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1 Innledning  

Planforslaget er utarbeidet av Lyngen kommune med bistand fra COWI. Tiltakshaver er 

Lyngen kommune.  

Formålet med planen er å tilrettelegge for gode næringsområder og havnevirksomheter 

knyttet til næringsklyngen i Furuflaten. 

Beslutning om å utarbeide reguleringsplan for området ble tatt i formannskapet 

27.09.2016. Oppstartsmøte ble avholdt 05.08.2016 og oppstartsannonsering skjedde 

17.08.2016.  
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2 Planprosess og medvirkning 

Oppstart av planarbeid ble sendt med brev til berørte parter den 16.08.16, og varslet 

samme dag i avisa "Framtid i Nord" og på kommunens nettsider, med frist for innsending 

av merknader 19.09.16. Forslagsstiller har mottatt 6 merknader per brev og e-post. 

Sammendrag av, og kommentarer til merknadene følger i eget vedlegg (Bilag B). 

Under utarbeidelse av planforslaget ble det holdt dialog med ulike offentlige instanser, 

bl.a. Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Norges vassdrags- og 

energidirektoratet (NVE) og Statens vegvesen (SVV).  
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3 Dagens situasjon 

3.1 Beliggenhet og veiforbindelser 
Vollnes ligger i Lyngen kommune, ca. 100km fra Tromsø, 15km sør for Lyngseidet, og 1km 

sør for Furuflaten industriområde, i nærheten av kommunegrensen til Storfjord kommune. 

Området ligger langs fylkesvei (Fv.) 868, som er hovedvegforbindelsen mellom Lyngseidet 

og E6/E8. Det er ca. 25km til krysset med E8. Fv.868 er en viktig veg for næringslivet på 

Lyngenhalvøya.  

 

 

Figur 1 Lokalisering av Vollnes i Troms fylke og i Lyngen kommune (kilde: Norgeskartet, Kartverket) 

 

C VOLLNES 

VOLLNES 
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Lyngen kommune har ca. 2800 innbyggere, av disse bor ca. 250 i Furuflaten. Furuflaten er 

et viktig nærings- og industriklynge i Troms. Næringsparken omfatter ca. 10 større 

bedrifter samt mindre bedrifter og en bedriftsinkubator (Intek Lyngen). Klyngen bidrar til 

støtte ved nyetableringer og utveksling av kunnskap og kompetanse.  

Industrien sysselsetter mer enn 130 personer i Furuflaten, og har en total omsetning på 

stedet på noe over 300 millioner kroner. Viktige næringer i klyngen er plastikkindustri, 

metal, båtbygging, avfall og IT.  

Vollnes ligger noen hundre meter sør for Furuflaten. Per i dag er området brukt som 

nærings- og lagerområdet av 2 næringsbedrifter, én innen produksjon av miljøvennlige 

forbrenningstoaletter (Cinderella Eco Solutions) og én innen produksjon av rør og tanker 

(Haplast). Cinderella Eco Solutions AS har en produksjonshall i området. Haplast AS bruker 

området til lagring og lossing av større lengder rør.  

 

CINDERELLA ECO SOLUTIONS 

 

Cinderella produserer en miljøvennlig forbrenningstoalett for kunder i Norge og utlandet. 

Hovedfabrikken ligger på Vollnes. Cinderella har totalt 33 medarbeidere. Bedriften har 

også kontorsteder i Bergen og Oslo, og salgssteder i utlandet.  

HAPLAST 

 
 

Haplast produserer og selger vann- og avløpskummer, trykkrør, overvannsrør og store 

tanker, laget av polyetylen (PE). Haplast er en underleverandør til aktører i VA markedet 

og leverer spesialprodukter til industrikunder / diskeindustrikunder / privatmarkedet. 

Haplast har produksjonssted i Furuflaten, og har 24 ansatte.  
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3.2 Planområdets avgrensing og beskrivelse 
 

 

Planområdet er avgrenset av Fv.868 i 

vest og Lyngenfjorden i øst. Terrenget 

stiger relativt bratt vestover. Fv.868 er 

inkludert i planområdet, da 

planområdet må ses i sammenheng 

med offentlig veg, bl.a. for adkomst 

(kryss) og kollektivholdeplass.  

 

 

 

Figur 2: Planforslagets avgrensing 

 

3.3 Planstatus 

3.3.1 Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord (2014-2024) 

 

 

Vollnes er regulert i Kystsoneplanen som 

næringsbebyggelse/næringsvirksomhet. 

Hensynssonene i Lyngsfjorden / 

Storfjorden ligger utenfor 

planavgrensningen, og berører derfor 

ikke planen1. Kraftledninger er lokalisert 

nord for planområdet mot Furuflaten, 

utenfor planområdet. En gyte- og 

fiskeområde ligger også utenfor 

planområdet.  

                                                           
1 Hensynssonen i kystsoneplanen ligger ca. 75m fra strandlinja, mens planavgrensning for 
planområdet går ca. 30m fra strandlinjen.  
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3.3.2 Fylkesplan for Troms 20134-2025 

Tiltaket er i tråd med fylkesmålsetninger angående næringsutvikling og arealpolitikk 

og samferdsel.  

› Strategiplan for næringsutvikling i Troms: en målsetning er å bygge opp næringsmiljø 

og næringsklynger i Troms, bl.a. satsninger som kan gi ringvirkninger til 

omkringliggende næringsliv. Dette gjelder bl.a. plastindustrimiljøet i Lyngen.  

› Samferdsels- og samfunnsinfrastruktur: veiinfrastruktur har stor betydning for 

næringsutviklingen. Også kommunal infrastruktur som f.eks. næringsarealer, 

industrikaier, veg, vann og avløp m.m. er viktig for å sikre en positiv utvikling i Troms.  

› Arealpolitiske retningslinjer. Arealforvaltningen skal være forutsigbar og legge til 

rette for god og bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling basert på oppdatert 

kunnskap og godt planverk i kommunene. Klimatilpasning vil bli ett mer sentralt 

tema fremover. Klimatilpasningen skal gjøre samfunnet mer robust mot sannsynlige 

konsekvenser av pågående klimaendringene.  

3.3.3 Kommuneplanens arealdel Lyngen 2014-2026, 
2014 

 

 

Figur 3: Utsnitt av kommuneplanens plankart for området Furuflaten - Vollnes 

 



Lyngen kommune 

 

11

 Området er regulert til næring. Følgende formål fra kommuneplanen berører 

planområdet:  

› Plankrav for området for næringsbebyggelse N3: "I området som på plankartet er 

merket med -N3- kan arbeid og tiltak som nevnt i lovens §20-1, samt fradeling til slike 

formål, ikke finne sted før det foreligger godkjent reguleringsplan." 

› Naustområdet NA4 

› Hensynssone H 310_21: fareområde for snøskred "Furuflaten sør". "I områder som 

på plankartet er vist med fareområder merket H310 (rød skravur), tillates ikke 

etablering av ny bebyggelse i byggeområder, områder for spredt utbygging eller i 

LNFR-områder, før det foreligger en fagkyndig utredning og dokumentasjon av 

tilstrekkelig sikkerhet.  

› Hensynssone H390: fareområde for kvikkleire. "I områder som på plankartet er vist 

med fareområder merket H390, nr.1 (rød skravur), tillates ikke etablering av nye 

tiltak før det foreligger en fagkyndig utredning og dokumentasjon av tilstrekkelig 

sikkerhet." 

› Hensynssone H320_2, hensyn til fjellskred/oppskyllingshøyde. "I områder som på 

plankart er vist som oppskyllingshøyde, merket H320-2 til6 (rød skravur), tillates ikke 

etablering av ny bebyggelse, før kravene i TEK 10§7-4 er oppfylt."  

› Energi/klima: "Alle detaljplaner skal utarbeides med mål om å legge til rette for 

fremtidsrettede miljø- og klimaløsninger." 

› Havnivå/stormflo: "Laveste golvnivå for ny bebyggelse skal ha minimum kotehøyde 

på 5,0m" 

› Trafikksikkerhet: "Hensynet til trafikksikkerhet skal ivaretas i alle utbyggingsplaner og 

krav til veiutforming skal følge Statens vegvesens vegnormaler."  

3.3.4 Gjeldende reguleringsplaner 

Det finnes ingen gjeldende reguleringsplan eller kjent pågående planarbeid for 

området per i dag.  
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4 Planforslaget 

4.1 Vurdering av krav til konsekvensutredning 

4.1.1 §2 Planer som skal alltid utredes 

Planen skal behandles etter forskriften dersom den bl.a. inneholder tiltak nevnt i vedlegg I. 

