
Reguleringsplan for reinovergang og skredvoll, E8 
Lavangsdalen
Regionalt planforum 25. november 2021



● Lokalisering og planområdet
● Bakgrunn og hensikt for planarbeidet
● Gjeldende reguleringsplan
● Presentasjon av tiltakene med foreløpige illustrasjoner
● Naturressurser, naturmangfold og friluftsliv
● Vannhåndtering/vannmiljø
● Kulturmiljø
● Planprosess og videre arbeid 

Disposisjon for presentasjonen

Planforslaget utarbeides av Statens vegvesen og følgende fagfelt er med: 
Vegplanlegging, landskapsarkitektur, naturmangfold, naturressurser, friluftsliv, 
vann- og avløp, geoteknikk, geolog, skred, kulturarv, elektro, konstruksjon, 
eiendom/grunnerverv, støy, DAK/plankart, ROS. 



Tromsø kommune – Lavangsdalen – E8 - Sarastein

Hvor er vi? Lokalisering av planområdet



Oversiktsbilde – dagens situasjon

Skredvoll

Skogsveg

Steinbrudd

Reingjerde

Rasteplass

Sørbotnelva

Mellomdalelva

Sarastein



Eksisterende plansituasjon



● Rekkefølgekrav i reguleringsplanen for E8 Sørbotn-Laukslett:

Bakgrunnen for planarbeidet



● Etableringen av reinovergangen med ledegjerder skal:

- Styrke eksisterende flyttlei gjennom Gaskavággi/Mellomdalen og bidra til å sikre de interne 
forbindelsene mellom de ulike delene av barmarksbeitet.

● Utbedringen av skredvoll skal:

- Redusere restrisikoen for at skred når frem til E8 og bidra til økt samfunnssikkerhet gjennom 
Lavangsdalen, E8.

- Positiv bruk av overskuddsmasser fra E8 Ramfjord.

● Uttak av steinmasser skal: 

- Gi lokale masser med kort transportveg til byggingen av E8 Ramfjord og bidra til å redusere 
klimagassutslippet ved byggingen av E8 Ramfjord. 

- Etter uttak skal området gjenfylles med overskuddsmasser, istandsettes og tilbakeføres til LNFR. 

Hensikten med planarbeidet



Skredulykke 30.03.2017. 
Stort snøskred som løsnet 
fra toppen av 
Tverrbotnfjellet. Gikk over 
og ved skredvollen. Biler 
var involvert. 

Utbedring av skredvoll



Illustrasjoner – tiltak (foreløpige skisser)

Stiplet oransje linje: 
Planområdet

Grønn farge: Utbedring av 
eksisterende skredvoll og 
etablering av reinovergang 

Grått: Omtrentlig plassering 
av massetak



Reinovergang – sett fra sør-øst (foreløpige skisser)

Denne skissen viser 
ikke siste versjon av 
utformingen av 
rampen på vestsiden 
av E8

Justeringer pågår – kun illustrasjon



Illustrasjon med siste versjon av rampe på vestsiden av E8. Massetakets plassering markert med rødt. 

Reinovergang og skredvoll (foreløpige skisser)



Reinovergang og skredvoll sett fra nord (foreløpige skisser) 



● Gi lokale masser med kort transportveg 
● Bidra til å redusere klimagassutslipp 
● Gjenfylles, istandsettes og tilbakeføres til 

LNFR (få lukket såret i terrenget etter 
tidligere uttak)

● Tett dialog med reinbeitedistriktet
● Avbøtende tiltak/tiltak i anleggsperioden

● Regulering av massetak: 
– Reguleres til LNFR med midlertidig 

anleggs- og riggområde med 
planbestemmelse som tillater uttak av 
stein/masser og med krav om 
istandsetting (utforming, tidsfrist) 

● Det skal utarbeides uttaksplan og søknad 
om driftskonsesjon til Direktoratet for 
mineralforvaltning med Bergmesteren for 
Svalbard (DMF).

