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1 Bakgrunn 
På bakgrunn av krav fra Bardu kommune om regulering, skal det utarbeides 
reguleringsplan for 3 kilometer veg og parkering i Sørdalen på strekningen S m o  - 
Tverrelva i Bardu kommune. 
Adkomstvegen er i dag en privat traktorveg som også tjener et offentlig formål som 
innfallsporten til Rohkunbom nasjonalpark. 
Etter regulering vil vegen endre status fra privat til offentlig og legge grunnlag for 
opprusting/utbedring for bedre fremkornrnelighet. 
Tiltaket vil medføre at parkering på privat grunn ved S m o  oppharer. 
Planen vil sikre almenhetens tilgang til friluftsliv som også er nevnt som formål i forskrift 
til Rohkunbom nasjonalpark. 

2 Tiltakshaver/Planlegger 
Tiltakshaver er Fylkesmannen i Troms ved Fylkesmiljøverndirektør som 
prosjektansvarlig. 
Takstfirma Bruhaug AS er engasjert til å utføre reguleringsarbeidet. 

3 Planstatns/rapporter/tidligere utredninger 
Området er regulert til LNF-område i kommunens arealdel, vedtatt 21.06. 1995. 
Det pågår ikke annet planarbeid i området. 
Det er ikke satt krav om konsekvensutredning, kun en enkel konsekvensbeskrivelse som -. 

inngår i reguleringsplanbeskrivelsen. 
Det finnes følgende rapporterlutredninger for området; . . 

Fagrapport bo~anikk. 
Fagrapport geologi. 
Fagrapport zoologi. 
Landskapsanalyse for området.. 
Norsk historisk bruk. 
Samisk bruk. 
Samiske kulturminner. 
Skredfarevurdering fra Sweco for forlengelse av vei i Sørdalen i fra 201 1. 
T-1078 Vernede vassdrag -NVE. 

4 Planbehandling og prosess 

4.1 Planoppstart 
Det ble avholdt forhåndskonferanseloppstarismøte den 25.10.2012 med representanter fra 
forslagsstiller ved Fylkesmannen i Troms, Statens naturoppsyn og Takstfirma Bruhaug 
AS og fra Bardu kommune ved Enhetsleder Teknisk, fagansvarlig plan og miljø, 
skogbrukssjef og avdelingsingeniør plan. 
Grunneiere, rettighetshavere og offentlige instanser ble, ihht pbls 5 12-8, underrettet om 
oppstart med brev den 06.12.2012. I tillegg ble det annonsert oppstari i Nye Troms og 
Barduposten den 06.12.2012. 

4.2 Merknader og kommentarer 
I forbindelse med varsel om oppstart er det kommet 4 innspilllmerknader: 
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Dette er en av tre hovedadkomster til nasjonalparken.



Sametinget. ( e-post datert 02.01.2013.) 
Sametinget har ingen merknader til tiltaket. Legger til grunn at tiltaket i hovedsak dreier 
seg om oppgradering av en eksisterende traktorveg, og at det ikke er kjente kulturminner 
langs strekningen.. 
Kommentarer: 
Tas til underretning. 

Statens vegvesen (brev datert 02.01.2013). 
Reguleringsplanen omfatter en forlengelse av kommunal veg med Bardu kommune som 
vegmyndighet. Ut over at vegnormalene må legges til g m  i planleggingen, har vi 
derfor ingen merknader til varselet. 
Kommentarer: 
Tas til underretning. 

Fylkesmannen i Troms, avd. plan, klima og samfunnssikkerhet 
(brev datert 11.01.2013.) 
Planbestemmelsene må legge til rette for framtidig skogsdrift langs vegen. Vegen bør 
videre bygges i 4 meters bredde og møteplassene bør også ha funksjoner som 
velteplasser for tømmer. Vegen bør i sin helhet bygges ihht. vegklasse 5. 
For å hindre unødig slitasje bør ikke vegen åpnes før telen er gått og vegen har stabile 
grunnforhold. 
Kommentarer: 
Formålet med planen er å etablere en adkomstveg og parkering for ferdsel til 
Rohkunborri nasjonalpark, ikke for skogsdrift spesielt. 
Grunneierenes adgang og rett til bruk av vegen til transport blir ivaretatt i 
planbestemmelsene. 

