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Risikovurderingsskjema(ROS)
Varsel om oppstart m/adresseliste
Kunngjøringsannonse Nye Troms
Innspill til oppstartsvarselet
Plankart og bestemmelser(egne dokumenter)
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1. Bakgrunn
Forslag til detaljregulering for Gang – og sykkelvei langs Fv 87 er utarbeidet av Bardu kommune.
Bardu kommune er ansvarlig for saksbehandlingen etter Pbl. Ansvaret for utbygging ligger til Troms
fylkeskommune /Statens vegvesen.
Planforslaget vil være i henhold til HANDLINGSPROGRAM FOR GANG OG SYKKELTILRETTELEGGING
vedtatt i Fylkestinget 7.12.2010, sak 73/10.
Gang – og sykkelvei langs Fv 87 vil innebære redusert behov for skoleskyss og gi økt trafikksikkerhet
for alle som ferdes langs veien.

2. Gjeldene planstatus
Området omfattes av kommuneplanens arealdel(K1922007,vedtatt 21.6.1995). I arealdelen er
området avsatt til kommunedelplan Nedre Bardu(0.01), men denne er ikke vedtatt. Gjeldende formål
er derfor LNF.

3. Beskrivelse av planområdet
3.1 Planområdet – dagens status
Planområdet er ca. 14 daa og ubebygd, og ligger langs Fv. 87, mellom nedre Bardu skole og krysset til
Fjellstadveien. Strekningen er ca. 600 m og krysser Barduelven. Det er registrert et kulturminne øst
for Barduelven ved krysset til Brandseggveien.
Det regulerte området strekker seg utenfor det som pr i dag er vegareal. Dette berører 4 private
eiendommer. Naboer og berørte parter er varslet i forbindelse med oppstart av planarbeidet.
Planområdet består av/berører 7 eiendommer og dagens eierforhold er:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Eiendom 9/1 ‐ privat – landbrukseiendom
Eiendom 9/11 ‐ privat – landbrukseiendom
Eiendom 9/21 ‐ privat – bebygd med lager/garasje
Eiendom 9/42 – privat – boligtomt
Eiendom 10/39 – offentlig – skoletomt
Eiendom 9/58 og 10/46 – offentlig ‐ fylkesveggrunn

3.2 Omkringliggende arealbruk/bebyggelse
Området består av skog, noe jordbruk, offentlig formål og spredt boligbebyggelse hvor bebyggelsen
består av frittliggende eneboliger, garasjer, lager/verksted og skole/barnehage.

3.3 Trafikk og trafikkforhold
Årsdøgntrafikken (gjennomsnittlig trafikkmengde) på Fv 87 er 450‐500 kjøretøy per døgn for 2015.
Andel tunge kjøretøy er ca. 10‐15%. Det er 8 avkjørsler på strekningen. Fartsgrensen er 50 km/t.
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3.4 Teknisk infrastruktur
To kraftledninger krysser planområdet.

3.5 Risiko og sårbarhet
Det er ikke registrert fare for ras, skred eller flomfare innenfor planområdet. Området er ikke utsatt
for støybelastning.

4. Planstart og medvirkning
4.1 Planprosessen
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Nye Troms 10.2.2015 og på kommunens hjemmeside, samt
ved brev datert 5.2.2015 til naboer og offentlige myndigheter. Frist for tilbakemelding var 6.3.2015.

4.2 Innspill til oppstartsvarselet
Det har kommet inn 5 merknader/innspill. Hovedpunktene gjengis nedenfor med vår kommentarer (i
kursiv). Innkomne høringsbrev er vedlagt.
Statens vegvesen, 2.3.2015:
Plassering og utforming av g/s‐ vei løsning
‐ G/S – vei lokaliseres i sin helhet på samme side som tilgrensende g/s‐vei, nord for Fv 87.
‐ Det planlegges opphøyd fortau på begge sider av bruen.
‐ G/S – vei reguleres 3 m fra Fv mellom vegkryssene Brandseggveien og Fjellstadveien og
trekkes 5 fra kantlinjen på Fv ved krysset til Brandseggveien.
‐ Det er utført beregning på bruen og det er kapasitet til å montere en enkel og lett gangbane
med 2 meters bredde langs ene siden av brua.
Øvrige kommentarer og innspill
‐ Tas til etterretning. Håndbøker benyttes i planleggingen
Troms fylkeskommune ‐ kulturetaten, 6.3.2015 og 11.11.2015:
Automatisk freda kulturminner
Fangstgrop (idnr. 73862) blir ikke berørt. Legges inn som hensynssone i plan.
Nyere tids kulturminner
Eksisterende fagverksbro blir avsatt som hensynssone.
Fylkesmannen i Troms, 6.3.2015:
Vassdrag
Hensynstas i byggefasen ‐ ytre miljøplan(YM)
Naturmangfoldloven
Vurderinger er gjennomført.
Grunneiere 9/1, 11, 15 og 17, 1.3.2015:
Gatelys utover reguleringsgrensen
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Det skal etableres belysning innenfor planavgrensningen. En videreføring utover planavgrensningen
må tas som egen sak.
NVE, 9.3.2015:
Vassdrag
Ytre miljøplan(YM)
Etablering av ny bru
Etableres ikke ny bru, se kommentar til Statens vegvesen

