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 Innledning 
På vegne av Troms fylkeskommune har Statens vegvesen i samarbeid med Sørreisa 
kommune utarbeidet detaljregulering for fv. 86 gang- og sykkelveg Grunnreis–Elvelund. 
Statens vegvesen har utarbeidet planen med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7. 

  
 
Hva er en detaljregulering? 
 
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse 
 
En detaljregulering skal følge opp, detaljere og konkretisere arealdisponering fastlagt i kommuneplanens 
arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en detaljregulering er derfor å fastsette mer i 
detalj hvordan arealet innenfor planområdet skal utnyttes eller vernes. 
 
En detaljregulering vil gi grunnlag for erverv og eventuell ekspropriasjon av grunn. 
 

 
Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Deretter mottar Sørreisa kommune planbeskrivelse, plankart og plan til 
politisk behandling. Hensikten med planarbeidet er å kunne lage et grunnlag for å bygge ca. 
800 m gang- og sykkelveg langs fv. 86 på strekningen Grunnreis—Elvelund, slik at det blir 
sammenhengende løsning for gående og syklende fra Djupvåg til Hemmingsjorda (ca. 5,5 
km). 
 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Troms 
folkeblad den 10. juni 2017. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til 
offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte. 

 
Planforslaget består av følgende deler: 

• Plankart R101, datert 19.09.2017 
• Reguleringsplanbestemmelser, datert 27.09.2017 
• Planbeskrivelse, datert 27.09.2017, med vedlegg 

 
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 05.10—16.11.2017 
på følgende steder: 

• Sørreisa kommune, kommunehuset  
• Statens vegvesen, Region nord, Finnsnes trafikkstasjon  
• Internett:  

o www.vegvesen.no/vegprosjekter 
o www.sorreisa.kommune.no 

 
Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Troms folkeblad. Grunneiere og rettighetshavere 
vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt til offentlige instanser på 
høring. 
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 Bakgrunn og hensikt med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å kunne lage et grunnlag for å bygge ca. 800 m gang- og 
sykkelveg langs fv. 86 på strekningen Grunnreis—Elvelund, slik at det blir sammenhengende 
løsning for gående og syklende fra Djupvåg til Hemmingsjorda (ca. 5,5 km). 
 
Strekninga omfattes av reguleringsplan for «Gang- og sykkelveg rv. 86 Nordgård—Finnfjord 
smelteverk» fra 1998. Som grunnlag for ekspropriasjon er reguleringsplanen foreldet etter 
10 år. En ny planprosess vil også gi mulighet til å se på nye løsninger for gang- og sykkel-
vegen. En ny reguleringsplan vil være i tråd med plan- og bygningsloven som ble revidert i 
2008. 
 
Strekninga Grunnreis—Elvelund er innafor gangavstand til Gottesjord skole i Djupvåg, og vil 
kunne gi en sammenhengende løsning for gående og syklende fra Djupvåg til Hemmnings-
jorda (ca. 5,5 km), delvis med bruk av lokalt vegnett og med separate gang- og sykkelveger. 
  

 
Figur 1 Strekning fv. 86 Djupvåg-Hemmingsjorda med planområdet markert med rød ring 

 
Gang- og sykkelveg på strekninga Djupvåg—Tømmervik—Grunnreis (ca. 1,8 km) ble 
ferdigstilt i 2017.  
 
Etablering av gang- og sykkelveg vil være med på å gi en tryggere ferdsel for myke 
trafikanter.  
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Figur 2 Planområdet fv. 86 Grunnreis—Elvelund 

 Rammer og premisser for planarbeidet  

3.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

De nasjonale forventninger etter Plan- og bygningslovens § 6-1 ble fastsatt av regjeringen 
12.6.2015. Forventningene skal følges opp i planleggingen og legges til grunn for statens 
deltaking i planleggingen. 
 
Regjeringen forventer at: 

• Fylkeskommunene og kommunene baserer planforslag og beslutninger på et godt og 
oppdatert kunnskapsgrunnlag, og ivaretar nasjonale og viktige regionale interesser. 
Fylkeskommunene og kommunene sikrer samtidig medvirkning og involvering av 
allmennheten, berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner.  

• Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og 
sårbarhet i sin samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene 
sikrer at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir 
et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og 
sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige 
klimaendringer. 
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• Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og 
landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og 
kommunale planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger 
synliggjøres og tas hensyn til. 

• Fylkeskommunen og kommunene sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, nærings-
utvikling og samfunnsliv, og samiske interesser sikres deltakelse i planleggingen der 
disse berøres. Planleggingen sikrer reindriftens arealer, samtidig som hensynet til 
reindriften veies opp mot andre samfunnsinteresser. 

 

3.2 Regional transportplan (RTP) 

Prosjektet er ikke beskrevet i Troms fylkeskommunes handlingsplan for fylkesveg 2015—
2017 (detaljering av RTP 2014—2023). Handlingsplan for fylkesveg for perioden 2018—
2021 er under utarbeidelse (detaljering av RTP 2018-2029). 
 
I fylkeskommunens økonomiplan for 2017—2020 er det satt av 9,2 mill. kr til ferdigstillelse 
og forlengelse av gang- og sykkelveg Tømmervik—Grunnreis i 2017. 
 

3.3 Planstatus for området 

Gjeldende reguleringsplan «Gang- og sykkelveg rv. 86 Nordgård—Finnfjord smelteverk» fra 
1998 viser en løsning med å bruke vegen Grunnreisa (gammel vegsløyfe) som del av gang- 
og sykkelvegnettet. Ny plan vil erstatte deler av planen fra 1998. 

