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1.

BAKGRUNN OG FORMÅL
1.1 Formål
Det skal reguleres for et industriområde med et næringskonsept innen transport- og logistikk.
Man skal søke blant annet etter virksomhet som er trafikkintensiv. Dette for å avlaste trafikk
fra/til Tromsøya, og det vil kunne tilrettelegges for de største vogntogene.

1.2 Bakgrunn
Den 6.10.2010 ble det, på samme eiendom, varslet oppstart for regulering til industriformål med
et konsept for transport- og logistikknæringer v/ Tønnevold Eiendom AS. Et planprogram ble
fastsatt 9.11.2011. Det ble utarbeidet et planforslag med konsekvensutredning, og det ble
gjennomført flere dialogmøter med naboer, reindrifta, etc. Planforslaget ble saksbehandlet av
Byutviklings administrasjon i 2014, og det ble gjennomført naboskapsmøte 6.5.14. Forslagsstiller
valgte på det tidspunktet å avvente videre arbeid med planen, og forslaget ble ikke fremmet for
politisk behandling. Dette planforslaget omtales i det videre som tidligere planforslag (2014).
Eiere av planområdet har inngått avtale med selskapet Troms Næringspark AS, hvor Troms
Næringspark AS får kjøpsrett samt i oppgave å ferdigstille reguleringsplan.
Troms Næringspark AS ønsker å ferdigstille reguleringsplan, og er bedt av kommunen om å
fremme planinitiativ og utarbeide planprogram for ny igangsetting av regulering.
Rambøll er forslagsstillers plankonsulent.

1.3 Planprosessen
Planprosessen følger plan- og bygningsloven med følgende faser:
1. Forslagsstiller (Troms næringspark AS v/Rambøll) utarbeider forslag til planprogram.
2. Forslag til planprogram sendes på høring til berørte parter og legges ut til offentlig
ettersyn i minimum 6 uker. Samtidig varsles planoppstart.
3. På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader fastsetter Tromsø Kommune
planprogrammet.
4. Forslagsstiller utarbeider planforslag med konsekvensutredning på bakgrunn av
fastsatt planprogram. Planforslaget skal være tilpasset plannivået og problemstillingene skal være
relevante i forhold til de beslutninger som skal tas. Så langt som mulig skal vurdering av
konsekvenser baseres på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne.
5. Planforslag med konsekvensutredning sendes på høring til berørte parter og legges
ut til offentlig ettersyn i minimum 8 uker.
6. Tromsø Kommune skal ved behandling av planen ta hensyn til
konsekvensutredningen og uttalelsene til denne. Det skal vurderes om det er behov
for å utarbeide miljøoppfølgingsprogram for å overvåke og klargjøre faktiske
virkninger av reguleringsplanen.
Se illustrasjon av planprosessen i figuren under. Ved varsel om planoppstart (2) følger forslag til
planprogram for reguleringsplanarbeidet som skal utføres (3).
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Figur 1 Illustrasjon som viser planprosessen. Planveilederen Tromsø kommune.

Troms næringspark AS legger med dette fram forslag til planprogram. Tromsø Kommune er
ansvarlig myndighet for planarbeidet.

1.4 Om planprogram og konsekvensutredning
Planprogrammet er en plan for arbeidet med reguleringsplanen som skal si noe om formål,
medvirkning i arbeidet, hva som skal utredes og framdrift for dette (Pbl § 12-9).
Forslag til planprogram skal gi en beskrivelse av planen eller tiltaket, det berørte området og de
problemstillingene som i den konkrete saken anses viktige for miljø og samfunn, forhold som skal
utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å skaffe nødvendig kunnskap. Det skal
inneholde relevante og realistiske alternativer og beskrive hvordan disse skal vurderes i
konsekvensutredningen. Det skal inneholde informasjon om planprosessen, med frister i
prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra særlig berørte grupper og andre.
Planprogrammet skal også inneholde kart over det berørte området.
Planforslaget innebærer regulering til næringsformål med bygningsvolum på ca. 35.000m2.
Planområdet er dermed konsekvensutredningspliktig i tråd med forskrift om konsekvensutredning
kap 2, § 6 a) områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I
og II. Vedlegg 1 punkt 24: Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2.
I henhold til forskrift om konsekvensutredning skal miljøtilstanden redegjøres for (jfr. § 20):
Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden og en
oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres
(null-alternativet). Beskrivelsen skal bygge på tilgjengelig informasjon.
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2.

PLANOMRÅDET
2.1 Lokalisering av planområdet
Planområdet er lokalisert ved innfartsåren til Tromsø by, på Sandvikeidet ytterst i Ramfjorden,
mellom Hundbergan og Sandvika.

Figur 2 Oversiktskart som viser lokalisering av planområdet.

2.2 Planavgrensning og eiendomsforhold
Forslagsstillers forslag til planavgrensning omfatter fire private eiendommer, samt offentlig
vegformål og nødvendige arealer til adkomst og utbedret kryss.

