
Notat til planforum 19. oktober 2017 

 

Rv. 862 ny tunnel- og vegforbindelse fra Breivika til Langnes 

Bakgrunn for planarbeidet 

Statens vegvesen skal, i samarbeid med Tromsø kommune, utarbeide en 
detaljreguleringsplan for tunnel fra Breivika til Langnes og veg/kulvert under planlagt 
forlengelse av rullebane ved Tromsø lufthavn. Rammene for prosjektet er gitt i 
kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya vedtatt av Tromsø 
kommune 27.04.2016, og i områdeplan for Langnesområdet, godkjent 24.09.2014.  

Link til kommunedelplanen: http://www.tromso.kommune.no/arealplan-0251-
kommunedelplan-for-hovedvei-breivika-langnes-kvaloeya.5881902-121711.html  

Det skal være fokus på gode løsninger for gående, syklende og kollektivtransport på 
Langnes og i Breivika. Tiltaket er konsekvensutredet på kommunedelplannivå. Aktuelt 
planområde (se figur 1). 

Prosjektmålene for reguleringsplanen skal gjenspeile de mål og føringer som gis fra 
overordnede planer og målsetninger. Begrunnelsen for dette prosjektet er: Tromsø trenger 
et vegsystem som tilrettelegger for en utvidet flyplass, en rask og effektiv forbindelse 
mellom havn og flyplass som dermed kan avlaste og redusere trafikkulempene på dagens 
tverrforbindelse. 

For dette delprosjektet er Konseptvalgutredningen (KVU), Klimaforliket og Nasjonal 
Transportplan (NTP) 2014-2023 sentrale dokumenter. NTP er tydelig på at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
Utfordringene for dette prosjektet er at globale og nasjonale målsetninger skal følges opp på 
lokalt nivå.    

Konseptvalgutredning (KVU) – «Vegvalg Tromsø», vedtatt 2010  

Bakgrunnen for prosjektet er konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tromsø, 
«Vegvalg Tromsø» (2010). Link til KVU:  
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tenktromso/Kvu  

«Tenk Tromsø» 

 Er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens 
vegvesen. Skal gjøre Tromsø til en trivelig og trygg by der det er enkelt å gå, sykle og 
reise kollektiv. 

 Skal planlegge for at Tromsø skal nå målet om nullvekst i klimautslipp 

http://www.tromso.kommune.no/arealplan-0251-kommunedelplan-for-hovedvei-breivika-langnes-kvaloeya.5881902-121711.html
http://www.tromso.kommune.no/arealplan-0251-kommunedelplan-for-hovedvei-breivika-langnes-kvaloeya.5881902-121711.html
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tenktromso/Kvu


 Skal planlegge for at halvparten av alle reiser skal foregå med gange, sykkel eller 
kollektivt i 2030 

 Handlingsplanen skal gi grunnlaget for søknad om bymiljøavtale 

Planområdet 

 

Figur 1 Blå strek viser ytre grense for områder som kan bli berørt av reguleringen på bakkenivå, blå stipla strek 
viser ytre plangrense for området som kan bli berørt under bakkenivå (tunnel). Grønt areal – mulig område for 
tunnelpåhugg. 

Status for planarbeidet 

• Oppstart varslet i juli. Frist for innspill og merknader 15.09.17, UiT innvilget utsatt 
frist til 01.10.17 

• Folkemøte ble avholdt i kommunestyresalen 28.08.17 
• Det er gjennomført arbeidsmøter angående kollektivløsninger– deltakere fra 

vegvesenet (ulike avdelinger), Tromsø kommune og Troms fylkeskommune  
• Det er avholdt arbeidsmøter ang. gange og sykkel med Tromsø kommune.  
• Pågående avklaring mot Avinor. Mulig utvidet flyplass skal reguleres inn i samme 

plan. Dette er ikke avklart enda. Se vedlagt merknad fra Avinor ifm. varsel om 
planoppstart.  

Prosjektets nettside: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/transportnettromso  

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/transportnettromso


Løsninger 

Det jobbes med rundkjøringer i to plan ved tunnelpåhugg Langnes og i Breivika. Dette vil 
være arealeffektive løsninger med veg i plan 1 («kjelleren» og gate på plan 2. Gateplanet på 
plan 2 skal gjøre det attraktivt sykle og gå, samt prioritere kollektivtransporten.  

 

Figur 2 Langnes fra nord. 

 

Figur 3 Langnes fra sørvest. 



 

Figur 4 Breivika fra nordøst. 

Problemstillinger ønsket drøftet i planforum 

1) Synspunkt og innspill på rundkjøringer i to plan?  
2) Synspunkt og innspill til å utvide planområdet som omfatter utvidelse* av flyplass?  

*En utvidet flyplass vil medføre en regulering for en større utfylling enn det arealet som er 
avsatt til framtidig flyplass i kommuneplanens arealdel, og områdereguleringsplan for 
Langnes (plan1728). Området har status som naturmangfold med stor verdi (fig x  og tabell 
1). Det er i hovedsak områdets funksjon som beite- og rasteområde for vade- og andefugler 
med bløtbunnsområder i strandsonen, og som hekkeområde for ærfugl. 

 



Figur 5 kart som viser hvor det er naturmangfold med stor verdi (rød farge). 
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