 
Figur 3 Utsnitt fra reguleringsplan «Gang- og sykkelveg rv. 86 Nordgård—Finnfjord smelteverk»,1998 

 
Kommunedelplan for Gottesjord—Grunnreis er fra 1993, og viser planlagt paralellført gang- 
og sykkelveg. Eiendommen 2/59 er angitt som båndlagt eller som skal båndlegges med 
formål kulturminne. 
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Figur 4 Utsnitt fra kommunedelplan for Gottesjord—Grunnreis, 1993 

 
Kommuneplanens arealdel er under revisjon, ny arealdel vil gjelde for 2018-2030, gjeldende 
er fra 1993. 

3.4 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning (KU) 

Krav til konsekvensutredning er vurdert med Sørreisa kommune etter «Forskrift om konse-
kvensutredninger». Vår vurdering er at planen ikke gir vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, og at det ikke er krav til KU. Dette planforslaget uten KU skal likevel ivareta viktige 
miljø- og landskapshensyn, og virkningen av planforslaget blir beskrevet. 

 Planprosess og medvirkning 
• Oppstartsmøte mellom Statens vegvesen og Sørreisa kommune 24. mai 2017 
• Melding om oppstart 

o Brev til grunneiere, sektormyndigheter og interessenter: 9. juni 2017 
o Annonse i Troms folkeblad 10. juni 2017  

• Åpen kontordag 22. juni 2017 
• Høring og offentlig ettersyn 5.10—17.11.2017 

 
Planlagt tidsplan fremover: 

• Åpent møte i kommunehuset 18. oktober 2017 
• Merknadsbehandling 17.11—22.11.2017 
• Oversendelse til Sørreisa kommune for politisk behandling: 23.11.2017 
• Behandling i kommunestyret 7.12.2017 

 Beskrivelse av tiltaket 
Dette planforslaget skal legge til rette for å bygge gang- og sykkelveg parallelt med fylkes-
vegen. Fylkesvegen reguleres slik den er i dag, det vil si at det ikke reguleres for endring 
eller utbedring av fylkesvegen. Det reguleres for å utbedre busslommene ved Grunnreisa.  
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Det ble tidlig i planprosessen gjort vurderinger om gang- og sykkelvegen skulle bruke den 
private felles vegen Grunnreisa som trasé, samme som i gjeldende reguleringsplan fra 1998. 
Men for å unngå at gående og syklende heller vil bruke fylkesvegen enn den lille omvegen 
det ville bli via Grunnreisa, så er gang- og sykkelvegen planlagt parallelt med fylkesvegen. 
 
Det ble også gjort vurderinger om det ville bli en rimeligere løsning å flytte fylkesvegen for å 
bygge gang- og sykkelveg der fylkesvegen ligger i dag, for å unngå sprenging av store fjell-
skjæringer. Men dette alternativet ville ikke være kostnadsbesparende. Det vil også være en 
fordel å få lagd nye fjellskjæringer, siden de som er i dag består av dårlig fjell hvor deler 
raser ut, og som ville hatt behov for sikring. 
 

5.1 Kjøreveg 

Fylkesvegen har en trafikkmengde angitt til 2 650 i år 2016, angitt som årsdøgntrafikk 
(ÅDT). Tungbilandelen er 9 %. Prognose for trafikkmengde skal angis 20 år etter åpning, for 
år 2038 er ÅDT beregnet til 3 310, med en tungbilandel på 10,5 %.  
 
Fartsgrensen på fylkesvegen er 60 km/t.   
 
Det blir ikke regulert for utbedring av fylkesvegen. Dimensjoneringsklasse etter vegnor-
malene for utbedring av veg vil være U-H260 (utbedring hovedveg klasse 2 og fartsgrense 60 
km/t). Vegbredde for denne dimensjoneringsklassen er 7,5 meter (6 m kjørebane og 0,75 m 
skulder på hver side). Vegbredde på dagens veg varierer mellom ca. 6,5 til 7 meter. 
 
Det er veglys langs fylkesvegen i dag, disse planlegges erstattet med nytt lysanlegg når 
gang- og sykkelvegen bygges. 
 

5.2 Gang- og sykkelveg 

Gang- og sykkelvegen planlegges med en asfaltert bredde på 3 meter, i tillegg kommer en 
grusskulder på 0,25 m på hver side. Dette er bredde som er angitt i vegnormalene ut fra 
potensiale for opptil 15 syklende pr time og 15-50 gående pr time. 
 
Ved Elvelund vil det være tillatt kjøring på gang- og sykkelvegen til eiendommen 2/63 (ca. 
50 meter). Her planlegges asfaltbredde på 4 meter. 
 
Trafikkskille mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg planlegges som grøft, på det nærmeste 
1,5 meter fra vegkant til vegkant. Dette vil være i det området hvor det er fjellskjæring og 
avkjørsel til boligeiendommer.  
 
I vegnormalene er minimum avstand mellom kjøre-
veg og gang- og sykkelveg 1,5 meter ved 
fartsgrense 60 km/t, uten bruk av vegrekkverk.  
 

Figur 5 Fra rekkverksnormalen håndbok 
N101 
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Det er et mål å minimere bruken av rekkverk, fordi rekkverk kan være et faremoment i seg 
selv, og bør derfor bare settes opp dersom det er farligere å kjøre ut av vegen enn å kjøre 
inn i rekkverket.  
 
Gang- og sykkelvegen er planlagt på oversiden av fylkesvegen. Første delen av gang- og 
sykkelvegen ved Grunnreisa er planlagt lagt på fylling, med slake skråninger for å unngå 
rekkverk. 
 

 
Figur 6 Tverrprofil av gang- og sykkelveg på fylling ved Grunnreisa (profil 50), tegning U001 

 
Langs strekninga er det et parti med fjellskjæringer som må sprenges bort for å gi plass til 
gang- og sykkelvegen. Høye fjellskjæringer nær boligeiendommer planlegges med sikrings-
gjerde. 

