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1 Sammendrag 
Dagens fv. 98 mellom Leaibbosjohka  og Ráttovuotna/Smalfjorden er preget av dårlig 
linjeføring, smal veg, setningsskader og dårlige siktforhold. Denne reguleringsplanen legger 
til rette for utbedring av vegen til tofelts veg med 6,5 meter asfaltert bredde. To smale bruer 
blir også utbedret. 
 
Utredningene viser at det må tas særlig hensyn til kulturminnefelt og Vestertana 
naturreservat. Ett kulturminnefelt blir berørt av planforslaget. Det er viktig med gode 
landskapstilpasninger på grunn av store inngrep. Flere grunnundersøkelser må gjøres der vi 
foreslår at ny veg går ut i sjø eller vassdrag. 
 
Tiltaket gir positiv effekt for framkommelighet og trafikksikkerhet. 
 

2 Innledning 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Tana 
kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for fv. 98 Leibošjohka - Ráttovuotna/Smalfjorden.  
  
 
Hva er en detaljregulering? 
 
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  
 
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en 
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet 
skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig 
rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 
ekspropriasjon av grunn. 
 

 
Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Deretter mottar Tana kommune planbeskrivelse, plankart og plan til 
politisk behandling. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbedring og 
oppgradering av fv. 98. 
 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningsloven § 12‐8 annonsert i avisene 
Finnmarken og Sagat den 15. mai 2015. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt 
grunneiere og andre berørte. 
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Detaljreguleringsplanen består av følgende deler: 
 Plankart datert 20.07.2017 
 Planbestemmelser datert 14.12.2017 
 Planbeskrivelse datert 14.12.2017 
 Rapport for naturmangfold datert 31.03.2017 
 Rapport og veileder for landskap datert 03.04.2017 

 
Planforslaget ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn i tiden 28.07.2017 – 15.09.2017 på 
følgende steder: 

 Tana kommune, servicetorget, rådhuset, 9845 Tana 
 Statens vegvesen, Båtsfjordveien 18, 9800 Vadsø 
 Internett: https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv98Smalfjorden 

 
Varsel om offentlig ettersyn ble også kunngjort i avisene Finnmarken og Ságat. Grunneiere 
og rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på 
høring til offentlige instanser/sektormyndighetene. 
 
Statens vegvesen har laget en oppsummering av innkomne merknader og justert planforslaget 
før dette ble sendt kommunen for politisk behandling. 
 
Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. plan‐ og  
bygningsloven § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 
 

3 Bakgrunn for planen 

3.1 Planområdet 
Planområdet starter ved Leaibbosjohka /Kjørebekken bru i Vestertana, hovedparsell 05, km 
3,110. Planområdet slutter ved Smalfjorden bru, hovedparsell 05, km 22,500. Samlet lengde 
langs dagens veg er ca. 19,4 km. Se kart side 8. 
 
Opprinnelig startpunkt var ved dagens vegbom i Šuoššjohka/Sjursjok: Hovedparsell 04, km 
31,610 til parsellslutt km 32,840. Videre langs hovedparsell 05 fra km 0,000 til km 22,136 i 
Ráttovuotna/Smalfjorden. Strekningen Šuoššjohka/Sjursjok til Leaibbosjohka /Kjørebekken er 
tatt ut fra planforslaget. 

3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for Leaibbosjohka - 
Ráttovuotna/Smalfjorden 
Dagens veg ble bygget på 1930-tallet, og det ble lagt Ottadekke i 1983-84. Vegstrekningen 
preges av store teleskader, smal vegbane, dårlig kurvatur og dårlige siktforhold. Finnmark 
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fylkeskommune som vegeier ønsker å oppgradere fylkesvegen slik at den kan ivareta en 
viktig rolle som forbindelse mellom Øst- og Vest-Finnmark. 
 
Da det flere steder er nødvendig å gå utenfor dagens vegareal, krever tiltaket 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 

3.3 Målsettinger for planforslaget 
Effektmål for det bygde prosjektet: 

 Bedre sikt 
 Bedre framkommelighet 
 Bedre trafikksikkerhet 
 Ivareta naturmangfold og miljø 

 
Resultatmål: 

Resultatmål for denne prosessen er en vedtatt detaljregulering som grunnlag for senere 
detaljprosjektering og bygging av veg i samsvar med Handlingsprogram for fylkesveger. 

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Det er vurdert om tiltaket kommer inn under forskrift om konsekvensutredning. Formålet 
med bestemmelsene om konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn 
blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på 
hvilke vilkår, planer kan gjennomføres. 
 
Reguleringsplanen vil ikke ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter KU-forskriften 
§ 4. Det blir derfor ikke utarbeidet konsekvensutredning. 

4 Planprosess og medvirkning 
Varsel om oppstart ble gjort 13.05.2015 med annonser i Finnmarken og Ságat, samt brev til 
berørte parter og sektormyndigheter. 
 
Forslag til detaljregulering ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 28.07.2017. I 
forbindelse med høringen ble det holdt et åpent møte i Gohppi/Torhop den 29. august 
2017.  

5 Rammer og premisser for planarbeidet 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Planer og beslutninger skal baseres på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag, og skal 
ivareta nasjonale og viktige regionale interesser. Det er viktig å ha gode mekanismer for å 
håndtere motstridende interesser i planleggingen, og for å få til effektiv planlegging med 
høy kvalitet. 
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Planleggingen skal ivareta bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. Det skal legges vekt på 
effektiv arealbruk, samordning av arealbruken og transportsystemet. Det skal tas hensyn til 
framtidige klimaendringer. Det skal legges til rette for aktiv forvaltning av natur- og 
kulturminneverdier. 
 
Nasjonal transportplan 

Nasjonal transportplan legger til grunn fire satsingsområder for samferdselspolitikken i 
Norge i perioden 2014-2023: 
 

 Framkommelighet: Redusere avstandskostnader og bedre reisetiden. 
 Trafikksikkerhet: Halvere antall drepte og skadde. 
 Miljø: Redusere utslipp og innfase miljøvennlig materiell. 
 Universell utforming: Kollektivtransporten skal bidra til at reisekjeden blir universelt 

utformet. 

 
Andre rammer og føringer 

Regional transportplan for Finnmark har formulert følgende samfunnsmål for perioden 
2014-2023: 

Å skape et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskapning og bidrar til 
en bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Finnmark. 
 

Transportplanens resultatmål er: 
Å skape et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som 
møter befolkingens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og 
internasjonale transporter. 
 

Transportplanen beskriver at fisketransporter og generell gods medfører de største 
trafikkutfordringene på vegnettet. Næringslivet i Finnmark er avhengig av god vegstandard, 
vinterregularitet og døgnåpne grensestasjoner. Viktige vegstrekninger for fisketransporter er 
bl.a. fylkesvegnettet fra kysten til riksvegnettet. 
 
Planstatus for området 

Følgende arealplaner finnes i planområdet i dag: 
 

Reguleringsplan for Torhop havn, plan-ID 1998001. Det er varslet oppstart av ny 
detaljregulering for området. 
Reguleringsplan for Torhop, plan-ID 1983001. 
Reguleringsplan, plan-ID 1976001: Smalfjorden, Felt 1 (hyttefelt) 
Reguleringsplan, plan-ID 1989001: Smalfjorden, Felt 2 (hyttefelt) 

 
Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av 
meahcci/utmark i Finnmark  

Retningslinjenes formål er å sikre at offentlige myndigheter og grunneieren 
Finnmarkseiendommen foretar en grundig og forsvarlig vurdering av virkningene for samisk 
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kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv før det treffes avgjørelse i 
saker om endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark fylke.  
 
Vannforskriften og regional plan for norsk-finsk vannregion  

Planen fastsetter miljømål og miljøoppnåelse for elver, bekker, innsjøer, grunnvann og 
kystvann slik at vannmiljøet kan bevares og bedres på en helhetlig måte. Kommuner, 
regionale organer og statlige etater er gjennom planen forpliktet til å legge miljømålene til 
grunn for sin planlegging og virksomhet. 
 

6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

6.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger i Tana kommune mellom Leaibbosjohka /Kjørebekken bru og 
Ráttovuotna/Smalfjorden, og omfatter dagens vegareal samt foreslått nytt vegareal som følge 
av ønsket utbedring av veglinja. 
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Figur 1 - Planområdet. Avgrensningen er markert med røde streker. 

6.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 
Med unntak av bygda Gohppi/Torhop, hvor det er ca. 15 fastboende, preges planområdet av 
spredt bebyggelse med innslag av landbruk. Det aller meste regnes som utmark. 

6.3 Trafikkforhold 
Vegstrekningen betjener både lokaltrafikk og gjennomfartstrafikk. Lokaltrafikken er 
fastboende som kjører til kommunesenteret Tana bru eller til Rustefjelbma og Langnes. 
Vegen brukes også som adkomst til hytteområdene i Gohppevárri/Torhophøyda og 
Šuoššjohka/Sjursjok. 
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjorden 

9 
 

Gjennomfartstrafikken består av mye varetransport. En økende andel bilister bruker fv. 98 
som bindeledd mellom Øst- og Vest-Finnmark. 
 
Om sommeren er turisttrafikken en merkbar andel av den totale trafikken. Særlig gjelder 
dette bobiler og biler med campingvogner. 
 
Årsdøgntrafikken er lav, fra ca 155 kjøretøy pr døgn i vest til nærmere 300 i øst. 
Trafikkmengden forventes å stige ettersom  Ifjordfjellet har fått god vintervegstandard, og er 
blitt mer attraktiv som transportåre. 
 
Fartsgrensen er 80 km/t gjennom hele planområdet. 
 
Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade på strekningen de siste åtte år. 
 
Strekningen preges av smal vegbredde, i gjennomsnitt 5,53 meter, til dels smalere over 
bruer. Sikten er dårlig gjennom mange svinger og bakketopper. Mange av svingene er 
krappe, med kurveradius ned til 60 meter.  
 
I planområdet er det tre bruer/kulverter: 
Navn Føringsbredde Lengde Type Byggeår 
Tarmfjord bru 5,7 m 3,71 m Platebru i 

fylling 
1946 

Čoalesuddanjohka bru 5,47 m 4,75 m Platebru 1956 
Steinvik   Kulvert 2010 

 
Tarmfjord bru og Čoalesuddanjohka bru har begrenset restlevetid. De er også kritisk med 
tanke på vegbredde. Čoalesuddanjohka bru har lav overhøyde (avstand mellom vannivå og 
bruplate) og lar seg vanskelig bytte ut med rør dersom det er fiskevandring i vassdragene, 
hvis ikke tilknyttet veg heves. 
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Figur 2 - Tarmfjord bru (Foto: Statens vegvesen/Brutus) 

6.4 Teknisk infrastruktur 
Varanger Kraft har lavspentnett på vegstrekningen. Noen høyspentlinjer krysser også vegen. 
To eiendommer har vannledninger gjennom vegen. En eiendom har vannforsyning fra 
Čoalesuddanjohka. Det er et pumpehus nord for ny veg i Gophhi/Torhop. For øvrig er det 
ikke teknisk infrastruktur som blir påvirket, eller som påvirker vegbygging. 

