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1. Innledning
Finnmark fylkeskommune er vegeier, og har bevilget midler til opprustningen av Fv. 98 over
Ifjordfjellet. Statens vegvesen Region nord har i samarbeid med Tana kommune utarbeidet forslag
til detaljreguleringsplan for opprusting av vegstrekningen mellom Storelva (kommunegrensen
mellom Gamvik og Tana kommuner) og Suolojávri, en strekning på ca 4,5 km. Parsellen inngår
som en del av en større opprustning av Fv. 98 over Ifjordfjellet som gjennomføres i løpet av
perioden 2010 – 2015.

Vinterstid er strekningen ofte kolonnekjørt eller stengt på grunn av vinterdriftutfordringer.
Opprustningen er derfor primært knyttet til forbedring av forholdene vinterstid slik at snødriften
over vegen bedres og vintervedlikeholdet blir enklere og mindre ressurskrevende. Opprustningen
vil for øvrig gi en generell heving av vegstandarden som vil bidra til økt framkommelighet og
trafikksikkerhet for de vegfarende.

Planforslaget er utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser (LOV 2008-06-27
nr. 71) og vegvesenets håndbøker. Planarbeidet er for øvrig basert på planprogram datert 16.
september 2010 som ble fastsatt av Tana kommune 1. desember 2010. Reguleringsplanforslaget
består av planbeskrivelse (med konsekvensutredning), reguleringsbestemmelser og
reguleringsplankart. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning legges ut til
offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10. Forslag til
reguleringsplan sendes også på høring til berørte parter, høringsinstanser og
interesseorganisasjoner. Høringsperioden er 6 uker, fra 20. desember 2012 til 4. februar 2013.

Papirutgaver av reguleringsplanforslaget er lagt ut på rådhuset i Tana kommune og på vegkontoret
i Vadsø. I tillegg er planforslaget tilgjengelig elektronisk på www.vegvesen.no/vegprosjekter og
Tana kommunes hjemmeside www.tana.kommune.no.

Det er viktig å legge til rette for medvirkning i planprosessen slik at berørte parter og andre
interessenter får mulighet til å sette seg inn i planmaterialet og eventuelt komme med
innspill/merknader i høringsperioden. Innspill og merknader skal danne grunnlag for planforslaget
som blir sendt til politisk behandling.

I løpet av høringsperioden skal det holdes et åpent møte. Statens vegvesen og Tana kommune vil
da orientere om reguleringsplanforslaget og virkningene av planen. Møtet avholdes på rådhuset i
Tana bru. Statens vegvesen vil også arrangere åpen kontordag i etterkant av det åpne møtet (også
på rådhuset). Endelig tidspunkt for disse møtene fastsettes senere og invitasjon til møtene blir
annonsert særskilt.

Etter høringsfristens utløp vil samtlige innkomne merknader til planforslaget behandles av Statens
vegvesen. Deretter blir planforslaget med Statens vegvesens merknadsbehandling oversendt til
Tana kommune for politisk behandling og endelig vedtak i kommunestyret.

Kontaktpersoner i Statens vegvesen og Tana kommune:

Planprosessleder Statens vegvesen: Bjarne Mjelde
Telefon 78 94 17 92, mobil 41 64 22 93
E-post: bjarne.mjelde@vegvesen.no

Planlegger Tana kommune:  Lars Smeland
Telefon 46 40 02 68
E-post: lars.smeland@tana.kommune.no

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter
http://www.tana.kommune.no./
mailto:bjarne.mjelde@vegvesen.no
mailto:lars.smeland@tana.kommune.no
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2. Bakgrunn og mål for planforslaget

2.1 Planområdet
Fv. 98 går fra Lakselv (ved E6) i Porsanger kommune og videre gjennom Lebesby og Gamvik
kommune før den ender opp i Tana bru i Tana kommune (ved E6). Fv. 98 over Ifjordfjellet (Ifjord –
Šuoššjohka) skal opprustes. Planområdet ligger i sin helhet i Tana kommune og grenser til Gamvik
kommune i vest. Fra planområdet (ved Storelva) til kommunesenteret Tana bru er det ca. 67 km.

Planområdets beliggenhet

Denne reguleringsplanen omfatter parsell 5A av Fv. 98 over Ifjordfjellet fra profil 18330 til 22800
og er ca. 4,5 km lang. Planstrekningen går fra kommunegrensen mellom Gamvik og Tana
kommune i vest (ca. 1,2 km vest for Storelva) til Suolojávri (ca. 500 m øst for Suolojávri) i øst.
Planområdets utstrekning framgår av kartutsnittet på neste side.
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2.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljreguleringsplan for Fv. 98
Fv. 98 over Ifjordfjellet er en viktig fjellovergang i midtfylket i Finnmark. Den knytter sammen
kystbyene og fremstår for mange som en naturlig ferdselsåre. Vegen er av stor betydning for
kommunene, men også for de vegfarende.

Vegen over Ifjordfjellet bærer stedvis preg av stort forfall og en linjekurvatur (krappe svinger og
bakketopper) som ikke er i henhold til dagens vegstandard. Behovet for utbedringer merkes godt
på de steder hvor dårlige siktforhold utgjør en fare for trafikksikkerheten på fjellovergangen.
Vegstrekningen går gjennom et åpent høyfjellsområde med et krevende klima og
drivsnøproblematikk. Vegen ble i utgangspunktet bygd som en sommerveg, derfor gir vegens
utforming og beliggenhet et vanskelig og ressurskrevende vedlikeholdsarbeid gjennom
vintersesongen. Dette fører til at vegstrekningen ofte er kolonnekjørt eller stengt. Kun de siste
årene har en med ekstraordinær ressursinnsats klart å holde vegen åpen i større deler av
vintersesongen.

2.3 Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt
Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for opprusting av Fv. 98.

Generelt vil tiltaket knyttet til opprusting av Fv. 98 over Ifjordfjellet innebære sideforskyvning av
ny trasé i forhold til dagens vegtrasé, heving av vegen, utbedring av svinger og bakketopper,
etablering av brede grøfter og slake skråningsarealer samt bearbeiding/utslaking av sideterrenget
på spesielt vinterutsatte delstrekninger/områder. De ulike tiltakene vil bidra til at snødriften over
vegen bedres, og at vintervedlikeholdet kan gjennomføres på en enklere og mindre
ressurskrevende måte. Resultatet av disse tiltakene vil være et redusert omfang av periodene med

Planområde for parsell 5A Storelva - Suolojávri
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kolonnekjøring og stengt veg. Dette vil igjen gi gevinster i form av økt framkommelighet og
trafikksikkerhet for de vegfarende.

Reguleringsplanen skal vise alle arealinngrep som vil være nødvendige i forbindelse med
gjennomføring av opprustningstiltakene. For øvrig skal ulik arealbruk i planområdet avklares.

Formålet med planen er å sikre nødvendig grunnlag for erverv av grunn og rettigheter til
gjennomføring av aktuelle tiltak i forbindelse med opprusting av Fv. 98 på planstrekningen.

Planen skal også beskrive virkninger planforslaget vil kunne gi for planområdet og omgivelsene.
Eventuelle tiltak som skal gjennomføres for å avbøte negative effekter av vegbyggingen skal også
vises/beskrives i planen.

2.4 Tiltakets forhold til KU-forskriften
Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften FOR 2009-06-26 nr. 855) krever at planer og
tiltak skal behandles etter forskriften dersom de har vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

I Tana kommune var de planlagte inngrepene så store at kommunen stilte krav om en
konsekvensutredning (KU) i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen.

Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning ble fastsatt av Tana kommune 1.
desember 2010 (formannskapet sak 193/2010). Planprogrammet omfatter planstrekningen fra
kommunegrensen mellom Gamvik og Tana kommune i vest (Storelva) og Giilaš i øst (ca. 10 km
lang strekning).

Endring i forhold til opprinnelig planprogram
I planprogrammet var det forutsatt at det skulle legges fram en detaljreguleringsplan med
konsekvensutredning for hele planstrekningen.

Siden planleggingen av strekningen fra Vegskarvatnet og østover tar lengre tid enn opprinnelig
forutsatt vil planarbeidet kunne forsinke planlagt anleggsstart for parsell 5. Planarbeidet for parsell
5 er derfor delt i to deler; Parsell 5A og 5B. Skillet mellom de to parsellene ligger omtrent midt
mellom Suolojávri og Vegskarvatnet. Denne detaljreguleringsplanen med konsekvensutredning
omfatter parsell 5A.

Det skal utarbeides en egen detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for parsell 5B fra
Suolojávri til Giilaš og planforslag for denne parsellen blir lagt fram på et senere tidspunkt. Selv om
opprinnelig planstrekning deles i to deler gjelder samme utredningskrav (jf. planprogrammet) for
både parsell 5A og 5B. Det utarbeides derfor detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for
begge parsellene, med utgangspunkt i de aktuelle utredningstema som framgår av
planprogrammet (se de neste to sidene).
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I planprogrammet framgår følgende utredningsbehov knyttet til ulike antatte problemstillinger
(hentet fra planprogrammet):

6 Antatte problemstillinger – Utredningsbehov

6.1 Landskapsbilde
Planlagt veitrase vil påvirke landskapsopplevelsen i sonen som strekker seg langt utover selve
vegtraseen. Konsekvensene av tiltaket for landskapsbildet skal utredes.

6.2 Nærmiljø og friluftsliv

6.2.1 Friluftsliv
Plan- og utredningsprosessen skal redegjøre for dagens bruk av området som frilufts-område
og redegjøre for konsekvenser for friluftslivet ved gjennomføring av foreslått regulering.

6.3 Naturmiljø
Konsekvenser og omfanget av tiltak knyttet til planområdet på land og i vassdrag skal belyses i
forhold til arealbeslag og inngrep i bekker og terrengendringer.

6.3.1 Inngrepsfrie naturområder
Utredningen skal vise på kart og med arealantall hvordan en utbygging som skissert i
planforslaget vil påvirke inngrepsfrie naturområder.

6.3.2 Kantvegetasjon
Konsekvensene for fjerning av kantvegetasjon langs vassdrag skal utredes.

6.3.3 Biologisk mangfold
Biologisk mangfold i vassdragene skal undersøkes. Konsekvenser for biologisk mangfold skal
synliggjøres, og eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives.

Det skal utføres naturtypekartlegging og viltkartlegging i og ved planlagt vegtrase. Direktoratet
for naturforvaltning sine håndbøker benyttes i kartleggingsarbeidet.

Konsekvensene av forstyrrelser i yngletiden i anleggsperioden bør beskrives sammen med
eventuelle avbøtende tiltak.

Områder for biologisk mangfold skal gjøres tilgjengelig for innlegging i offentlige
registreringssystemer for biologisk mangfold, bl.a i Direktoratet for naturforvaltning sin
Naturbase. Data skal produseres på digital form med egenskapstabeller og kartfiler.

6.3.4 Vernede vassdrag
I følge forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (T-1082) gjelder
vassdragsbeltet (inntil 100 meter til hver side) langs vernede vassdrag, dvs. hovedelver,
sideelver større bekker, sjøer og tjern, og andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig
dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi.

Området hvor tiltakene planlegges gjennomført ligger i nedbørsfeltet til Langfjordelva.
Vasssdraget er vernet i Verneplan II for vassdrag og vassdragsvernet innebærer blant annet at
man søker å unngå inngrep som kan gi negative virkninger for vassdraget.

I det aktuelle planområdet krysser Fv. 98 flere mindre bekker samt Storelva. Konsekvenser for
det vernede vassdraget Langfjordelva skal synliggjøres, og eventuelle avbøtende tiltak skal
vurderes og beskrives. Dette skal gjøres i tett dialog med NVE.
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6.4 Kulturminner og kulturmiljø

6.4.1 Kulturminner
Kulturmiljø omfatter våre fysiske omgivelser, der kulturminner inngår som en del av en større
enhet. Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Det skal gjennomføres en oppsummering av registrerte kulturminner over og under
vann, og kulturmiljøer i influensområdet. Beskrivelsen skal også dekke eventuelle
enkeltobjekter i og rundt planområdet. Viktigheten av kulturminner skal angis.
Registrerte samiske kulturminner i planområdet skal kartfestes og beskrives.
Tiltakets direkte og indirekte konsekvenser for kulturminner i influensområdet skal
beskrives.
Avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives.

Etter avtale med de norske og samiske kulturminnemyndighetene skal undersøkelser etter
kulturminnelovens § 9 gjennomføres i løpet av barmarksesongen 2011.

6.5 Naturressurser

6.5.1 Reindrift
Eventuelle konsekvenser for reindriften i området skal synliggjøres, og eventuelle avbøtende
tiltak skal vurderes og beskrives. Det skal legges vekt på reindriftsnæringens bruk av det
berørte området i dag. Direkte og indirekte beitetap som følge av tiltaket skal vurderes. Det
skal også vurderes hvordan tiltaket i anleggs- og driftsfasen kan påvirke reindriftens bruk av
området gjennom barrierevirkning, skremsel, støy og økt ferdsel.

6.6 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er viktig i forbindelse med nye og omfattende tiltak og kartlegge mulige uønskede
hendelser samt potensialet for at noe skal skje. Dette gjelder hendelser som representerer
farer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsmessige funksjoner. Fylkesmannen
har en sjekkliste som skal fylles ut i forbindelse med utarbeidelse av planer.

Generell beredskap
Dagens beredskap i området skal beskrives
Det skal gis beskrivelse av hvilke deler av tiltaket som kan føre til behov for styrket
beredskap. Det skal komme frem hva som er tiltakshavers beredskapsansvar.
Det skal vurderes og beskrives hvilke tiltak som kan være effektive i forhold til
målsetninger om tiltak og opprydding, samt hvordan tiltakene skal kunne
gjennomføres.
Det foreslås retningslinjer for anleggsstøy, utslipp av støy, anleggsvann og eventuell
annen forurensing.

I tillegg skal en risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres, hvor følgende tema kan være
relevante:

Trafikkulykker med mindre enn 7 skadde personer
Store trafikkulykker (mer en 7 skadde/drepte)
Olje- og kjemikalieforurensing
Jord-, snø-, eller steinras
Leirras eller ustabil grunn
Terroraksjoner, sabotasje eller hærverk
Storm, orkan eller flom
Vegstengning
Ulykker i tilknytning til anleggsarbeidet
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2.5 Planstatus for området
Det foreligger ingen andre reguleringsplaner som denne planen kommer i direkte berøring med. I
kommuneplanens arealdel for Tana kommune (2002-2013) er ikke utbedringen av Fv. 98 over
Ifjordfjellet nevnt. Etter Statens vegvesens vurderinger vil imidlertid ikke denne reguleringsplanen
innebære vesentlige endringer av kommuneplan, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 3 punkt
c) og d) (FOR 2009-06-26 nr. 855).

Fjellområdene på Ifjordfjellet er hovedsakelig avsatt til LNF-område i arealdelen, bortsett fra to
mindre områder langs parsell 5B som er avsatt til område for råstoffutvinning – masseuttak
(Veiskaret og Giilaš). Disse områdene ligger utenfor planområdet til denne detaljreguleringsplanen.

2.6 Andre føringer og rammer

2.6.1 Rikspolitiske retningslinjer og vegnormaler
Retningslinjene for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven (T-1057) med
”Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging”, skal legges til grunn for
utarbeiding og behandling av planer for riks- og fylkesveger. Statens vegvesen er pålagt å
utarbeide sine planer i henhold til normaler utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets
forskrifter etter veglovens § 13. Disse forskriftene gir generelle rammer for vegenes utforming og
standard, og gjelder alle offentlige veger.

2.6.2 Fylkesplan for Finnmark 2006-2011
Fylkestinget vedtok i mars 2009 å forlenge Fylkesplan for Finnmark 2006-2009 med to år, til 2011.
Fylkestinget vedtok i sak 9/12 å forlenge fylkesplanens kapittel 4 Arealpolitikk, i påvente av at
arbeidet med regional planstrategi ferdigstilles.

Fylkesplanens retningslinjer for arealbruk gir klare regionale signaler til kommunene i Finnmark, og
skal bidra til å samordne og styre arealbruken på tvers av kommunegrensene. Dersom en
kommune fraviker retningslinjene, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse til kommunenes
planer.

2.6.3 Regional samferdselsplan for Finnmark 2010 – 2014
Regional samferdselsplan 2010-2014 er vedtatt av fylkestinget i desember 2010. I planen er det
satt av midler til opprustningen av Fv. 98 Ifjordfjellet.

2.6.4 Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark og planveileder
Sametingets retningslinjer for vurdering av samiske hensyn ved endret bruk av utmark er hjemlet i
§ 4 i finnmarksloven. Vurderingene skal foretas før det treffes avgjørelser i saker om endret bruk
av utmark i Finnmark fylke.

Formålet med retningslinjene er at offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen foretar en
grundig og forsvarlig vurdering av virkningene av planen for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk,
næringsutøvelse og samfunnsliv før det treffes avgjørelse i saker om endret bruk av utmark.
Retningslinjene skal sikre naturgrunnlaget for videre utvikling av samisk kultur, reindrift,
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, samt en bærekraftig bruk og forvaltning av
naturgrunnlaget på samenes egne premisser.

Det planlagte tiltaket må vurderes opp mot den bruken samiske utmarksbrukere har av det
aktuelle området, og de konsekvensene det vil få for denne bruken. Tradisjonell praksis og
kunnskaper knyttet til bruken av utmark vil være en sentral del av grunnlaget for vurderingen. Det
skal tas særlig hensyn til hvilke virkninger tiltaket vil få for tradisjonell samisk bruk av området.

Sametinget vedtok i 2010 en planveileder. Formålet med veilederen er blant annet å sikre at alle
planer sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. I dette prosjektet
er det særlig punkt 6 i veilederen om hensynet til samisk næringsutøvelse og ressursbruk som er
aktuelt.
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2.6.5 Vannforskriften
Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Med vannforekomst menes det en
avgrenset og betydelig mengde overflatevann, som for eksempel innsjø, magasin, elv, bekk, kanal,
fjord eller kyststrekning, eller deler av disse.

