
Region nord  

 

10. juni 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KVU E10 Fiskebøl - Å 

Rapport ikke prissatte konsekvenser 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

S
ta

te
n

s 
ve

g
ve

se
n

 



 

Forord 
 

Rapport ikke-prissatte konsekvenser for KVU E10 Fiskebøl – Å inneholder tematiske gjennomganger av 6 

forskjellige ikke-prissatte temaer. Disse ikke-prissatte temaene er vurdert opp i lys av fire konsepter som 

er utviklet for å kunne gjøre konseptvalg for det framtidige transportsystemet i Lofoten, med hovedvekt 

på E10. Virkninger eller konsekvenser av de ikke-prissatte temaene er en del av den 

samfunnsøkonomiske analysen. Den består også av prissatte temaer, som for eksempel nytte-

kostnadsanalyser og beregninger av netto nytten av et prosjekt. I tillegg kan det være andre virkninger 

som for eksempel fordelingsvirkninger med i betraktninger omkring samfunnsøkonomi i 

samferdselsprosjekter. Til sammen danner både de ikke-prissatte, de prissatte og andre virkninger en 

viktig del av beslutningsgrunnlaget for om det skal gjennomføres tiltak eller endringer i 

transportsystemet i framtiden. 

 

Følgende fagtema (fagansvarlig) er håndtert under ikke prissatte konsekvenser:  

 

o Landskap (Erik Axel Haagensen), med bistand fra Sigrun Marie Lie 

o Kulturminner og kulturmiljø (Tom Andre Edvardsen) 

o Naturmangfold (Trond Aalstad) 

o Nærmiljø og friluftsliv - i hovedsak friluftsliv (Trond Aalstad) 

o Naturressurser - her avgrenset til vannressurser (Gunnar Paulsen) og 

jordbruk/dyrka mark (Trond Aalstad)  

o Naturfare (Viggo Aronsen) 

 

Koordinatorer i utførelsesfasen av prosjektet har vært Gunnar Paulsen fra prosjektgruppen for KVU E10 

Fiskebøl – Å og Trond Aalstad fra Ressursavdelingen i Region nord. 

 

Arbeidet med de ikke-prissatte konsekvensene i KVU E10 Fiskebøl-Å har vært gjennomført som et 

separat delprosjekt i KVU-arbeidet med tre forskjellige fokus og hensyn: 

 

1. Prosjektet skulle komme opp med et resultat for de ikke-prissatte konsekvensene eller virkningene for 

konseptene i KVUen.  

2. Det skulle være et FoU fokus på prosjektet, slik at man kan trekke veksler på metode, prosess og resultat 

fra dette arbeidet inn i kommende overordnede utredninger i Statens vegvesen. 

3. Man skulle teste ut ny metodikk i prosjektet, som et ledd i arbeidet med ny håndbok V712 

Konsekvensanalyser, og om mulig implementere dette i håndboken i ettertid. 

 

I tillegg til en rekke møter og en prosess gjennom ca. 1,5 år for å utvikle metodikk og gjøre selve 

prosjektarbeidet, har det vært avholdt et møte for erfaringsutveksling med eksterne aktører der Nordland 

Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Reiselivsnæringen i Lofoten deltok. 

 

Kontaktpersoner i Vegdirektoratet har vært: 

Knut Sørgaard 

Karianne Thøger-Andresen 

Ola-Mattis Drageset 

 

Prosjektansvarlig har vært: 

Nils Petter Rusånes (Prosjektleder KVU E10 Fiskebøl – Å) 
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Sammendrag ikke prissatte tema i KVU E10 Fiskebøl – Å 
 

Metoden for kartlegging og beskrivelse av ikke prissatte konsekvenser ble valgt ut fra en 

forståelse av et overordnet planperspektiv. Det ble valgt en kvalitativ tilnærming som innebar en 

faglig vurdering av mulig konflikt (heretter benevnt konfliktpotensial) med registrerte, verdifulle 

områder. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende kunnskap og registrerte områder på kart, 

samt at fagansvarlig har gjort en vurdering av kunnskapsgrunnlag og definert enkelte nye 

områder. 

 

Det er skissert to nivå for konfliktpotensial ut fra verdien av hver lokalitet sammenholdt med 

hvor sårbar lokaliteten er for vegtiltak og hvor stor grad av influens en kan påregne. Det skilles 

mellom noe konfliktpotensial og stort konfliktpotensial. Det er laget «konfliktkart» pr. fagtema 

med gul og rød sone. Deretter er alle fagtemakart lagt oppå hverandre slik at det lett kommer 

fram hvor de mest problematiske områdene er. 

 

Det må bemerkes at kartleggingsområdet har vært avgrenset omkring foreslåtte vegtraseer og 

derfor ikke er dekkende for hele området. Vegtraseer har blitt endret underveis og traseer som 

er vurdert er senere tatt ut. Teksten i dette dokumentet er derfor med utgangspunkt i tidligere 

linjer, hvorav flere er tatt ut (jamfør kartutsnittene). For tema naturfare har også eksisterende 

trase vært en del av vurderinga fordi det ved omlegging, tunnel etc. kan bli bedring i forhold til 

rasfare etc. 

 

Det er i særlig grad området mellom Leknes og Borg som peker seg ut med stort 

konfliktpotensial for flere fagfelt. Også områder ved mellom Svolvær og Leknes, ved 

Lyngværstranda, Gimsøymyrene og Flakstad/Flakstadpollen har stort konfliktpotensial. Dette 

betyr at det er utfordrende å finne gode løsninger for utbygginger. Ved valg av gode og 

hensynsfulle detaljløsninger kan likevel vegprosjekt realiseres i disse områdene. 

 

Konsept 1 får naturlig nok minst konfliktpotensial siden det innebærer få inngrep. Men for 

naturfare er det ulikt siden dette krever sikring på flere steder. Ellers er konsept 4 med mest ny 

veg mest konfliktskapende i forhold til de ikke prissatte konsekvensene. Naturressurser og 

kulturmiljø skiller seg fra de andre ved at de rangerer konsept 3 foran konsept 4. 

 

For videre planarbeid vil det være nødvendig med nøyere kartlegging og vurdering i forhold til 

faktisk planlagt tiltak. 

 

Kart som viser konfliktpotensial for alle fagtema samlet. Tettere rød skravur angir flere fagtema 

som utløser stort konfliktpotensial. Gul skravur angir noe konfliktpotensial. Samme område vist 

med fire kartblad finnes bakerst i rapporten. 
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Vurdering og rangering av konsepter for hvert fagtema og samlet. Grønn angir ubetydelig 

konfliktpotensial, gul noe konfliktpotensial og rød er stort konfliktpotensial. 
 

Tema Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Landskap 1 2 3 4 

Kulturmiljø 1 2 4 3 

Naturmangfold 1 2 3 4 

Nærmiljø, friluftsliv 1 2 3 4 

Naturressurser 1 2 4 3 

Naturfare 3 2 1 4 

Samlet rangering 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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1. LANDSKAP 

Sammmendrag 

 
Lofoten er verdensberømt for det dramatiske landskapet og den tindepregete fjellrekken – 

«midt ute i havet». Når den smale vegen slynger seg forbi fjellene som stuper i havet, 

forsterkes reiseopplevelsen og gjør en ferie i Lofoten helt spesiell. 

 

 

Moskenesøya 

 

En forandring av 60 km/t-kurvatur til 80 km/t-kurvatur vil generelt forringe 

reiseopplevelsen. Nye vegdimensjoner og økte krav til trafikksikkerhet pga. hastigheten og 

vegstandarden, vil innebære mer dominerende veganlegg som igjen vil redusere den visuelle 

opplevelsen av landskapet. - Både fra bilen og fra omgivelsene. 

Tiltak som genererer stort konfliktpotensial medfører ofte et stort areal på konfliktkartet. 

Det skyldes topografien, der man vil kunne oppleve tiltaket fra høyere terreng eller annen 

kystlinje. 

Andøya ved Reine er et eksempel der et lite tiltak influerer på et stort område i fjorden. 

Tilsvarende er kryssing av Flakstadpollen og Sundklakkstraumen kystarealer som vil endres 

dramatisk med nye vegtiltak. 

Store, sammensatte dallandskaper har ofte vegen liggende midt i landskapsrommet, på 

laveste terreng. En radikal standardheving av vegen vil da være eksponert i store 

landskapsrom og vil i de aktuelle områder bryte med skalaen i det sammensatte 
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jordbrukslandskapet. Eksempler på det, er på Vestvågøy mellom Leknes og Borge samt i den 

noe mindre Jenndalen på Gimsøy. 

Kombinasjon av høye fjell, tallrike vann og store myrområder, gir opplevelsesrike 

naturlandskaper som er sårbare for nye vegtiltak. Særlig har områdene omkring Svolvær 

stort konfliktpotensial. 

Endelig vil etablering av ny flyplass på myrene i kystslettelandskapet på Gimsøy være av en 

dimensjon som uunngåelig vil medføre et stort konfliktpotensial. Arealet er delvis et 

naturreservat og ligger veldig eksponert i Lofotens ytre kystlandskap. 

 

Tabell over konseptene 1- 4, konfliktvurdering for landskapsbilde og rangering 
 

Strekning Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Fiskebøl - 

Svolvær 

Tunnelforslag er 

ikke vurdert. 

Mindre 

endringer 

Mindre 

endringer 

Ny veg i dagen 

sør for 

Vatterfjordpollen 

medfører stort 

konfliktpotensial 

(Tilhører omlegging 

for delstrekning 

Svolvær-Kabelvåg) 

Svolvær – 

Kabelvåg 

Ingen endring Ingen endring Ingen endring Omfattende 

omlegging med 

tunneler og veg i 

dagen i 

naturområder. 

Stort 

konfliktpotensial 

Kabelvåg – 

Leknes 

Mindre endringer Mindre 

endringer 

Tunnel gjennom 

Torvdalsfjellet 

samt 

Lyngværsfjellet. 

Stort 

konfliktpotensial 

ved 

Lyngværstranda 

Ny vegtrasé 

mellom 

Limstrandpollen og 

Leknes. Stort 

konfliktpotensial på 

nesten hele 

strekningen. 

Også stort 

konfliktpotensial ved 

Lyngværstranda 

Leknes – 

Storeidøya 

Ingen endring Ingen endring Ingen endring Igjen endring 
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Storeidøya 

– 

Moskenes 

Kryssing av 

Flakstadpollen 

har stort 

konfliktpotensi

al og kryssing 

Rambergvika 

noe 

Som K1. 

Utbygging til 

vegnormalstan

dard vil 

redusere 

opplevelsen av 

landskapet på 

strekninger 

med krevende 

sideterrreng 

Som K1 og K2 

samt mindre 

omlegginger.  

Utbygging på 

Andøya medfører 

stort 

konfliktpotensial 

Som K1 og K2 samt 

mindre omlegginger.  

Utbygging på Andøya 

medfører stort 

konfliktpotensial 

Moskenes – Å Kun forfallstiltak Kun forfallstiltak Kun forfallstiltak Kun forfallstiltak 

 

 
 

 

Strekning Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Samlet 

vurdering 

Fiskebøl - 
Å 

Innebærer 

kryssing av 

fjordarmer, som 

medfører 

barrierevirkning 

og oppdeling av 

landskapet. 

Disse områdene 

er veldig 

eksponert i 

landskapet 

Som K1.  

Utbygging til 

vegnormalstandar

d vil redusere 

opplevelsen av 

landskapet på 

strekninger med 

krevende 

sideterrreng 

En moderne veg 

med stivere 

kurvatur 

medfører særlig 

omfattende 

endringer på 

Vestvågøy.  

Tilpasning til de 

mindre 

terrengformer 

vil være en 

utfordring 

Store 

omlegginger 

med både nye 

veger og 

tunneler, i til 

dels uberørt 

landskap, 

medfører 

omfattende 

inngrep i 

landskapet. 

Stikkord er stor 

barrierevirkning, 

fragmentering, 

sprenging av 

landskapets 

skala og 

fjernvirkning 
     

Rangering 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Bakgrunn 

Grunnlagsmateriale for vurdering 

Denne temarapporten for landskapsbilde er en underlagsrapport tilhørende 

konseptvalgutredningen (KVU) for E10 Fiskebøl – Å. Temaet landskapsbilde går inn under 

ikke-prissatte temaer (IP-temaer). 
 

I denne rapporten er det gjort vurdering av alle de traseer som forelå som aktuelle innenfor konsept 4, da 

arbeidet med den faglige vurderingen ble igangsatt. 

Alternativer som senere er forkastet fremgår av vedlagte kart. På samme kart finnes også nye linjer som 

ikke har foreligget tidlig nok til å komme med i denne fagrapporten. Traséer som er forkastet er tatt ut av 

3D-illustrasjonene, mens konfliktvurderingene fortsatt vises. 

Rapporten er utarbeidet av Erik Haagensen med bistand fra Sigrun Marie Lie, 

landskapsarkitekter på Ressursavdelingen. 
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Definisjon landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan 

disse endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset 

landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen 

(reiseopplevelse). Begrepene landskapsbilde eller bybilde brukes i denne sammenheng om 

de visuelle omgivelsene (Statens vegvesen, Håndbok V712). 
 

Overordnede føringer 

Det er et overordnet politisk mål å sikre at det blir tatt hensyn til landskapet i all 

planlegging. Offentlige dokumenter som underbygger dette er: 
 

• Den europeiske landskapskonvensjonen (2004). 

• Stortingsmeldinger nr. 23 2001-02 Bedre miljø i byer og tettsteder. 

• Stortingsmeldinger nr. 29 1996-97 Regional planlegging og arealpolitikk. 

• Naturmangfoldloven (2009) 

• Plan og bygningsloven, §3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen (2008). 

• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (T-1057). 