6.5 Landskapsbilde/bybilde 
Det er utarbeidet egen fagrapport med beskrivelse og veileder for landskapsbildet mellom 
Šuoššjohka/Sjursjok (opprinnelig vestre planavgrensning) og Ráttovuotna/Smalfjorden. 
Fagrapporten følger som vedlegg til planen. Nedenfor beskrives hovedtrekkene i 
rapporten for dagens situasjon. 
 
Planområdet ligger i et variert dal- og fjordlandsskap der vegen går gjennom rom av ulik 
karakter i et skifte mellom blant annet åpne landskapsrom i storskala fjordlandskap, lukkede 
rom med frodig vegetasjon tett inntil på begge sider av vegen, åpne rom i 
bebyggelseslandskap og storskala landskapsrom med nærhet til myr og vann.  
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Figur 3 -Illustrasjon som viser de ulike karaktertypene av landskapsrom langs strekningen 
  

                                                                         
 
 

Landskapsbilde – helhetsinntrykket av landskapet 
 
Dagens veg er et av få store inngrep i planområdet og bryter landskapets kontinuitet. 
Foruten noen områder der vegen ligger lett i terrenget trosser vegen landformen de fleste 
steder i det sidebratte terrenget i Tana. Fellestrekk for landskapsrommene er derfor generelt 
lange strekninger med høyere og lavere fjell- og løsmasseskjæringer. Løsmasseskjæringene 
er som regel dårlig erosjonssikret, der vegetasjon enten ikke har etablert seg i det hele tatt 
eller etablert seg svært dårlig. Løsmasseskjæringene framstår som sår etter det eksisterende 
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veginngrepet. Gjentatte romforløp i store, åpne og vakre landskapsrom i fjordlandskap er 
typisk for strekningen. Strandsonen er et viktig karaktertrekk i landskapsbildet og er i dag 
godt ivaretatt i området. 
 

 
Figur 4 - Fv. 98 ved Tarmfjorden. Foto: Statens vegvesen. 
 
 

Opplevelsen av dagens veg og landskap sett fra omgivelsene  
 
Vegen har stedvis randbebyggelse langs strekningen i tillegg til en del hytter som ligger i 
planområdet. Områdene ved Šuoššjohka, hele området i tilknytning til Vestertana 
naturreservat, Gohppi/Torhop, og områdene på østsiden av Ráttovuotna/Smalfjorden er 
områdene som opplever de største nærvirkningene av dagens veg. I tillegg er dagens 
veginngrep spesielt synlig fra båt i alle de tre fjordene (Deanodat/Vestertana, Tarmfjorden 
og Ráttovuotna/Smalfjorden). Stort sett slukes de sjenerende inngrepene fra dagens 
veginngrep av skalaen i de store landskapsrommene, med unntak av noen steder – deriblant 
de store løsmasseskjæringene på østsiden av vegen ved Tarmfjorden. 
 

Reiseopplevelse – opplevelsen av vegens egenform og vegens omgivelser 
 
Vakker utsikt mot fjorden gir en god reiseopplevelse. Samtidig minner de sjenerende 
løsmasseskjæringene uten vegetasjon om at vegen ikke alltid har ligget her. Veginngrepet 
ser uferdig ut. I områder med svært sidebratt terreng og høye, lange sammenhengende 
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strekninger med skjæringer oppleves vegrommet spesielt trangt, og reiseopplevelsen blir i 
perioder dårligere. Motsatt er det i de delene av strekningen der vegrommet er mer åpen,  
hvor strukturen og fargen på fjellet gjør at skjæringen kan betraktes som en skulptur. I disse 
tilfellene kan skjæringene bidra til en positiv reiseopplevelse. Stopp-plassen på sørsiden av 
Deanodat/Vestertana gir et vakkert utsiktspunkt over hele området og har en viktig verdi for 
reiseopplevelsen langs strekningen. 

6.6 Nærmiljø/friluftsliv 
Planområdet preges av spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Bygda Gohppi/Torhop har tettere 
bebyggelse, havn og fiskemottak. Mer konsentrerte hyttefelt finnes vest for 
Ráttovuotna/Smalfjorden (Guovdagárjávri/Sommersetvann og Čoallesuddanjávri) 
 
Det er ingen snøskuterløyper eller barmarksløyper i planområdet. Snøskuterløype 06B 
kommer sørfra og ender i Ráttovuotna/Smalfjorden ved parsellslutt. 
 
Det er registrert en rekke turløyper i ut.no. Spesielt nevnes den gamle ferdselsåren mellom 
Deanodat/Vestertana og Ráttovuotna/Smalfjorden, og skolestien mellom skoleinternatet i 
Gárgogeahci og Tarmfjordbotn. Løypene benytter avkjørsler/rasteplasser langs fv.98. Det 
etableres turarrangementer i planområdet med mange deltakere. 
 
I planområdet foregår det småvilt- og storviltjakt, bærsanking og innlandsfiske. 

6.7 Naturmangfold 
Det er utarbeidet egen fagrapport for naturmangfold. Denne ligger som vedlegg til 
planen. Nedenfor beskrives hovedtrekkene i dagens situasjon. 
 
Området ligger i nordboreale og alpine vegetasjonssoner (Moen 1998). Økosystemene i 
planområdet er i hovedsak strandsone og fjord, fjell, skog, våtmark, ferskvann og noe 
kulturlandskap.  
 
I og ved planområdet er det menneskelige inngrep som dagens fv.98, hus, hytter og 
kraftlinjer. Området er også brukt til reindrift og friluftsliv. Bergrunnskartet for området viser 
leirskifer, slamstein og sandstein i veksling, noe dolomitt og kvartsitt. Løsmassekartet viser 
bart fjell, morene, breelvavsetning, randmorene, forvitringsmateriale og marin 
strandavsetning (NGU). 
 
Fv. 98 går stedvis nært Vestertana naturreservat som ble vernet i 1991. Formålet med vernet 
er å bevare et særegent strand- og fjæreområde med velutviklete strandenger med arktiske 
plantesamfunn. Fjæra, med grunnvannsarealene utenfor, har betydning som rasteområde for 
enkelte våtmarksfugler. 
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Figur 5 - Satellittbilde av Deanodat/Vestertana og dagens fv. 98 fra sørvest og nordøstover. Bildet illustrerer 
overordnede landskapsøkologiske trekk (nordi3d.no) 
 
Av naturtyper i planområdet er det registrert rikmyr i Čuollovuotna/Tarmfjorden med verdi B 
(viktig), rikmyr i Ytre Torhop med verdi C (lokalt svært viktig), kalkrike områder i fjellet ved 
Šearesgieddjávri /Torhopvannet, verdi B, rikmyr ved Guovdagárjávri/Sommersetvann med 
verdi C og strandeng i Ráttovuotna/Smalfjorden med verdi C.  
 
I artskart er det en god del registreringer som tyder på at store deler av strekningen er 
besøkt av folk med naturfaglig kompetanse. De fleste registreringene er arter med 
rødlistestatus livskraftig (LC), noen arter har rødlistestatus nær truet, (NT). Det er også 
registrert flere observasjoner av gaupe med rødlistestatus sterkt truet (EN). Det er ikke 
registreringer av naturtyper fra Norsk rødliste for naturtyper 2011 i planområdet.  
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Figur 6 - Informasjon om registrerte naturtyper (grønn skravur) og verneområder (brun skravur) i naturbase. 
(Miljødirektoratet). 
 
Dagens fv. 98 ligger stedvis både nært strandsonen, og ferskvatn, samt krysser flere elver og 
bekker med lokale ørret- og røyebestander. I databasen vannmiljø er det registrert 13 
bekker/elver som krysser fv. 98. 
 

 
Figur 7 -Finnmarknyserot (Veratrum lobelianum misae) er en giftig nordøstlig arktisk art med en begrenset 
utbredelse i Norge. Rødlistestatus er livskraftig (LC) (Foto: T. Sigurdsen). 
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6.8 Kulturmiljø 
Det er utarbeidet to rapporter for kulturmiljø: Finnmark fylkeskommune for automatisk 
fredede kulturminner, og Sametinget for samiske kulturminner. 
 
Det er kun områder nær eksisterende veglinje som blir berørt av vegutbygging. Dette 
innebærer at en del omkringliggende områder allerede er berørt. 
 
Kartlegging av kulturmiljø ble innledningsvis gjort ved hjelp av LiDAR data. Denne 
kartleggingen ble supplert med befaring i felt. 
 
Fylkeskommunens rapport viser at det ikke er automatisk fredede kulturminner som blir 
berørt av utbyggingen. Fylkeskommunen mener imidlertid at rester av den gamle vegen i 
Tarmfjordbakken er av en slik kvalitet at den bør ivaretas, selv om den ikke ligger inne i 
Nasjonal verneplan for vegkulturminner. 
 
Sametingets rapport viser at følgende automatisk fredede kulturminner ligger i eller nær 
planområdet: 

 ID 216444: Gammetufter og hustuft, Deanodat/Vestertana. 
 ID 216446: Gammetufter og hustuft, Deanodat/Vestertana. 
 ID 215048: Gammetuft i Gohppi/Torhop. 
 ID 216410: Steingjerde, hustuft og árran i Gállošgohppi/Steinvik. 

6.9 Naturressurser 
Den eneste virksomheten som har tilknytning til naturressurser, og som blir berørt av 
vegutbygging, er reindrift. 
 
Reinbeitedistrikt 9, Čorgas/Oarje Deatnu, har beiteinteresser i planområdet. Det er høstbeite 
på sørsiden av fv. 98, mens høstvinter- og vinterbeite omfatter hele planområdet, også 
nordsiden (sjøsiden). Det er to viktige flytteleier i planområdet; over Tarmfjordhøyda og over 
Gohppevárri/Torhophøyda. Det er også flere mindre trekk- og flytteleier som ikke er 
avmerket på reindriftskartene. 
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjorden 

17 
 

 
Figur 8 - Høstbeite og vinterbeite samt flyttelei 
 

 
Figur 9 - Flytteleier 

 
 
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjorden 

18 
 

6.10 Grunnforhold 
Strekning 1: Leaibbosjohka bru/Kjørebekken bru – Tarmfjorden: Profil HP 05 3120-8500 

  
Ved Leaibbosjohka /Kjørebekken bru viser grunnundersøkelse at grunnen består av bløt men 
lite sensitiv leire, og det er i sonderingene mer enn 35 meter til berg. 
 
Videre østover mot Tarmfjordhøyda ser det ut til å være mye steinholdig materiale og 
morene, men det er også stedvis registrert lag med bløt til middels fast leire. Dybden til berg 
varierer mye, og det er registrert mellom 1.4 og 16.4 meter med løsmasser over berg. 
 
I Tarmfjordbakken er det langs eksisterende veglinje utført undersøkelser som indikerer at 
grunnen består av mye steinholdig materiale og fyllmasser. Mellom profil 8050 og 8300 er 
det også registrert morene og sand, samt i ett hull sandig, leirig materiale. Mellom vegen og 
Tarmfjordelva er det registrert silt og bløt leire med innslag av sand og grus, også under 
fyllingsfot. Dybde til berg er registrert mellom 0.8 og 33.2 meter, og er størst nær utløpet til 
Tarmfjordelva. 
 
Det er ikke gjort sikker påvisning av sprødbruddsmateriale eller kvikkleire på strekningen, 
men flere sonderinger indikerer at det kan forekomme langs Tarmfjordelva.  
 