Det er et mål i vannforskriften at overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forberedes og
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand.
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3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

3.1 Beliggenhet
Planområdet for parsell 5A strekker seg fra kommunegrensen mellom Gamvik og Tana kommune i
vest til Suolojávri i øst. Parsellens startpunkt (profil 18330) ligger ca. 1,2 km vest for Storelva,
mens sluttpunktet ligger ca. 500 m øst for Suolojávri (profil 22800). Parsell 5A er ca. 4,5 km lang.

I grove trekk vil opprustingen av parsell 5A skje langs/parallelt med dagens vegtrasé.
Hovedproblemene langs vegstrekningen skyldes drivsnøproblematikk og særlig ved sørlige
vindretninger som også er framherskende om vinteren. Terrengforholdene på vindsiden av vegen
skaper le og gir dermed stor snøansamling på vegen. I planforslaget er det derfor i tillegg til øvrige
forbedringer av vegutformingen lagt opp til en sideforskyvning av vegen (ny trasé) på store deler
av planstrekningen (mot nord).

Planområdet omfatter av den grunn et relativt stort areal. Dette inkluderer både arealene til
eksisterende vegtrasé (som skal fjernes) og arealbehovet knyttet til etablering av nytt vegtiltak og
bearbeiding/tilpasning av sideterreng (grøfter/skråninger). Planområdet vil også omfatte uberørte
arealer som er lokalisert mellom eksisterende og ny vegtrasé, som heller ikke inngår i arealbehovet
for nytt vegtiltak.

3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Vegen over Ifjordfjellet er en viktig vegforbindelse midt i Finnmark som knytter sammen
kystbyene. Vegen er for øvrig en naturlig ferdselsåre i nord og et viktig alternativ til E6 via
Karasjok (fra Lakselv til Tana).

Planområdet består av ubebygde høgfjellsområder. Utover eksisterende veg finnes det ingen øvrige
tekniske inngrep eller bebyggelse.

Områdene på Ifjordfjellet er ellers knyttet til utøvelse av reindrift, og omfatter bl.a. ulike
beiteområder, drivings- og trekkleier samt reindriftsanlegg (f.eks. gjerdeanlegg).

Den vestre delen av planområdet ligger i nedbørsfeltet til det vernede vassdraget Langfjordelva
(Lákkojohka).

3.3 Trafikkforhold
Trafikkgrunnlaget for Fv. 98 over Ifjordfjellet framkommer av trafikktellinger ved Laggosvingen.
Årsdøgntrafikken (ÅDT) for området er nå ca. 200 (kjt/døgn) og det forventes en betydelig økning
de nærmeste årene.

Ved siden av den generelle økningen i trafikken, vil vegutbedringen bidra til at flere velger å kjøre
over Ifjordfjellet. Utbedringen vil føre til mindre snøproblemer vinterstid, og dermed kortere
perioder med stenging og kolonnekjøring.

Innenfor planområdet er det ikke registrert ulykker med personskade de siste 20 årene.

Fartsgrensen er 80 km/t på dagens veg gjennom planområdet.

3.4 Teknisk infrastruktur
Det finnes ingen offentlige eller private vann- eller avløpsanlegg i planområdet eller nærliggende
områder.

Det finnes heller ikke tele- eller kraftforsyningsanlegg innenfor eller i nærheten av planområdet.
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3.5 Bruer
Langs planstrekningen finnes det i dag 3 bruer. Over Storelva er det en større bru (platebru) i to
spenn med en pilar plassert midt i elva (se bilde under).

I tillegg krysser Fv. 98 i dag to bekkeløp ned mot Suolojávri. Her finnes det to korte platebruer på
Fv. 98.

3.6 Parkering og rasteplasser
Langs eksisterende Fv. 98 på parsell 5A finnes det to parkeringsplasser/rasteplasser innenfor
planområdet. Alle plassene har svært enkel opparbeidelse og standard.

Storelva
Like vest for Storelva finnes en enkel gruset
parkeringsplass som kun er utstyrt med
søppeldunk. Plassen er relativt stor og
benyttes av vegfarende og særlig for
parkering i tilknytning til friluftsliv.
Parkeringsplassen har spesielt høy
bruksfrekvens på senvinteren pga
beliggenheten ved starten av scooterløype
nr. 7 (jf. kap. 3.9). Parkeringsbehovet i
området er tidvis mye større en kapasiteten
på parkeringsplassen og det forekommer
derfor ofte parkering av kjøretøy på/langs
Fv. 98.
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Suolojávri
Sør for Suolojávri (se bilde) ligger det en enkel
gruset parkeringslomme som kun er utstyrt med
søppeldunk. Plassen benyttes både av vegfarende
og for parkering i tilknytning til friluftsliv både
sommer og vinter. Den er lokalisert rett øst for
dagens to mindre bruer over bekkeløp ned mot
Suolojávri.

For øvrig finnes det flere ”tilfeldig anlagte”
lommer/stoppeplasser langs Fv. 98. Disse har
ingen enhetlig utforming og størrelse. Plassene
benyttes også i noen grad da de gir et supplement til de ovennevnte parkerings-/rasteplassene. De
fleste av disse plassene er i utgangspunktet ikke anlagt, men framstår som ”restarealer” som har
oppstått i forbindelse med utbygging av eksisterende veg.

3.7 Landskap
Landskapet over Ifjordfjellet hører med til landskapsregion 44 ”Gaissene i Finnmark” slik den er
definert i NIJOS-rapporten 10/2005, Nasjonalt referansesystem for landskap. Der beskrives
landskapet på følgende måte:

”Innenfor regionens grenser finnes så å si ikke jordbruksaktivitet. Her er kun registrert 477
da. hevdholdt dyrka mark, og dette drives av kun ett aktivt gardsbruk. Av langt større
betydning for landbruket er imidlertid tamreindrifta, hvor reinbeitinga i enkelte områder
kan prege landskapet forholdsvis sterkt, bl.a. ved at vegetasjonen kan være både overbeita
og nedslitt av tråkk. Stor forskjell på nedbeita/tråkkslitt vegetasjon og ikke-beita
vegetasjon ses naturlig nok langs de høye reingjerdene. Slike områder viser imidlertid en
mer dramatisk slitasjesituasjon enn det som er reelt, da reinflokkene ofte kan følge
langsetter reingjerdet når det hindrer dem fra et naturlig trekk videre. Her ses da et kultur-
og naturlandskap side om side […]

Langs Fv. 98 ses enkelte hytter, også over Ifjordfjellet. Mindre veier finnes nesten ikke […]
Over store deler av regionen finnes gamle fangstanlegg etter villrein. Enkelte steder danner
langstrakte reingjerder betydelige lokale linjedrag i landskapet. 44 Gaissene hører til de
mest urørte og villmarkspregede landskapsregionene i Norge. Det er kun veier som
avgrenser de store, urørte områdene…”

Dette er en beskrivelse som i stor grad representerer planområdet. Langs planstrekningen er det
kun fylkesvegen, mindre kjørestier og reingjerder som gir inntrykk av menneskelig påvirkning.
Dette viser også INON-kartene over inngrepsfrie naturområder. For nærmere beskrivelse av
planområdet og de landskapsmessige trekk, vises det til konsekvensutredningen, kapittel 8.3 som
behandler tema Landskapsbilde.

3.8 Naturverdier, kulturverdier, kulturminner
Planområdet inngår i de alpine vegetasjonssonene lav- og mellomalpin sone. Hovedbergarten i
området er sandstein/leirskifer og berggrunnen er overveiende fattig. Løsmassedekket består av
morenejord med for en stor del tynt dekke. Vegetasjonen i området er relativt karrig og ensartet.
Den dominerende vegetasjonstypen er det som av Fremstad (1997) har definert som «Dvergbjørk-
kreklingrabb». Det er ikke registrert viktige naturtyper i planområdet. En nærmere beskrivelse av
naturverdier i området er presentert i konsekvensutredningen i kapittel 8.

I Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden, er det registrert to automatisk fredete
kulturminner øst for Storelva. Dette er tidligere samiske bosettinger som er eldre enn 100 år. I
forbindelse med planprosessen har Finnmark fylkeskommune gjennomført befaring i området med
sikte på å registrere kulturminner. Det ble ikke registrert nye funn ved befaringen. En nærmere
beskrivelse av kulturverdiene i området er presentert i konsekvensutredningen i kapittel 8.
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3.9 Friluftsliv
Ifjordfjellet kan skilte med et av Finnmarks mest populære friluftsområder. Områdene benyttes til
en rekke ulike friluftsaktiviteter gjennom hele året. Eksempler på aktuelle aktiviteter i området er
jakt, fiske, fotturer, skiturer og bærplukking.

Beliggenheten innebærer at brukerne er avhengig av bil, eventuelt snøscooter/terrengkjøretøy, for
å få tilgang til å utøve friluftsliv i området. Dette innebærer at områdene ved dagens veg blir mye
brukt i forbindelse med parkering og som utgangspunkt for friluftsliv lenger inn på fjellet.

Området brukes for øvrig til overnatting i kortere perioder av campingturister langs vegen og i
tilknytning til utøvelse av annen type friluftsliv som for eksempel jakt og fiske. De vegfarende
benytter også området i forbindelse med rasting og det er lagt til rette for dette flere steder langs
eksisterende veg.

Snøskuterløype nr. 7 går ved/langs Fv. 98 fra Šuoššjohka (Vestertana) til Storelva. Store deler av
løypa går parallelt/langs med Fv. 98.

Snøscooterløype nr. 8 starter fra Fv. 98 (og sluttpunktet på løype nr. 7) rett vest for Storelva bru
og går innover fjellområdene sørover til Stuorra Ilis (Flyvarden).

Det finnes også en åpen barmarksløype på Ifjordfjellet. Denne løypa starter fra Fv. 98 ved
Gurrojohka ca. 1,1 km vest for planområdet og krysser fjellområdene sørover via Stuorra Ilis og
ender opp i bygda Sirma/Sirbmá i Tanadalen.

Scooter- og barmarksløypene gjør fjellområdene sør for Fv. 98 svært lett tilgjengelig både for de
som går og for de som bruker motorisert ferdsel i forbindelse med aktiviteter i området.

3.10 Reindrift
Utredningsområdet benyttes som vårbeiter og kalvingsområde for Reinbeitedistrikt nr. 13, Siskit

orgaš ja Lágesduottar. Reinbeitedistriktet bruker også området som sommer- og tidlig høstbeite. I
følge Reindriftsforvaltningen (2010) var det per 31. mars 2009 tyve siidaandeler med totalt 97
personer i Siskit orgaš ja Lágesduottar reinbeitedistrikt.

For nærmere beskrivelse av reindrifta i området (samt konsekvenser av tiltaket i planen) vises det
til kap. 8 samt egen delutredning for reindrift som foreligger som vedlegg til planbeskrivelsen.

3.11  Skredproblematikk
Det er ikke skredproblematikk langs eksisterende Fv. 98 på planstrekningen (parsell 5A).

3.12 Grunnforhold
Grunnforholdene langs planstrekningen er i utgangspunktet ikke vurdert å være utfordrende. Det
er likevel gjort noen geotekniske undersøkelser bl.a. for å avdekke behovet for masseutskifting
(myrområder ved Suolojávri) og fordeling mellom løsmasser og fjell. Ved etablering av ny vegtrasé
nord for eksisterende veg vil det være behov for noe utfylling i flere vann. Det er også gjort noen
undersøkelser i disse vannene for å avdekke eventuell problematikk (bunnsedimenter) og avklare
utførelse av nødvendige utfyllinger i disse vannene.
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4. Beskrivelse av planforslaget

4.1 Forutsetninger og standardvalg

4.1.1 Kjøreveger
Statens vegvesens Håndbok 017: Veg- og gateutforming gir detaljkrav til utforming av veger og
gater.

For opprusting av Fv. 98 over Ifjordfjellet er dimensjoneringsklasse H1 Andre hovedveger, ÅDT 0-
1500 og fartsgrense 80 km/t lagt til grunn.  Denne dimensjoneringsklassen gir en kjørefeltbredde
på 2,75 m og skulderbredde på 0,5 m. Dette gir totalt en vegbredde på 6,5 meter.

Dimensjoneringsklassen gir et godt grunnlag for å skape best mulig forhold på høyfjellsveger. I
tillegg til utforming av vegen etter ovennevnte tverrprofil skal det etableres slake fyllings- og
skjæringsskråninger samt brede grøfteprofil. Helningsgrader på 1:3 – 1:4 vil i stor grad bli benyttet
på skråningene langs planstrekningen. Mellom skulder og grøfte-/fyllinggskråning etableres en
avrundet overgangsskulder (bredde 1 m) for å få en mer strømlinjeformet vegutforming. Dette vil
redusere tendensen til fonndannelse på vegen ved at drivsnø kan passere mer ”uhindret” på tvers
av vegen.

Prinsipptegning høgfjellsprofil

4.2 Generelt om planforslaget
Reguleringsplanen skal sikre areal til utbedring av vegen inklusive nødvendige tiltak for bearbeiding
og utforming av sideterrenget for å oppnå forbedret snødrift over vegen. I planen framgår
detaljerte løsninger for vegtiltaket så langt dette har vært mulig på dette nivået. Mange av
detaljene må avklares i den videre prosjekteringen. Reguleringsplanen har bestemmelser som skal
sikre at ulike forhold ivaretas i den videre prosjekterings- og utbyggingsfasen.

Planforslaget innebærer at traséen til eksisterende Fv. 98 i stor grad vil følges. Drivsnø-
problematikken på parsellen er stor både på grunn av vegens utforming og lave høyde over
terrenget, samt at terrengforholdene og lokaliseringen av dagens Fv. 98 medfører stor

Tverrprofil H1, 6,5 m vegbredde (mål i m)
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snøansamling på vegen. Av den grunn vil nytt vegtiltak bli sideforskjøvet på flere delstrekninger
(mot nord).

For å oppnå god snødrift over vegen vil det være nødvendig med en betydelig heving av vegen. I
tillegg til bearbeiding/etablering av slake fyllings- og skjæringsskråninger samt brede grøfter gir
dette store arealinngrep for etablering av nytt vegtiltak.

4.3 Strekningsvis beskrivelse av planforslaget

Delstrekning 1, Kommunegrensen Gamvik/Tana – Storelva (lengde 2120 m)
Parsell 5A starter på kommunegrensen mellom Gamvik og Tana kommune. Startpunktet ligger på
en nord-sørgående rygg som er lokalisert omtrent midt mellom Gurrojohka (i vest) og Storelva (i
øst). Anleggsarbeider for opprusting av parsell 4 i vest (fra Laggosvingen til parsell 5) ble igangsatt
sommeren 2011 og ble ferdigstilt i 2012.

Delstrekning 1 framgår av kartutsnittet under.

På delstrekning 1 går vegen gjennom et vidde-preget, storskala landskap med lange siktlinjer og
slake konturer av åsene rundt. Fra parsellstart og ca. 900 meter mot Storelva følges eksisterende
vegtrasé ved opprusting av Fv. 98. Tiltakene på denne strekningen innebærer hovedsakelig heving
av ny vegtrasé og etablering av slake fyllings-skråninger (fyllingshøyde på inntil 5-6 m).
Vegtraséen på den første strekningen krysser noen terrengrygger (se bilde) som det vil være
nødvendig å skjære seg noe inn i. Dette innebærer behov for å etablere brede grøfter samt slake
skjæringsskråninger. Totalt omfatter dette partier på ca. 400 m og de største behovene er knyttet
til områder på sørsiden av vegen hvor terrenget ligger høyere enn vegen (terrengryggene).
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Viddepreget landskap på starten av delstrekning 1

Ved Storelva og i oppstigningen østover mot del-strekning 2 legges vegen i ny trasé nord/vest for
eksisterende veg. Den nye traséen forlater eksisterende veg ca. 300 m vest for Storelva og legges
parallelt med dagens veg (helt til venstre på bildet) i en avstand på inntil ca. 70 meter (mellom
eksisterende veg og ny trasé). Her er drivsnø-problemene store og det er nødvendig at vegen får
”avstand” til terrenget. Vegen legges for øvrig på relativt høy fylling (høyde 2-8 m) og det
etableres bred oppsamlingsgrøft og slake skjærings-skråninger sør/øst for ny vegtrasé (utslaking
av sideterrenget) opp mot/gjennom eksisterende veg. Grøfteetableringen omfatter hovedsakelig
den siste delen av delstrekning 1 fra ca. 100 meter øst for Storelva og oppstigningen mot
delstrekning 2. Den siste delen av oppstigningen fra Storelva får maksimalt tillat stigningsgrad på 8
% over en lengde på ca. 5-600 m. Terrenginngrepet for etablering av vegtiltaket på den siste delen
av delstrekning 1 blir svært stort med en inngrepsbredde fra ca. 60 til inntil 120 m på det meste.
Dette skyldes i tillegg til stor drivsnøproblematikk på toppen av oppstigningen at ny vegtrasé er
betydelig senket i dette området for å oppnå tilfredsstillende stigningsforhold.

Området ved Storelva bru (eksisterende veg)

Det etableres ny bru over Storelva rett nedstrøms eksisterende bru (ca. 30-40 m). Ny bru
etableres som tospenns betongbjelkebru med lengde på 47 meter og midtpilar i elva (jf. kap.
4.5.1.).
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Eksisterende bru over Storelva (inkludert landkar, midtpilar, fyllinger m.m.) skal rives/fjernes etter
at ny veg- og bruløsning er ferdigstilt på denne delstrekningen.

Det er lagt opp til utvidelse av eksisterende parkeringsplass på sørsiden av Fv. 98 vest for
Storelva. Størrelsen på parkeringsplassen er hovedsakelig knyttet til det store parkeringsbehovet
vinterstid (scooterløype nr. 8) hvor det er behov for oppstilling av både biler, tilhengere og
campingvogner. Parkeringsplassen vil også ivareta behovet i sommersesongen i tilknytning til
turisme og friluftsliv.