• Regjeringens arkitekturpolitikk, arkitektur.nå (2009) 

• Statens vegvesens arkitekturstrategi (2012-2015). 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2011) 

 
 

Metode 

Som datagrunnlag, har denne rapporten tatt utgangspunkt i eksisterende registreringer og 

digitale verktøyer som topografiske kart, 3D-bilder og andre bilder. Det er ikke gjennomført 

en fysisk befaring i området. 
 

Det er deretter gjort en vurdering av større landskapsrom som vil bli visuelt berørt av de 

ulike forslagene til traséer. Det er fokusert på landskapsrom som skiller seg ut med 

iøynefallende kjennetegn og som har en generell høy landskapsverdi, når det gjelder 

inntrykk og opplevelse. Beskrivelsen av landskapets sammensetning tar utgangspunkt i 

rapporten fra Nordland fylkeskommune «Landskapstyper». 
 

En vurdering av opplevelsesverdi er en faglig, men subjektiv, vurdering av landskapets 

visuelle kvaliteter. Det er ikke kjennskap til at kilder som omhandler dette systematisk 

finnes. En vurdering av landskapets visuelle kvaliteter kan si noe om den visuelle sårbarhet 

på den ene side, og reiseopplevelse på den annen. 
 

Den visuelle opplevelsen av et landskap bygger på landskapets mangfold og variasjon, om 

landskapet er helhetlig og i sammenheng, om det har brudd og kontraster, om det har en 

tidsdybde og lesbarhet, og om det gir en tilhørighet og identitet. Landskapets skala, 

landform, vegetasjon, bebyggelse etc. gir denne visuelle opplevelsen. 
 

På dette nivået er det vanskelig å si noe om tiltakets konkrete visuelle virkninger (omfanget) 

på landskapet fordi vegtiltakets presise plassering, fysiske utforming og inngrepssone er 
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«konsepter» og er ikke fastlagt. Det er derfor valgt å si noe om landskapets konfliktpotensial 

for et veginngrep. 
 

Det vil ikke være automatikk i at et veginngrep i et delområde som for eksempel er vurdert  

til å ha stor verdi (jamfør Nordland fylkeskommune «Landskapstyper), samtidig vil ha et stort 

konfliktpotensial. Konfliktpotensial i denne sammenhengen sier noe om et landskap med  

stor opplevelsesverdi og den potensielle visuelle konflikten (virkning) dette landskapet 

risikerer med et vegtiltak. Skala, landform, vegetasjon, bebyggelse og vegens plassering i 

terrenget vil bidra til å dempe eller forsterke den visuelle virkningen av vegen. 
 

Konseptvalgutredning er en grov vurdering av utviklingsmuligheter i et gitt landskap. Når det 

gjelder antakelser knyttet til å etablere nye vegforbindelser på dette nivå, baserer  

linjevalgene seg på kvalifiserte vurderinger av teoretisk mulige løsninger. Grundigere 

utredninger kan innebære at linjene må legges om eller forkastes. Fagrapporten for 

landskapsbilde baserer seg på at linjene stort sett ligger som antydet. Konfliktpotensialet 

deles opp i to nivåer: Stort og noe konfliktpotensial. 
 

Sårbarhet og konfliktpotensial 
Områder som er sårbare for et vegtiltak 

- Nærhet til større vann 

- Nærhet til fjæra/ fjorden/ bukter/ nes 

- Bratt terreng 

- Småskala landskap/ kupert terreng 

- Bebyggelse 

- Landemerker av betydning 

- Inngrepsfri natur 

- Helhetlig/ harmonisk landskap 

- Eksponerte områder 
 

Stort konfliktpotensial (rød skravur) 

- Stor barrierevirkning 

- Fragmentering av landskapet 

- Sprenger landskapets skala 

- Svært store inngrep (fylling/ skjæring) 

- Det overordnede landskapet blir forringet og transformert 

- Endrer karakteren i landskapet 

- Stor fjernvirkning 
 

Noe konfliktpotensial (gul skravur) 

- Barrierevirkning 

- Kan harmonere med landskapet ved avbøtende tiltak 

- Mindre inngrep 

- Det overordnede landskapet vil absorbere tiltaket ved avbøtende tiltak 

- Mindre fjernvirkning 
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Datainnsamling – vurdering av eksisterende kildemateriale 

 
Svakheter og mangler 

Nordland fylkeskommune har i 2015 fått utarbeidet en 2-delt rapport om landskapstyper. 

Den ene om typeinndeling, den annen om verdi. Rapporten kartlegger ulike landskapstyper 

og gir en verdi ut i fra hvor sjelden eller representativ landskapstypen er. Det inndeles etter 

en verdiskala fra 1-5, der 1 er landskap med få verdier og 5 «Svært stor verdi – landskap 

med nasjonal betydning». I fagrapport for landskapsbilde vil verdien tas med for å indikere 

om landskapstypen er spesielt sårbar. Men for vurdering av landskapsopplevelsen er verdien 

ikke avgjørende. De mange forskjellige landskapsrommene som vurderes, vil typisk være 

sammensatt av flere landskapstyper med ulik verdi. 
 

Landskapsrommene er vurdert ved hjelp av digitale verktøyer som topografiske kart, 3D- 

bilder og fotos. Det er en svakhet at rapporten ikke bygger på fysiske befaringer, der 

inntrykk av landskapet langt lettere vil kunne «føles på kroppen». Tilsvarende vil 

konsekvenser ved et veganlegg bedre kunne fanges opp, og man vil på stedet kunne se for 

seg en bedre tilpasset linje eller mulige avbøtende tiltak. 
 

Vurdering av konfliktpotensial for landskapsbilde baserer seg på de aktuelle linjer. Linjene 

skal oppfattes som korridorer mer enn egentlige forslag til trasé. Likevel vil det kunne ha 

avgjørende betydning om korridoren flyttes mer enn 100 m til siden. Det kan f.eks. bety at 

vegen går tvers igjennom en jordbrukseiendom, over vann i stedet for land, i bratt 

fjellskråning eller gjennom et sårbart område. Rapporten forsøker å avdekke konflikter 

knyttet til de forslag som foreligger, og er ikke en generell kartlegging av sårbare områder. 

Inndelingen og vurderingene av konfliktpotensial i store og verdifulle landskapsrom tar ikke 

høyde for enkeltelementer og små områder med stor verdi og stort konfliktpotensial. Disse 

små områdene/ enkeltelementer vil ikke bli fanget opp på dette nivået og må vurderes i 

senere fase. 
 

Denne fagrapporten har fokus på om det store landskapsrommet visuelt påvirkes av det 

foreslåtte tiltaket - uavhengig av om det er en verdifull landskapstype eller ikke. I tillegg sies 

noe om virkninger (barriere, fragmentering, oppdeling). Forskjellen mellom kartlegging av 

landskapstyper og vurdering av opplevelse, kan forklares med et eksempel fra området ved 

Sundklakkstraumen og Indre Revsøya. Her finnes landskapstypene «Kystslettas åpne viker og 

klippekyst med infrastruktur» samt «Kystsletta m/ myr og infrastruktur», med tilgrensning til 

«Lågfjellmassiv med tindelandskapspreg» i øst og vest. - I utgangspunktet virker dette som 

et dramatisk og spennende sammensatt landskap. Ja, for opplevelsen; men landskapstypen i 

Sundklakkstraumen er vanlig og får kun verdi 2! Omgivende landskap får verdi 3. Se 3D- 

illustrasjon. 
 

Denne fagrapporten for landskapsbilde bygger altså på opplevelsen av landskapsrommet, 

ikke på verdien av landskapstypen. 
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Ny kryssing av Sundklakkstraumen? Kilde: Norgei3d.no 

 

 

Beskrivelse av planområdet og tiltaket 

Avgrensning av planområdet 

Lofotregionen er avgrenset av Austvågøya i øst og helt ytterst i sørvest; Røst. De østligste 

delene av Austvågøya ligger i Hadsel kommune, som tilhører Vesterålsregionen. Mens de 

kommunene som pr. i dag tilhører Lofoten gjennom regionrådsinndelingen er fra nordøst til 

sørvest: Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst. Konseptvalgutredningen har 

sin avgrensing fra Fiskebøl i nordøst og Å i Moskenes i sørvest. Hovedtransportåren gjennom 

dette området er E10. Derfor navnsettingen KVU E10 Fiskebøl-Å, en strekning på 161 km. 
 

Influensområdet til KVU E10 Fiskebøl – Å er Hålogalandsregionen og nordlige deler av Salten. 

Hålogalandsregionen består av Ofoten, Lofoten, Vesterålen og deler av Sør-Troms. Den 

nordlige delen av Salten forbindes til Hålogalandsregionen fra sørøst med E6 og 

fergesambandet Bognes i Tysfjord til Lødingen (i Ofoten). Sommerstid er det også ferge fra 

Skutvik i Hamarøy til Svolvær i Vågan. 
 

Rett østfra og på tvers av landet er E10 fra Bjørnfjell i Narvik kommune til Å i Lofoten den 

tilsvarende viktige hovedvegen, sammen med Ofotbanen som går fra Sverige til Narvik. 

Området har større lufthavner i Bodø og i Evenes og i tillegg 7 mindre. Den største havna i 

Lofoten er Leknes havn, Storeidøya og de største havnene rundt er Narvik, Harstad og Bodø. 

Det er ellers et stort antall havner både for gods, fiskeri og persontrafikk langs kysten. Det 

er utarbeidet KVU’er for E6 fra Mørsvikbotn til Ballangen, E10/rv. 85 fra Evenes til Sortland, 

rv. 83 i Harstad og tidligere utredninger for E10 Lofast. I tillegg gjennomføres for tiden KVU 

for E6 fra Fauske til Mørsvikbotn. 
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Beskrivelse av tiltaket 

Omfanget av tiltak vil være avhengig av hvilket konsept som velges. Konseptene er nærmere 

beskrevet i samlerapporten for ikke prissatte konsekvenser, men nevnes i stikkord her: 
 

 K1 Mindre oppgradering. Fjerne naturfareelementer og flaskehalser. 

 K2 Oppgraderingskonsept. Dagens korridor veg. Oppgradere til vegbredde 7,5 m, 

dagens fartsgrenser 

 K3 Oppgraderingskonsept og fartsheving. Som K2, men vegstandard for 80 km/t. 

 K4 Regionforstørringskonsept. 80 og 90 km/t, mye ny veg / tunnel. 

 
Anbefalinger om standard på vegnettet vil være en del av KVU-arbeidet. For E10 i Lofoten er 

situasjonen i dag at selv om den er sammenhengende og fergefri, så har vegen lav standard 

og er smal. Det er to vedtak som pr. i dag regulerer vegbredden på E10. Det første er 

mellom Tjeldsundbrua og Napp, der bredden er satt til å være maksimalt 7,5 meter. Fra 

Napp til Å ble vegbredden fastsatt til maksimalt 6,5 meter da E10 gjennom Lofoten ble 

nasjonal turistveg. Vegbredden og øvrige standardkrav vil bli vurdert i arbeidet med KVU. 

 
 

Beskrivelse av landskapets innhold og opplevelsesverdi 

Et landskap har ikke noen begynnelse eller slutt, men står i sammenheng med 

tilgrensende landskap, og er uløselig knyttet til en større helhetlig 

landskapssammenheng. Avgrensningen av områdene for konfliktpotensial skal 

derfor ikke ses på som absolutte grenser, men som veiledende. 

 

 

Landskapsregion – nasjonalt referansesystem 

Norsk institutt for skog og landskap (NIJOS) deler Norge inn i 45 landskapsregioner, hvor 

planområdet ligger i region 31, Lofoten og Vesterålen. Typisk for regionen er de mange 

botnene og tindefjell - stedvis med vid dalbunn. 
 

Hele Lofotveggen er skapt under den kaledonske fjellkjedefoldingen i jordas oldtid. 

Berggrunnen består stort sett av dypbergarter, overveiende mørk gabbroider. Botndannelser 

gir regionen dens hovedmorfologi. Spesielt for regionen er en sterk forvitring og 

oppsprekking av berggrunnen som kan gå flere titalls meter ned. På Værøy, Moskenes- og 

Flakstadøya står fjellene rett i havet og danner den mektigste biten av Lofotveggen med 

ekstreme tindefjell- og botntopografi. Nappstraumen innleder et skille til et noe vennligere 

land – her er også plass til et lavt og flatere lende. 
 

Sentralt på Vestvågøy ligger et lavt daldrag med godt jordbruksland. Gårdsbebyggelse 

danner markante blikkfang i det åpne landskap. 
 

Landskapet er storskala, med dramatiske tinder som karakteristiske landemerker. Her er 

kontrastene mellom fjellets vertikale og fjordens horisontale linjer slående, og landskapet 
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oppleves som visuelt sterkt. Fjellpartiene er til en viss grad bundet sammen, med høye og 

dominerende fjellrygger som er bestemmende for områdets romlige inndeling. 
 

Stedvis går fjellsiden tilnærmet loddrett ut i fjorden, eller skredvifter og ur i fjellfoten jevner 

ut overgangene til de lavereliggende delene av landskapet. Bestående av fjell og ur, samt 

robust, lavvoksende vegetasjon, bærer overgangen mellom land og sjø preg av de ekstreme 

topografiske og klimatiske forholdene. 
 

Klimaet er kjølig oseanisk og nedbørsrikt. Vegetasjonen opp mot de høyere partiene er 

grasdominert, mens det i lavereliggende områder vokser et kraftig belte av rogn, selje, bjørk 

og felter av plantet gran. Bunnvegetasjonen er preget av ulike gras og blomsterarter sammen 

med bregner, einer, lyng og vier. 
 

Leknes og Svolvær er kommunesentre i vekst. Nye boligområder, småindustri og servicebygg 

gir et moderne preg på tettstedene. 
 