Tabell 1 Oversikt over eiendom og hjemmelshavere innen foreslått plangrense

Gnr/bnr
23/30

Hjemmelshaver
Statens vegvesen (E8, Innlandsvegen og tilgrensende areal)

25/45

Tromsø kommune (Hundbergvegen)

23/1
23/2

E. Holand
H.J Haugan

25/7
25/11

K. Karlsen
Tove Irene Bendiksen m.fl.
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2.3 Områdebeskrivelse
Planområdet ligger i krysset E8/Innlandsvegen, på et myrområde som grenser inn mot
Grønnlikollen, en delvis skogkledt kolle på neset ytterst i Ramfjorden. Med unntak av en plasthall
øst i planområdet, er det ikke bebyggelse på eiendommene i dag.
2.4

Aktuelle planer

2.4.1
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel (2017-2026) er arealet avsatt til næringsbebyggelse med
hensynssone for ras- og skredfare, hensynssone for reindrift, samt sone for båndlegging for
regulering etter PBL.
Arealvurderingene i KPA baserer seg på kommunedelplan for Ramfjord-området, Plan ID 0210,
vedtatt i 2014.
I planarbeidet har forslagsstiller til hensikt å ivareta de hensyn som er påpekt i KPA, i form av
særskilt skredvurdering og reindriftsutredning. Dette foreligger fra tidligere prosess, og
nødvendige avbøtende tiltak videreføres i nytt planforslag.

Figur 3 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel

2.4.2
Reguleringsplaner
Det er ingen reguleringsplaner innen eller tilgrenset planområdet.
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3.

PLANTILTAKET
3.1 Plan for arealbruk
Reguleringsforslaget tar sikte på å utvikle et effektivt næringsområde langs innfartsåren til
Tromsø by. Det skal reguleres for næringsformål. Hovedgrepet for området er lager og
distribusjon, i tillegg til kontorer og bensinstasjon. Arealet i vest skal fortsatt kunne brukes til
flytting av rein. Ved å utvide arealet med uttak av fjell i bakkant, blir det tilstrekkelig dybde for
industri med tilhørende manøvreringsareal. Bygningene plasseres slik at det blir god avstand til
naboer i øst og vest. Hele området innenfor plangrensen er på ca. 134 daa, der vegsystemet med
E8 inngår.
3.2 Planskisse
Det er ønskelig å legge til rette for to (evt. flere) store næringsbygg, bensinstasjon og utelager,
alt med tilhørende logistikk- og trafikkarealer. Det skal reguleres for ny kryssløsning mot E8 og
fortau og/eller gang- og sykkelveg langs Innlandsvegen og Hundbergvegen, samt
kollektivholdeplass. Se foreløpig planskisse nedenfor.

Figur 4 Foreløpig illustrasjonsplan/planskisse – plangrensen mot vest (svart linje) kan beholdes for å vise
hensynssone for reindrift, eller reduseres i forhold til tidligere forslag fra 2014 (rød avgrensning).
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3.3 Plantiltakets avgrensning med skjæring i øst
Plangrensen/grense for skjæring trekkes på ca. kote 90 (varierer mellom 102 og 80), noe som
både reduserer byggeområdet og skjæringshøyden betydelig i forhold til tidligere planforslag fra
2014. Planområdets størrelse er ca. 134 daa og planlagt bygningsmasse utgjør ca. 35.000m2.

Figur 5 Snitt som viser forholdet til eksisterende terreng, og forskjellen mellom tidligere planforslag og ny
foreslått løsning for planen.

Følgende nøkkeltall er endret i forhold til forrige planforslag fra 2014:
•
•
•
•

Fjellskjæringen er redusert ved at den er trukket 51 meter mot nord.
Høyeste punkt på fjellskjæringen er redusert fra kote 128,5 til kote 102.
Tverrsnittet av skjæringen i snitt 1-1’ er redusert med 60 %.
Byggene er krympet til et samlet areal på 35 000m m2. Areal kan muligens økes noe for
bygget lengst øst ved at søker å optimalisere bruk av utearealer samlet sett for
lager/bensinstasjon/hvileplass vogntog.

Reduksjonen av planområdet, og fremtrukket bergskjæring medfører betydelig reduksjon i
masser som skal tas ut for å få realisert prosjektet. En beregning av massebalanse er utført. Se
kap. 3.4.

3.4 Massebalanse og transportbehov
Det er utført en teoretisk beregning av massebalanse for prosjektet. Beregningen gir en
indikasjon på hvor mye masser som potensielt må fraktes ut fra planområdet som følge av
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bergskjæring og planering (Rambøll 10.12.18), med noen gitte forutsetninger for løsmassedybde
og ny voll/vegetasjonsskjerm:
Se oppsummerte resultater fra notat under:
Massebalanse:
Løsmasse 147.500 m3
-Voller 100.000 m3
+Utsprengt fjell 503.200 m3
-Utfylling 148.276 m3
-----------------------------------------=Massebalanse 502.424 m3
= Massebalanse (- voller) 402.424 m3

Uttak av masser ved Hundbergan/Sandvikeidet vil kunne starte i øst og flyttes gradvis mot vest.
Det vil være tilgjengelig areal på tomta til midlertidig deponi for stein og løsmasser.
Overskudd av 402.424 m3 løs masse kan bety uttak og transport fra Sandvikeidet i ca. 2,5 år.
Volum til transport (20 m3 pr. lass) vil i så fall utgjøre 20.121 billass med stein. Dette kan
eksempelvis fordele seg på 32,2 lass i døgnet, som med 12 timers arbeidsdag vil utgjøre 2,7 lass i
timen:
Eksempel på uttakstempo:
402.424m3 / 20m3 per bil = 20.121 biler
20.121 biler / 625 dager (2,5år) = 32,2 biler per døgn
32,2 biler /12 timer = 2,7 biler per time
Med økt uttakstempo vil antall lass pr time bli flere og fremdriften raskere. Det er også mulig å
deponere mer masser internt og/eller mellomlagre masser på området til senere
bruk/uttransportering, slik at tiden fra oppstart til etablering av virksomhet kan reduseres
ytterligere. På bakgrunn av planområdets størrelse anses det mulig å etablere nye bygg parallelt
med anleggsvirksomhet og uttak av mellomlagrede masser.
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4.