5. Beskrivelse av planforslaget
5.1 Generelt:
Planen består av dagens FV 87 og er avgrenset mot landbruksområder, boligtomter, tomter til
lager/verkstedbygninger og skoletomt.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av gang‐/sykkelveg langs Fv 87.
Området reguleres til følgende formål:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg: Omfatter Fv 87 med kryssområder

Gang/sykkelveg

Fortau

Annen veggrunn – tekniske anlegg: Omfatter fylling/skjæring, tekniske anlegg og andre
inngrep som er nødvendig for veianlegget.

Kollektivholdeplass
Landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift.

Områder som sees i sammenheng med tilliggende landbruksområder.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone:

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone: Barduelv‐vassdraget.
Hensynssoner:

Faresone for høyspenningsanlegg: To kraftlinjer krysser planområdet.

Bevaring kulturminne

5.2 Kulturminner
Det er registrert et kulturminne ved krysset Brandseggveien. Kulturminnet er en fangstgrop som er
automatisk fredet etter Kulturminnelovens § 4. Ved kulturminnet planlegges fortau slik at det ikke
blir berørt. Det er avsatt en hensynssone med tilhørende sikringssone(mot eksisterende veigrunn,
ellers 5m) for kulturminnet i planen. Kulturminnet skal merkes godt(tas inn i YM plan) og varsel til
fylkeskommunen skal foreligge før anleggsarbeider starter opp.
Eksisterende fagverksbro over Barduelva har arkitektoniske og konstruksjonsmessige kvaliteter.
Broen er avsatt som hensynssone c) – vern av bro.
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5.3 Miljømessige vurderinger
Tiltaket vil ikke påvirke miljøet. Det stilles krav til utførelsen av anleggsarbeidet(YM).

5.4 Støymessige vurderinger
Tiltaket vil ikke medføre noen endring i støymengde i forhold til dagens situasjon.

5.5 ROS‐analyse
Planen er vurdert opp mot DSBs ”Samfunnssikkerhet i planlegging” for vurdering av sikkerhets‐ og
beredskapsmessige hensyn.
Området er vurdert opp mot sjekkliste for ROS, men ingen risiko ble avdekt. Denne sjekklista ligger
vedlagt.

5.6 Hovedgrep i planen
Det skal etableres ny gang‐/sykkelveg og opphøyd fortau langs Fv 87 fra krysset ved Fjellstadveien og
fram til nedre Bardu skole, en strekning på ca 600 m. G/S‐vei/F skal i sin helhet ligge på nordre side
av Fv 87. Det etableres krysningspunkt i planet ved Fjellstadveien.
G/S‐vei etableres fra krysset ved Fjellstadveien til krysset ved Brandseggveien, ca 300 m. Opphøyd
fortau etableres fra krysset Brandseggveien til skolen, ca 200 m. Fortauet knyttes til eksisterende
gang‐ og sykkelvei ved skolen. For kryssing av Barduelven henges en gangbane med 2 m bredde på
eksisterende bru.
Planen følger Statens vegvesens føringer når det gjelder avstander, nivå osv. Dvs. at gang‐
/sykkelvegen ligger 3 m fra vegkant Fv 87. I området mellom vegene etableres det grøft.
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Ved avkjørsler økes avstanden mellom gang‐/sykkelvegen og Fv 87 til minimum 5 m, slik at biler som
skal kjøre inn på Fv 87 ikke blokkerer gang‐/sykkelvegen ved evt stopp før innkjøring på vegen.

Sikttrekanter ved kryss og avkjørsler er 6 x 54 m.

