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Vedlegg 4 

Forhåndsmerknader til varsel om oppstart og planprogram 
for områderegulering – E6 Kvænangsfjellet 
Varsel om oppstart og forslag til planprogram ble sendt ut 26.januar 2016 med høringsfrist til 7.mars 2016. 

Dette er forhåndsmerknader innkommet til SVV innen 7.mars 2016. Det tas forbehold om merknader som 
ikke har kommet fram i tide pga. postgang. 

 

Mottatt 25.1.2016: 

Fellesuttalelse fra Nordreisa formannskap - Rassikring Mettevoll 

Utvalg: Nordreisa formannskap 

Dato: 21.01.2016 

Uttalelsene fra formannskapsmøtet: 

Behandling: 

Ordfører Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende forslag til fellesuttalelse fra Nordreisa formannskap: 

Vedtak:  
Rassikring Mettevoll  
På strekningen Mettevoll – Øvergård er det flere boliger som er rasutsatt, og et langt større antall personer kan 
bli isolert som følge av at ras stenger Fv. 360 som fører opp Oksfjorddalen. Senest 9.januar 2016 gikk det snøras i 
området. Og befolkningen har i de senere år vært evakuert flere ganger på grunn av rasfare.  
Ofte blir også E6 stengt på grunn av rasfare fra Mettevoll lia. Denne stengningen berører disse beboerne, som da 
lever i utrygghet selv om stengning av europavegen ikke alltid fører til evakuering av husstandene. Statens 
vegvesen har startet planlegging av ny E6 trase forbi dette området.  
NVE er det statlige organet som er satt til å ivareta forvaltningsoppgavene innenfor skredforebygning og er i den 
måte statlig fagmyndighet på området.  
I lys av Statens vegvesens planleggingsarbeid, vil Nordreisa kommune oppfordre NVE å gjøre en utredning på 
rassikring av boliger og Fv. 360 i samme område. Målsetningen er å eventuelt gjøre tiltak samtidig med at 
vegvesenet sikrer E6.  
 
Med vennlig hilsen  
Øyvind Evanger Ordfører 
 
 
Statens vegvesen tar innspillet til orientering 
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Statens vegvesen tar innspillet til orientering 
 

 
 
Fra: Sørstraumen servicekontor <servkont@online.no> 
Sendt: 17. desember 2015 13:59 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Prosjekt Kvænangsfjellet 
Hei, 
I anledning at Kvænangsfjellet blir utbedret, så vil jeg komme med et forslag at det blir satt opp en 
Infotavle og/eller en skjerm ved/på Sørstraumen Handel. Ved stengt fjellovergang kan det fort bli lange køer 
ved bom og trafikale problemer. Brøytebil som skal snu ved bommen får ofte problemer, om det da er 
informasjon ved Sørstraumen Handel vil flere stoppe her og vente og dermed skape mindre kø. 
 
Med hilsen 
Geir-M Olsen 
Sørstraumen Handel AS 
77769910 
 
 
Statens vegvesen tar innspillet til orientering og vil vurdere infotavle ved Sørstraumen handel. 
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Mottatt: 25.1.2016 
 
NLF Troms/Finnmark/Nordland regionsjef <troms@lastebil.no> 
 
Høringssvar planprogram for E6 Kvænangsfjellet  
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) region 7 Nordland, Troms og Finnmark har behandlet planprogrammet og 
vurdert de tilrådte alternativene 2 og 4. 
 
Sett fra vårt ståsted vil alternativ 2 med 3 tuneller og utbedret vei på strekningene Oksfjordhamn-Mettevollia og 
Rakkenes Karvik gi en regularitet over Kvænangsfjellet som er tilfredsstillende. Alternativ 4   med en lang tunnel 
er for transportnæringen det mest optimale.  
 
NLF mener allikevel at hensyn til muligheten for en hurtigere etappevis utbygging hvor tunellen gjennom 
Malingsfjellet blir detaljregulert allerede nå veier så pass tungt at vi ønsker å støtte oss til Statens vegvesen sin 
anbefaling.  
 