PLANPROSESSEN
4.1 Medvirkning
Planprosessen følger plan- og bygningslovens krav til medvirkning, jf. pbl kapittel 5.
Det har vært avholdt et møte med grunneiere og naboer før oppstart. Møtet ble avholdt 14.2.19
på grendehuset i Innlandsvegen 420.
Varsel om oppstart, med høring av planprogram, og senere offentlig ettersyn av planforslag og
kunngjøring av vedtatt plan annonseres i Nordlys, og på kommunens hjemmeside
www.tromso.kommune.no. Berørte grunneiere, lag/foreninger, myndigheter og andre tilskrives.
Papirversjoner av plandokumentene vil være tilgjengelig på Rådhuset i forbindelse med varsel av
planoppstart/ høring av planprogram og under offentlig ettersyn av planforslaget. I tillegg vil de
være tilgjengelig i elektronisk format på kommunens hjemmeside.
Det vil bli avholdt møter med berørte parter og myndigheter som har spesielle interesser i
tilknytning til planområdet. Det vil videre bli avholdt et folkemøte under offentlig ettersyn av
planforslaget.

4.2

Fremdrift

Estimert fremdriftsplan for planprosessen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planinitiativ, august 2018
Naboskapsmøte, februar 2019
Oppstartsmøte, oktober 2019
Varsel om oppstart/høring av planprogram, oktober 2019
Planutvikling og utredninger, 2019-2020
Komplett planforslag, februar 2020
Saksbehandling, mars 2020
Politisk behandling for offentlig ettersyn, mai 2020
Offentlig ettersyn, mai-juni 2020
Vedtaksbehandling, juni-august 2020
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5.

NASJONALE MÅL OG FORVENTNINGER
Aktuelle retningslinjer er blant annet:
•
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
o Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også
bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene
(klimatilpasning).
•

Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
o (…) Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. (…)

•

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
o Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til
rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer
og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og
miljøvennlige transportformer. (…)
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6.

KONSEKVENSUTREDNINGEN
6.1 Vurdering av forskriften
Det vises til vurdering av § 12-8 vedlagt. Planforslaget omfatter næringsbebyggelse med BRA på
mer enn 15 000 m2, og faller inn under punkt 24 i vedlegg 1, og skal dermed ha planprogram og
konsekvensutredning etter forskriften.

6.2 Alternativer
I forbindelse med forrige planforslag for næringsformål på Sandvikeidet (Hundbergan) ble det
utredet to utbyggingsalternativer A og B sammenlignet med 0-alternativet. For alternativ A ble
det vurdert et bygningsvolum på ca. 20.000m2, mens det for alternativ B ble gjort vurderinger av
både 40.000, 50.000 og 60.000m2. For alle alternativene var fjellskjæringen foreslått med 25
meter mot Grønnlikollen til kote 128,5. Planforslaget fra 2014 var tilnærmet lik alternativ B, med
60.000 m2. Se illustrasjonen under:

Figur 6 Illustrasjon av volum 20.000, 40.000 og 50.000m2

Basert på tidligere planforslag med konsekvensutredning (2014) legges det nå frem et betydelig
redusert planforslag som grunnlag for ny planprosess. Plantiltaket er beskrevet i kapittel 3.
I lys av tidligere utredningsarbeid vurderes det derfor som tilstrekkelig med konsekvensutredning
for plantiltaket som hovedalternativ (1) opp imot tidligere planforslag fra 2014 (2) og nullalternativet/dagens situasjon (0). Det er avgjørende for realisering av planforslaget at arealet kan
utnyttes med stort bygningsvolum og tilstrekkelig manøvreringsareal for store kjøretøy.

6.3

Aktuelle utredningstema
•
•
•
•

Landskap
Naturmiljø
Reindrift
Trafikk

11/27

Rambøll - Planprogram

•
•
•
•
•
•
•
•

Friluftsliv og nærmiljø
Geologi/skredfare
VAO
Støy
Støv/Luftkvalitet
Masseberegninger
Volumstudie
ROS

6.3.1
Nærmere om utredningstema
Fra tidligere planarbeid (2014) foreligger det flere utredningsrapporter som vil gi et godt grunnlag
for å vurdere virkninger og konsekvenser av nytt planforslag. I de to første matrisene (Tabell 2 og
3) presenteres utredningsbehovet for plankonseptet, slik det var presentert i planprogrammet fra
2011. Utredningsbehovet er fortsatt det samme, med noen endrede premisser. Nye premisser og
krav er lagt til.
Etter dette følger en vurdering av hvilke oppdateringer som er nødvendig for at utredningene skal
være gyldig for nytt plankonsept og øvrige lovpålagte endringer (Tabell 4).
Her følger en nærmere oversikt over utredningsbehovet, og hvordan det vil ivaretas i planen.:

Tabell 2 Tema som skal konsekvensutredes

Tema

Antatte problemstillinger
for miljø eller samfunn

Krav til utredning

Planområdet berører uberørt
terreng.