 
Figur 7 Normalprofil av gang- og sykkelveg i område med fjellskjæring, fra illustrasjonshefte tegning F002 

 

5.3 Kryss og avkjørsler 

Antall kryss og avkjørsler i området blir beholdt, men enkelte justeres. Stigningsforholdene 
blir uendret.  
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Felles avkjørsel til eiendommene 2/14 og 2/81 er foreslått flyttet ca. 10 meter mot vest. 
Dagens avkjørsel er veldig skrå på fylkesvegen, og for å få mest mulig vinkelrett atkomst og 
for å unngå for store inngrep på privat eiendom, er avkjørselen lagt lengre mot eiendoms-
skillet. Atkomstveg på eiendommen 2/81 er et forslag og kan eventuelt justeres etter ønske 
fra grunneier, forslag vist i figur under.  
 

 
Figur 8 Illustrasjon av ny felles avkjørsel til eiendommene 2/14 og 2/81(Sørreisaveien 477 og 475), linjer fra 
eksisterende avkjørsel i bakgrunn – fra illustrasjonshefte tegning E002 
 

 
Figur 9 3D-illustrasjon av ny felles avkjørsel til eiendommene 2/14 og 2/81(Sørreisaveien 477 og 475) – tegning 
E002 

 
Det er planlagt støttemur ved eiendommer som har bygninger som står nær den planlagte 
gang- og sykkelvegen. Støttemurer som er høyere enn 0,5 meter planlegges med 
sikringsgjerde. 
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Figur 10. Normalprofil som viser skråning med støttemur. Fra illustrasjonshefte tegning F003 

 
Ved eiendommen 2/9,20 (Sørreisaveien 493) er det planlagt ca. 100 meter støttemur. 

 
Figur 11 3D-illustrasjon av avkjørsel til eiendommen 2/20,9 (Sørreisaveien 493) – tegning E003 

 
Ved avkjørsel til eiendommen 2/63 er det også planlagt støttemur, ca. 80 meter.  

 
Figur 12 3D-illustrasjon av avkjørsel til eiendommen 2/63 (Elvelund 5) via gang- og sykkelvegen – tegning E004 
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Markavkjørsler 
Det planlegges ikke endring av avkjørslene på nedsiden av fylkesvegen. Unntaket er mark-
avkjørsel til eiendommen 2/1 fra busslomma. Ved utbedring av busslomma og etablering av 
fortau vil avkjørselen bli noe justert. Det må være åpning i rekkverket til avkjørselen, slik det 
er i dag. Markavkjørselen blir felles med eiendommen 2/30. 
 

5.4 Busslommer 

Ved Grunnreis er det busslomme på hver side av fylkesvegen. Disse planlegges etter utbed-
ringsstandard i vegnormalene, vist i illustrasjonshefte tegning F004. Busslomma på nedsida 
av fylkesvegen planlegges med fortauløsning.  
 
Dersom tiltak må prioriteres i gjennomføring av planen på grunn av kostnader, vil utbedring 
av busslomme på nedsiden av vegen bli nedprioritert. 
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 Beskrivelse av planområdet og virkninger av tiltaket 
Planområdet er lokalisert i en slak sørvestvendt li på nordøstsiden av Reisafjorden, en side-
arm til Solbergfjorden som strekker seg nordøstover innenfor og sør for Senja.  
 
Det er i dag etablert gang- og sykkelveg fra Djupvåg til Grunnreis og det er løsning for 
gående og syklende fra Elvelund og nordover mot Hemmingsjorda. Strekninga som mangler 
gang- og sykkelveg mellom Grunnreis og Elvelund er 800 meter.  
 
I Grunnreisa er det 10 husstander og det er et noe større boligfelt på Elvelund, mellom disse 
er det spredt bebyggelse med 4 boliger. 
 

 
Figur 13 Flyfoto av planområdet 

 

6.1 Trafikksikkerhet og framkommelighet for alle 

Dette er et trafikksikkerhetsprosjekt rettet mot myke trafikanter. Prosjektet vil gjøre at det 
blir en sammenhengende løsning for gående og syklende fra Djupvåg til Hemmingsjorda. 
Prosjektet vil gi bedre framkommelighet for alle trafikantgrupper, når gående og syklende 
ikke lengre må benytte kjørebanen. 
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6.2 Naboer, grunneiere og grunnerverv 

Det vil bli behov for å erverve grunn til vegformål for areal til gang- og sykkelvegen. Grunn-
erverver i Statens vegvesen vil ta kontakt med berørte grunneiere og rettighetshavere når 
reguleringsplanen er vedtatt.  
 
Erstatning for de inngrep som påføres den enkelte grunneier på grunn av gjennomføring av 
prosjektet blir utbetalt etter minnelige avtaler, inngått etter forhandlinger eller, dersom det 
ikke oppnås enighet om minnelige avtaler, vil et rettslig ekspropriasjonsskjønn fastsette 
erstatningen. 
 
Bestemmelsesområder for midlertidig anleggsområde erverves ikke, men disponeres av 
tiltakshaver i anleggsperioden. Kompensasjon for eventuelle inntektstap under anleggs-
perioden inngår som en del av erstatningsoppgjøret. 
 

6.3 Landskap 

Den planlagte gang- og sykkelvegen ligger på oversiden av eksisterende vegtrasé og skal 
tilsluttes eksisterende gang- og sykkelveg i begge ender.  
 
Tiltaket vil ha innvirkning på landskapsbildet på følgende måte: 
• Fjerning av trær/vegetasjon 
• Økt størrelse på fjellskjæringer 
• Nye fyllinger 
• Oppføring av murer 
 
Gang- og sykkelvegen er planlagt lagt nærmere vegen der det har vært mulig, for å begrense 
inngrep i fjellskjæringene.  Forutsatt visse avdempende tiltak vil tiltaket medføre forholdsvis 
små endringer av landskapsbildet. 
 