6 Konsekvenser av planforslaget
Det er ikke registrert vesentlige negative konsekvenser for natur og samfunn som følge av
gjennomføring av planforslaget. Planen utløser ikke krav til planprogram og KU jfr. Pbl kap. 4.
Planforslaget vil være i henhold til Handlingsprogram for gang‐ og sykkelveitilrettelegging vedtatt i
Fylkestinget og fører til en sikrere trafikal løsning i området. Forslaget har liten innvirkning på
tilstøtende boligområder vedr trafikkbelastning/støy.

7 Naturmangfoldloven
Området går lang eksisterende fylkesveg, og berører i noen grad private boligeiendommer (hager) og
noe skogsmark.
Tiltaket er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven, men finner ingen konflikter ut fra de
eksisterende forhold i området.


§8 Kunnskapsgrunnlaget
Tiltakshaver har god kunnskap om naturen og grunnforholdene i området. Det er sjekket mot
tilgjengelige databaser og lokal kunnskap i området og dette viser ingen konflikter.



§9 Føre‐var‐prinsippet
Tiltakshaver er kjent med dette.



§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Ikke aktuelt i planen



§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Tiltakshaver er kjent med dette.
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§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det er i tiltakshavers interesse å drive miljøforsvarlig.

8 Gjennomføring av forslag til plan
8.1 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Så langt det er mulig skal trafikken gå uhindret på Fv 87. Det kan bli nødvendig å stenge trafikken i
kortere perioder. Endelig plan for trafikkavvikling skal inngå i byggeplanen.

8.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)‐ og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen
En Ytre Miljøplan (YM‐plan) skal beskrive prosjektets problemstillinger knyttet til ytre miljø og
hvordan disse skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta
miljøtema i forhold til lover og forskrifter. Planen skal være grunnlag både for prosjektering og
konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R760
”Styring av utbygging‐, drifts‐ og vedlikeholdsprosjekt ” stiller krav om at det skal utarbeides en Ytre
Miljøplan på alle prosjekt.
Særskilte miljøhensyn for prosjektet er:
• Nærføring og kryssing av Barduelva.
• Kulturminne.
I tabellen nedenfor er det opplistet spesielle miljøhensyn som det skal arbeides videre med i
YM‐plan.
Innspill til YM‐plan:
Tema
Støy og vibrasjoner

Forurensning av jord og vann
Landskap

Problemstillinger/vurderinger
Gjeldende lover og regler må følges i forhold til
når på døgnet støyende aktivitet kan foregå.
Avbøtende tiltak for naturmiljø må følges opp i
byggefasen.
Avløp og utslipp til vassdrag må unngås

Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Vassdrag og strandsone
Kulturminne og kulturmiljø

Hindre spredning av hagelupin.
Forsiktig drift og begrense inngrep i vassdrag og
kantsone
Sikre eksisterende lokalitet. Eventuelle nye funn
følges opp. Arbeid stanses ved funn.

Naturressurser
Energiforbruk
Materialvalg og avfallshåndtering
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Risikovurderingsskjema

1. Naturgitte forhold
a) Skredfare (stein, jord, leire, snø)
b) Flom, erosjon, isgang
c) Overvann
d) Havnivåstigning
e) Kvikkleire/grunnforhold
f) Radon(krav til radonsperre)
g) Værforhold

Kontroll
OK
OK
OK
IA
UN
IA
OK

Dato
22.2.16
22.2.16
22.2.16
22.2.16
22.2.16
22.2.16
22.2.16

Sign.
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

2. Infrastruktur
a) Kraftlinjer og transformatorer
b) Trafikk/transportårer
c) Industri og næringsliv
d) Byggegrunn/sigevann

Kontroll
OK
OK
IA
UN

Dato
22.2.16
22.2.16
22.2.16
22.2.16

Sign.
TL
TL
TL
TL

3. Prosjektgitte forhold
a) Utbyggingsrekkefølge
b) Friområder og lekeområder plassering i
forhold til potensiell fare
c) Adgang til kollektivtrafikk
d) Snarveier og tråkk
e) Tilrettelegging for nødetatene
f) Drikkevannsforsyning
g) Skjæringer og fyllinger – høyder og
terrengvinkler – autovern og gjerder

Kontroll
IA
OK

Dato
22.2.16
22.2.16

Sign.
TL
TL

OK
IA
IA
IA
UN

22.2.16
22.2.16
22.2.16
22.2.16
22.2.16

TL
TL
TL
TL
TL

Følgende koder er brukt i kontrollfeltet:

OK = sjekket og i orden
UN = utredes nærmere i byggeprosessen
IA = ikke aktuelt i denne saken