Følgende skal utredes:
•
Lokale topografiske
forhold og
terrengformer.
•
Landskapsregion
•
Områdets rolle i det
overordna landskapet
•
Fjernvirkning
(visuell/estetisk
opplevelsesverdi) ved
hjelp av visualisering
/fotomontasje. Verdier
knyttet til de visuelle
kvaliteter vurderes ut fra
mangfold, helhet og
intensitet.
•
Viktige friområder og
adkomst til disse.
Forbindelseslinjer i
nærområdet, inkludert
skoleveg
•
Buffersoner mellom
industri/bebyggelse

Miljøtema
Landskap/Grønnstruktur

Omreguleringen kan betraktes
som et inngrep i det naturlige
landskapet.
Utbygging av området blir
synlig, og kan påvirke
landskapsopplevelsen.
Prosjektet bør omfatte
etablering av skjermende
buffere mellom
næringsarealer og
boligområder.
Utredninger av landskap skal
ta utgangspunkt i statens
vegvesens håndbok V712.
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•

•

Naturmiljø /naturtyper

Reindrift

Hvordan tilpasse
bygningsmasse
/adkomstveier
/parkeringsareal til
landskap/terreng ?
Influensområde:
Sandvikeidet,
Grønlikollen,
Hundbergan

Området er ikke kartlagt iht.
naturtyper. Det er kalkrik
grunn i planområdet, dette
kan blant annet gi grobunn
for sjeldne arter. Det
foreligger merknad fra nabo
angående funn av orkideer i
marihåndslekta. En
naturtypekartlegging og
angivelse av rødlistearter for
dette området forventes iht.
lov om naturmangfold
(vedtatt 2009). Jfr. § 7 skal
prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12
legges til grunn. I
beslutningen skal det komme
fram hvordan prinsippene er
tatt hensyn til og vektlagt
under vurderingen av saken.
Vurderinger skal ta
utgangspunkt i lovas formål §
1.

•

Tiltaket berører potensielt
områder for reindrift.
Behov for kartlegging av
dagens situasjon og
reindriftas bruk av
planområde og
influensområdet
Spesielt sårbare områder for
reindrifta må avgrenses
geografisk og tidsmessig
(sårbare årstider).

Virkning av planen:
•
Hvordan vil regulering
påvirke reindriftas bruk av
område med
utgangspunkt i 2
alternativer for utbygging
•
Anslag av eventuelt
beitetap
•
Vurdere samla effekter av
plan og tiltak innenfor
området
•
Avbøtende tiltak skal
vises eks kartlegging av
alternativ flyttvei
•
Det skal framlegges
beregninger som
viserdriftsmessige
konsekvenser og

•

Naturtypekartlegging
Iht. DN-håndbok 132007 ”kartlegging av
naturtyper – verdisetting
av
biologisk mangfold”.

•

Influensområdet: Alt areal
innenfor planområde som
ikke består av dyrka mark
skal kartlegges.

•

Evt. avbøtende tiltak
skal vises.
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•

kostnader ved omlegging
av flyttvei.
Det skal vurderes hvor en
bensinstasjon best kan
plasseres iht.
flyttleiproblematikken.

Samfunnsmessige tema
Støy og vibrasjoner

I en fremtidig situasjon
forutsettes potensielt
støyende
virksomhet på planområdet.
Støy i bygge- og anleggsfasen
og driftsfasen

Støysituasjonen i dagens
situasjon og ved fremtidig
utbygging av området skal
beregnes. Som
sammenligningsår benyttes
2035.
Støysituasjonen for
eksisterende og planlagte
boligområder og næringsbygg
vurderes iht. gjeldende
grenseverdier for støy.
Situasjonen skal vises på
støykartet.
Konsekvenser av anleggsstøy
skal synliggjøres for all
nærliggende bebyggelse.

Vannforsyning (se også
VAO, tabell 3)

Området omfatter potensielt
områder med eksisterende VA
ledningsnett.
Ved eventuelt ønske om
tilknytting til kommunalt
ledningsnett, må vann hentes
fra området Solligården. Det
må da etableres et
ledningsstrekk på ca. 9 km.
Tromsø kommune opplyser at
de ikke har planer om å
utvide forsyningsområdet
videre sørover.
Et alternativ er å bore etter
grunnvann. Fjellbrønner som
ble etablert i 2006, ca. 1 km
vest for planområdet, i
samme kotehøyde, har vist
gode vannforekomster.
Grunnvannsanlegg anses som