 
Figur 14 Fjellskjæringer langs dagens fylkesveg 

 



Forslag til planbeskrivelse – Høring og offentlig ettersyn 
Detaljregulering for gang- og sykkelveg fv. 86 Grunnreis—Elvelund 

 

13 
 

Det inngrepet som vurderes å ha størst innvirkning på landskapsbildet er fjellskjæringene. 
Eksisterende fjellskjæringer er delvis bevokst i både sprekker og langs veggrøfta, noe som 
gir en betydelig dempet fjernvirkning av veganlegget.  Det vil derfor være ønskelig å få etab-
lert stedegen vegetasjon på fjellpartier der dette er mulig. Fjellskjæringen  er ca. 10 m høye 
på det meste. Terrassering av skjæringen lar seg ikke gjennomføre på grunn av plasshensyn. 
 
Helt i starten på traséen vil det bli en ny fylling på oversiden av gang- og sykkelvegen og 
videre kommer det en fylling på nedsiden av vegen der eksisterende busslomme planlegges 
utvidet. Nye fyllinger som revegeteres vil medføre svært små endringer på landskapsbildet.  
På siste del av parsellen er det planlagt støttemur med opptil 2,5 meters høyde. For å red-
usere innvirkningen på landskapsbildet bør det benyttes naturstein, enten som tradisjonell 
tørrmur eller ved bruk av gabioner (bur fylt med stein). 
 

6.4 Nærmiljø og friluftsliv 

Grunnreisa har 10 husstander og det er et noe større boligfelt på Elvelund, mellom disse er 
det spredt bebyggelse med 4 boliger.  
 
Området er innenfor gangavstand til Gottesjord skole, fra krysset til Elvelund er det ca. 3,5 
km til skolen. Sammenhengende tilbud for gående og syklende vil gjøre at flere kan gå eller 
sykle til skolen og til andre formål i bygda, og vil være positivt for både nærmiljøet og fri-
luftslivet. 
 
Området ligger nær Reisafjorden. I strandsonen er det fjære og svaberg som benyttes mest 
av de som bor i området, og det er noen naust ved Elvelund. 
 

6.5 Naturmangfold 

Det er utarbeidet en egen fagrapport for naturmiljø fra september 2017 som er vedlagt.  
 
I planområdet er det gammel kulturmark langs veien og innenfor planområdet i kombinasjon 
med gammel beiteskog og spredte skoglunder. Det ligger spredt bebyggelse ovenfor og dels 
innenfor planområdet. 
 
Området består overveiende av bebyggelse og hager og gammel kulturmark og beiteskog 
som holder på å gro igjen. Mot nord kommer det inn skogvegetasjon av svak lågurt-
utforming og noen høgstaudelementer.  
 

Taksvalekoloni 
Ovenfor veien i nord er det skjæringer i kalkrik berggrunn med innslag av mer krevende 
arter som gulsildre og rødsildre. I disse skjæringen finnes en sandsvalekoloni. Reirene er 
gravet ut i porøs kalkstein. Det er omtrent 50 hekkende par som årlig hekker i skjæringen.  
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Figur 15 Bart fjell med sandsvalereir og mer kalkkrevende vegetasjon 

 
Vannforekomster 
Det krysser en bekk gjennom planområdet helt i starten av planområdet, ved Grunnreisa. 
Denne har et oppgangshinder dannet av eksisterende kulvert under fylkesvegen og den 
felles private vegen Grunnreisa. Det vurderes at det ville vært mulighet for oppgang av 
anadrom fisk dersom kulvertene ble utbedret.  
 

Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er relativt godt for planter og litt lavere for vilt. 
Det har vært fokus på områdets verdi for sårbare naturtyper i denne sammenheng og at 
aktiviteten i området hovedsakelig vil kunne påvirke naturtypene. Områdets utforming og 
topografi tilsier at det har liten verdi i viltsammenheng. 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet 
Føre-var-prinsippet kommer i liten grad til anvendelse i dette prosjektet. Det antas at vur-
deringene av områdets betydning for vilt er forsvarlig og faglig basert, uten at det er gjort 
spesielle registreringer eller gjennomført feltarbeid i denne sammenheng. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  
Det er ikke er registrert verdifulle naturtyper innenfor området. De vegetasjonstypene som er 
registrert er vanlige innenfor området, regionen og ellers i landet og innehar generelt få 
sårbare arter utfra hevden av området.  
 
Sandsvale er rødlistet (nær truet, NT) på grunn av tilbakegang i Norge de siste årene. Det er 
kjent at hekkeplasser har forvunnet i området de siste årene ved inngrep. Det er usikkert hva 
status er for arten regionalt, men en kan anta at hekkeplasser kan være utsatte på grunn av 
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ulike former for inngrep eller bruksendringer de siste årene. En fjerning av en kolonihekke-
plass i dette prosjektet kan påvirke bestanden i noen grad regionalt. 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Avbøtende tiltak som behandling av vegskuldrer og skjæringer og revegetering med stedlige 
masser samt bruk av naturfrøblandinger til tilsåing synes å være mulig, og innebærer trolig 
få ekstrakostnader. Dette vil gjøre tiltaket mer skånsomt for omgivelsene. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Det presiseres at lokalisering av riggområder og midlertidige atkomstveger, utarbeidelse av 
marksikringsplan er et tema i denne bestemmelsen. Alternativer/endringer av veger er en 
naturlig vurdering om tiltaket fører til skade på naturmiljøet. 
 