Delområder 

Delområdene deles opp i de ulike øyene som Lofoten består av. Alle øyene vil berøres av 

vegtiltaket. Øyene er: 
 

 Moskenesøya 

 Flakstadøya 

 Vestvågøya 

 Gimsøya 

 Austvågøya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart som viser E10 Fiskebøl – Å. Kilde: norgeskart.no 
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Potensielle konfliktområder 

Beskrivelsen av landskapet tar utgangspunkt i rapporten fra Nordland fylkeskommune 

«Landskapstyper». Rapporten er omfattende og beskriver de enkelte landskapstyper grundig. I denne 

fagrapport for landskapsbilde er det helt kort referert til hvilke landskapstyper vi finner i det gjeldende 

området, evt. med supplement av lokale særtrekk. Det henvises til fylkeskommunens rapport for å søke 

detaljer på landskapstypebeskrivelsen. 
 

I det følgende er det gjort vurdering av alle de traséer som forelå som aktuelle, da arbeidet 

med den faglige vurderingen ble igangsatt. Alternativer som er forkastet, fremgår av 

vedlagte kart. Her finnes også nye linjer som ikke har foreligget tidlig nok til å komme med i 

denne fagrapporten. 
 

MOSKENESØYA 

Innenfor konseptvalgutredningens avgrensning ligger Moskenesøya lengst sørvest. Ny 

vegtrasé i dette delområde vil ligge på nordsiden av Andøya. Forslag om en videreføring i 

tunnel ved Reinevatnet er kommet til senere, og er ikke vurdert i denne fagrapporten. 
 

Andøya i Reine 

Andøya i Reine ligger i landskapstypen «Kystslette med høyt infrastrukturpreg», men helt på 

grensen til Kjerkfjorden med «Nedskåret fjordlandskap med infrastruktur». 
 

Kystslettelandskapet er kjennetegnet ved mellomstore tettsteder langs kysten, med aktive 

fiskevær. Det er kystheier, små øyer og holmer samt et område med større øyer og steile 

fjellvegger. Kombinasjonen med de store landskapsformer og tettstedenes infrastruktur kan 

gi stor opplevelsesverdi og særpreg. 
 

Landskapstypene i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 5. 

Konfliktpotensial 

E10 fra Hamnøy til Kvalvika er i dag eksponert mot den spektakulære Kjerkfjorden. På 

Andøya er E10 i dag på sørøstsiden. Ny vegtrasé vil ligge på nordsiden av øya Andøya i 

Reine. Denne vegtraséen på nordsiden vil sannsynligvis medføre store terrenginngrep i et 

sidebratt terreng som eksponeres mot og reduserer kvaliteten på det store landskapsrom 

Kjerkfjorden og Vorfjorden. 
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Ny vegtrasé i dette område er vurdert til stort konfliktpotensial. 
 

 
 

FLAKSTADØYA 

Innenfor konseptvalgutredningens avgrensning ligger Flakstadøya nordøst for Moskenesøya. 

Ny vegtrasé i dette delområde vil krysse Spengerleira ved Ramberg og over Flakstadpollen. 

En ny trasé med veg i dagen og tunnel ved Nappskaret er ikke med i denne vurderingen. 
 

Spengerleira og Ramberg 

Spengerleira og Ramberg ligger i landskapstypen «Kystslette m/ myr og infrastruktur». 

Typen omfatter kystslettelandskapet på store øyer og fastland med sterkt myrpreg. 

Landskapstypen er preget av tekniske inngrep som bygninger, veger og kraftlinjer og bygder 

og tettsteder med lavt jordbrukspreg. 
 

Landskapstypen i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 5.  

Konfliktpotensial 

E10 ligger i dag innerst i Spengerleira, på et parti som ikke blir karakterisert som 

våtmarksområde. Ny vegtrasé vil krysse tvers over Spengerleira for å innkorte vegstrekningen 

og for å trekke vegen bort fra skredfareområder langs fjellsiden. Ny veg over          

vassdraget Spengerleira vil kunne medføre en reduksjon av landskapskvalitetene i dette 

våtmarks-/slettelandskap og føre til inngrep i strandsonen. Samtidig skal det sies at det er 

tradisjon, at vegen følger kystlinjen i Lofoten. 
 

Ny vegtrasé i dette område er vurdert til noe konfliktpotensial. 

 

 
 

Andøya ved Reine, lengst tilbake og i senter av bildet. Kilde: Google Earth Pro 
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Flakstadpollen 

Flakstadpollen ligger i landskapstypen « Kystslette m/ myr, infrastruktur og jordbrukspreg». 

Infrastrukturen knyttes her til tettstedene Ramberg og Flakstad. Landskapet er preget av 

spektakulære fjellformasjoner, hvite sandstrender og turkisfarget vann. Det karakteriseres 

som et flatt og åpent fjordlandskap, som er rammet inn av landskapstypen «Lågfjellmassiv 

med tindelandskapspreg». Området preges også av dyrka mark som viser en tidsdybde og 

gir identitet. 
 

Landskapstypen i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 4. 

 
 

Konfliktpotensial 
 

E10 følger i dag strandsonens linjer og ligger helt innerst i Flakstadpollen. Ny vegtrasé vil 

krysse tvers over utløpet av Flakstadpollen, på det smaleste partiet. Denne brukryssingen 

fører til inngrep i strandsonen og en stor visuell barrierevirkning. 
 

Ny vegtrasé i dette område er vurdert til stort konfliktpotensial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spengerleira ved Ramberg. Kilde: Google Earth Pro 
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VESTVÅGØYA 

Vestvågøya er den midterste øya innenfor konseptvalgutredningens avgrensning. Ny 

vegtrasé i dette delområdet vil ligge på strekningen Skullbru-Grundstad-Lyngedal. To 

traséer vest for Leknes, fra Offersøy til Vian/Skullbru og et alternativ umiddelbart vest for 

Leknes, er forkastet, Strekningen fra Skullbru til Innerpollen ved Kleiva og videre mot 

Grundstad/Lyngedal er fortsatt aktuell. 
 

Offersøya – Vian (forkastet) 

Strekningen mellom Offersøya og Vian vil ligge i landskapstype «Kystslette m/ myr, 

infrastruktur og jordbrukspreg». Traséen som går innom Leknes omfatter også bypreg. 

Landskapstypen preges av store innslag av myr, men er også preget av bygninger, veger, 

kraftlinjer, enkelte industriområder, bygder, tettsteder med omkringliggende 

jordbruksområder. 
 

Landskapstypen i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 3, med et lite område verdi 4 

som er «Restfjell med tindelandskapspreg» (Offersøykammen). 

 

 
Konfliktpotensial 
 

Strekningen mellom Offersøya og Vian/Skullbru er en oppgradering av dagens vegsystem 

frem til en ny kryssing av pollen Breisponga og Saltisen ved Holand og videre frem til dagens 

E10 ved Vian. Kryssingen av pollen vil ha noe konfliktpotensial, men vil ikke medføre store 

 

 

 

Flakstadpollen. Kilde: Google Earth Pro 
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landskapsendringer. Traséen er trukket vekk fra konsentrasjonen av infrastruktur ved 

Leknes, og har en plassering langsmed våtmark og vann. Inngrep i strandsonen er sårbart 

men landskapstypen tåler ytterligere innslag av infrastruktur. Traseene vil kunne forringe 

opplevelsen av landskapet noe. 
 

Nye vegtraséer i dette område er vurdert til noe konfliktpotensial. 
 

 

 

 

Traséen fra Offersøya via Monshaugen til Vian ligger i utkanten, nordvest for Leknes by. 

Landskapet er småkupert med berg i dagen og vann / myrer. Det fremstår som et urørt 

naturområde. En veg kan antakelig integreres godt i terrenget, men vil skape en visuell og 

fysisk barrierevirkning og føre til fjellskjæringer og fyllinger. 
 

Ny vegtrasé i dette område er vurdert til noe konfliktpotensial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kryssing av Saltisen i midten av bildet. Kilde: Google Earth Pro 
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Skullbru-Innerpollen 

Strekningen Skullbru-Innerpollen ligger i landskapstypen «Kystslette m/ myr, infrastruktur 

og jordbrukspreg». Det er et helhetlig kystslettelandskap med landbruk og tilhørende 

spredte gårder på begge sider av dagens E10. Det er flatt og småkupert med større vann og 

myrområder som gir store åpne landskapsrom med positive, visuelle kvaliteter. I den store 

skala er landskapet innrammet av fjell på 6-900 m. Ved Inner- og Ytterpollen åpner 

landskapet seg og man kan fornemme storhavet og fjellene ved Eggum i nordvest. 

Landskapet gir store og varierte opplevelser. Det er positivt for reiseopplevelsen. 

Landskapstypen i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 4. 

 
 

Konfliktpotensial 
 

Ny vegtrasé er foreslått i den sørøstlige grense av landskapstypen, i overgangen til 

«Småkupert lågfjellandskap m/ urørt preg». Anlegg av ny veg langs fjellfoten trenger ikke å 

medføre stort konfliktpotensial, da landskapet allerede er satt sammen av ulik infrastruktur. 

En veg her vil være forankret i landskapsrommets overgangssone. En markant endring av 

foreslått trasé vil derimot medføre et inngrep med stort konfliktpotensial, enten ved 

fragmentering av jordbrukslandskapet eller ved omfattende inngrep i terrenget. 
 

Oppgradering av E10 mellom Skullbru og Innerpollen kan innebære store endringer av 

vegsystemet, med parallellveger (samleveger), planfrie kryssinger, kryss/rundkjøringer og 

 

 

 

 

Leknes. Kilde: Google Earth Pro 
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gang-/sykkelveger. En slik endring av det sentrale og til dels åpne kystslettelandskapet kan 

bryte med skalaen i landskapet og virke oppdelende. Konfliktpotensialet er stort. 
 

Samlet sett er ny vegtrasé og oppgradering av eksisterende veg i dette område er vurdert til 

stort konfliktpotensial. 
 

 

 

 

Kleiva og Handbergstinden, Innerpollen 

Strekningen ved Kleiva og Handbergstinden, og tett på Innerpollen passerer et harmonisk 

småskala landbrukslandskap med spredt bebyggelse tett inn mot mektige Handbergstinden i 

sørøst og Innerpollen mot nord. Det er tydelig spor etter steinras fra Handbergstinden. Det er 

tre parallelle luftspenn mellom fjellfot og strandsonen. 
 

Landskapstypene er vurdert til verdi 4 og selve Innerpollen 5. Lågfjellandskap mot sørøst er 

vurdert til verdi 2. 

 

 

 

 

Konfliktpotensial 
 

Ny vegtrasé er foreslått svært nære/ skjærer gjennom Handbergtinden. Det er trangt mellom 

fjellfot og strandsone og med skredsikringstiltak vil tiltakene samlet bryte med det småskala 

landbrukslandskapet og være dominerende. 

 

 

 

Strekningen Skullbru – Innerpollen. Kilde: Google Earth Pro 
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Samlet sett er ny vegtrasé i dette område er vurdert til stort konfliktpotensial. 

 

 

Topografisk kart over området ved Handbergstinden. Veg og luftspenn preger Kleivaskaret. 

Kilde: Norgeskart 

 

 

Innerpollen-Lyngsdalsøyra 

Strekningen Innerpollen-Lyngdalsøyra ligger i landskapstypen «Kystslette m/ myr, 

infrastruktur og jordbruk, beskrevet ovenfor. Ved Innerpollen tangerer linjen «Småkupert 

lågfjellandskap m/ urørt preg. Det er et sammensatt og relativt urørt landskap med 

lågfjellmassiv, daler, myrområder, vann og lite infrastruktur. Landskapet opplevelses 

innholdsrikt. Ved Kleiva ligger et helhetlig og småskala jordbruks landskap. 
 

Landskapstypene i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 4 og 5. 

Konfliktpotensial 

Ny vegtrasé mellom Innerpollen og Lyngsdalsøyra vil krysse det småskala og sammensatte 

landskapet med en stiv kurvatur og dermed fragmentere og medføre barrierevirkning. Vegen 

vil gå på tvers av landskapets linjer og bryte med det småskala landskapet. Terrenginngrep 

vil bli vesentlige. 
 

Samlet sett er ny vegtrasé i dette område er vurdert til stort konfliktpotensial. 
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Grundstad/Lyngedal (alternativet var ikke med fra start) 

Strekningen ved Grundstad/Lyngedal ligger i landskapstypen «Kystslette m/ myr, 

infrastruktur og jordbruk». På den annen side av det oppdelende «Lågfjellmassiv med 

tindelandskapspreg», på østsiden, finner vi «Kystslettas åpne viker og klippekyst med 

infrastruktur», ved Sundklakkstraumen. 
 

Landskapstypen i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 3. 

Konfliktpotensial 

Veg i dagen ved Grundstad/Lyngedal og tunnel til Sundklakkstraumen. Alternativet er ikke 

vurdert her. Påhuggsområder vil være en visuell utfordring. Sannsynligvis blir alternativet 

vurdert til «noe konfliktpotensial». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellom Innerpollen og Lyngdalsøyra. Kilde: Google Earth Pro 
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Grundstad. Kilde: Norgeskart 

 

 
 

GIMSØYA 

 
Gimsøya er den minste øya innenfor konseptvalgutredningens avgrensning og den ligger 

nordøst for Vestvågøya. Tiltak innenfor dette delomådet innebærer ny flyplass ved Vinje og 

forlengelse av vegen til flyplassen, samt utbedring av eksisterende veg. Ny bru over 

Sundklakkstrømmen og videreføring gjennom Jenndalen er et forkastet alternativ. 
 

Halvøya ved Vinje 

Halvøya ved Vinje består i hovedsak av småskala og helhetlig kystslettelandskap. Vest for 

Vinje er det «Kystslette m/ myr og infrastruktur» mens det i øst ved Vinje, Saupstad og Hov 

er «Kystslette m/ myr, infrastruktur og jordbruk». I nordvest ligger fjellet Hoven, som er 

«Restfjell med tindelandskapspreg». De tre typene har i samme rekkefølge blitt vurdert til 

verdi 3, 4 og 5, slik at restfjellet er en sjelden landskapstype i regionen. 

