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Sammendrag 
E10 Snubba-Gullesfjordbotn (104 km) inngår i en viktig transportkorridor i regionen. Mange 
strekninger på E10 har vesentlig lavere vegstandard enn det vegnormalene for bygging av ny veg angir.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 og § 6.4 har Statens vegvesen i samarbeid med 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), utarbeidet statlig reguleringsplan, 
detaljreguleringsplan, med konsekvensutredning for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Planene er 
utarbeidet på grunnlag av planprogram, fastsatt 10. september 2015.  

Strekningen er totalt 159 km og går gjennom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, 
Skånland og Evenes kommuner. Prosjektet deles opp i 17 planleggingsparseller, men behandles som en 
helhetlig plan. For hver parsell er det utarbeidet reguleringsplankart, planbeskrivelser og 
planbestemmelser. Planbeskrivelsene for hver parsell er også sammenstilt i en felles planbeskrivelse.  

Prosjektet skal bidra til bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og gi reduserte miljøulemper. 

Denne planen regulerer en strekning på 9.3 km veg langs eksisterende rv. 85. Traseen starter ved 
Sigerfjordkrysset og går frem til kommunegrense Kvæfjord. Strekningen utgjør parsell 1. 

 

 

 

 

 
 Figur 1 Kjerringnesdalen 
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1 Innledning 

Forslag til reguleringsplan for Hålogalandsvegen E10/rv. 85/rv. 83 ble sendt på høring og var lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden13.12.2016 – 10.02.2017. 

Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Harstad Tidende, Fremover, Bladet Vesterålen, Lofotposten 
og i Vesterålen online. Grunneiere og rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble 
samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. 

Planforslaget ble lagt ut på følgende steder:  

• Lødingen kommune, Servicetorget, Rådhuset, Rådhusvegen 27.  
• Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 
• Internett: www.lodingen.kommune.no og   www.vegvesen.no/halogalandsvegen 

 
I forbindelse med offentlig ettersyn og høring av planforslaget ble det i januar 2017 gjennomført 
folkemøte og åpen kontordag i Lødingen kommune, Rådhuset.  

I høringsperioden er det mottatt tilsammen 220 merknader og innspill. Statens vegvesen har laget en 
oppsummering av innkomne merknader som er vedlagt plandokumentene. Med utgangspunkt i 
merknader og innspill er planforslaget justert før oversendelse til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) for politisk behandling. 
 

Justert planforslag består av følgende deler: 

• Plankart, datert 23.09.16, revidert 03.03.17 
• Planbestemmelser, datert 28.03.17 
• Planbeskrivelse, datert 28.03.17 
• Vedlegg: Delrapport, datert 28.03.17 
• Merknadsbehandling, datert 28.03.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bakgrunn for planforslaget 

Planområdet ligger i Sortland kommune i Nordland fylke. Parsellen inngår i prosjekt E10/rv. 85/rv. 83 
Hålogalandsvegen som parsell 1. Traseen vil følge eksisterende Rv85, men vegstandarden utbedres. 

 

 
Figur 2 Oversiktskart over Hålogalandsvegen – parsell 1 er strekningen mellom Sigerfjordkrysset og kommunegrense mot 
Kvæfjord. 

  

http://www.lodingen.kommune.no/
http://www.vegvesen.no/halogalandsvegen
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2.1 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering  

Strekningen har riksvegstandard, men eksisterende veg utbedres til H2 standard med 80 km/t og 
vegbredde på 8,5 m. Med det utbedres eksisterende veg med kryssområder og tilrettelegging for 
avkjørsler, rasteplass og utfartsparkering. Noe skredvoll/skredsikring gjøres også over tunnelpåhugg 
Sigerfjordtunnelen. Positive virkninger av planen:  

• Utbedret standard på riksvegen  
• Opprydding i antall kryss og avkjørsler gir en mer trafikksikker veg 
• Nye brukonstruksjoner gir mer robuste løsninger som også tar hensyn til naturmiljø i vassdrag 
• Det etableres utfartsparkeringsplasser ved ny undergang i Kjerringnesdalen og i forbindelse med 

kryss rv. 85/fv. 822 
• Det reguleres for skredsikring over tunnel 
• Lokalt kollektivknutepunkt videreføres og utbedres i kryss rv. 85/fv. 822 

 

2.2 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Tiltakets størrelse gjør at det må gjennomføres en konsekvensutredning av prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser.   