Strekning 2: Tarmfjorden – Durevuohppi/Indre Torhop: Profil HP 05 8500-13000 

 
Utover langs Tarmfjorden mellom profil 8500 og profil 10500 viser sonderingene at 
løsmassene langs dagens veg består av kombinasjoner av sand, grus og leire, med innslag 
av silt, samt at det også er registrert morene. Ved profil 9450 er det registrer et bløtere lag 
med leirige løsmasser ved vegen, og ved profil 9600 er det registrert et bløtere lag i 
strandsonen. Berg er registrert mellom 2.3 og 8.5 meter under terreng. 
 
Mellom profil 10500 og 13000 består også løsmassene av sand, grus, leire og også silt, men 
det er registrert mer bløt leire på denne delen av strekningen. Dette gjelder både ved veg og 
i strandsonen. 
 
Det er ikke gjort sikker påvisning av sprødbruddsmateriale eller kvikkleire på strekningen, 
men enkelte sonderinger har registrert lag som gjør at dette ikke kan utelukkes. 
 
Strekning 3: Durevuohppi/Indre Torhop – Gállošgohppi/Steinvik: Profil HP05 13000-19800 

 
Undersøkelsen indikerer at løsmassene mellom profil 13000 og 19250 består av mye grus, 
sand, stein og morene. Det er også registrert noe innslag av bløt og middels fast leire og silt, 
spesielt mellom profil 17200 og 18200. Stedvis er det et torvlag i toppen, og i bakken ned 
mot Steinvik er det bart berg der vegen er tenkt lagt inn i skjæring. Dybde til berg er 
registert mellom 0 og 9.1 meter under terreng. 
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I Gállošgohppi/Steinvik er det tidligere utført et stort antall sonderinger. Det er påvist 
kvikkleire nord for brua, og flere av sonderingene antyder at det kan være kvikkleire eller 
sprødbrudds-materiale. Ved brua er det registrert bløt leire, men den skal ikke være kvikk. 
Sør for brua ser det ut til å være sand, grus og stein helt ned til berg. Dybde til berg er 
registrert mellom 0.15 og 21.8 meter under terreng. Dybden er størst i nord, og ved brua er 
det registrert 2.3 til 7.1 meter løsmasse. 
 
Det er også utført sonderinger for et deponiområde ved Ávskár/Auskarnes. Her indikerer 
sonderingene at løsmassene består av for det meste morene, men det er i ett punkt 
registrert antatt leire og ett punkt med sandlag. Her er det registert mellom 6.9 og 21.3 
meter til berg. 
 
Strekning 4: Gállošgohppi/Steinvik – Ráttovuotna/Smalfjorden: Profil 19800-22136 

På denne strekningen antyder undersøkelsene at løsmassene består av mye steinholdig 
materiale, grus og sand. Det er også registrert leire med varierende innslag av sand, grus og 
silt. Det er flere steder registrert noe som ser ut som bløt leire på nedsiden av vegen, for 
eksempel i bukta ved profil 20770. Dybde til berg er registrert mellom 0.5 og 11.4 meter 
under terreng. 
 
Det er ikke gjort sikker påvisning av sprødbruddsmateriale eller kvikkleire på strekningen, 
men enkelte sonderinger har registrert lag som gjør at dette ikke kan utelukkes  

6.11 Andre forhold 
Det er gjennomført beregning av 200-års flom. Det er gjennomført dybdemålinger i sjø og 
vann som grenser til vegen. 
 

7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

7.1 Planlagt arealbruk 
Detaljreguleringen legger til rette for ny veg med raste- og parkeringsplasser mellom 
Leaibbosjohka og Ráttovuotna/Smalfjorden. Ny veg vil for det meste følge traséen for gammel 
veg. Fordi ny veg vil ha vesentlig høyere standard, vil arealbruken på begge sider av vegen 
øke. Det er behov for større areal til grøfter, skjæringer og fyllinger. 
 
Reguleringsformål og løsninger 

Detaljreguleringsplanen har følgende arealformål: 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 2). 
 Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (plan- og bygningslovens § 12-5 

nr 5). 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (plan- og bygningslovens 

§ 12-5 nr. 6). 
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Områdebestemmelser: 
Det er i planbestemmelsene satt av midlertidige anlegg- og riggområder. Disse områdene 
skal innen ett år etter at anleggsarbeidet er avsluttet, istandsettes, revegeteres og 
tilbakeføres til angitt formål. Av praktiske årsaker er det hensiktsmessig at det er delegert til 
kommunens administrasjon å endre planen når vilkårene er oppfylt, slik at det varige 
formålet framgår av planen. 
 
Hensynssoner 

Det er angitt sikringssone rundt høyspentledninger som går gjennom deler av planområdet. 
 
Det er lagt faresone i Gállošgohppi/Steinvik mellom ny veg og sjøen. 
 
Det er lagt en hensynssone for trekklei/flyttelei for rein over Tarmfjordhøyda og 
Gohppevárri/Torhophøyda. 
 
Det er lagt hensynssoner rundt kulturminnefelt i Deanudat/Vestertana og 
Gállošgohppi/Steinvik, jf. kap. 7.3. 
 
Frisiktsone 

Det er avstandskravene i vegloven § 19 som setter ramme for frisiktsoner. Frisiktlinjer for 
avkjørsler skal utformes i tråd med Statens vegvesens håndbøker. 

7.2 Tekniske forutsetninger 
Kjøreveger 

Vegen er utformet etter Statens vegvesens håndbok N100 – Veg- og gateutforming, kap. D – 
Utbedring av veger. Valgt standard er U-HØ1 Øvrige hovedveger, med 6,5 meter vegbredde. 
 
Der kjøreveg ligger ved sjøen er vegens høyde tilpasset framtidig havnivåstigning (beregnet 
til +60 cm i 2100). 
 
Bruer 

Veg på bru skal ha samme bredde som tilstøtende veg. Denne bredden skal på bruer på 2-
felts veg uten midtrekkverk ikke være mindre enn 7,5 meter. Bru over Tarmfjordelva 
utformes som rør med diameter 2,0 meter eller større. Bru over Čoalesuddanjohka utformes 
som platebru. 
 
Bruer og andre dreneringstiltak (stikkrenner) er dimensjonert for 200-årsflom. 
 
Andre tekniske forutsetninger 
Rasteplasser og parkeringsplasser 

De fleste raste- og parkeringsplassene på strekningen har dårlig utforming, har liten 
kapasitet og kan være trafikkfarlige. Planen legger til rette for større parkeringsplasser 
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ved hytteområdene, og to rasteplasser i Tarmfjordbotn og i nedkjøringen til 
Deanodat/Vestertana. Det er også foreslått en utmarksparkering i Ráttovuotna / Smalfjorden, 
og parkeringsplasser ved Šearesgieddjávri. 
 
Drøfting og drenering 

På grunn av sidebratt terreng er det viktig å sikre god drenering. Eksisterende grøfter må 
utbedres til dels langt utenfor veglinja. Disse er gitt arealformålet «Annen veggrunn – 
tekniske anlegg». Eksempel på arealer til utbedring av drenering vises på plankart R129. 
 
Fravik fra vegnormal 

Det søkes 16 fravik fra krav til horisontalkurvatur. 
 
Vegeier har forutsatt at fravik fra vegnormal kan gjøres der det er hensiktsmessig for å 
unngå å lage nye vegtraséer. Det søkes fravik fra krav til horisontalkurvatur (svingradius) 
som i N100 er satt til 200 meter. Særlig gjelder dette områdene Tarmfjord og 
Gohppi/Torhop er det ikke mulig å ivareta kravet til svingradius uten å etablere helt nye 
veglinjer.  
 
Trafikkmengden er lav, og vil i en 30-årsperiode neppe overstige en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 
600 kjøretøyer. Kostnaden med å etablere nye veglinjer vil være uforholdsmessig stor i 
forhold til effekten med økt trafikksikkerhet og framkommelighet. 
 
Som avbøtende tiltak legger vi opp til å forbedre sikten gjennom svingene, bl.a. ved å ta ned 
skjæringer, og sikre areal for å kunne fjerne vegetasjon som kan hindre sikten. 
 
Universell utforming: 

Veganlegget skal utformes etter prinsippene om universell utforming, jf. Statens vegvesens 
håndbok V129 – Universell utforming av veger og gater. 
 
Behov for ytterligere grunnundersøkelser: 

Før det iverksettes tiltak i Tarmfjorden, Šearesgieddjávri/Torhopvannet og Čoalesuddanjávri 
skal det være utført tilstrekkelig omfang med grunnundersøkelser, og vurderinger av 
områdestabilitet er gjort i henhold til NVEs veileder 7/2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
 
Behov for tillatelser: 

Før det iverksettes tiltak i Tarmfjorden skal det søkes tillatelse etter havne- og 
farvannsloven. Kommunen er forvaltningsmyndighet. 

7.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 
Beskrivelsen gir best informasjon hvis den leses sammen med tilhørende plankart (R101 osv) 
med tilhørende profilnummer (meter fra startpunktet ved Leaibbosjohka). 
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Leaibbosjohka – Tarmfjordhøyda (plankart R101-R105, profil 0-3000): 
Ny veglinje følger stort sett dagens veglinje. Det blir etablert nytt kryss til kommunal veg ved 
profil 180 som erstatter dagens avkjørsel. Ved kommunal veg avsettes det areal til rigg- og 
anlegg. 
 
Det blir etablert nytt kryss til Gárggogeahči (profil 820), der vi også retter ut svinger. 
Fritidsbolig ved krysset foreslås innløst. Videre mot Tarmfjordhøyda blir svingene rettet noe 
ut. 
 
Vi ønsker å bevare dagens vegetasjon i grenseområdene mot naturvernområdet. Det er også 
viktig at anleggsarbeidet ikke går ut over planavgrensningen. I planbestemmelsene er det 
stilt krav om at før anleggsarbeidene starter opp skal det etableres sperregjerde i området 
mellom fyllingsfot og planavgrensningen. Dette er ved profil 300-600. Det forutsettes 
etablert et fast gjerde som fjernes etter at anlegget er ferdigstilt. 
 
Ved profil 600 til 700 er det to automatisk sikrede kulturminner: 

ID216444: Tre gammetufter og en hustuft 
ID216446: To gammetufter og en hustuft 

Kulturminnene blir ikke berørt av vegutbyggingen, men vil inngå i planområdet med 
hensynssone. I planbestemmelsene er det stilt krav om at før anleggsarbeidene starter opp 
skal det etableres sperregjerde utenfor hensynssonen. 
 
Eksisterende parkeringsplass/utsiktspunkt (profil 2300-2440) blir utvidet. Denne er også 
utgangspunkt for turstier. 
 
Svingen øverst i Tarmfjordbakken (profil 2500-2800) blir lagt betydelig om, da den er svært 
skarp. Det er trekklei for rein i området. Det blir derfor etablert slake fyllinger i stedet for 
rekkverk. Trekkleien gis hensynssone H520.  
 
Tarmfjordhøyda – Tarmfjordbotn (plankart R106 – R109, profil 3000 – 5400) 

Den første delen av strekningen (profil 3050-4780) er delvis ferdig bygget gjennom 
dispensasjonssak. Det legges opp til omlegging av vegen fra profil 4780 til 5460. Dette 
omfatter to meget skarpe svinger i Tarmfjordbotn, samt Tarmfjord bru.  Ny Tarmfjord bru 
bygges oppstrøms dagens bru. Dagens bru skal fjernes og tilbakeføres. Kantvegetasjonen 
ved Tarmfjordelva kommer nær fyllingen. Dette løses med steinmurer langs fyllingsfoten. 
 