 

 
Konfliktpotensial 
 

Strekningen til halvøya ved Vinje baserer seg på utbedring av eksisterende trasé med en liten 

forlengelse til der det er foreslått flyplass. Et tiltak som en ny flyplass vil sprenge det 
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småskala landskapet og forringe området. Flyplassen vil være eksponert over store 

avstander og berøre naturreservatet Gimsøymyrene. 
 

Samlet sett er flyplass og oppgradering av eksisterende veg i dette område er vurdert til 

stort konfliktpotensial. 
 

 
 

Et senere alternativ med ny veg til flyplassen, helt fra eksisterende bru over 

Sundklakkstraumen, er ikke vurdert her. 

 

 
Sundklakkstraumen og Indre Revsøya (forkastet) 

Sundklakkstraumen og Indre Revsøya ligger innenfor landskapstype «Kystslettas åpne viker 

og klippekyst med infrastruktur» samt «Kystsletta m/ myr og infrastruktur», med 

tilgrensning til « Lågfjellmassiv med tindelandskapspreg» i øst og vest. 
 

Landskapstypene i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 2 og 3. 

 

 
Konfliktpotensial 
 

Storhavets møte med Sundklakkstraumen og landskapet rundt, oppleves som et dramatisk 

og spennende sammensatt landskap. Ny vegtrasé medfører en eller flere bruer over 

Sundklakkstraumen ved Indre Revsøya. Det er stort, urørt skjærgårdslandskap med 

myrområder, som vanskelig kan absorbere en ny veg. Grenser mot nord til naturreservatet 

 

 

 

Potensiell flyplass ved Vinje og kryssing av Sundklakkstraumen. Google Earth Pro 
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Gimsøymyrene. Strandsonen vil bli berørt og tiltaket bryter med landskapets naturlige linjer. 

Topografien er åpen og flat, og vil være veldig eksponert. 
 

Samlet sett er ny vegtrasé i dette område er vurdert til stort konfliktpotensial. 
 

 
Jenndalen (forkastet) 

Jenndalen ligger innenfor landskapstype «Kystslettas åpne viker og klippekyst med 

infrastruktur». Landskapet er preget av spektakulære fjell omkring dalen. Det er myrområde 

og dyrket mark omkring den spredte bebyggelsen og landskapet oppleves harmonisk. 
 

Konfliktpotensial 
 

Strekningen er en forlengelse av krysningen over Sundklakkstrømmen og inn Jenndalen. Ny 

vegtrasé fører til en visuell barriere i det harmoniske landskapet, og vil som følge av 

topografien være veldig eksponert. 
 

Samlet sett er ny vegtrasé i dette område er vurdert til stort konfliktpotensial. 

 

 
AUSTVÅGØY 

Austvågøy er den nordligste øya innenfor konseptvalgutredningens avgrensning. Nye 

vegtraséer i dette delområdet vil være fra kryss E10 Lyngværstranda til kryss E10 

Åmunddalen /Tverrfjellet/Rødlitinden samt strekninger i Svolværmarka, Sildepollneset og 

Laupstad. 

 

 
 

 

Sundklakkstraumen og Jenndalen. Kilde: Norge i 3D 
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Storhaugen - Åmunddalen 

Storhaugen – Åmunddalen ligger innenfor landskapstype «Kystslette m/ myr, infrastruktur  

på nordsiden av fjellet». Området har et sterkt myrpreg og med infrastruktur, bygder og små 

tettsteder. 
 

Landskapstypen «Kystslette med lavt / høyt infrastrukturpreg» ligger på sørsiden. Her er det 

et høyt infrastrukturpreg som innebærer tekniske inngrep som bygninger, kai- og 

havneanlegg, industri, veger og kraftlinjer og større tettsteder. 
 

Landskapstypene i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 3 og 4. 

Konfliktpotensial 

Tunnelalternativer til E10 ved Tverrfjellet og Rødlitinden er forkastet. 
 

Strekningen i dette området innebærer veg fra kryss E10 Lyngværstranda til kryss E10 

Åmunddalen. Det forutsetter veg i dagen fra E10 Lyngværstranda og innover våtområdene 

omkring Storvannet til tunnel igjennom fjellmassivet med blant annet Breitinden (669 m). 

Landskapet er sammensatt med helårs- og hyttebebyggelse og vil bli forringet av ny 

vegtrasé. Ny veg vil føre til visuell og fysisk barrierevirkning i landskapet. 
 

Samlet sett er ny vegtrasé i dette område er vurdert til stort konfliktpotensial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lyngværstranda. Kryss E10 Lyngværstranda. Kilde: Norge i 3D 
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Svolværmarka 

Svolværmarka ligger innenfor landskapstype «Kystslette med høyt infrastrukturpreg» og 

«Nedskårne daler med innsjø og infrastruktur». Landskapet her er innrammet av 

fjellmassivet Småtindan, Dronningtindan, Kongstindan med flere mot vest og nord. Området 

domineres av små og store vann og snaufjell, med innslag av frodig skog. Det er veger inn i 

området og spredt fritidsbebyggelse. 
 

Landskapstypen utgjør de mellomstore tettsteder og småbyer langs kysten. Kombinasjon av 

bypreg og kontakt mot åpent hav, skaper særpregende tettsteds- og bymiljø, enkelte med 

stor opplevelsesverdi og særpreg. 
 

Landskapstypene i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 3 og 4. 

Konfliktpotensial 

Det finnes tre ulike omkjøringsmuligheter ved Vågan samt to ulike omkjøringsmuligheter 

ved Osan, som tenkes knyttet til tunnelløsning vest om Stranda. Inngrep i dagen vil være 

lokalisert mellom Vågan og Stor-Kongsvannet. Alternativet er forkastet. 

 

Svolværmarka er et sammensatt område; til dels frodig vegetasjon, med mange og store 

innsjøer rammet inn av dramatiske fjell, som beskrevet ovenfor. Marka er et populært 

utfartsområde. Løsninger med veg i dagen vil fragmentere landskapet og bryte med 

naturlige linjer og med skala. 
 

De ulike omkjøringsalternativene i dette område er vurdert til stort konfliktpotensial. 
 

Nytt forslag, som ikke er faglig vurdert, innebærer tunnelløsninger som vil ha mindre 

konfliktpotensial. 
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Ny vegtrasé i dagen på strekningen mellom Øvre og Nedre Svolværvatnet har en tilsvarende 

situasjon som ovenfor. Det berørte området, vannene, har verdi 2, mens fjellene har verdi 4. 
 

Ny vegtrasé i dette område er vurdert til stort konfliktpotensial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågan, Osan og Stor-Kongsvannet. Kilde: Norge i 3D 
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Husvågen og sør for Vatterfjordpollen 

Husvågen og sør for Vatterfjordpollen ligger innenfor landskapstype «Kystsletta med lavt 

infrastrukturpreg». Husvågen domineres av små og store vann samt snaufjell, med innslag av 

skog. Det er spredt fritidsbebyggelse og landskapet rammes inn av spektakulære fjell i      

sør og vest. Vatterfjordpollen preges også av spektakulære fjell, små og store vann samt noe 

myr. Det er mange stier i området. 
 

Landskapstypen i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 2, med landskapstyper med 

verdi 3 og 4 tett innpå. 
 

Konfliktpotensial 
 

E10 har i dag panoramautsikt mot vannene Husvågen og Vatterpollen. I den østlige enden av 

alternativet sør for Vatterfjordpollen er det usikkert hvor mye veg i dagen det blir i området 

mellom Vatterfjordpollen og Jomfrutindan. Terrenget er kupert og inngrep vil bli omfattende. 

Inngrep i områder som er eksponert mot E10 medfører stort konfliktpotensial. 
 

Tunnelforbindelse fra Nedre Svolværvannet eller tunnelalternativene nært E10 har alle 

tunnelpåhugg i nærheten av Husvågen nord for Svolvær flyplass, Helle. Husvågen er, som 

beskrevet ovenfor, et spennende og sammensatt landskap. Stort konfliktpotensial. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nedre Svolværvatnet midt i bildet. Kilde: Norge i 3D 
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Alternativet med veg ved Husvågens nordvestlige del er forkastet. Ny linje i Husvågens 

sørende er ikke vurdert. 

 
 

Sildpollneset 

Sildpollneset ligger innenfor landskapstype «Nedskåret fjordlandskap med infrastruktur». 

Landskapstypen i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 4. 

Konfliktpotensial 
 

De to alternativer ved Sildpollneset er veldig forskjellige. Kryssing av Vestpolløya virker 

ganske greit, mens kryssing av Sildepollneset vil påvirke bebyggelse, veg- og kraftlinje og 

nærområdet til Sildpollnes kirke. Sistnevnte alternativ vil medføre noe konfliktpotensial. 

Alternativ over Sildpollneset er forkastet. 
 

Kryssing av Vestpolløya vil ikke medføre konfliktpotensial i det store landskapsrommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husvågen. Kilde: Google Earth Pro 



34 
 

 

 

 
 

Laupstad 

Laupstad ligger innenfor landskapstypen «Nedskåret fjordlandskap med infrastruktur». 

Laupstad er en bygd med bebyggelse langs vegen og fjorden, og med jordbruk i den 

sørvendte li opp mot fjellfoten. 
 

Landskapstypen i dette landskapsrommet er vurdert til verdi 3. 

 

 

Konfliktpotensial 
 

Alt. 3 og 4, hhv. veg i dagen og tunnel, vil ikke påvirke landskapsopplevelsen i den store 

skala. Alternativ 3 med veg i dagen er forkastet. Gjenværende alternativ med tunnel kan greit 

tilpasses landskapet vest for Laupstad. 
 

Tiltaket har ikke et vesentlig konfliktpotensial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sildpollneset. Kilde: Google Earth Pro 
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Reiseopplevelse 

E10 i Lofoten er en av mange nasjonale turistveger. Det følgende er hentet fra  

www.nasjonaleturistveger.no. 

Uansett årstid er Lofoten en reise gjennom praktfull natur. Landskapet er både vakkert og brutalt. Det 
finnes likevel lune, trygge strekk som kan gi en liten pause fra de rå og åpne områdene, som kan føles 
harde når vinden tar tak. Kombinasjonen av vilt hav med grov sjø, spisse alpine fjell som stuper ned i 
vannet, små lune fiskevær og hvite strender med krystallklart vann vil aldri slutter å bergta oss. Det er 
også grunnen til at det kan være mange på vegen i høysesongen. Da er det greit å vite at du kan søke 
deg til små bortgjemte kroker og fine avstikkere langs vegen. Dessuten er det mange som har 
oppdaget at det som er flott på sommerstid, er minst like flott om vinteren. I den arktiske vinteren 
ligger alt til rette for å se nordlys, et overveldende skuespill av lys og farger. Da får du garantert en 
helt spesiell opplevelse og sikkert færre å dele den med. Uansett hvilken årstid du velger for å besøke 
Lofoten, vil du oppleve noe særegent, og for mange er Lofoten en reise som setter spor. Er du av den 
spreke typen som i verste fall tåler et vindpust eller en regnskur, så er sykkel et godt alternativ til bil i 
Lofoten. 

 

Historien 

Lofoten er spesielt kjent for, ja nettopp, Lofotfisket. Fra februar til april kommer store mengder med 
torsk inn til Lofoten for å gyte. Det har opp gjennom tidene gitt et økonomisk grunnlag for 
lokalbefolkningen. Tørrfisken fra Lofotfisket ble den første eksportvaren av økonomisk betydning fra 
Norge. 

 

Opplevelser 

Turmulighetene er uendelige og du kan selv velge hvor store utfordringer du vil ha. Tilbudet er variert, 
og det meste er nært og lett tilgjengelig. Selv i byen Svolvær og fiskeværet Henningsvær er du tett på 
havet og naturen. Det er nærmest en selvfølge å prøve seg på Lofottorsken, kanskje en havørnsafari, 
en forfriskende tur på sjøen i en RIB, for egen maskin i kajakk eller snorkling i arktisk vann? Velg det 
som passer for deg. 

 

 
 

Brosjyre fra www.nasjonaleturistveger.no 

 

 

 
 

 

http://www.nasjonaleturistveger.no/
http://www.nasjonaleturistveger.no/
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Å lage en moderne veg med stivere kurvatur og med flere tunneler kan stå i kontrast til de 

svingete og smale veger på fjellhyllen, som for mange er en viktig opplevelse i Lofoten. Det 

vil nok fortsatt være mulighet for å holde noen av de ofte skredutsatte strekninger åpne på 

sommeren. 

 

 

 

Følgekonsekvenser 

En ny, moderne veg i landskapet vil alltid innebære en visuell forringelse av naturlandskapet. 

En ny veg medfører en rekke muligheter for utvikling av det menneskeskapte landskapet; 

«Plutselig» blir det aktuelt å etablere et massetak, en rasteplass eller kanskje et helt nytt 

boligområde. Vegen vil være en generator for nye tiltak. Det er imidlertid umulig å kalkulere 

denne utviklings belastning av landskapet inn i en konseptvalgutredning for landskapsbilde. 

En vurdering av tålegrensen for inngrep knytter seg derfor kun til antatt omfang av fysiske 

tiltak for et nytt veganlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder 

 
 

 Nordland fylkeskommune: Rapport Landskapstyper, 2015 

 Statens kartverk: www.norgeskart.no 

 Norkart Virtual Globe: www.norgei3d.no 

 StreetView: www.google.no/maps 

 Statens vegvesen: Håndbok V712, Konsekvensanalyser. 2014 

 Miljødirektoratet, Naturbase innsyn:  

http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase 

 Skog og landskap: http://www.skogoglandskap.no/kart/landskapsregioner 

 Statens vegvesen: www.nasjonaleturistveger.no 

 Google Earth Pro 

 

 

 

 

 

http://www.norgeskart.no/
http://www.norgei3d.no/
http://www.google.no/maps
http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://www.skogoglandskap.no/kart/landskapsregioner
http://www.nasjonaleturistveger.no/
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Vedlegg 
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2. KULTURMILJØ 

Forord 

Det er utført en konseptvalgutredning for oppgradering og omlegging av E10 på strekningen 

Fiskebøl-Å i Lofoten. Strekningen som er utredet er lang og ligger i Vågan, Vestvågøy, 

Flakstad og Moskenes kommuner. 
 