Det utvikles en overordnet
rammeplan for vann- og
avløpssystemet, samt
overvann i planområdet,
der forutsetningene i planen
innarbeides. Planen må bl.a.
se på i hvilken rekkefølge
tiltak må iverksettes for at
planen skal kunne realiseres.
Det bør også inngå en
vurdering av hvilke deler av
planens ledningsnett som skal
belastes utbygging og hvilke
deler som skal inngå i
kommunens budsjett for
utvikling av
hovedledningsnettet.
Influensområdet defineres i
samråd med Tromsø
kommune v/ vann & avløp
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hovedalternativ for
vannforsyning.
Sikring av Privat
vannforsyning
Hjemmelshaver til 25/27 og
påpeker at fire husstander har
vannforsyning fra en bekk
like overfor østre teig av
planområdet. Hjemmelshaver
av 23/27 viser også til privat
vannforsyning.
Transport/trafikk

Området ligger mot vei E 8
Sandvikeidet som har en
døgntrafikk på om lag 5000.
Transport til og fra området
vil følge EV8 fra øst og vest.
Det nærliggende
hovedveinettet – omfanget av
veier som skal inngå vurderes
som en del av utredningen.
Da det ikke tilrettelegges for
handelsnæring vil det ikke
være behov for vesentlig
antall parkeringsplasser for
besøkende.

Det må kartlegges hvorvidt
tiltaket vil ha innvirkning på
dagens vannforsyning til gitte
husstander. Avbøtende tiltak
skal redegjøres for.

Det skal beregnes ÅDT og
maksimal rushtrafikk.
Det skal vurderes
tilretteleggelse for
kollektivtrafikk / busstopp.
Behov for tiltak som
adkomster og internveinett
skal vurderes.
Fremtidig trafikk til/fra
området skal beregnes for
driftsfase og anleggsfase.
Behov for tiltak for
fotgjengere og syklister
utredes (bl.a. fremtidig gang
og sykkelvei). Det skal
spesielt legges vekt på
sikkerhet for barns skoleveg.
Kfr. også deltema
landskap/topografi/
grøntstruktur.
Planarbeidene bør omfatte en
overordnet utredning av
logistikken i området. Forhold
for næringstrafikk og
varelevering med tilhørende
manøvrerings- og lastearealer
må inngå.
Parkeringsbehov må
dokumenteres. Det skal være
maksimal dekning på 50% for
ansatte.
Trafikal vurdering av
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eksisterende vegkryss på E8
gjøres med vekt på
synliggjøring av om
vegkrysset er utformet i
samsvar med dagens krav til
kryssløsning på
stamvegnettet. Evt. forslag til
endringer eller ombygging
beskrives. Hele det fysisk
kanaliserte området av
eksisterende vegkryss
innlemmes i planområdet.
Byggegrenser langs offentlig
veg må vurderes. Vegen til
Ramfjordnes er klassifisert
som vegarm av E8.
Det skal leveres
fagutredninger,
trafikkstrømanalyse og
vurdering av sikkerhet.
Risiko og sårbarhet (ROS)
Alle risiko- og
sårbarhetsfaktorer
skal vurderes som del
av et konsekvensutredet
planområdet jfr. PBL av
010709

Skredfare
Deler av område ligger i et
område der det er potensiell
fare for skred
Grunnforhold
Det er ikke utført
grunnundersøkelser i
området.
Forurensning i grunnen
Området har ikke vært
benyttet til
industrivirksomhet, og det
regnes ikke som sannsynlig at
det er forurensinger i grunnen
innenfor planområdet.
Utslipp til luft
Kilder for utslipp til luft er
biltrafikk. Tiltaket vil
medføre en økning i biltrafikk
inn i området. Foreligger
merknad om mulig negativ
effekt av tungtransport til
planlagt distribusjonsterminal
spesielt om vinteren pgr av
klimatiske forhold i område.
Eksplosjonsfare
Dersom det skal oppbevares
drivstoff/gass i området i
forbindelse med en eventuell
etablering av bensinstasjon

Skredfare skal utredes.
Oversikt over evt. avbøtende
tiltak skal foreligge.
Grunnforholda innenfor
planområdet skal utredes.
Evt. endringer i grunnforhold
som følge av inngrep
(sprenging e.l.) skal utredes.
Avbøtende tiltak skal
synliggjøres.
Ved funn av forurenset grunn
vurderes nødvendige tiltak før
utbygging.
Effekt av utslipp fra økt
tungtrafikk og nye anlegg
utredes. Avbøtende tiltak
synliggjøres for driftsfase og
anleggsfase.

Eksplosjonsfare skal vurderes
og beskrives. Avbøtende
tiltak skal redegjøres for.
Influensområde skal

16/27

Rambøll - Planprogram

skal eksplosjonsfare utredes.

Kartfestes.

Utslipp til vann
Tiltaket omfatter potensielt
utslipp til vann.

Det vurderes hvilke lokale
løsninger for utslipp og avløp
tiltaket behøver.

Utslipp bør primært styres til
ytre del av Ramfjorden, da
vannutskiftning er dårligere i
indre del.

Eventuelle utslipp til vann
begrenses til Ramfjordens
ytre del.

* Sikring av Privat
vannforsyning
Hjemmelshaver til 25/27
påpeker at fire hustander har
vannforsyning fra en bekk
like overfor østre teig av
planområdet. Hjemmelshaver
av 23/27 viser også til privat
vannforsyning.