Av tiltakene nevnt i vedlegget er 2 mulige aktuelle for området: 

• Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg 

til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr eller 

et bruksareal på mer enn 15.000 m2.  

Kommentar: Planforslaget er i tråd med overordnede planer som har avsatt 

arealer til industri- og næringsformål før. Planbeskrivelsen beskriver de ulike 

aspekter og konsekvenser av planen. Grunnundersøkelser er foretatt for hele 

Furuflaten-området. Planbestemmelser setter krav om nødvendige undersøkelser 

ved senere tiltak i planområdet.  

 

• Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1.350 tonn kan 

seile og anløpe. Ferjekaier inngår i punkt 17.  

Kommentar: Havneanlegg eksisterer allerede. Kystverket har ikke varslet noe krav 

om konsekvensutredning ved innspill til oppstartsvarsling.  

 

4.1.2 Planer etter §3 som skal vurderes etter vedlegg iii 

Følgende tema utløser krav til behandling etter forskriftene2.   

 Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn 

Vurdering og kommentar 

a) Vernede områder (Naturmangfoldloven) Nei  

b) Kulturminner og kulturmiljø Nei 

c) Laksebestand Nei  

d) Utvalgte naturtyper Nei  

e) Særlig viktige områder for friluftsliv Nei  

f) Verdifull landskap Nei  

g) Samisk utmarksnæring/reindrift Nei  

                                                           
2 FOR-2014-12-19-1726, trådde i kraft 01.01.2015.  
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h) Omdisponering landbruksområder Nei  

i) Vesentlig økt luftforurensning Nei3  

j) Vesentlig økt utslipp klimagasser Nei 

k) Risiko alvorlige ulykker Nei ( se pkt. 4.4.13) 

l) Konsekvenser for befolkningens helse Nei  

m) Påvirkning av miljømessig sårbarhet Nei (se pkt. 4.4.13) 

n) Omfattende bruk av naturressurser Nei (se pkt. 4.4.7) 

o) Vesentlige konsekvenser for tilgjengelighet Nei (se pkt. 4.4.3 og 4.4.8) 

p) Statlige retningslinjer/rikspolitiske bestemmelser Nei (se bl.a. pkt. 4.4.12) 

4.2 Plankartet 

Formålet med reguleringsplanen er å: 

› Sikre nødvendig industriarealer for Vollnes 

› Sikre nødvendige havnearealer til maritim virksomhet, lagring og frakting fra kaia 

› Sikre gode og trygge transportvilkår til og fra området 

Planområdets totale størrelse er på ca.32 daa. Arealene deles inn i industriformål og 

havnerelaterte formål. Gode adkomstmuligheter søkes tilrettelagt gjennom 

samferdselsformål. I sørlig del av planområdet utvides industriområdet slik at Cinderella 

kan utvide produksjonsstedet ved behov. I nord foreslås en utfylling og regulering til 

havneformål. Området kan brukes bl.a. av industrivirksomheter på Furuflaten i forbindelse 

med transport til sjøs og evt. korttidslagring. Kaiområdet utvides noe i lengde (50m) for å 

sikre bedre lossemuligheter i fremtiden. Areal avsettes til internvei og nytt krysningspunkt 

med Fv. 868.  

 

                                                           
3 Planen viderefører dagens virksomheter. Ny utvidelse brukes først og fremst til havneformål og korttidslagring.  
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Figur 4: Planutkast for området.  Figur 5: Dagens situasjon i Drag sentrum (ortofoto, kilde: 

Norgeskart) 

Areal til bebyggelse er avsatt i tilknytning til veiarealene. Mot havet tilrettelegges det for 

maritim virksomhet (kai). Utnyttelsesgrad fastsettes. Byggegrense settes generelt til 4m.  

4.3 Arealregnskap 

Feltnavn Formål Areal i daa 

BKB Industri/lager 6 daa 

SK Kai 1,3 daa 

SHA Havn 4,5 daa 

SVG Veg – annet grøntareal 1,4 daa 

SV Veg 3,5 daa 

BUN Badehus/naust/uthus 1,5 daa 

VHS Havneområder i sjø 15 daa 



Lyngen kommune 

 

15

4.4 Beskrivelse 

4.4.1 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet 

› Trafikk på Fv.868 

Fv.868 har 250 ÅDT (årsdøgntrafikk), hvorav 8% tunge kjøretøy. Trafikkmengde er lave. 

Selv med en trafikkøkning oppstår det ingen kapasitetsproblemer for strekningen eller for 

avkjørselen fra planområdet til Fv. 868. Planområdet ligger ca. 3m nedenfor Fv.868. 

 

Figur 6: Fv.868 langs planområdet (kilde: Google Maps) 

› Trafikk til og fra planområdet 

Cinderella Eco Solutions estimerer inn til 20-30 kjøretøy per dag i en fremtidig 

situasjon til og fra bedriften. I tillegg kommer 1-2 semi-trailer eller lastebiler. Haplast 

har mere uregelmessig trafikk, ca. 1-2 kjøretøy/uke. Intern trafikk fra planområdet 

forventes derfor å være under 100 ÅDT i fremtidig situasjon.  

› Interne trafikkløsninger 

Produksjonslinjen i bygget til Cinderella er fra sør til nord. Det er derfor behov for 

levering av råvarer i sør, og av ferdigvarer i nordenden.  

For HaPlast er behovet tilstrekkelig manøvreringsareal for en dimensjonerende 

kjøretøy på litt over 25m lengde, samt kaiområde som kan ta imot en båt med ca. 

40m lengde og 10m bredde. Kaifronten bør dog være minst 50m lang. Det er også 

behov for lagringsareal for lengre plastrørlengder i påvente til frakting med båt.  

› Mulig ny vegforbindelse til Furuflaten 

Flere lokale næringsaktører har fremmet forslag om ny veiforbindelse fra Furuflaten 

til havneområdet ved Vollnes i en mulig utfyllingsområde på nedsiden av dagens 

Fv.868. Selv om det per i dag ikke foreligger noen konkrete planer for ny veg så tar 
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denne planen høyde for at det kan komme veg ved å avsette tilstrekkelig areal til 

formålet.  

 

Figur 7: Utsnitt av presentasjon av næringsmøte i Furuflaten (kilde: Haplast AS) 

› Busstrafikk 

Nærmeste registrert holdeplass er "Furuflaten", ca. 500m nord for planområdet, der 

linje 4604 holder. Linjen har 3 avganger i døgnet, derav en i rushtiden om morgen 

(07.30-08.30) og to i ettermiddagen (14.00-15.00 og 16.20-17.20). I Lyngseidet og 

Nordkjosbotn finnes bussforbindelser til Tromsø og Narvik.  Bussholdeplassen ligger 

innen gangavstand til planområdet. For å ta høyde for en eventuell utvidelse av 

næringsområdet samt styrket satsing på kollektivtransport foreslås i samråd med 

Statens vegvesen å regulere ny bussholdeplass i planen.  

 

Figur 8: Bussholdeplass nær Vollnes (kilde: reiseplanlegger fylkestrafikk Troms) 

                                                           
4 Nordkjosbotn – Oteren – Furuflaten – Lyngseidet.  
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Bussholdeplassen plasseres etter krysset med adkomstvegen til planområdet iht. 

SVVs anbefalinger. Kantstoppløsning anses som tilstrekkelig, ved mangel på fortau. 

Venteareal har 2,5m bredde og 8m lengde, iht. SVVs "kollektivhåndboka" (V123). 

Bredden på 2,5m tillater snumuligheter for rullestol samt vinterdrift. Løsningen 

krever allikevel senere fraviksbehandling iht. SVVs veileder.  

› Gående og syklende 

Antall gående og syklende for området er lavt. Antall er noe høyere i 

sommerhalvåret enn i vinterhalvåret.  

› Trafikksikkerhet 

Det er én registrert ulykke i Nasjonal vegdatabank nært område: 

2007-01-

29 

Enslig kjøretøy 

kjørte utfor på 

venstreside av 

høyrekurve 

Lettere 

skadd 

 

Figur 9: 

Utsnitt av 

SVVs NVDB 

for Vollnes-

området; 

lokalisering 

av ulykker 

 

Hverken skadeomfang eller antall hendelser tilsier at strekningen er spesielt 

ulykkesbelastet. Regulering følger Statens vegvesens standard og bidrar derfor til 

tryggere forhold for veibrukere.   

