
Regionalt planforum 2. mars 2023: Planforslag «E8 Flyplasstunnelen» 



Planforslaget fra Statens vegvesen

Utfordringer med tanke på 
utviklingsplanene for lufthavna 
og flysikkerhet





Avinors utgangspunkt 

Rullebaneforlengelsen inngår i Avinors interne planer, og er avsatt i 
kommuneplanens arealdel og i gjeldende områderegulering for 
Langnes. 

Avinor har gjennomført grunnerverv. 

Avinors ønsker å stå bak et felles planforslag. Dette er betinget av at 
Avinor samlet sett holdes skadesløs ved de tiltak og føringer 
planforslaget legger opp til.



Tromsø kommune ‐ E8 Flyplasstunnelen – Tromsø lufthavn

Planlagt rullebaneforlengelse i sør:       

• Regulert i områdeplan for Langnes

• I detaljreguleringen:
• Videreføre rullebaneforlengelsen
• Ivaretakelse av alle lufthavnhensyn
• Ev. synergier lufthavn/veg?



Hovedutfordringer ved planforslaget

• Tiltak ved eksisterende vegkulvert ved rullebaneforlengelsen

• F2-lenka - høyden på veganlegget 

• Økt risiko for kollisjon mellom fugl og fly («birdstrike») - overvannshåndtering

• F2-lenka - to eller fire felt? Samlet eller trinnvis vegutbygging? 



Baneforlengelse – tiltak på eksisterende kulvert

Avklart i planprosessen at
• ikke mulig å redusere antall kjørefelt

 Erstatningskulvert inntil eksisterende 
kulvert

 Trafikk kan gå som i dag i 
anleggsperioden



F2-lenkas effekt på rullebaneforlengelsen • Maksimalt mulig byggehøyde på 
veganlegget topp vegkulvert 9,0 
m.o.h.

• Reviderte tegninger fra SVV 
2023 tyder på ytterligere økt 
høydeplassering veg – medfører 
i praksis ikke gjennomførbart 
med baneforlengelse

• Max. høyde topp kulvert 9,0 m.o.h
 Fyllingshøyde baneforlengelse øker med 

ca. 4 meter 
o ca. 250’ m3 økt fylling
o økt plastring / sidesikring
o økt massefortrengning
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VAO-løsning Giæverbukta
• Risiko for birdsrike

• F2 endrer fuglens fluktruter
 Området må gjøres uattraktivt for fugl

• VAO rammeplan: 
• tilfredsstillende med henblikk på risiko for birdstrike 
• helhetlig løsning, med mulighet for trimmvis utbygging

• SVVs VAO-notat:
• Uklar løsningsbeskrivelse 

o Funksjon – driftsforhold
o Ulempe for senere byggetrinn
o Byggerekkefølge

• Utslippshøyde OV fra Jekta
• TKs krav til VAO-rammeplan ikke imøtekommet
• SVVs VAO-notat skaper ikke klarhet om 

ivaretakelse av flysikkerhet. 



F2-lenka - to eller fire felt? - samlet eller trinnvis vegutbygging? 

Arealavsetninger for vegformål:

• Behov for tydeliggjøring av de trafikkfaglige vurderingene 
som ligger til grunn:
• den nye veglenka gjennom området for rullebaneforlengelsen 

(F2-lenka)

• planlagt kapasitet på F2-lenka
- når blir det behov for de siste to kjørefeltene? 

Trinnvis vegutbygging:

 kostnads- og gjennomføringsrisiko med store vegtiltak 
legges på rullebaneforlengelsen



Avinors utgangspunkt 

Rullebaneforlengelsen inngår i Avinors interne planer, og er avsatt i 
kommuneplanens arealdel og i gjeldende områderegulering for Langnes. 

Avinor har gjennomført grunnerverv. 

Avinors ønsker å stå bak et felles planforslag. Dette forutsetter: 
• At Avinor samlet sett holdes skadesløs ved de tiltak og føringer planforslaget 

legger opp til

 Kompensasjon for netto ulemper for lufthavna må være avklart i en avtale 
før formell behandling av planforslaget (vedtak om forslag til off. ettersyn)

eller

 Planen legger opp til en gjennomføring hvor Avinor holdes skadesløs