Kfr. Deltema
kommunalteknikk.
Influensområde: vurderes i
samråd med vann & avløp
*Det må kartlegges hvorvidt
tiltaket vil ha innvirkning på
dagens vannforsyning til gitte
husstander. Avbøtende tiltak
skal redegjøres for.

* tema sikring av privat vannforsyning er tatt inn både under tema kommunalteknikk og ROS
–utslipp til vann, forslagsstiller velger i hvilken utredning dette tema er mest hensiktsmessig å
ta inn.
Tabell 3 Tema som skal vurderes/redegjøres for i planen

Tema

Antatte problemstillinger
for miljø eller samfunn

Redegjøres for

Snø-, vind- og solforhold skal
vurderes når utbygging av
området planlegges.

Tiltakets avstand til
nabobebyggelsen vil trolig
ikke føre til at det påvirker
naboenes klimatiske forhold
mht. snø eller vind i
nevneverdig grad, men dette
skal vises.

Miljøtema
Lokalklima og luftkvalitet

Beregninger fra forrige
planforslag (2014) indikerer
et behov for en kortfattet
utredning av lokal luftkvalitet
(trafikknomogram).
Anleggsfase og driftsfase.

Solstudier skal illustrere
konsekvens av tiltak på
solforhold.
Kortfattet utredning av lokal
luftkvalitet.

Landbruk /skogbruk

Tiltaket berører potensielt
områder for skogsdrift.
Planområdet ligger nært
opptil Sandvika mot vest,

Føringer for utvikling av
området avklares.
Det må sikres adkomstvei til
Skogsdrift
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definert som viktig
jordbruksområde.

Avfall

I forbindelse med arrondering
av jord vil det kunne bli
overskudd av masser.

Det skal foretas vurderinger
av om området skal
inngjerdes.
Disponering og deponering av
masser redegjøres for.

Avfallshåndtering ved drift av
anlegg.
Området er ikke vist som et
verdifullt kulturlandskap. Det
er ikke registrert automatisk
freda kulturminner i det
omsøkte området. Iht.
kommunen er det
kulturminner utenfor
planområdet, på nordsiden av
E8; Fangeleir fra andre
verdenskrig.

Avfallshåndtering ved drift av
anlegg redegjøres for.
Temaet redegjøres for.

Energi

Tiltaket må påregnes
tilknyttet kraftnettet.

Vann og avløp

Det skal redegjøres for
håndtering av lokalt
overvann, vannforsyning (jfr.
tabell 2), brannvannsdekning,
samt avløp.

Det vurderes om eksisterende
infrastruktur for elektrisitet er
tilstrekkelig dimensjonert.
Det skal utarbeides en VAOplan for
reguleringsplanforslaget, i
samsvar med kommunens
retningslinjer. Jfr. tabell 4.

Kulturmiljø/kulturminner

Samfunnsmessige tema:
Næringsliv og sysselsetting

Tiltaket omfatter etablering av
arbeidsplasser knyttet til
lettere næringsvirksomhet
som kontor, samt tyngre
næring / industri som
varelager og -distribusjon.
Nærings/industri-arealene
forutsettes utbygget i en
omgang.
Varelager- og
distribusjonsnæring er både
arealkrevende og innebærer
stor grad av tungtransport/
bruk av modulvogntog. Dette
er virksomhet som er gunstig
å plassere nært byen, men
ikke inne i/ eller med ferdsel
gjennom byområder.

Tjenestetilbud og kommunal
økonomi

Etablering av
industrivirksomhet forutsetter
renovasjon.

Antall arbeidsplasser knyttet
til næring/industri beregnes.
Antall arbeidsplasser knyttet
til utbygging av området
beregnes.
Forholdet til andre
næringsetableringer i området
vurderes.
Effekten av valgt lokalisering
for næringsvirksomhet
vurderes.

Offentlig infrastruktur i
området mht. renovasjon og
kollektivtilbud vurderes.
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Det kan bli behov for økt
kapasitet i kollektivtilbudet.

Kfr. også Deltema
Kommunalteknikk.

Helse

Det kan oppstå helsemessige
konsekvenser dersom utslipp
av støy eller luftforurensing
(støv)
overstiger grenseverdiene.

Arealbruk og prinsipper for
utbygging
(Utbyggingsmønster)

Omlegging av arealer til
industri / næringsformål
påvirker omgivelsene, både i
etableringsfasen (uttak og
anlegg) og i driftsfasen med
næringsvirksomhet
(bebyggelse og logistikk).

Helsemessige konsekvenser
av eventuelle utslipp over
grenseverdiene (støy/støv)
drøftes for både boliger og
arbeidsplasser under anlegg
og bruk.
Tetthet og høyde på
bebyggelsen samt siktlinjer
skal redegjøres for i forhold
til naboområdene.
Krav til sol/skyggedigram.
Utbyggingsrekkefølge (-takt
og -faser) vurderes med
hensyn til bruk/utskifting/ og
mellomlagring av masser fra
bergskjæring.
Massebalansen for tiltaket, og
plan for massehåndtering i
anleggsfasen skal beskrives.

Massehåndtering

I forbindelse med sprenging
av fjellskjæring og utskifting
av myr- og løsmasser er det
både aktuelt å transportere ut
masser, bruke masser lokalt
og mellomlagre innen
planområdet.

Friluftsliv

Omforming av området til
industri / næring kan endre
forholdene for friluftsliv.