› Internveg 

Internvei bør dimensjoneres som adkomstvei til industriområder (A2) ifølge SVVs Håndbok 

N100, med 7m bredde. SVV anbefaler en fartsgrense på 50 km/t, men det kan vurderes 

skiltet lavere fartsgrense her (f.eks. 40) da strekningen er kort, med blandet trafikk, og 

innebærer en del manøvreringer.  
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Figur 10: Normalprofil for atkomstveg til industriområdet (iht. SVVs håndbøker) 

Internveg forbinder Fv.868, kaiområdet samt en mulig fremtidig utvidelse i nord mot 

Furuflaten industriområde. Det tillates også manøvrering i industri- og 

havnearealene ved siden av adkomstvegen. I praksis blir både veg- og havnearealet 

brukt som sirkulasjonsareal. Se Bilag E for sporingsanalyse for en dimensjonerende 

kjøretøy med 25m lengde.  

› Stigningsforhold for internvegene: detaljert stigning beregnes ved prosjektering. Det 

antas at vegstrekningen inn til kai har en lengdefall på ca. 1%, med "lavbrekket" ved 

kaiområdet. Toppunktet på den internvegen vil da kunne ligge ca. i krysset mellom 

de 3 armer til internvegen, på en høyde på ca. 4,5moh. Mellom det interne krysset 

og Fv.868 forventes stigning å være rundt 5-6%.  

 

Figur 11: Skisserte stigningsforhold for intern vegnett, som må detaljeres nærmere ved 

detaljprosjektering 

› Kryss med Fv. 868 
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Pga. lave trafikkmengder er ett enkelt T-kryss uten trafikkøy eller ekstra svingefelt 

tilstrekkelig. Plassering er valgt noe nord for dagens kryss for å forenkle mulig 

utvidelse av industriområdet, bedre tilgjengelighet for tunge kjøretøy samt redusere 

dagens stigningsforhold. Siktlinjer er vist på plankartet og er iht. SVVs krav.  

› Parkering 

Parkering er tillatt på industriarealet. Det skal være tilstrekkelig arealer for minst 20 

kjøretøy.  

4.4.2 Havneområdet  

Inkluderer formålene havneområde i sjøen, kai og havneområdet.  

Dagens kai er betegnet som "Hamnvik Furuflaten" i Norges havnedatabase. Kaifronten har 

ikke ISPS-sikring. Per i dag er det registrert lite skipstrafikk gjennom AIS-systemet til- og fra 

området. Generelle skipstrafikkmengder er svært lave. Kaiområdet med en regulert 

lengde på noe over 50m skal være tilstrekkelig for fortøyning av båter. Havområdene er 

grunne mot land, innenfor planområdet. Havområdets utstrekning på plankartet er 

begrenset (ca. 30-40m fra strandkanten).  

Havneområdet kan benyttes til korttidslagring. Havneområdet skal også ha tilstrekkelig 

areal for lagrings- og manøvreringsbehov. Gode transportløsninger skal sikre flyt av varer 

mellom havneområdet og kaia, men også mellom havneområdet og veinettet.  

 

HaPlast har behov for ca. 

600-1000m2 

lagringsareal for 

rørlengder inn til 25m. 

For tiden er det stort sett 

to type rør som 

produseres og lagres før 

frakting om bord på 

båter: lengre rør opp til 

25m, og kortere 

rør/sylindere for lagring 

av kjemikalier, ofte med 

dobbelt bunn, og en 

diameter på 3-4,5m. 

Bildene til venstre viser 
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frakt av Haplasts 

rørelementer på båt.  

 

4.4.3 Industriområdet 

Industriområdet er utvidet iht. dagens situasjon for å tillate fremtidig utbygging. 

Sporingsanalyse er utført for å tillate varelevering både på nord- og sørenden av bygget. 

Byggegrense er satt til 4m fra eiendomsgrensen, samt 20m fra Fv.868 iht. avklaring med 

SVV.  

En mindre fjellknaus (se Figur 12) foreslås fjernet som del av planforslaget. Fjerning 

forbedrer bl.a. sikten langs vegen. En egen bestemmelsesområde er innarbeidet i 

plankartet.  

 
 

Figur 12: Lokalisering av mindre fjellknaus som fjernes ifm. planen, mellom industriområdet og 

fylkesveien (kilde veibilde: Google Street View).  

4.4.4 Naustområdet 

Sør i planområdet er det i dag naust. Disse foreslås bevart i planen og regulert med formål 

uthus/naust/badehus. Byggegrense settes med samme avstander som for industriområde.  

4.4.5 Støy 

Planen medfører ingen betydelige nye støykilder. Veitrafikkstøy er vurdert med forenklet 

metode iht. Retningslinje til behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)5. Se Bilag D. 

Bebyggelse langs vegen ved planområdet ligger utenfor gul støysone iht. beregningene.  

                                                           
5 Beregnet bredde rød støysone = 5m, gul støysone = 20m, basert på matrise i forenklet metode i T-
1442.  
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4.4.6 Kultur- og naturverdier 

Det er ikke registrert kulturminner eller verdifulle naturmiljøer innenfor planområdet.  Det 

er få naturområder igjen innenfor planavgrensningen. Planforslaget tilrettelegger for en 

vegetasjonsskjerm mellom fylkesveien og industriområdet. Det finnes noe strandsone og 

noe vegetasjon i nord og i sør av planområdet. Naustområdet i sør er bevart på plankartet.  

4.4.7 Landskapsvirkning 

Terrenget er relativt bratt og området ligger nedenfor veien. Ny reguleringsplan vil ikke 

medføre noen betydelige visuelle endringer i landskapsbildet.   

4.4.8 Universell utforming 

Selve planområdet er flat og godt tilgjengelig. Dagens adkomstveg har en stigning på ca. 

8%. Planområdet har få besøkende unntatt de som jobber der.  

4.4.9 Landbruk, skogbruk og reindrift 

Det er ikke skog-, landbruk eller reindrift i planområdet.  

4.4.10 Friluftsliv 

Planområdet brukes per i dag stort sett til næring. Området er lite brukt til friluftsliv. 

4.4.11 Barn og unges interesser 

Industriområdet forventes lite besøkt av barna. Veiareal i planområdet er flat og 

universelt utformet.  

4.4.12 Handel 

Området tilrettelegger ikke for handelsareal.  

4.4.13 Samfunnsberedskap og sikkerhet 
Det er utarbeidet en egen ROS-vurdering for planforslaget av kommunen og COWI (se 

Bilag C). Risiko er belyst, og for vesentlige risiko er avbøtende tiltak beskrevet. 

Risikomomenter som er vurdert å utgjøre en fare er skred, flom og høyspentledningen.  
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Figur 13: Aktsomhetsområde 

for snøskred i NVEs kartatlas 

(lys rosa: utløpsområde) 

Figur 14: Aktsomhetsområde 

for jord- og flomskred (kilde: 

NVEs kartatlas) 

Figur 15: Fareområdet 

flodbølge (kilde: NVEs 

kartatlas) 

Nærhet til havet medfører sikringsbehov og fastsetting av en tilstrekkelig kotehøyde for 
bebyggelse over havet. Det er utarbeidet en geoteknisk rapport og en miljøundersøkelse 
av sedimenter. Hele planområdet ligger under marin grense. Skred er vurdert. 
Hensynssoner med egne bestemmelser er fastsatt for oppskyllingshøyde for flodbølge, for 
snøskred og for kraftledningen gjennom planområdet.  

• Rambøll har utført grunnundersøkelser i området og utarbeidet en egen rapport 
("Stabilitetsvurdering for fylling i sjø", Bilag F). Rapporten konkluderer med bl.a. 
noen svakere lag i nordlig del av planområdet, og forslag til begrensning av 
utfylling der. Reguleringsplankartet som er utarbeidet for Vollnes følger anbefalt 
avgrensning nord for eksisterende kai. Rapporten anbefaler også at min. 
utfyllingshøyde blir 3,4moh for å ta hensyn til klimaendringer og havnivåstigning. 
Med hensyn til rapporten er det innarbeidet planbestemmelse for 
utfyllingsområdene i Vollnes med min. utfyllingshøyde på 3,5moh.  

• Rambølls andre rapport ("Sedimentundersøkelse") viser at konsentrasjoner for 8 
metaller samt andre skadelige stoff er ikke ligger over grenseverdi for 6 
prøvepunktene, med unntak av stoffet Tributyltinn (TBT), med moderat til dårlig 
overskridelse i 2 av prøvene, mellom havneområdet og naustområdet. Området 
med negative verdier er ikke ett område som skal fylles ut iht. plankartet. 

