
 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/299 -18 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 10.03.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/16 Kvænangen formannskap 04.04.2016 
12/16 Kvænangen kommunestyre 27.04.2016 

 

Områderegulering av E-6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn- 

Karvik - Vedtak av planprogram 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven kap. 12. 
 
 

Vedlegg 
1 Planprogram med forhåndsmerknader 
2 Silingsrapport for alternative trasevalg 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-9 vedtar Kvænangen kommune planprogram for 
områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik. 
 
Kvænangen kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. Dette 
innebærer standardheving av vegen på strekningen Oksfjordhamn- Karvik inkludert tre tunneler. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 04.04.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-9 vedtar Kvænangen kommune planprogram for 
områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik. 
 



Kvænangen kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. Dette 
innebærer standardheving av vegen på strekningen Oksfjordhamn- Karvik inkludert tre tunneler. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-9 vedtar Kvænangen kommune planprogram for 
områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik. 

Kvænangen kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. Dette 
innebærer standardheving av vegen på strekningen Oksfjordhamn- Karvik inkludert tre tunneler. 
 
 
 

Saksopplysninger 

Statens vegvesen varslet den 25.1.2016 oppstart av områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på 
strekningen Oksfjordhamn-Karvik. Samtidig ble planprogram for reguleringsplanen sendt ut på 
høring og offentlig ettersyn med hørings-/innspillsfrist den 7.3.2016. Innspillene til høringen av 
planprogrammet er nå merknadsbehandlet (se kapittel 8 i vedlagt planprogram), og 
planprogrammet tas opp til sluttbehandling/ endelig vedtak i de berørte kommunene. 
 
En områderegulering er en reguleringsplan for et større område. Planområdet kan reguleres med 
ulik grad av detaljering. Dvs. at deler av planområdet kan være like detaljert som en 
detaljregulering, mens andre deler er grovere planlagt og det kan stilles krav om senere 
detaljregulering av disse områdene. 
 
Planprogrammet er en plan for planprosessen og planleggingen. Den skal klargjøre formålet 
med planarbeidet og avklare rammer og premisser for den videre prosessen. I den foreslås det 
hvilke tema og problemstillinger som bør løses i planarbeidet, opplegg for informasjon og 
medvirkning, og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 
 
Silingsrapporten som er vedlagt planprogrammet går igjennom og vekter seks ulike alternativer 
til langsiktig løsning på strekningen. Rapporten konkluderer med at to av disse, alternativ 2 (gul 
linje – tre tuneller) og 4 (grønn linje - én tunnel), bør konsekvensutredes i planprosessen. For 
disse to alternativene vil tunellpåhuggene i Mettevollia og ved Rakkenes være de samme. 
Dagens vei utgjør 0-alternativet. 
 

• Alternativ 2: Standardheving av vegen på strekningene Oksfjordhamn-Mettevollia og 
Rakkenes-Karvik. Tre tunneler gjennom: Mettevollia, Malingsfjellet og Rakkenes. 
Alternativet kan bygges ut etappevis. 

• Alternativ 4: Standardheving av vegen på strekningene Oksfjordhamn-Mettevollia og 
Rakkenes-Karvik. Lang tunnel gjennom Kvænangsfjellet fra Mettevollia til Rakkenes. 

 
For begge alternativene vil vegen på strekningen Oksfjordhamn - Karvik, utenom tunnelene, 
planlegges for oppgradering til H3 standard med 8,5 m bredde. 



 
Konsekvensutredningen vil ta for seg temaene naturmangfold, naturressurser (reindrift), 
landskapsbilde, kulturmiljø og ROS-analyse (Risiko og sårbarhetsanalyse). I tillegg vil temaene 
turisme, nærmiljø, samfunnsøkonomi, friluftsliv og bruk av «gammel» E6 belyses i planen. 
 

 
 
Med utgangspunkt i silingsrapporten tilråder Statens vegvesen områderegulering av alternativ 2 
fra Oksfjordhamn til Karvik.  
 
Begrunnelsen for tilrådningen er blant annet: 

• Prosjektets målsetting om framkommelighet vil bli like godt ivaretatt ved flere korte 
tunneler som ved en lang tunnel. 

• Erfaringer viser at etappevis utbygging lettere kan innpasses i handlingsplanen til NTP. 
• Alternativ 2 gir en bedre tilgang til fjellet for friluftsliv og turisme. 
• Tilgangen til Gildetun gjestestue blir ivaretatt. 
• Tunnelmasser kan brukes hensiktsmessig på veg utenfor tunnel. 
• Ved uønskede hendelser i tunnel vil vi mye raskere kunne åpne for trafikk på gammelt 

vegnett. 
• Drift og vedlikehold vil være sikrere og kostnadsreduserende enn ved en lang tunnel. 
• Tilgang til fritidsbebyggelse i Sandnesdalen vil ivaretas. 

 
Statens vegvesen har delt planområdet inn i tre delstrekninger, jf. kartskisse under. Delstrekning 
2 - Tverrelva-Sandneselva detaljeres i områdereguleringen likt som i en detaljregulering. Dette 
gjør man fordi man ønsker å starte utbygging av delstrekning 2 først og prioriterer denne. De to 
andre delstrekningene detaljreguleres på et senere tidspunkt.  
 
Delstrekningene er: 

• Delstrekning 1: Oksfjordhamn – Tverrelva 
• Delstrekning 2: Tverrelva-Sandneselva 
• Delstrekning 3: Sandneselva-Karvik 



 
Kartet viser heleplanområdet og de tre delstrekningene. 

 

Vurdering 

Planprogrammet med tilhørende dokumenter virker å være et godt grunnlag for det videre 
arbeidet med områdereguleringen av E6 Kvænangsfjellet. Det har vært et godt samarbeid 
mellom kommunen og Statens vegvesen i forkant av varsel om oppstart og i høringsfasen. 
Kommunens ønsker og interesser ivaretatt i planprogrammet. 
 
Gjennom vedtak av foreslått planprogram støtter Kvænangen kommune Statens vegvesens 
tilrådning om alternativ 2. Begrunnelsene fremgår av silingsrapporten, men vi vil særlig legge 
vekt på at alternativ 2 gir en tilstrekkelig god regularitet (minimum 90 % forbedring i forhold til 
dagens situasjon). Videre så er tilgangen til fjellet viktig både i forbindelse med fritidsbruk og 
grunnlag for turistnæring.  
 
 
 
 
 