Dagens parkeringsplass er mye brukt, og denne utvides i tråd med de ønskene vi har fått. 
Atkomst til turløype og teknisk anlegg utenfor planområdet går via parkeringsplassen. 
 
For å få en slakere sving ved profil 5350 ønsker vi å legge vegen noe ut i sjøen. Det er grunt 
i området, og ny strandsone skal etableres i fyllingen, jf. kap 8.5. 
 
Generelt for området i Tarmfjordbotn er dårlige grunnforhold. Det skal gjøres nye 
grunnundersøkelser og eventuelt stabilitetsvurderinger i detaljprosjekteringsfasen, jf. kap. 
7.3, siste avsnitt. 
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Tarmfjordbotn – Durevuohppi/Indre Torhop (plankart R110 – R117, profil 5400 – 10000) 

Ny veglinje følger stort sett dagens fram til profil 6150. Fram til profil 6550 blir flere skarpe 
svinger rettet ut, og vegen blir noe løftet for å få en jevn stigning. Avkjørsel ved profil 6340 
foreslås fjernet, da det allerede finnes en avkjørsel i profil 6250. 
 
Fram til profil 8750 ligger veglinja stort sett langs dagens, men den er løftet noe på enkelte 
steder for å få jevnere høyder. Økt høyde gir også mulighet for å bruke overskuddsmasser i 
veglinja.  
 
Fra profil 8750 til 9450 blir vegen delvis lagt om for å få slakere svinger og bedre sikt. 
Dagens kryss til Torhop havn utbedres. Gjennom Durevuohppi/Indre Torhop beholdes 
dagens veglinje. Det er bebyggelse tett inntil vegen. 
 
En 2 og tilhørende brønnsystem for eiendommen gnr 20, bnr 126 blir berørt ved profil 7460. 
Vannforsyningen til eiendommen må sikres under og etter bygging av ny veg. Dette tas inn i 
fellesbestemmelsene. 
 
Ved profil 7560 tas det inn areal for å sikre eksisterende drenering mot sjøen. 
 
Innkjøringen til Gohppi/Torhop fra profil 8750 til 9450 preges av svært skarpe svinger og 
høydeforskjeller. «Torhopsvingen» med bakketopp og skarp sving er trafikkfarlig og jevnes 
ut.  Krysset til Torhop havn utbedres. Svingen inn mot Durevuohppi/Indre Torhop jevnes 
også ut. Gjennom Durevuohppi/Indre Torhop fra profil 9450 til 10000 følger vi stort sett 
dagens veg, men på grunn av breddeutvidelse og behov for grøfter vil vi berøre flere 
eiendommer. Det ligger også vann- og avløpsledninger i området som må sikres under og 
etter bygging av ny veg. 
 
Ved profil 9010 ligger et automatisk sikret kulturminne: 

ID215048: Gammetuft 
 

Vi har vurdert om det er mulig å beholde kulturminnet. Med den vegstandarden vi legger 
opp til er det ikke mulig å unngå at kulturminnet blir berørt av utbyggingen. Riksantikvaren 
har frigitt kulturminnet. 
 
Durevuohppi/Indre Torhop – Gohppevárri/Torhophøyda (plankart R118-R123, profil 10000 – 
12550) 

Fra profil 10000 til 10600 følger vi dagens veglinje. På grunn av breddeutvidelse og krav til 
grøfteprofil vil vi berøre noen eiendommer. 
 
En vannledning for eiendommen gnr 20, bnr 94 blir berørt ved profil 10530. 
Vannforsyningen til eiendommen må sikres under og etter bygging av ny veg. Dette tas inn i 
fellesbestemmelsene. 
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Fra profil 10600 til 11300 legges vegen om i svingene. Den første svingen er svært krapp og 
uoversiktlig, og er trafikkfarlig særlig om vinteren. Svingen ved avkjøringen til 
Ávskár/Auskarnes jevnes ut, og det reguleres inn en avkjørsel til Ávskár/Auskarnes. Det 
reguleres midlertidig og permanent deponi på Ávskár/Auskarnes. Deponiet skal avsluttes 
etter endt arbeid etter en istandsettingsplan. 
 
Ved profil 11050 tas det inn areal for å sikre eksisterende drenering mot sjøen. 
 
Fram til profil 11700 følger ny veg dagens veg, men den foreslås hevet slik at vegkroppen 
blir liggende 2 meter over Šearesgieddjávri/Torhopvannet. Dagens veg ligger nesten på nivå 
med vannet. Det er ikke gjort grunnundersøkelser i selve vannet. Det skal gjøres nye 
grunnundersøkelser og eventuelt stabilitetsvurderinger i detaljprosjekteringsfasen, jf. kap. 
7.3, siste avsnitt. 
 
Det settes av areal til parkering ved Šearesgieddjávri/Torhopvannet ca ved profil 11670. 
 
Fra profil 11750 til 12350 blir vegen rettet ut fra tre skarpe svinger med stor stigning til to 
slake svinger.  
Det er profilbrudd i plantegningene mellom profil 12560 og 15830. 
 
Gohppevárri/Torhophøyda – Gállošgohppi/Steinvik (plankart R123 – R131, profil 15830 – 
20000) 

Fram til profil 17200 vil veglinja ikke avvike særlig fra dagens veglinje. «Torhopdumpa» blir 
fylt igjen, slik at den vertikale linjeføringen blir oversiktlig. I dag er det svært dårlig sikt, og 
risiko for møtekollisjoner. Det legges opp til slake fyllinger, da det er trekklei for rein i 
området. Trekkleien gis hensynssone H520. 
 
I forbindelse med etablering av riggområde ved profil 16850 foreslår vi en hensynssone 
grønnstruktur for å bevare skogbeltet mellom veg og riggområde. 
 
Ved profil 17200 til 17500 er det i dag en skarp sving som sammen med kraftig stigning gir 
framkommelighetsproblemer om vinteren, særlig for tunge kjøretøyer. Svingen foreslås 
slaket ut. 
 
Fra profil 17500 til profil 18200 følges dagens veglinje. 
 
Fra profil 18200 legges vegen ca 7 meter lenger ut i Čoalesuddanjávri enn i dag, og vegen 
heves noe. Det er ikke gjort grunnundersøkelser i selve vannet. Det skal gjøres nye 
grunnundersøkelser og eventuelt stabilitetsvurderinger i detaljprosjekteringsfasen, jf. kap. 
7.3, siste avsnitt. 
 
Det etableres hytteparkering ved profil 18275. 
 
Ved profil 18450-18540 trekker vi vegen noe lenger inn fra vannkanten, og det etableres 
mulighet for hytteparkering ved profil 18600 og 18850. Ny Čoalesuddanjohka bru blir 
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plassert på samme sted som dagens bru, men vegen heves noe for å gi større flomkapasitet. 
En skarp sving ved ca. profil 18700 slakes ut. Trafostasjon ved profil 18740 blir berørt. 
 
Vannforsyning fra Čoalesuddanjohka til eiendom gnr 20, bnr 123 blir ikke direkte berørt, 
men kan påvirkes i anleggsfasen. Sikring av vannforsyningen i anleggsfasen tas inn i 
detaljprosjekteringen. 
 
Fra profil 18820 til 19230 følger ny veg dagens veglinje. Mellom profil 18900 og 19120 tas 
det inn areal for å sikre eksisterende drenering. 
 
Steinvikbakken er et kjent problemområde for tunge kjøretøyer, på grunn av flere skarpe 
svinger og kraftig stigning. Vi foreslår en fullstendig omlegging fra profil 19230 til profil 
19900, men der vi beholder dagens Steinvik bru. Vegen vil her gå i relativt høye skjæringer. 
 
Fra profil 19230 til profil 20000 følger ny veg dagens veglinje. 
 
Oppstrøms Steinvik bru er det automatisk vernede kulturminner med ID 216410. 
Kulturminnene blir ikke berørt av vegutbyggingen, men vil inngå i planområdet med 
hensynssone. I planbestemmelsene er det stilt krav om at før anleggsarbeidene starter opp 
skal det etableres sperregjerde utenfor hensynssonen. 
 
På grunn av omfanget av tiltakene rundt Gállošgohppi/Steinvik foreslår vi at fritidsbolig på 
eiendommen 20/37 innløses. 
 
Det er observert kvikkleire i området. Arealet nedenfor vegen langs elva mot sjøen foreslår vi 
derfor satt som hensynssone H310. 
 
Gállošgohppi/Steinvik – Ráttovuotna/Smalfjorden (plankart R131-R135, profil 20000 – 22050) 

Fra profil 20000 til profil 20650 følger ny veg stort sett dagens veglinje. På grunn av kravene 
til sideterreng er det likevel behov for innløsning av fritidsbolig på eiendommen 20/146 
(profil 20230). 
 
Fra profil 20650 til profil 21150 justeres veglinja på grunn av utslaking av svinger. Fra profil 
21150 fram til parsellslutt 22050 følger veglinja dagens veg. Ved profil 21500 tas det inn 
areal for å sikre eksisterende drenering. Vi foreslår også etablert parkeringsplass ved profil 
21570 for å sikre tilgang til turløyper. 
 
Ved profil 22110 foreslår vi atkomst til ny utmarksparkering. 
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8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

8.1 Framkommelighet 
Planforslaget legger til rette for bedre framkommelighet, kortere transporttid og større 
trafikksikkerhet. Dette skjer fordi vegen blir bredere, sikten blir bedre og teleskadene i stor 
grad forsvinner. 
 
Vintervedlikeholdet forventes å bli lettere, noe som også bidrar til å øke 
framkommeligheten. 

8.2 Samfunnsmessige forhold 
En utbedret fv. 98 gir bedre forhold for ferskfisktransport fra Gohppi/Torhop øst- eller 
vestover, med kortere transporttid og mindre risiko for brekkasjer. 
 
En utbedret fv. 98 kan på sikt gjøre strekningen mer attraktiv for fastboende, da 
transporttiden til Tana bru blir kortere, og transporten oppleves som mindre slitsom. 
 
En mer harmonisk linjeføring gir kjøretøyer mer effektiv drivstoffutnyttelse og bidrar til 
lavere utslipp av CO2 . En utbedret veg vil også føre til mindre slitasje på kjøretøy og 
oppleves som mindre belastende for reisende.  

8.3 Naboer 
Berørt eiendom 

54 eiendommer blir berørt av planforslaget. Av disse blir det behov for innløsning av tre 
fritidsboliger: 
 

Fritidsbolig på eiendommen gnr 20, bnr 41 i Deanodat/Vestertana. 
Fritidsbolig på eiendommen gnr. 20, bnr 37 i Gállošgohppi/Steinvik. 
Fritidsbolig på eiendommen gnr 20, bnr 146 i Ráttovuotna/Smalfjorden. 

 
Avkjørsler og andre naboforhold 

Dagens avkjørsler blir oppgradert slik at de tilfredsstiller kravene til veg- og gateutforming i 
Statens vegvesens håndbok N100.  
 
Kryss til kommunal veg som går til Gárggogeahci/Steinnes legges om slik at det 
tilfredsstiller kravene i håndbok N100. 
 