• Skredvurdering (NVE, 17.02.2017): vurderingen omfatter både jord- og 
flomskred, og flodbølge som følge av fjellskred. Fare for jord- og flomskred er 
vurdert lavere enn 1/1000 i årlig sannsynlighet, mens faren for fjellskred er 
vurdert høyere (mere sannsynlig). I NVEs rapport "Fare – og risikoklassifisering av 
ustabile fjellparti (77/2016) har vurdert 22 objekter med stor fare for fjellskred. 
Av disse kan 4 objekter utløse flodbølger som berører Vollnes: Jettan/Indre 
Nordnes og Revdalsfjellet 1 og 2. 3 av disse 4har en sannsynlighet lavere enn 
1/1000, mens Jettan har en sannsynlighet mellom 1/100 til 1/1000. 
Oppskyllingshøyde er beregnet til ca. 4-5m ved Vollnes, men kan være opp mot 
11m avhengig av volumet til fjellparti som raser ut. Eksakt volum ved mulig ras er 
per i dag ikke presist kartlagt. For Jettan må det derfor tas hensyn til 
sikkerhetsklasse S2 i planarbeidet for Vollnes iht. TEK10. TEK10 setter 
restriksjoner for utbygging, men tillater utbygging der følgende vilkår er oppfylt: 

� Samfunnsmessig stor betydning av utbyggingen: utbyggingen 

styrker en strategisk lokal næringsklynge som er avhengig av 

utviklingsmuligheter for sine varer. Enhver lokalisering langs 
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Lyngenfjorden vil møte samme problemstilling ang. flodbølge. 

Vollnes er den nærmeste lokaliseringen til Furuflaten.  

� Personsikkerheten er ivaretatt: en tidlig varslingssystem samt 

muligheter for raskt evakuering oppover terrenget gjør området 

godt rustet iht. sikkerhet. Sanntidsovervåkning av Indre Nordnes 

og Jettan driftes av NVE. Beredskap, varsling og evakuering 

ivaretas av Lyngen kommunes overordnede beredskapsplan 

med tilhørende evakueringsplaner og delplan for fjellskred fra 

Nordnes. Overvåkingen medfører at ev eventuelt skred skal 

kunne varsles 72 timer på forhånd. Med en evakueringstid på 12 

timer skal utsatte områder være tømt for folk 60 timer før et 

eventuelt fjellskred med påfølgende flodbølge. Lyngen 

kommune har varsling via Tyfoner, radio/TV, telefonvarsling 

UMS og kommunens hjemmesider. Bygningene i Vollnes er ikke 

vanskelig å evakuere. Det er 50m avstand til høyreliggende 

terreng. Antall mennesker som oppholder seg i planområdet er 

begrenset.  

� Det finnes ikke alternative arealer: problemstillingen er den 

samme for hele Lyngsfjorden. Nærheten til Furuflaten gjør 

Vollnes det mest egnete område for kai.  

� Fysiske sikringstiltak: Min. høyde for bygninger og 

konstruksjoner er satt til 3,5moh, lavest golvnivå for ny 

bebyggelse er satt til 5,0moh. NVE har estimert at en flodbølge 

sannsynligvis har en høyde på 4-5m, så sikringstiltak ivaretar 

allerede risiko for evt. flodbølge på mindre enn 5m.  

� Utbygging er avklart i overordnet plan: området er regulert til 

næring i kommuneplan og er allerede i aktivitet som 

industriområde per i dag.  

� Kost-nyttevurdering viser at det ikke finnes gode alternativer 

langs Lyngsfjorden og at en lokalisering utenfor Lyngsfjorden vil 

være samfunnsmessig ugunstig og kostbart, ikke minst frakt av 

lengre rørlengder for Haplast. Generell økning av 

bygningsvolum i plankartet er begrenset.  

� Antall mennesker som oppholder seg til en hver tid i 

planområdet forventes å ligge under 25 personer. Det blir mest 

antall personer i vanlig arbeidstid, ca. 15-20 for Cinderellas 

produksjonsbygg, samt av og til noen personer for lossing av 

varer til/fra kai.  

• Øvrige risikomomenter er listet opp i ROS-analysen og avbøtende tiltak er 

innarbeidet i plankartet.  

4.4.14 Forurensning, CO₂-utslipp og energiforbruk 
Miljøundersøkelse er gjennomført (se Bilag G). Det er funnet opphøyde verdier av stoffet 
TBT ved sørlige prøvepunkter. Egne planbestemmelser er utarbeidet som avbøtende 
tiltak.  

Mere aktivitet øker CO₂ utslippene marginalt, men nærheten til Furuflaten industriområde 
bidrar til at sjøtransport er styrket og mere varer kan fraktes med båt framfor lastebil, noe 
som er positivt for globale klimagassutslipp.  
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Bilag A Varsel om planoppstart 



 

  

 ADRESSE COWI AS 

Stakkevollveien 41 

  9008 Tromsø 

 TLF +47 02694 

 WWW cowi.no 

 

 DATO 16. august 2016 

 SIDE 1/2 

 REF flwp 

 OPPDRAGSNR A086397 

VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING FOR VOLLNES 

INDUSTRIOMRÅDE I LYNGEN KOMMUNE 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet 

om igangsettelse av områderegulering for eiendommene Gnr./bnr. 67/9, 67/10, 67/113, 

67/63, og 67/98 i Lyngen kommune. Forslagsstiller er Lyngen kommune.   

COWI AS er utførende konsulent for planleggingen. 

Planområdet: 

Planområdet er i dag avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, 2014-2026 

for Lyngen kommune, vedtatt i 2014. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til 

rette for næringsbebyggelse og kai med tilhørende anlegg og vei. 

Planavgrensningen, som vist i vedlegget, omkranser et større område enn det som faktisk 

vil bli regulert til nevnte formål. Bakgrunnen for dette er å sikre en trafikksikker atkomst 

til planområdet, samt å kunne sikre andre interesser i området. Planområdet er avgrenset 

som vist på vedlagt kartutsnitt. Planområdet er på ca. 25 daa.  

Tiltaket er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning da området er avsatt til 

utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan for Lyngen kommune, og da nødvendige 

undersøkelser er gjennomført for området, bl.a. innen geoteknikk.  

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes: 

COWI AS 

Postboks 3636 

9278 Tromsø 

Kopi av merknader kan sendes: 

Lyngen kommune 

Strandveien 24 

9060 Lyngseidet 

Merknader kan også sendes med epost til flwp@cowi.no med kopi til 

post@lyngen.kommune.no 

Frist for merknader er satt til 19.9.2016 

 

NO 979 364 857 MVA 



 

  

 SIDE 2/2 

Etter at meldingsfristen er ute vil merknadene bli behandlet og planforslaget blir 

utarbeidet. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig 

ettersyn. Det vil da være anledning til å komme med merknader til planforslaget før 

videre politisk behandling.  

 

Med vennlig hilsen 

COWI AS 

 

Martin Jansson 

 

 

Kart med planområdet: 
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Bilag B Oppsummering og kommentarer til 
merknader ved varsel om oppstart 



 

SEPTEMBER 2016 
 

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VOLLNES INDUSTRIOMRÅDE, 
LYNGEN KOMMUNE, PLANID: 1938201604, SAKSNR. 2016/833 
BEHANDLING AV MERKNADER FRA OPPSTARTSVARSLING 

15.08.2016 – 19.09.2016  

 
 
 
 

 

 



Reguleringsplan for Vollnes industriområde, Lyngen kommune 

Behandling av merknader fra oppstartsvarsling 

 

3 

 

NR. 
 

NAVN OG ADRESSE, DATERT MERKNADSSAMMENDRAG FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR, 26.11.2014 

1 Statens Vegvesen – Region nord 
Postboks 1403, 8002 Bodø 
13.09.2016 

SVV ber om at planen sendes til dem på forhåndshøring før 
planen legges ut til offentlig ettersyn. Videre anbefaler SVV at 
dens håndbøker legges til grunn i den videre planleggingen.  

Tas til følge. Planutkast skal drøftes med SVV før den legges ut på 
høring. 

a) Det skal legges til rette for gode og oversiktlige og 
trafikksikre kryssløsninger og gode løsninger for myke 
trafikanter.  

a) Tas til følge 

b) Det må vurderes om kollektivholdeplass bør innreguleres 
og opparbeides på fylkesvegen 

b) Tas til etterretning 

c) Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn. c) Tas til følge. 

2 Tromsø Museum - Universitetsmuseet 
Postboks 6050, 9037 Tromsø 
16.09.2016 

Tromsø museum ber om å oversende detaljopplysninger 
angående angående tiltak i sjø i god tid før offentlig ettersyn 
som grunnlag for vurdering av behovet for marinarkeologisk 
befaring.  

