
trafikktall, støy, e.l.  
  
I Tromsø kommunestyre 12.12.2018 ble det enighet om å slu�e opp om den løsning som lar seg raskest 
gjennomføre. Statsråden og hans departement bør også u�ra de�e ønsket sikre finansiering slik at anleggsstart 
på etappen Sørbotn-Ram�ordmoen kan skje uten videre opphold, og slik at detaljplanlegging av videre anlegg 
går parallelt. 
  
Det er vik�g å påpeke nødvendigheten av å justere etappeinndelinga av E8-tras èen  fra Lavangsdalen �l Tromsø 
by som ble lagt først på 1970-tallet. De�e på bakgrunn av de drama�ske endringer de siste 20 år spesielt, både 
hva gjelder arealbruken langs vegen samt trafikkmengde: 

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

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

● E�er 2010 har det vært en drama�sk vekst i trailertrafikken; fersk laks og torsk �l Europa, konsumvarer 
�l og fra ASKO Nord-Tromsø by, Mack bryggeri med framog�lbaketransport Nordkjosbotn-ASKO Nord, 
og derfra igjen ut i verden.  

● E�er 2012 har naturbasert turisme økt voldsomt, en økning som fortse�er. Tromsø får mange turister 
via fly som bor i byen og drar på dagsbesøk med stor biltrafikk �l Breivikeidet - Lyngen. Jfr trafikktall 
for fergesambandet samt innover Bals�orden og økninga i leiebilmarkedet. 



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

● De�e er nye momenter som i dag kommer i �llegg �l behovet for å fly�e E8 med gjennomgangstrafikk 
ut av bebyggelsen Sørbotn-Fagernes. 

 
De�e er de fak�ske forhold som påvirker behovet for den langsik�g beste løsning for E8 mellom Ram�orden og 
Tromsø by, og se� i sammenheng med Fv 91 og den sterkt ønskede Ulls�ordforbindelsen, UFB. 
 
For å unngå den sterkt fordyrende strekninga via raviner og elver Ramfjordmoen-Leirbakken/ Laukslett, vil en 

opprustet Fv 91 (1,0 -1,5 km) mellom Ramfjordmoen og Fagernes (dagens E8) være en fullgod mellom-løsning, 

inntil tunnel til Tomasjord kan realiseres. 

  
Østre E8-trase gjennom Ramfjorden er slik framtidsretta  
I si� vedtak av 12.12.18 ber kommunestyret om realisering av raskeste trasevalg, uavhengig av trase-alterna�v. 
Kommunestyret ba også om oppdatert reguleringsplan for vestre trase, med begrunnelse at man e�erpå vil 
foreta endelig trasevalg. De�e punktet i vedtaket vil medføre vesentlig økt �dsbruk �l planlegging. 
  
Vestre trasè gjennom Ramfjorden et meget dårlig valg  som fram�dig E8-parsell, fordi den ikke ivareta behovet 
for helhet, se overfor. Vestre trase  er meget dårlig også av flere tekniske grunner: 
1.    Ver�kal-linjeføringa i den sørligste halvdel er langt dårligere enn den eksisterende  «gamle» vegen , og 
medfører bygging av 4-5 bruer, som ikke trengs i østre trasè på �lsvarende strekning. 
 
2.  Ei 1000 m lang  skrå - bru mellom Leirbakken og Hanslarsanes vil være en "este�sk fornærmelse" i de�e vakre 
�ordlandskapet. Ei slik bru vil ha en mildt sagt "krevende" fundamentering (i og nær påviste 
kvikkleireforekomster). Et bruprosjekt over �orden innebærer stor usikkerhet vedrørende kostnader, så vel som 
skredrisiko og nega�ve endringer i �ordmiljøet. 
 
3.    Landskapet på vestsida av �orden er bra�ere og dermed mindre egnet �l moderne vegbygging, enn 
landskapet på østsida. Planen om  skråbru, veg oppe i bra�hellinga innafor Hanslarsanes, og så ned og ut i 
�orden ved Kobbenes i Sørbotn, dere�er flere s�gninger på opp�l 6% (Tromsøbrua 5%) inn mot søndre 
parsell-ende er ingen god løsning for en moderne veg. 
 
4.    Støyforholdene i �ordrommet vil bli klart dårligere med en vestre trasè, enn den foreslå�e østre. 
 
5.    Vestsida av �orden ligger mye i skygge, og �ne-fryse-vekslinger i den forholdsvis lange vårsesongen er 
desidert eksponert, med �lhørende ulykkesfare (jfr. stor trailer-trafikk). 
  