Delstrekning 2, Storelva – Suolojávri (lengde 2350 m)
På delstrekning 2 går vegen gjennom et småkupert område med flere mindre vann og myr- og
bekkedrag (mindre daler) som er lokalisert langs eksisterende veg. Vegen går også forbi Suolojávri
(Holmvatn) som utgjør et storskala landskapsrom med et grønt og frodig myrområde i området
mellom eksisterende veg og vatnet. Deler av landskapet på strekningen framgår av bildene under.

Daldrag i vest – nord for Ámmonjávrrit          Daldrag i øst – Suolojávri-Vegskarvatnet

Suolojávri (Holmvatn)
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Delstrekning 2 framgår av kartutsnittet under.

Drivsnøproblematikken er svært stor også på denne delstrekningen og derfor er vegen
sideforskjøvet mot nord (ca. 30-100 m) på mesteparten av delstrekningen, blant annet for å
etablere ”avstand” til terrenget. Eksisterende vegtrasé følges kun over en strekning på ca. 500 m
på denne delstrekningen (rett vest/sør for Suolojávri).

Både i starten og slutten av strekningen følger ny trasé mindre øst/vest-gående daldrag. Ved
Suolojávri går ny veg i ny adskilt trasé nærmere vatnet.

Ny veg ligger hovedsakelig på fylling med slake fyllingsskråninger langs hele delstrekningen. På
flere delstrekninger er det i tillegg nødvendig å etablere bred oppsamlingsgrøft og slake
skjæringsskråninger. Dette gjelder særlig den første delen av vegstrekningen (ved Ámmonjávrrit)
hvor terrenget mot sør ligger tett inntil vegtraséen og skaper store drivsnøproblemer. Tilsvarende
tiltak er nødvendig også på noen korte delstrekninger vest og øst for Suolojávri.

På delstrekningen berøres flere små vann og bekker/elver, derfor vil det være nødvendig å gjøre
tiltak som bekkeomlegging samt vurdere særskilt utforming av nye strandsoner der disse må
reetableres.

Eksisterende bruer på strekningen (ved Suolojávri) vil bli erstattet av rør/kulverter.

Det er ønskelig å opprettholde eksisterende parkeringsmulighet ved Suolojávri. Ny parkeringsplass
etableres derfor mellom ny Fv. 98 og vatnet like øst for bekken fra Ámmonjávrrit.
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4.4 Planlagt arealbruk
Detaljreguleringsplanen legger til rette for opprusting av Fv. 98 over Ifjordfjellet for parsell 5A.

4.4.1 Arealformål
Arealene på planstrekningen er regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som
omfatter nødvendige arealer for kjøreveg samt to parkeringsplasser. I tillegg er det regulert arealer
til landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift. Disse områdene gjelder hovedsakelig
områder hvor det skal sikres rettigheter for etablering av midlertidige anleggs- og riggområder
samt områder hvor eksisterende veg skal legges ned/fjernes samt tilbakeføres til tilstøtende LNFR-
områder.

4.4.2 Områdebestemmelser
I detaljreguleringsplanen er det tatt inn en områdebestemmelse om midlertidige anleggs- og
riggområder. Dette gjelder LNFR-områder som ligger utenfor områder med veg som arealformål.
Hjemmelen for bruk av arealer til ulike formål over tid går fram av plan- og bygningsloven § 12-7
nr. 1. Bestemmelsen må klart angi hvilket tidspunkt som gjør at det midlertidige anleggsområdet
opphører og bestemmelsen utgår.

For anleggs- og riggområder til parsell 5A framgår det i bestemmelsene at det innen ett år etter at
anleggsarbeidet er avsluttet skal områder som er benyttet som midlertidige anlegg- og
riggområder istandsettes, revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig formål (LNFR).

4.4.3 Rekkefølgebestemmelser
I planen er det innarbeidet rekkefølgebestemmelser knyttet til utarbeidelse av en rigg- og
marksikringsplan og en plan for istandsetting og rekonstruksjon av landskapet før
anleggsarbeidene igangsettes.

Det er også angitt en rekkefølgebestemmelse for fjerning av deler av dagens Fv. 98. Dette gjelder
på delstrekninger hvor ny vegtrasé er lagt om og eksisterende vegområde ikke inngår i
opprustingen av vegstrekningen. Arbeidet med å fjerne gammel veg (inkl. bruer/konstruksjoner og
øvrig vegutstyr) skal settes i gang senest innen ett år etter at nytt vegtiltak er ferdigstilt.

4.4.4 Unntak fra krav om byggesaksbehandling for offentlige veganlegg
Offentlige veganlegg som bygges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i vegloven er så
langt tiltaket er detaljert avklart i reguleringsplan delvis unntatt bestemmelsene for
byggesaksbehandling, jf. § 4-3 i forskrift om byggesak.

For bruer er det på plankartet ikke praktisk å fastlegge mer enn bruas plassering og utstrekning. I
bestemmelsene til planen er det derfor angitt at ny bru skal bygges som tospenns betongbjelkebru
med lengde på 47 meter og midtpilar. Videre står det at brua skal bygges etter vedlagt brutegning
(K1-01). Mindre justeringer kan gjøres i samråd med Statens vegvesen.

Tegningen (K1-01) inngår i illustrasjonshefte som er vedlagt planen.

4.4.5 Usikkerhet knyttet til arealbehov
Det er svært vanskelig å avgjøre hvilken utforming vegløsningen må ha for at den skal bli optimal i
forhold til høyfjells-/drivsnøproblematikken. I forbindelse med prosjekteringen/byggingen av
tiltaket vil det derfor også være usikkerhet i det endelige arealbehovet til tiltaket.

I tillegg er det knyttet usikkerhet til hvilken fordeling det er mellom fjell og løsmasser langs
parsellen. Dette gir også noe usikkerhet i det endelige arealbehovet, da bl.a. økt
løsmassemektighet vil gi et større arealbehov (pga. bredere skråningsareal). For å få redusert
usikkerhet er det utført undersøkelser for å få bedre kunnskaper om forekomster av fjell
(fjellsondering) samt løsmassemektighet/typer. Omfanget av grunnundersøkelser er begrenset
siden dette er tidkrevende og kostbare, og derfor kan ikke usikkerheten elimineres helt.
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For å ivareta denne usikkerheten er det lagt inn et større vegareal (”buffer”) for vegtiltaket enn
den vegutformingen (inkl. grøfter og skråninger) som framgår på plankartene. Vegarealet er
utvidet mest i områdene med størst usikkerhet.

4.5 Fagtema av særlig betydning for planforslaget

4.5.1 Bruer og kulverter/rør
I forbindelse med opprusting av Fv. 98 legges vegen i helt ny trasé ved Storelva. Det er derfor
nødvendig å bygge ny bru over elva. I eget forprosjekt (Aas-Jakobsen i Trondheim) er det utredet
tre alternative bruløsninger for ny bru over Storelva.

Alternativ 1: Tospenns betongbjelkebru (brulengde 47 m med midtpilar i elva)
Alternativ 2: Ettspenns stålbjelkebru (brulengde 44 m)
Alternativ 3: Tospenns stålbjelkebru (brulengde 47 m med midtpilar i elva)

Det er besluttet at ny bru over Storelva skal bygges etter løsningen i alternativ 1, tospenns
betongbjelkebru med lengde på 47 meter og midtpilar (jf. oppriss og tverrsnitt i figur nedenfor).
Brutegning fra forprosjektet er vedlagt planbeskrivelsen (jf. tegning K1-01 i tegningshefte).
Statens vegvesen har hatt dialog med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som har gitt
aksept til plassering av midtpilar i Storelva ved etablering av ny bru.

Oppriss og tverrsnitt av ny bru over Storelva

Eksisterende bru over Storelva skal rives etter at ny veg- og bruløsning er ferdigstilt.

Eksisterende mindre bruer ved Suolojávri skal også erstattes, men det vurderes ikke behov for bru
over disse bekkene. Det vil derfor bli benyttet rør under vegen. Endelig løsning avklares i
forbindelse med prosjektering av vegtiltaket.

I forbindelse med prosjektering av løsninger for kulverter/stikkrenner er det viktig at forholdene for
ev. fisk i elver/bekker ivaretas. Anbefalinger i DN-håndbok 22-2002 ”Slipp fisken fram” vil derfor
følges opp i prosjekteringsarbeidet.

4.5.2 Rekkverk
Statens vegvesen har som overordnet mål å unngå rekkverk dersom topografi og terrengmessige
forhold gir grunnlag for dette. Dette sammenfaller med hovedformålet med opprustingen av vegen
over Ifjordfjellet som er å bedre snødriften over vegen slik at vintervedlikeholdet blir enklere og
mindre ressurskrevende. På parsell 5A etableres det store fyllinger og på noen delstrekninger
kommer dette i kombinasjon med vann (f.eks Suolojávri) og utløser rekkverksbehov. Det er
ønskelig å begrense/unngå rekkverk, derfor vil det i forbindelse med videre prosjektering av
vegtiltaket tilstrebes løsninger (etablere platå/strandsone) på disse strekningene slik at
rekkverksbehovet kan unngås.

Endelig rekkverksbehov og nødvendig utforming av vegskråninger for å ivareta dette vil bli avklart i
forbindelse med prosjektering av vegtiltaket på parsellen.

4.5.3 Vegetasjonsetablering
Det legges opp til at Fv. 98 parsell 5A i all hovedsak skal bli grønn igjen gjennom prinsipper for
naturlig revegetering. Dette er en økologisk restaureringsmetode som legger til rette for at naturen
selv kan reparere arealene som er berørt av inngrep.
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Det vil imidlertid være en usikkerhet om man klarer å få tilstrekkelig toppmasser til naturlig
revegetering ettersom eksisterende vekstjordlag er skrint, og behov for masser til revegetering vil
være større enn de masser som direkte berøres. Dette skyldes arealer som tidligere har vært
berørt av vegtiltak som skal tilbakeføres terreng. Det gjelder også i områder der det gjøres
masseuttak i steinbrudd. Det må vurderes hvorvidt det kan gis rom for tilføring av masser til dette
formål. Det vises til kapittel 8.3 konsekvensutredning tema Landskapsbilde der dette er omtalt.

4.5.4 Nedlegging av eksisterende vegsløyfer
Som følge av at ny vegtrasé sideforskyves mot nord langs store deler av parsellen, vil deler av
eksisterende trasé bli liggende igjen. Som en del av tiltaket inngår derfor nødvendige arbeider med
fjerning av eksisterende veg på disse strekningene. Dette omfatter fjerning av asfalt og
eksisterende konstruksjoner (bruer og rør/stikkrenner) og øvrig vegutstyr, planering og tilpasning
til tilstøtende terreng samt revegetering av berørte arealer.

4.5.5 Massehåndtering
Ved opprusting av Fv. 98 på parsellen vil massebehovet hovedsakelig bli løst ved uttak av masser i
veglinja. Tiltaket omfatter i stor grad etablering av snøprofil med brede grøfter og slake skråninger.

Eventuelle løsmasser med dårligere kvalitet kan benyttes i veglinja f.eks. ved etablering av slake
fyllingsskråninger.

Endelig massehåndtering er ikke avklart og vil bli nærmere vurdert/planlagt i forbindelse med
prosjektering av vegtiltaket på parsellen.
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5. Virkninger av planforslaget
Temaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser
(reindrift) er konsekvensutredet og presentert i kapittel 8. Tiltakets virkning på øvrige forhold er
presentert her.

5.1 Framkommelighet
Det planlagte vegtiltaket vil innebære en betydelig forbedring i framkommeligheten, som følge av
at tiltaket gir bedre snødrift over vegen og tidsperiodene med kolonnekjøring og stengt veg
reduseres. Framkommeligheten forbedres også som følge av en høyere vegstandard, med økt
vegbredde og utbedring av svinger og bakketopper (forbedret veggeometri).

5.2 Trafikksikkerhet
Som følge av forbedret vegstandard gir dette også en mer trafikksikker veg. Trafikksikkerhet er
vurdert nærmere i risiko- og sårbarhetsanalysen som er vedlagt.

5.3 Naboskap
Langs planstrekningen berøres store deler av eiendom gnr. 22, bnr. 1 tilhørende
Finnmarkseiendommen (Fefo). Det er ingen andre eiendommer eller bebyggelse langs parsell 5A
som berøres av tiltaket.

5.4 Redegjørelse i henhold til naturmangfoldloven kap. II
En redegjørelse i henhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12 er presentert under. Sitat fra lovtekst er
presentert i kursiv.

§ 8 krav til kunnskapsgrunnlaget

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Kunnskapsgrunnlaget består i tidligere og nye registreringer av biologisk mangfold. En nærmere
beskrivelse av dette er presentert i konsekvensutredningen sammen med utredning av effekten av
påvirkninger som følge av tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget (konsekvensutredningen) vurderes som et
tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutning i saken.

§ 9 føre-var-prinsippet

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse siden kunnskapsgrunnlaget er vurdert å være
tilstrekkelig for å kunne fatte beslutning i saken.

§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er
eller vil bli utsatt for.

Planen legger ikke opp til tiltak som vil påføre miljøet ytterligere konsekvenser på et
landskapsøkologisk nivå. Eksisterende veg har allerede en viss barrierefunksjon i økosystemet på
Ifjordfjellet, og en opprusting og delvis omlegging av vegen vil kun innebære en styrking av vegens
barriereeffekt. Ny vegtrasé, inkludert grøfter og skråningsutslag, vil bli bredere enn dagens trasé.
Gitt informasjon om plante- og dyrelivet i området er det imidlertid grunn til å anta at den reelle
barriereeffekten av vegen er svært begrenset.
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Tiltaket er vurdert til ikke å ha permanente negative konsekvenser for fisk i Storelva. Som det
fremgår av konsekvensutredningen vil det være en risiko knyttet til frigjøring av sedimenter og
utslipp i anleggsfasen. Det er imidlertid foreslått avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for
dette.

§ 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Tiltaket vil i utgangspunktet medføre et arealbeslag i vegetasjonen i området og anleggsarbeidet vil
kunne ha negative konsekvenser for livet i Storelva. Tiltakshaver vil iverksette, og dekke kostnader
knyttet til, tiltak som begrenser skadene og delvis reetablerer vegetasjonen som går tapt i
arealbeslaget. Det samme gjelder tiltak for å begrense skade på livet i Storelva.

§ 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige
resultater.

Det legges opp til at nye fyllinger og grøfter ved vegen skal revegeteres. Naturlig revegetering skal
benyttes som metode. Ved anleggsarbeid ved Storelva med sideelver skal det benyttes teknologi
for å unngå frigivelse av sedimenter og utslipp til elva. Anleggsarbeidet ved elva skal også
gjennomføres utenfor gyteperioder for fisk i elva.

5.5 Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark og
planveilederen

Ifjordfjellet er et viktig område for reindriftsnæringen som iht sametingets retningslinjer for endret
bruk av utmark faller inn under begrepet samisk næringsutøvelse.

Konsekvensene for reindrifta, og eventuelle avbøtende tiltak er nærmere utredet og beskrevet i
kap. 7 (se tema naturressurser - reindrift kap. 7.7).

Tiltaket vil i liten grad gi negative konsekvenser for områder for tradisjonell utmarskbruk
(høstingsområder). Disse områdene er på samme måte som attraktive områder for friluftsliv
lokalisert langt fra vegtiltaket.

Viser for øvrig til egen utredning av tema nærmiljø og friluftsliv i kap. 7.4 hvor det er vurdert at
tiltaket gir en liten/middels positiv konsekvens for dette temaet bl.a. pga bedre tilgjengelighet til
områdene som følge av det nye vegtiltaket.

5.6 Vannforskriften
Ny vegløsning for fv. 98 krysser flere elver/bekker gjennom planområdet. I tillegg innebærer
vegløsningen både nærføring og utfylling i flere vann langs planstrekningen.

Konsekvensene for vann og vassdrag, og eventuelle avbøtende tiltak er nærmere utredet og
beskrevet i kap. 7 (spesielt under tema landskapsbilde kap. 7.3 og naturmiljø kap. 7.5).
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6. ROS-analyse
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for tiltaket som i sin helhet
foreligger som vedlegg til planbeskrivelsen. Det er identifisert seks aktuelle hendelser og
faremomenter som har betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av
planen:

Snø- og steinskred
Drivsnøproblematikk
Sårbar flora/fauna/fisk eller rødlistearter
Kulturminner
Trafikksikkerhet
Farlige terrengformasjoner

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak ved flere av de aktuelle hendelsene. Forutsatt at
avbøtende tiltak iverksettes vil ikke gjennomføring av planforslaget medføre økt risiko.

Det bør rettes spesiell oppmerksomhet til forholdene rundt trafikksikkerhet knyttet til bratte
fyllinger. Avbøtende tiltak av hensyn til kulturminner og det sårbare vegetasjonsdekket i området
er presentert både i konsekvensutredningen og i ROS-analysen.

Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres, eller holdes uendret når
planforslaget gjennomføres og følges opp i prosjekteringen. På grunnlag av det ovennevnte ansees
akseptkriteriene lagt til grunn ved utarbeidelsen av ROS-analysen som oppfylt.
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7. Konsekvensutredning
I henhold til føringer gitt i vedtatt planprogram, datert 16. september 2010, er det utarbeidet en
konsekvensutredning for tiltaket. Utredningen er utarbeidet i samsvar med krav i planprogrammet
og begrenses til å omhandle ikke-prissatte tema som er beskrevet i Statens vegvesens Håndbok
140. Geografisk er utredningen avgrenset til influensområde som er nærmere definert for hvert
tema i konsekvensutredningen.