Tas til følge. Utkast til plankart samt mer detaljert beskrivelse av tiltak 
oversendes og drøftes med Tromsø Museum.  

3 Troms fylkeskommune 
Strandveien 13, 9296 Tromsø 
19.09.2016 

a) Kulturminner innenfor ansvarsområdet til fylkeskommunen 
er ikke berørt av planområdet. Det er lite sannsynlig at ukjente 
automatisk freda kulturminner blir berørt.  

a) Tas til følge. Rapport av grunnforholdene er utarbeidet. 
Kunnskapene om området vurderes som meget godt av kommunen. 
Reguleringsplanen er I tråd med kommuneplanen. Vurderingen til 
kommunen er at KU ikke er nødvendig.  

b) Nautområdet sør i planområdet bes bevart, of 
fylkeskommunen ønsker ikke at det skal tilrettelegges for evt. 
fylling eller andre tiltak som kan redusere det områdets 
bruksverdi.  

b) Tas delvis til følge for naustområde i sør av planområdet. De to 
mindre naust på kommunal tomt blir dela v industriområdet.   

4 Kystverket, 
Postboks1502, 6015 Ålesund 
21.09.2016 

a) Generelt positivt at det tilrettelegges for maritim aktivitet og 
virksomhet, også sjørettede industriarealer.  

a) Tas til etterretning 

b) Planbeskrivelse, evt. retningslinjer, bør opplyse om at tiltak i 
sjøen vil trenge tillatelse etter havne- og farvannsloven. 

b) Tas til følge.  

5 Synnøve Fagerhaug på vegne av 
Tove Kvingedal 
Gnr./Bnr. 67/63, 9062 Furuflaten 
14.09.2016 

a) Mailen sier at det ble inngått avtale med Lyngen kommune 
hvor dem beskriver at kommunen forpliktet seg å gi faren 
festerett til sjøtomt. Mailen beskriver ett forlik fra 1973 som 
bes tinglyst på eiendommen snarest. 

a) Tas til orientering. Temaet behandles separat til reguleringsplanen.  

6 Fylkesmannen i Troms 
Strandvegen 13, 9291 Tromsø 
14.09.2016 

Viser til Kommuneplanens arealdel for Lyngen kommune og 
retningslinjer for innsigelser. Har ingen øvrige merknader.  

a) Tas til etterretning.  
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Bilag C ROS-vurdering Vollnes 



Regulering Vollnes industriområde ROS-vurdering

1. Innledning

Plannavn Reguleringsplan Vollnes industriområde

Dato

Utført av Martin Jansson, Stig Kjaervik, Bjørn Eikeland

PlanID

2. Metode

Sannsynlighetsvurdering: Teoretisk mulig hendelse, men ikke kjent fra tilsvarende situasjoner

Sjelden hendelse (kan skje)

Periodisk hendelse (av og til)

Regelmessig hendelse (forholdet er kontunuerlig til stede)

Konsekvensvurdering Uvesentlige skader for miljø, personer eller systemer

Små person- og miljøskader, noe systembrudd uten reservesystemer

Personskader som medfører behandling, større miljø-/økonomiske skader. Systembrudd

Kan medføre dødsfall, langvarige miljøskader og langvarige systembrudd

Tiltaksvurdering for hendelser

Konsekvens

1 2 3 4

Sannsynlighet 4

3

2

1

4. Svært alvorlig

For hendelser hvor produktet av sannsynlighet og konsekvens medfører en risiko må avbøtende tiltak vurderes. Graderingen går fra grønn (ikke behov for 
avbøtende tiltak) til rød (behov for avbøtende tiltak).

24.09.2016

19382016003

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Vurderingen er gjennomført basert på Tromsø kommunens og Fylkesmannen i Troms sjekkliste for ROS i arealplaner, samt veiledere fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Mulige hendelser er basert på en generell vurdering. Aktuelle hendelsers sannsynlighet og konsekvens er vurdert, og 
avbøtende tiltak er foreslått for hendelsene som utgjør en hvis alvorlighetsgrad. 

1. Lite sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

3. Sannsynlig

4. Svært sannsynlig

1. Ubetydelig
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3. Vurdering

HENDELSE RELEVANS SANNSYNLIGHET KONSEKVENS SAMLET RISIKO

Naturfarer

1 Flodbølge grunnet fjellskred Ja 2 4

2 Flom Ja 2 3

3 Snøras/steinsprang Ja 3 3

4 Grunnforhold Ja 3 3

5 Radon Nei

6 Sterk vind Ja 2 2

7 Sårbar natur Nei

8 Vassdragsområder Nei

Menneskeskapte farer

9
Kritiske funksjoner (bru, havn, 
sykehus, …) Nei

10 Friluftsliv/rekreasjonsområde Nei

11 Forurensning Ja 3 3

12 Akutt forurensning Ja 2 2

13 Støv Nei

VURDERING/TILTAK

Industri- og båtvirksomhet: miljøkartlegging 

Ingen vesentlige risiko. Få boliger i nærheten. Lovverk skal 
følges. 

Tiltaket medfører ingen økning i faren 

Hensynssone flodbølge pga. Nordnesfjellet og Jettan. Vurdering 
av risiko iht. TEK10 og avbøtende tiltak beskrives. 
Skredvurdering. 

Ingen registrerte vassdrag i området

Havn berører industriaktiviteten på Furuflaten, men anses ikke 
som samfunnskritisk funksjon. 

Tiltaket medfører ingen økning i faren 

Aktsomhetsområde følom (bek). Bekkeflom må vurderes. Skredvurdering. 

Ingen inngrepsfrie naturområde eller kartlagte verdifulle arter

Aktsomhetsområde snøskred og steinsprang. Skredvurdering. 

Under marin grense: geoteknisk undersøkelse 

Ikke regulering av bolig

Området ikke spesielt vindutsatt if. Vindkart Norge
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14 Støy Ja 2 2

15 Kraftlinje Ja 2 3

16 Ulykke med farlig gods Ja 2 2

17 Trafikkulykker på veiene Ja 3 3

18 Ulykker i av- og påkjørsler Ja 2 2

19 Ulykker med gående/syklende Ja 1 3

20 Fallulykker Ja 2 2

21 Adkomst brannvesenet Ja 2 2

22 Kulturminner Nei

23 Ulykker i anleggsfasen Ja 2 2

4. Oppsumering av de viktigste avbøtende tiltak

1,2,3 Risiko for flodbølge/bekkeflom/skred: rapport skredvurdering fra NVE (Bilag H)+kommentar i planbeskrivelse
4 Grunnforhold: rapport geoteknisk undersøkelse Rambøll (Bilag F)

11 Forurensning: rapport miljøundersøkelse Rambøll (Bilag G)
15 Kraftlinje: faresone angis på plankartet (15m iht. rettningslinjer fra Statens strålevern)

16,17,21 Veiutforming, siktlinjer på plankartet iht. SVVs håndbøker

Aktsomhet ved sikring av kaiområde (skilt, stige, …)

Tilstrekkelig dimensjonering&sporingsanalyse

Ingen registrerte kulturminner i planområdet

Lover og forskrifter for anleggsgjennomføring

Vurdering iht. forenklet metode beskrevet i T-1442

Hensynssone innarbeides i plankartet

Trafikksikker veiutforming, sporingsanalyse

Utbedringer langs vegen/i kryss i plankart,bl.a. redusere en 
mindre fjellknaus som sperrer sikt

Utforming av kryss iht. SVVs handbøker, siktlinjer. 

Få gående og syklende i planområdet. Veiutforming iht. SVVs 
håndbøker, regulering av bussholdeplass
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Bilag D Støy vurdering – forenklet metode 
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Bilag E Sporingsanalyse dimensjonerende 
kjøretøy til havneområdet og 
normalprofil for ny adkomstveg 

FLWP
Rectangle

FLWP
Rectangle
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Bilag F Geoteknisk vurdering 
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Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

Dato  2016/03/18 

 

 

 

Rambøll 

Mellomila 79 

N-7493 Trondheim 

 

T +47 73 84 10 00 

F +47 73 84 10 60 

www.ramboll.no 

 

 

 

NOTAT 

Oppdrag Vollnes, Lyngen 

Kunde Lyngen kommune 

Notat nr. G-not-001 

Dato 2016/03/18 

Til WSP v/ Beate Németh 

Fra Rambøll Norge AS v/ Siri Johanson 

 

 

 

 

 

VOLLNES, LYNGEN – STABILITETSVURDERING FOR FYLLING I SJØ 

1. Bakgrunn 

Lyngen kommune planlegger å etablere en fylling langs Hovedvegen ved Vollnes. Oppfylt område skal 

brukes til industri/næring. Fyllingas opprinnelige ønskede plassering og utstrekning er vist på 

situasjonsplanen, tegning 1001. Rambøll Norge AS er engasjert av Lyngen kommune for å utføre 

geoteknisk vurdering av tiltaket.  

