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Referansegruppemøte nr. 2 24. august 2016
På møtet deltok:
Tor Ivar Nymo Breivikeidet utviklingslag, Øyvind Jakobsen Jøvik utviklingslag, Odd Hugo
Pedersen Norges lastebileierforbund, Torgeir Olsen Sjursnes utviklingslag, Nils Kristian
Sørheim Nilsen Næringsforeningen i Tromsø regionen, Rolf Ribe NAF region Nord-Troms,
Kjetil Larsen Troms fylkeskommune, Mariann Larsen SVV og Ann-Kristin Edvardsen SVV.
Forfall:
Svein Eriksen Lyngen Næringsforening, Leif Bårdsen UL Trollvasstind, Svensby utviklingslag
Ole-Anton Teigen, og Wiktor Sørensen Ullsfjordforbindelsen AS.
Referansegruppa fikk presentert merknadene som vil skrives inn i planprogrammet. Det kom
inn totalt 14 merknader. Alle tas til orientering og flere bearbeides inn i planprogrammet.
Dette er blant annet:
-

Lidascanning ifbm. Kulturminneregistrering

-

3D visualisering av vegtrasé spesielt bro

-

I Jøvikdalen må vi ivareta friluftsliv, reindrift, sauehold og rikmyr

-

Utgangspunktet til Kystverket om 55 m bruhøyde over Kjosen skal tegnes, men vi er i
dialog med Lyngen kommune som vil sammen med næringsutøver komme med en
uttalelse om seilingshøyde behov nå- og i framtiden

-

Konsekvensutredningen på de ulike temaer skal ivareta innspill merknader som
omhandler metode, kilder for kunnskap og områder

Referansegruppen kommer med innspill:
-

Ivareta kontakten med reindrifta, veldig viktig for framdrift og enighet om løsninger

-

Tunnel er ikke å foretrekke over Kjosen

2
-

Tenk raskest mulig planlegging, gjennomføring og utbygging, finn det mest
fornuftige økonomiske alternativet, dette er viktig for næringslivet, finn de mest
realistiske trasévalg og få det bygd ut

-

Det er viktig at veg og infrastruktur i trasé er visuelt attraktiv både for reiseliv,
samfunns- og næringsutvikling.

-

Rekkefølge på utbygging bør være bru først over Storstraumen og, tunnel gjennom
Nakkefjellet samtidig som man bygger bru nr. 2 over Kjosen

Planleggingsleder holder gruppa løpende orientert, og oversender planprogrammet når det
er fastsatt av planmyndighet. Planleggingsleder innkaller til nytt møte i løpet av 2017 for
gjennomgang av foreløpige resultater og planlegger videre evt. kommunikasjon med
interessenter sammen med referansegruppa.

Rett ref. 25. august 2016,
Ann-Kristin Edvardsen