 

3 Planprosess og medvirkning 

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunene gitt informasjon om planarbeidet, slik at alle parter 
har hatt mulighet til å få god innsikt i planprosessen og i foreslåtte løsninger og konsekvenser av disse. 
Det har i løpet av planprosessen i 2015 vært flere anledninger til medvirkning for berørte grunneiere og 
næringsaktører som vist i sammenstilt planbeskrivelse for Hålogalandsvegen.  

2015: 

• 29.01 Folkemøte Viltkroa i Langvassdalen 
• 09.02 Konsultasjon med Sametinget og reinbeitedistriktene 
• 23.09 Befaring med Kongsvikdalen, Vestre Kanstadfjord og Vestre Hinnøy Reinbeitedistrikt 
• 23.10 Oppstartsmøte reguleringsplan med Sortland kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Rammer og premisser for planarbeidet 

Planprogram  

Planprogram for Hålogalandsvegen ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet10. 
september 2015 (Statens vegvesen 2015). I planprogrammet ble det tatt stilling til trasevalg, 
planprosess og medvirkning og utredningstema og problemstillinger for planarbeidet.  

Fylkesplaner for Nordland 

I Transportplan Nordland (2013 – 2024) vises det til konseptvalgutredningen for Hålogalandsvegen og 
transportkorridoren E10/Rv 85 Evenes – Sortland med arm til Harstad. Her anbefaler Statens vegvesen 
et konsept som innebærer innkorting av Kanstadbotn-Fiskfjord. Det vises også til Fylkestingets vedtak i 
sak 47/12 om å støtte et konsept som innebærer en kraftigere innkorting av vegen og reisetiden, med 
innkorting av både Kanstadbotn-Fiskfjord og Sandtorget-Evenes. 

 Fylkesplan for Nordland (2013-2025) beskriver ikke prosjekt Hålogalandsvegen.  

Kommunale planer 

Kommuneplanens arealdel for Sortland er under revidering. Ny veg legges langs dagens trase. 
Sidearealer reguleres iht. dagens bruk, som landbruk, natur og friluftsliv samt reindrift (L1). 

Sortland kommune regulerer strekningen fra brua forbi Sigerfjordkrysset som egen plan. 

Gjeldende reguleringsplan for rasteplass (RP_1870_119) videreføres med ny atkomst. Deler av planen 
inngår i reguelringsplan for Rv85.  
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

Det er utarbeidet egne konsekvensutredninger for temaene, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 
naturmangfold, kulturmiljø, naturressurser og reindrift. Fagrapportene kan leses på 
vegvesen.no/vegprosjekter/halogalandsvegen. 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet starter ved Kjerringnes, og fortsetter gjennom Kjerringnesdalen, Sørkleivdalen og 
Sigerfjordtunnelen, og avsluttes ved Høgda, ved kommunegrensen mot Kvæfjord kommune.  

Sortland kommune har ansvar for planlegging av strekningen Sortlandsbrua – Sigerfjordkrysset, som er 
grensesnitt for denne detaljreguleringen. 

5.2 Dagens og tilstøtende arealbruk 

Dagens riksveg ligger i natur- og friluftsområder, med spredt fritidsbebyggelse.  

 

 

 
Figur 3 Ved krysningen av Kjerringneselva, utsikt mot vest. 