Avbøtende tiltak 
Tiltakene gjennomføres i områder som i stor grad er kulturpåviket og har rask vegetasjons-
utvikling. Ved revegetering og istandsetting av arealer etter inngrep og tiltak må det ikke 
innføres fremmede arter og i størst mulig grad satses på naturlig revegetering med bruk av 
eksisterende jordsmonn med frøbank. Tilsåing må skje med frø fra gras som er stedstil-
passet og ikke innehar fremmede sorter. 
 
Utforming av ny skjæring der sandsvalekolonien er lokalisert kan muligens gjennomføres på 
en slik måte at muligheten for reetablering øker. Dette bør følges opp under detalj-
prosjekteringen videre. Det kan også være mulig å bygge enkelte reir i kasser for å hjelpe på 
reetablering. Stans av anleggsarbeidet nært hekkeplassen i hekkesesongen, mai-juli er også 
et viktig avbøtende tiltak. 
 

6.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er registrert i Askeladden funn av en mynt fra 1708 i en bordfjøl i våningshuset på eien-
dommen 2/57 som i dag er i eie av Stiftelsen Midt-Troms museum. Askeladden er Riks-
antikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Det er 
ikke gjort funn av automatisk fredede kulturminner. 
 

 
Figur 16 Løsfunn av mynt fra 1708 i våningshus, kilde: kulturminnesok.no 
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Slike løsfunn markeres ikke med hensynssone for kulturminner i plankartet. Bygningen er 
heller ikke vernet. 
 
Arealformålet «båndlagt eller som skal båndlegges med formål kulturminne» i kommunedel-
plan fra 1993 blir derfor ikke videreført i denne planen. 

6.7 Naturressurser 

Av naturressurser er det landbruk som er aktuelt i planområdet. Det vil være behov for noe 
areal av dyrkbar jord til vegformål på eiendommene 2/10 og 2/27. Området er i dag gjen-
grodd og ikke benytta som dyrka mark. 
 

 
Figur 17 Dyrkbar jord angitt med rød skravur, kilde: kilden.nobio.no 

 

 
Figur 18 Bilde av området langs fylkesvegen hvor det planlegges gang- og sykkelveg på dyrkbar jord 

6.8 Teknisk infrastruktur 

Løsning for drenering er vist i illustrasjonshefte i tegning GH001. Overvannet forutsettes 
håndtert via eksisterende stikkrenner under fylkesvegen som forlenges gjennom gang- og 
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sykkelvegen, eventuelt med påslipp av overvann fra grøft mellom gang- og sykkelveg og 
fylkesveg. 
 
Vannledning ved Elvelund som i dag ligger i traséen for den planlagte gang- og sykkelvegen 
må legges om. 
 
Eventuell endring av øvrig ledningsnett tas opp med ledningseiere under prosjekteringa.  
 

6.9 Grunnforhold og geologi 

I henhold til kvartærgeologisk kart ligger planområdet i område med forvitringsmateriale og 
tynn hav-/strandavsetning. Ved befaring er det registrert berg i dagen for store deler av om-
rådet. Tidligere grunnundersøkelser i området viser siltig, leirig materiale og leire i opptatte 
prøver. Dybde til berg er generelt begrenset. 
 
Det er ikke registrert faresone for kvikkleire eller andre skredtyper i nærhet av planområdet. 
 

 
Figur 19 Løsmassekart fra NGU, kilde: geo.ngu.no/kart/losmasse 

 
Supplerende grunnundersøkelser skal utføres før detaljprosjektering og vil gi mer detaljert 
informasjon om grunnforholdene for områdene hvor gang- og sykkelvegen kommer på 
løsmasser. 
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6.10 Støy 

Det er utarbeidet en egen støyrapport med tilhørende støysonekart datert 23. august 2017 
(vedlagt). Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplan-
legging, T-1442/2016, er lagt til grunn for vurdering av vegtrafikkstøy. I retningslinjene er 
støynivå inndelt i to støysoner: 

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet for støyfølsomme formål. Etablering av 
ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Grenseverdier for utendørs støynivå er Lden 65 
dB (natt: L5AF 85 dB) 

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Grenseverdier for utendørs støynivå 
er Lden 55 dB (natt: L5AF 70 dB) 

 
Ved etablering av nye veger er anbefalt støygrense tilsvarende nedre grense for gul sone. For 
miljø- og trafikksikkerhetstiltak som utbygging av gang- og sykkelveg, utløses ikke krav om 
støytiltak hvis bebyggelsen i gul sone får mindre enn 3 dB økning i støynivået. 
 
 

 
Figur 20 Støysonekart fra rapport om støyutredning, 23.08.17 
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Støyberegning viser at ingen boliger vil være innenfor rød sone, og at det ikke vil være en 
økning av støynivå som følge av tiltaket. Det er utført punktberegninger på enkelte av de 
mest utsatte bygningene, og beregningene viser at endringen som følge av utbyggingen vil 
være mindre enn 1 dB. For enkelte boliger kan støynivået synke noe, som følge av den nye 
terrengutformingen. Siden utbyggingen regnes som et miljø- og trafikksikkerhetstiltak og 
ingen boliger er i rød sone eller får forhøyede støynivåer, så vil det ikke være behov for 
skjermingstiltak eller andre tiltak knyttet til støy. 
 

6.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

ROS-analyse gjennomføres for å danne et grunnlag for bevisste beslutninger med hensyn til 
sikkerhet og miljø. Analysen baseres på faglige vurderinger og erfaringer og skal være et 
positivt bidrag til å gjøre vegen så sikker som mulig og sikre at miljøet ikke skades. 
 
ROS-analysen skal belyse risikobildet, den skal identifisere uønskede hendelser, årsaken til 
disse og mulige konsekvenser med tilhørende sannsynlighet. 
 