Formålet med utredningen er å beskrive konsekvenser tiltaket vil få for miljø og samfunn. Arbeidet
med konsekvensutredningen har foregått parallelt med utarbeidelse av reguleringsplanen og er en
integrert del av planprosessen. Resultatene og anbefalingene som følger av utredningen har
påvirket utformingen av reguleringsplanen. Følgende tema har vært utredet:

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser - reindrift

Delutredningene for temaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv og naturmiljø er gjennomført
av Rambøll. Vurderingen for temaet kulturmiljø baseres på registreringer som er videreformidlet
fra oppdragsgiver, og utredningen for temaet naturressurser - reindrift er gjennomført av Bioforsk
Nord.

Rambøll har i sitt tilbud lagt til grunn at planprogrammets krav til kartlegging av biologisk
mangfold og naturtyper begrenses til tiltakets influensområde, samt til beslutningsrelevante
forhold.

7.1 Grunnlagsinformasjon
Tidligere gjennomførte undersøkelser og tilgjengelig informasjon om området er
grunnlagsinformasjon i utredningen. Det er blant annet innhentet informasjon fra offentlige
databaser og fra offentlige myndigheter.

For temaene landskapsbilde og naturmiljø baseres vurderingene i tillegg på egne registreringer og
befaring i planområdet som ble gjennomført 9. til 10. august 2011. Det ble gjennomført en
supplerende kartlegging for naturmiljø den 31. august 2011. En nærmere beskrivelse av
grunnlagsinformasjonen er presentert under hvert tema.

7.2 Metode og fremstilling
Metodikk for utredning av ikke-prissatte konsekvenser fra håndbok 140 er benyttet. Det er vurdert
og angitt verdi, omfang og konsekvens for delområder under hvert tema. Verdien henviser til hvor
verdifullt et område er og angis på en tredelt skala: Liten, middels, stor. Med omfang menes
hvilken påvirkning tiltaket vil få for miljøet og grad av påvirkning. Omfanget angis på en femdelt
skala fra svært negativt til svært positivt.

Vurderingene av verdi og omfang danner grunnlag for fastsettelse av konsekvens for hvert tema
ved bruk av konsekvensvifta som er vist i under. Avslutningsvis er det presentert en
sammenstilling av konsekvenser for de ulike temaene som grunnlag for en helhetlig
konsekvensvurdering for tiltaket.
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Matrise for sammenstilling av verdi og omfang - "konsekvensvifta" (etter Statens
vegvesens håndbok 140).

Hvert av de fem temaene i konsekvensutredningen fremstilles her som et eget underkapittel. For
hvert tema er det angitt et influensområde og en beskrivelse av overordnete karakteristiske trekk.

Relevante faglige vurderinger som ligger til grunn for vurderingene er synliggjort og eventuelle
avbøtende tiltak er beskrevet. Tiltak som knytter seg til anleggsfasen og som ikke vil gi varige
endringer er beskrevet, men inngår ikke i vurderingen av de permanente konsekvensene. Det er
kort redegjort for eventuell usikkerhet knyttet til registreringer og vurderinger for hvert enkelt
tema.

En nærmere beskrivelse av metode relatert til det enkelte tema er presentert under hvert
underkapittel.

7.3 Landskapsbilde

7.3.1 Tematisk avgrensning
Temaet landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse
endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet
sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelse).

7.3.2 Metode
Delutredning landskapsbilde er gjort på grunnlag av befaring av plan- og influensområdet august
2011, foreliggende planprogram og NIJOS kartlegging av landskapstyper.

Parsell 5A er her delt inn i 2 delområder (presentert under) fra vest til øst uavhengig av
landskapstype og karakter som gjenspeiles av inndeling på temakartene.

Første delområde er kalt «Kommunegrense Gamvik/Tana- Storelva»

Andre delområde er kalt «Ámmonjávrrit- Suolojávri- Lille Holmevann»

Innledningsvis er det gitt en oversikt over overordnede landskapstrekk for hele strekningen sett ut
fra regional sammenheng. Deretter er det gått inn på hvert av delområdene som utgjør parsell 5A,
hvor landskapsverdien beskrives og til slutt vurderes på en tredelt skala.
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Plantiltakets omfang og påvirkning på landskapsbildet gjennomgått er for hver av delstrekningene.
Dette er oppsummert i en kartskisse for hver av delstrekningen som kategoriserer tiltakets omfang
på en femdelt skala. Avslutningsvis er det gjort en samlet vurdering av tiltakets konsekvens for
landskapsbildet på hele strekningen. Her er det sett på tiltakets samlede omfang av endringer i
forhold til landskapets verdi og reiseopplevelse.

Til slutt er det pekt på avbøtende tiltak som kan begrense tiltakets omfang i angitte områder.

Det vises til vedlagte temakart for landskapsbilde del 1 og del 2, datert 30.11.2012.

7.3.3 Dagens situasjon
Planområdet tilhører hovedsakelig landskapsregion 44 Gaissene i Finnmark (Puschmann 2005).
Gaissene tilhører de mest urørte og villmarkspregede landskapsregionene i Norge der
naturlandskapet er dominerende.

Området karakteriseres av en høyfjellsrygg bestående av en kjede av avrundede fjelltopper mellom
fjorden i nord og vidda i sør. Store elvedaler deler opp høyfjellsryggen og fører flere elver ned fra
høyfjellsviddene.  Fra høyereliggende områder har man vide utsyn mot fjerne viddelandskap
avgrenset av åsrygger, tindeprofiler og sjøområder. Dette gir mektig storskalapreg.

Øvrige områder karakteriseres av bølgende og småkupert vidde, og vide, grunne daler.

Bergarten er porøs rødlig eller grønnlig, næringsfattige sandsteinsbergarter, og mange steder
ligger forvitrede løsmasser i dagen, som karrige grusrygger og steinvidder i høytliggende områder
og morenejord i daldrag og sletter.

Inne på viddene, i dalbunner, forsenkninger og på de flate topper og platåer finnes det mangfoldige
småvann, tjern og pytter.  Mange av elve- og vannkantene er vegetasjonsløse sand- og grussider.
Vannene virker da nokså golde. I bunnen av elvedaler og i lavereliggende områder går
vegetasjonsdekke ned mot vannkanten.

Når det gjelder vegetasjonen preges fjelltoppene av blokkmark. Høyereliggende områder preges av
karrig grunn med sparsomt og spredt vegetasjonsdekke, mens flatere fjellvidder kan lavdekker
dominerere.

I enkelte lune bekkedrag samt i bunnen av de store elvedalene øker landskapets grønnskjær, med
både gressmyrer, sumpmarker, vierkjerr og enkelte steder småvokst bjørkeskog.  Disse områdene
er ofte lokale områder tilhørende landskapsregion 41 Dalbygdene i Finmark (Puschmann 2005), og
står i stor kontrast til de golde, ødslige steinvidder.

Langs reingjerdene, som flyttes etter sesongen for tamreinbeitet bærer vegetasjonen preg av
slitasje i form av beiting og tråkk som preger landskapet i disse områdene. Disse danner således
lokale linjedrag i landskapet (Puschmann 2005).
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7.3.4 Verdivurdering
Visuelle kvaliteter og landskapsverdier beskrives her for de ulike delstrekningene.

Delområde 1 Kommunegrense Gamvik/Tana – Storelva

Over: Starten på parsellen ved kommunegrensen Gamvik/Tana - Storskala landskap med
lange siktlinjer og vidde

Over: Dalbunnen ved Storelva omgitt av et mektig landskapsrom
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Over: Eksisterende bru over Storelva

Visuelle kvaliteter:

Storskala landskap med lange siktlinjer og slake konturer av åsene rundt
Viddepreg
Storelva- viktig landemerke /landskapselement som markerer bunnen av det store
skålformede rommet. Grønnere preg langs elveløpet og sideelver ned mot elva.
Eksisterende veg følger landskapets konturer ligger godt forankret i landskapet.

Delstrekningen har landskapskvaliteter typiske for landskapet i regional sammenheng, men skiller
seg ut med det store landskapsrommet med Storelva, som har spesielt gode visuelle kvaliteter. På
grunn av vegtiltak og skjæring i skråningssiden har landskapet noe redusert verdi.

Verdivurdering delområde 1:

Liten Middels Stor
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7.3.5 Delområde 2 Ámmonjávrrit- Suolojávri- Lille Holmevann

Over: Ved Ámmonjávrrit er vannet er delt av eksisterende veg

Over: Lille Holmevann med myrområde i bunnen av det store landskapsrommet
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Over: Trangt daldrag mellom lille Homevann og Veiskarvannet. Utsikt til Veiskarvannet i
enden.

Visuelle kvaliteter:

Småkupert område med flere mindre vann og bekkedrag langs eksisterende veg
Bevegelse fra et mindre landskapsrom til det neste
Lille Holmevann utgjør et storskala landskapsrom med grønt og frodig myrområde langs
bekkeleiet og i området mellom eksisterende veg og vannet
Markert skjæring langs eksisterende veg i skråning i øst. Rødlig farge på fjell makerer en
tydelig linje. Fremstår som sår i landskapet og tydeliggjør vegens linje.
Lange siktlinjer mot fjellene og havgløtt i nord

Delstrekningen har varierte landskapskvaliteter typiske for landskapet i regional sammenheng. Det
har flere vann og bekkedrag, og noen steder fjordutsikt som gir gode visuelle kvaliteter. Området
ved Lille Holmevann har stor landskapsverdi. På grunn av fjellskjæring i skråningssiden over Lille
Holmevann og der vegen krysser og deler eksisterende vann, reduseres strekningens
landskapsverdi noe.

Verdivurdering delområde 2:

Liten Middels Stor

7.3.6 Ny vegtrasé parsell 5A
Ny vegtrasé tar utgangspunkt i dagens veglinje.  Størsteparten av ny vegtrasé er lagt parallelt med
vegløpet, i en avstand som varierer mellom 10 og 100 meter fra denne.

Stedvis avviker traseen på grunn av utjevning av kurvatur der vegen delvis er lagt i eksisterende
veglinje og delvis brytes av i nytt løp.
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Geometri og hensyn til snødriftsproblematikken

Ny vegtrasé for Fv. 98 er i stor grad lagt med hensyn til forhold vinterstid og
snødrivproblematikken for å kunne sikre helårsdrift på vegen. Følgende prinsipper er lagt til grunn
for etablering av ny vegtrasé for Fv. 98;

Plassering av vegen ut fra dalsiden/terrengskråningen i mer åpent terreng.
Vegen er hevet over terrenget på en høy fylling – for å komme i nivå med snødekket i
vegens sideterreng i vintersesongen.
Etablering av brede, ensidige grøfter på 10-40 meters bredde som fanggrøft for drivsnø
som betyr at terrenget langs vegstrekningen senkes og planeres ut mange steder langs
strekningen.
Jevne, slake fyllinger i helning 1:3 og avrundede overganger mellom vegkropp- fylling og
terreng som vil motvirke fonndannelse
Begrenset bruk av rekkverk, murer og andre vertikale elementer tilknyttet vegkroppen som
vil gi opphopning av snø/fonddannelse.

Dette er hensyn som i seg selv kan gi negative konsekvenser for landskap og terreng og vil påvirke
landskapsbildet.  I vegprosjekter uten disse problemstillingene tilstreber man i størst mulig grad å
sy veg og landskap sammen og forankre vegkroppen i eksisterende terrengformer og skape gode
overganger mellom tiltaket og eksisterende terreng.

Plassering av vegen på høy fylling i åpent terreng gir dårligere forankring av vegkroppen til
landskapet. På vinterstid vil snømasser og snødrev legge seg i grøftene og heves i nivå med vegen,
mens tiltaket derfor vil bli mest fremtredende i sommersesongen.

Den nye vegens tverrsnitt med brede grøfter vil gi utfordringer for deler av strekningen som går
gjennom småkupert fjellandskap. Her vil landskapssilhuetten påvirkes når vegen og dens
sidearealer skjærer igjennom.

Av tiltak som kan virke positivt for landskapstilpasning og det visuelle landskapsbildet er kravet til
jevne, slake fyllinger og skjæringer. Jevnere overganger gir i utgangspunkt bedre forankring til
naturlige terreng.  Slake fyllinger og skjæringer kan gi en bedre forankring av vegkroppen til
terrenget, men slike løsninger er desto mer arealkrevende og medfører at større områder blir
berørt av vegtiltak. Det er i utgangspunktet lettere å etablere terreng og vegetasjon på slake
skråninger, men i høyfjellet vil reetablering i seg selv være en utfordring. Jo større arealer som
beslaglegges, desto mer av tiltaket vil bli synlig i landskapet.

7.3.7 Omfang
Delområde 1 Kommunegrense Gamvik/ Tana - Storelva

Det vises til vedlagte temakart, delstrekning 1, datert 30.11.2012

Profil 18330-19200

Første del av parsell 5A følger eksisterende vegtrasé i et rett strekk (i ca. 800 meter) over en
langstrakt vidde fra kommunegrensen Gamvik/Tana. Vegen ligger på en høy fylling over
eksiterende vegkropp. Vegen får slik dårligere forankring til landskapet, og blir mer synlig i
sommerhalvåret. På vinterstid antas det at snødriv vil legge seg i overgangen mellom eksisterende
landskap og fyllingstopp.
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På grunn av landskapets store skala uten tydelige avgrensninger og vegutformingens jevne linjer,
vil ikke tiltakets utforming gi skarpe brudd med omgivelsene, og det vil delvis absorberes i den
storskala landskapet.

Over: Tverrprofil 18770 viser ny veg lagt på høy fylling med slake skråningssider over
eksisterende vegkropp.

Etter rettstrekket går vegen over i en overgangssone der terrenget begynner å falle mot
landskapsrommet hvor Storelva inngår.

I en overgangssone på ca. 200 meter ligger vegen lavt og forankret i landskapet på nivå med
eksiterende veg. Den skjærer seg noe inn i terrenget på sørsiden før den går over i høy fylling der
landskapet åpner seg i mot det store, skålformede landskapsrommet hvor Storelva ligger i bunnen.
Landskapsrommet defineres av slake terrengformer omkring. Vegen bryter med eksisterende trasé
og skrår i innersving ned mot Storelva ca. 30 meter nord for eksisterende veg.

Området mellom eksisterende veg og ny veg inkluderes her i en utvidet parkeringsplass på større
flate der det parkeres i dag før krysning av Storelva. Parkeringsplassen utgjør en flate på ca. 7daa
og ligger på en jevn slette. Det er ikke kjent hva slags dekke parkeringsplassen skal ha, dette vil
påvirke den visuelle effekten. Det antas at parkeringsplassen ikke vil medføre store
terrengendringer, bortsett fra fjerning av vegetasjonsdekke. Selv på den store sletten vil en slik
parkeringsplass kunne virke visuelt forstyrrende for landskapsbildet.

Profil 19530-19580

Vegen krysser Storelva i ny bru ca. 40 meter nord for dagens bru, i et strekk på ca. 50 meter.
Broen, en tospenns betongbjelkebru med midtpilar, rager ca. 5-6 meter over vannivå (se innfelt
figur).  Rekkverk og brokonstruksjon vil sammen med den høye fyllingen i større grad enn dagens
bru tre frem og skape et nytt visuelt tyngdepunkt i landskapsbildet.
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Over: Tverrsnitt av brokonstruksjon over Storelva (alternativ 1 av opprinnelig 3
alternativer)

Profil 19600-19700

Etter krysning av Storelva skjærer vegen lenger vekk fra eksisterende trasé og ligger på en høy
fylling i en strekning på ca. 120 meter.

Profil 19700-20330

Deretter følger den den mer frodige skrånings-/dalsiden, lavere i terrenget men parallelt med
eksisterende trasé i 8 % stigning i ca. 600 meter. Traseen legges i dalen der det det går mye
vannsig og bekker i terrenget og fremstår grønnere og frodigere mot de karrige skråningssidene
lenger opp. Tiltaket inkluderer en bred fanggrøft mellom ny og eksisterende veg, som vil berøre
mye terreng og påvirke opplevelsen av dalen i landskapsrommet.

Profil 20330-20490

Over bakketoppen skjærer vegen seg i en strekning på 150 meter tungt igjennom terrenget, der
etablering av en bred fanggrøft inkluderer og dermed fjerner eksisterende vegkropp og fylling for
denne.

Over: Tverrprofil 20400 der vegen ligger tungt i skjæring med bred sidegrøft (heltrukken
linje markerer ny veg)
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Etter bakketoppen går vegen over i en høy fylling, og ligger parallelt forskjøvet fra eksisterende
vegtrasé, lavere i dalbunnen.  Vegens trasé går over våtmark og bekkedrag i 2-300 meter.
Skjæring av bred fanggrøft mot eksisterende veg som ligger i skråningssiden vil i stor grad
inkludere eksisterende vegkropp.

Vegen tangerer videre et grunt vann, og vegskråningen fylles ut i strandsonen som blir berørt av
tiltaket. Videre føres vegen på høy fylling parallelt med eksisterende veg mellom småkupert
terreng og blir liggende eksponert i forhold til eksisterende veg i ca. 150 m.

Eksisterende veg skjærer igjennom et vann (Ammonjavrrit) som deles i to. Ny veg vil her ligge
nærme eksisterende veg, men høyere i terrenget, og dermed gi større utfyllinger i strandsonen på
begge sider av vegen. Utsikt til vannet sør for vegen er av middels til stor verdi.

Etter krysning med vannet ligger en terrengkolle som eksisterende veg fulgte på utsiden. Ny veg
skjærer kraftig inn i denne kollen over en strekning på ca. 100m som i stort grad vil påvirke
silhuetten og landskapsbildet her. Det er ønskelig å ta ut masser fra kollen, og derfor blir inngrepet
større enn teknisk nødvendig. Skråningen etter fjellskjæringen er tenkt avdempet og jevnet ut til
helning 1:3. Inngrepet vil strekke seg minst 50 meter fra vegkant.

Til sammen utgjør dette et betydelig inngrep i landskapssilhuetten og landskapsbildet forringes for
strekningen.

Profil 21710-22210

De neste 300 metere ligger ny veg omtrent i traseen for eksiterende veg, løftet over denne på en
høy fylling. Her er det ikke tenkt brede fanggrøfter, så inngrepet begrenser seg til vegen med
fylling (ca. 30 meters bredde). Vegen tangerer bredden på et lite vann på et høydedrag før den
svinger seg ned mot neste landskapsrom der vannet lille Holmevann preger landskapsbildet.