Reindriftsfowaltningen i Troms (e-post datert24.01.2013). 
Har ingen innvendinger eller kommentarer til varsel om oppstart av 
reguleringsarbeidet for veg på strekningen S m o  - Tverrelva i Bardu kommune. 
Kommentarer: 
Tas til underretning. 

5 Dagens forhold 

5.1 Beliggenhet 
Vegen starter i enden av kommunal veg som er en avstikker fra fylkesveg 847 i den 
sørlige delen av Bardu kommune. Adkomstvegen skal følge dagens skogsveg fra 
snuplassen ved Sørmo og ca. 3 km til Tverrelva. 
Vegen ligger utenfor verneområdet til nasjonalparken. Parkeringsplassen ligger ca. 3 km 
fra grensen til nasjonalparken. 

5.2 Adkomst til området 
Adkomst til området er via den kommunale vegen i Sørdalen, og videre langs 
eksisterende traktorveg. Vegen er i sin tid bygget opp fra terrenget rundt, og er 
fremkommelig med personbil med 4-hjulstrekk og god bakkeklaring. 
Vegen benyttes i dag som privat veg for grunneierne og turgåere. 



5.3 Naturforhold 
Dalen er trang og med bratte fjellsider. Store juv og tydelige rasrenner preger fjellsidene. 
På enkelte plasser er det tydelige avsetninger av skred i form av skredvifter og store 
steinurer. I de direkte omgivelsene til eksisterende skogsveg er det dog lite tegn til ferske 
skredaktiviteter, b1.a. er det sammenhengende skog på østre side av vegen (som vurderes 
å være den fjellsiden som kan være en skredtrussel for vegen). 

I skredfarevurderingen fra Sweco konkluderes den planlagte vegbyggingen ikke å 
omfattes av kravene i Plan- og bygningsloven. I forhold til Statens vegvesens 
skredrisikomodell vurderes det at vegen ikke skiller seg ut som rasutsatt. Et eventuelt ras 
har også forholdsvis små konsekvenser, sammenlignet med de fleste andre veger. 
Imidlertid bør man unngå plassering av parkeringsplasser nedenfor de tydelige rasbanene, 
og i området fra Tverrelva og 50 meter mot nord. 

I følge utredning av biologisk mangfold, vokser det i den vestvendte Bjørnbåslia en 
hagstaude bjørkeskog med stort innslag av gamle seljer ,med rikt insektsliv og rike 
lavforekomster. Det er også plantefelt for gran i området. 
Fuglelivet i denne lia er særlig rikt med varmekjære arter. Det hekker også dagrovfugler i 
denne lia. 
Tilstøtende bekker skal ikke omlegges eller uttørkes. Dette med hensyn til eksisterende 
vegetasjon. 
Opprusting av adkomstvegen antas ikke å påvirke dagens situasjon mht til biologisk 
mangfold. 

6 Beskrivelse av planen 

6.1 Forhold til gjeldende plan 
For området gjelder arealdelen av kommuneplanen. For øvrig finnes ingen arealplaner for 
området. 

6.2 Vegklasse - lokalisering 
Vegen skal følge eksisterende skogsveg hele vegen fram til parkering ca. 50 meter nord 
for Tverrelva, og skal tilfredsstille krav etter vegklasse 5 jfr. Normaler for landbruksveger 
med byggebeskrivelse, Landbruksdepartementet 2002 med følgende unntak: 

Vegbredden reduseres til 3,5 meter 
Det skal ikke være snuplasser underveis, bare møteplasser, hensiktsmessig plassert. 

