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Referat fra oppstartsmøte. 
 
Plan ID:  Må tildeles. 

Plannnavn:  RV 862 – BREIVIKA-GIVÆREBUKTA -TROMSØ LUFTHAVN, INKUDERT NY 
TVERRFORBINDELSE I TUNNEL. DETALJREGULERINGSPLAN. (ESA-sak nr 17/4739.) 

Dato: 22. juni 2017. kl 1200-1330. 

Referent: Roy Fossum 

Deltakere: Kathrine Hanssen, Statens vegvesen 

 Martha K. Stalsberg, Statens vegvesen. 

 Veronika Wiik, Statens vegvesen. 

  Eirik Åsbakk, Statens vegvesen 

  Egil Hammer, Statens vegvesen 

 Per Hareide, Tromsø kommune 

 Guri Ugedahl, Tromsø kommune 

 Roy Fossum, Tromsø kommune. 

 

Planinitiativ: Statens vegvesen er forslagsstiller, og initiativet skjer med bakgrunn i godkjent 
kommunedelplan for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya (jfr vedtak i 
Tromsø kommunestyre 27. april 2016, sak 75/16). Det valgte trasealternativet for ny 
Tverrforbindelse er A5. Planlagt veganlegg inngår som en del av Tenk Tromsø 
(samarbeidsprosjekt mellom partene Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og 
Statens vegvesen). 

 

Hovedformål: Aktuelle arealformål går fram områdereguleringsplan for Langnes, og vil hovedsak 
være samferdsel, byggeområde for næring/tjenesteyting, grønnstruktur. 

 

Planavgrensing. 

 Aktuelt planområde ble diskutert, og det er i utgangspunktet uenighet mellom 
Tromsø kommune og statens vegvesen. Et hovedpoeng i uenigheten er knyttet til 
område for krysset mellom dagens Tverrforbindelse og planlagt forlengelse av 
Ærfuglvegen. Statens vegvesen ønsker ikke at dette kryssområdet skal omfattes av 
planarbeidet med ny rv 862. Det ble etter en diskusjon enighet om områdeavgrensing 
som vist på kart utarbeidet av statens vegvesen.(Se nedenfor). For Tromsø kommune 
er essensielt at det parallelt med detaljreguleringsplan for ny Tverrforbindelse, blir 
startet opp arbeid detaljreguleringsplan for nevnte kryssområde på dagens 
Tverrforbindelse, slik at veg- og trafikksystem kan ses i sammenheng i og med den 



 

 

sammenhengen disse to planområdene faktisk utgjør både trafikalt og som 
arealbruk. 

  

 Avgrensing av planområde ifbm. rv 862 (ny Tverrforbindelse i tunnel) i Breivika, 
markert med rosa hel strek. Stiplet strek markerer trase for tunnel og mulig område 
for undersøkelser. (Nord til høyre). 

 

  

 Avgrensing av planområdet ifbm. rv 862 (ny Tverrforbindelse i tunnel) 
Langnes/Giæverbukta, markert med rosa hel strek. Stiplet strek markerer trase for 
tunnel og mulig område for undersøkelser. (Nord til høyre). 



 

 

   

 SVV’s forslag til avgrensing av planområde for ny regulering av dagens 
Tverrforbindelse og tilknytningsveger. Det er vesentlig at planarbeidet for dette 
området skjer parallelt med planarbeidet for ny rv 862. (Nord til høyre). Avgrensingen 
endres med henblikk på bedre sammenheng i det totale planarbeidet (se endret 
avgrensing nedenfor). 

 

Plantema og innhold. 

 Det foreligger konsekvensutredning som del av kommunedelplanen mht. valg av 
trase (A5-alternativet). Videre er hovedtrekk i arealbruken i det nå aktuelle området 
avklart i gjeldende arealplaner hvor det også foreligger konsekvensutredninger, 
konkret vises det til områdereguleringsplan for Langnes (godkjent i kommunestyret 
24. september 2014).   

 Detaljreguleringsplanen faller således ikke inn under forskrift om 
konsekvensutredning, vedlegg 1, pkt. 7 d. 

 Samtidig vises til §4 i plan- og bygningslovens §4-2. Alle planforslag skal ha en 
planbeskrivelse som redegjør for innhold og virkninger, og planforslagets forhold til 
rammer og retningslinjer som gjelder for det aktuelle området.  

KPA, godkjent av kommunestyret 29. mars 2017, viser til Tenk Tromsø (tidl. 
Transportnett Tromsø) og har relevante bestemmelser for planarbeidet knyttet til 
ny rv 862: 

-pkt 10.1. Transport; tilgjengelighet for alle trafikantgrupper, framkommelighet 
for kollektivtrafikken, evt. reserverte kjørefelt for kollektivtrafikk. 