Vi ønsker å påpeke at alle etapper av utbyggingen må sikres i rulleringen av NTP slik at stenginger av veien på 
grunn av rasfare ved Mettevollia og Rakkenes unngås.   
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Lastebileier-Forbund 
 
Odd-Hugo Pedersen 
Regionsjef  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Statens vegvesen tar til orientering at NLF støtter vegvesenets anbefaling om alternativ 2. 
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Nordreisa kommune 
           

 

Arkivsaknr: 2016/165-3 
Arkiv: L12  
Saksbehandler: Hanne 
Henriksen 
 Dato: 15.02.2016 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 3.3.2016 

Varsel om oppstart - Områderegulering E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik 

Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven 

Vedlegg 
1 Varsel om oppstart av områderegulering for E6 over Kvænangsfjellet og forslag til planprogram 
2 Planprogram for E6 Kvænangsfjellet 
3 Silingsrapport E6 Kvænangsfjellet 
4 Kvænangsfjellet-planområde 

 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø, plan- og utviklingsutvalg – 3.3.2016 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune har ingen merknader til planprogrammet for områdereguleringen. 

Til varsel om oppstart har vi følgende innspill: Nordreisa kommune ber Statens vegvesen vurdere om masser 
fra de planlagte tunnelene kan benyttes til skredsikring av bebyggelsen i Mettevollia, hvilke områder som er 
best egnet til å etablere skredsikringstiltak på og regulere inn skredsikringstiltak i planen. 

 

 

Statens vegvesen tar til orientering at Nordreisa kommune støtter vegvesenets anbefaling om alternativ 2. 
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Mottatt 8.3.2016 

SVAR - VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING FOR E6 OVER KVÆNANGSFJELLET OG 
FORSLAG TIL PLANPROGRAM 

Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 
Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine sektorer. Fylkeskommunens 
innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, kulturmiljø- og 
landskapshensyn, friluftsliv, samordnet areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller 
planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og havbruksinteresser/akvakultur. 

Statens Vegvesen har den 25.01.2016 i samarbeid med Nordreisa og Kvænangen kommuner sendt ut varsel om 
oppstart for områderegulering for E6 over Kvænangsfjellet. I utsendelsen inngår også forslag til planprogram 
med høringsfrist 7.mars 2016. Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra 
fylkeskommunen på vegne av våre ulike fagetater. 

Troms fylkeskommune ser svært positivt på at planprosessen for en bedret regularitet over Kvænangsfjellet nå 
er startet opp. 

E6 binder sammen landsdelen og vekstregionene i nord. Funksjonelle omkjøringer nord-sør er det få eller ingen 
av. Den gjeldene strekningen over Kvænangsfjellet er i dag en av de største flaskehalser på riksvegnettet i 
Troms – med ekstrem omkjøring via Finland. Strekningen er en logistisk propp som det haster med å få åpnet. 

Regulariteten er svært dårlig på strekningen som er svært værutsatt og dels skredfarlig. Usikkerheten dette gir 
for hvorvidt hovedferdselsåren er fremkommelig innebærer en hemsko for god regional utvikling av Nord-
Troms. Fremkommeligheten for personer og gods må bli bedre. Blant annet vil ferdigstilling av dette prosjektet 
kunne gjøre at Alta lufthavn blir et godt alternativ for befolkningen også sør for Kvænangsfjellet som i dag 
bruker Tromsø lufthavn til tross for lengre reiseveg. 

En voksende sjømatnæring nord for Kvænangsfjellet bruker i dag eksportruten på Rv 93 mot grense Finland og i 
liten grad bil til baneløsning på E 6 til Narvik – slik svært mye av øvrig sjømatgods gjør. Årsaken er bl.a. 
regularitetsutfordringen og omkjøringsproblematikken på E6 Kvænangsfjellet. 

Innspill: 

I det følgende gir vi innspill til planprogrammet og det videre planarbeidet knyttet til ulike tema som har 
interesse for fylkeskommunen. Vi viser også til møte i regionalt planforum Troms 18. februar 2016, der 
prosjektet ble presentert og drøftet. Referat fra møtet vedlegges. 

Generelt til planprogrammet: 

Sammen med silingsrapporten gir planprogrammet god bakgrunnsinformasjon, og oppgaver i planarbeidet er 
greit presentert. Vi savner en mer tydelig framdriftsplan. Utredningsprogrammet (kap. 5) omfatter de tema 
som er relevante, men kunne med fordel sagt mer om viktige problemstillinger som skal vurderes under hvert 
utredningstema. Se innspill i avsnittene under. 

 

Friluftsliv og folkehelse: 

I Kvænangen og Nordreisa kommuner er det blitt gjennomført en kartlegging og verdsetting av friluftsområder i 
tråd med Miljødirektoratets håndbok DN-håndbok 25, 2004: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. 
Arbeidet ble initiert av Troms fylkeskommune og ble gjennomført i samarbeid med kommunen, frivillige 
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organisasjoner og ressurspersoner. Kartleggingen viser områdets verdi for friluftsliv, og er en ren 
friluftslivsfaglig kartlegging. Alle har tilgang til dataene på www.tromsatlas.no (etterhvert på Naturbase.no) og 
de kan brukes som beslutningsgrunnlag i arealplanarbeidet. Utsnittet under viser at det i planområdet er svært 
viktige (røde) områder for friluftsliv som må tas hensyn til. 

