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Forventningsnotat til regionalt planforum, 2. mars 2023 

Til: Troms og Finnmark fylkeskommune  
v/Anne Øvrejorde Rødven 

  

Fra: Statens vegvesen v/Ellbjørg Schultz  Vår dato:  16.2.2023 
    

 

Detaljregulering E8 Flyplasstunnelen –tunnel og veg  

Dette notatet er et forventningsnotat fra Statens vegvesen på vegprosjektet som leveres i 
forkant av deltakelse på regionalt planforum 2.mars 2023.  

Planforslaget er oversendt Tromsø kommune for administrativ behandling den 15.desember 
2022. Dette forventes å ta 3-4 måneder og i løpet av denne tiden vil det bli holdt 
fortløpende møter med kommunens ulike avdelinger. Det ønskes at planen legges ut til 
høring og offentlig ettersyn våren/sommeren 2023. Prosjektets hjemmeside: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e8flyplasstunnelen/  

Bakgrunn for prosjektet  

Prosjektet er forankret i KVU Vegvalg Tromsø som ble behandlet i regjeringen 2011. 
Kommunedelplan i 2016 fastsatte trase for hele veglenken fra Breivika til Kvaløya. Alternativ 
A5 (se kart under) ble valgt etter offentlig ettersyn og en omfattende høringsrunde. A5 
koplet seg på F2 som var regulert i allerede vedtatt områdeplan fra 2014.  

 

E8 Flyplasstunnelen (tidligere omtalt som rv. 862 Tverrforbindelsen) i Tromsø omfatter 
bygging av tunnel mellom Breivika og Langnes til erstatning for dagens veg. Dagens E8 som 
følger Erling Kjeldens veg fra Breivika til Giæverbukta, også kalt tverrforbindelsen, har stor 
trafikk og utgjør en miljøulempe for bebyggelsen langs vegen. Dette gjelder spesielt for støy 
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og støv og som barriere mellom bebyggelse på begge sider av vegen. Vegen er bratt og gir til 
tider vanskelig framkommelighet, spesielt for tungbiler på vinterstid. Eksisterende kryss på 
begge sider av tverrforbindelsen nærmer seg kapasitetsgrensen. Dette medfører noe kø, 
spesielt i Giæverbukta. Gjennom krysset i Giæverbukta skal all trafikk til flyplassen, til Kvaløya 
og Karlsøy kommune, samt trafikken til forretningsområdet på Langnes og boligområdene 
nordvest på Tromsøya. I Breivika er det i tillegg til trafikken over øya, mye trafikk som skal fra 
sykehus- og universitetsområdet som skal både til Langnes, Tromsø sentrum og fastlandet. 

Det ble inngått samarbeidsavtale med Avinor 17.04.2018 om planarbeidet når det gjelder 
flyplassutvidelsen. Avinor har krav fra Samferdselsdepartementet om å lukke avvik knyttet til 
eksisterende kulvert samt et behov for å få regulert en utvidelse av dagens rullebane og ny 
taksebane.   

 

Figur 1 Planområde 

Ny tverrforbindelse skal tilpasses vegnettet på Langnes, som deretter videre vestover mot 
Tromsø lufthavn Langnes og Kvaløya følger prinsippene i områdereguleringsplan for Langnes, 
og trase vedtatt i kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Planen 
skal vise alle arealinngrep som er nødvendig i forbindelse med byggingen av veg- og 
tunnelanlegget, og den skal avklare framtidig arealbruk i planområdet. 

Mål for E8 Flyplasstunnelen   

• Ny E8 vil framstå som framtidsrettet og oppnå nasjonale målsettinger om et effektivt 
stamvegnett til viktig nasjonale funksjoner som Tromsø Lufthavn og Tromsø havn.  

• Gir innsparte transportkostnader for næringslivet 
• Åpner muligheten for ny arealbruk og bedre løsninger for kollektiv, sykkel og gange 

ved å redusere trafikk på E. Kjeldsens veg og muliggjør kollektivfelt i eksisterende 
kulvert. 

• Gir et mer robust trafikksystem ved hendelser/beredskap 
• Avlaster Giæverbukta på Langnes  
• Reduserer kø i rushtid og unngår tilbakeblokkering i tunnelene 
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Beskrivelser av valgte løsninger i plan 

Breivika 

Adkomst til Breiviklia og botanisk hage er lagt til Erling Kjeldsens veg. Det etableres veg på 
fylling og bru over riksvegen like sør for Breivika idrettshall for å håndtere 
atkomstsituasjonen for kjørende, gående og syklende til og fra den botaniske hagen, 
Ishavskysten videregående skole, Breivika idrettshall og boligbebyggelsen i Breiviklia. Det 
blir areal nok til å kunne ha et eget kollektivfelt i nordgående retning. Trafikkanalyser viser 
at kollektivtrafikk i sørgående retning ikke vil få framkommelighetsproblemer. 