Endret bruk av utmark – finnmarkslovens § 4 

Planforslaget betyr at arealbruken økes. Arealbruken vil ikke påvirke beitegrunnlaget for rein 
vesentlig. Planforslaget vil ikke ha betydning or utøvelse av samisk næring og kultur. 
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8.4 Byggegrenser 
Vegloven § 29, 2. avsnitt angir en byggegrense på 50 meter fra riksveg og fylkesveg.  

8.5 Landskap/bybilde 
 

Generelt 
Det nye veganlegget vil i hovedsak bli liggende i og ved samme trasé som eksisterende veg 
og medfører derfor ikke store inngrep i «urørt» natur. Økt vegstandard og vegbredde vil 
imidlertid forsterke eksisterende landskapsinngrep som fyllinger og skjæringer og dermed 
føre til endringer i landskapsbildet. Skalaen på landskapsrommene i planområdet vil i stor 
grad kunne absorbere de nye terrenginngrepene.  
 
Skjæringer 

Ved profil 9150-9410 i Gopphi/Torhop og ved profil 20480-21100 i Ráttovuotna/Smalfjorden 
vil det komme nye store fjellskjæringer som vil bli spesielt synlig for bebyggelsen på 
østsiden av fjorden. Det er en formildende omstendighet at fjellskjæringer allerede er 
velkjente elementer i eksisterende landskap. 
 
Vegen legges om i Gállošgohppi/Steinvik ved profil 19250-19500 og 19600-19850. Her vil 
det i begge tilfellene bli stående igjen «skalker». Selv om det er ønskelig å fjerne skalkene 
blir de stående for å tilstrebe massebalanse. De tosidige fjellskjæringene vil gjøre at 
vegrommet oppleves spesielt trangt i dette området. Skalkene kan bli et orienteringspunkt 
langs strekningen. Fjernvirkningen fra sør-østsiden av Ráttovuotna/Smalfjorden vil ikke bli 
vesentlig.   
 
Dagens løsmasseskjæringer er dårlig erosjonssikret og framstår som sår i landskapsbildet. 
Det nye vegtiltaket vil føre til større og lengre løsmasseskjæringer. Inngrep i eksisterende 
samt nye løsmasseskjæringer som oppstår som følge av vegtiltaket skal erosjonssikres godt 
og revegeteres. Istandsettelse av eksisterende løsmasseskjæringer vil være svært positivt for 
landskapsbildet.  
 
 

Fyllinger 
Noen nye fyllinger vil bli spesielt store. De tre viktigste er disse:  
 

 Fyllingen på vestsiden av vegen ved profil 300-800. Området ligger inntil Vestertana 
naturreservat og er svært synlig fra vestsiden av fjorden. Her er god terrengforming 
og revegetering svært viktig for at tiltaket ikke skal få negative konsekvenser for 
landskapsbildet i området.    

 
 Fylling på begge sider av vegen ved profil 2620-3020. Her legges vegen om 

betraktelig i et myrområde. Fyllingene vil ikke ha store konsekvenser for 
landskapsbildet.  
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 Fylling på begge sider av vegen ved profil 16040-16920. Området rundt det som 
kalles Torhopdumpa ved Gohppevárri/Torhopvannet framstår i dag som et 
fragmentert område på grunn av de to vegene som går på hver sin side av ”dumpa”. 
Denne skal fylles opp med overskuddsmasser, terrengformes og vegeteres etterpå.  

 
 
Reetablering av strandsone 

Strandsonen har en fremtredende og viktig plass i landskapsbildet. Strandsonen i 
Tarmfjordbotn vil fylles ut og det skal i forbindelse med det nye vegtiltaket lages ny 
strandsone, jf. Avbøtende tiltak nedenfor. 
 

Mur 
Noen punkter langs strekningen kan det bli nødvendig med mur for å redusere 
skråningsutslag. Dette er spesielt aktuelt ved profil 10150-10350. Dersom mur blir 
nødvendig skal det benyttes gabionmur (steinsatte nettingkasser). 
 

Større barriere for Gohppi/Torhop 
I Gohppi/Torhop vil bebyggelseslandskapet være sårbart for nye store inngrep. Utvidelsen av 
vegen vil skape en større visuell og fysisk barriere. Den nye skjæringen som oppstår som 
følge av vegtiltaket vil også kunne oppleves som et fremmedelement i bygda. Vegtiltaket vil 
ha en negativ konsekvens for hverdagslandskapet til de som bor i området.  
  

Deponi 
Området rundt det som kalles «Torhopdumpa» ved Gohpevarri skal benyttes som permanent 
deponi. En god terrengforming av det allerede fragmenterte området vil være positivt for 
landskapsbildet.  
 
Området ved det gamle massetaket ved Ávskar/Auskarnes skal også benyttes som 
permanent deponi. Massetaket har et areal på rundt 16 dekar og hele dette området skal 
istandsettes. Terrenget i området stiger nord-østover. Massene skal fylles jevnt over 
området og skal ha varierende helningsgrad for å sørge for at terrenget ser naturlig ut. Det 
kan fylles maksimum 1 meter høyere enn det omkringliggende terrenget rundt, for utenom 
søkket i området som kan fylles helt ut. Overgangen til eksisterende terreng skal være 
naturlig og avrundet. Etter terrengforming skal området vegeteres med stedsegnet 
frøblanding.  
 
I detaljprosjekteringen skal det lages en istandsettingsplan for Ávskar/Auskarnes. 
 
Gamle vegsløyfer 

Gamle vegsløyfer benyttes som omkjøringsveg og som midlertidig eller permanent deponi 
der det er mulig. Vegsløyfer som ikke skal benyttes istandsettes.  
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Reiseopplevelse 
Den helhetlige reiseopplevelsen av strekningen vurderes til å bli god dersom det blir flere 
stoppmuligheter der trafikantene kan nyte utsikten i fjordlandskapet, og der det blir ryddet 
opp i dagens estetisk uheldige løsmasseskjæringer.  
 

Avbøtende tiltak 
 
Fjellskjæringer 

Det skal gjøres avbøtende tiltak for å dempe de visuelle nær- fjernvirkningene av nye 
skjæringer. Der forholdene ligger til rette for det skal det sprenges en bred grøft som gir et 
åpent profil. Der det vil komme lavt berg (skjæringer lavere enn 2 m) skal fjellkjæringen 
tilbakefylles og revegeteres, slik at det unngås visuelle sår i terrenget. Det skal vurderes å 
lage en permanent fjellhylle og avrunde skjæringen i toppen ved skjæringene i 
Ghoppi/Torhop (profil 9150-9410) og i Ráttovuotna/Smalfjorden (profil 20480-21100). 
 
Bebyggelseslandskap 

Det må i neste fase vurderes avbøtende tiltak for Gohppi/Torhop som vil påvirkes negativt av 
det nye vegtiltaket.  
 
Løsmasseskjæringer 

Inngrep i eksisterende samt nye løsmasseskjæringer som oppstår som følge av vegtiltaket 
skal erosjonssikres godt og vegeteres.  
 
Fyllinger 

Fyllingene skal ha en naturlig form med god avslutning mot eksisterende terreng.  
Rekkverk 

Det skal tilstrebes gjennomgående likt rekkverk på hele strekningen.  
 
Vegetasjon 

Det nye vegtiltaket vil føre til nye inngrep i eksisterende vegetasjon. Som hovedprinsipp skal 
det i de sidebratte områdene med svært lite toppmasser tilsåes med lokale frøblandinger. I 
de flatere områdene og der det er mulig for øvrig skal toppmasser tas vare på og gjenbrukes 
i tråd med prinsipper for naturlig revegetering. Vekstmasser som inneholder fremmede arter 
skal ikke benyttes i revegetering, og spredning av disse artene skal unngås.  
 
Rigg og marksikring 

Det skal i konkurransegrunnlaget utarbeides en rigg- og marksikringsplan som avsetter 
tilstrekkelig areal til marksikring, massehåndtering, massedeponi og riggområder.  
Det skal i konkurransegrunnlaget utarbeides en istandsettingsplan for riggområdene. 
  
Myr 

I neste planfase skal det vurderes avbøtende tiltak for myrområdet som blir berørt (profil 
2620-3020). 
 
Strandsone 

Det skal lages en plan for reetablering av strandsonen i Tarmfjordbotn i forbindelse med 
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konkurransegrunnlag. Tiltaket omfattes av havne- og farvannsloven og krever tillatelse fra 
Deanu gielda/Tana kommune. 
 
 

 
Deponi 

Eventuelle overskuddsmasser skal deponeres 
der de vil gjøre minst skade på natur og landskap og i områder som ikke er eksponert fra 
bebyggelse. Der det finnes vekstmasser i deponiområdene som kan benyttes til naturlig 
revegetering skal disse skaves av, mellomlagres og benyttes til istandsetting. Det skal i det 
videre arbeidet med konkurransegrunnlag utarbeides en istandsettingsplan for 
deponiområdene. 
 
Stopplass/rasteplass 

I dag er det ingen rasteplasser langs strekningen. Eksisterende stopplasser gis flere og bedre 
funksjoner som kan benyttes av alle. Dette gjelder særlig områdene ved Tarmfjordbotn, 
profil 5080-5280, Čoallesuddanjávri, profil 18280 og 18500, og Steinvikbakken, profil 
19080. Ved dagens stopplass ved Deanodat/Vestertana (profil 2300-2440) vurderes det å 
lage rasteplass. Flere stoppmuligheter vil øke reiseopplevelsen langs strekningen.  
I områder der det allerede er gjort inngrep vurderes det å lage nye stopplasser og 
stopplommer. 
 
Veileder landskapsbilde 

Det er laget en veileder som beskriver utfordringer og gir anbefalinger for prinsippløsninger 
for det nye vegtiltaket. Veilederen vil bidra til å sikre at det blir gjort riktige avbøtende tiltak, 
at opplevelsen av riksvegen blir helhetlig og derved høyner kvaliteten for vegen og dens 
omgivelser for hele strekningen. Veilederen er retningsgivende. Det forutsettes imidlertid at 
eventuelle endringer diskuteres og gjennomgås av landskapsarkitekt.  

Prinsippskisse for reetablering av strandsonen i Tarmfjordbotn.  
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8.6 Nærmiljø/friluftsliv 
Planforslaget legger opp til at parkeringsplasser som brukes mye av vegfarende og som 
utgangspunkt for fot- og skiturer beholdes og utbedres. Ny veg vil dermed gi bedre forhold 
for utøvelse av et aktivt friluftsliv. 
 
Gjennom bygda Gohppi/Torhop blir ny veg liggende i samme trasé som i dag. Nærmiljøet vil 
ikke bli særlig påvirket negativt eller positivt. 
 
Vintervedlikehold vil forbeholdes parkeringsplasser som brukes av vegfarende. 

8.7 Naturmangfold 
Det er samlet inn og sammenstilt informasjon om arter, naturtyper, økosystem og vannmiljø 
for planområdet. I arbeidet med tiltaket er foreliggende informasjon tatt hensyn til og 
områder med store naturverdier er i stor grad unngått. Dette er Vestertana naturreservat, to 
registrerte rikmyrer og del av et kalkrikt fjellområde, og flere bekker. Planen berører for det 
meste områder med liten verdi for vegetasjon og fauna. Tiltaket vil medføre arealbeslag av, 
fortrinnsvis småbjørkeskog med lyngvegetasjon og lågurtvegtasjon.  
 