De siste årene har det vært flere leirskredulykker i samband med anleggsarbeid i Troms; Breivikeidet bru i juni 
2010, Sørkjosen i Nordreisa i mai 2015, Bergneset i Bals�orden i juli 1988. Det er stor risiko forbundet med 
vegarbeid i marine avsetninger generelt. I Karnes i Lyngen der det ikke var påvist marine avsetninger, utløste 
dumping av 2 000 tonn stein et stort leirskred i september 2010. I Ram�orden der det er påvist marine 
sedimenter, skal det dumpes ca  500 000  tonn stein. De formidable inngrep og steinfyllinger som er planlagt i 
vestre trase, må ansees som betydelige risikomomenter. 
 
Ram�orden er et naturskjønt �ordlandskap, en naturperle. Fjorden er en marginal �ord, omkranset av høge 
�ell, med tre terskler, der den ene er under 3 meter på lavvann. Det er dårlig utski�ing, kaldt vatn og �ordisen 
ligger vanligvis mellom november og mai �l forbi Leirbakken, der brua er planlagt. Fjordisen er en risiko i seg 
selv. Det er ikke uten grunn at befolkninga rundt �orden er bekymret og engstelig. 
 
Ved et evt. valg/vurdering av vestre trase vil det være nødvendig å foreta en fullstendig konsekvensanalyse av 
�ordsystemet, og da må det gjøres av helt upar�sk aktør.  



 

Når Statens vegvesen hevder å ikke ha mo�a� mo�ores�llinger mot vestre trase, må det bero på 
saksbehandlingsfeil. Det er sendt inn flere innspill med fak�ske opplysninger over lang �d. I brev av 7.9.2007 
henvendte dessuten Tromsdalen bydelsråd seg sammen med utviklingslagene på Breivikeidet og Ram�orden 
samt bydelsrådet i Kroken �l planmyndighetene om at “et så stort prosjekt ikke bare kunne hensynta biten 
mellom Sørbotn og Lauksle�a”. De ba kommunestyret om å sikre en helhetlig, samfunnsøkonomisk, 
miljømessig, bærekra�ig og fram�dsre�et utvikling av trafikku�ordringene som Tromsøområdet står overfor, … 
og at de enkelte prosjekter ikke behandles separat, som �lfellet er i dag, men se�es inn i en helhetlig plan for 
løsning av hele Tromsøområdets trafikku�ordringer.  
 

Beste løsning for snarlig og forsvarlig realisering av E8 til Tromsø er også en samlet vegløsning for E8 i 

Ramfjorden, tunnel Ramfjordmoen-Tomasjord og ny   Ullsfjord - forbindelse 

Statsrådens oppdrag av 25.6.18 �l Statens Vegvesen og Nye veier AS gjaldt samlet vegløsning for E8, tunnel 
Ram�ordmoen-Tomasjord og en evt. Ulls�ordforbindelse. 
 
Ved valget mellom østre og vestre E8-trase gjennom Ram�orden er det nødvendig å sikre muligheten for en 
samordna framtidig løsning for vegsystemet til og fra Tromsø by.  De�e er så langt ikke �lfredss�llende 
ivareta�, og det ser ut �l at de�e må gjøres på nasjonalt nivå. 
 
De samfunnsmessige behov og kommunestyrets vedtak om å slu�e opp om den løsning som raskest lar seg 
realisere, �lsier at regjeringen bør holde fast ved og omstarte planvedtaket fra 2015 med 
Sørbotn-Ram�ordmoen langs østre trase.  Dagens E8 i strandsonen fra Lauksle�/Tromsøsvingen �l Tomasjord 
bør dessuten se�es på dagsorden for omklassifisering og oppgradering som miljøgate for lokaltrafikk og 
rekreasjon med prioritert i Nasjonal transportplan.  
  
Regjeringas vedtak i 2015 om østre trasevalg tar på en god måte hensyn til en helhetlig løsning og legger til 

rette for en samordnet tilknytning mellom de tre aktuelle prosjektene, over noe tid. Ved å prioritere oppstart 

av den belastede strekninga Sørbotn-Ramfjordnoen, lar østre trase seg også forene med kommunestyrets 

ønske om raskest mulig realisering. 

 
 
 
Vennlig  hilsen 
 
Ragnhild Sandøy 
 
 
 
Tidligere om saka fra forfatteren 

Seks viktige valg for framtidas hovedinnfartsåre Ramfjorden - Tromsøya. Ragnhild Sandøy, 21.11.2018 

h�ps://nordnorskdeba�.no/ar�cle/seks-vik�ge-valg-fram�das 
 

Kaldsletta - bydelen med egen mellomriksveg. Ragnhild Sandøy, 4.12.2018 

h�ps://nordnorskdeba�.no/ar�cle/kaldsle�a-bydelen-egen 
 
Om kjærlighet og vegplanlegging.  Ragnhild Sandøy, 12.12.2018 
h�ps://nordnorskdeba�.no/ar�cle/om-kjaerlighet-vegplanlegging 
 