2. Grunnundersøkelser og grunnforhold 

2.1 Grunnundersøkelser 

I forbindelse med dette prosjektet er det utført en grunnundersøkelse i området. Det er utført totalt 12 

totalsonderinger og tatt opp 3 prøveserier. Resultater er gjengitt i vår datarapport G-rap-001 

1350014220 av 08.03.16. 

2.2 Topografi 

Den planlagte fyllingen skal etableres øst for Hovedvegen, rett nord og sør for Hovedvegen 34. Vegen 

ligger på en smal hylle mellom fjell og sjø. Vest for vegen er det bratt fjell i dagen. Sjøbunnen heller i 

østlig retning med varierende helning. Ved den nordlige delen av den planlagte fyllingen har sjøbunnen 

en helning på ca. 1:10-14. Ved den sørlige delen av den planlagte fyllingen, rett nord og sør for 

Hovedvegen 34, er terrenget noe brattere, med en gjennomsnittlig helning på ca. 1:4. Iht beregninger 

utført for industriområdet på Furuflaten er det valgt å legge fyllingen ut med høyde +3,4 (NN1954), for 

å ivareta faren for oversvømmelse ved fremtidig stormflo. 
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2.3 Grunnforhold 

Kvartærgeologiske kart viser at løsmassene i området generelt er registrert som forvitringsmateriale 

(figur 1).  

 

Figur 1: Kvartærgeologiske kart (www.ngu.no) 

Dette samsvarer med resultater fra grunnundersøkelser utført i området, som viser at løsmassene 

generelt består av friksjonsmasser av sand og silt med noe grus og sten. Dybden til fjell (fra havbunn) 

varierer fra 0,2-18,5m.  

3. Myndighetskrav 

For geoteknisk prosjektering gjelder følgende standarder: 

- NS-EN 1990-1:2002+NA:2008 (Eurokode 0) 

- NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 (Eurkode 7) 

- NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8) 

- Byggteknisk forskrift TEK10 

4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering 

Geoteknisk kategori 

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra 

standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori 2, med 

bakgrunn i «Konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller 

vanskelige grunn- eller belastningsforhold». 

Pålitelighetsklasse (CC/RC) 

Eurokode 0 tabell NA.A1(901) gir veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner 

og konstruksjonsdeler. Tabellen er delt inn i pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 1 til 4. Prosjektet vurderer 

å falle under kategorien «industrianlegg», og plasseres derfor i pålitelighetsklasse 2. 
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Prosjekterings- og utførelseskontroll iht. Eurokode 0 

Eurokode 0 stiller krav til graden av prosjekterings- og utførelseskontroll (kontrollklasse) hver for seg, 

avhengig av pålitelighetsklasse.  

Iht. tabell NA.A1(902) og NA.A1(903) i Eurokode 0 settes prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av 

geotekniske arbeider til kontrollklasse N (Normal). 

For prosjekteringskontroll iht. standarden gjelder grunnleggende kontroll og kollegakontroll. Uavhengig 

eller utvidet kontroll kreves ikke. For utførelseskontroll gjelder basis kontroll og intern systematisk 

kontroll. For tiltak i tiltaksklasse 2 vil det for geoteknikk være krav til uavhengig kontroll iht. SAK10. 

Seismisk dimensjonering 

Foreløpig vurdering av behov for seismisk dimensjonering for konstruksjoner på fyllinga er utført iht. 

Eurokode 8. Seismisk klasse er bestemt etter tabell NA.4(902), og fremtidige konstruksjoner forventes 

å komme i seismisk klasse II med seismisk faktor γl=1,0. Basert på grunnundersøkelser og 

løsmassemektighet er grunntype vurdert til grunntype E, iht. tabell NA.3.1. Forsterkningsfaktor er valgt 

til S = 1,7, iht. tabell NA.3(903). 

 

Spissverdien for berggrunnens akselerasjon for Vollnes er ag40Hz = 0,3 m/s2. Det gir referansespissverdi 

agR = 0,8·ag40Hz = 0,8·0,3 m/s2 = 0,24 m/s2. Grunnens dimensjonerende akselerasjon blir da ag·S = 

γl·agR·S = 1,0·0,24 m/s2·1,7 = 0,41 m/s2. Verdien er under utelatelseskriteriet for lav seismisitet som er 

agS < 0,49 m/s2, punkt 3.2.1(5)P. Tiltak vedr konstruksjoner må derfor trolig ikke dimensjoneres for 

jordskjelv.  

Behov for seismisk dimensjonering av eventuelle bygg og/eller konstruksjoner på fyllinga må 

kontrolleres i forbindelse med prosjektering av disse.  

Flom og skredfare 

I henhold til TEK10 § 7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom og skred). I 

følge NVEs karttjeneste www.skrednett.no ligger eiendommen innenfor et område som er registrert som 

utløpsområde for snøskred, potensiell jord og flomskredfare, og bak flodbølge-oppskyllingspunkt. Det 

må vurderes om disse farene er reelle og hvilke tiltak som evt. må iverksettes. Høyde på fylling mhp 

fremtidig stormflo (200 års gjentaksintervall) ansees som ivaretatt med utgangspunkt i flomvurdering 

utført for Furuflaten industriområde i 2015. 

Det er ikke påtruffet kvikkleire eller sprøbruddmateriale i området, og tiltaket ligger ikke i en registrert 

kvikkleiresone eller i utløpssonen for en kvikkleiresone. Prosjektet er således ikke utsatt for 

kvikkleireskred. 

Partialfaktorer og laster 

Bestemmelse av partialfaktorer for jordparametere er utført iht. Eurokode 7, tabell NA.A2. Det er antatt 

krav til minimum partialfaktor på 1,25 for effektivspenningsanalyse og 1,4 for totalspenningsanalyse. 

  

http://www.skrednett.no/
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5. Beregningsgrunnlag 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i våre vurderinger: 

- Ytterkant topp fylling som vist på situasjonsplan, tegning 1001.  

- Fylling til kote +3,4. 

- Sjøbunn iht. sjøkart fra norgeskart.no  

- Terrenglast på fylling lik 13 kPa. 

- Det er benyttet en grunnvannsstand lik laveste observerte vannstand i beregningene, som ved 

Vollnes tilsvarer kote -2,2. Det er antatt hydrostatisk poretrykksfordeling ved dybden. 

- Fylling utføres av sprengstein. 

- Helning på fyllingsfront lik 1:1,5 eller slakere. 

- Fyllingsfront og fot skal erosjonssikres. 

- Høydereferanse NN1954 (NB – sjøkoter vist på tegning 1001 er iht sjøkartnull) 

 

6. Materialparametere 

Løsmassenes materialparametere er bestemt/tolket fra utførte totalsonderinger, prøvetaking og 

erfaringsverdier, blant annet hentet fra Statens Vegvesens V220. En oppsummering av benyttede 

materialparametere er gitt i tabell 1. 

Tabell 1: Materialparametere benyttet i beregningene 

Material γ [kN/m3] φ [grader] c' [kPa] 

Sprengsteinsfylling 19 42 0,0 

Vegfylling 20 38 0,0 

Sand 19 33 3,0 

 

7. Stabilitet 

Det er tegnet opp 5 profiler for området (1-5) som vurderes som representative. Profilenes plassering er 

vist på situasjonsplan, tegning 1001. Profil 1, 3 og 5 vurderes som mest kritisk og representativ for 

tiltaket, og det er derfor utført stabilitetsberegninger for disse. Beregningene er utført ved hjelp av 

dataprogrammet GeoSuite Stability. Det er utført effektivspenningsanalyse for situasjon med etablert 

fylling. Totalspenningsanalyse vurderes som ikke relevant med de eksisterende grunnforhold. Det er 

utført beregninger med sirkulære skjærflater. Beregningsprofilene er vist på tegning 1002-1004. 

Stabilitetsberegninger 

For området sør for kaia (Hovedvegen 34) får vi tilfredsstillende stabilitet med ytterkant topp fylling lik 

opprinnelig løsning, vist på tegning 1002, og med helning lik 1:1,5 på fyllingen. Som kommentert lenger 

nede må nordlige del her justeres litt på grunn av sjøbunnens forventede helning.  