-pkt 10.2. Hovednett for sykkel med prinsippet om at det skal holdes av 4 m for 
sykkelveger langs hovedruter i tillegg til bil- og gangveg. Sykkelveger 
er i utgangspunktet adskilt fra annen trafikk, herunder gangtrafikk. 

-pkt 10.3. Korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkt skal 
ivaretas i all arealplanlegging. 

-pkt 11.2.1. VAO-anlegg. Rammeplan for VAO (vannforsynings, avløps- og 
overvannsanlegg) skal inngå i alle reguleringsplaner. 



 

 

-pkt 11.2.2. Samferdselsanlegg og grønnstruktur. Rammeplan for 
samferdselsanlegg og grønnstruktur skal inngå i alle 
reguleringsplaner. 

-pkt 12.4. Havnivåstigning og stormflo. Offentlige veganlegg skal ikke plasseres 
lavere enn kote +2,7. Ved annen plassering må avbøtende tiltak 
fastsettes for å hindre skade ved tidevannsnivå opp til og med 
stormflo. 

Områdereguleringsplan for Langnes, herunder risiko- og sårbarhetsanalyse, 
konsekvensutredninger for hhv. arealbruk og transport, er sentrale dokument også 
for dette planarbeidet. Det vises spesielt til områdeplanens bestemmelse pkt 2.13.2  
om overvannsnett og åpne traseer for overvann og disponering av disse arealene. 
Videre vises til s. 72-74 i planbeskrivelse, hvor det blant annet heter at «Giæverbukta 
er et sentralt utslippssted (for overvann) og åpent vann til sjø bør etterstrebes». 
(Områdereguleringsplanen ble godkjent av Tromsø kommunestyre 24. september 
2014). 

Tromsø kommune v/Byutvikling forventer at forslag til reguleringsplan for ny rv 
862, gjennom plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse redegjør for 
virkninger for forannevnte tema og bestemmelser av de veg- og trafikkløsninger 
som fremmes, og begrunner disse. Planbeskrivelsen skal i nødvendig utstrekning 
redegjøre for sammenhengen valgte løsninger innenfor planområdet, har til øvrige 
deler av transportsystemet utenfor planområdet. Videre forutsettes at det 
utarbeides og presenteres trafikkberegninger for det samlede vegsystemet, kfr. 
oversendte beregninger. 

Videre slås fast at rullebanens forlengelse sørover tilsier at dette planarbeidet også 
skal omfatte dagens kulvert for rv 862, herunder fastsette endret utforming av 
kulverten som er forenlig med rullebanenes forlengelse. Det forutsettes en 
utforming som minimum legger til rette for at kollektivtrafikk, sykkel og gange kan 
benytte dagens kulvert etter at forlenget rullebane er tatt i bruk. 

 

Prosess. Det tas sikte på varsling av planarbeid skjer medio juli, og at åpent møte avholdes i 
rådhuset i august. Forøvrig er det tale om en vanlig planprosess iht. plan- og 
bygningsloven. Roy Fossum er forslagstillers primærkontakt i byutviklingsenheten, og 
vil sammen med Guri Ugedahl, delta i SVV’s prosjektmøter etter behov. 

Dagens Tverrforbindelse. 

 Etablering av ny rv 862 i tunnel vil redusere trafikken på dagens Tverrforbindelse 
(Erling Kjeldsens veg). Reduksjonen danner grunnlag for vurdering av en annen bruk 
av arealer og veganlegg på avlastet vegstrekning. Eirik Åasbakk (SVV) har løsning for 
dagens Tverrforbindelse som tema ifbm. sine studier og masteroppgave. Tromsø 
kommune v/Byutvikling har ansvar for en mulighetsstudie for strekningen, og 
Åsbakks arbeider kan inngå naturlig i dette. Byutvikling vil innkalle SVV til et 
«oppstartsmøte» over sommeren. Det presiseres at mulighetsstudien/master-
oppgaven ikke er en del av prosessen knyttet til ny rv 862. 
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Supplering etter møtet. 

I etterkant av møtet har det vært kontakt mellom Statens vegvesen og Tromsø 
kommune v/Byutvikling når det gjelder avgrensing av detaljreguleringsplan for 
kryssområdet dagens Tverrforbindelse, sett i forhold til området for reguleringen av 
ny rv 862 på «Langnessiden». Figuren nedenfor redegjør for avgrensingene og 
sammenhengen mellom de to planområdene.  

 

Med rød strek er angitt planområde for detaljregulering for ny rv 862 i på 
«Langnessiden». Det presiseres at planområdet omfatter rv 862 helt fram til 
avkjøring/kryss til Tromsø lufthavn. Med mørk blå strek er angitt område som Tromsø 
kommune forutsetter inngår i detaljregulering av kryssområdet dagens 
Tverrforbindelse – Ærfuglvegens forlengelse-Huldrevegen. 

 

Roy Fossum 7. juli 2017. 

 