Profil 22210-22270

Her bryter ny veg ut i eget løp på en høy fylling og legger seg over myrsletten langs Holmevannets
bredd. Eksisterende veg ligger her eksponert i fjellskjæring, men i god avstand fra vannet.

I profil 22050 er en parkeringsplass for ca. otte biler (V3) regulert på nordsiden av vegen, som i
tillegg til vegtiltaket bryter opp myrområdet mellom vegen og vannet (se utsnitt under). Dersom
parkeringsplassen legges i høyde med vegen, som er lagt på høy fylling, vil dette medføre en
unaturlig stor fylling som drar seg ned mot strandsonen, og vil virke massivt og medføre et visuelt
brudd med naturlig avtrapping mot vannkanten.
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Over: Utsnitt fra forslag til reguleringsplan, parkeringsplass V3 mellom ny veg og
strandsone for Lille Holmevann

Landskapsrommet ved vannet og strandsonen har stor landskapsverdi, og vegens inngrep i denne
vil her være med å forringe landskapsbildet.

Profil 22270-22550

Etter krysning av lille Holmevann går vegen opp i et smalt daldrag hvor den igjen legges parallelt
med, og 30 meter nord for, eksisterende vegtrasé. Småkupert landskap danner tydelige vegger på
begge sider av vegen. Her vil vegen igjen legge seg lavere i terrenget enn eksisterende, i bunnen
av daldraget, og vil på grunn av kupert terreng og anlegg for fonddannelse ha behov for en bred
fanggrøft mot sør. Dette medfører store terrenginngrep og skjæringer i fjellsiden som inkluderer
eksisterende vegkropp over en strekning på ca. 200 meter, se tverrsnitt under.

Over: Tverrprofil 22400 der veg og sidegrøft medfører store terrenginngrep som
inkluderer eksisterende veg med fylling (rett linje er nytt terreng)
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Profil 22560-22800

I siste del av parsell 5A fortsetter vegen i det smale dalføret, men her er det ikke prosjektert en
bred fanggrøft som medfører fjellskjæring. Dalføret oppleves her noe trangere, på grunn av
brattere fjellsider. Ny veg ligger i bunnen av dalføret parallelt for eksiterende veg som ligger på en
fylling/skjæring i fjellsiden. Ny veg vil uten avbøtende tiltak som fjerning av eksiterende veg og
dens fylling fremtre svært tydelig som et brudd med det eksisterende landskapsbildet. Her bør det
vurderes hvorvidt en kan tilpasse og gjøre skjæringsvinkelen slakere for å unngå et stort skår i
silhuetten og vegg-effekt som i stor grad vil påvirke landskapsbildet.

Samlet vurdering for parsell 5A- delstrekning 1 og 2

Det er vurdert konkrete endringer tiltaket antas å medføre for arealbeslag, terrengendringer,
oppdeling av landskapet, skader og sår i landskapet og virkninger dette har på landskapsbildet.

Omfanget av tiltaket er rangert på en femdelt skala fra stor positivt omfang til stort negativt
omfang og vurdert opp mot 0- alternativet (som er dagens situasjon) Dette er vist på kartskisser
for delstrekningene i det følgende.

Over: Omfang av inngrep delstrekning 1
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Over: Omfang av inngrep delstrekning 2

Ut fra landskapsverdien for de to delstrekningene sett i forhold til den reduksjon i kvalitet som
følge av vegens inngrep er omfanget av inngrep for parsell 5A vurderes omfanget av tiltaket til
middels negativt (--)

In
te

t

Stort Middels Lite Lite Middels Stort
negativt negativt negativt positivt positivt positivt

7.3.8 Reiseopplevelse

0-Alternativet:

Eksisterende vegtrasé er nedtonet og i store deler av strekningen, underordnet landskap og
terreng. Vegen ligger lavt i terrenget og føler man er en del av landskapet man forflytter seg i.
Landskapet er både storskala og variert, hvor man reiser fra store, åpne landskapsrom, med vann,
utsikt til fjorden og ulike terrengformasjoner via trange dalfører med utsikt i enden som gir en
forventningen om opplevelsen av neste åpne landskapsrom.  For store deler av strekningen tar
vegen skånsomt hensyn til landskapselementer som vann og koller. Enkelte steder er vegen
imidlertid lagt inn i fjellskråningen, og etterlater seg en skarp skjæring som bryter med de
eksisterende, myke landskapsformene både i farge og form. Vegen er mange steder i dårlig stand,
med huller og sår, som kan påvirke reiseopplevelsen negativt.
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Ny vegtrasé:

Ny parsell 5A for Fv. 98 over Ifjordfjellet tar utgangspunkt i eksisterende veglinje, der den store
deler av strekningen går parallelt, 30-50 m unna, eller i enkelte sekvenser bryter med eksiterende
trasé og får en slakere kurvatur. For den reisendes opplevelse av vegen vil ikke reiseruten eller
sekvenser på reisen være stort endret. Det som er nytt er opplevelsen av vegen fra vegen, som nå
vil fremstå mer synlig i landskapet, særlig sommerstid. Terreng- og landskapsformasjonene vil
noen steder bli endret i form av større skjæringer som får en ny avrunding og erstatter eksiterende
skjæringer.

Det er av stor betydning for landskaps- og reiseopplevelsen at eksisterende veganlegg og
terrenginngrep knyttet til denne fjernes og nedtones for at landskapet skal oppleves som
uforstyrret og helhetlig. Likevel vil ny veg skjære igjennom eksisterende landskapselementer av
høy kvalitet som vann og tilhørende strandsoner, der ny veg legges tett inntil. Her føres den
reisende ut i selve landskapselementet i stedet for at man betrakter det utenfra. Dette vil forringe
utsikt til landskapet og helhetsopplevelsen av landskapselementet og landskapsrommet.

Ny, forbedret veg vil også påvirke kjøreegenskapene, og dermed kjørehastigheten på vegen, som i
så måte vil kunne påvirke reiseopplevelsen, ved at man reiser raskere igjennom landskapet.

På bakgrunn av dette antas det at reiseopplevelsen på nye parsell 5A vil bli noe forringet i forhold
til 0-alternativet, og rangeres fra meget god til god. Slik reiseopplevelsen vil bli påvirket av tiltaket
er det vurdert til å tilsvare et omfang som gir middels negativ konsekvens (--).

7.3.9 Konsekvens
Under er det gjort en sammenstilling av den nye vegens omfang sett i forhold til landskapsverdien
og reiseopplevelsen, og på bakgrunn av dette gjort en oppsummering av vegens samlede
påvirkning på landskapsbildet. Konsekvensen er rangert på en nidelt skala, ut fra
«konsekvensviften» fra Statens vegvesen, håndbok 140 som sammenstiller områdets verdi med
omfang av tiltak.

Delområde 1 Kommunegrense Tana/ - Storelva

Vegen går igjennom et område med store, åpne vidder som vanskelig vil absorbere en vegkropp
som i store deler av strekningen ligger fritt i landskapet på en høy og bred fylling. I tillegg er vegen
trukket ut fra skråningssider og terrengformasjoner som kunne vært med å absorbere vegkroppen.
Behov for etablering av brede fanggrøfter (opptil 50 meters bredde) vil dessuten endre landskapets
karakter først og fremst på grunn av fjerning av vegetasjonsdekke. Som følge av klimatiske forhold
vil etablering av ny vegetasjon ta tid vegen og dens videre forløp vil være synlig på store deler av
strekningen, og dermed vil den tre tydelig frem som et fremmedelement både for nær- og
fjernvirkningen.  Konsekvensen av inngrep er dessuten avhengig av om sår i landskapet blir
tilbakeført terreng. Det forutsettes imidlertid at fjerning av eksiterende vegkropp og tilbakeføring til
terreng inngår som en del av tiltaket.

På bakgrunn av dette vurderes samlet konsekvens for delstrekning 1 som middels negativ, --.

Konsekvens = Middels negativ konsekvens (--)
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Delområde 2 Ámmonjávrrit- Suolojávri- Lille Holmevann

Vegen går igjennom et område med varierende karakter fra trange, karrige, daldrag med
småkuperte fjellsider, til åpne landskapsrom med lange siktlinjer og myrlandskap.

På denne delstrekningen vil vegen totalt medføre større terrenginngrep i form av dype skjæringer i
fjell og koller. Dette er noen steder der vegen allerede har medført sår i landskapet, og terrenget
er mer karrig og steinrikt. I slike områder vil ikke kontrasten til brudd og skjæringer være like stort
som på de grønnere, myrkledde slettene ved for eksempel lille Holmevann.

Av kanskje størst betydning for landskapsbildet på denne delstrekningen, er berøring av
landskapselementer der vegen legges ut på vann og tangerer strandsoner og dermed deler opp og
endrer hele miljøet tilknyttet disse. Dette gjelder særlig lille Holmevann.

Likeledes vil inngrepet for den nye vegen bli forsterket der eksisterende veg ligger i skjæring i
fjellsiden og ny veg legges i bunnen av daldraget eller trukket ut i landskapsrommet. Dette kan i
verste fall medføre at det visuelle omfanget av vegen fordobles da det er vanskelig å tilbakeføre
inngrep som for eksempel skjæring i fjell. I noen tilfeller vil eksisterende veg inngå som del av bred
fanggrøft for ny veg, og elimineres i denne.

På bakgrunn av dette vurderes samlet konsekvens for delstrekning 2 som middels negativ, --.

Konsekvens = Middels negativ konsekvens (--)

Samlet konsekvens- parsell 5A - oppsummering

Område Konsekvens

Kommunegrense Gamvik /Tana - Storelva --
Ámmonjávrrit- Suolojávri- Lille holmevann --
Reiseopplevelse --

Samlet vurdering --

Samlet vurdering av konsekvens for parsell 5A = Middels negativ konsekvens (--)

7.3.10 Avbøtende tiltak
1. Revegetering

Metode og utførelse for revegetering skal medtas som en del av byggeprosjektet. Valg av
metode er foreslått som naturlig revegetering med innvandring fra eksisterende frøbank i
avlagte toppmasser. Det vises til erfaringer i rapport fra Statens vegvesen nr 2009/12 E10
Lofotens fastlandsforbindelse der metoder for revegetering er beskrevet inngående.

Det vil være en utfordring å få tilstrekkelig toppmasser til naturlig revegetering ettersom
eksisterende vekstjordlag er skrint, og behov for masser til revegetering vil være større
enn de masser som direkte berøres. Dette skyldes arealer som tidligere har vært berørt av
vegtiltak som skal tilbakeføres terreng (se punkt under). Det gjelder også i områder der
det gjøres masseuttak i steinbrudd. Det må vurderes hvorvidt det kan gis rom for tilføring
av masser til dette formål.



Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Fv. 98 Ifjordfjellet, parsell 5A: Storelva–Suolojávri, Tana kommune

41

2. Tilbakeføring av eksisterende veg til terreng
Det forutsettes at tiltaket inkluderer nedbygging av eksisterende veg. Som avbøtende tiltak
ville det vært naturlig å foreslå utjevning av fyllinger ved bruk av avdekkingsmasser mot
skjæringer for å dempe eksisterende sår i landskapet og at det legges til rette for
revegetering.

3. Terrengbehandling ved skjæringer og massetak
Det er viktig at steinbrudd og masseuttak utformes slik at man kan oppnå et naturlig preg
etter omformingen, tilpasset eksiterende fjellprofil. Dette gjelder større fjellskjæringer og
skjæringer for masseuttak langs strekningen.

Bruk av avdekningsmasser vil skjule og jevne ut sår etter bruddvegger og være med å gi
en bedre istandsetting av landskapet. Avdekkingsmasser kan gi rom for revegetering i
inngrepets utstrekning. Ved å terrassere bruddveggene er det lettere å fylle inn
avdekningsmasser, (NVE, 1998).

Dersom det skråsprenges slik at fjellprofilet får en mer naturlig overgang og slakere
helning, er dette å foretrekke og kan virke positivt på landskapsbildet.

4. Terrengbehandling fyllinger ved kantsoner vann
Utgangspunkt for skråningsvinkel på vegfyllinger er en helning på 1:3.

Det bør vurderes hvorvidt man kan gjøre steinfyllinger ut mot berørte vann enda slakere
for å skape en mykere overgang til vannet og gi rom for etablering av ny kantsone med
vegetasjon. Det forutsetter dessuten tilføring av tilstrekkelig finmasser slik at
vegetasjonsutvikling kan finne sted. Dette må sees i sammenheng med revegetering av
øvrige berørte områder.

5. Terrengbehandling parkeringsplass ved lille Holmevann
Parkeringsplassen er trukket ut i myrsletten ned mot lille Holmevann, og vil fremtre som et
massivt fremmedelement i forlengelsen av vegen som her ligger på en høy fylling.

Et avbøtende tiltak her kunne vært å legge parkeringsplassen noe lavere enn vegen, for å
få en mindre brå overgang, eller sette opp en natursteinsmur på nordsiden av
parkeringsplassen mot vannet for å begrense terrenginngrepets utstrekning. Dette må ses i
forhold til hensyn til snødrift fra nord, der vertikale konstruksjoner i utgangspunktet kan
medføre opphopning av snø.

6. Tiltaket vil innebære etablering av ny veglinje på fylling i Lille holmevann. Dersom
veglinjen legges nærmere eksisterende veg vil dette redusere behovet for fylling i vannet.
Dette vil påvirke konsekvensen for landskapsbilde i positiv retning for denne strekningen.

7.3.11 Usikkerhet

Det er knyttet usikkerhet til tiltakets endelige utforming og forankring i landskapet. Materialbruk og
design på enkelte konstruksjoner er ikke endelig avklart.

Videre er det knyttet usikkerhet til nedbygging av eksisterende vegtrase, der hvor denne ligger
utenfor omfangsgrense for ny vegtrasé, hvorvidt man klarer å utjevne sår i landskapet etter denne.

Omfang av negative konsekvenser for landskapsbildet vil i stor grad være avhengig av bearbeiding
av terreng og reetablering av vegetasjonsdekke. Der er ikke bestemt metode eller omfanget av
reetablering, foruten at det er lagt opp til at det skal benyttes naturlig revegetering basert på
eksisterende frøbank og naturlig spredning av vegetasjon. Det er heller ikke satt av arealer til
rigg/massedeponi i reguleringsplanen som kan inkludere områder for mellomlagring av stedegne
toppmasser til reetableringen.
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I vurdering av omfang og konsekvens tas det utgangspunkt i at revegetering av berørte områder
og nye vegtiltak gjennomføres og sikres selv om dette har en tidshorisont som strekker seg over
mange år, på grunn av planområdets klima- og vekstforhold.

Likeledes er det knyttet usikkerhet til konsekvensen av utfylling i strandsoner for vann som
tangeres eller gjennomskjæres av den nye vegen. Der det er myrjord, vil masser skiftes ut, og det
bør i disse tilfeller vurderes hvorvidt dette kan gi konsekvenser for endring i vannstanden og
reetablering av vegetasjon i ny strandsone.

På grunn av usikkerhetsforhold er flere av overnevnte forhold tatt med under kapittelet «avbøtende
tiltak» for å synliggjøre deres betydning.

7.4 Nærmiljø og friluftsliv

7.4.1 Tematisk avgrensning
I håndbok 140 defineres nærmiljø som "menneskers daglige livsmiljø", mens friluftsliv defineres
som "opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og
naturopplevelse".

7.4.2 Metode
Informasjonen om bruken av området til friluftsformål baseres hovedsakelig på befaring i området
og samtaler med arealplanlegger i kommunen, Lars Smeland, samt andre lokalkjente personer.
Influensområdet er delt inn i to delområder som er vurdert hver for seg. Defineringen av de to
områdene tar utgangspunkt i variasjoner i dagens bruksmønster i området.

7.4.3 Influensområde
Influensområde for temaet nærmiljø og friluftsliv vil være selve vegen og utfartsområder med
naturlig startsted ved Fv. 98 i planområdet.

7.4.4 Dagens situasjon
Området er et attraktivt friluftsområde og brukes til en rekke ulike friluftsaktiviteter. Eksempler på
aktuelle aktiviteter i området er jakt, fiske, fotturer, skiturer og bærplukking.

Beliggenheten innebærer at brukerne er avhengig av bil, eventuelt snøscooter, for å få tilgang til å
utøve friluftsliv i området. Dette innebærer at dagens veg blir mye brukt som parkeringsplass og
som utgangspunkt for friluftsliv.

Området brukes til overnatting i kortere perioder av campingturister langs vegen og i tilknytning til
utøvelse av annen type friluftsliv som for eksempel jakt og fiske. Brukere av vegen benytter også
området som rasteplass og det er lagt til rette for dette flere steder langs eksisterende veg.

Ifjordfjellet er nasjonalt kjent for gode fiskemuligheter og området trekker fisketurister fra hele
landet, delvis også fra utlandet. For lokalbefolkningen er området brukt til isfiske på våren, da
gjerne med snøscooter som transportmiddel. Turister som raster langs vegen bruker gjerne
nærliggende vann til kortere fisketurer.

7.4.5 Verdivurdering
Storelva
Området langs Storelva vurderes å ha stor verdi da dette er en attraktiv fiskeelv. Det er godt
tilrettelagt for friluftsliv i området med en større parkeringsplass sør for vegen og med tursti ut fra
denne.

Liten Middels Stor
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Storelva til plangrensen i øst
Fjellområdene fra Storelva og til plangrensen i øst er lett tilgjengelig fra vegen og brukes til
rekreasjon og friluftsliv som jakt, fiske og fotturer. Bruken av områdene er ikke kartlagt eller
kvantifisert, men det er naturlig at flere benytter mindre parkeringsplasser ved blant annet
Holmevannet som utgangspunkt for utøvelse av friluftsliv i området. Det er markert en nordgående
sti med utgangspunkt i vegen på høyden øst for Storelva. Delstrekningen vurderes å ha liten til
middels verdi for friluftsliv.