Relaterte artikler fra andre 
10 gode grunner for å velge østre trasé.  Vegar Skogland, 22.10.2018 
h�ps://nordnorskdeba�.no/ar�cle/e8-paan-igjen 

https://nordnorskdebatt.no/article/seks-viktige-valg-framtidas
https://nordnorskdebatt.no/article/kaldsletta-bydelen-egen
https://nordnorskdebatt.no/article/om-kjaerlighet-vegplanlegging
https://nordnorskdebatt.no/article/e8-paan-igjen


 
E8 og grunnforholdene i Ramfjord.  Terje Walnum, 28.10.2018 
h�ps://nordnorskdeba�.no/ar�cle/e8s-grunnforhold-i-ram�ord 
 
Vennligst fortell, Tromsø-politikere, hvorfor korteste vei gjennom Tinden er så himmelropende feil.  Arnt Ryvold, 
3.12.2018  
h�ps://nordnorskdeba�.no/ar�cle/veivalg-i-vellinga 
 
Bru-prisen som er satt på vestsiden er ønsketenkning 

Arne Richardsen, Bladet  iTromsø 12.12.2018 
h�ps://www.itromso.no/meninger/2018/12/12/Bru-prisen-som-er-sa�-p%C3%A5-vestside
n-er-%C3%B8nsketenkning-18052435.ece 
 
Ikke gamble med Ramfjorden.  Sigmund Johansen, 23.12.2018 
h�ps://nordnorskdeba�.no/ar�cle/ikke-gamble-ram�orden 
 

https://nordnorskdebatt.no/article/e8s-grunnforhold-i-ramfjord
https://www.itromso.no/meninger/2018/12/12/Bru-prisen-som-er-satt-p%C3%A5-vestsiden-er-%C3%B8nsketenkning-18052435.ece
https://www.itromso.no/meninger/2018/12/12/Bru-prisen-som-er-satt-p%C3%A5-vestsiden-er-%C3%B8nsketenkning-18052435.ece
https://nordnorskdebatt.no/article/ikke-gamble-ramfjorden


Fra: Solveig og Ulf Johansen
Til: Firmapost
Emne: Fwd: Merknader til planprosess for vestre E8 i Ramfjord
Dato: torsdag 6. februar 2020 23:11:23

Emne: Merknader til planprosess for vestre E8 i Ramfjord

Til: Statens vegvesen - region Nord  (firmapost@vegvesen.no)

Jeg er ikke enig i foreslåtte trasévalg for E8 på vestsiden av Ramfjorden. Jeg mener at det
riktige valget av E8 er østre trasé. Viser til protest mot planprosessen til Fylkesmannen
30.12.2019 fra Tindtunnellen Tromsø AS, som også er sendt i kopi til Statens vegvesen
region Nord. Jeg er helt enig i deres konklusjoner, og støtter deres protest mot
planprosessen

Det er utrolig at en ny E8 vei på vestsiden av Ramfjord er planlagt bygd som en «berg og
dalbane», som vil resultere i et ulovlig høyt støynivå som følge av opptil 6,5% stigining.
Veien vil også forårsake mye CO2-utslipp helt unødvendig i forhold til å legge E8 på
østsiden av Ramfjorden. Dette er noe som stort sett hele Ramfjords befolkning ønsker. Det
er kun et par prosent fra Andersdalen som vil ha vestre alternativ, og merk at disse ikke vil
bli negativt berørt av vestre alternativ. 

Vegvesenet sier at vestre alternativ blir billigere enn østre alternativ, men dette er ikke
troverdig når de ikke har avklart hvilken brotype som skal bygges fra Hanslarsanes til
Leirbakken. Det er store kostnader som nå er uavklart knyttet til broen, og som nå ikke er
inkludert. Dermed kan ikke de to alternativene med vestre eller østre E8 trasé
sammenlignes prismessig, det blir ikke en sannhet, men en bløff og det kan ikke Ramfjords
befolkning godta og leve med. 

Vil også bemerke at veien som er foreslått som trasévalg på vestsiden av Ramfjord vil gå
over min og min søsters tomter, det er vår arv etter våre foreldre som ville «at alle barna
skulle få en bit av sin hjemplass», det var ordene de skrev om tomtene våre. Dette var
veldig viktig for våre foreldre, men selvfølgelig også for oss barna. 

Mvh
Solveig Holte Johansen

mailto:Firmapost@vegvesen.no
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Fra: polrport@online.no
Til: Firmapost
Emne: Merknader til planprosess for vestre E8 i Ramfjord. (KU og planprogram). Saksnr 19/283853.
Dato: torsdag 6. februar 2020 21:46:42

 

 

Til Statens Vegvesen reg Nord.