 

De to alternativene, i kombinasjon med bruk av gammel vei gir god tilgang til bruk av naturen i området. Det 
må tas hensyn til og settes av plass for avkjøringer og parkeringsplasser slik at bruk av utmarka og turområdene 
kan skje på en trafikksikker måte. 

I et folkehelseperspektiv er vi også opptatt av at tiltaket ikke gir økte støy- eller støvplager for de som bor nært 
traseen, og at planen angir trafikksikre løsninger. Vi forventer også at tiltaket bidrar positivt til forhold for 
gående, samt bruk av sykkel og kollektivtransport i det aktuelle området. 

Turisme - Bruk av «gammel E6» - reiseopplevelse: 

Tross sine utfordringer vinterstid, er dagens veg over Kvænangsfjellet et høydepunkt hva angår 
naturopplevelse. Dette gjelder både for syklende og bilister som skal over fjellet og for nordlysturister og 
friluftsfolk som oppsøker området. En form for opprettholdelse av eksisterende vegtrase har derfor en 
udiskutabel verdi, og det er positivt at dette er med som utredningstema. Tilrettelegging for bruk av Gildetun, 
samt for ulike trafikantgrupper gjennom året (sykkel/fotgjengere/biler), trafikksikkerhet og standard, betydning 
som backup ved stengte tunneler samt framtidig forvaltning er forhold som må utredes i planarbeidet. 

Tilpasning til/konflikt med eksisterende bygg/infrastruktur 

Planprogrammet synliggjør i liten grad utfordringer knyttet til ev. omlegginger der det er eksisterende 
bebyggelse. Det framgår f.eks. ikke om det knyttet til standardheving langs Oksfjordvannet/ i Oksfjordhamn 
eller Kårvik kan bli nødvendig med endringer i trase og i hvilken grad dette ev. vil berøre de som bor der. Vi 
antar at problemstillingene inngår i utredningsprogrammet (nærmiljø) og dette må tas spesielt høyde for når 
det gjelder framdrift/rom for deltagelse i planprosessen. 

Kulturminner/-miljø: 

Planprogrammet er generelt svært kortfattet med få problemstillinger knyttet til de enkelte utredningstema. 
En del av temaene er likevel bredere omtalt i silingsrapporten. Dette gjelder imidlertid ikke for temaet 
Kulturmiljø (Kulturminner og kulturmiljø i silingsrapporten). Her er det kun vist til noen mindre undersøkelser 
fra Sametingets side. Vi gjør oppmerksom på at det er stort potensial for funn av automatisk fredete 
kulturminner fra alle tidsepoker, og dessuten potensial for krigsminner, i flere av de berørte områdene, og at 
Troms fylkeskommune er forvaltningsmyndighet på lik linje med Sametinget. Kulturminner og kulturmiljø må 
gis nødvendig plass i utredningene som skal gi grunnlag for veiplanen. 

Ut fra kartet kan vi allerede nå si at det later til å være kjente kulturminner innenfor avgrensingen i 
Oksfjordhamn, ved Oksfjordvannet og Rakkenes. Her er også potensiale for å kunne påvise hittil ukjente 
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automatisk freda kulturminner. Det er imidlertid også stort potensial for hittil ukjente kulturminner langs andre 
deler av traséforslagene. 

Vi må gjennomføre en befaring i planområdet for å kunne vurdere tiltakets virkning på fredete kulturminner og 
landskap, jf Kulturminnelovens §9. Planområdet er stort, men kartgrunnlaget er ikke det beste. I den 
forbindelse ber vi om å få tilsendt bedre kartmateriale for å kunne planlegge undersøkelsene og sette opp et 
budsjett, jf KML §10. Kartene bør enten vise det totale planområdet, dersom dette er fastsatt, eller aktuelle 
trasealternativ med korridorer i nødvendig bredde på begge sider av midtlinjen, jf undersøkelsesområdene som 
ble levert i forbindelse med feltarbeidet på Hålogalandsveien. Riggområder, massedeponier, midlertidige 
tilførsels- og omleggingsveier osv må være omfattet av kartene vi får tilsendt, da dette også er arealer som må 
undersøkes for kulturminner. Av hensyn til feltarbeidsplanlegging ber vi om snarlig oversendelse, gjerne også 
som shapefil. Vi tar sikte på å gjennomføre befaringene inneværende feltsesong. 