Som det fremgår av planforslaget vil skråningsutslag for ny veglinje komme nært Vestertana 
naturreservat som følge av ustabil grunn i området. I dag er det skog i deler av dette 
området som utgjør en kantsone mot reservatet. I anleggsarbeidet er det viktig å bevare så 
mye som mulig av denne kantsonen mot reservatet. Vestertana naturreservat er et viktig 
raste- og hekkeområde for fugl. Fugl blir forstyrret av støy. Forstyrrelser kan medføre at 
fugler unngår området, økt energiforbruk ved oppflyvninger, økt risiko for predasjon av 
egg/unger, mindre tid til næringssøk og hvile og totalt sett dårligere kondisjon og redusert 
overlevelse (Follestad 2012). Det er derfor satt restriksjoner i planbestemmelsene med tanke 
på støy i dette området, for å redusere planens negative effekt på fugl i dette området. 
 
På grunn av utretting av kurvatur viser planforslaget at et område med kalkrike områder i 
fjellet ved Šearesgieddjávri, verdi B vil berøres noe. Det er ingen sjeldne eller truede arter i 
denne delen av området. For å bevare mest mulig av arealet med kalkrikt fjellområde 
utformes skjæringen så bratt som mulig. 
 
Det er registrert to rikmyrer, med lokal og regional verdi. Vi har i planarbeidet forsøkt å 
unngå naturverdiene her, men det gjenstår noe usikkerhet omkring hvorvidt disse vil 
dreneres i forbindelse med anleggsarbeidet da de ligger i overkant av veglinja. Her vil det 
kunne være mulig å foreta spunting hvis det viser seg at regionale naturverdier vil kunne gå 
tapt. Ved Duojeveaggi på høyden mellom Deanodat/Vestertana og Tarmfjorden vil ny veg gå 
over et areal som i dag er ei myr. Myrer er viktige og sårbare økosystem. Det er ikke 
registrert særlige naturverdier på dette myrsystemet, og kurvaturendringen sees ikke løst på 
annen måte i dette området. Myrmassene skal brukes til revegetering av sideareal. 
 
Fv. 98 ligger stedvis nært strandsonen, og krysser flere elver og bekker. Langs vassdragene 
skal vi ta vare på kantvegetasjonen som hindrer erosjon og er viktige spredningsveier og 
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leveområder for planter og dyr. Flere av bekkene er fiskeførende, og her er det særlig viktig 
å opprettholde og gjenskape vassdragets økologiske funksjon for fisk og andre arter med 
tilstrekkelig bruspenn, kulvert med naturlig elvebunn eller rør som sikrer fiskevandring.  
 
En positiv effekt av planen vil kunne bli at ved bygging av nye bruer i Tarmfjordbotn og 
Čoallesuddanjohka vil kantsoner langs vassdraget kunne tas hensyn til, vandringsveger for 
dyr forbedres, og vandringsmønster for fisk opprettholdes.  
 
Vurderinger av naturmangfoldlovens miljøprinsipper 

 
Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige 
bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes, og en 
langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre. Ved utøvelse av offentlig 
myndighet som berører natur, skal beslutningene bygge på kunnskap om natur, og hvordan 
det planlagte tiltaket påvirker naturmangfoldet.  
 
§8 Kunnskap om naturmangfold i området 

Informasjon om naturmangfold er i basert på følgende kilder: 
 Naturbase og vannmiljø: Miljødirektoratets databaser. 
 Artskart: Artsdatabankens database. 
 Biologisk mangfold i Tana kommune. Miljøfaglig utredning 2009. 
 Supplerende naturtypekartlegging i Tana kommune. Miljøfaglig utredning 2010.  
 Kontakt med kartlegger i Miljøfaglig utredning, e-post mars 2016. 
 Befaring i juni 2015 av Therese Sigurdsen, økolog i Statens vegvesen. 
 Kontakt med Fylkesmannen i Finnmark. 

 
Kunnskap om flora ansees som god, for fauna og vannmiljø middels god. Denne kunnskapen 
er lagt til grunn i planlegging av prosjektet med utgangspunkt i å unngå direkte arealendring 
og annen negativ påvirkning av naturmangfoldet. Naturmangfoldet som er registrert i 
området er: 
 
Rødlisteart
/ 
Naturtype 

Kategori Beskrivelse Effekt av tiltaket 

Vestertana 
natur-
reservat 

Verne-
område 

Fjæra, med gruntvannsarealene 
utenfor, har betydning som 
rasteområde for enkelte 
våtmarksfugler. Strandenga 
innerst i Vestrertana er meget 
velutviklet. Den er en av de mest 
varierte øst for Porsanger. 

Påvirkes ikke direkte. Det stilles 
krav til anleggstid og lagring av 
maskiner og kjemikalier for å 
redusere negative effekter på 
naturverdier. 

Rikmyr  Verdi C 
lokalt 
viktig 

Searvegieddi - Lokaliteten får 
verdi som lokalt viktig C som 
følge av forekomst av gulull (NT). 
Kartlagt 2008. 

Unngå drenering i nedkant av 
myra ved bygging av veg. 
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Rikmyr Verdi B 
viktig 

Tarmfjorden øst rikmyr  
Lokaliteten har verdi som viktig 
(B) som følge av rikt artsinventar 
med bl.a. hodestarr. 

Unngå drenering i nedkant av 
myra ved bygging av veg. 

Naturbeite
-mark 

Verdi C – 
lokalt 
viktig 

Ytre Torhop. Middels artsrik 
beitemark eller slåttemark med få 
indikatorer på langvarig drift med 
lite gjødsling. Kartlagt 2011.  

Påvirkes ikke direkte. Unngå 
forurensning i anleggsperioden. 

Kalkrike 
områder i 
fjellet 

Verdi B – 
regionalt 
viktig 

Searebgieddjavri vest. Lokaliteten 
har ganske godt utviklede 
kalkrike bergvegger og rabber. 
Det er flere kravfulle arter her. 
Kartlagt 2010. 

Noe arealbeslag lengst vest. 
Skjæring etableres brattest 
mulig for å ivareta naturtypen. 

Knekkand  
Brushane 
Krykkje  
Gaupe 
Jerv 

EN - 
Endanger
ed 
Sterkt 
truet 

Fugleartene er observert i 
Vestertana naturreservat. De 
bruker området til rasteområde 
og hekkeområde.  

Det er særlig anleggstid som 
kan ha negativ effekt på fugl i 
dette prosjektet. Gaupe og jerv 
er arter med store leveområder 
og er observert flere steder i 
planområdet. 

Stjertand 
Hettemåke  
Skjeand  
Sjøorre  

VU – 
Vulner-
able  
Sårbar 

Fugleartene er observert i 
Vestertana naturreservat. De 
bruker området til rasteområde 
og hekkeområde. 

Det er særlig anleggstid som 
kan ha negativ effekt på fugl i 
dette prosjektet. 

 
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller utvalgte kulturlandskap i 
området. Det er registrert ulike naturtyper i planområdet, og planen berører ikke direkte 
verneområder. Grensen for inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) er på minst en 
kilometer fra inngrep, og etablering av ny veg vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder.  
 
§ 9 Om føre‐var‐prinsippet 

Vi anser kunnskapen om naturen i områdene og effektene av tiltaket som middels godt. 
Føre-var-prinsippet tillegges derfor ikke særlig vekt videre. Det er ikke sannsynlig at tiltaket 
vil medføre alvorlig skade på naturtyper og arter jamfør bevaringsmålene i 
naturmangfoldloven, §§4 og 5. 
 
§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 

Eksisterende inngrep i området er begrenset til dagens fv. 98, kraftlinjer, og spredt 
bebyggelse. Området er også brukt til reindrift og friluftsliv. Vi er ikke kjent med andre store 
utbyggingssaker i området som vil ha påvirkning på naturmangfoldet. De nevnte 
rødlisteartene påvirkes i ulik grad av klimaendringer, hvor kunnskap om effektene er usikre. 
  
§ 11 kostnader ved miljøforringelse 

Statens vegvesen som tiltakshaver vil sette krav til anleggstid ved Vestertana naturreservat 
for å begrense risikoen for at støy påvirker fuglelivet negativt. Videre settes det krav til 
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naturlig revegetering i planområdet. Strandsonen er et viktig leveområde og en viktig 
spredningskorridor for flere arter. I Tarmfjordbotn skal det ved utfylling på grunn av ny 
veglinje etableres ny strandsone i tråd med prinsipper i tegning i denne rapporten. I 
Gállošgohppi/Steinvik er det i forbindelse med tidligere veganlegg laget en kulvert. Elva er 
fiskeførende og eksisterende kulvert er et vandringshinder per i dag. Her skal det utføres 
fiskeforbedrende tiltak etter prinsipper i Statens vegvesen sin rapport nr. 459 «Frie 
fiskeveger». Det skal utarbeides ytre miljøplan, samt rigg og marksikringsplan hvor 
forebyggende avbøtende og/eller gjenopprettende tiltak vil fremgå.  
 
§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder,  

For å redusere de negative effektene på naturen vil avbøtende tiltak videreføres og utdypes i 
vegvesenets ytre miljøplan samt rigg- og marksikringsplan i anleggstida. Se for øvrig avsnitt 
om planens effekt på naturmangfold, hvor avbøtende tiltak fremgår. 

8.8 Kulturmiljø 
Følgende kulturminne blir berørt av utbyggingen: 
 

 ID 215048: Gammetuft i Gohppi/Torhop 
 
Vi har vurdert om det er mulig å unngå inngrep i kulturminnet. Det vil ikke kunne gjøres 
uten at man går bort fra standardkravene til vegen i disse områdene. Vi vurderer derfor at 
trafikksikkerhet og framkommelighet er viktigere enn å bevare kulturminnet. 
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Figur 10 – Kulturminne i Gohppi/Torhop søkes frigitt (innsirklet område merket #6) 
 
De øvrige kulturminnene på strekningen ligger utenfor utbyggingsområdet og blir ikke 
berørt. Det skal gjøres tiltak for å beskytte kulturminnene i anleggsarbeidet. 

8.9 Naturressurser 
Under «Naturressurser» vil vi kun utrede virkningene for reindriften. Det er ikke vesentlig 
jordbruk, skogbruk eller drivverdige fjell- og løsmasseforekomster i planområdet. 
 
Reindrift  

Vegvesenet har hatt møte med Reinbeitedistrikt 9, hvor det framgår at flytteleiene over 
Tarmfjordhøyda og Torhophøyda er de viktigste områdene med tanke på negativ påvirkning 
for reindrifta. I tillegg er det flere mindre flytteleier. Bratte skråninger og rekkverk vil fungere 
som barrierer, og kan forstyrre eller hindre flyttingen.  
 
I planforslaget legges det til rette for slake skråninger, og å unngå rekkverk så langt 
vegnormalene tillater det. Ferdig veg vil med disse forutsetningene ikke ha større negativ 
innvirkning på reindriften enn dagens. Økt trafikkmengde kan likevel virke negativt. 
 