 

 

 

E8 vestre regplan. Merknader vedr KU-innhold og planprogram kunngjort 19/12-
19. Saksnr 19/283853.
 
Tindtunnelen Tromsø AS har sendt 2 skriv med merknader. Det andre har overskriften
«E8s planlegging og kunngjøring, overtredelser av pbl (plan- og bygningsloven).»
 

Denne planprosessen inneholder skifte av trasevalg for E8, ved at gjeldende
trasevedtak om østre E8-trase foreslås omgjort til å behandle/vedta regplan for vestre
trase.
 
Kunngjøringen om planvarsel og planprogrammet er misvisende og delvis ugyldig på
dette punktet. Beskrivelsen later som om et lovgyldig vedtak om nytt trasevalg allerede
har funnet sted, ved departementets beslutning om endret trasevalg i regjeringens
bompengeforlik.
 
Departementets vedtak er ikke et planvedtak etter en gyldig planprosess som følger pbl.
Det er kommunestyret som er planmyndighet i denne saken. Dept’et har i ettertid
skriftlig innrømmet at østre trasevalg fremdeles står som gyldig trasevalg inntil
kommunestyret eventuelt har gjort et annet trasevalg.
 
Det betyr at planmyndigheten kommunestyret skal behandle spørsmålet om trasevalg
og foreta eventuelt nytt trasevalg i en gyldig planprosess.
 
Dette står i klar motsetning til den planprosessen som er beskrevet i planvarselet og i
planprogrammet. Planprosessens gyldighet bør da vurderes pga sterkt misvisende
innhold i planvarselet.
 
Vegvesenet har droppet sammenligning av østre og vestre trase i denne prosessen. De
skriver i planprogrammet at vestre trase skal sammenlignes med 0-alternativet, dvs
dagens vei. Planprogrammet for KUs innhold omfatter ikke den sammenligningen som
er nødvendig for å vurdere et trasebytte.
 
Overskrift og beskrivelse av den kunngjorte planprosessen sier behandling av vestre
regplan, ikke behandling av spørsmålet om trasevalg. Det er såpass villedende at hele
varselet med planprogram bør annulleres. Man må jo også likevel skrive om praktisk talt
hele planprogrammet.
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Alle temaene i KU må inneholde vurdering og sammenligning av vestre mot østre
trasevalg. Dvs at KUs temarapporter som ble laget i 2005-07 er utdaterte for dette
formålet.
 
Planområde og analyseområde.
Forskjellen mellom planområde og analyseområde er hovedårsaken til at vurderinger av
dette prosjektet har bølget fram og tilbake i 30 år og det stadig har blitt omvurderinger.
Vegvesenet har i stor grad holdt fast på at planområde og analyseområde skal være det
samme, men det gir svært misvisende trafikale og økonomiske resultater.
 
Planområdet er Sørbotn – Laukslett på begge sider av fjorden.
 
Analyseområdet kan være Sørbotn – Fagerfjell – Breivikeidet – Ramfjordmoen –
Nordbotn – Leirbakken – Vestre fjordside med bru og steinfylling – Laukslett –
Sandvikeidet – Berg – Nova – Tromsdalen sentrum – Tomasjord.
 
For Tindtunnelen mellom Ramfjord og Tomasjord har vi utført KU-rapporter som ble
levert til kommunen i 2008 og 2012. Som følge av uavklart trasevalg for E8 har ikke
våre planforslag for Tindtunnelen blitt behandlet i kommunen.  Disse KU-rapportene er
gjenstand for oppdatering. De omfatter bl a tunnelåpning fra Ramfjordmoen, Nordbotn
eller Leirbakken, i tillegg til alternativ 0 som er dagens vei rundt Sandvikhøyden.
 
Relevant konsekvensutredning (KU)?
Vegvesenet skriver flere steder i planprogrammet at de har gjennomgått forrige KU for å
se om den er tilfredsstillende i dag. Enkeltrapportene i forrige KU ble laget i perioden
2005-07 og er for gamle i dag. Vegvesenet overser tilsynelatende at de 2 KU’ene skal
gjelde for forskjellige formål:

Forrige KUs formål var å sammenligne flere trasevalg, hovedsakelig mellom østre
og vestre trase. Den har ikke detaljnivå for regplan, men for kommunedelplan nivå
og trasevalg.
Denne KU’en skal vise vestre trases forhold til omgivelser og betydning for trafikk,
innbyggere, næringsliv, miljøforhold mv. Trase, vegbredde og planområdets
omfang er endret fra forrige utgave i 2007.
De 2 helt ulike formålene med KU’ene gjør at man ikke kan spørre om den ene
kan erstatte den andre. KU må uansett fornyes.
Vegvesenet skriver at planområdet for vestre trase er endret og utvidet fra
behandlingen i 2008 i kommunedelplanen. Vi kan ikke se at endringene for
planområdet er vist på kart eller i beskrivelsen. Det er nødvendig for at
planmyndigheten skal kunne vurdere planforslagets gyldighet.