Som en del av dette arbeidet er rapporten over deltema kulturmiljø utarbeidet. Rapporten 

tar sikte på å presentere konfliktpotensialet for deltemaet på et overordnet nivå. 

Detaljeringsgraden av konseptene er for lav til at det er mulig å gi sikre vurderinger av 

direkte konflikter. 
 

Rapporten er laget av arkeolog Tom André Edvardsen, Statens vegvesen, Region nord. 

 

 

Sammendrag 
 

Kunnskapsgrunnlag for kulturminner vurderes ut fra graden av tidligere undersøkelser i et 

gitt område. Slike undersøkelser gjøres oftest i forbindelse med utbygging, og derfor er 

grunnlaget vanligvis best i nylig tettbygde områder. For Lofoten som helhet er 

kunnskapsgrunnlaget dårlig, selv om det i enkelte avgrensete områder, som på Borg, er 

bedre. Konfliktpotensial for kulturmiljø er på temakartene (se kartbilag) i hovedsak markert 

med rødt der det er kjente registrerte kulturmiljøer av stor verdi, og med gult der 

lokalitetsfaktorer og andre forhold gjør at det vurderes som særlig sannsynlig at en trasé kan 

komme i konflikt med hittil ukjente kulturminner. Alle andre områder på kartet vurderes til å 

ha minst et middels til lavt potensial for hittil ukjente kulturminner. Detaljeringsgraden i 

konfliktkartene er for liten til at det er mulig å gi tydelige visuelle fremstillinger av potensielle 

konflikter. I mange tilfeller med kjente kulturverdier kan man anta at det er mulig å unngå 

konflikt eller avbøte konsekvenser ved å ta hensyn til kulturminnene i planleggingen. 
 

På Bukkhaugen på Gimsøya kan skisserte trasé komme i direkte konflikt med et av 

kulturmiljøene i Lofoten med størst verdi: Et ringformet tunanlegg fra eldre jernalder, et 

stort felt med kokegroper og et gammelt vegfar. Konfliktpotensialet er åpenbart enda større 

dersom man ser på vegen og mulig fremtidig flyplassetablering som en helhet. Ved traséen 

over Vestpolløya er det potensial for konflikt med ukjente kulturminner fra jernalder. I 

området rundt Svolvær er det potensial for å komme i konflikt med hittil ukjente 

kulturverdier, både fornminner fra førreformatorisk tid og krigsminner fra nyere tid. 

Vestvågøya er et område som er særlig rikt på kjente kulturminner. Forekomsten av 

fornminner fra yngre jernalder tyder på at øya var et maktsentrum i vikingtid. I området ved 

Borg ligger et av landets mest særpregede kulturmiljø fra jernalderen. Potensialet for å 

komme i konflikt er således til stede for alle de aktuelle traséene gjennom Vestvågøy, særlig 

strekningen fra tunnelpåhuggene øst for Borg til Leknes-området i vest. Traséen knyttet til 
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mulig nytt fergeleie i Leknes har et visst potensial for å kunne komme i konflikt med et 

kulturmiljø fra jernalder/middelalder. Det er potensial for konflikter med hittil ukjente 

kulturminner fra steinalder i flere områder langs de skisserte traséalternativene. 

Lokalitetsfaktorene for steinalder inkluderer blant annet nærhet til vann og en viss høyde 

over dagens havnivå. I områdene ved Nappstraumen kan potensialet for konflikter med 

kulturminner fra steinalder anses som betydelig. Flere steder langs traséene ligger bevarte 

eksempler på nyere tids kystkultur, stående strukturer som hus, naust, båtopptrekk, 

fiskevær og kaianlegg. Noen av disse er vedtaksfredet, mens mange er verneverdige og 

omsøkt fredet. Strukturer fra Andre verdenskrig kan anses som verneverdige etter flere 

kriterier, og slike krigsminner ligger i områder som berøres av alle konseptene. Samiske 

automatisk fredete kulturminner er kjent flere steder i Lofoten. 

 

 

Grunnlagsmateriale for vurdering 

 
Bakgrunn og forutsetninger for rapport om deltema kulturmiljø 

 

Kulturminner er i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser definert som alle 

spor etter menneskelig virksomhet i det fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 

historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljøer er definert som områder hvor 

kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. 

Kulturminneloven § 4 definerer automatisk fredete kulturminner: Alle kulturminner eldre enn 

år 1537 (før reformasjonen) er automatisk fredet. Det samme er stående byggverk eldre enn 

1650 og samiske kulturminner eldre enn 100 år. Automatisk fredete kulturminner har et 

sterkt vern jf. kulturminneloven § 3, og ansvarlig sektormyndighet må kontaktes for  

avklaring ved tiltak som kan få negative konsekvenser for alle slike kulturminner. 

 

Nordland fylkeskommune er sektormyndighet med ansvar for forvaltning av kulturminner i 

fylket. Sametinget som sektormyndighet har spesifikt ansvar for forvaltning av samiske 

kulturminner. Tromsø Museum har forvaltningsansvar for kulturminner i sjø nord for 

Saltfjellet, derav marine kulturminner i Lofoten. Dersom et automatisk fredet kulturminne 

kommer i konflikt med et planlagt tiltak, kan tiltakshaver gjennom ansvarlig 

sektormyndighet søke Riksantikvaren om dispensasjon fra kulturminneloven for å likevel få 

gjennomføre tiltaket. Dersom søknad om dispensasjon innvilges, er det vanligvis under 

vilkår av at det aktuelle kulturminnet dokumenteres gjennom en arkeologisk utgravning. 
 

Statens vegvesen er som tiltakshaver ansvarlig for å avklare forholdet til automatisk fredete 

kulturminner med ansvarlige sektormyndigheter, jf. kulturminneloven § 8. Reguleringsplaner 

kan ikke vedtas før slik avklaring foreligger. Ofte vil dette medføre  

kulturminneundersøkelser jf. kulturminneloven § 9, etter sektormyndighetenes vurdering. 

Konseptvalgutredningen for E10 Fiskebøl-Å skisserer tiltak av karakter, omfang og 

beliggenhet som nødvendiggjør omfattende kulturminneregistreringer i forkant av vedtatt 

reguleringsplan. 
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Kildegrunnlag 
 

Informasjon om de automatisk fredete kulturminnene er hentet fra flere kilder. De fleste av 

disse opplysningene er nå samlet i Riksantikvarens database over automatisk fredete 

kulturminner – Askeladden. Denne databasen blir oppdatert jevnlig men det er en noe ulik 

praksis i forhold til å registrere inn fjernede kulturminner og funn av løse gjenstander. 

Kunnskap om løse gjenstander er hentet fra Unimus (Universitetsmuseenes samlingsportaler 

http://www.unimus.no/) og Kulturminnesøk (http://www.kulturminnesok.no/). 
 

Noen kulturminner kan ha gått tapt i tida som har gått etter at registreringene ble gjort. 

Enda mer sannsynlig er det at det finnes flere kulturminner enn de som er listet opp. De kan 

enten ha vært skrevet ned i andre kilder enn de som er benyttet her, eller ikke være 

rapportert inn til kulturminneforvaltningen. Ganske sikkert er det en hel del hittil ukjente 

automatisk fredete kulturminner innenfor konseptenes influensområder. 
 

For både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner er ulike arkiv og 

samlinger benyttet. Diverse litteratur som fagbøker og kulturminneplaner er gjennomgått. 

En stor del av informasjonen er funnet ulike steder på internett (se nedenfor). 

 
 

Skriftlige kilder 
 

Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland 2008: Kulturminneplan for Lofoten – 

Utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner i Lofoten 

 

Armstrong, Niall 2004: Gamle veger og vegfar i Nordland fylke: Spor etter ferdsel fra 

middelalder og jernalder på Vestvågøya og Gimsøya 

 

Statens vegvesen 2002 (2009): Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte 

kulturminner 
 

Storli, Inger 2006: Hålogaland før rikssamlingen: Politiske prosesser i perioden 200-900 

e.Kr. 

 
 

Kilder på internett 
 

Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase: https://askeladden.ra.no/ 
 

NB!-registeret, Riksantikvarens database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer 

som har nasjonal interesse: http://nb.ra.no/nb/index.jsf 
 

Kulturminnesøk: www.kulturminnesok.no 
 

Sefrak-registreringer: www.miljostatus.no 
 

Universitetsmuseenes gjenstandsdatabase: http://www.unimus.no/ 
 

Statens landbruksforvaltning: www.slf.dep.no/no 

http://www.unimus.no/
http://www.kulturminnesok.no/
http://www.nb.no/nbsok/search?searchString=title%3A%22Gamle%20veger%20og%20vegfar%20i%20Nordland%20fylke%20%3A%20spor%20etter%20ferdsel%20fra%20middelalder%20og%20jernalder%20p%C3%A5%20Vestv%C3%A5g%C3%B8ya%20og%20Gims%C3%B8ya%22&amp;page=0
http://www.nb.no/nbsok/search?searchString=title%3A%22Gamle%20veger%20og%20vegfar%20i%20Nordland%20fylke%20%3A%20spor%20etter%20ferdsel%20fra%20middelalder%20og%20jernalder%20p%C3%A5%20Vestv%C3%A5g%C3%B8ya%20og%20Gims%C3%B8ya%22&amp;page=0
https://askeladden.ra.no/
http://nb.ra.no/nb/index.jsf
http://www.kulturminnesok.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.unimus.no/
http://www.slf.dep.no/no
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Moskenes kommunes nettsider: http://www.moskenes.kommune.no 
 

Flakstad kommunes nettsider: http://www.flakstad.kommune.no 
 

Vestvågøy kommunes nettsider: http://www.vestvagoy.kommune.no 
 

Vågan kommunes nettsider: http://www.vagan.kommune.no 

 

 

Potensielle konfliktområder 

 
Om konfliktpotensial for ukjente kulturminner 

 

Potensial for konflikt med hittil ukjente kulturminner er grovt vurdert som lavt, middels eller 

høyt. Kun dersom et område er utfylt i sjø eller fullstendig forstyrret av moderne aktivitet, vil 

potensiale for konflikt med hittil ukjente kulturminner ikke være til stede. Et hvert uforstyrret 

eller delvis forstyrret område vil minst inneha et lavt potensial for ukjente kulturminner. 
 

Der et område vurderes å ha særlig potensial for kulturminner fra enkelte tidsperioder, er 

dette nevnt. Dersom et kulturminne vurderes til å sannsynligvis komme i konflikt med 

skisserte løsninger, er dette nevnt spesielt. 
 

Lofoten er en landsdel med en rik og variert kulturhistorie, og forholdsvis lite beboelig areal. 

Alle konseptene omfatter derfor områder med høyt potensial for hittil ukjente kulturminner. 
 

Fiskebøl-Svolvær 
 

Mulig konflikt med Osen, et samisk kulturmiljø av stor verdi, for alle konseptene. 

Svolvær-Kabelvåg 

Svolvær har hatt og har fremdeles en viktig regional posisjon som knutepunkt for sjøferdsel 

og handel i Lofoten. Byen ble under krigen gjenstand for de alliertes landgang kjent som 

«Lofot–raidet» på grunn av sin fremskutte posisjon mot vest og gode havnefasiliteter. På 

grunn av sin posisjon og bystatus fra 1918 kan dette regnes som Lofotens første bydannelse 

i moderne tid. Byens kulturmiljø har derfor nasjonal interesse. 
 

Kabelvåg var tidligere Lofotens største fiskevær, og utgangspunktet for det kommersielle 

lofotfiske. Som en historisk viktig by i Lofoten med historie tilbake til 11-hundretallet og 

historie som Lofotens største og viktigste fiskevær, er stedets kulturhistoriske bymiljø av 

nasjonal interesse. 
 

Det er kjent flere automatisk fredete kulturminner i områdene i, rundt og mellom Svolvær og 

Kabelvåg. Potensial for konflikt med hittil ukjente kulturminner vurderes som høyt. 

http://www.moskenes.kommune.no/
http://www.flakstad.kommune.no/
http://www.vestvagoy.kommune.no/
http://www.vagan.kommune.no/
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Kabelvåg-Leknes 
 

Konsept 2, 3 og 4 kan komme i direkte konflikt med Bukkhaugen, et kulturmiljø på Gimsøy i 

Vågan kommune med automatisk fredete kulturminner av svært stor verdi. Konsept 2, 3 og 4 

kan også komme i konflikt med flere kulturmiljøer mellom Leknes og Borg, hvorav flere av 

stor verdi. 
 

Leknes-Storeidøya 
 

Potensial for konflikt med hittil ukjente automatisk fredete kulturminner i Leknes vurderes 

som høyt. 

 

Storeidøya-Moskenes 
 

Sannsynlig konflikt med Voland, et kulturmiljø i Flakstad kommune med automatisk fredete 

kulturminner av stor verdi. 
 

I områdene ved Vollan-Silsandneset i Flakstad er det høyt potensial for hittil ukjente 

kulturminner fra steinalder. 
 

Moskenes-Å 
 

Moskenes kommune er åsted for flere kulturminner og kulturmiljøer med stor tidsdybde, fra 

steinalder til nyere tid. Konseptene som skisseres for denne strekningen vil medføre lite ny 

arealdisponering, og kommer sannsynligvis ikke i direkte konflikt med kjente kulturminner 

og kulturmiljø. 
 

