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Uttalelse til søknad om konsesjonsendring for Kvitfjell og Raudfjell 

vindkraftverk i Tromsø kommune  

Det vises til brev datert 22.8.2017 hvor søknad om konsesjonsendring for etablering av ny 

alternativ atkomstveg blir oversendt oss. Vi viser også til epost datert 25.9.2017 hvor en   

ønsker å bruke eksisterende fylkesveg 862 på strekningen Nordfjordbotn – Sjøtun som 

atkomstveg for turbinkomponentene til Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk.  

 

Vegvesenets ansvar og rolle for å ivareta veg- og trafikkfaglige utfordringer  

I denne saken uttaler vi oss som forvalter av fylkesvegen på vegne av Troms fylkeskommune 

og utøvelse av statlig sektoransvar på vegtransportområdet. 

 

Opplysninger om fylkesveg 862 på strekningen Nordfjordbotn - Sjøtun   

Strekningen mellom Nordfjordbotn og Kattfjord skole er ca. 8,2 km lang. Vegen er 

klassifisert som Bk T8 veg, som innebærer redusert bæreevne med begrensninger på hvilke 

store og tunge kjøretøyer som kan trafikkere strekningen. Vegen er dessuten smal uten 

midtlinje, med dårlige og mangelfulle vegskuldre og med begrenset møtemuligheter for 

større kjøretøyer. Strekningen har tildels dårlig horisontal- og vertikalkurvatur og flere 

gamle smale bruer som har behov for oppgradering.   

I tillegg er strekningen en viktig transportrute mellom Tromsø og ytre strøk på Kvaløya og 

som «lokalveg» i Sjøtunområdet med naust, hytter, bolighus, barnehage og skole tett inntil 

hovedvegen. Strekningen er også skoleveg for elever ved Kattfjord barneskole, uten 

tilrettelagte gang- og sykkelvegløsninger.  

 

 

Dispensasjon og rekkefølgekrav 

Statens vegvesen vil være særdeles tilbakeholden med å utstede dispensasjon og tillate 

transporter med vekter og dimensjoner utover eksisterende bruksklassifisering, uten at det 
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framkommer klare og forpliktende rekkefølgekrav for tiltak på og ved vegen. Vi har 

imidlertid ingen konkrete opplysninger om prosjektet på dette tidspunktet i prosessen.  

 

Før vi kan gi konkrete tilbakemeldinger på henvendelsen, må følgende opplysninger 

oversendes oss: 

 Tidspunkt for når transporter søkes gjennomført. 

 Antall transporter. 

 Opplysninger om lengde, bredde og aksel-, boggi og totallaster på kjøretøyer og 

last. 

 Forslag til hvordan trafikksikkerheten og trafikkavviklingen skal kunne ivaretas for 

alle trafikantgrupper som ferdes i området. 

 Forslag til hvordan de miljømessige forholdene skal kunne ivaretas for beboerne 

langs fylkesvegen. 

 Andre relevante opplysninger som er viktig for prosessen videre.  

 

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler. 

 

 

Vegavdeling Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Edel Miljeteig Austlid  

Seksjonsleder  Kjell Vang 

  Senioringeniør 
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