Kravet til ROS-analyse på reguleringsplannivå er hjemlet i plan og bygningsloven §§ 3.1 og 
4.3. 
 
En generell metode for risikovurderinger er benyttet. Metoden bygger på HAZID (HAZard 
IDentification), en etablert metode for kvalitativ risikoanalyse. 
 
Følgende tiltak er vurdert for å redusere risikoen til et så lavt nivå som mulig. Forslag til 
tiltak er et resultat av Hazid-samlingens vurdering. Disse tiltakene er presentert nedenfor. 
Oversikten er en forenklet versjon der det viktigste er gjengitt, for fullstendig versjon se 
egen rapport som er vedlagt. Tiltakene er ikke listet opp i prioritert rekkefølge. 
 

Risiko -ID Beskrivelse av risikoen Beskrivelse av tiltaket 
ID16 (S) Omkjøring 

 
Rutiner for varsling av stengning av veg. Varsle 175. Skal være 
manuell dirigering som kan slippe utrykningskjøretøy forbi. 
Begrensning av perioden veien kan stenges. Krav om forsiktig 
sprenging. 

ID36 (M) Forurensning i grunnen 
 

Tilgjengelig utstyr for å samle opp forurensning fra maskiner 
og utstyr til grunnen.  

ID47 (M) Biologisk mangfold 
 

Unngå anleggsarbeider i hekkeperioden. Vurdere 
tilrettelegging av nye hekkeplasser. 

ID60 (L) 
 

Farefullt terreng, stup o.l 
 

Sikringsgjerde når anlegget er ferdig. Midlertidig sikring i 
anleggsperioden, krav medtas i beskrivelse. 

ID66 (L/S) 
 

Fremkommelighet ved 
utrykning  
 

Rutiner for varsling av stengning av veg. Varsle 175. Skal være 
manuell dirigering som kan slippe utrykningskjøretøy forbi. 
Begrensning av perioden veien kan stenges. Krav om forsiktig 
sprenging. 

ID71(TUB) Møteulykke Bare aktuelt i anleggsfasen. Redusert hastighet. 
Arbeidsvarsling/sikring 

ID72(TUB) Påkjørsel bakfra Bare aktuelt i anleggsfasen. Redusert hastighet. 
Arbeidsvarsling/sikring 
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ID73(TUB) Utforkjøring Bare aktuelt i anleggsfasen. Redusert hastighet. 
Arbeidsvarsling/sikring 

ID75(TUB) Påkjørsel av syklende eller 
gående. 

Bare aktuelt i anleggsfasen. Redusert hastighet. 
Arbeidsvarsling/sikring. Skolebuss for barn forbi strekningen 
(eksisterende) 

ID83 (M) 
 

Sprengning 
 

Unngå anleggsarbeid i hekkeperioden. Vurdere tilrettelegging 
av nye hekkeplasser 

Tabell 1 Risiko og beskrivelse av tiltak fra rapport for ROS-analyse, september 2017 

 
De fleste punktene gjelder anleggsfasen, og dette er forhold som tas med videre i prosjek-
teringa, både i SHA-plan og plan for Ytre miljø. 
For denne planfasen er det punktet om biologisk mangfold som er aktuelt, ved at det tas inn 
bestemmelser om når det skal tillates anleggsarbeid, siden det er observert sandsvalekoloni 
i fjellskjæringer i planområdet.  
 

6.12 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser blir 
det utarbeidet en egen SHA-plan i forbindelse med konkurransegrunnlaget.  Gjennomføring 
av dette anlegget innebærer at trafikken må gå gjennom anleggsområdet. SHA-planen vil gi 
en beskrivelse av hvordan hensynet til sikkerheten for arbeidere og trafikantene skal bli 
ivaretatt. 
 

6.13 Ytre miljø 

Ytre miljø skal ivaretas i hele livsløpet til vegen og omfatter støy, vibrasjoner, luftforurens-
ning, forurensning av jord og vann, landskapsbilde/bybilde, nærmiljø og friluftsliv, natur-
miljø, kulturmiljø, energiforbruk, materialvalg og avfallshåndtering. 
 
Statens vegvesen utarbeider en plan for ytre miljø, (YM-plan) for alle prosjekter og kont-
rakter. YM-planen er et rent byggherredokument som legges til grunn for beskrivelser og 
bestillinger i konkurransegrunnlaget for alle typer kontrakter i byggherrevirksomheten. 
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 Gjennomføring av planforslaget 

7.1 Fremdrift og finansiering 

I fylkeskommunens økonomiplan for 2017-2020 er det satt av 9,2 mill. kr til ferdigstillelse 
og forlengelse av gang- og sykkelveg Tømmervik—Grunnreis i 2017. I dette ligger forlen-
gelsen av gang- og sykkelveg fra Grunnreis til Elvelund. I tillegg har fylkeskommunen søkt 
om tilskudd fra statlig ordning. 
 
Totalkostnaden er grovt beregnet til 16 mill. kr. Det skal gjøres et mer nøyaktig kostnads-
overslag i høringsperioden til denne planen. Det er krav at det skal være et kostnadsoverslag 
på 10 % sikkerhet på godkjent plan. 
 
Prosjektet kan bli klar for byggestart i 2018, etter at denne planen er vedtatt og det er ut-
arbeidet et konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlaget planlegges ferdigstilt i januar 
2018. Byggetid for gang- og sykkelvegen er antatt til ca. 8 måneder.  
 
Det må bevilges mer midler til dette prosjektet for ferdigstillelse. Dersom totalprosjektet 
ikke lar seg gjennomføre innenfor gitte rammer vil tiltak som oppgradering av holdeplasser 
bli nedprioritert. 
 