I anleggsperioden vil det kunne bli påvirkning i perioden oktober til mai. For å avbøte 
negative virkninger skal det være tett dialog med reindriftsnæringen i anleggsperioden.  
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8.10 Støy og vibrasjoner 
Ifølge støyretningslinjen T-1442 skal tiltak vurderes for boliger hvor vegtrafikkstøyen 
utenfor rom med støyfølsomt bruk er høyere enn veiet gjennomsnitt 55 dB LEN.  Kravet gjelder 
også for utendørs oppholdsareal. For fritidsboliger gjelder kravet kun utendørs 
oppholdsareal. 
 
Sweco AS har på vegne av Statens vegvesen gjennomført støykartlegging for vegtrafikkstøy 
ut fra følgende framskriving i 2037: 
Strekningen Leibošjohka – Gohppi/Torhop: 143 kjøretøyer pr. døgn, 29 % tungtrafikkandel.  
Strekningen Gohppi/Torhop – Smalfjorden: 330 kjøretøyer pr. døgn, 23 % tungtrafikkandel. 
Støyvurderingen ligger som vedlegg til planforslaget. 
 
To boliger og en fritidsbolig får et støynivå på fasade på eller så vidt over grenseverdien, 
med høyeste nivå 57 dBLEN for en fritidsbolig. 
 
Ingen av boligene får høyere støynivå på grunn av vegutbyggingen. Vegen legges heller ikke 
om der disse boligene ligger. Siden nivået er så nær grenseverdien, foreslås det ingen tiltak. 
 
Et samfunnshus i Gohppi/Torhop ligger også i gul sone. Det er ikke støyfølsomt bruk i 
samfunnshuset, og det foreslås derfor ingen tiltak. 
 
Det er oppgitt at trafikk gjennom Gohppi/Torhop skaper vibrasjoner i nærliggende 
bygninger. Det skal vurderes tiltak som reduserer eller fjerner problemet. 
 
Støy og rystelser i anleggsperioden skal beskrives i Ytre miljøplan. Dette gjelder både støy 
fra anleggsmaskiner samt støy og rystelser fra peling og sprenging. 

8.11 Massehåndtering 
Strekningen er ca. 19 km lang, og vil ikke bli bygget som ett tiltak. Fylkeskommunens 
framtidige prioriteringer vil avgjøre utbyggingsrekkefølge og omfang på det enkelte tiltak. 
Det er regnet massebalanse på 14 delstrekninger. Beregningene er gjort ut fra «størst 
tenkelige» utslag, og viser et samlet masseoverskudd på 190.000 kbm. 
 
Det er satt av areal til ett permanent deponi, ved Ávskár/Auskarnes. Kapasiteten til deponiet 
er 80.000 kbm og ligger inne i beregningen av masseoverskudd. 
 
For å ivareta behovet for rigg og midlertidig deponi i en trinnvis utbygging er det satt av 
større områder langs strekningen.  
 

8.12 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
Etter plan- og bygningsloven § 4-3 skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse 
for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
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om arealet er egnet for utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge 
av planlagt utbygging. 
 
ROS-analysen ligger som vedlegg til planforslaget. Nedenfor følger et sammendrag av ROS-
analysen og avbøtende tiltak. Bare hendelser hvor det gjøres avbøtende tiltak er listet opp. 
Forklaring til tabellen: 
 
S: Sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe (fra 1 = lite sannsynlig til 5 = 
svært sannsynlig). 
K: Konsekvensen av en uønsket hendelse (fra 1 = ubetydelig til 5= svært alvorlig). 
R: Gult felt: Tiltak skal vurderes. 
R: Rødt felt: Tiltak er nødvendig. 
 
Uønsket hendelse Risiko Avbøtende tiltak 

S K R 
Fare for utglidning av ustabile 
masser 

3 4  I detaljprosjekteringen vurderes 
det bruk av stabiliserende 
elementer som fiberduk og/eller 
mur på utsatte steder, samt heving 
av veg for å redusere inngrep. I 
områder med mulig kvikkleire skal 
det gjøres ytterligere 
grunnundersøkelser, ev. med 
stabilitetsvurderinger før 
anleggsarbeidet starter opp. Det 
gjøres ytterligere 
grunnundersøkelser der vegen går 
i sjø og tjern. Sannsynligheten 
minker til Lite sannsynlig. 

Fiskevandring blir påvirket 3 4  Stikkrenner/bruer utformes slik at 
fisken får en naturlig elvebunn 
uten terskler. Sannsynligheten 
minker til lite sannsynlig. 

Forurensing i vassdrag og sjø 2 4  Beholdere av farlige stoffer lagres 
slik at ev. utslipp ikke kommer 
direkte i elva. Sannsynligheten 
minker til lite sannsynlig. 

Skade på private vannledninger 2 4  Ledninger og kummer i veg byttes. 
Tiltaket tas inn i ytre miljøplan. 
Vanntilførselen til eiendommene 
må sikres i anleggsperioden. 
Sannsynlighet minker til lite 
sannsynlig. 

Skade på høyspentledninger 2 4  Området merkes som fareområde 
og blir spesielt omtalt i SHA-
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planen. Sannsynlighet minker til 
lite sannsynlig. 

8.13 Rammer og premisser for planarbeidet 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Planen legger opp til å redusere utslipp fra vegtransport ved at vegstandarden øker slik at vi 
får jevnere kjøring. 
 
Nasjonal transportplan 

Vi vil forbedre framkommeligheten ved å redusere avstandskostnadene, slik at 
konkurransekraften i næringslivet styrkes, og hovedtrekkene i bosettingsmønsteret 
opprettholdes. Trafikksikkerheten er styrket fordi bruer og vegsystemet er blitt bredere. 
 
Planstatus for området 

I kommuneplanens arealdel er området i dag regulert til landbruk, natur og friluftsliv. I 
Gohppi – Torhop grenser planområdet til reguleringsplan under utarbeidelse (Torhop havn). 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Gjennom planleggingen av arealbruk og transportsystemet er det et mål å fremme 
samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Dette ivaretar vi gjennom utbedring av veg og bruer til høyere standard. Ved å gjøre minst 
mulig inngrep i terrenget og legge føringer for arealbruken tar vi hensyn til naturmangfold 
og estetiske kvaliteter. 
 
Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av 
meahcci/utmark i Finnmark  

Etter vår vurdering vil ikke tiltaket påvirke samisk kultur og levesett i vesentlig grad. 
 

9 Gjennomføring av forslag til plan 

9.1 Framdrift og finansiering 
Framdrift: 

Den videre framdrift, samt finansiering av prosjektet, blir besluttet av fylkeskommunen med 
bakgrunn i vurderinger som gjøres av Statens vegvesen. 

9.2 Utbyggingsrekkefølge 
I tråd med tidligere prioriteringer ønskes oppstart på strekningen Torhophøyda – Steinvik i 
2017. Den øvrige utbyggingsrekkefølgen blir avklart i fylkeskommunens handlingsprogram. 
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9.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Der hvor ny veg avviker fra dagens, er det mulig å bruke dagens veg til trafikkavvikling. I 
tillegg kan nedlagte men ikke tilbakeførte vegsløyfer brukes til omkjøring. For øvrig må det 
påregnes trafikkdirigering i store deler av anleggsperioden, enten manuelt eller ved hjelp av 
trafikklys. 

9.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 
byggefasen 
 
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 
hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 
ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og 
konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok 
R760 «S tyring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal 
utarbeides en Ytre Miljøplan for alle prosjekter. 
 
Særskilte miljøutfordringer for planområdet er: 

 Vestertana naturreservat 
 Strandsonen i Tarmfjordbotn 
 Rikmyrer 
 Vandringshinder for fisk 
 Visuelle virkninger av vegtiltaket 

 
I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med 
i YM-plan. 
 
Tema Problemstillinger/vurderinger 
Støy Unngå støyende arbeid som kan sjenere naboer om kvelden 

og natten. Se også punktet om anleggsarbeid nær Vestertana 
naturreservat. 

Vibrasjoner  Jf. punktet om støy ovenfor. 
Luftforurensning Tomgangskjøring av maskiner skal unngås for å hindre 

forurensning til luft. 
Forurensning av jord og 
vann 

Det skal ikke lagres maskiner, drivstoff og utstyr nærmere 
vassdrag enn 20 meter. Etablere sedimentasjonsbassenger 
med lang oppholdstid i nærliggende småbekker og grøfter 
der vann fra anleggsområdet samles og ledes ut i 
hovedelvene og vatnet. Dette er spesielt viktig i 
anleggsperioden. Dersom overflatevann fra anleggsområdene 
kan dreneres gjennom løsmasser i terrenget vil dette 
fjerne/redusere finpartikulært materiale fra avrenningsvann. 

Landskap Nye fjellskjæringer vil gi omfattende visuelle virkninger. Det 
skal gjøres avbøtende tiltak for å redusere virkningene. 
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Fyllinger skal ha naturlig form med god avslutning mot 
eksisterende terreng. 
 
Det skal lages en plan for reetablering av strandsonen i 
Tarmfjordbotn når konkurransegrunnlaget utarbeides. 
 
Eventuelle overskuddsmasser deponeres der de gjør minst 
skade på natur og landskap, og utenfor bebyggelse. 

Nærmiljø og friluftsliv Turveiene i området må i størst mulig grad være tilgjengelig 
også i anleggsperioden. Eventuell midlertidig stenging av 
atkomst må skiltes, og kommunen må informeres. 

Naturmiljø For å redusere negativ påvirkning på naturverdiene i 
Vestertana naturreservat fremgår det av planbestemmelser at 
det etableres en fysisk byggegrense før anleggsstart utenfor 
vernegrensa. Videre skal det ikke lagres maskiner, 
kjemikalier, i området på vestsiden av vegen for å minimere 
risiko for utslipp i området. Vi har også satt begrensninger i 
tidsrommet for anleggsvirksomhet i Vestertana der det ikke 
er tillatt anleggsvirksomhet i tidsrommet 1.4 -1.7 av hensyn 
til fugl, blant annet arter med stor truethetskategori. 
 
Inngrep i vassdrag skal begrenses. Eksisterende 
kantvegetasjon langs vassdrag skal bevares så langt det er 
mulig. Forurensning og tilslamming av elva skal unngås. 
Lengden på nye bruer bør være slik at en 5 meter bred sone 
med kantvegetasjon mellom forkant av fylling/gravegrop for 
landkar og vannstrengen ved normalvannstand kan bevares.  
 
Kulverter og rør dimensjoneres slik at fiskevandring kan skje 
på lav og normal vannføring. Gradient, vannspeil og vanndyp 
i kulverter må utformes slik at naturlige økologiske 
funksjoner i bekken kan ivaretas med særlig fokus på 
livsvilkår for fisk. 
 
I Steinvik er det i forbindelse med tidligere veganlegg laget 
en kulvert. Elva er fiskeførende og eksisterende kulvert er et 
vandringshinder per i dag. Her skal det utføres 
fiskeforbedrende tiltak etter prinsipper i Statens vegvesen sin 
rapport nr. 459 Frie fiskeveger. 
 
For å unngå ytterligere drenering av rikmyrer med viktig (B) 
og lokalt viktig (C) verdi reduseres inngrepsområdet så mye 
som mulig ved disse myrene. Bratte vegkanter anbefales for å 
minimere inngrepsområdet og bevare mest mulig av den 
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naturlige vegetasjonen etter prinsipper i Statens vegvesen sin 
rapport nr. 423 Når vegen berører myra. 
Det er registrert to rikmyrer med viktig verdi i planområdet. 
Ny grøft og veg vil ligge på nedsiden av myrene, og i 
byggefasen ønsker vi å sikre at disse ikke dreneres i nedkant. 
 