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



NGI-rapport av nov 2012 er ikke tilfredsstillende behandlet i senere
planer/undersøkelser for vestre og østre regplan. Vv har fått utført flere boringer og bl a
avdekket sammenhengende kvikkleiremektigheter på over 13 meters omfang. Likevel
har de fått SINTEF til å uttale at NGI bør revurdere sine konklusjoner/beskrivelser i
rapport av 2012.
 
Rapporten av 2012 vurderer Leirbakken med noen tilstøtende områder som Troms
fylkes farligste/mest risikofylte område. At akkurat dette området velges til fylkets
tetteste trafikkområde pluss fjordfyllinger, E8 på steinfylling akkurat i kanten av
marrabakken mellom indre og ytre fjord, med fylkets høyeste antall trailere og tilhørende
vibrasjoner, det tilsier større årvåkenhet mot risikoen ved bygging akkurat her.
 
Fyllingshøyde på steinfyllinga er antydet til ca 10 meter over fremtidig høyeste høyvann,
lengde ca 450 meter og bredde på toppen tilsvarende minst 2-felts vei. Dybde kan bli
35-40 meter i tillegg til det som kommer over overflatenivå. Så hvem tør å legge en slik
enorm vekt akkurat på toppen av marrabakken?
 
I tillegg til nye, planlagte boringer og analyser, så bør geologisk ekspertise ved NGI
og/eller UiT klarlegge forholdet til rapporten fra 2012, med plassering av steinfylling og
bru akkurat i marrabakken, med vibrasjoner og trafikkbelastning som er de største i hele
Troms fylke.
 
Flere gravearbeider i privat regi har avdekket leire/silt og dårlige masser fra
overflatenivå og ned til 5-6 meters dybde på Hans Larsanes, Mellomjord og andre
steder på vestre strekning. Disse massene må stort sett skiftes ut. Boringer/kartlegging
må avklare hvor mye og hvordan.
 
Reindrift.
Planprogrammet sier at ny temarapport skal lages. Sammenligning mellom
trasealternativ kommer som et tillegg.
 
Vann/hydrologi.
Forrige rapport om vanngjennomstrømming ble skrevet FØR det var besluttet at hver
enkelt brupillar skulle omgis av en pyramide av steinfylling helt opp til laveste lavvann.
 
I år sier siste skriv fra Vv til dept’et om kostnadsoverslag at brutype og fundament-
konstruksjoner ennå ikke er valgt. Avhengig av brutype, så er det også mulig at
steinfyllingen i fjorden ved Leirbakken kan bli annerledes.
 
Vi antar at undersøkelser og beregninger vedr vannstrømmer/hydrologi og biologi
uansett må fornyes når brutype og fundamentering er valgt.
 
Hvordan unngår vi at Ramfjorden skal bli en brakkvannsfjord som etter hvert kan dø og
begynne å gro igjen?
 
Naturmiljø.
Vennligst se innsendte merknader fra Vegar Skogland, Ramfjord.



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

Næringsanalyse.
Østre trase passerer rett gjennom aktuelle næringsområder, og E8 får her 4 km fasade
mot næringsområder. Vestre E8 kommer fjernest mulig fra aktuelle næringsområder i
Ramfjorden/Breivikeidet. Betydningen av denne forskjellen for næringsliv og
samfunnsøkonomi bør komme klart fram i næringsanalysen.
 
Ramfjordmoen tilbyr plass til jernbaneterminaler både for personer og gods, med
mulighet for sidespor til kaier og gjennom fjellet til Tromsdalen, Kroken, Movik/Tønsvik
mv.
 
Vestre trase kommer opptil 5,5 km fjernere fra aktuelle næringsområder.
 
Landskapsbilde.
Se eget skriv om landskapsvirkning.
Bruas visuelle bilde horisontalt mangler i alle himmelretninger i planprogrammet.
 
Berørte planer og annen planlegging.
Blant berørte andre planer, dårlig og misvisende omtalt i forrige KU, er planene for
Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen.
 
Landbruk og skogbruk.
Rundt Hanslarsanes og Mellajordelva er det flere eiendommer som dyrker for til dyr og
bl a poteter til eget bruk. Noen er bare få meter fra nyveien og innenfor den avstanden
hvor veiens forurensning er verst.
 
Støy.
Støyspredning over en vannflate eller is/snøflate uten hindringer kan være mer
ubehagelig enn å bo nært til vegen, og slik støyspredning skjer i Ramfjord. Dette må
kartlegges. Vestre trase er planlagt med 2-4 lange motbakker som medfører sterkere
motorstøy fra trailere, som får en uvanlig støyspredning til motsatt fjordside.
 