7.2 Midlertidig anleggsområder 

Det legges i planen opp til et generelt anleggsbelte utenfor det permanent regulerte veg-
anlegget. Bredden på anleggsbeltet er tilpasset behov og omgivelsene, slik at man unngår å 
gripe unødvendig inn på eksempelvis boligeiendommer. 
 
Anleggsbeltet er lagt inn i reguleringsplanen for å sikre nødvendig areal for anleggsgjen-
nomføring. Det midlertidige anleggsområdet skal etter avsluttet anleggsperiode istandsettes 
og tilbakeføres til det opprinnelige arealformålet. De arealene som er avsatt til midlertidig 
anleggsvirksomhet, er vist med midlertidig anleggsområde. Påskrift angir henvisning til 
reguleringsbestemmelser som gir retningslinjer for bruk og krav til istandsetting av arealene.  
 
Alle arealene som er regulert til vegformål skal i anleggsperioden være tilgjengelig for 
anleggsdrift. I anleggsperioden vil disse arealene være disponible for massetransport, 
mellomlagring av masser, anleggsrigger og midlertidige vegomlegginger. 
 
Sørreisa kommune har foreslått at overskuddsmasser fra sprenging av fjellskjæringer kan 
brukes for å utvide parkeringsplasser i Tømmervika. Transportavstanden er bare ca. 1 
kilometer. 
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Trafikkavvikling i anleggsperioden 
I anleggsperioden vil trafikkavviklingen påvirkes. Et viktig krav blir at et forsvarlig tilbud til 
alle trafikantgrupper (bilister, tungtransport, kollektivtrafikk, gående/syklende, utryknings-
kjøretøy) må opprettholdes gjennom hele anleggsperioden. Atkomster til eiendommene skal 
sikres i anleggsperioden. Relevante krav vil innarbeides i entreprenørenes kontrakter.  
 
For å sikre rasjonell drift for entreprenøren vil han kunne etablere midlertidige anleggsveger 
innenfor anleggsbeltet. Disse vil fjernes og arealene istandsettes. Eksisterende vegnett vil 
også bli benyttet til anleggstrafikk. Disse vegene vil også istandsettes etter bruk. Entre-
prenøren vil bli pålagt krav om renhold av offentlig vegnett i den grad han tilgriser dette.  

7.3 Utbyggingsrekkefølge 

Ved oppstart vil det første være rigging og klargjøring for sprenging av fjellskjæringene for 
bygging av gang- og sykkelvegen. 
 
Dersom totalprosjektet ikke lar seg gjennomføre innenfor gitte rammer vil tiltak som opp-
gradering av holdeplasser bli nedprioritert. 
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 Sammendrag av innspill etter varsel om oppstart 
Avsender Innspill Kommentar fra Statens vegvesen 
Egil Bertheussen Bertheussen ser for seg at gang- og 

sykkelvegen planlegges på øvresida 
av fylkesvegen, slik at det ikke vil bli 
behov for kryssing av fylkesvegen, og 
arealet på sjøsida blir bevart. 

Gang- og sykkelvegen blir planlagt 
på øvresida av fylkesvegen 

Svein-Tore 
Sletteland og 
Solfrid Sletteland 

Sletteland er eiere av eiendom 2/44 i 
Grunnreis. De foreslår at fylkesvegen 
flyttes mot sjøsida, og gang- og 
sykkelvegen følger berget. De ønsker 
støttemur og støydempende gjerde. 

Vurderinger om å flytte fylkesvegen 
er gjort, og det er beregnet at det vil 
være større kostnader ved å bygge ny 
fylkesveg enn å sprenge fjell for å 
bygge gang- og sykkelveg. Siden det 
er faste fjellmasser ved denne 
eiendommen, vil det ikke være behov 
for støttemur, det vil bli ei fjell-
skjæring. Det skal settes opp 
sikringsgjerde på fjellskjæringene 
nær bolighus. Det er utført støy-
beregninger, og ingen boliger har 
verdier som tilsier tiltak.  

Troms 
fylkeskommune, 
kulturetaten 

Kulturetaten kjenner ikke til at det 
skal være automatisk fredete 
kulturminner innenfor omsøkte 
område. For uttalelse om samiske 
kulturminner viser de til Sametingets 
kulturminneforvaltning 

 

Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 
(NVE) 

NVE kan ikke se at varslet plan-
område berører større vassdrag, 
elektriske anlegge eller er utsatt for 
skred. Skulle det likevel vise seg at 
man kommer i kontakt med usikker 
byggegrunn, ber de om at veileder 
7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred legges til grunn for 
arbeidet.  

 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 
(DMF) 

DMF kan ikke se at planen berører 
registrerte forekomster av mineralske 
ressurser av verdi, bergrettigheter 
eller masseuttak i drift. 

 

Fylkesmannen i 
Troms 

Fylkesmannen er i utgangspunktet 
positiv til tiltak som vil bedre 
trafikksikkerheten i Sørreisa 
kommune 

 

Sametinget Sametinget kan ikke se at det er fare 
for at det omsøkte tiltaket kommer i 
konflikt med automatisk fredete 
samiske kulturminner.  
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Innspill under åpen kontordag 24. mai 2017 
Besøkende Innspill Kommentar 
Grunneiere 
av eiendom 
2/10 

Vannproblem fra svingen i Elvelund til eien-
dommen 2/10, medfører isdannelse i grøft. 
Behov for ekstra stikkrenne gjennom fylkes-
vegen, eller bedre grøft 

Ønske om ekstra markavkjørsel vis-a-vis 
boligavkjørsel 

Ønske om makebytte for å overta del av 
vegområdet på nedsida 

 

Kommunen har ansvar for vann 
som kommer fra grøft fra den 
kommunale vegen Elvelund 
over eiendommen 2/10.  
Det vil bli lagt ny stikkrenne 
under avkjørselen og det blir 
bedre grøft ved bygging av ny 
gang- og sykkelveg. 
Det er ikke et ønske om å endre 
antall avkjørsler i planen. 
Makebytte må tas opp i 
forbindelse med grunnerverv. 
Men i utgangspunktet ønsker vi 
ikke å redusere arealet som er 
satt av og ervervet til 
vegformål. 