 

Reiseopplevelse 

Dagens riksveg ligger i natur- og friluftsområder, med lite bebyggelse langs traseen. Det er kun noe 
spredt fritidsbebyggelse med avkjørsler til eiendommene. Det er regulert og etablert en rasteplass på 
sørsiden av vegen, sør for Kjerringnesdalen. Her er det utsikt over Sigerfjorden og fjellandskapet vest 
for Sortland.  I Kjerringnesdalen og videre inn i Sørkleivdalen endrer omgivelsene karakter fra åpent 
fjordlandskap til dalføre med brattere fjellsider på begge sider, og Kjerringnesdalsvatnet på nordsiden 
av vegen. Etter tunnelen, i krysset med Rv85 og 822 Sigerfjordvegen er det etablert en utfartsparkering 
og holdeplass for buss på sørsiden av riksvegen. Området tjener som utfartsparkering for turer i fjellet, 
og besøk til Norges nasjonalfjell Stetind. Dagens reiseopplevelse vurderes som god. 

5.3 Trafikkforhold 

Dagens veg har ikke full riksvegstandard, og det er behov for oppgradering til vegklasse H2. Dagens 
veg er en barriere mellom bebyggelse i Sigerfjord og friluftsområder i Kjerringnesdalen, og fører til 
kryssingsbehov. Traseen har uforholdsmessig mange avkjørsler. 

Rv. 85 er en viktig kommunikasjonsåre til og fra Vesterålen. Det går rutebusser og ekspressbuss på 
strekningen. Det er busstopp i begge retninger langs eksisterende rv. 85, og lokalt knutepunkt i kryss 
rv. 85/fv. 822. 

Tabellen viser dagens trafikktall på Rv85 mellom Sigerfjordkrysset og kommunegrense Kvæfjord. 

 

Tabell 1 Trafikktall 

Strekning  Dagens ÅDT Tungtrafikkandel Prognose ÅDT 2062 

Kjerringnes – 
Sigerfjordtunnelen  

1600 12 % 2250 

 

Trafikksikkerhet 

Trafikkulykke med personskade for parsell 1 har en ulykkesfrekvens (antall ulykker pr million 
kjøretøykilometer) for strekningen på 0,5 pr år (1997 – 2016). Totalt antall skadde i perioden er 12 og 
skadetilfellene fordeler seg med 9 lettere skadde, 1 alvorlig skadd og 2 drepte.   

5.4 Teknisk infrastruktur 

Høyspent  

I Kjerringnesdalen er det i dag høyspent i luftstrekk. Traseen for høyspent krysser Rv85 på flere steder 
innenfor planområdet, i Kjerringnesdalen og Sørkleivdalen.  Det er også et luftspenn som krysser ny 
trasé for Fv822, ved kommunegrensen mot Kvæfjord. 

Vannforsyning  

Vannforsyning til beboere og fritidsboliger langs parsellen går gjennom private vannledninger. 
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5.5 Landskapsbilde 

Samlet verdi for landskapsbilde for parsell 1 er middels – stor verdi. 

Tiltakets influensområde i Sortland kommune omfatter områdene omkring vegen gjennom 
Kjerringnesdalen, nord for Sigerfjordtunnelen. Delområde 1-1 og 1-2 inngår i parsell 1. 

1-1 Kjerringnesdalen – ytre del: Kjerringnesdalen er en typisk U-dal med bratte fjellsider og bred 
dalbunn. Vegen er lokalisert nederst i dalsiden på en lav fylling som er tilpasset storskalalandskapets 
landformer. Kjerringnesdalsvatnet danner en flate i kontrast til det stedvis bratte dalsidene omkring. En 
liten elv renner herfra og ut i fjorden og markerer et lavpunkt i dalen. Rundt Kjerringnesdalvatnet ligger 
flere hytter og videre oppover i dalen ligger noen små gårder. Sentrale deler av det for øvrig 
naturpregede området er allerede bearbeidet i form av vegtiltak. I tillegg til at delområdet allerede er 
synlig menneskelig påvirket, legger frodig vegetasjon og bred dalbunn grunnlag for at delområdet kan 
tilføres nye, tilpassede inngrep uten at dette gir omfattende omfang. Stor til middels verdi. 