De lange motbakkene krever like mye ekstra drivstoff som å kjøre 4 km ekstra rundt
fjorden, og den påfølgende ekstra motorstøyen flakser rett over fjorden til motsatt
fjordside, med forsterket ekko fra fjellsida bakenfor veien. Østre trase har denne
veiandelen i tunnel, dvs at forskjellen i støyvirkning er formidabel. Og aktuell
bebyggelse er mest på østsida.
 
Ved østre trasevalg blir redusert støy på vestsida meget merkbart i forhold til i dag.
 



Massehåndtering.
Forskjellen i massehåndtering mellom østre og vestre trase skal fram i lyset. I siste
regplanforslag vedr østre alternativ har man lagt opp til enorme fyllinger, skjæringer og
massetak/deponeringer pga Eiscats behov for skjerming og lysdekning. Eiscat skal
uansett flytte og er delvis flyttet, og anleggskostnadene pluss masser vedr Eiscat må
fjernes fra kalkylen for østre trase. 
 
Anleggsfase og riggområder.
Halvparten av steinmassene fra Tindtunnelen kan taes ut via Ramfjordmoen til ulike
brukssteder for steinmasser. Ved vestre trasevalg må steinmassene kjøres delvis opptil
5,5 km lengre for levering.
 
Halvparten av Tindtunnelens steinmasser kan utgjøre ca 2,25 millioner tonn og ca 1,35
mill m3. Dette kan utgjøre ca 270.000 lastebilllass og ca 1,5 millioner bilkm i ulønnsom
merkjøring pga eventuelt valg av vestre trase.
 
Drifts/vedl.kostnader.
Bru med steinfylling og andre fjordfyllinger 10 meter over høyeste høyvann har høyere
enhetskostnader for drift/vedl enn veien på østsida.
 
Isforhold.
Ispress mot brupillarer? Krav til steinfylling? Ishistorikk? Istyngde i vårsmelting mot
brupillarer pluss tidevannstrykk?
 
Kulturminner.
Forrige KU har «oversett» en eiendom med hus og hustufter ved Leirbakken sørvest for
steinfylling/vegkryss v/Leirbakken.
På Hanslarsanes står et kulturminne midt i den planlagte veitraseen.
 
Lokalt utbyggingsmønster.
Integrering mellom E8, næringsområder, nye bedrifter og jernbaneterminaler for gods
og passasjerer kan planlegges til å bli perfekt på Ramfjordmoen og innover Breivikeidet.
Det er for lite påaktet at Ramfjordmoen og Breivikeidet har ledige arealer tilsvarende det
dobbelte av hele Tromsøya, med sjøarealer i begge ender i Ullsfjorden og Ramfjorden.
At E8 østre kommer gjennom Ramfjordmoen istedenfor i vestre utkant av hele dette
området, vil ha stor betydning for Tromsøs fremtidige næringsliv og transportutvikling.
 

Tromsø og Ramfjordmoen blir planleggernes drøm om byplanlegging ved en slik mulig
plan for opptil et tredoblet byområde.
 
Naturmiljø.
Flere dyrearter som har tilhold på vestsida vil fjerne seg når nyveien kommer. De
områdene som i dag brukes til å dyrke planter/mat langs vestsida vil lide pga
forurensning.
 

Vennligst se innsendt merknad fra Vegar Skogland; Ramfjord.



 

Trafikkulykker og trafikksikkerhet.
Planprogrammet hevder at ulykker ikke skal være et tema i KU. Både temaet og
sammenligning østre/vestre bør være et selvsagt tema i KU. Planprogrammets innhold
bør ikke styres av uvitenhet og nedlatenhet.
 
Høstforhold og vinterforhold på vestre bakke-trase med bru og brattbakker med
sjøforhold vil føre til glattere veibane og høyere gjsn ulykkestall for vestsida.
 
Ramfjorden har iståke i lange perioder i høyde til over toppen av Leirbakken, som
avsetter is og issørpe i veibanen. På bakkenivå ved Hanslarsanes er det flere ganger i
perioder registrert vindstyrker på opptil 49 m/s som i hovedsak kommer fra
Breivikeidet/fra nord. Slik styrke og retning går direkte mot brua i sideretning, med is og
sørpe i veibanen, hva blir konsekvensene?
 
Forbedringene på østsida ved vestre trasevalg blir delvis overflyttet til vestsida, ved at
hus og eiendommer langs ny vei får en del av de trafikkproblemene som man har på
østsida i dag. Østre trasevalg vil som kjent fjerne problemene fra begge fjordsider.
 
Trafikkutvikling.
Siterte tall i planprogrammet tyder på at man ikke hensyntar målinger for
trafikkutviklingen via Sandvikhøyden. Målingene viser gjsn ca 2,6 % årlig trafikkvekst
over ca 17 år.
 