Kfr. deltema
landskap/topografi/
grøntstruktur.

Barn og unge

Det etableres ikke lekearealer
med nærhet til trafikkert vei.

Sikker skolevei bl.a. utredes,
kfr. Deltema Landskap og
Deltema Transport.

Til konsekvensutredningen av forrige planforslag (2014) ble det utarbeidet flere delrapporter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rambøll: Fagrapport Landskap
Rambøll: Konsekvensutredning Naturmiljø
Norut: Konsekvensutredning for tema reindrift
Rambøll: Støyutredning KU
Rambøll: Vurdering av lokal luftkvalitet/støv
Rambøll: VA-anlegg konsekvensutredning
Asplan Viak: Vurdering av vannforsyning
Rambøll: Trafikkanalyse Hundbergan
Rambøll: Nærmiljø og Friluftsliv
Multiconsult: Stabilitet av skjæring
Multiconsult: Geoteknisk rådgivning
Rambøll: ROS-analyse
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I tabellen under (Tabell 4) er det gjort en vurdering av de foreliggende utredningene og hva som
kreves av oppdateringer i disse, samt hvilke øvrige vurderingstema som skal inngå:

Tabell 4 Vurdering av behov for endringer i foreliggende utredninger

Planfaglige temaer
Trafikk

Forslagsstillers kommentar
Ny turproduksjonsberegning, sporingskontroll, og grunnlag ÅDT for
støv/støy analyser. Oppdatere illustrasjoner basert på nytt
plankonsept, og produsere ny rapport. Prosessarbeid mot
sektormyndighetene. Driftsfase og anleggsfase skal vurderes.

Naturmiljø

Foreligger naturmiljøutredning som identifiserer konsekvens og forslag
til avbøtende tiltak. Utredningen synes fremdeles å være gyldig, og
legges til grunn, med mindre oppdateringer.
Foreligger utredning av friluftsliv og nærmiljø som identifiserer
konsekvens og forslag til avbøtende tiltak. Utredningen synes
fremdeles å være gyldig, og legges til grunn, med mindre
oppdateringer.

Friluftsliv og nærmiljø

Landskap

Reindrift

Bygningsvolum og fjellskjæring påvirker landskapsbildet, men med
begrenset fjernvirkning. Konsekvensutredning for landskap oppdateres
til nytt konsept og med nytt illustrasjonsmateriell.
Landskapsplan/uteromsplan utarbeides iht. Byutviklings veileder.
Foreligger utredning av reindrift som identifiserer konsekvens og
forslag til avbøtende tiltak. Utredningen synes fremdeles å være gyldig,
og legges til grunn, sammen med avtale om arealbruk og hensynssone
inngått med reindrifta. Se også kap. 6.3.4.

Geologi/skredfare

Rapport v/ Multiconsult foreligger og synes fremdeles å være gyldig.
Premisset for rapporten er en betydelig høyere fjellskjæring enn det nå
planlegges for.

VAO
Støy

Overordnet VA-plan og VAO-rammeplan iht. Byutviklings veileder.
Oppdatere med analyse for 0-alternativet og planforslaget, samt
anleggsfase.
Beregninger fra forrige planforslag indikerer et behov for en kortfattet
utredning av lokal luftkvalitet (trafikknomogram). Anleggsfase og
driftsfase.
Masseberegninger basert på terrengmodell. Vurdering av
massebalansen i prosjektet, samt hvordan deponering og
mellomlagring kan løses.
Tidligere volumstudier legges til grunn (som alternativer som utledet
planforslaget), men suppleres med 3D-illustrasjoner av nytt
plankonsept.

Støv

Masseberegninger

Volumstudie

ROS

Oppdateres og utføres iht. PBL og direktoratets veileder.

For øvrig følges Byutviklings planveileder mht. dokumentasjonskrav, og departementets veileder
for reguleringsplaner med aktuelle tema for vurdering av planens virkninger.
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6.3.2

Forslag til miljøoppfølging

Avbøtende tiltak
Avbøtende tiltak som kan redusere, eventuelt fjerne, negative virkninger beskrives.
Oppfølgende undersøkelser
Det gis en vurdering av behovet for oppfølgende undersøkelser for gjennomføring av planen.
Overvåkning
Det gis en vurdering av behovet for oppfølgende undersøkelser for gjennomføring av planen.
6.3.3
Metode
Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det
mangler informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes. Utredninger og
feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig
kompetanse. (Jfr. Forskrift om konsekvensutredning)
Der det er hensiktsmessig (basert på tema) benyttes metode beskrevet i vegvesenets håndbok
for konsekvensanalyser V712.
For alle utredninger i konsekvensanalysen skal hovedalternativet sammenlignes med 0alternativet og tidligere planforslag (fra 2014).

6.3.4

Kunnskapsgrunnlag og premisser

I arbeidet med forrige planforslag (2014) ble det gjort flere avklaringer for arealbruken som
fremdeles synes gyldig, og som legger føringer for det planarbeidet som nå skal igangsettes. De
viktigste føringene er gjengitt under.