Konsekvensvurdering 
 

Alle skisserte konsepter kan komme i direkte konflikt med kjente og ukjente kulturminner. I 

denne utredningen er det vurdert 37 kulturmiljøer som kan komme i direkte konflikt med de 

fire konseptene. Kulturmiljøene varierer sterkt i innhold, utstrekning og tidsdybde, men er 

alle vurdert til å ha middels til stor, stor, eller svært stor verdi. Enkelte kulturminner som ikke 

inngår som en del av større kulturmiljøer og er vurdert til ikke å ha stor verdi er ikke 

synliggjort i denne utredningen, men tatt med som en faktor i potensialvurderingen for 

konflikt med hittil ukjente automatisk fredete kulturminner. I alt defineres 11 områder hvor 

potensialet for hittil ukjente automatisk fredete kulturminner vurderes som høyt. Det er 

tilnærmet sikkert at det finnes norske og samiske kulturminner som hittil ikke er registrert i 

områdene som blir berørt av alle konseptene. Konsekvens for kulturmiljø vurderes som 

middels til stor negativ for konsept 1. For konsept 2, 3 og 4 vurderes konsekvens for 

kulturmiljø som stor til svært stor negativ. Den største sannsynlige enkeltkonflikten med 

kjente kulturminner er kulturmiljøet ved Bukkhaugen på Gimsøya, som er felles for 

konseptene 2, 3 og 4. 

 

Det er viktig å understreke at kulturminner og kulturmiljøer omfatter forholdsvis små arealer 

som ofte kan unngås eller tas hensyn til ved avbøtende tiltak i detaljplanleggingen. I en 

overordet utredning med et lavt detaljeringsnivå kan slike tiltak vanskelig konkretiseres. 
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Strekning Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Fiskebøl - 

Svolvær 

Mulig konflikt 

med samisk 

kulturmiljø av stor 

verdi. 

Mulig konflikt 

med samisk 

kulturmiljø av 

stor verdi. 

Mulig konflikt 

med samisk 

kulturmiljø av 

stor verdi. 

Mulig konflikt 

med samisk 

kulturmiljø av 

stor verdi. 

Svolvær – 

Kabelvåg 

Ingen direkte 

konflikter med 

kjente kulturmiljø. 

Høyt potensial 

for konflikt 

med ukjente 

kulturminner. 

Høyt potensial 

for konflikt med 

ukjente 

kulturminner. 

Middels til høyt 

potensial for 

konflikt med 

ukjente 

kulturminner. 

Kabelvåg – 

Leknes 

Ingen direkte 

konflikter med 

kjente kulturmiljø. 

Sannsynlig 

konflikt med 

kulturmiljø av 

svært stor 

verdi. Høyt 

potensial for 

konflikt med 

ukjente 

kulturminner. 

Sannsynlig 

konflikt med 

kulturmiljø av 

svært stor verdi. 

Høyt potensial 

for konflikt med 

ukjente 

kulturminner. 

Sannsynlig 

konflikt med 

kulturmiljø av 

svært stor verdi. 

Høyt potensial 

for konflikt med 

ukjente 

kulturminner. 

Leknes – 

Storeidøya 

Ingen direkte 

konflikter med 

kjente kulturmiljø. 

Høyt potensial 

for konflikt 

med ukjente 

kulturminner. 

Høyt potensial 

for konflikt med 

ukjente 

kulturminner. 

Høyt potensial 

for konflikt med 

ukjente 

kulturminner. 

Storeidøya – 

Moskenes 

Sannsynlig 

konflikt med 

kulturmiljø av stor 

verdi. Høyt 

potensial for 

konflikt med 

ukjente 

kulturminner 

langs deler av 

strekningen. 

Sannsynlig 

konflikt med 

kulturmiljø av 

stor verdi. Høyt 

potensial for 

konflikt med 

ukjente 

kulturminner 

langs deler av 

strekningen. 

Sannsynlig 

konflikt med 

kulturmiljø av 

stor verdi. Høyt 

potensial for 

konflikt med 

ukjente 

kulturminner 

langs deler av 

strekningen. 

Sannsynlig 

konflikt med 

kulturmiljø av 

stor verdi. Høyt 

potensial for 

konflikt med 

ukjente 

kulturminner 

langs deler av 

strekningen. 

Moskenes – Å Ingen direkte 

konflikter med 

kjente kulturmiljø. 

Ingen direkte 

konflikter med 

kjente 

kulturmiljø. 

Ingen direkte 

konflikter med 

kjente 

kulturmiljø. 

Ingen direkte 

konflikter med 

kjente 

kulturmiljø. 

Samlet 

vurdering 

Konseptet 

innebærer lite 

beslag av nytt 

areal, og 

konfliktpotensialet 

for konseptet som 

helhet er lavere 

enn for de mer 

Konseptet 

innebærer 

breddeutvidelse 

av eksisterende 

veg, med 

enkelte 

omlegginger. 

Det er kjent 

Konseptet 

innebærer 

breddeutvidelse 

av eksisterende 

veg, med flere 

omlegginger. 

Det er kjent 

flere 

Konseptet 

innebærer 

breddeutvidelse 

av eksisterende 

veg, med flere 

omlegginger. 

Det er kjent 

flere 
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omfattende 

konseptene. Det 

er imidlertid 

sannsynlige 

konflikter med 

kulturmiljø på 

delstrekning 

Storeidøya- 

Moskenes. 

flere 

kulturminner 

langs 

strekningen. Ny 

veg til Gimsøya 

kan komme i 

direkte konflikt 

med et 

kulturmiljø av 

svært stor 

verdi. 

Konseptet 

baserer seg i 

hovedsak på 

eksisterende 

vegtrasé, og vil 

legge beslag på 

mindre nytt 

areal enn 

konsept 3 og 4, 

og vurderes 

derfor som noe 

mindre 

konfliktfylt enn 

disse 

konseptene. 

kulturminner 

langs 

strekningen. Ny 

veg til Gimsøya 

kan komme i 

direkte konflikt 

med et 

kulturmiljø av 

svært stor verdi. 

Forskjellene i 

konfliktpotensial 

for konsept 4 og 

3 vurderes som 

marginal, men 

konsept 3 

kommer verst 

ut. 

kulturminner 

langs 

strekningen. Ny 

veg til Gimsøya 

kan komme i 

direkte konflikt 

med et 

kulturmiljø av 

svært stor verdi. 

Konseptet 

innebærer 

omlegging i 

tunneler flere 

steder, noe som 

sannsynligvis 

medfører noe 

mindre nytt 

arealbeslag enn 

konsept 3. 

Forskjellene i 

konfliktpotensial 

for konsept 4 og 

3 vurderes som 

marginal. 

Rangering 
 

1 

 

2 

 

4 

 

3 

Tabell 1: Rangering av konsept 1-4 etter konfliktpotensial. 
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Figur 1: Temakart for deltema kulturmiljø, Lofoten vest. 
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Figur 2: Temakart for deltema kulturmiljø, Lofoten midt 1. 

 

 

Figur 3: Temakart for deltema kulturmiljø, Lofoten midt 2. 
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Figur 4: Temakart for deltema kulturmiljø, Lofoten øst. 
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Kartforklaring 
 

Kjente kulturmiljø av stor verdi er markert som røde skraveringer. Gule skraveringer 

markerer områder med høyt potensial for hittil ukjente automatisk fredete kulturminner. 
 

1) Vareid. Kulturmiljø med automatisk fredete og nyere tids kulturminner. Vareid viser 

kontinuerlig bosetning over tid, der dagens tun og naustområde med bebyggelse fra 1800- 

tallet ligger mellom to gravfelt fra jernalderen. Det ene gravfeltet omfatter et 22 meter langt 

langhus fra jernalderen. 
 

2) Område med høyt potensial for hittil ukjente automatisk fredete kulturminner fra 

steinalder og jernalder. 
 

3) Område med høyt potensial for hittil ukjente automatisk fredete kulturminner fra 

steinalder og jernalder. 
 

4) Flakstad kirke. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner og nyere tids 

kulturminner. 
 

5) Leitebakken. Kulturmiljø med nyere tids kulturminner fra Andre verdenskrig. Består av 

tyske kanonstillinger og rester av veg. Anlegget ble påbegynt mot slutten av andre 

verdenskrig og ble ikke ferdigstilt. 
 

6) Voland. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. Voland er et helhetlig 

gårdsanlegg fra eldre jernalder uten moderne inngrep i form av senere dyrking eller 

lignende. Dette er uvanlig og gjør at kulturmiljøet vurderes til å ha særlig stor verdi. 
 

7) Storura. Kulturmiljø med nyere tids kulturminner fra Andre verdenskrig. Består av fire 

tyske kanonstillinger og rester av veg. 
 

8) Hamnøya. Kulturmiljø bestående av nyere tids kulturminner. Bygningsmiljø fra 1800- og 

tidlig 1900-tall. 
 

9) Sakrisøy og Olenilsøy. Kulturmiljø med nyere tids kulturminner. Fiskeværsmiljø fra 1890- 

tallet og krigsminner fra Andre verdenskrig. 
 

10) Område med høyt potensial for hittil ukjente kulturminner fra flere tidsperioder. 
 

11) Seljevika. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. Består av 6 groptufter fra 

steinalderen og 3 gravrøyser fra jernalderen. 
 

12) Moskenes kirkested, hovedgård og bryggemiljø. Kulturmiljø med nyere tids 

kulturminner. 
 

13) Sørvågen. Kulturmiljø med nyere tids kulturminner. 
 

14) Tind. Kulturmiljø med nyere tids kulturminner. Intakt bygningsmiljø fra 1800-tall. 
 

15) Å. Kulturmiljø med nyere tids kulturminner. Variert bygningsmiljø fra 1700-1900-tall. 
 

16) Område med høyt potensial for hittil ukjente kulturminner fra flere tidsperioder. 
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17) Steira, Toften, Knutstad. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. 
 

18) Borg. Kulturmiljø med automatisk fredete og nyere tids kulturminner. Borg er en del av  

et helhetlig maritimt kulturmiljø omkring Innerpollen. Består av kulturminner fra jernalder og 

middelalder, blant annet en tuft på 83 meters lengde, det største langhuset som er funnet i 

Skandinavia. Vikingmuseet på Borg er en delvis rekonstruksjon av hvordan langhuset kan ha 

sett ut. Med til kulturmiljøet hører også Borge kirke fra 1987. 
 

19) Lilandsosen. Kulturmiljø med automatisk fredete og nyere tids kulturminner. 
 

20) Hulveg. Automatisk fredet kulturminne fra jernalder/middelalder. Lengde ca. 1100 

meter. 
 

21) Hanberget. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. Består av flere gravhauger 

fra jernalder og samiske gammetufter eldre enn 100 år. 
 

22) Øvre Liland, Moa. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. Gravfelt fra 

jernalder. 
 

23) Rolvsjord. Kulturmiljø med automatisk fredete og nyere tids kulturminner. 
 

24) Område med høyt potensial for hittil ukjente kulturminner fra flere tidsperioder. 
 

25) Voll Øvre. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. Består av flere gravhauger 

fra jernalder og samiske gammetufter eldre enn 100 år. 
 

26) Voll Nedre. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. Består av gravhauger fra 

jernalder, en gårdshaug fra middelalder og kullgroper av uviss datering. 
 

27) Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. Består av en gravrøys fra jernalder, en 

hulveg fra jernalder/middelalder, og samiske gammetufter eldre enn 100 år. 
 

28) Høgåsen. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. Består av et gravfelt med 

gravrøyser fra jernalderen. 
 

29) Skulbru, Flestholla. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. Består av flere 

gravhauger fra jernalder. 
 

30) Valset. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. Består av et gårdsanlegg og 

flere gravhauger fra jernalder. 
 

31) Område med høyt potensial for hittil ukjente kulturminner fra flere tidsperioder. 
 

32) Gravrøys. Automatisk fredet kulturminne fra jernalder. 
 

33) Offersøy. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. Består av flere gravhauger 

fra jernalder. 
 

34) Flæsa. Automatisk fredet boplass fra steinalder. 
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35) Flæsa. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner og kulturminner med uavklart 

vernestatus. Består av en boplass fra steinalder og flere røyser av uviss datering. 
 

36) Haldsvågen. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner fra jernalder og 

middelalder. Består av flere nausttufter, gravrøyser og en hustuft, som del av et helhetlig 

kulturmiljø omkring indre del av Buksnesfjorden. 
 

37) Nausthaugen. Kulturmiljø med automatisk fredete kulturminner. Består av et område 

med nausttufter i et helhetlig miljø av slike tufter av ulik alder omkring indre del av 

Buksfjorden. 
 

38) Osen. Kulturmiljø med samiske kulturminner. Består av tre runde gammetufter inntil en 

tidligere tidevannsstrøm som var en god lakseplass. 
 

39) Hellen. Førreformatorisk, automatisk fredet kulturminne av uviss funksjon. 
 

40) Område med høyt potensial for hittil ukjente kulturminner fra flere tidsperioder. 
 

41) Område med høyt potensial for hittil ukjente kulturminner fra flere tidsperioder. 
 

42) Kabelvåg, parken. Kulturmiljø med nyere tids kulturminner. Bygningsmiljø som omfatter 

parken og gammel bebyggelse fra 1800-tallet. 
 

43) Kabelvåg og Mattisvika. Kulturmiljø med nyere tids kulturminner. Bygningsmiljø knyttet 

til Storgata, Torggata, H. Egedes gate, T. Hjorts gate. Består av trehusbebyggelse fra 1800- 

tallet. 
 

44) Område med høyt potensial for hittil ukjente kulturminner fra flere tidsperioder. 
 

45) Bukkhaugen. Ringformet tunanlegg. Kulturmiljø bestående av 6 hesteskoformede 

hustufter orientert omkring en åpen plass som er 20 meter i diameter. Anlegget er omgitt av 

ca. 20 kokegroper. Alle kulturminnene er automatisk fredet, og kan ha vært en 

militærforlegning i vikingtiden. 
 