1-2 Kjærringnesdalen – indre del: Landskapsrommet er smalere her enn i dalens ytre del. Delområdet 
preges av dalens lukkede terrengform som avsluttes der hvor vegen føres inn i Sigerfjordtunnelen i 
sørøst. Delområdets typiske U-dalsnitt består av myrområde med Sørkleivelva i bunn, en stadig tettere 
bjørkeskog og et gradvis brattere terreng, før skogen avtar og fjellet blottlegges, og synsbildet krones 
av en intakt silhuett. Området omkring Sæterdalstindan nordøst i delområdet er definert som 
inngrepsfri natur (1-3 km fra inngrep pr januar 2013). Sentrale deler av det for øvrig naturpregede 
området er allerede bearbeidet i form av vegtiltak. I tillegg til at delområdet allerede er synlig 
menneskelig påvirket, legger frodig vegetasjon og bred dalbunn grunnlag for at delområdet kan tilføres 
nye, tilpassede inngrep uten at dette gir omfattende omfang. I tillegg er området omgitt av høye fjell på 
tre sider og nye tiltak vil ha begrenset synlighet utover delområdet. Middels til stor verdi. 

 

 
Figur 4 Oversikt over registrerte verdier for landskap (ikke i målestokk). 

 

5.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Samlet verdi for nærmiljø og friluftsliv for parsell 1 er liten – middels verdi. 

Parsellen preges av den eksisterende riksvegen og noe nærhet til spredt bebyggelse (i hovedsak utenfor 
tiltakets influensområde) ved Sigerfjord i vest. Det er noe tilrettelagt for utfart fra bebyggelsen, 
gjennom undersøkelsesområdet, og videre nordover mot Kjerringnesdalsvatnet, Kollen, Blåheia og 
Middagstinden, sommer og vinter. Her er også en rasteplass som brukes i stor grad av personer på 
gjennomfart. I midtre deler ligger Kjerringnesdalsvatnet som er brukt av flere brukergrupper. Her 
starter også utfart til Galten som er et populært turmål sør for riksvegen. Østlig del av parsellen går 
gjennom Sørkelivdalen med gode landskapskvaliteter. Her er det noe bebyggelse utenfor 
influensområdet. Områdene uten bebyggelse brukes til spredt jakt på storvilt og småvilt, men skiller 
seg ikke særskilt ut verdimessig. Øst for kommunegrensen ved avkjørsel til FV 822 er det 
utfartsparkering for turgåere til DNTs løypenett i attraktive friluftslivsområder av stor verdi.  
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Figur 5 Oversikt over registrerte verdier for nærmiljø- og friluftsliv (ikke i målestokk). 

 

5.7 Naturmangfold 

Samlet verdi for naturmangfold for parsell 1 er liten – middels verdi. 

Berggrunnen i området er preget av forholdsvis harde og sure bergarter, gneis og amfibolitt, som ikke 
gir opphav til spesielt frodig eller artsrik vegetasjon. Vegetasjonen består for en stor del av glissen 
bjørkeskog og kalkfattige myrområder. Deponi 1 ligger i et område som er påvirket av 
masseforflytning, men omgitt av myr. Deponi 2 er planlagt i et område sterkt påvirket av skogsplanting 
og skogsbilveier. Området inkluderer også en myr, men det er sannsynlig at denne er påvirket av 
områdene rundt. Gjennomgående er det imidlertid en viss grad av uberørthet som gjør at vi setter 
verdien i øvrige områder til liten/middels 

Kjerringnesvassdraget har elvemusling (VU) nedstrøms Kjerringnesdalsvatnet, og vassdraget videre 
oppover er også lakseførende. Verdien settes derfor til middels For øvrige terrestriske miljø er det 
ingen registrerte forekomster av verdifulle arealer. Det er avgrenset fire delområder som er gitt middels 
verdi, der vegen går nær Kjerringnesvassdraget. Dette på grunn av nærhet til viktig vassdrag. Øvrig 

natur langs veien i dette området får liten-middels verdi. For mer utfyllende opplysninger og kart vises 
til Ecofact rapport 508; Hålogalandsveien, Konsekvensutredning naturmangfold. 

 

 

Figur 6 Verdikart over de mest interessante delene av parsell 1 (Ikke i målestokk). Kjerringnesvassdraget er anadromt og har 
forekomst av elvemusling men oppnår kun middels verdi (indikert med blå markering) da bestandene er små. Delområder (1-4) 
med middels verdi der den nye traseen går nær elva. Alle resterende områder har mellom liten og middels verdi.. 