6.3 Vegutforming -parkering - bruk av adkomstvegen 
Vegen er beregnet til bruk som adkomst til nasjonalparken, med biladkomst frem til 
parkeringsplassen ved Tverrelva. Med vegklasse 5 kan adkomstvegen også benyttes for 
tømmertransport med bil uten henger i barmarksperioden. 

Regulert bredde for adkomstvegen er 15 meter. Innenfor dette arealet skal veg, grøfter, 
skjæringer, fyllinger, møteplasser og breddeutvidelser bygges. Det blir ikke etablert 
snuplasser på strekningen. 
Parkeringsplassen ved Tverrelva blir dimensjonert for ca. 40 biler, og kan samtidig 
benyttes som snuplass for å dekke grunneiernes behov ved tømmertransport. 



Vegen forutsettes kun å være åpen for almen ferdsel i barmarksperioden, dvs fra det 
tidspunkt grunnen er telefri og til frosten setter inn om køsten. Vegen vil i perioden være 
fysisk stengt ved Sørmo med vegbom. Ansvaret for regulering av vegbruken ligger hos 
Bardu kommune. 

6.4 Spesielle tiltak 
Ved Biabåsen .  Skålkulhaueen oe Storskredbakken er det laH inn noe breddeutvidelse 
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med hensyn t i l  titjevning av stigning, senking av en bakketopp og utrming av en skarp 
kurve herunder forlcngclsc av bckkelukking stikkrenne. 

6.5 Reguleringsformålene 
Planområde er regulert til følgende formål: 

Samferdselsanlegg og infrastruktur: 
Kjøreveg 
Parkering 

Samferdselsanlegg og infrastruktur 
Formålet omfatter adkomstvegen mellom S m o  og Tverrelva, og parkeringsplassen ved 
Tverrelva. Nærmere krav til utforming fremgår av reguleringsbestemmelsene. 

6.6 Risiko- og sårbarhetsvurdering 
Det vises til vedlagte risikovurderingsskjema og kommentarer. 

7 Konsekvenser 

Veganlegget følger i hovedsak eksisterende vegtrace', og vil således ikke endre på dagens 
forhold med hensyn til biologisk mangfold. 
Veganlegget er vurdert i forhold til Statens vegvesens skredrisikomodell, og skiller seg 
ikke ut som rasutsatt. Et evt. ras har også små konsekvenser sammenlignet med de fleste 
vegtyper. Imidlertid bør man unngå plassering av parkeringsplasser nedenfor de tydelige 
rasbanene, og i området Tverrelva og 50 meter mot nord. Området ved Tverrelva, 
nedenfor Regnskyllskreda, men sør for parkeringsplassen, er utsatt for flom og eventuelt 
sørpeskred. Ras må sees i sammenheng med at vegen kun er åpen for almen ferdsel i 
barmarkperioden. 
Bardu kommune har ansvaret for driften av vegen, herunder stengningen med vegbom. 
Adkomstvegen og parkeringsplassen ved Tverrelva vil medvirke til at parkering på privat 
grunn ved Smmo opphører. 
Det forventes økning av ferdsel i området, men neppe utslagsgivende for det biologiske 
mangfoldet over tid. Det er bedre å la almenheten ta seg frem med bil, enn gående med 
hund b1.a. mht hekkende fugler. 
Sørdalselva er vernet for utbygging, men tiltaket har ikke konsekvenser for 
vernefonnålet. 



For reindriften vil en opprusting av vegen gi en enklere og letter adkomst til og fra 
nasjonalpark og omliggende områder. 
Fra enden av adkomstvegen er det ca. 3 km til nasjonalparkens grense. Tiltaket vil derfor 
ikke berme nasjonalparken fysisk, men lette tilgangen til parken for turgåere og 
friluftsfolk. 
Tiltaket har ikke konsekvenser for nasjonalparkens verneformålet. 
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Innspill fra NVE mottatt etter innsending av planforsalg til kommunen.