Massetaket

Utkast/foreløpig 
skisse



● Naturressurser
– Tiltaket berører ikke utnyttbare naturressurser, utover reindrift og mineralske masser

– Utfordringer: Legge til rette for driving av rein etter endt tiltak, gjenfylling av massetak og tynning av skog

● Naturmangfold
– Befaring 12. august 2021

– Naturtyper blokkmark, ombrotrof myr, grunn fattigmyr, bærlyngskog og høgstaude/bregneskog

– Ikke påvist eller registrert spesielle naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse

– Ikke påvist eller registrert rødlistede arter eller arter fra på fremmedartslista

– Utfordringer: Inngrep i myr og nærhet til vassdrag

● Friluftsliv
– Tiltaket berører ikke viktige/tilrettelagte friluftsområder

Naturressurser, naturmangfold og friluftsliv



● Tiltaket berører ikke vassdrag direkte

● Nærhet til og drenerer mot to elver, Sørbotnelva og Mellomdalelva

● Utfordringer:
– Forhindre avrenning av finstoff/forurensning fra anleggsvirksomhet, 
Spesielt uttak av masser og bruk av anleggsmaskiner i tilknytning til myr.

– Relativt stor avstand til elver, naturlig avsetning av finstoff.

– Sikring av maskiner

– Ev. bruk av filtrering ved behov.

– Minst mulig inngrep i myrmasser, bør ligge i ro.

Vannhåndtering/vannmiljø



● Sarastein - fredet
– Innebærer ingen direkte inngrep i Sarasteinen eller 

sikringssonen

● Reingjerdeplass med árran/ildsted – ikke fredet
– Punkt-registreringen like ved den sørligste delen av 

skredvollen. Tiltaket vil komme i berøring med et 
samlegjerde som ble brukt på høsten.

● Reindriftssamisk tun med laftet stabbur og tørkebuer.
– Regulert til hensynssone bevaring i eksisterende 

plan og dette vil bli videreført i ny plan. 

● Teltboplass med ildsteder
– Ligger helt nord i planområdet og vil ikke bli berørt 

av tiltakene. 

● Sametinget har gitt en kulturminnefaglig vurdering og 
denne ligger vedlagt sakspapirene til planforum. 

Kulturarv



Kulturarv



● Statens vegvesen har gjennomført en vurdering av KU-plikten
● Det er konkludert med at tiltakene ikke gir vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og dermed ikke utløser krav om 

konsekvensutredning utover den allerede utarbeidete konsekvensutredningen for tema reindrift, i henhold til gjeldende 
forskrift. 
– Midlertidige negative virkningen for reindriftsnæringen mens det pågår uttak av masser og frem til områder er 

istandsatt. Forstyrrelser kan oppstå i forbindelse med anleggsarbeidet når økodukten (reinovergang) skal bygges 
dersom det er rein i området i anleggsperioden. 

● Konsekvensutredning for tema reindrift 
– Området og tiltakene er med i KU ifm. E8 Sørbotn-Laukslett
– Behov for oppdatering ettersom verdivurderingen av området rundt Sarastein som ble gjort i 2020, var knyttet til det 

som nå blir en midlertidig situasjon, (anleggsfasen); før reinovergangen er etablert og før massetaket er gjenfylt og 
tilbakeført til LNFR. 

– Revideringen er gjennomført i dialog med reinbeitedistriktet. 
– Revidert versjon ligger på prosjektets nettside og vil følge ved når planforslaget legges ut på høring og til offentlig 

ettersyn 

Tiltakets forhold til forskrift for konsekvensutredning



● Varslet planoppstart 5. november 2021. Frist for innspill er 26. november. 

● Dialog med reindriftsnæringen 
● Forberedende møte med Sametinget 10. juni 

– Kulturminnefaglig vurdering, se vedlegg til forventningsnotatet (planforum)
● Berørte grunneiere – spesielt Statskog 
● Særmøter med sektormyndigheter 
● Planforslag legges ut på høring og offentlig ettersyn i midten av januar 2022
● Åpent informasjonsmøte når planforslaget legges ut på høring og til offentlig ettersyn 

Spørsmål i etterkant av møtet eller underveis i prosessen – send meg en e-post på kathrine.hanssen@vegvesen.no. 
Tilgjengelig på telefon 77 61 71 99

Nettside: 
www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e8lavangsdalen/

Planprosess og medvirkning

mailto:kathrine.hanssen@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e8lavangsdalen/


Spørsmål? 
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