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Hedrende omtale
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Vakre vegers pris
Vegdirektørens pris VAKRE
VEGER ble opprettet i 1988.
Prisen er en hederspris for
anlegg med gode estetiske
kvaliteter tilpasset omgivelsene.
Det kan være veger, bruer,
tunneler eller tilhørende anlegg
og utstyr.
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Vakre Vegers pris 2012
Hedrende omtale
E10 Lofotens fastlandsforbindelse, fase II
Fra juryens uttalelse:
Lofotens fastlandsforbindelse – Lofast –
stod ferdig i 2007 etter flere tiårs politiske
diskusjoner og ca. 20 år med planlegging og
bygging. Fase I stod ferdig i 1998 og fase II ble
bygget i årene 2003-2007. Den nyeste delen av
vegen ligger like ved landskapsvernområdet
omkring Møysalen nasjonalpark som ble
opprettet i 2003.
Vegen ble lagt gjennom sårbare natur- og
kulturområder som på forhånd var uberørt av
større inngrep. På grunn av de store natur- og
kulturverdiene langs vegtraséen ble målsettingen
gjennom planlegging og bygging å skape
”et lavmælt byggverk gjennom et vakkert og
storslått landskap”. Dette skulle oppnås
gjennom følgende metodikk:
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• Grundige analyser av naturgrunnlaget for å
kunne plassere vegen med minst mulig
skadevirkninger
• God linjeføring i forhold til terreng og
landskapsformer
• Utslaking av sideterreng – begrense bruk
av vegrekkverk
• Unngå plassering av overskuddsmasser i
områder med store landskapskvaliteter
• Fremme naturlig innvandring av stedegen
vegetasjon ved bruk av stedlige toppmasser

Jury
Tor Nilssen NLA,
Solveig Renslo TEKNA,
Jørn Hilmar Fundingsrud
Riksantikvaren,
Viel Bjerkeset Andersen
Kunst i offentlige rom,
Anne Katrine Geelmuyden
UMB,
Dag Kittang NTNU,
Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør

Juryen mener at målsettingen om å skape en
”lavmælt veg i et storslått landskap” har vært
vellykket. De overordnede linjeføringene og
metodikken knyttet til terrengbehandling og
naturlige revegetering bør sette standard for
framtidig håndtering av vegbygging i naturlandskap.
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Prosjektfakta:
Beliggenhet:

Hadsel og Lødingen i Nordland
og Kvæfjord i Troms
Statens vegvesen Region nord

Byggherre /
prosjektering:
Entreprenør: AF anlegg med underentreprenør
Målselv maskin og transport, 		
Leonard Nilsen og Sønner, 		
Veidekke med underentreprenør
Albert Hæhre as, Mesta
Lengde:
29,6 km, ÅDT 600
Kostnader
2,3 milliarder NOK (1998)
eks. mva:
De andre prisvinnerne i 2012 er:
Borgestadalléen
Bybanen i Bergen

www.vegvesen.no
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