Tilgangen til eksisterende gangkulvert er forsterket med løsninger for gående og syklende 
tilpasset denne. Tunnelportalene er lokalisert øst for botanisk hage. 

 

Figur 2 Breivika, illustrasjon Statens vegvesen 

Flyplasstunnelen 

Fra Breivika til Langnes legges vegen i en toløps tunnel på 2422 m. Hvert løp har to kjørefelt 
i samme kjøreretning. Det er valgt tunnelprofil T9,5, som gir en total bredde i tunnelen på 
9,5 m og en kjørebanebredde på 7 m. Tunnelen ender i vest like sør for det gamle 
postterminalbygget, og krysser dermed under eksisterende tunnel. Eksisterende GS-veg 
langs Kvaløyvegen legges i bru over den nye riksvegen.  

Langnes 

Tunnelportalene er lokalisert sør for postterminalbygget på Langnes. Vegen tilknyttes 
eksisterende vegnett langs Kvaløyvegen med etablering av en ny firearmet rundkjøring der 
dagens atkomst til postterminalbygget er lokalisert. Atkomsten til postterminalbygget legges 
over tunnelportalene. Utforminga av omlegginga har hensyntatt de regulerte 
næringsområdene innenfor planområdet ved at vegen har knekkpunkter for å minst mulig 
beskjære de ulike delområdene.  
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Nytt vegsystem tilpasses eksisterende firefeltsvei opp mot rundkjøringen ved Workinntunet. 
Langs Kvaløyvegen fra sør vil vegtiltaket knytte seg til eksisterende veg og fortau. Det 
etableres nye bussholdeplasser langs Kvaløyvegen tilpasset omleggingen av vegnettet.  

 

 
Figur 3 Langnes sett fra sør mot nord, illustrasjon Statens vegvesen 

Langnes – utvidelse av flyplassen og nytt vegsystem (F2 lenka). 

Det er sett på flere alternativer for framtidig kryssing av rullebanen. Sørlig framtidig kryssing 
(F2) reguleres inn, samtidig som det er ønskelig å kunne bruke eksisterende kulvert for en 
nordlig kryssing. Alternativt må denne erstattes med en ny kulvert, tilnærmet parallelt på 
sørsiden av eksisterende kulvert. 

Kostnadskuttet her er både fjerning av gang- og sykkelveg på den nye traseen (F2 lenka), 
samt reduksjon av kjørebanen til to felt.  

Tromsø kommunes vann-, avløp- og overvannshåndtering (VAO) 

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det også utarbeidet en VAO-plan som både tar 
for seg forhold innenfor og utenfor planområdet til planen. Dette har vært stilt som krav fra 
planmyndigheten til planarbeidet, og dette arbeidet har vært samfinansiert av både Tromsø 
kommune, Avinor og Statens vegvesen.  Det må gjøres tiltak i Breivika som følge av det nye 
vegsystemet, og området skal oppgraderes mht. klimaforandringer og flomfare. På Langnes 
må det gjøres betydelige tiltak for å ivareta eksisterende situasjon knyttet til vann, avløp, 
overvann og flom. Både i overkant av tunnelpåslag og langs vegnettet må det gjøres tiltak 
som ivaretar både eksisterende forhold og framtidige klimaendringer.  
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Det er gjort KU (på KDP nivå 2015) på følgende tema: 

• Delrapport Konsekvensutredning Landskapsbilde, Statens vegvesen, august 2015 
• Middels negativ konsekvens  

• Delrapport Konsekvensutredning Nærmiljø og friluftsliv, NINA, juni 2015 
• Noe negativ konsekvens  

• Delrapport Konsekvensutredning Naturressurser, Ecofact, juni 2015 
• Liten negativ konsekvens  

• Delrapport Konsekvensutredning Kulturmiljø, Statens vegvesen, august 2015 
• Liten negativ konsekvens  

• Delrapport Konsekvensutredning Naturmiljø, Ecofact, november 2015 
• Middels negativ konsekvens  

 
Samlet vurdering ikke prissatte konsekvenser: Middels/liten negativ konsekvens  

 

Oppsummering av planarbeidet 

Planforslag er sendt inn til Tromsø kommunes byplankontor og anses i utgangspunktet som 
komplett.  
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