
KOMMUNE DELKART ANBEFALT TRASE/ 
UNDERSØKELSESOMRÅDE 

TEMA FOR UTREDNING AV IKKE – PRISSATTE KONSEKVENSER 
Geofag Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø 

 
Naturressurser 

SORTLAND  
 

1 Utbedring av eksisterende trase, 
alternativ 1 

Grunnforhold   Konsekvenser for 
landskapsbildet 

 Kjente kulturminner, gårdshaug 
fra jern- og middelalder ved 
Strand.  
Mulig konflikt ved 
breddeutvidelse 100 m. 

Liten negativ konsekvens for 
reindrift (KU, Nellemann). 
Avbøtende tiltak. 

KVÆFJORD  
 

2 
 
 

Utbedring av eksisterende trase, 
alternativ 1, i kombinasjon med trase 
2.1 i Langvassbukt 
 
2.3 og tunnel FG ved Våtvoll 
 
Utvidet undersøkelsesområde ved 
tunnelpåhugg 

Grunnforhold ved Bømark og 
Våtvoll 

Lokalmiljø/ nærmiljø - 
Konsekvenser for bebyggelse 
ved Gullesfjord utredes 

Konsekvenser for 
landskapsbildet – nye veglinjer i 
urørt terreng 

Løbergsbukta utredes for 
naturverdier. 
Økologisk funksjon for de store 
myrområdene vurderes. 
Viktig elgtrekk. 

Samiske kulturminner ved 
Bømark og Våtvoll 
 

Liten negativ konsekvens for 
rein (KU, Nellemann). 
Avbøtende tiltak. 
 
 

LØDINGEN  
 

3.1 
 
 

Utbedring av eksisterende trase  
 
Omlegging i Djupfesthamn 

Bæreevne Mulig KU på effekten av 
omlegging av E10 for Lødingen 
kommune 

Konsekvenser for 
landskapsbildet  
 
 
 
 
 
 
 

Viktige naturtype-lokaliteter 
langs vegen kartlegges 
nærmere.  

Helhetlig utredning – kulturmiljø 
(kyst). 
 

Liten negativ konsekvens for 
reindrift (KU, Nellemann) 

LØDINGEN  
 

3.2 
 
 

Utbedring av eksisterende trase og 
tunnel LP  

 Konsekvenser for bruken av 
området – nærmiljø/ friluftsliv 
- utredes 

Konsekvenser for 
landskapsbildet. 
Landskap og tunnel 
Kanstadbotn. 

Lite kunnskap om 
naturmangfold – kartlegges  

Flere samiske kulturminner, 
gammetufter 
 

Avbøtende tiltak for reindrift - 
stor negativ konsekvens 

TJELDSUND  
 

4.1 
 

 

Tunnel LP, justert trasé 3 med 
tunnelpåhugg r og tunnel rX mot 
Kongsvik. 
 
Svært stort undersøkelsesområde 
som skal omfatte deponi, 
riggområde, rasteplasser og 
tilkobling til lokalveg i eksisterende 
grustak 

Løsmasser/ 
snøskred/grunnforhold 

Konsekvenser for bruken av 
området – nærmiljø/ friluftsliv 
- utredes 

Konsekvenser for 
landskapsbildet - nye veglinjer i 
urørt terreng 

Området i bunnen av Fiskfjord – 
kartlegges. Bunnen av dalen 
kartlegges for naturtyper. 

Kulturminner 
 
 

Avbøtende tiltak for reindrift – 
stor negativ konsekvens. 
 
Elgtråkk 

TJELDSUND 
 

4.2 
 
 

Øvre trasé 2.1 + tunnel ZÆ + trase 
2.4 + tunnel ØÅ + øvre trase 2 og 
tunnelpåhugg A i Hårvik. 

Svært stort undersøkelsesområde for 
å justere trasevalget dersom man 
støter på utfordringer i forhold til 
grunnforhold, geologi eller ikke-
prissatte konsekvenser, samt behov 
for deponier, riggområder og 
tilkoblinger til lokalveg. 

Forhold for tunnelpåhugg 

Løsmasser/ skred 

Grunnforhold 

Friluftsliv (dalføret nord for 
Kongsvik) og konsekvenser for 
lokalmiljø utredes 

Konsekvenser for 
landskapsbildet – nye veglinjer i 
urørt terreng 

Hele området fra Kongsvikdalen 
til Hårvikhalsen – kartlegges  

Kulturminner – kjente 
kulturminner fra jernalder i 
Kongsvik 
 

Middels negativ konsekvens for 
reindrift – avbøtende tiltak 
 
Landbruk - utredes 



HARSTAD 
 

5.1 
 
 

Tunnel AB gjennom Hårberget, en 
øvre trase 2 og tunnel DG. 
 
Stort undersøkelsesområde spesielt 
rundt Gausvikvatnet for å justere 
traseen i forhold til viktige 
naturverdier. Kompliserte 
grunnforhold i området.  