Liten Middels Stor

7.4.6 Omfang og konsekvens
En opprusting av dagens veg vil gjøre hele området (alle delområdene) lettere tilgjengelig og mer
attraktivt for friluftsliv. Et hovedmål med tiltaket er å minimere snøproblematikken langs vegen.
Dette vil medføre en forbedret tilgang til området vinterstid. Det forutsettes her at tiltaket vil føre
til en reduksjon i antall perioder med stenging og kolonnekjøring.

For deler av vegstrekningen vil tiltaket medføre etablering av slakere og bredere grøfter som vil
kunne gjøre det noe enklere å parkere langs vegen sommerstid.

Storelva
En opprusting av parkeringsplassen sør for vegen, på vestsiden av Storelva, vil gjøre området
ytterligere attraktivt og tilgjengelig for friluftsliv. Med tilgjengelighet menes her færre perioder med
vinterstenging og generelt bedre standard på vegen. Omfanget for området ved Storelva vurderes
som lite til middels positivt for friluftsliv.

In
te

t

Stort Middels Lite Lite Middels Stort
negativt negativt negativt positivt positivt positivt

Gitt angitt verdi og omfang fastsettes konsekvensen som liten til middels positiv (+/++) ved
bruk av konsekvensvifta.

Storelva til plangrensen i øst
Utfylling i vann vil kunne føre til at enkelte fiskevann langs vegen, som Lille holmevann, blir mindre
«villmarkspreget» og dermed også noe mindre attraktivt for friluftsliv. Dette anses imidlertid som
veget opp gjennom økt tilgang til området etter opprusting av vegen. Omfanget for delstrekningen
vurderes som lite positivt for friluftsliv.

In
te

t

Stort Middels Lite Lite Middels Stort
negativt Negativt negativt positivt positivt positivt
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Gitt angitt verdi og omfang fastsettes konsekvensen som liten positiv (+) ved bruk av
konsekvensvifta.

7.4.7 Samlet konsekvensvurdering

Område Konsekvens

Storelva +/++
Storelva til plangrensen i øst +

Samlet vurdering +/++

En samlet vurdering for tema nærmiljø og friluftsliv gir liten til middels positiv konsekvens
(+/++)

7.4.8 Usikkerhet
Usikkerhet ved konsekvensvurdering for tema nærmiljø og friluftsliv knytter seg til fastsettelse av
verdi og omfang for delområdene. Verdivurderingen er hovedsakelig gjort på grunnlag av
opplysninger gjennom samtaler med lokalkjente. Disse er selv brukere av området og anses som
troverdige. Det vil være noe usikkerhet knyttet til omfangsvurderingen da det er utfordringer
knyttet til vurderinger av hvordan tiltaket vil endre bruksmønsteret i området.

7.5 Naturmiljø

7.5.1 Tematisk avgrensning
Temaet naturmiljø avgrenses til å omfatte naturens egenverdi, og ikke dens verdi for mennesker,
jf. definisjon i håndbok 140. Naturen som ressurs for mennesker behandles under tema
"naturressurser", mens jakt, fiske og friluftsliv behandles under tema "nærmiljø og friluftsliv".

Delutredningen forholder seg til et overordnet landskapsøkologisk nivå og til viktige enkeltområder
for biologisk mangfold.

7.5.2 Metode
Metodikk i Statens vegvesens håndbok 140 er lagt til grunn for konsekvensvurdering for temaet.
Utredningen bygger på en naturtypekartlegging for området og identifisering av andre relevante
forhold ved tiltaket som konsekvenser for inngrepsfrie naturområder (INON), landskapsøkologi,
kantvegetasjon langs vassdrag, arts- og individmangfold og vilt/dyreliv. Følgende kilder er benyttet
i arbeidet med delutredningen:

Kontakt med kommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling
Kontakt med lokalkjente
Tilgjengelig litteratur og databaser på internett
Egne befaringer

Naturtypekartleggingen for området er gjennomført etter metodikk i DNs håndbok 13 om
"Kartlegging av naturtyper - verdsetting av biologisk mangfold". Prosessen kan deles inn i følgende
tre trinn:

Innhenting av grunnlagsdata
Kartlegging av prioriterte naturtyper
Bearbeiding av data og verdsetting av biologisk mangfold

Befaring og kartlegging ble gjennomført i området den 10. august 2011. En supplerende
kartlegging ble gjennomført den 31. august 2011.  I tråd med planprogrammet er kartleggingen
begrenset til å omhandle områder som anses beslutningsrelevante for den videre prosessen. I
praksis innebærer dette vurdering av lokaliteter som vil kunne påvirke beslutninger om justeringer
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i trasévalg for ny veg. Innenfor en slik ramme har det vært fokusert spesielt på områder langs
vassdrag og utforminger skiller seg ut som spesielt interessante for biologisk mangfold i området
for ny vegtrasé.

Beskrivelsen av naturmiljøet i influensområdet bygger på tidligere registreringer for området, samt
registreringer og kartlegging som er gjennomført som en del av arbeidet med denne utredningen.
Videre følger verdivurderinger for utvalgte delområder og en vurdering av omfang og konsekvens
for de samme områdene. Det er gjennomført en GIS-analyse for å fastsette konsekvens for
inngrepsfri natur (INON-områder). Utvelgelsen av delområder bygger på vurderinger av deres
verdi med hensyn til biologisk mangfold, samt deres verdi i en mer landskapsøkologisk
sammenheng.

Konsekvensvurderingene for de fire delområdene inngår avslutningsvis i en samlet
konsekvensvurdering for temaet naturmiljø. Kriterier som er gitt i håndbok 140 er lagt til grunn for
fastsettelse av verdi, omfang og konsekvens.

7.5.3 Influensområde
Influensområde for naturmiljøet vil for dette tiltaket være arealbeslaget som tiltaket innebærer,
øvrige arealer som berøres under anleggsperioden og deler av vassdrag som ligger i og nedstrøms
for planområdet.

7.5.4 Beskrivelse av naturmiljøet
Utredningsområdet inneholder for en stor del karrige og relativt ensartede naturmiljøer. Området
tilhører de alpine vegetasjonssonene lav- og mellomalpin sone, samt overgangsseksjonen mellom
kontinentale og oseaniske vegetasjonsseksjoner i vest-øst gradienten (Moen 1998).

Det er tidligere gjennomført naturtypekartlegging for Tana kommune i 2008 (Fjeldstad m. fl. 2009)
og en oppfølgende kartlegging i 2010 (Flynn og Gaarder 2011). Det er ikke registrert lokaliteter
innenfor influensområdet ved disse kartleggingene, og det foreligger ikke registreringer i DNs
naturbase i influensområdet.

Geologi
Hovedbergarten i området er sandstein/leirskifer og berggrunnen er overvegende fattig.
Løsmassene består hovedsakelig av tynn morenejord (se løsmassekart under). I den vestlige delen
av planområdet er det innslag av noe tykkere morenejord.

Løsmassekart for planområdet (NGU 2012).



Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Fv. 98 Ifjordfjellet, parsell 5A: Storelva–Suolojávri, Tana kommune

46

Vassdrag
Vannskillet mellom øst og vest ligger midt i planområdet. De vestlige deler av området ligger
innenfor nedbørsfeltet til det vernede vassdraget Langfjordelva. Vassdraget ble vernet av hensyn til
lakseinteressene i verneplan II for vassdrag (St.prp. nr. 77 1979-80). Det er særlig Storelva med
sideelver som er relevant i denne sammenhengen.

Vegetasjon
Med unntak av et lite område lengst øst i planområdet ligger hele influensområdet over
skoggrensa. Den dominerende vegetasjonstypen i området er det som i Fremstad (1997) er
definert som "Dvergbjørk-kreklingrabb" med undertype "Reinlav-utforming". Selv om denne
vegetasjonstypen er definert som rabbevegetasjon ser det ut til at den inngår i mer typiske
snøleieområder på Ifjordfjellet. Som nevnt av Fremstad (1997) og Moen (1998) vil også skillet
mellom rabber og snøleier viskes ut i mellomalpin sone.

Ved kartlegging av biologisk mangfold i fjellet vil registreringer knyttet til kalkrike områder være
spesielt interessante med hensyn til å avdekke viktige naturtyper. Det foreligger imidlertid ikke
informasjon i berggrunnskart som tilsier at det finnes spesielt kalkrike lokaliteter i planområdet.

En rapport fra kartleggingen er vedlagt. Ingen lokaliteter i området inneholder tilstrekkelig kalkrike
vegetasjonstyper til at de faller inn under kategoriene "viktig" eller "svært viktig" i DNs hånbok 13.

Ved siden av viktige naturtyper er forekomst av rødlistearter en faktor som skal vurderes ved
fastsetting av verdi for biologisk mangfold. Det er blant annet tidligere registrert funn av
finnmarksreverumpe i området. Denne arten er registrert under kategorien "nær truet" (NT) i
rødlista (2010). Det er også registrert polarsoleie (NT) i området vest for Lille holmevann i 1992
(Artsdatabanken 2012).

Dyreliv
Det foreligger ikke registrerte viltområder eller trekkveger for vilt i DNs naturbase i
influensområdet. Kun et fåtall vanlige fuglearter ble registrert i influensområdet under befaringen
den 10. august 2011. Det ble observert fjellvåk et par kilometer sør-øst for området og det må
antas at det også er hekkende fjellvåk i influensområdet. Det er ikke registrert annet enn vanlige
fuglearter som linerle og heipiplerke i området i Artsdatabankens artskart.

I 2002 ble sommerfuglarten Elachista tanaella funnet i området (Aarvik og Berggren 2004). Arten
ble registrert som en ny art for vitenskapen etter dette funnet og er oppført som "sårbar" (VU) i
rødlista (Kålås m. fl. 2010). Med bakgrunn i dialog med biolog Leif Aarvik ved Universitetet i Oslo,
er ikke tiltaket vurdert til å påvirke utbredelsen av arten i en slik grad at det er relevant for
verdivurderingen.

Fisk
I Storelva finnes ørret, sik og harr. Laksen i som gyter i Laggoelva går ikke så langt opp i elva som
til Ifjordfjellet (Gamvik jeger- og fiskeforening 2012). Forøvrig er det flere fiskevann i området,
også i influensområdet. Det største fiskevannet i influensområdet er Lille holmevann. Både her og i
Ámmonjávrrit finnes det røye.
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7.5.5 Verdivurdering

Delområde 1 – Storelva

Eksisterende situasjon ved Storelva. Bilde er tatt mot sør-øst.

Området ligger på nordsiden av dagens veg og består av Storelva med sidebekk og kantsoner.
Storelva tilhører øvre deler av Langfjordvassdraget som er vernet av hensyn til lakseinteresser.
Laksen går ikke så langt opp som til Storelva (Gamvik jeger- og fiskeforening 2012). Vegetasjonen
ved elvekanten har et større artsmangfold enn omgivelsene forøvrig som domineres av dvergbjørk
og krekling. Økosystemet i vassdraget, inkludert fisk, gir området en lokal, og delvis regional,
landskapsøkologisk betydning.

Liten Middels Stor

Delområde 2 - Lille holmevann vest

Området ligger i østvendt li vest for Lille holmevann.
Lokaliteten er definert som fattig engsnøleie og har
innslag av kildemarikåpeutforming i tilknytning til
fuktig sig.

Rødlisteartene finnmarksreverumpe og polarsoleie er
tidligere registrert i området og er begge definert
som "nær truet". Lokaliteten må kunne defineres
som relativt frodig i en lokal målestokk.

Liten Middels Stor

Fra lokaliteten i lia vest for Lille holmevann
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Delområde 3 - Lille holmevann øst

Fra lokalitet øst for Lille holmevann. Bilde er tatt mot vest.

Området ligger i nord-vestvendt li øst for Lille holmevann og inneholder enkelte arter som indikerer
kalkholdig grunn, herunder ballblom, fjellsmelle og fjellfiol. Forekomsten av kalkkrevende arter har
ikke et slikt omfang at det er tilstrekkelig til å definere lokaliteten som kalkrik etter kriterier i DNs
håndbok 13.

Liten Middels Stor
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7.5.6 Omfang og konsekvens

Delområde 1 – Storelva

Utklippet viser planlagt fremføring av ny vegtrasé ved Storelva. Kartlagt område som er
beskrevet i verdivurderingen er vist med rød stipling

Dagens bru over Storelva vil erstattes med en større bru på ca. 50 m, noe som vil gjøre området
ved elva mindre påvirket av vegen enn i dag. Ved etablering av bru vil kantsonene frigjøres og det
vil legges til rette for en naturlig revegetering her. Det vil være en risiko for utslipp av partikler og
sedimenter i elva i anleggsfasen. Dette vil kunne få negative konsekvenser for fisk nedstrøms i
elva, men ikke i et omfang som påvirker omfangsvurderingen for permanente virkninger (jf.
Håndbok 140). Omfanget for naturmiljø ved Storelva vurderes som intet til lite positivt.

In
te

t

Stort Middels Lite Lite Middels Stort
negativt negativt negativt positivt positivt positivt

Gitt angitt verdi og omfang fastsettes konsekvensen som ubetydelig (0) ved bruk av
konsekvensvifta.
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Delområde 2 - Lille holmevann vest

Figur 1: Utsnittet viser planlagt fremføring av vegtraseen ved Lille holmevann. Kartlagte
lokaliteter som er beskrevet i verdibeskrivelsen er markert med rød stipling.

De mest verdifulle deler av området ligger på grensen til influensområdet og antas å ikke bli
direkte berørt av tiltaket (se kart over). Tiltaket vil følgelig ikke endre artsmangfoldet eller
forekomst av arter eller deres vekst- og levevilkår. En viss påvirkning kan imidlertid ikke utelukkes
og omfanget for naturmiljø ved Lille holmevann vest vurderes som lite negativt.

In
te

t

Stort Middels Lite Lite Middels Stort
negativt negativt negativt positivt positivt positivt

Gitt angitt verdi og omfang fastsettes konsekvensen som ubetydelig (0) ved bruk av
konsekvensvifta.



Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Fv. 98 Ifjordfjellet, parsell 5A: Storelva–Suolojávri, Tana kommune

51

Delområde 3 - Lille holmevann øst

Som det fremgår av figur 4 vil store deler av den kartlagte lokaliteten inngå i arealbeslaget for ny
veg, inkludert fyllinger og grøfter. Omfanget for naturmiljø øst for Lille holmevann vurderes som
middels til stort negativt.

In
te

t

Stort Middels Lite Lite Middels Stort
negativt negativt negativt positivt positivt positivt

Gitt angitt verdi og omfang fastsettes konsekvensen som middels negativ (––) ved bruk av
konsekvensvifta.

7.5.7 INON-områder
Begrepet INON-områder referer til såkalte inngrepsfrie naturområder i Norge. Dette er områder
uten tyngre tekniske inngrep som veger, strømlinjer, bygninger el. l. Status og utvikling for INON-
områdene er kartlagt fra 1988 og frem til 2008 og resultatene viser at områder som er frie for
inngrep stadig er blitt redusert. For hele kartleggingsperioden ble det registrert et bortfall på
nesten 6000 kvadratkilometer inngrepsfri natur, og i den sist kartlagte perioden, 2003-2008, var
Finnmark ett av fire fylker som hadde størst tap av INON-områder (Direktoratet for
naturforvaltning 2012).

GIS-analyse
Det er gjennomført en analyse for å utrede tap av INON-områder som følge av utbyggingen som
planen åpner opp for på Ifjordfjellet. Selve planområdet er ikke definert som INON-område per i
dag siden det allerede går en veg gjennom området.

Planen legger opp til en viss utvidelse og omlegging av vegtraseen gjennom planområdet. Det er i
den forbindelse gjennomført en bufferanalyse i GIS som gir nye inngrepsfrie soner målt fra avstand
til areal for vegformål i planen. Kart som viser eksisterende INON-områder og nye inngrepsgrenser
foreligger som vedlegg til planbeskrivelsen. En nærmere beskrivelse av analysen er presentert i
vedlegget.

Som det fremgår av kart fra GIS-analysen vil tiltaket kun medføre minimale endringer i INON-
områdene i området. Endringene er så små at det ikke er vurdert som relevant å gjennomføre
arealberegninger for tap/gevinst av INON-områder for tiltaket.

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0)

7.5.8 Samlet konsekvens
Tabellen viser fastsatt konsekvens for delområder, samt en samlet vurdering av konsekvens for
temaet naturmiljø. Som det fremgår av tabellen vil tiltaket ha størst negativ konsekvens for temaet
naturmiljø ved lokaliteten øst for Lille holmevann.

Område Konsekvens
Storelva 0/+
Lille holmevann vest 0
Lille holmevann øst ––
INON-områder 0
Samlet konsekvens –
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7.5.9 Avbøtende tiltak
Følgende avbøtende tiltak vil påvirke omfang og konsekvens for tiltaket i positiv retning for
naturmiljøet:

1. Rør og kulverter i fiskeførende vassdrag utformes i tråd med prinsipper gitt i Statens
vegvesens håndbok 242, kapittel 5.3.4.

2. Naturlig revegetering i vegkant legges til grunn som et prinsipp langs hele strekningen.
3. Tiltaket vil innebære etablering av ny veglinje på fylling i Lille holmevann. Dersom

veglinjen legges nærmere eksisterende veg vil dette redusere behovet for fylling i vannet.
Dette vil påvirke konsekvensen for naturmiljø i positiv retning for denne strekningen.

Forslag til avbøtende tiltak i anleggsperioden:

1. Anleggsarbeidet gjennomføres på en måte som sikrer at slitasjen på kantvegetasjonen blir
minimal. Det kan defineres en inngrepsgrense for anleggsarbeidet i områder som er
fremhevet som verdifulle for naturmiljøet og for områder i tilknytning til vassdrag.