Šearesgieddjávri vest - Kalkrike områder i fjellet med verdi B. 
Brattest mulig skjæring for å ivareta arealene med 
naturverdier innenfor. Det er ikke registrert sjeldne eller 
sårbare arter i dette arealet.  

Vassdrag og strandsone Inngrep i vassdrag skal begrenses. Eksisterende 
kantvegetasjon langs vassdrag skal bevares så langt det er 
mulig. Forurensning og tilslamming av elva skal unngås. 
Lengden på nye bruer bør være slik at en 5 meter bred sone 
med kantvegetasjon mellom forkant av fylling/gravegrop for 
landkar og vannstrengen ved normalvannstand kan bevares.  
 
Strandsonen er et viktig leveområde og en viktig 
spredningskorridor for flere arter. I Tarmfjordbotn skal det 
ved utfylling og ny veglinje etableres ny strandsone i tråd 
med prinsipper i tegning i denne rapporten.   

Kulturminne og 
kulturmiljø 

Kulturminnefeltene som omfattes av planen skal ikke berøres 
av utbyggingen. Sperregjerde skal etableres utenfor 
sikringsområdet for å unngå at anleggsmaskiner kommer i 
berøring med feltene. 

Naturressurser Det skal vises særlig hensyn mht. lagring av maskiner og 
utstyr på flytteleiene på Tarmfjordhøyda og Torhophøyda. I 
perioden oktober-mai skal det i hovedsak ikke drives 
anleggsarbeid på eller ved flytteleiene. Det skal etableres 
kommunikasjonspunkter og varslingsrutiner med 
reinbeitedistriktet. 

Energiforbruk Redusere energiforbruket i anleggsfasen til et minimum. 
Materialvalg og 
avfallshåndtering 

Fjerne asfalt og tilbakeføre veg. Gjenbruk av asfalt og andre 
materialer der det er aktuelt og mulig. 
Avfall må kildesorteres.  
Farlig avfall må håndteres og deklareres i henhold til 
gjeldende bestemmelser. 

Revegetering Ved revegetering av sideterreng og åpne områder brukes 
stedegne masser og vegetasjon. Målet for restaureringen er 
mest mulig opprinnelig natur. Det er et område med få 
inngrep, så vi vil ha fokus på naturlig revegetering langs hele 
strekningen. Det anbefales å legge til side toppmasser som 
tilbakeføres. Toppdekket skaves av og legges tilbake med 
opprinnelig frøbank. Dette tar lengre tid en tilsåing, men 
reduserer risikoen for genetisk forurensning. 
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10 Sammendrag av innspill til oppstartvarselet 
Innspill fra offentlige: 

Varanger KraftNett AS viser til at det er etablert 22 kV høyspentlinjer, nettstasjoner og 
lavspentlinjer i planområdet. Ev. flytting av anlegg må dekkes av utbygger. 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til etterretning. 
 
Sametinget: 
Sametinget ber om at Sametingets planveileder brukes i planarbeidet. Sametinget finner det 
sannsynlig at det i planområdet kan være samiske kulturminner som ikke er registrert. Det 
må derfor gjennomføres befaring i løpet av barmarksperioden 2015.  
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til etterretning. 
 
Finnmark fylkeskommune: 
Fylkeskommunen minner om at virkningene av planarbeidet for areal utenfor dagens 
vegareal må beskrives i planforslaget. Eventuelle rasteplasser skal utformes etter prinsippet 
om universell utforming. 
Det er sannsynlig at det finnes automatisk fredede kulturminner i området, og det blir gjort 
barmarsbefaring i løpet av 2015. Befaringen samordnes med Sametinget. 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til etterretning. 
 
Fylkesmannen i Finnmark: 
Det framgår ikke av oppstartvarselet om det er gjort vurdering om tiltaket skal 
konsekvensutredes eller ikke. 
Av hensyn til friluftsliv bør dagens avkjørsler og parkeringsplasser bestå, og ev. utbedres. 
Det bør også vurderes om det er behov for flere utfartsparkeringer på strekningen. 
Det må gjøres avbøtende tiltak dersom verdifullt biologisk mangfold blir negativt berørt. 
Vassdragsmiljø skal være så upåvirket som mulig. Rør/kulverter må være store nok til 
fiskevandring. Elver bør krysses med bru, da dette gir best forhold for fiskevandring. 
Der det er mulig bør utfylling i vann unngås. Videre må det tas hensyn til mulig 
nedslamming. Fylkesmannen anbefaler at det brukes fagfolk med kompetanse på 
fiskevandring og vandringshinder. 
Det må tas hensyn til reindrift, særlig flytte- og drivingsleier, særlig ved etablering av 
rekkverk, massetak og skråninger. 
Samfunnssikkerheten må ivaretas i planprosessen, det kreves egen ROS-analyse. Den må 
også ta høyde for framtidige klimaendringer. Oppfølgende og avbøtende tiltak må tas inn i 
bestemmelsene. 
Statens vegvesens kommentarer: 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjorden 

43 
 

Innspillene tas til etterretning, og utredningsnivået tilpasses kravene fra fylkesmannen. Ved 
en feil ble ikke vurderingen som konkluderte med at tiltaket ikke var KU-pliktig tatt med i 
oppstartvarselet. 
 
Fiskeridirektoratet: 
Det er fire forekomster av kamskjell i området. Fjordene er også gyteområde for rognkjeks. 
Fiskeridirektoratet oppfordrer tiltakshaver til å gå i dialog med lokale fiskarlag. 
Statens vegvesens kommentarer: 
Innspillene tas med i den videre prosessen. 
 
Kystverket, Troms og Finnmark: 
Kystverket har på dette tidspunkt ingen innvendinger til tiltaket og avventer høring. 
Statens vegvesens kommentarer: 
Ingen kommentarer. 

Innspill fra private: 

 
Arild Matell (eiendommen 20/128): 
Matell skriver at man ikke kan stoppe bil ved eiendommen fordi Vegvesenet har unnlatt å 
beholde tidligere stoppe-/parkeringsplass ved tidligere arbeider. Dette må rettes opp. Matell 
viser til en lang sakshistorikk om temaet. 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas med i den videre planleggingen. 
 
Jon Lamøy (Tanafjordveien 4129): 
Det er vibrasjon i grunnen når store biler kjører forbi eiendommen. Vann slipper gjennom 
vegen om våren eller når det er mildvær om vinteren, slik at det blir mye vann på 
gårdsplassen. Lamøy ber også om at avkjørselen til eiendommen ikke blir brattere enn den 
er nå. 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet kan tyde på at grunn- og dreneringsforhold må vurderes nærmere. 
Problemstillingene tas med i den videre planleggingen. 
 
Solrun Halonen (eiendommen 20/61): 
Kontakt pr telefon. Halonen ber om at avkjørsel til sin eiendom ikke fjernes. 
Statens vegvesens kommentar: 
Eksisterende avkjørsler til eiendommer blir ivaretatt, og eventuelt utbedret til trafikksikker 
standard. 
 
 
 
Alfred Larsen på vegne av hytteeiere: 
Utkjøring/parkeringsplass på HP04, km 29000 vest for Poastagurra brukes av flere 
hytteeiere og andre. Det bes om at parkeringsplassen beholdes, eller at ev. ny 
parkeringsplass legges i tilnærmet samme område. 
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Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas med i den videre planleggingen. 
(Merk: Innspillet gjelder en del av strekningen som er tatt ut av forslaget til reguleringsplan) 
 
Kåre Olsen (eiendommen 20/33: 
Kontakt pr telefon. Olsen viser til at det kommer mye overflatevann inn på avkjørsel og 
gårdsplass fra området på andre siden av vegen, og ber om at Vegvesenet ser på 
dreneringen. 
Statens vegvesens kommentar: 
Henvendelsen kan tyde på at grunn- og dreneringsforhold må vurderes nærmere. 
Problemstillingene tas med i den videre planleggingen. 
 
Tordis Masternes (eiendommen 20/137): 
Masternes har forståelse for at avkjørsler tas i bruk som snuplasser mv. i anleggsperioden, 
men disse må settes i stand etterpå. 
Videre ønsker Masternes at parkeringsplasser på strekninga blir satt i stand og oppgradert, 
bl.a. en parkeringsplass i Smalfjorden hvor det tidligere ble brøytet vinterstid. Manglende 
søppeldunker og brøyting gjør at private avkjørsler og søppeldunker brukes av andre. 
Statens vegvesens kommentar: 
Avkjørsler til fv. 98 blir utformet i henhold til gjeldende krav. Antallet parkeringsplasser og 
rasteplasser blir vurdert i planarbeidet, men drift av parkeringsplasser knyttet bl.a. til 
skuterløyper vil normalt være et kommunalt ansvar. 
 
Jan Wilsgård (eiendommen 20/88) 
Eiendommen har vannkilde på østsiden av fv. 98, og vannrør fra kilden går ca. 50 cm under 
vegbanen.  
Statens vegvesens kommentar: 
Vannledningen krysser vegen ca. i profil 10670 og skal være 60-65 år gammel. Ny ledning 
bør legges dypere, men dette avklares når anlegget blir detaljprosjektert. 
 
Linda Olsen (eiendommen 20/149): 
Olsen har flere forslag til steder hvor det bør gjøres endringer på vegen, samt steder med 
redusert fartsgrense eller anbefalt fartsgrense.  Det bør også tilrettelegges for flere 
parkeringsplasser og utkjørsler med benker, søppeldunker og toaletter. Hun ber også om 
egen avkjørsel til eiendommen. 
Statens vegvesens kommentar: 
Mange av Olsens forslag er problemområder som vi har fokus på. Antallet og plassering av 
parkeringsplasser og rasteplasser blir vurdert i planarbeidet, jf. også kommentaren til 
Masternes ovenfor. Avkjørsel blir vurdert i planarbeidet. 
 
 
Trond Stensgård (eiendommen 20/94): 
Stensgård gjør oppmerksom på at vannledning krysser vegen ved innkjørselen til 
Tanafjordveien 4029. Den ligger ca. 1,5 – 2 meter under vegen. 
Statens vegvesens kommentar: 
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Vannledningen krysser vegen ca. i profil 13700. Ledningen må ivaretas under 
detaljprosjekteringen. 
 
Ingrid Nikolaisen (m.fl. – eiendommen 20/97): 
Eiendommen har en bratt atkomst til fv. 98 – hvis vegen heves ønsker de en bedre atkomst 
til eiendommen. 
Parkeringsplassen i Tarmfjordbukta er mye brukt på grunn av sin beliggenhet. Det er viktig å 
ivareta denne og eventuelt utvikle den videre. 
Det bør være mulighet i framtiden til å parkere nær toppen av Tarmfjordbakken slik det er i 
dag. 
Det bør også ivaretas et passelig antall parkeringsmuligheter langs Tarmfjorden utenom 
avkjørslene til private eiendommer. 
Statens vegvesens kommentar: 
Avkjørsel til eiendommen 20/97 blir vurdert i planarbeidet. Det samme gjelder antallet og 
plassering av parkeringsplasser og rasteplasser. 
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