Forhold for tunnelpåhugg 

Berggrunnsgeologi og 
kvartærgeologi, påhuggsforhold 
o.l. må detaljundersøkes. 

 

Konsekvenser for lokalmiljø - 
utredes 
 
Friluftsliv - utredes 

Konsekvenser for 
landskapsbildet – nye veglinjer i 
urørt terreng  
 
Forholdet til påhugg 

Hele området fra Hårvikhalsen til 
Gausvik kartlegges. 
Gausvikvatnet og spillplass for 
Orrfugl v/ tunnelpåhugg. 
Verdi av sjelden flora på 
begrenset område ved påhugg, 
ny veg og kryssløsning 
kartlegges 

Flere kjente kulturminner fra 
ulike tidsperioder 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvenser for landbruk 
utredes. 
Liten negativ konsekvens for 
reindrift. 
 

HARSTAD 
 

5.2  
 
 

Tunnel DG i kombinasjon med trase 
6 og tunell nN og alternativ 2 videre 
mot Harstad.  
 
Parallelt ny vurdering av 
tunnelalternativet med fravikssøknad 
for rundkjøring i tunnel, grunnet 
tunnel på begge sider av alternativ 6. 
 
Stort undersøkelsesområde for å 
optimalisere veglinjen.  

Forhold for tunnelpåhugg 

 

  Lite kunnskap om 
naturmangfold – kartlegges. 
Skog og kulturlandskap på 
kalkrik berggrunn. 

  

HARSTAD 
 

5.3 
 
 

Tunnel nN, trase 2 i 
kombinasjon med 1 frem til Sørvik, 
alternativ 1 i Sørvik, alternativ  
2 ved Nordvik og alternativ 1 til 
Harstad. 

Forhold for tunnelpåhugg 

 

Konsekvenser for lokalmiljø - 
utredes 
 
Friluftsliv - utredes 

Konsekvenser for 
landskapsbildet – nye veglinjer i 
urørt terreng  

 

Lite kunnskap om 
naturmangfold – kartlegges. 
Skog og kulturlandskap på 
kalkrik berggrunn. 

Kulturminner fra jern- og 
middelalder. 
 

Avbøtende tiltak for reindrift  
 
Konsekvenser for landbruk 

SKÅNLAND 
 

6 
 
 

Alternativ 2 ved Tjeldsund bru, 
alternativ 1 helt frem til Evenes 
lufthavn. 
 
Mindre omlegging av Boltåskrysset, 
og en kombinasjon av alternativ 1 og 
4 utredes. 

Grunnundersøkelser Hensyn til lokalmiljøet utredes 
 
 
 

Konsekvenser for 
landskapsbildet 
 
Synlige terrenginngrep 
 

Lite kunnskap om 
naturmangfold – kartlegges. 
Kartlegge konsekvenser for 
myrene. 
 

Potensialet er lavt for 
kulturminner 
 

Tilrettelegge for reintrekk over 
veien 

EVENES 
 

7.1 
 
 

Det anbefales å utrede 2 traseer: 
 
Utbedring av eksisterende veg, 
alternativ 1 og 
 
En øvre trase 2 (justert) og tunnel ST 
Dragvik-Bogen. 
 
Utvidet undersøkelsesområde 

Grunnundersøkelser  Konsekvenser for 
landskapsbildet – nye veglinjer i 
urørt terreng  
 

Nautå naturreservat og 
Tennevatn naturreservat, 
kalksjøer som utvalgt naturtype. 
Nasjonale naturverdier. 
Kulturlandskap i Dragvika. 
Strekningsvis liten kunnskap. 

Lite kunnskap – utredes 
 
 

Alt 2: Endret arealbruk. 
Landbruk og kulturlandskap 
 

EVENES 
 

7.2  
 
 

Justert trase rundt alternativ 1 og 2, 
med utvidet undersøkelsesområde 

Grunnundersøkelser   Nautå naturreservat, kalksjøer 
som utvalgt naturtype. Nasjonale 
naturverdier. 

  



EVENES 
 

7.3 og 
7.4  
 

Tunnel WR og trase 2 fra Bogen til 
Øvingsbanen i Snubba. 
 
Dagens trase alternativ 1 med 
mindre omlegginger fra Øvingsbanen 
gjennom Snubba. 

Grunnundersøkelser Konsekvenser for lokalmiljø - 
utredes 

Konsekvenser for 
landskapsbildet – nye veglinjer i 
urørt terreng  

 

Lite kunnskap om 
naturmangfold – kartlegges. 
Sørvendte løvskogslier. 
Østervikelva varig verna 
vassdrag. Bogenvassdraget: 
Anadrome fiskearter – utredes 

Samiske 
Kulturminner nær eksisterende 
veg  
 

Kryssing av veg for rein 
 
 
 
 

 