Planprogrammets tall ser ut til å stamme fra Vegvesenets data vedr
Ullsfjordforbindelsen. De er tidligere påvist å stamme fra feilaktige analyser, dvs at Vv
nedvurderer trafikknivå med fergefri Ullsfjordforbindelse for å opphøye trafikknivået på
vestre E8.
 
Valg av vestre E8-trase vil medføre at en del næringstrafikk og tungtrafikk mellom
Vollan og R.moen/Breivikeidet vil velge å kjøre dagens vei på østsida. Dvs at valg av
vestre trase ikke fjerner fjerntrafikken fra østsida. Dette fiasko-momentet er vesentlig for
de som bor langs dagens vei på østsida.
 
Trafikkanalysen må kartlegge størrelsesorden for denne mulige, sannsynlige fremtidige
trafikken.
 
Nytte-kostnadsanalyse.
Analysen må omfatte forskjellen på planområde og analyseområde. Sørbotn -
Tromsdalen er aktuelt analyseområde. En vurdering av bare Sørbotn – Lauksletta vil
føre til at Vegvesenets analyser blir kritisert for å være helt virkelighetsfjerne i forhold til
samfunnets transportbehov.
 

Luftforurensning.
De 2-4 ekstra krevende motbakkene (6,5 % stigning) på vestre E8 fører til at
drivstofforbruket på vestsida tilsvarer omtrent samme forbruk som å kjøre rundt via
østsida, dvs 4 km lengre hver tur. Beregning av luftforurensning bør ta hensyn til dette.



Vindretningen på Hanslarsanes kommer stort sett fra Lavangsdalen/ned fra fjellet
ovenfor Mellomjorda, altså fra sør, når den ikke kommer derfra er det i perioder sterk
vind fra nord/nord-øst, altså fra Nordbotn/Breivikeidet. Dette vil igjen medføre at
størsteparten av året vil ALL bebyggelse på vestsida få ekstra luftforurensing pga
vindretninger.
På LHLs nettsider står bl a om forurensing: « svevestøv og ultrafine partikler reduseres
med 50 prosent ved 100 meters avstand fra trafikkert vei. På vindstille dager kan nivået
av NOx og karbonmonoksid (CO) i luften reduseres med 80 prosent om man beveger
seg 100 meter bort fra trafikkert vei.»
På vestsida vil det mange plasser være under 100 m mellom hus og vei. Tar man da i
betraktning de faktiske forhold, så vil forurensingen ikke reduseres med henholdsvis
50% og 80%, altså i verste fall kan det bli FULL forurensing pga vindretninger. En av
beboerne på Hanslarsanes har en database fra 2012 med vindretninger og vindstyrke.
For den misplasserte brua bør dette være interessant, hvis meteorologer og
sikkerhetseksperter skal uttale seg om bruas plassering..

Jakt/fiske/utmarksnæringer.
Fiske og isfiske påvirkes sterkere av vestre trase enn av østre, dvs egentlig bare av
vestre trase.
Vestsida har vesentlig rikere dyreliv enn østre, det kan kontrolleres mot fylkesmannens
bestandsoversikter for områdene Søndre Ramfjord og Ramfjord Sams.
På vestsida vil veitraséen gå direkte i «elgtråkket» på stort sett hele strekningen, samt
forbi beiteområder der det de fleste år er elg hele året, også i vintersesongen.
Det nevnes også at på vestsida er flere ganger observert Haukugle, Snøugle og Hubro
på områdene Hanslarsanes, Mellomjord og Steinbakkejorda (de to sistnevnte er
rødmerket som truede dyrearter).
 

Anleggskostnader.
Vegvesenet har foreslått kostnadsmål for vestre på 1.890 mill kr som er godkjent av
dept’et i desember 2019. Samtidig sier man at brutype/konstruksjon og fundamentering
ikke er besluttet. Her er det noe som ikke henger sammen.
 
Målinger og boringer vedr grunnundersøkelser er ennå ikke ferdig utført. Brutype etc
kan også virke inn på lengde/utførelse av steinfyllinga mot Leirbakken på ca 450 meters
lengde med 10,5 meters vegbredde på toppen, som kommer ca 10 meter høyere enn
høyeste høyvann.
 
Hvordan kan man da fastsette prosjektets kostnadsramme og styringsmål, når brutype,
fundamentering og steinfyllingens omfang ikke er kjent? Stortingets krav til
prosjektrammer og grunnlag kan vel neppe være oppfylt i dette tilfellet?
 