 

5.8 Kulturmiljø 

Samlet verdi for kulturmiljø for parsell 1 er liten – middels verdi. 

Det er funnet grunnlag for å definere to kulturmiljøer innenfor parsell 1. Kulturmiljøene «Marenhågen» 
og «Høgda» omfatter krigsminner (ikke fredet) og spor etter samisk aktivitet og bosetning (automatisk 
fredet). De automatisk fredete kulturminnene kan knyttes til den gamle samiske ferdselsvegen mellom 
Sigerfjord og Gullesfjorden. Krigsminner er relativt vanlig forekommende i regionen, men er mindre 
utbredt i landet for øvrig. Kulturmiljø «Høgda» innehar derigjennom kulturminner av både regional og 
nasjonal verdi som representerer en viktig del av områdets nyere historie. 

Kulturmiljøet Marenhågen får liten verdi. Kulturmiljøet Høgda får middels verdi. 
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Figur 7 Registrerte verdier for kulturmiljø (Ikke i målestokk). 

 

5.9 Naturressurser 

Samlet verdi for naturressurser for parsell 1 er liten til middels verdi.  

Av naturressurser innenfor parsell 1 finnes det enkelte jordbruksarealer, skogsarealer, samt et gammelt 
masseuttak.  

Planområdet grenser til enkelte spredte jordbruksforekomster langs eksisterende veg. Arealene består 
av jord som er fulldyrket, overflatedyrket og innmarksbeite. Større arealer langs hele riksvegen egner 
seg til oppdyrking. I og rundt planområdet finnes skogsareal bestående av skog av liten og middels 
bonitet, samt ikke-produktiv skog (impediment skog). De største sammenhengende arealene med skog 
av middels bonitet i nærhet til planområdet ligger ovenfor riksvegen ved Kjerringnes og sør og øst for 
Kjerringnesdalsvatnet. I følge Sortland kommune forekommer det ikke utmarksbeite for sau i dette 
området per dags dato. Det eksisterer et masseuttak på eiendom 3/7. Dette arealet ligger innenfor 
planområdet, men er ifølge kommunen lite i bruk. 

 

 
Figur 8 Registrerte verdier for naturressurser, nord for tunnel (Ikke i målestokk). 

Nummerering viser til tabell 8-1 i konsekvensutredning for naturressurser. 
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Figur 9 Registrerte verdier for naturressurser, sør for tunnel (Ikke i målestokk). 

 

5.9.1 Reindrift 

Samlet verdi for reindrift for parsell 1 er middels verdi. 

Deler av planområdet for parsell 1, i Sortland kommune, berører kjente funksjonsområder for reindrift. 
Hele planområdet ligger i et lavereliggende dalføre og er kystnært. Disse områdene er begrenset i 
regionen og er viktige for reindrifta.  

En flyttlei er registrert rundt Kollbruna, langs Kjerringnesdalsvatnet og østover langs Norddalselva. 
Flyttleien er registrert delvis overlappende med planområdet og eksisterende veg (NIBIO). Tidlig 
vinterbeite og høstvinterbeite med spredt bruk er registrert i et område som strekker seg fra 
Sigerfjordkrysset og Kjerringenes og opp Osvolldalen. Tidlig vinterbeiter er lavereliggende områder som 
benyttes tidlig om vinteren. Ofte er disse beiteområdene mindre intensivt drevet 
(Landbruksdirektoratet, 2016).  

I overordnet konsekvensutredning (Nellemann, 2015) er området rundt parsell 1 gitt middels verdi for 
reindrift. Ingen ny informasjon om verdier i området er kommet gjennom interne møter mellom Statens 
vegvesen og reindriftsutøverne. 