Grunneiere 
av eiendom–
mene 2/44 
og 2/82 

Ønsker at gammelsløyfa (Grunnreisa) blir brukt 
til gang og sykkelveg, slik som i reguleringsplan 
fra -98 og i Tømmervika. Skolebussen kjører 
innom Grunnreisa, og vegen er i dårlig 
forfatning 

Vann- og isproblematikk og dårlige stikkrenner 

 

Det er gjort vurderinger om å 
bruke Grunnreisa som del av 
gang- og sykkelvegnettet. For 
at flest mulig skal bruke gang- 
og sykkelvegen og ikke bruke 
fylkesvegen, er den planlagt 
parallelt med fylkesvegen. 
Grunnreisa er i dag en privat 
felles atkomstveg. Dersom den 
i fremtida også skal brukes 
som skolebussrute, må kanskje 
kommunen bidra med 
vedlikehold.  
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 Grunneierliste 
Eien-
dom 

Navn Adresse Poststed An-
del 

Eiendom-
mens adresse 

2/32 SAND ARNE BERGETON SØRREISAVEIEN 535 9310 SØRREISA 1/1 Sørreisaveien 
535 

2/29, 61 SØRREISA KOMMUNE  9310 SØRREISA 1/1  
2/64 GUNDERSEN JOHN 

HARRY R 
POSTBOKS 117 9315 SØRREISA 1/1 Elvelund 1 

2/11, 65, 
98, 97 

FERDIGHUS AS Nordsiveien 11 9310 SØRREISA 1/1  

2/62 JACOBSEN TORE JOHAN ELVELUND 3 9310 SØRREISA 1/1 Elvelund 3 
2/63 JACOBSEN VIDAR ELVELUND 5 9310 SØRREISA 1/1 Elvelund 5 
2/10 GLEITZ ANDREAS 

JOHANNES  
SØRREISAVEIEN 517 9310 SØRREISA 1/2 Sørreisaveien 

517  
GLEITZ BEATRIX 1/2 

2/27 PEDERSEN EINAR 
BJARNE (Død) 

  1/1
  

 

2/96 ERIKSEN BERNHARD 
ANDREAS 

HEMMINGSJORDVEIEN 
101 

9309 FINNSNES 1/1  

2/95 GRUNNREIS SVERRE 
VIDAR 

NORDRE 
LANGARINDEN 47 C 

5131 NYBORG 1/1  

2/94 JACOBSEN TORE JOHAN 
 

ELVELUND 3 
 

9310 SØRREISA 
 

½ 
 

 

JACOBSEN VIDAR ELVELUND 5 ½ 
 

2/9, 20 PEDERSEN EINAR 
BJØRGVIN 

SØRREISAVEIEN 493 9310 SØRREISA 1/1
  

Sørreisaveien 
493  

2/14 EDVARDSEN JORUNN POSTBOKS 116 7223 MELHUS 1/1 Sørreisaveien 
477  

2/33 GRUNNREIS KETIL 
JOHAN 

GRUNNREISA 21 9310 SØRREISA 1/3
  

 

GRUNNREIS STIG 
DAGFINN 

VARDERINGEN 2 D 2054 MOGREINA  1/3
  

NORBACK ULLA 
GRUNNREIS 

VESTLIVEIEN 26 3474 ÅROS 1/3 

2/81 PEDERSEN HELGE 
JOHAN 

SØRREISAVEIEN 475 9310 SØRREISA 1/1 Sørreisaveien 
475 

2/1 BERTHEUSSEN EGIL GRUNNREISA 26 9310 SØRREISA 1/1 Grunnreisa 26
  

2/100, 44 SLETTELAND SOLFRID 
M 

GRUNNREISA 24  9310 SØRREISA 1/2 Grunnreisa 24 

SLETTELAND SVEIN 
TORE 

1/2 

2/82, 30 GRUNNREIS KETIL 
JOHAN 

GRUNNREISA 21 9310 SØRREISA 1/1 Grunnreisa 21 

2/34 GRUNNREIS SVERRE 
VIDAR 

NORDRE 
LANGARINDEN 47 C
  

5131 NYBORG 1/1 Grunnreisa 17
  

2/70 GRØNVIK HERDIS F 
NYLUND 

GRUNNREISA 15 9310 SØRREISA 1/2 Grunnreisa 15
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GRØNVIK NILS-
INGVARD 

1/2 

2/57 MIDT-TROMS MUSEUM 
STIFTELSEN 

Sundliveien 188 9325 BARDUFOSS 1/1 Grunnreisa 14
  

2/76 BIE LILL GRETE GRUNNREISA 11 9310 SØRREISA 1/2 Grunnreisa 11 

BIE MORTEN VON 
SELCHOW 

1/2 

2/7 BIE LILL GRETE GRUNNREISA 11 9310 SØRREISA 1/2 Grunnreisa 7 

BIE MORTEN VON 
SELCHOW 

1/2 

2/28 PEDERSEN STIAN GRUNNREISA 5 9310 SØRREISA 1/1 Grunnreisa 5
  

2/4 KRISTIANSEN JAN ARE
  

GRUNNREISA 1 9310 SØRREISA 1/1 Grunnreisa 1
  

 
   

 Vedlegg 
• Illustrasjonshefte 
• Rapporter: 

o ROS-analyse, september 2017 
o Naturmiljø, september 2017 
o Støyutredning, 23.8.17 
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