Undersøkelsene vil bli samkjørt med Sametinget. 

Avslutning 

Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Troms fylkeskommune står gjerne til disposisjon ved behov for 
avklaringer, råd og veiledning underveis. Kontaktperson kulturminner/-miljø: Harald Johnsen, ellers kontakt 
planavdelingen v/Bjørg Kippersund. 

Vi ønsker dere også velkommen til å legge fram saken på nytt i planforum, fortrinnsvis før planforslaget er 
ferdigstilt. Dette kan være en nyttig arena for større planer som denne som berører flere interesser. Mer 
informasjon om regionalt planforum fins på http:/ 

__________________________________________________________________________________ 
 Statens vegvesen tar til orientering innspillene fra Troms Fylkeskommune. Vi vil i reguleringsplanen se 
nærmere på de punkt som fylkeskommunen har vektlagt.  
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Innspill til varsel om oppstart for områderegulering og høring av planprogram for E6 over Kvænangsfjellet 
Oksfjordhamn – Karvik 

Fylkesmannen viser til ovennevnte sak med høringsfrist 7. mars 2016. Formålet med reguleringsplanen er en 
omlegging av E6 over Kvænangsfjellet. Planforslaget er et samarbeid mellom Kvænangen og Nordreisa 
kommune. Tiltaket har vært presentert i planforum 18. februar 2016 

Planen går inn i Fylkesmannens «Innsigelsesprosjekt». Ordningen gir Fylkesmannen fullmakt til å samordne og 
eventuelt avskjære innsigelser fra statlige myndigheter. 

Plan og bygningsloven gir som utgangspunkt kommunen myndighet til å bestemme arealbruken innen sitt 
geografiske område forutsatt at dette skjer etter lovens bestemmelser og i tråd med retningslinjer som er gitt 
av nasjonale og regionale myndigheter. Vi viser for øvrig til: 

 Retningslinjer for bruk av innsigelse og klage på kommunal arealdisponering som dere finner her: 
Fylkesmannen i Troms - Retningslinjer for bruk av innsigelse og klage på kommunal arealdisponering 

 Kommuneplanens arealdel for Kvænangen kommune 

 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 

FAGLIGE RÅD: 

Hensynet til Landbruk: 

Under punkt 5 om Utredninger og silingsrapport presenteres en tabell som viser en oversikt over tema som 
skal konsekvensutredes og de tema som skal belyses i planen. Vi savner et punkt som redegjør for 
konsekvenser for landbruk, skogbruk og beitedyr som tema til belysning (arealkvalitet, bevaring av dyrka mark, 
beitedyr, underganger på tvers for passasjer for beitedyr). På begge sider av veien finner vi både innmark og 
innmarksbeite. 

Fylkesmannen mener det er viktig å ha fokus på arealeffektive løsninger som på best mulig måte ivaretar 
landbruksinteressene i den videre prosessen og utbygging. I denne forbindelse en nøye vurdering av 
lokalisering for areal til rigg og anleggsområder. 

Hensynet til reindrift: 

Det er positivt at begge forslag (alternativ 2 og 4) skal konsekvensutredes. Dette vil sikre at reindriftsnæringens 
interesser blir ivaretatt. Her bør Statens vegvesen i tillegg ha en tett oppfølging med reinbeitedistrikt 35 - 
Fávrrosorda, som er direkte berørt av E6 over Kvænangsfjellet. De bør ha klar strategi med hvordan 
utbyggingen (når den tid kommer) skal skje i tid og rom som best mulig hensyntar de ulike beitebruksmønster 
distriktet har på sommerbeite. 

