
E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé
Detaljregulering

Regionalt planforum 14. mai 2020
Teams-møte 



● Jøran Heimdal, prosjektleder

● Thomas Eliseussen, delprosjektleder

● Kathrine Hanssen, planleggingsleder

● Stefan Kersting, planleggingsleder (Bodø)

● Silje Lyngstad, planleggingsleder (Bodø)

● Egil Hammer, vegplanlegger

● Øyvind Hellum, geoteknikker

● Frode Valnes, naturforvalter

● Elisabeth Gundersen, hydrolog (Oslo) (via telefon fra sør)

Presentasjonsrunde Statens vegvesen



● Om prosjektet

● Gjennomgang av veglinja ved bruk av 3D-modellen

● Avsluttende ord fra prosjektleder 

Disposisjon



● Bakgrunn for ny E8: Høyt ulykkesbelastet veg og dårlig bomiljø langs dagens E8

● Lang historikk med flere ulike planer

● 12.12.18: Kommunestyret ber om at reguleringsplan for vestre trasé oppdateres

● 09.09.19: Departementet ber om at det utarbeides nytt styringsmål basert på vestre trasé

● 03.12.19: Departementet godkjenner styringsmålet og regulering kan starte opp

Bakgrunnen for prosjektet 

Introduksjon



Status

● Høring og offentlig ettersyn. Frist 9.juni. 

● Merknadsbehandling 

● Behandling i kommunestyret i august 

Planprosess

● Planforum 23. januar og 14. mai

● Møter med
– NVE 
– Fylkesmannen i Troms og Finnmark
– Troms og Finnmark fylkeskommune 
– Sametinget
– Reinbeitedistriktet
– Mattilsynet
– Troms kraft 
– Tromsø kommune

● Møter med spesielt berørte grunneiere

Status på planarbeidet og planprosessen 

Introduksjon



Forholdet til overordnet plan

● Kommuneplanens arealdel 2017-2027, vedtatt 29.03.17 

● Kommunedelplan for Ramfjord 2013-2025, med østre alternativ for E8, vedtatt 
26.03.2014 (Plan 0210) 
– Fokuserer på all arealbruk i Ramfjorden
– Båndleggingssonen er utløpt/ikke gjeldende 

● Kommunedelplan for E8 Sørbotn – Laukslett med konsekvensutredning, vedtatt 
26.03.2008 (Plan 0240) 
– Trasé for E8 
– Reguleringsplanen er i samsvar med trasé 

Forholdet til konsekvensutredning

● Fire relevante og realistiske alternativer for E8

● Nyere økonomiske vurderinger 

● KU vurderes som gyldig på flere tema, behov for enkelte tilleggsvurderinger

● Ny KU på tema reindrift

Forholdet til overordnet plan og konsekvensutredning

Introduksjon



● Ytterligere kulturminneundersøkelser sommeren 2020

● Marin-arkeologisk kulturundersøkelse i sjø

● Kartlegging av vannbrønner 

● Innmåling av ålegras. 

Gjenstående arbeid

Introduksjon



Lengdeprofil 

• Justeringer fra forrige planforslag
• Nøkkeltall



Gjennomgang av veglinja i 3D-modell



https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=7333731e5e9346e
eb98c4d99fc7569d1

3D-modell

https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=7333731e5e9346eeb98c4d99fc7569d1


Prinsippskisse for frittstående pelegrupper 



● Klimagassbudsjett for prosjektet

● Massehåndtering, rigg og anleggsområde

● KU reindrift og økodukt i Lavangsdalen

● Veien videre etter behandling i kommunestyret

● Spørsmålsrunde – ledes av Anne v/Fylkeskommunen

Avsluttende ord fra prosjektleder