 
Figur 10 Funksjonsområde for reindrift innenfor og i nærheten av planområde (Ikke i målestokk).  KILDE: NIBIO, via ArcGis 

 

5.9.2 Andre naturressurser 

Mellom Kjerringnes og Kjerringnesdalsvatnet ligger en ca. 200 daa stor sand- og grusforekomst av 
breelvutforming. Forekomsten er gitt liten verdi i NGU sin innsynsløsning. Usikkerheten rundt 
avgrensningen er stor og det er innenfor det store arealet tre mindre arealer med noe mer sikker 
avgrensning. Det eksisterer et uttak på eiendom 3/7. Dette arealet ligger innenfor planområdet, men er 
ifølge kommunen lite i bruk. Tidligere masseuttak i området har blitt opparbeidet til dyrket mark. 
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5.10 Grunnforhold 

Løsmassekart fra NGU viser løsmasser bestående av marine avsetninger ved Kjerringnes, elv og 
breelvavsetninger i Kjerringnesdalen og tykk morenemasser langs Sørkleivdalen. 

 
Figur 11 Løsmassekart for området Sigerfjordkrysset – Sigerfjordtunnelen (Ikke i målestokk). 

 

I området er det utført 21 totalsonderinger samt opptak av prøveserier. Fra tidligere er det også utført 
46 dreietrykksonderinger, samt opptak prøveserier. Disse viser variasjoner av sand og grus med innslag 
av silt og leire på noen plasser (typiske morene). 

De utførte undersøkelsene viser at det generelle løsmassekartet stemmer bra. 

 

Steinskred/ snøskred/ drivsnø 

Strekningen mellom kryss for Sigerfjordvegen x rv. 85 og kommunegrense Kvæfjord/Sigerfjord tunnel 
passerer først gjennom et relativt slakt dalterreng, og så under tildels bratt fjellside langs sørsiden av 
Sørkleivdalen. Likevel kjenner vi ikke til noen tidligere skred på vegen registrert her. Trolig vil bare 
lokale mindre skred fra skråninger og flomsituasjoner kunne oppstå, som for eksempel sørpe-
/flomskred langs elve- og bekkeløp med mulig løsneområde oppe ved Galtvatn. I søndre forskjæring er 
det registret snøskred tidligere, men en voll er bygget som skredsikring her. I åpne områder må det tas 
hensyn til drivsnø og snøfokk i vegplanen. Det er etablert skredvoll over søndre tunnelportal av 
Sigerfjordtunnelen.  

 

6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

6.1 Planlagt arealbruk 

Reguleringsformål og løsninger 

Området reguleres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5: 

Eierform: o_= offentlig formål 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 

- Kjøreveg (o_SKV og SKV) 
- Fortau (o_SF) 
- Gang- og sykkelveg (o_SGS) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT, SVT) 
- Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 
- Kollektivknutepunkt (o_SKK) 
- Parkering/ utfartsparkering (o_SPP, SPP) 
- Rasteplass (o_SR) 

 
Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

- Turveg (o_GT) 

Landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5 nr. 5) 

- Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 
på gårdens ressursgrunnlag (L) 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL §12-5 nr. 6) 

- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V)  
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

- Frisikt (H140) 
- Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370_1-7) 

 
Områdebestemmelser (PBL § 12-7 nr.1) 

- Midlertidig anleggs- og riggområde (#1-27) 
- Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer (#51 og #52) 



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning – Delrapport for rv. 85 krysset Sigerfjord – kommunegrense Kvæfjord 

 

 

12 

E10/rv. 85/rv. 83 HÅLOGALANDSVEGEN   

 

6.2 Tekniske forutsetninger 

Statens vegvesens, Håndbok N100 «Veg- og gateutforming», skal legges til grunn for utforming av 
vegen.  

 

Kjøreveger 

Standardklasse 

 

Fartsgrense Minste tillatte 
horisontalkurveradius 

Maks stigning Dimensjonerende 
trafikk (ÅDT) år 
2062 

Vegbredde 

(Kjørefelt + 
skulder) 

E10                  H3 

Tilkoblingsveg H1 

Adkomstveger A1 

90 km/t 

60 km/t 

30 km/t 

250 6% 2250 8,5 m (3,25 + 1 
m) 

 

Strekningen Sigerfjordtunnelen-Kjerringnes kan forsterkes og breddeutvidelses (tosidig 
skulderutvidelse) i stedet for oppbygning som for ny veg og det er ikke nødvendig å frostsikre denne 
strekningen. 