For området nord for kaia viser beregningene anstrengt stabilitet for den sørlige delen av området 

(tegning 1003), men god stabilitet i den nordlige delen av området (tegning 1004), for den opprinnelige 

ønskede geometrien av fyllinga.  

På grunn av den anstrengte stabiliteten rundt profil 2 og 3 anbefaler vi å redusere fyllingas utstrekning i 

området rett nord for Hovedvegen 34. For å oppnå like stort areal som opprinnelige forslag kan man i 
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stedet øke fyllingas utstrekning helt nord i området, da det her er langgrunt og god stabilitet. Ytterkant 

topp fylling må legges minst 15 m bak kote -5 (iht NN1954), over hele området. Dette medfører at 

fyllingen også reduseres noe rett sør for kaia. Foreslått utstrekning av fyllinga er vist på tegning 1001.  

Det for vil være behov for å kontrollere dybdene i området ved fyllingsfot før fyllingsarbeidene starter. 

Det forutsettes at det benyttes sprengstein i fyllinga, og at fyllingsfront og fot erosjonssikres.  

8. Setninger 

Løsmassene under fyllinga består hovedsakelig av friksjonsmasser av sand og silt, med varierende 

tykkelser fra et par meter til >20m. Det er ikke utført ødometerforsøk på opptatte prøver for vurdering 

av massenes setningsegenskaper. Det forventes at setningene over fyllinga kan variere noe på grunn av 

varierende dybde til berg over området. Setningene forventes primært å komme i løpet av 

oppfyllingsperioden. Egensetningene av selve fyllinga er avhengig av komprimering under utlegging, og 

kommer i tillegg til setninger fra originale masser. Dersom det planlegges å etablere bygg på fyllinga 

like etter utfylling må setningsutviklingen kontrolleres under og etter utfylling. 

Eventuelle bygg på fyllinga 

Det er i de innledende beregningene tatt utgangspunkt i en terrenglast på fylling lik 13 kPa. Størrelsen 

på denne lasten vil avhenge av hva området skal brukes til. Eventuelle bygg vil medføre en 

tilleggsbelastning som kan påvirke stabiliteten negativt. Setninger og fundamentering må også vurderes 

for eventuelle bygg og konstruksjoner. Dette må tas hensyn til i detaljprosjektering av 

konstruksjonen(e).  

9. Oppsummering 

Det oppnås tilfredsstillende stabilitet for fyllinga med ønsket løsning sør for kaia og nord i området nord 

for kaia. I området rett nord for kaia er stabiliteten noe anstrengt, og det anbefales her å redusere 

fyllingas utstrekning. Ytterkant topp fylling må legges minst 15 m bak kote -5 (iht NN1954) over hele 

området. For å kompensere for den reduserte fyllinga kan man øke fyllingas utstrekning i den nordlige 

delen, hvor det er langgrunt og god stabilitet.  

Det vil være behov for å kontrollere dybdene i området ved fyllingsfot før fyllingsarbeidene starter. Det 

forutsettes at det benyttes sprengstein i fyllinga, og at fyllingsfront og fot erosjonssikres. Fyllingsfronten 

legges ut med helning 1:1,5 eller slakere. 
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1. INNLEDNING 

I forbindelse med utfylling av to områder sør for Furuflaten tettsted, Lyngen kommune er Ram-
bøll bedt om å utføre en kartlegging av mulig forurensning innenfor området. 
 

1.1 Lokalisering og beskrivelse av området. 

Området er lokalisert rett sør for Furuflaten tettsted i Lyngen kommune (Figur 1 og Figur 2).  
 

 

Figur 1. Oversiktskart over indre del av Lyngen kommune og Furuflaten med lokalisering av planlagt 
utfylling i sjø (rød ring) (Målestokk 1:50000). 

Området som er planlagt fylt ut til industriområde består av to områder i strandsonen i tilknyt-
ning til kommunal kaianlegg på Vollnes (Figur 3). Områdene er lokalisert nord og sør for kaian-
legget. 
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Figur 2. Kart over området sør for Furuflaten i målestokk 1:2000. 

1.2 Utbyggingsplaner 

Området nord for Vollnes er ikke utbygd, men består av en naturlig strandsone med sjøområde 
utenfor. Sør for Vollnes er det lokalisert 3 naust med båtopptrekk, samt at dette området også 
grenser til en fylling hvor Cinderella Eco Solution AS er lokalisert. Området nord for Vollnes har et 
areal på ca 22 430 m2, og området sør for Vollnes har et areal på ca 1 530 m2. Det er tenkt at 
områdene som fylles ut skal tas i bruk som nærings- og industriområde og planeres ut for klar-
gjøres for bygg. 

1.3 Ansvar 

Rambøll har utført miljøteknisk sedimentundersøkelse med tilstandsklassevurdering i henhold til 
gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all for-
urensning på tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over sann-
synlig forurensning og krav for videre arbeider. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved 
gravearbeider eller at det i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er 
beskrevet i denne rapporten. 

 
 



 
sedimentundersøkelse  
 
 
 

 
 
 

  

3 av 7

 

Figur 3. Områdene som er planlagt utfylt sør og nord for kaianlegget på Vollnes. Bilde og tegning fra 
Lyngen kommune. 
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2. METODIKK/FELT 

2.1 Sedimentundersøkelser 

«Veileder for risikovurdering av forurenset sediment» krever at miljøkvaliteten ved små arealer 
(<30 000 m2) dokumenteres med blandprøver fra minimum 3 stasjoner (Miljødirektoratet, 2011). 
Hver blandprøve består av sediment fra det bioaktive laget (0-10 cm) og er satt sammen av fire 
parallelle prøver tatt i tilfeldig posisjon innenfor arealet for stasjonen.  

Områdene i sjø som skal fylles ut har et areal på henholdsvis ca 22 430 m2 (nord) og 1 530 m2 
(sør). Det ble derfor tatt ut 3 representative sedimentprøver med grabb fra hvert av områdene. 
Prøvepunktene i sjø er vist i Figur 4. UTM-koordinater (WGS84, UTM-sone 33) er vist i Tabell 1. 
Vanndybden på prøvepunktene var mellom 7 og 8 m på høyvann i området nord for kaianlegget, 
og mellom 5 og 7 m sør for kaianlegget. 

Den miljøtekniske sedimentundersøkelsen ble gjennomført i henhold til «Revidert veileder for 
klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann», (TA 2229 / 2007, Miljødirektoratet). Dette 
har bakgrunn i forurensningsforskriften kapittel 22, der det vises til at aktiviteter som kan medfø-
re spredning av forurensede sedimenter skal klassifiseres før et tiltak settes i gang (Klima- og 
Miljødepartementet, 2007).  

Prøvetakingen ble utført med Ven-Veen grabb (åpning 14 x 21 cm) fra båt 16. februar 2016. 
 

       

Figur 4. Oversikt over prøvepunktene N1 – N3 (venstre panel) og S1 – S1 (høyre panel). 

N1 

N2 

N3 

S1 

S2 

S3 
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Tabell 1. UTM-koordinater (WGS 84, UTM-sone 33) for prøvepunktene N1 til N3 og S1 til S3. 

 
 

Prøvene ble analysert av akkreditert analyselaboratorium (Eurofins) for 8 metaller, PAH, PCB, 
TBT, TOC og kornfordeling. Fullstendig analyserapport er gitt i Vedlegg 3. 

Profilbeskrivelse er vist i Vedlegg 1, og bilder fra prøvetaking i Vedlegg 2. 
 

3. RESULTATER 

Sedimentene i prøvepunkt N1 – N3 samt S1 – S3 var lys grå til grå leirholdig sand med innslag 
av stein, skjellfragmenter og fragmenter av tang. Det ble ikke registrert lukt av H2S i noen av 
prøvene (Vedlegg 1).  

Analyseresultatene er sammenstilt med veileder TA-2229/2007 (Miljødirektoratet, 2007) (Tabell 
2). For området nord for kaianlegget (N1-N3) er det ikke registrert konsentrasjoner over bak-
grunnsnivå for noen av analyseparameterne på noen av stasjonene.  

For området sør for kaianlegget ble det heller ikke registrert konsentrasjoner over bakgrunnsnivå 
for noen av analyseparameterne på noen av stasjonene med unntak av Tributyltinn (TBT). 
Blandprøve fra stasjon S1 klassifiseres i tilstandsklasse III (Moderat), mens blandprøvene fra S2 
og S3 ble klassifiseres i tilstandsklasse IV (Dårlig). 

Kornfordeling og TOC-innhold i prøver fra de tre stasjonene er relativt like, med noe høyere inn-
hold av TOC i prøve N1 og S1 (Tabell 2). 
 