46) Hulveg. Automatisk fredet kulturminne fra jernalder/middelalder. Kulturminnet er et 

gammelt vegfar som strekker seg fra Mølnvatnet i nord og ca. 2600 meter sørøst, forbi 

tunanlegget på Bukkhaugen. 
 

47) Område med høyt potensial for hittil ukjente kulturminner fra flere tidsperioder. 
 

48) Område med høyt potensial for hittil ukjente kulturminner fra flere tidsperioder. 
 

49) Osen. Kulturmiljø med samiske kulturminner. Består av tre runde gammetufter inntil en 

tidligere tidevannsstrøm som var en god lakseplass. 
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3. NATURMANGFOLD 

Sammendrag 

Alle traséer gjennom Svolværmarka vil utløse konflikt med naturmangfold, men trasevalg og 

avbøtende tiltak har svært mye å si for konsekvensgrad og vegtiltak gir ikke nødvendigvis 

stor konflikt. Veg gjennom Jenndalen vil gi negativ påvirkning på store myrområder og 

verdifullt kvartgeologisk landskap. Veg til mulig ny flyplass på Gimsøy gir stor konflikt med 

naturreservatet der. Nye vegtraséer vest for Lyngedal vil gå inn i store urørte arealer med 

mye myr med potensiale for sårbare arter i tillegg til store myrområders økologiske 

funksjon. Innerpollen og områdene rundt, særlig på øst- og nordsiden, er svært viktig for 

naturmangfold og spesielt for fuglelivet. Ny vegtrase gjennom disse områdene har stort 

konfliktpotensial. Ny vegtrase mellom Innerpollen og Leknes gir ut fra kjente registreringer 

lite konflikt med naturmangfold så lenge traséen går i kanten ovenfor jordbrukslandskapet 

som er viktig for fugl, blant annet for svarthalespove som hekker i området. Svarthalespove 

er prioritert art og har et særlig forvaltningsmessig vern. Ny veg her kan også bli en barriere 

for vilt som trekker mellom dyrka mark/kulturlandskapet og utmark/skog. Områdene rundt 

Leknes og flyplassen har store naturverdier og ny vegtrase her vil lett bli svært konfliktfylt. 

En mulig omlegging ved Napp utløser ingen konflikt for naturmangfold. Kryssingene av 

Flakstadpollen og Spengerleira (Rambergvika) kan ha negativ påvirkning på naturmangfold 

men det avhenger i stor grad av valg av løsning med tanke på vanngjennomstrømming. 

 

Grunnlagsmateriale for vurdering 

Det er lagt til grunn eksisterende naturinformasjon. Det meste er hentet fra naturbase 

(verneområder og naturtyper), men også annen info er hentet inn. Dette er inngrepsfrie 

område (INON), rødlista arter fra artsdatabanken, anadrome vassdrag, geologiske og 

kvartærgeologiske verneverdige områder og nyere kartlagte marine naturtyper fra NIVA. I 

tillegg er det tatt med større myrområde/myrkompleks da disse er lite kartlagt og har viktige 

økologiske funksjoner. Vilttema er ikke vektlagt spesielt da generelle viltdata er tatt ut av 

naturbase. Det er bare konsept 4 som har veg i urørt natur og kan påvirke viktige 

leveområder for vilt. Unntak er leveområde for svarthalespove som er prioritert art og knyttet 

til kulturlandskapet og kan berøres av konsept 3.. Eksisterende naturinformasjon om 

naturtyper er middels kvalitet (ref. Fylkesmannen i Nordland), dvs ingen nyere kartlegging. 

Det er ikke gjort noe feltarbeid i dette prosjektet. 

 

Det er skissert to konfliktpotensial ut fra verdien av hver lokalitet sammenholdt med hvor 

sårbar lokaliteten er for vegtiltak og hvor stor grad av influens en kan påregne. Det skilles 

mellom noe konfliktpotensial og stort konfliktpotensial. 

 

Det må bemerkes at kartleggingsområdet har vært avgrenset omkring foreslåtte vegtraseer 

og derfor ikke er dekkende for hele området. Vegtraseer har blitt endret underveis og 

traseer som er vurdert er senere tatt ut. For videre planarbeid vil det være nødvendig med 

nøyere kartlegging og vurdering i forhold til faktisk planlagt tiltak. 
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Potensielle konfliktområder (nr i henhold til kart) 
 

Kart nr merknad 

N
o
rd

 f
o
r 

S
v
o
lv

æ
r 1 Tre naturtypereg; sterke tidevannsstrømmer (B) 

høgstaudebjørkeskog (B) og naturbeitemark (C). 

A
u
s
tv

å
g
ø
y
 o

g
 G

im
s
ø
y
a
 

2 Beiteskog (B) i vest. Viktige områder for fugl, spesielt knyttet til 

vann/vassdrag. Elvemusling (VU). 

3 Randmorene med hør kvartærgeologisk verdi (B). 

Urørt område med store myrer. Elvemusling. 

4 Gimsøymyrene naturreservat. Viktig for fugl. Store Sortvatn 

hekkelokalitet for viktige arter, bl.a. sangsvane. 

V
e
s
tv

å
g
ø
y
a
 

5 Store myrområder som har stor verdi for naturmangfold (vegetasjon 

og fugl), to vassdrag med elvemusling. 

6 Store myrområder som har stor verdi for naturmangfold (vegetasjon 

og fugl) 

7 Viktigste del av Innerpollen med kantsone. Svært viktig for mange 

fuglearter, derav flere sjeldne og truede arter. 

8 Innerpollen med kantsone. Innerpollen er naturtype sterke 

tidevannstrømmer (B). Flere rødlista planter og fugl. 

Elvemuslingvassdrag. 

9 Svarthalespove, mulig leveområde. Tre lokaliteter. 

10 Flere naturtyper knyttet til sjø/brakkvann: Sterke tidevannstrømmer, 

bløtbunnsområder i strandsonen, ålegrasenger. A, B og C verdi. 

11 Naturtyper; to rik kulturlandskapssjø (B9), en stor kystmyr (A). 

12 Flere naturtyper knyttet til sjø/brakkvann: bløtbunnsområder i 

strandsonen (A), strandeng og strandsump (B), ålegraseng (C). 

13 Storeidvatnet naturreservat 

F
la

k
s
ta

d
 14 Naturtyper; fjord (Kilpollen) med lavt oksygeninnhold (B), sanddyner 

(A og B), helhetlig kulturlandskap. 

15 Naturtype strandeng og strandsump (C). 
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Strekning Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Fiskebøl - 

Svolvær 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Ny E10 med 

påkoplinger i mulig 

konflikt med 

naturverdier 

Svolvær – 

Kabelvåg 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Ny E10 med 

påkoplinger i mulig 

konflikt med 

naturverdier 

Kabelvåg – 

Leknes 

 Potensiell 

konflikt med 

våtmark og 

verneområde 

ved veg til ny 

lufthavn på 

Gimsøy. 

Potensiell 

konflikt med 

våtmark og 

verneområde 

ved veg til ny 

lufthavn på 

Gimsøy. 

Potensiell konflikt med 

våtmark og 

verneområde ved veg til 

ny lufthavn på Gimsøy. 

Potensiell konflikt med 

viktige myrområder 

mellom Lyngedal og 

Innerpollen. Ny veg kan 

bli viltbarriere mellom 

utmark/skog og dyrka 

mark. 

Leknes – 

Storeidøya 

Naturverdier i 

området for ny 

havn Storeidøya 

Naturverdier i 

området for ny 

havn Storeidøya 

Naturverdier i 

området for ny 

havn Storeidøya 

Naturverdier i området 

for ny havn Storeidøya 

Storeidøya 

– Moskenes 

Noe konflikt med 

naturmiljø ved 

kryssing av 

Flakstadpollen og 

Rambergvika 

Noe konflikt 

med naturmiljø 

ved kryssing av 

Flakstadpollen 

og Rambergvika 

Noe konflikt 

med naturmiljø 

ved kryssing av 

Flakstadpollen 

og Rambergvika 

Noe konflikt med 

naturmiljø ved kryssing 

av Flakstadpollen og 

Rambergvika 

Moskenes – 

Å 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Samlet 

vurdering 

Kryssing av 

Flakstadpollen og 

Rambergvika kan 

løses med hensyn 

til natur. 

Med unntak for 

ny veg til 

lufthavn på 

Gimsøya er det i 

all hovedsak lite 

konflikt med 

naturmiljø. 

Ellers som K1. 

Som K2, men 

potensiell 

konflikt med 

kulturlandskaps 

-tilknytta arter 

ved samleveger 

Borg – Leknes. 

Potensiell konflikt på 

flere steder, både med 

ny veg og 

påkoplingsløsinger i til 

dels urørte områder. 

Rangering 
1 2 3 4 
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Kart 
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4. NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

Sammendrag 

Generelt gjelder at omlegging av trafikk utenom befolkningssentra er gunstig for nærmiljøet. 

Det er for tema friluftsliv at negative konsekvenser er særlig aktuelle. Alle alternativ gjennom 

Svolværmarka gir stort konfliktpotensial for friluftsliv. Sentrale deler av marka er opparbeidet 

for friluftsliv og er svært mye brukt. Her er skiløyper, turstier, alpinanlegg og leke- 

/turområder for barn/skoleklasser. Daglinjer og tunnelpåhogg i dette området vil lett kunne 

gi stor negativ konflikt. Indre Borgpollen er mye brukt, blant annet av vikingmuseet, og trasé 

her kan gi noe konflikt (trasé 7 og 8). Forbi Leknes krysser trasé 2 gjennom et lokalt viktig 

friluftsområde. Ny veg på nordsiden av Andøy (v/Reine) har stort konfliktpotensial siden den 

lille øya er mye brukt lokalt og er godt tilrettelagt for det nære friluftslivet. Opplevelsen av 

Reinefjorden og Kjerkfjorden fra Andøy vil bli sterkt påvirket. 

 

Grunnlagsmateriale for vurdering 

Det er hentet informasjon fra naturbase (kartlagte friluftsområder) og kommunene er 

forespurt om innspill på viktige friluftsområder. Det er kommet inn mange innspill fra 

kommunene og noe av dette har en detaljeringsgrad som gjør at det er egnet tikl bruk ved 

utredning på neste plannivå. Her tas bare med større, viktige områder som kan bli berørt av 

konseptene. 

 

Det er skissert to konfliktpotensial ut fra verdien av hver lokalitet sammenholdt med hvor 

sårbar lokaliteten er for vegtiltak og hvor stor grad av influens en kan påregne. Det skilles 

mellom noe konfliktpotensial og stort konfliktpotensial. 

 

Det må bemerkes at kartleggingsområdet har vært avgrenset omkring foreslåtte vegtraseer 

og derfor ikke er dekkende for hele området. Vegtraseer har blitt endret underveis og 

traseer som er vurdert er senere tatt ut. For videre planarbeid vil det være nødvendig med 

nøyere kartlegging og vurdering i forhold til faktisk planlagt tiltak. 
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Potensielle konfliktområder 
 

Kart område merknad 

N
o
rd

 f
o
r 

S
v
o
lv

æ
r 0 Ingen registreringer nord for Vatterfjordpollen. 

A
u
s
tv

å
g
ø
y
 o

g
 

G
im

s
ø
y
a
 

Kjerneområder 

i Svolvær- 

marka 

Tilrettelagte turområder rundt Litj-kongsvatnet og Nedre 

Svolværvatnet. Alpinbakke, skiløyper, turstier, lekeområder 

for barn og skoleklasser. Skøyting, fiske, padling mm. 

Kabelvåg- og 

Svolværmarka 

Resterende deler av markaområdene. Svært viktige 

turområder for befolkningen i området. 

V
e
s
tv

å
g
ø
y
a
 

Helfjellet ganske flatt fjellområde mellom Torvdalshalsen og Alstad, 

øst for Borgpollen. 

Borgpollen 

indre 

Brakkvannsområde i Borg. Benyttes av vikingemuseet. 

Brukes også som skøytebane om vinteren. 

Lindalsvatnet Lindalsvatnet - turområde ved og i nærheten av Grønnåsen. 

Benyttes også som adkomst til grillhytta ved Kjekstjønna. 

Himmelstein- 

myran 

Lyngområde ved idrettsparken , er en del av bymarka. 

Området nås fra mange steder. 

Svarthammarn Våtmarksområde mellom Leknes og Tussan. Rikt fugleliv. 

Populært område for folk med hund. 

M
o
s
k
e
n
e
s
 

o
g
 F

la
k
s
ta

d
 

Andøy Registrert svært viktig friluftsområde i kommunen. 

360 graders utsikt over Reine/Reinefjorden, lekeplass, 

fotballbane, tyttebær,sopp, gammel kulturmark. Oppnår 5 

på kategoriene opplevelseskvalitet og tilrettelegging. 
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Strekning Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Fiskebøl - 

Svolvær 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Svolvær – 

Kabelvåg 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Ny E10 med 

påkoplinger utløser 

stort konflikpotensial i 

Svolværmarka og mot 

Kabelvåg 

Kabelvåg – 

Leknes 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Som over 

Leknes – 

Storeidøya 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Storeidøya – 

Moskenes 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Moskenes – 

Å 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Samlet 

vurdering 

Lite 

konflikt 

Lite 

konflikt 

Dersom vegen 

legges på 

nordsiden av 

Andøya vil det 

være konfliktfylt 

for friluftsliv, 

men positivt for 

nærmiljøet 

rundt 

bebyggelsen. 

Dersom vegen legges 

på nordsiden av 

Andøya vil det være 

konfliktfylt for 

friluftsliv, men positivt 

for nærmiljøet rundt 

bebyggelsen. 

Rangering 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Kart 
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5. NATURRESSURSER 

Sammendrag 

Under tema naturressurser er det bare ferskvann og jordbruk vurdert. Areal i sjø blir lite 

berørt og ikke på en slik måte at det vil være en sannsynlig konflikt for marine 

naturressurser. Georessurser kommenteres heller ikke her. Det er ikke reindrift innenfor 

området. 