2. Anleggsarbeid i fiskeførende vassdrag bør gjennomføres utenfor gyteperioder
3. Av hensyn til fisk, vegetasjon og andre organismer bør anleggsarbeidet ved Storelva

gjennomføres på en måte som minimerer frigivelsen av partikler i elva.

7.5.10 Usikkerhet
Ved konsekvensvurderinger for naturmiljø og biologisk mangfold vil det alltid knyttes usikkerhet til
datagrunnlaget. Ved kartlegging av vegetasjon vil det for eksempel være en usikkerhet knyttet til
hvorvidt alle rødlistearter i området er observert og registrert. Naturtypekartlegging etter DNs
håndbok 13 tar til en viss grad høyde for denne usikkerheten ved at kartleggingsenhetene er
naturtyper som vil kunne være potensielle leveområder for rødlistearter.

Det vil til en viss grad knyttes usikkerhet til utøvelse av faglig skjønn i forbindelse med fastsetting
av verdi. Håndbok 13 inneholder visse kriterier som gjelder for identifisering av verdifulle
naturtyper, herunder indikatorarter for den enkelte naturtype. Vurderingen av hvorvidt en lokalitet
inneholder et tilstrekkelig antall indikatorarter, eller individer av en indikatorart, må imidlertid
baseres på et faglig skjønn. Det overlates også til fagpersoner å vurdere hvorvidt andre arter enn
de som er nevnt i håndboken vil kunne fungere som indikatorarter.

7.6 Kulturmiljø

7.6.1 Tematisk avgrensning
Definisjonen av kulturmiljø i håndbok 140 følger definisjonen i lov om kulturminner. Her er
kulturmiljøer definert som "områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller
sammenheng". Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537, alle
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650 og samiske kulturminner fra mer enn 100
år tilbake, jf. lov om kulturminner § 4.

7.6.2 Metode
I denne utredningen vil temaet kulturmiljø ta utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av
berørte områder, og vurdere om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse.

7.6.3 Influensområde
Influensområdet for temaet kulturmiljø vil være områder som inngår i tiltakets arealbeslag og
områder som berøres under anleggsperioden i form av graving, kjøring, lagring av masser ol.
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7.6.4 Verdi

Storelva
I Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden, er det registrert to automatisk fredede
kulturminner øst for Storelva. Begge lokalitetene er registrert som «bosetting-aktivitetsområde» og
er samiske kulturminner som er eldre enn 100 år. Lokalitet ID 130001 beskrives som to
gammeltufter fra nyere tid. Utsnitt fra Askeladden som viser lokalitetene og dagens vegtrasé er
vist i utsnitt under.

Utsnitt fra Storelva fra Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden.

De automatisk fredete kulturminnene vurderes å være representative for perioden og inngår i et
miljø hvor den opprinnelige sammenhengen er godt ivaretatt. Forekomsten vurderes til å ha
middels verdi for kulturmiljø.

Liten Middels Stor

Øvrige deler av planområdet
Finnmark fylkeskommune har gjennomført befaring i influensområdet i forbindelse med
planarbeidet. Som det fremgår av uttalelse etter befaring (Finnmark fylkeskommune 2011) ble det
ikke registrert nye funn av automatisk fredede kulturminner. Foruten funnene ved Storelva
foreligger det derfor ikke informasjon om kulturminner i influensområdet. De øvrige delene av
området er vurdert å ha liten verdi for kulturmiljø.

Liten Middels Stor
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7.6.5 Omfang og konsekvens

Storelva
Tiltaket vil ikke ha en direkte påvirkning på de registrerte kulturminnene ved Storelva og vil i svært
liten grad endre den historiske lesbarheten. Det forutsettes her at kulturminnene, inkludert
sikringssone på 5 m, vil være tydelig merket i anleggsfasen for å unngå påvirkning. Omfanget for
kulturmiljø ved Storelva vurderes som lite negativt/intet.

In
te

t

Stort Middels Lite Lite Middels Stort
negativt negativt negativt positivt positivt positivt

Gitt angitt verdi og omfang fastsettes konsekvensen som ubetydelig/liten negativ (0/-) ved
bruk av konsekvensvifta.

Øvrige deler av planområdet
Det er ikke registrerte verdier for kulturmiljø på de øvrige deler av strekningen. Tiltaket vil dermed
ikke ha et omfang på strekningen.

In
te

t

Stort Middels Lite Lite Middels Stort
negativt negativt negativt positivt positivt positivt

Gitt angitt verdi og omfang fastsettes konsekvensen som ubetydelig (0) ved bruk av
konsekvensvifta.

7.6.6 Samlet konsekvens

Område Konsekvens
Storelva 0/-
Øvrige deler av planområdet 0
Samlet konsekvens 0/-

7.7 Naturressurser – reindrift

7.7.1 Tematisk avgrensning
Temaet naturressurser er avgrenset til å omhandle konsekvenser for reindrift i tråd med føringer i
planprogrammet.

7.7.2 Metode
Utredningen av deltemaet reindrift er gjennomført av Bioforsk Nord Tjøtta ved Svein Morten
Eilertsen (2012). Utredningen foreligger som en egen rapport som vedlegg til planbeskrivelsen.
Teksten i dette kapittelet er delvis hentet direkte fra delutredningen.
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Utredning av deltemaet er gjennomført etter metode i håndbok 140. Fastsettelsen av ”verdi” er i
størst mulig grad basert på dagens reindrift og behov uttrykt ved konkrete planer for framtidig
utvikling av næringa og sannsynligheten for å kunne realisere disse i et område uten utbygging.
Det er gitt en selvstendig og subjektiv verdivurdering av områdets verdi innenfor
utredningsområdet. Verdivurderingen er gitt ut fra viktigheten av arealene for reindrifta etter
kriterier gitt i tabellen under.

Kriterier for verdsetting av reindrift

Verdi Kriterier

Stor verdi Tilgang på området for beiting, flytting og/eller kalving er en forutsetning for
opprettholdelse av reindrifta på dagens nivå.

Stor/middels verdi Området utgjør en betydelig del av beitegrunnlaget i deler av året.

Middels stor verdi Området utgjør en del av beitegrunnlaget i deler av året.

Middels/liten verdi Området er noe brukt til beiting i dag og har noe økonomisk betydning i
reindriftssammenheng.

Liten verdi Tilgang på området har liten økonomisk verdi i reindriftssammenheng

Det er gjort en klassifisering av omfang av inngrepet etter følgende femdelte skala: Positiv –
ubetydelig/ingen – lite negativ – middels negativ - stor negativ. Kriterier og gradering av omfang
for reindrift er beskrevet i tabellen under.

Kriterier for vurdering av omfang (effekt) på reindrift.

Omfang (effekt) Kriterier

Stort negativt Drift eller planlagt reindrift må enten opphøre eller reduseres betydelig

Middels Drift eller planlagt reindrift må endres

Lite (begrenset) Reindrift i området blir noe begrenset i forhold til dagens nivå eller planlagt aktivitet
blir ikke gjennomført

Ubetydelig/ingen Tiltaket har ubetydelig eller ingen virkninger for dagens eller framtidig reindrift i
området

Positiv Tiltaket har positive virkninger for dagens eller framtidig reindrift i området

7.7.3 Influensområde
Influensområdet for tema reindrift vil være de deler av reindriftsområdene som berøres av tiltaket.

7.7.4 Dagens situasjon
Utredningsområdet benyttes som vårbeiter og kalvingsområde for Reinbeitedistrikt nr. 13, Siskit

orgaš ja Lágesduottar. Reinbeitedistriktet bruker også området som sommer- og tidlig høstbeite. I
følge Reindriftsforvaltningen (2010) var det per 31. mars 2009 tyve siidaandeler med totalt 97
personer i Siskit orgaš ja Lágesduottar reinbeitedistrikt. Distriktet hadde 14.397 rein i sluttstatus
per 31. mars 2009, noe som var det høyeste tallet for perioden 1999-2009. I løpet av reindriftsåret
2008/09 slaktet Gearretnjarga reinbeitedistrikt 4.137 dyr, noe som tilsvarte et totalt
slaktekvantum på 88.772 kg.
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I mars/april flytter den enkelte vintersiida samlet med reinflokken fra vinterbeitene som ligger sør
for utredningsområdet etter tradisjonelle flytteleier til vår-/sommerbeitene (figur 4 og 5) som
ligger ved utredningsområdet på Ifjordfjellet. Når reinen kommer inn mot dette området slippes
reinflokkene, slik at reinen kan beite og trekke fritt. Reinen trekker til barflekker der den finner
beite (i hovedsak lav og lyngvekster samt skudd av planter som er i ferd med å spire etter
vinterdvalen). Reinen trekker gradvis naturlig mot sommerbeitet, men reinbeitedistriktet holder
reinflokken mot vest for å unngå sammenblanding med rein fra nabodistriktet (nr. 9).

Figur 4. Utsnitt av arealbrukskartet til reinbeitedistrikt nr. 13 som viser kalvingsland- og
vårbeiteområdet på Ifjordfjellet (merket med diagonale linjer; kilde:
https://kart.reindrift.no/reinkart/).

Reinen bruker litt forskjellige arealer fra år til år og fra dag til dag bestemt av snø- og værforhold. I
følge reinbeitedistriktet (nr. 13) trekker reinen naturlig videre nordover mot kysten til distriktets
sommerbeite nord for Fv. 98 på Ifjordfjellet. I mai/juni kalver simlene. Noen simler har da allerede
kommet til sommerbeitet og kalver der, men andre simler kalver på vårbeitet. For å unngå tap er
det nødvendig at simler og kalv har mest mulig ro under kalvings- og i dieperioden. Okserein og
fjorårskalver trekker noe senere etter reinsimlene inn i sommerbeiteområdet, ofte først når
innsektsplagen blir mer intensiv. Disse reinsdyra sprer seg i utover hele vårbeitet.

I sommerperioden blir reinens arealbruk i hovedsak styrt av været og insektsbelastningen. På stille
og varmere dager vil reinen trekke opp i høyden til luftingsplasser, ofte på snøfonner for å unngå
insekter. Når det blir kjøligere og om natta vil reinen umiddelbart flytte seg ned i urterike dal- og
lisider. Dette betyr at reinen er avhengig av både lavereliggende områder med rike beiter og
høyereliggende lufteområder. Disse områdene må være sammenhengende så reinen kan forflytte
seg raskt mellom de ulike områdene. I midten av juli samler distriktet rein som har blitt igjen sør
for Fv. 98. All reinen drives til sommerbeitet nord for Fv. 98 (figur 5). Dette vises i arealbrukskartet
til reinbeitedistriktet (figur 5) der et stort område er avmerket som sommerbeiter.

https://kart.reindrift.no/reinkart/).
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Figur 5. Utsnitt av arealbrukskartet til reinbeitedistrikt nr. 13 som viser
sommerbeiteområdet på Ifjordfjellet (merket med rette linjer; kilde:
https://kart.reindrift.no/reinkart/).

Fra månedsskiftet juli/august merker distriktet kalvene i merke-/slaktegjerdet ved Sjåvann på
Ifjordfjellet (figur 6). Distriktet samler reinen som beiter nord for Fv. 98 i flokker på omlag 600-
1000 rein. Disse drives til gjerdeanlegget for merking. Som tidligere nevnt trekker reinen opp i
høyfjellene til luftingsplasser med lite vegetasjon for lufting og for å unngå innsektplagen på varme
dager om sommeren.

Figur 6. Utsnitt av arealbrukskartet til reinbeitedistrikt nr. 13 som viser merkegjerdet
ved Sjåvann (sirkel med “x” inni), det langsgående sperregjerde over Ifjordfjellet (svart
linje) og flyttleier markert med gul farge avgrenset av svarte streker (kilde:
https://kart.reindrift.no/reinkart/).

I september samles reinflokken på nytt og drives til beitehagen på sørsiden av Fv. 98 ved Sjåvann.
Reinen settes i gjerdeanlegget for uttrekking av slaktedyr. Etter at slaktereinen er trukket, slippes
flokken på sørsiden av Fv. 98. Reinen trekker naturlig sørover mot vinterbeiteområdene. I
brunstperioden i oktober/november oppholder reinen seg i området sør for Fv. 98. Det er viktig for
reproduksjonen at reinen får ro i paringsperioden. I slutten av november samler reinbeitedistriktet
(nr. 13) all rein som har blitt igjen på sommer- og høstbeitet og flytter den sørover.

https://kart.reindrift.no/reinkart/).
https://kart.reindrift.no/reinkart/).
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Som det går fram av arealbrukskartet går det en flyttlei nordøstover inn i utredningsområdet og
krysser Fv. 98 (figur 6). Reindriftens flyttleier er spesielt viktige for at reindrifta skal kunne bruke
de ulike beiteområdene optimalt og har et særskilt vern i reindriftsloven. Denne adgangen til fritt
og uhindret å drive og forflytte rein er hjemlet i Lov om reindrift § 22. Verdien av trekk- og
flyttveiene gjennom utredningsområdet er vurdert som stor for Gearretnjarga reinbeitedistrikt 21.

7.7.5 Verdivurdering
Siden utredningsområdet blir benyttet både som kalvingsland og som vår- og sommerbeiter for
reinsdyr tilhørende reinbeitedistrikt 13 er verdien av utredningsområdet vurdert som stor for
reindrifta.

Liten Middels Stor

7.7.6 Omfang og konsekvens
Tiltaket innebærer blant annet etablering av slake grøfter av hensyn til drivsnøproblematikk. Dette
vil også kunne gjøre det lettere å passere vegen for reinsdyr. Forflytning av vegen ned i dalbunnen
langs deler av utredningsområdet kan medføre arealbeslag i gode beiteområder. Revegetering vil
kunne kompensere noe for dette.

Langs en oppgradert veg som er oppbygd i terrenget vil det i liten grad dannes brøyteskavler som
reinsdyra har problemer med å krysse. Derfor kan oppgraderingen av Fv. 98 over Ifjordfjellet også
ha positive konsekvenser for reindrifta. Tiltaket er vurdert til ikke å medføre økt barrierevirkning
for reinen.

Et sentralt spørsmål er hvordan opprusting av utfartsparkeringsplassen ved Storelva vil påvirke
omfanget av friluftslivsaktiviteter inn i utredningsområdet. Det forutsettes her at dette ikke vil
medføre økt friluftslivsbruk i en slik grad at det vil påvirke reindrifta negativt.

In
te

t

Stort Middels Lite Lite Middels Stort
negativt negativt negativt positivt positivt positivt

Gitt angitt verdi og omfang fastsettes konsekvensen som liten negativ (-) ved bruk av
konsekvensvifta.

7.7.7 Avbøtende tiltak
For anleggsfasen (vil ikke påvirke fastsatt konsekvens)

Anleggsarbeidet gjennomføres utenfor kalvingsperioden for rein på våren
Anleggsarbeid ved flyttleia bør stanses midlertidig når reinen skal flyttes inn/ut av området
Midlertidige installasjoner ryddes bort så raskt som mulig etter bruk i anleggsfasen
God kontakt/dialog med reindriftsnæringen/reinbeitedistriktene

Permanente virkninger
Det bør vurderes om utfartsparkeringsplassen ved Storelva kan stenges i kalvingsperioden
om våren og på forsommeren.
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En forutsetning for å gjennomføre disse tiltakene er at det etableres et tett samarbeid mellom
utbygger og reindriftsutøverne slik at utbygger får viktig informasjon om reindrifta. Gjennom god
kommunikasjon med reinbeitedistriktet sikres utbygger tilgang på informasjon om når reinen
oppholder seg i området.

7.7.8 Usikkerhet
Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt tiltaket vil føre til økt menneskelig ferdsel i reinens beite- og
kalvingsområder. Betydelig økt bruk av for eksempel utfartsparkeringsplassen ved Storelva vil
medføre økt ferdsel i området og ha negative konsekvenser for reindrifta, utover det som er
forutsatt i konsekvensutredningen.

7.8 Sammenstilling av konsekvenser
En samlet oversikt over resultatet fra de ulike delutredningene er vist i tabellen under. Som det
fremgår av tabellen vil en realisering av planen ha negativ konsekvens for landskapsbilde,
naturmiljø og naturressurser. For kulturmiljø vil tiltaket ha en ubetydelig til liten negativ
påvirkning, mens for temaet nærmiljø og friluftsliv vil tiltaket ha en positiv konsekvens.

Tema Konsekvens

Landskapsbilde ––

Nærmiljø og friluftsliv +/++

Naturmiljø –

Kulturmiljø 0/–

Naturressurser – reindrift –

Samlet konsekvensvurdering –

Utredningen viser at tiltaket vil ha størst negativ konsekvens for landskapsbilde. Tiltaket, inkludert
vegbane, fyllinger, grøfter og skjæringer vil bli svært synlig i det åpne landskapet.
Landskapsrommene ved Storelva og ved Lille holmevann er fremhevet som delstrekninger med
stort negativt omfang for landskapsbilde.

Det er ikke registrert rødlistearter, eller viktige naturtyper i influensområdet. Tiltaket vil imidlertid
innebære fyllinger i vann og arealbeslag i et sårbart vegetasjonsdekke. Konsekvensen for
naturmiljø er derfor samlet vurdert å være liten negativ.

Tiltaket er samlet vurdert å ha en positiv effekt for friluftslivet i området. Redusert vinterstenging
og en generell økning i tilgjengelighet vil ha positive konsekvenser for brukere av området for
friluftsliv. Reiseopplevelse er da vurdert under delutredningen for landskapsbilde. Tiltaket er samlet
vurdert å kunne få en liten negativ konsekvens for reindrift ved arealbeslag i beiteområder.