  

X Y

N1 701938,25 7711634,72

N2 701903,21 7711454,89

N3 701863,21 7711345,72

S1 701874,12 7711102,17

S2 701867,51 7711123

S3 701868,17 7711147,46
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Tabell 2. Analyseresultater i sedimenter fra Furuflaten N1-N3 og S1-S3 sammenstilt med Miljødirektora-
tets veileder TA-2229/2007. 

 
 

3.1 Vurdering sjø 

Mudring og dumping som skjer fra land, inkludert utfylling, vurderes etter lov om om vern mot 
forurensninger og om avfall» (Forurensningsloven). Dersom sedimentet på stedet som skal fylles 
ut er forurensede, kreves det tillatelse etter Forurensingslovens § 11. Fylkesmannen er forurens-
ningsmyndighet.  

Tiltaksbasert grenseverdi for Tributyltinn (TBT) i sedimenter er 35 µg/kg, jf veileder TA-2802 / 
2011. Fylkesmannen vil sannsynligvis stille krav til at det utarbeides en tiltaksplan for utfylling 2, 
som skal sikre at risiko for helse og miljø både under og etter tiltaksgjennomføring reduseres til 
et akseptabelt nivå. Utfyllingen vil være et tiltak i seg selv. 
 

 

Analyseparameter

Grense-

verdi Enhet N1 N2 N3 S1 S2 S3

Arsen (As) <20 mg/kg TS 1,9 2,5 2 2,8 3,5 4

Bly (Pb) <30 mg/kg TS 1,4 1,8 2,5 4,1 5,4 5,2

Kadmium (Cd) <0,25 mg/kg TS 0,023 0,03 0,035 0,053 0,088 0,059

Kobber (Cu) <35 mg/kg TS 16 23 14 16 18 17

Krom (Cr) <70 mg/kg TS 26 25 25 25 26 27

Kvikksølv (Hg) <0,15 mg/kg TS 0,004 0,005 0,006 0,009 0,007 0,008

Nikkel (Ni) <30 mg/kg TS 21 23 16 17 19 19

Sink (Zn) <150 mg/kg TS 21 23 30 37 54 54

Naftalen <2 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Acenaftylen                 <1,6 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Acenaften <4,8 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Fluoren                       <6,8 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Fenantren                   <6,8 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 0,015 <0,010 <0,010

Antracen                     <1,2 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Fluoranten                   <8 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 0,042 <0,010 0,015

Pyren                         <5,2 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 0,035 <0,010 0,014

Benzo[a]antracen <3,6 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 0,025 <0,010 <0,010

Krysen/Trifenylen <4,4 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 0,025 <0,010 <0,010

Benzo[b]fluoranten <46 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 0,041 <0,010 0,014

Benzo[k]fluoranten µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 0,015 <0,010 <0,010

Benzo[a]pyren <6 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 0,025 <0,010 <0,010

Indeno[1,2,3-cd]pyren <20 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 0,017 <0,010 <0,010

Dibenzo[a,h]antracen          <12 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo[ghi]perylen <18 µg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 0,016 <0,010 <0,010

Σ7 PCB                     <5 µg/kg TS ND ND ND ND ND ND

Tributyltinn (TBT) <1 µg/kg TS <1 <1 <1 7,3 65 74

Totalt organisk karbon (TOC) % TS 0,77 0,37 0,4 0,74 0,66 0,68

Finstoff <2 µm (Leire) % TS 4,2 5,2 5,6 4,8 5,1 4,5

Finstoff <63 µm % TS 5 7,6 7,5 7,4 7,2 7,2

Ti l s tandsklas ser iht Mi l jødirektoratets  vei leder TA-2229/2007

Tilstandsklasse I I I I I I IV V

Beskrivelse Bakgrunn God Moderat Dårl ig Svært dårl ig
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VEDLEGG 1 
FELTLOGG SEDIMENTER 
 

 
Prøvetaking Miljø 

Sted Furuflaten N1 Prøvetaker Gunnar Pedersen 

Oppdrag Furuflaten- sedimentun-
dersøkelse 

Kote  

Hull  Grunnvannstand  

Dato 17.02.2015 Vanndybde (m) 8 

UTM-sone 33 Sign  

UTM-X 701938,25   

UTM-Y 7711634,72   

 

Prøve nr Fra dyp (cm) Til dyp (cm) Beskrivelse av prøve 

1 0 4 Leirholdig sand med stein. Grå til lys grå farge. 
Ingen lukt 

2 0 4 Leirholdig sand med stein. Frisk tang på overfla-
ten. Grå til lys grå farge. Ingen lukt 

3 0 4 Leirholdig sand med stein. Frisk tang på overfla-
ten. Grå til lys grå farge. Ingen lukt 

4 0 2,5 Leirholdig sand med stein. Frisk tang på overfla-
ten. Grå til lys grå farge. Ingen lukt 
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Prøvetaking Miljø 

Sted Furuflaten N2 Prøvetaker Gunnar Pedersen 

Oppdrag Furuflaten- sedimentun-
dersøkelse 

Kote  

Hull  Grunnvannstand  

Dato 17.02.2016 Vanndybde (m) 8 

UTM-sone 33 Sign  

UTM-X 701903,21   

UTM-Y 7711454,89   

 

Prøve nr Fra dyp (cm) Til dyp (cm) Beskrivelse av prøve 

1 0 4,5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

2 0 5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

3 0 4,5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

4 0 5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

 

 
Prøvetaking Miljø 

Sted Furuflaten N3 Prøvetaker Gunnar Pedersen 

Oppdrag Furuflaten- sedimentun-
dersøkelse 

Kote  

Hull  Grunnvannstand  

Dato 17.02.2016 Vanndybde (m) 7 

UTM-sone 33 Sign  

UTM-X 701863,21   

UTM-Y 7711345,72   

 

Prøve nr Fra dyp (cm) Til dyp (cm) Beskrivelse av prøve 

1 0 3 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

2 0 5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

3 0 5,5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

4 0 5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 
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Prøvetaking Miljø 

Sted Furuflaten S1 Prøvetaker Gunnar Pedersen 

Oppdrag Furuflaten- sedimentun-
dersøkelse 

Kote  

Hull  Grunnvannstand  

Dato 17.02.2015 Vanndybde (m) 7 

UTM-sone 33 Sign  

UTM-X 701874,12   

UTM-Y 7711102,17   

 

Prøve nr Fra dyp (cm) Til dyp (cm) Beskrivelse av prøve 

1 0 3,5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

2 0 4,5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

3 0 4 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

4 0 4,5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

 

 
Prøvetaking Miljø 

Sted Furuflaten S2 Prøvetaker Gunnar Pedersen 

Oppdrag Furuflaten- sedimentun-
dersøkelse 

Kote  

Hull  Grunnvannstand  

Dato 17.02.2016 Vanndybde (m) 8 

UTM-sone 33 Sign  

UTM-X 701867,51   

UTM-Y 7711123   

 

Prøve nr Fra dyp (cm) Til dyp (cm) Beskrivelse av prøve 

1 0 4,5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

2 0 3,5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

3 0 4 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

4 0 2,5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

 
  



 
sedimentundersøkelse  
 
 
 

 
 
 

  

1-4

 

 
Prøvetaking Miljø 

Sted Furuflaten S3 Prøvetaker Gunnar Pedersen 

Oppdrag Furuflaten- sedimentun-
dersøkelse 

Kote  

Hull  Grunnvannstand  

Dato 17.02.2016 Vanndybde (m) 7 

UTM-sone 33 Sign  

UTM-X 701868,17   

UTM-Y 7711147,46   

 

Prøve nr Fra dyp (cm) Til dyp (cm) Beskrivelse av prøve 

1 0 4 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

2 0 3 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

3 0 3,5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 

4 0 3,5 Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. 
Skjellfragmenter. Ingen lukt. 
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VEDLEGG 2 
BILDER FRA PRØVETAKNING - SEDIMENTER 
 

N 1-1 N 1-2 

N 1-3 N 1-4 

N 2-1 N 2-2 
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N 2-3 N 2-4 

N 3-1 N 3-2 

N 3-3 N 3-4 

Mangler bilde 

S 1-1 S 1-2 
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S 1-3 S 1-4 

S 2-1 S 2-2 

S 2-3 S 2-4 
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S 3-1 S 3-2 

 

S 3-3 S 3-4 
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VEDLEGG 3 
ANALYSERESULTATER SEDIMENTER – EUROFINS 
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Bilag H Skredfaglig vurdering  

 