 

Både eksisterende veglinje og mulig ny vegtrase for E10 vil berøre viktige drikke- og 

ferksvannskilder i Vågan kommune. Det gjelder Rørvikvannet og Lyngværvassdraget. Vurdert 

som stort konfliktpotensial, men man kan løse mye med strenge krav til anlegg og drift av 

veg. Mulig ny trase er lagt i tunell under to drikkevannsmagasin, eventuelle tiltak avklares i 

en senere planfase. Vurdert som noe konfliktpotensial. 

 

Gode jordbruksarealer, og særlig de i god hevd, er viktige å ta vare på i et 

jordvernperspektiv. I Lofoten er aktive jordbruksarealer konsentrert på enkelte steder og de 

viktigste er på Vestvågøya mellom Borgpollen og Leknes. Her vil ny trasé i all hovedsak 

kunne legges utenfor viktige arealer. Opprusting av eksisterende veg her vil med 

tilførselsveger legge beslag på mye god jord. Andre viktige jordbruksareal som kan bli 

negativt berørt av ny veglinje er ved Laupstad, Svolvær lufthavn, Ørsvågen vest for Kabelvåg 

og Flakstad. Detaljløsning er avgjørende for grad av konsekvens. 

 

Grunnlagsmateriale for vurdering 

Som grunnlag for vurdering av vannressurs er det innhentet opplysninger fra kommunene. 

Det er registrerte drikkevannskilder med nedslagsfelt som fremkommer på kart. 

Enkeltstående og mindre vannverk er ikke kartlagt på dette plannivå. I beskrivelsen er det 

kun tatt med de vannressurser som kan bli berørt av fremtidig utbedring/omlegging av E10, 

avhengig av hvilke konsepter som blir valgt. Gjelder i hovedsak vannressurs som drikkevann 

og produksjonsvann. 

 

Der hvor mulig veglinje kommer i berøring med nedslagsfelt og vannressurs, er området satt 

med stort konfliktpotensial (rød skravur). Der hvor mulig veglinje kommer i tunell under 

vannmagasin er området satt til konfliktpotensial (gul). Detaljavklaring er avgjørende for valg 

av løsning og grad av konflikt. 

 

Som grunnlag for vurdering av jordbruksressurser er det brukt data fra Kilden (Norsk Instutt 

for jord og skogforskning) brukt sammen med ortofoto. Det er bare der hvor det er noe 

større fulldyrka areal (i hevd) som er tatt med på dette nivået. Arrondering og tilkomst er 

ikke vurdert spesielt annet enn at det inngår i vurderingen av potensiell konflikt. 
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Potensielle konfliktområder 

I Vågan kommune er det stort konfliktpotensial der dagens E10 går langs Rørvikvannet. 

Rørikvannet er drikkevannskilde til Henningsvær. Ved Lyngvær er det flere vann i 

Lyngværvassdraget (Storvannet, Bordewichvannet, Toppvannet) som er ferskvannskilde til 

settefiskanlegg på Framnes, Klepstad. Vurdert som stort konfliktpotensiale. 

For drikke- og ferskvannskilder vil det være stort konfliktpotensiale ved Rørvikvannet om 

eksisterende E10 oppgraderes. Om E10 legges i ny trase utenom Rørvikvannet vil E10 

komme i konflikt med vannkilder ved Lyngværvassdraget, samtidig vil dagens E10 (forbi 

Rørvikvannet) være viktig veg til Henningsvær. Ved Håtindvannet i Vestvågøy kommune 

(vannkant på kote 140 moh.) og Reinevannet i Moskenes kommune (vannkant på kote 65 

moh) er foreslått ny vegtrase lagt i tunnel under drikkevannskilder. Vurdert som noe 

konfliktpotensial. 
 

For jordbruksressurser peker Vestvågøy seg ut med mye fulldyrka areal i god hevd. Inngrep 

med vegutbedring som utløser behov for parallellveg/tilførselsveg og nye kryss vil lett kunne 

legge beslag på mye godt jordbruksareal. I tillegg vil det kunne splitte opp teiger ytterligere 

og gjøre drift av gjenværende mindre teiger lite rasjonelt/lønnsomt. Helt ny veg mellom 

innmark og utmark mellom Borg og Leknes (konsept 4) vil avskjære forbindelsen mellom 

engareal og utmarksbeite og det må derfor sikres gode løsninger for landbrukskryssing for 

ikke å gkjøpre drifta vanskeligere. Utenom Vestvågøy er det noen områder som kan utløse 

noe konflikt i forhold til jordbruk. Dette er i all hovedsak knyttet til Laupstad, Svolvær 

lufthavn, Ørsvågen vest for Kabelvåg og Flakstad. 

 

Samlet vurdering av tema vannressurs og jordbruk/landbruk 
 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Fiskbøl - 

Svolvær 

    

Svolvær – 

Kabelvåg 

    

Kabelvåg – 

Leknes 

Negativt for 

vannressurs 

Negativt for 

vannressurs 

Negativt for 

vannressurs og 

landbruk 

Negativt for 

vannressurs og 

noe negativt for 

landbruk 

Leknes – 

Storeidøya 

    

Storeidøya – 

Moskenes 

   Noe negativt for 

vannressurs 

Moskenes – Å     

Samlet 

vurdering 

  Negativt for 

vannressurs og 

landbruk 

 

Rangering 
1 2 4 3 
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For drikke- og ferskvannskilder vil det være stort konfliktpotensial ved Rørvikvannet om 

eksisterende E10 oppgraderes. Om E10 legges i ny trase utenom Rørvikvannet vil E10 

komme i konflikt med vannkilder ved Lyngværvassdraget, samtidig vil dagens E10 (forbi 

Rørvikvannet) være viktig veg til Henningsvær. 
 

Kart 
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6. NATURFARE 

Sammendrag 

Felles for de ikke prissatte konsekvensene er at det bare er vurdert påvirkning der det er 

foreslått ny vegtrase. For naturfare er også dagens E10 vurdert, der det foreligger alternativ 

ny vegtrase. 
 

De naturfarer som er vurdert er skred, flom, uværsområder; bølger, vind og snøfokk og 

stormflo er vurdert i forhold til havnivåstigning. 
 

Naturfarer relatert til skred; snøskred og steinsprang er den mest dominerende naturfaren 

for Lofoten og som skaper mest opplevelse av «fravær av trygghet». Jord- og flomskred er 

ikke kjent skredtype av noe omfang. Lofoten har ingen store vassdrag, med fare for rene 

flommer. Kvikkleire-skred og andre typer leirskred er ukjent i Lofoten. 
 

For værrelaterte naturfarer er det vind og bølger som er dominerende farer. Havnivåstigning 

og stormflo med 200 returperiode i år 2100 er påvist på 12 vegstrekninger. 
 

Nedenfor følger en gjennomgang av alle strekningene med alternativ trasè til dagens E10. 

Også forkastede linjer er kommentert. Områder med konfliktpotensiale med hensyn til 

naturfarer er merket med gul eller rød skravur i kart. 

 

 

Strekning Fiskebøl- Svolvær 
 

Langs Vestgården- Laupstadosen: Langs foten av sør og vest-siden av Kråkberget er det 

antatt noe snøskredfare og steinsprangfare. Ved både østre og vestre påhuggsområde for 

tunnel gjennom Kråkberget er det snøskredfare og noe steinsprangfare. 
 

Langs strekningen Vaterpollen-Svolvær: Langs dagens E10 er det snøskred- og steinsprang- 

områder Svolværfjellet I-IV. Inn mot tunnelpåhugget til tunnel Børvågheia er det noe 

steinsprangfare. Tunnel-påhuggene til linje like øst for Gardosen og lang tunnel like øst for 

Svolvær er det stor steinsprangfare. Østre del av linjen langs nordsiden av Husvågen og like 

sør for Vattenfjordpollen er noe utsatt for snøskred og steinsprang ved påhuggsområdet og 

videre øst utsatt for snøfokk. 

 

 

Strekning Svolvær-Kabelvåg 
 

Langs Svolvær-Kabelvåg øst. Fra Hans-Meyer fjellet er det antatt snøskredfare. I området 

nord for Nedre Svolværvatnet kan det være mye snø om vinteren og området er antatt utsatt 

for både snøfokk og vind. Sør for Kongstindan er det antatt snøskredfare. Sør for Lille- 

Kongsvatnet er strekningen antatt utsatt for snøfokk. 
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Strekningen Kabelvåg-Leknes 
 

Langs Kabelvåg øst- Lyngværstranda. I Kabelvågmarka gjelder at i den grad vegen ligger   

flatt i terrenget vil den kunne være utsatt for snøfokk. Søndre påhuggsområde i fjellskråning 

Tverrfjellet har antatt noe steinsprangfare. Langs nordsiden av Hopsvatnet og Hopspollen er 

vegen utsatt for snøfokk. 
 

Langs dagens E10 er det 2 stk snøskredområder, Rørvikvatnet og Lyngfjellet og 1 stk 

steinsprangområde; Nordodden. Langs Rørvikvatnet er vegen utsatt for snøfokk. Ved 

Knutshola er vegen utsatt for bølger. Nordre tunnelpåhuggsområd for tunnelene under 

Breitinden har antatt snøskredfare og steinsprangfare. Nordre del ligger åpnet og er antatt 

utsatt for vind. 
 

Langs Gimsøysundet vest-Sundklakkstraumen vest. Langs dagens E10 er det 1 stk 

snøskredområde; Barstrandfjellet. Inntil østre påhuggsområdet for tunnel under 

Barstrandfjellet er det 2 stk snøskredområder, Barstrand I og II. I Jenndalen og inn mot 

tunnelpåhugget har området stor snøskredfare og steinsprangfare. Området i nordre del av 

Sundklakkstraumen ligger åpnet og er antatt utsatt for vind. Veg ut mot mulig flyplass 

Gimsøya vil være utsatt for snøfokk. 
 

Smorten I og II med steinsprangfare langs hele fjellsiden. Brua er utsatt for vind. Område 

langs dagens E10 ved Grundstadmyran er utsatt for vind. 
 

Strekning Lyngdal-Leknes. Like nord for Storvatnet og sør for Risjordtjønna er det et åpent 

område som er antatt utsatt for snøfokk. Vestre tunnelpåhugg Gongskaret er det noe 

snøskredfare. Langs fv832 er området utsatt for snøfokk ved Hanberget. Nedenfor 

Hanbergstinden er området utsatt for steinsprang og ved Limyran, like sør for Innerpolen 

ligger vegen åpen på myr og er utsatt for snøfokk. Området ved Steirahalsen er utsatt for 

snøfokk. Langs nordsiden av Heia, like sør for Knutstaddalen er det noe snøskredfare. 

 

 
Strekning Leknes-Storeidøya 

 

Langs Leknes lufthavnvegen-Nappskardet. Rett vest for Leknes sentrum og lufthavna ligger 

vegen åpen på myr og utsatt for vind og snøfokk. 

 

 

Strekning Storeidøya-Moskenes 
 

Langs strekning Kvanndalen-Silsandneset. Langs dagens E10 rundt Flakstadpollen er det 6 

stk snøskredområder; Kvanndalen, Prestneset, Saltholmen-Paradiset Bø-pollen, Bøfjellet I og 

II og 1 stk område med steinsprang like sør for Kvanndalen. Innerst i Flakstadpollen er 

strekningen utsatt for snøfokk. Alternativet med veg på fylling over pollen er utsatt for vind, 

sjyfokk og bølger. 
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Langs strekning Skjelholmen – x986 Strandvegen. Langs dagens E10 vest for Ramberg er 

det 2 stk snøskredområder; Ramberg og Vollan.  Langs myrområdene ved Spengern ligger 

vegen åpent og er utsatt for vind. Langs alternativ med veg på fylling i fjæra vil søndre del 

være vind- og snøfokk utsatt. 

 
 

Grunnlagsmateriale for vurdering 

Informasjon om naturfarer i området er basert på eksisterende informasjon, 

lokalkunnskap i Statens Vegvesen Leknes og VTS Mosjøen. Området er befart 

mange ganger av Ingeniørgeolog/skredsakkyndig i perioden 2001-2015. 

 

Eksisterende skredinformasjon er i all hovedsak hentet fra Statens Vegvesen sin 

Beredskapsplan for Naturfarer og registreringer i Nasjonal vegdatabank (NVDB). 

 

Andre værrelaterte naturfarer er hentet fra registreringer i NVDB. 

For flomfarevurderinger er NVE blitt kontaktet for informasjon. 

Havnivåendring er innhentet fra kjent litteratur. 

Langs dagens vegnett er det brukt oppdatert opplysninger med hensyn til naturfare. Så 

snart man forlater dagens vegnett er det noe usikkerhet forbundet med opplysningene. 

 

Vi anser kunnskapen om naturfare i KVU-området som tilstrekkelig i forhold til dette nivået. 

Det vil imidlertid være behov for ytterligere nærmere undersøkelser og detaljering av 

naturfare i enkelte områder når alternativ/trase er valgt. 

 

Potensielle konfliktområder 

Langs ulike veg-korridorer er 8 områder vurdert med høyt konfliktpotensiale med hensyn til 

naturfare. Disse områdene ligger på Austvågøya, Gimsøya og Flakstadøya. Langs dagens 

E10 på sørsiden av fjellene Svolven og Fløya (Svolværfjellet). I påhuggsområdene for tunneler 

like øst for Svolvær nedenfor Geita. Påhuggsområder for tunneler for nordre linje forbi 

Svolvær, nord for nedre Svolværvatnet. Langs dagens E10 sør og vest for Lyngværfjellet og 

Nordfjellet. Nordøst-siden av Jenndalen på Gimsøya. Langs dagens E10 langs 

Flakstadpollen. Og langs dagens E10 like sør og vest for Ramberg. 
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7. SAMLEKART alle ikke-prissatte tema 
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