Avbøtende tiltak
For temaene landskapsbilde, naturmiljø og naturressurser er det presentert forslag til avbøtende
tiltak som vil kunne påvirke konsekvensen i positiv retning dersom de gjennomføres. Følgende
tiltak er tatt inn i planforslaget eller vil bli håndtert i senere faser:

Naturlig revegetering legges til grunn som prinsipp for å tilbakeføre vegetasjon i arealer
som berøres i anleggsperioden.
Eksisterende vegtrasé tilbakeføres til terreng der den ikke inngår i arealbeslaget for ny
trasé.
Ved utforming av steinbrudd og masseuttak skal det etterstrebes å oppnå et naturlig preg
etter omformingen. Avdekningsmasser vil kunne brukes for å skjule og jevne ut sår i
bruddvegger.
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Av hensyn til fisk, vegetasjon og andre organismer skal anleggsarbeidet ved Storelva
gjennomføres på en måte som minimerer frigivelsen av partikler i elva.
Anleggsarbeidet gjennomføres utenfor kalvingsperioden for rein på våren.
Anleggsarbeid ved flyttleia vil stanses midlertidig når reinen skal flyttes inn/ut av området.
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8. Gjennomføring av forslag til plan

8.1 Framdrift og finansiering
Tiltaket finansieres av Finnmark fylkeskommune som vegeier. Framdriften i
reguleringsplanprosessen gir grunnlag for oppstart av anleggsarbeidene i 2013. Det forventes at
vegtiltakene på parsell 5A kan avsluttes i løpet av 2014.

8.2 Utbyggingsrekkefølge
Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan anleggsarbeidene skal gjennomføres. Dette vil bli
avklart i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for vegopprustingen.

8.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Store deler av ny Fv. 98 bygges sideforskjøvet i forhold til dagens veg. Trafikkavviklingen i
anleggsperioden vil av den grunn ikke by på de store problemene. Siden vegtiltaket omfatter store
arealer bl.a. ved bearbeiding av sideterrenget og dette skal skje tett opptil nytt vegtiltak samt
eksisterende veg er det likevel nødvendig å ta høyde for en nærmere planlegging av
trafikkavviklingen. Det vil antakelig bli behov for noe trafikkdirigering i anleggsperioden. Nærmere
detaljer avklares i forbindelse med prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for
vegtiltaket på parsell 5A.

8.4 Tema for SHA- og YM-plan
Det skal utarbeides en SHA- og YM-plan for tiltaket.

Det vil være aktuelt å presentere aktuelle transportveger og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak i
anleggsperioden.

I anleggsperioden skal det iverksettes midlertidige tiltak for å hindre partikkelavrenning fra
anleggsområdet til vannforekomst. Tiltakene blir tilpasset behovet ved hver enkelt vannforekomst
og skal sørge for at det ikke finner sted varige endringer av vannforekomstenes tilstand.
Vannforekomstenes sårbarhet legges til grunn for utforming av tiltakene.

Før byggestart ved vassdrag skal entreprenør forplikte seg til gjennomføre nødvendige tiltak for å
hindre forurensning av vannforekomster.

Tiltakene blir nærmere beskrevet og detaljert i byggeplan og konkurransegrunnlag.

Gjennomføring av følgende avbøtende tiltak skal beskrives i YM-planen:

Naturlig revegetering for å tilbakeføre vegetasjon i arealer som berøres i anleggsperioden.
Eksisterende vegtrasé tilbakeføres til terreng der den ikke inngår i arealbeslaget for ny
trasé.
Ved utforming av steinbrudd og masseuttak skal det etterstrebes å oppnå et naturlig preg
etter omformingen. Avdekningsmasser vil kunne brukes for å skjule og jevne ut sår i
bruddvegger.
Av hensyn til fisk, vegetasjon og andre organismer skal anleggsarbeidet ved Storelva
gjennomføres på en måte som minimerer frigivelsen av partikler i elva.
Anleggsarbeidet gjennomføres utenfor kalvingsperioden for rein på våren.
Anleggsarbeid ved flyttleia stanses midlertidig når reinen skal flyttes inn/ut av området.
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9. Sammendrag av innspill/merknader
I dette kapittelet oppsummeres mottatte merknader etter høringsrunden til planprogrammet med
kommentar fra Statens vegvesen, avdeling Finnmark.

Statens vegvesen, avdeling Finnmark har mottatt 5 uttalelser til forslag til planprogram for
reguleringsplan med konsekvensutredning. En av uttalelsene kom etter fristens utløp, og var et
revidert innspill fra NVE.

Videre følger et sammendrag av alle innspill som ble fremmet gjennom merknadene.

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for vegutbedring av Fv. 98
fra kommunegrensen Gamvik/Tana til Giilas i Tana kommune lå ute på høring i perioden 1. juni –
20. juli 2010. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram ble annonsert i avisene
Finnmarken og Sagat uke 23, 2010.

Forslag til planprogram lå ute til høring ved Statens vegvesens kontor i Alta og Vadsø, og var
tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmesider.

Forslag til planprogram ble sendt på høring til følgende offentlige instanser, organisasjoner og
andre berørte parter:

Navn Adresse Postnr/sted
Finnmark Fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ
Fylkesmannen i Finnmark Statens Hus Damsveien 1 9815 VADSØ
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO
Deanu gielda/Tana kommune 9845 TANA
Gamvik kommune 9770 MEHAMN
Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD
Reindriftsforvaltningen Postboks 1104 9504 ALTA
Sámediggi /Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
Telenor Snarøyveien 30 1331 FORNEBU
Varanger Kraft Nyborgveien 70 9815 VADSØ
Reinbeitedistrikt 9 Postboks 168 9730 KARASJOK
Reinbeitedistrikt 13 Postboks 168 9730 KARASJOK
Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 VADSØ

Det er ingen private parter som blir direkte berørt innenfor planområdet.

Det ble også gjennomført en befaring av planområdet den 16. juni 2010 der representanter fra
Reinbeitedistrikt 13, reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark og entreprenøren HAB AS stilte opp.

Alle innkomne merknader er tatt med i merknadsbehandlingen. Flere av høringsinstansene har ikke
avgitt uttalelse/merknad.

Behandlingen omfatter en gjengivelse av de viktigste punktene i de mottatte uttalelsene, og
vegvesenets kommentarer til disse.

9.1 Fylkesmannen i Finnmark
Planprogrammet bør kort redegjøre for Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.
I planprogrammet bør det kort redegjøres for hvilke metoder som skal benyttes for å
vurdere de ulike temaene.
Utredningsbehov:
o Landskapsbilde
o Biologisk mangfold
o Inngrepsfrie naturområder
o Kantvegetasjon
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Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen tar innspillene til etterretning, og gjør de nødvendige justeringer i
planprogrammet før det sendes til vedtak i kommunen.

9.2 Finnmark fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune ønsker at Statens vegvesen vurderer når i prosessen undersøkelser etter
kulturminnelovens § 9 skal gjennomføres. Dette bør stå i planprogrammet under kap. 5.3.1 –
Kulturminner.

Kommentar fra Statens vegvesen
I dialog med kulturminnemyndighetene er det slått fast at det skal gjennomføres befaring av
kulturminner i løpet av barmarkssesongen 2011. Dette blir tatt med i planprogrammet.

9.3 Sametinget
Sametinget ber om at nødvendige befaringer etter samiske kulturminner kan bli gjennomført i
løpet av feltsesongen 2011.

Sametinget ser for seg at planforslagets konsekvenser for reindrifta og eventuelle avbøtende tiltak
drøftes bredere i planforslaget enn hva planprogrammet legger opp til per i dag, jf. pkt 5.3.2 i
planprogrammet samt pkt 6.5 i Sametingets planveileder.

Kommentar fra Statens vegvesen
I dialog med de samiske kulturminnemyndighetene er det slått fast at det skal gjennomføres
befaring av kulturminner i løpet av barmarkssesongen 2011. Dette blir tatt med i planprogrammet.

Statens vegvesen tar innspillet fra Sametinget til etterretning, og vil gjøre de nødvendige endringer
under pkt. 5.6.1 Reindrift i planprogrammet.

9.4 Norges vassdrags- og energidirektorat
NVE kom med to innspill til planen. I første innspill hadde de ikke vurdert den nye linjetraseen
korrekt, og kom derfor med et revidert innspill. Nedenfor er de viktigste punktene fra begge
innspillene referert.

Det er spesielt viktig å hensynta forhold knyttet til eventuell utfylling i vassdrag eller kantsonen av
vassdrag samt veikryssing av vassdrag. Valg av veglinje vil ha stor betydning for virkninger i
forhold til vassdraget.

Den planlagte vegtraseen medfører omfattende inngrep i forhold til vassdraget. Vi vurderer i
utgangspunktet at inngrepet i vassdraget knyttet til vegutbyggingen blir så omfattende at det
sannsynligvis vil utløse konsesjonsplikt i henhold til vannressurslovens bestemmelser siden tiltaket
kan være til skade for allmenne interesser i vassdraget.

Dersom reguleringsplanene vil medføre inngrep og tiltak som er uheldige eller til skade for
vassdragsmiljøet, vassdragsprosesser eller vassdragets verneverdier, så vil NVE fremme innsigelse
til reguleringsplanen.

Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen har tatt NVE sine innspill til etterretning. Etter at den siste uttalelsen ble sendt,
har Statens vegvesen hatt møte med NVE og Tana kommune for å diskutere sitasjonen. Det ble
enighet om å justere veglinjen forbi vannet Veiskaret som var det mest kritiske punktet for NVE.
Det ble også enighet om andre, mindre tiltak som vil gjøre at NVE ikke vil fremme innsigelse mot
planen. Statens vegvesen vil ha tett dialog med NVE i den videre prosessen for å sikre at hensynet
til vassdraget ivaretas.

Konsekvensene for vassdraget er noe av det som skal utredes i konsekvensutredningen, og
Statens vegvesen anser med dette at NVE sine interesser i saken er ivaretatt.
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9.5 Endringer i planprogrammet etter høring
Følgende punkter ble endret i planprogrammet etter høringsperioden:

Pkt 3.4 Planområdets beliggenhet
Pkt 3.5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende situasjon
Pkt.4.1.1 Rikspolitiske retningslinjer
Pkt.5 Metode
Pkt 6.1 Landskapsbilde
Pkt 6.3.1 Inngrepsfrie naturområder
Pkt 6.3.2 Kantvegetasjon
Pkt 6.3.3 Biologisk mangfold
Pkt 6.5.1 Reindrift
Pkt 7.2 Medvirkning

10. Oppsummering
Forslag til detaljregulering legger grunnlaget for opprusting av Fv. 98. Videre prosjektering og
utbygging skal forholde seg til føringer og bestemmelser i denne planen. Sluttresultatet vil bli
bedre framkommelighet og trafikksikkerhet langs Fv. 98 fra Storelva til Suolojávri.
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11. Andre dokumenter

11.1 Forslag til reguleringsbestemmelser

Nasjonal Arealplan-ID: 20252010001

Arkivsaknr: 2009/474

Plandato: 14.12.2012

Dato for siste revisjon:

Vedtatt av kommunestyret i møte den:

§ 1 FORMÅL

Detaljreguleringsplanen med tilhørende bestemmelser skal legge til rette for opprusting av parsell
5A på Fv. 98 mellom kommunegrensen Gamvik/Tana og Suolojávri.

§ 2 PLANAVGRENSNING

Det regulerte området er vist med plangrense på fire plankart (merket R501-R504) datert
14.12.2012 i målestokk 1:1000.

§ 3 FELLESBESTEMMELSER

3.1 Krav knyttet til terrenginngrep og vegetasjon
Terrenginngrep skal generelt begrenses og skal skje mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger og
øvrige berørte arealer skal bearbeides og tilpasses omkringliggende terreng. Ved
vegetasjonsetablering på berørte områder skal naturlig revegetering benyttes som prinsipp. Det
skal tilstrebes bruk av stedegen masse.

Øverste jordlag skal så vidt mulig tas vare på og legges tilbake på samme sted etter avsluttet
anleggsarbeid. Ved store inngrep i terrenget skal landskapet rekonstrueres.

En rigg- og marksikringsplan skal ligge til grunn for tilbakeføringen av områdene. For
rekonstruksjon av landskapet skal det ligge til grunn en istandsettingsplan. Både rigg- og
marksikringsplan og istandsettingsplan skal utarbeides før bygge- og anleggsarbeidet settes i gang,
jf. § 7 i bestemmelsene.

3.2 Kulturminner
Dersom det under arbeid i marken kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes til Sametinget og Finnmark
fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga omgående (jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner § 8 annet ledd).

3.3 Tilbakeføring av areal
I forbindelse med fjerning av deler av dagens Fv. 98 vil arealet som ikke lenger skal benyttes til
vegformål bli tilbakeført til grunneier.
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§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2)

4.1 Generelt
I anleggsperioden for opprusting av Fv. 98 kan områdene regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur benyttes til riggplass, lagerplass for masser, anleggsveger og anleggsområde,
mellomlagring av masser samt parkering av anleggsmaskiner, og for øvrig annen aktivitet knyttet
til anleggsdriften.

Innenfor områder avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (V1-V3) kan det anlegges
kjøreveg med nødvendige arealer for anlegg, sikring, drift og vedlikehold av trafikkområdene slik
det er vist i plankartet.  Dette omfatter nødvendige trafikkarealer til kjørebane, skuldre, bru,
parkeringsplass, stikkrenner, fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter,
sikringstiltak mv.

4.2 Kjøreveger (V1)
Området merket V1 skal benyttes til bygging av offentlig kjøreveg ved opprusting av Fv. 98.

4.3 Parkering (V2-V3)
Området merket V2 skal benyttes til bygging av offentlig parkeringsplass vest for Storelva i
tilknytning til snøscooterløype nr. 7 og nr. 8 i Tana kommune.

Området merket V3 skal benyttes til bygging av offentlig parkeringsplass ved Suolojávri
(Holmvatn).

Parkeringsplassene skal både benyttes av vegfarende samt i forbindelse med utfart/friluftsliv.

4.4 Bru over Storelva
Det skal bygges ny bru over Storelva i forbindelse med opprusting av Fv. 98. Ny bru skal bygges
som tospenns betongbjelkebru og midtpilar. Brua skal utformes i henhold til brutegning (jf. vedlagt
brutegning merket K1-01). Mindre justeringer kan gjøres i samråd med Statens vegvesen.

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5 nr. 5)

5.1 Generelt
Områdene som er vist som landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFRA) omfatter
både eksisterende områder samt områder for eksisterende Fv. 98 som ikke omfattes av
opprustingstiltaket for vegen.

5.2 Bestemmelsesområde – anlegg- og riggområde
Deler av LNFR-områdene er angitt med områdebestemmelse for midlertidig anlegg- og riggområde,
jf. § 6 i bestemmelsene. Bestemmelsesområdene er vist med skravur i plankartet.

Områdene som tas i bruk til anlegg- og riggområder skal istandsettes og revegeteres, jf. § 6 i
bestemmelsene.

5.3 Nedlegging/fjerning av eksisterende Fv. 98
På noen delstrekninger skal ny Fv. 98 erstatte eksisterende veg som skal legges ned/fjernes. Asfalt
og eventuelle konstruksjoner (f.eks. bru/stikkrenner) og annet vegutstyr skal fjernes. Det utføres i
tillegg nødvendig planering og revegetering for å oppnå god tilpasning til omkringliggende terreng.
Etter at vegen er lagt ned/fjernet skal områdene tilbakeføres til angitt arealformål på plankartet.
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§ 6 OMRÅDEBESTEMMELSER (PBL § 12-7 nr. 2)

6.1 Midlertidige anlegg- og riggområder (#1)
Områdene kan i anleggsperioden benyttes til anlegg- og riggområde. Dette innebærer bruk til
riggplass, mellomlagring av masser, anleggsveger og anleggsområde, lagring av materialer,
anleggsmaskiner og annet utstyr, og annen aktivitet knyttet til anleggsdriften. Så snart som mulig
og senest innen ett år etter avsluttet anleggsperiode skal områdene istandsettes og tilbakeføres til
angitt arealformål på plankartet.

§ 7 REKKEFØLGEKRAV (PBL § 12-7 nr. 10)

7.1 Rigg- og marksikringsplan og istandsettingsplan
Før igangsetting av anleggsarbeider skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan og en plan for
istandsetting og rekonstruksjon av landskapet.

7.2 Fjerning av eksisterende veg
Deler av eksisterende veg skal legges ned/fjernes som følge av omlegging av ny veg. Arbeidet med
å fjerne gammel veg (inkl. bruer/konstruksjoner og øvrig vegutstyr) skal settes i gang senest innen
ett år etter at nytt vegtiltak er ferdigstilt.

§ 8 ANLEGGSPERIODEN

8.1 Hensyn til vassdrag
Ved anleggsarbeid i direkte tilknytning til vassdrag skal det benyttes teknologi som minimerer
risiko for frigivelse av sedimenter og forurensing til vassdraget.
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11.2 Adresseliste og grunneierliste

Adresseliste

Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana

Gamvik kommune, 9770 Mehamn

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region nord, Kongens gt. 14-18, 8514 Narvik

Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok

Reinbeitedistrikt 9, v/Johan A. Anti, Doaresluohkka, 9826 Sirbma

Reinbeitedistrikt 13, v/Per A. Gaup,Postboks 168, 9735 Karasjok

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Statens hus, 9815 VADSØ

Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens plass 1, 9815 VADSØ

Sametinget, Ávjovárgeidnu 50, 9730 KARASJOK

Forsvarsbygg nord, Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO

Landsdelskommando Nord-Norge, Reitan, 8002 BODØ

Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 VADSØ

Telenor, senter for nettutbygging, sfn@telenor.com

Varanger kraft, Nyborgveien 70, 9815 VADSØ

Grunneierliste

Gnr/bnr/fnr Eier/fester Adresse Postnr/-sted Merknad
22/1 Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 Vadsø

11.3 Tegningshefte
Tegningshefte/illustrasjonshefte er utarbeidet som eget hefte i A3-format. På nettsidene er hver
enkelt tegning tilgjengelig som eget dokument.

I tegningsheftet inngår reguleringsplankartene (B501, R501-R504), C-tegninger av vegløsningen
(C001-C007), tegning for Storelva bru (K1-01) samt temakart for landskapsbilde (2 kart – jf. kap.
7).

12. Vedlegg

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Rapport fra vegetasjonskartlegging

INON-analyse

Rapport reindrift Bioforsk
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