6.3.4.1

Reindrift

Hensynsone reindrift for flytteveg, går i dag gjennom den nordvestlige delen av planområdet.
Flyttevegen er etablert for driving av rein som tidligere ble ilandsatt i Sandvika og skulle på beite
på Stuoranjárgga. I senere tid er flytttevegen benyttet de årene når reinen har kommet over til
«Haugan» på beite, og må ledes tilbake over E8 til Stuoranjárgga om høsten. Gjennom
planforslaget vil hensynssonen smalnes inn mot sør og øst. For at situasjon for reindrifta ikke skal
bli dårligere, etableres det ledegjerder forbi næringsområdet som gjør det enklere å samle rein,
før den skal ledes videre over E8 eller til transport på bil. Hensynssonen vil likevel gå over
planområdet helt i vest og over deler av planområdet i nord, slik illustrasjon figur 7, viser. Blå
strek viser eksisterende flytteveg, mens rød strek viser framtidig flytteveg koblet på flytteveg fra
Sandvika. Planen forutsetter at LNFR området utenfor planavgrensningen fortsatt skal brukes til
oppsamling og driving av rein. Selv om hensynssonen med planforslaget smalnes inn, vil
etablering av ledegjerder opprettholde og delvis forenkle dagens reindrift for dette området.
Endring av flytteveg er avklart med reindriftsmyndighetene i forrige planprosess, og
dokumentasjon fra områdestyret vil følge planforslaget.
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Figur 7: Hensynssone reindrift. Blå strek viser eksisterende flytteveg, mens rød strek viser framtidig flytteveg,
koblet på flytteveg fra Sandvika (Illustrasjon basert på tidligere planforslag).

6.3.5
Vannforsyning
Det er foretatt kartlegging og vurdering av potensialet for vannforsyning fra fjellbrønner (Asplan
Viak, 2013). I figur 8 vises noen områder som kan være aktuelle for boring av fjellbrønner. Blå
områder er aktuelle for vurdering av fjellbrønner, mens rødt område bør vurderes med tanke på
grunnvannsuttak fra løsmasser. Ved utvelgelse av disse områdene er det lagt vekt på:
• Geologiske forhold (bergartstype, svakhetssoner i fjellet og fjellets oppsprekking)
• Hydrologiske forhold (størrelsen på nedbørsfelt, infiltrasjonsforhold)
• Avstand til forsyningssted
• Framkommelighet med maskinelt utstyr
• Potensielle forurensningskilder og mulig konflikt med andre brukerinteresser
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Figur 8: Kart viser aktuelle områder for grunnvannsundersøkelser.

På bakgrunn av utredningen av aktuelle vannkilder konkluderes det med at grunnvann fra
borede fjellbrønner er den best egnede metoden for vannforsyning til industriområdet, og at
område 4 er best egnet til brønnetablering. Dette begrunnes med:
• Nærhet til forsyningsområde
• Grei adkomst med kort avstand fra vei
• Området ligger i trygg avstand til potensielle forurensningskilder som avrenning fra
hovedveien og planlagt bensinstasjon ved veikrysset på Sandvikeidet
• Det er kartlagt flere sprekkesoner/svakhetssoner i området
• Det går en bergartsgrense mellom glimmerskifer og amfibolittisk gneis gjennom
området, og boringer nær bergartsgrenser kan gi godt resultat
Et industriområde skal etter sentrale retningslinjer ha en brannvannskapasitet på 50 liter/sekund.
Dette kravet vil i så fall bli dimensjonerende. Det må etableres et høydebasseng for å sikre
tilstrekkelig mengde slokkevann. Hvis brannvann skal kunne leveres i to timer, blir
magasinstørrelsen ca. 360 m3.
Brannvannbasseng og hus for pumper og rensetrinn plasseres på et platå to meter over
bakkenivå vest i planområdet. Dette gir fall på vannledning fra bassenget til bygninger.
Sammenlignet med dagens situasjon kan en utbygging få konsekvenser for vannforsyning til
naboeiendommer. Dette gjelder særlig de fire eiendommene like øst for planområdet som har
vannforsyning fra en bekk like ovenfor området. Disse kan miste kilden ved sprengning i området.
Potensielt forurenset overvann kan eventuelt påvirke vannkilder til andre eiendommer. Det er
derfor viktig med en kontrollert avrenning fra området. Dersom eksisterende vannkilder blir
påvirket av utbyggingen, kan eventuelt berørte parter tilbys vann fra det nye
vannforsyningsanlegget.
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7.

ROS-ANALYSE
I ROS-analysen skal det tas utgangspunkt i oversiktsanlysen i veileder fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap. Som utgangspunkt anses både naturfarer (grunnforhold, skred,
lokalklima/ekstremvær) samt menneskeskapte forhold (miljøforurensning, trafikkfare, mm) som
aktuelle deltema i ROS-analysen.
For å kartlegge risiko bruker Rambøll en sjekkliste som grunnlag for- og gjør analyse av
sannsynlighet, konsekvens og risiko. Krav om ROS-analyse er iht PBL § 4-3.
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8.

INNKOMNE INNSPILL FRA VARSEL OM OPPSTART
Her kommer en oppsummering av innspill til planprogrammet etter høring og offentlig ettersyn,
før endelig fastsetting av planprogrammet.
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VEDLEGG 1
PLANINITIATIV
VURDERING AV FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING
NOTAT OM MASSEBALANSE
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