Vegvesenets mål for planprosessen.
Avsnitt 4.3 i planprogrammet om målsetting for planarbeidet sier bl a følgende:
 

Tiltaket skal gi bedre fremkommelighet, kortere og sikrere innfartsvei til Tromsø.
Ny E8 skal føre til forbedret trafikksikkerhet og bomiljø på avlastet vei.
Ny E8 skal bidra til å redusere utslipp, risiko og sårbarhet som følge av
klimaendringer.



 
Utifra over 20 års erfaring med vestre og østre E8, med og uten Tindtunnelen og UFB,
og erfaring med det aktuelle tallmaterialet, så sier vi trygt at Vegvesenet aldri kan bevise
dette, i en sammenligning mellom østre og vestre E8-trase. Man kan like gjerne gi opp
på forhånd å forsøke å fremstille en analyse med et slikt umulig resultat. Dette ble også
bevist i 2015 ved regjeringens stadfesting av østre trasevalg.
 
Det er bare i en kunstig analyse mot 0-alternativet, og begrenset til planområdet
istedenfor analyseområdet, at man klarer å fremstille så fordreide og kunstige tall at
man får fram et «gunstig» resultat for vestre. Slike fordreide analysemetoder vil vi
selvsagt påvise uten opphold.
 
Istedenfor å utsette Tromsø-samfunnet for alle mulige forsinkelser med feil og utsatt
planlegging, så bør man avlyse dette kunstige planforsøket og innrømme fordelene med
østre alternativ, samt slutte med å plage Tromsø-samfunnet og Ramfjord med
urealistiske og overflødige planprosesser.
 
Det er verd å huske på at årsaken til trasebyttet i regjeringens bompengeforlik i 2019
var at noen trodde på Vegvesenets påstander om lavere anleggskostnader med vestre
trase. I virkeligheten var det rent oppspinn fra Vegvesenet. Bare fra nov 2018 til sept
2019 er Vegvesenets egne «overslag» for vestre vokst med 300 mill kr, dvs over 18 %
på 10 måneder. Hva sier det om pålitelighet og objektivitet? I tillegg kommer at brutype
og fundamentering ennå ikke er valgt, med konsekvenser for steinfyllingene og totale
kostnader.
 
Når østre trase bygges fra Sørbotn mot Ramfjordmoen, så stopper østre trase ved
Ramfjordmoen og går inn i Tindtunnelen. Dvs at østre unngår kostnadene for
strekningen Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett på ca 900 mill kr.
Kostnadene for østre E8 blir da klart lavere enn vestre.
 
Tindtunnelen Ramfjordmoen – Tomasjord koster milliardbeløp mindre enn oppgradering
og ombygging av traseen Laukslett – Hundbergan – Sandvikhøyden – Berg – Nova –
Tomasjord til 3-felts og delvis 4-felts E8 i dagen, med diverse tunnelløsninger rundt
Tromsdalen sentrum. Hvis man vil bruke vestre m/tunnel Leirbakken – Tomasjord, så er
østre trase ca 400 mill rimeligere for selve tunneldelen.
 
En eventuell overgang fra vedtatt østre trase til vestre trase vil medføre forsinkelser på
2-4 år for E8s gjennomføring. Til kommunestyrets behandling vil vi fremlegge detaljert
begrunnelse for størrelsen på forsinkelsen.
 
For hver dag som brukes til vurdering/behandling av vestre trase nå, dess lengre blir
forsinkelsen for den vedtatte østre traseen. Annullering av dette bortkastede
planforsøket er den enkleste og korteste veien ut av uføret.
 
Fra en offentlig institusjon som Vegvesenet er det beklagelig at hele samfunnet blir
utsatt for gammeldagse og feilslåtte vurderinger fra en avgått regionvegsjef. Samfunnet
har et krav om at Vegvesenet opptrer som en objektiv og nøytral samfunnsinstitusjon. I
saken om E8 i Ramfjord er det ennå mye som mangler før Vegvesenet kommer seg inn
på rett spor.



 

Vi står til disposisjon for spørsmål og andre opplysninger i saken.
 
 
Vennlig hilsen
Tindtunnelen Tromsø AS
 
Magne Nymo     Frank Wøhni      Terje Walnum
                                                        91885443 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Uttalelse til planprogram vestre trasé E 8 i Ramfjord  

fra Ullsfjordforbindelsen AS  

 

Ullsfjordforbindelsen AS (UFBAS) anmoder om at den videre planlegging legger 
stor vekt på a) å finne riktig trafikkmengde som vil komme fra øst 
(Ullsfjordforbindelsen, UFB), Sjursnesområdet, Breivikeidet, Ramfjordmoen og 
deler av Fagernes) og b) hvordan denne trafikken skal kanaliseres fra f.eks 
Ramfjordmoen til vestre trase. 

 

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



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

 

Torsdag 6. februar 2020 

 

Ullsfjordforbindelsen AS 

 

Wiktor Sørensen 

Styreleder 



Trygt fram sammenvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

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