Traseforslag: Avhengig av hvilke to tunellalternativer man ender opp med, er det mest hensiktsmessig at 
traseen utenom tuneller følger dagens E6 i størst mulig grad. Dette vil redusere ytterligere tap av beiteland. 
Begge forslag med tunell vil redusere forstyrrelser ovenfor reindrifta sett i forhold til dagens E6. Forslag 4. vil 
være det aller beste alternativet for reindrifta. Alternativ 2, med tre tuneller, vil være mer forstyrrende. Da vil 
Eidelvdalen mellom tunellene ved Tverrelva og Malingsfjellet-vest, samt Sandnesdalen mellom tunellene 
Rakkenes og Malingsfjellet-øst fortsatt ha trafikk. 
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En trase som sikrer flest mulige interesser, er trolig en kombinasjon av tunellalternativ 2. og 4. Et mulig 
kompromissforslag vil være to tuneller, en gjennom Rakkenesura som foreslått i alt. 2., og en 
sammenhengende tunell gjennom Malingsfjellet ved Storsvingen helt frem til Mettevollia (ikke to tuneller 
mellom nevnte område, slik som alternativ 2 beskriver, men kun ett). I forhold til alternativ 4. vil man sikrer 
kortere blindveg til Gildetun og allmennhetens muligheter til å bruke Kvænangsfjellet til rekreasjon bevares, 
samtidig som forstyrrelser ovenfor reindriften begrenses ytterligere sett i forhold til tre tuneller. 

Avbøtende tiltak: 

Dersom deler av dagens E6 trase skal tas ut, bør man fjerne asfalt og masseoppbygning langs trase for mest 
mulig tilbakeføring av terrenget til opprinnelig tilstand. Dersom eksisterende trase utenom den nye E6 skal 
være sommeråpen (som gruset stil, sykkelveg eller alternativ rute for MC), bør oppbygningen av vegen senkes 
slik at veien går mer i ett med terrenget. Man bør også i størst mulig grad fjerne rekkverk og snøskjerm. Disse 
tiltak vil redusere den barrieren veien utgjør for reines naturlige trekk over området. 

Utfordring med rein i tunell er en kjent sak. Rein (særlig okserein) står i tunnelmunningen for å kjøle seg ned i 
de perioder heten får reinen til å søke kalde områder (balgat). Kjente eksempler er blant annet 
Skarbergtunellen i Porsanger kommune og Stállogárgutunnelen på Kvaløya/Fálá i Hammerfest kommune. Her 
har ferist i tradisjonell og elektrisk form ikke fungert. Heller ikke alarmdur eller inngjerding mellom ferist har 
hindret reinen i å stå i tunnelåpningen. Dette vil helt sikkert bli et problem i tuneller over Kvænangsfjellet også, 
da E6 går gjennom ett av kjerneområdet for okserein. Man bør ha en plan på tiltak som skal hindre reinen i å 
bruke tunnelmunningen til avkjøling. Ett tiltak som trolig vil fungere bedre enn ferist, er å lage en sidetunell 
med egen utgang der reinen kan stå å kjøle seg ned uten at vegtrafikken hindres. Da bør en sideåpning ha 
samme grad av kald luft som hovedåpningen. Dersom reinen får et like kjølig alternativ til selve 
tunnelmunningen, vil den nok velge det området der den forstyrres minst. En slik sidetunellåpning vil redusere 
faren for reinpåkjørsler og ulykker betraktelig. 

Fylkesmannen har utover dette ingen vesentlige merknader til planarbeidet. Vi imøteser nærmere kontakt med 
Statens vegvesen om det videre arbeidet med reguleringsplanarbeidet for omlegging av E6 over 
Kvænangsfjellet. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Statens vegvesen tar til orientering Fylkesmannens merknader. Vi vil i reguleringsplanen se nærmere på de 
punkt som Fylkesmannen har vektlagt.  

Når det gjelder reindrift spesielt vil konsekvensutredningene også vurdere avbøtende tiltak for de ulike 
alternativer. 
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Mottatt 7.mars 2016 

VISER TIL FOLKEMØTE PÅ SØRSTRAUMEN I 

 KVÆNANGSHAGEN VERDDE, dato 23.02.2016 
Her kom det fram forslag fra Svein Tømmerbukt om bygging av tunell igjennom Kvænangsfjellet. 

Forslag: Alternativ 1, hel tunell 

     *      2 tuneller, en i hver kjøre retning, her bør det brukes Fullprofil maskin. 

     *      På grunn av mini malt med sikringsarbeid. 

     *      Brann i tunell vil ikke være noen fare, luftstrøm i kjøre retningen, hvor eventuell røyk vil bli ført bort. 

     *      Møte ulykker er uaktuelt. 

     *      Ved reparasjon i tunell vil løp 2 kunne lys reguleres. 

     *      Unødvendig med omkjørings vei. 

     *      Vinter vedlikehold må kunne kuttes, (brøyting). 

     *      Erstatning til Reindrifta er på kr.0 (null) 

     *      Berøring av fortidsminner kr.0 (null) 

 

 Når alt er fra trukket er dette det beste alternativet.   

_______________________________________________________________________________________ 

Statens vegvesen tar innspillet til orientering.  

 