 

 
Figur 12 H2 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4000 og fartsgrense 80 km/t 

 

Kryss/tilkoblinger 

Det anlegges ikke nye kryss innen parsellen. Eksisterende kryss i Langbakkveien og ved Fv 822 flyttes 
noe, og oppgraderes i henhold til H2 standard. 

Tuneller 

Dagens tunnel videreføres. Oppgradering av Sigerfjordtunellen gjøres i et eget prosjekt. 

Forbikjøringsstrekninger 

Det er krav til to forbikjøringsmulighet pr 10 km, for hver retning. Med de angitte strekninger nedenfor 
er kravet innfridd (bør-krav). 

Forbikjøringsstrekning, retning Sortland:   

Profil 6650-5320 (1330 m)  

Profil 4780-4410 (370 m)  

Profil 4110-3710, unntatt ved bru (400 m)  

Profil 3410-1750, untatt ved bru (1660m) 

Profil 810-550 (260m) 

Forbikjøringsstrekning, retning Kvæfjord:  

Profil 0-280 (280 m) 

Profil 1250-2900, unntatt ved bru (1650 m) 

Profil 3170-3570 (400m) 

Profil 3870-4220, unntatt ved bru (350m) 

Profil 4810-6110 (1300) 

 

Vannforsyningsanlegg 
På strekninger der eksisterende vannforsyning blir berørt, vil alternativ vannforsyning bli avklart ved 
utarbeidelse av konkurransegrunnlaget/videre prosjektering. Valg av løsning, kostnader og 
ansvarsforhold blir nærmere avklart gjennom avtaler med de berørte parter. Øvrig vannforsyning skal 
kartlegges, og tiltak skal vurderes dersom brønner og vannledninger kommer i konflikt med omlegging 
av vegen.  
 
 
Bruer og kulverter 
For utforming av bruer og andre konstruksjoner vises det til «Brufagrapport for parsell 1» og 
«Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen». Statens vegvesen, håndbok N400 
«Bruprosjektering» skal legges til grunn for utforming av konstruksjonene. 

 
Alle eksisterende konstruksjoner på parsellen erstattes i ny trasé på grunn av krav til geometri og 
bredder for ny veg. 
 
Tabellen under viser en oversikt over nye konstruksjoner på parsellen. 
 
Tabell 2 Nye konstruksjoner 

Brunavn Kategori Profil  
 

Lengde 
[m] 

Type 

Kjerringneset skikulvert Kulvert 790 16*1 Betongkulvert 

Kjerringneselva bru Bru i linja 2325 45 Bjelkebru i betong 

Galtbekken bru Bru i linja 4042,5 20 Platebru i betong 
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*1 Antatt lengde for rør/kulvert gjennom overliggende veg. 
 

Av plan og profiltegninger (C-tegninger i illustrasjonsheftet) fremgår plassering av bru og kulvert.  

6.3 Fravik fra vegnormal 

Vegstrekningen vil i hovedtrekk oppfylle de nasjonale kravene til vegutforming. For ett område er det 
søkt om fravik fra Vegnormal 100 «Veg og gateutforming». Fravik er innvilget. 

• Det søkes fravik fra skal-krav iht. N100, Kap C.2, Utformingskrav: Kv 2730 Langbakkvegen 
Dimensjoneringsklasse Sa1, Minimumsradius R=55 m. Beskrivelse:  Kurve som leder inn til 
krysset mellom Kv 2730 og Rv85 utføres med horisontalradius R=30 m. Dette for å treffe 
tilnærmet vinkelrett på Rv85. Større radius krever store inngrep i terreng. 
 

6.4 TS-revisjon 

Det er utført en TS- revisjon (trafikksikkerhetsrevisjon) hvor tegningshefte datert 31.05.2016 ble 
benyttet som grunnlag. Formålet med TS- revisjonen er å sørge for at nye veg- og trafikksystemer 
utformes slik at det ikke oppstår ulykker med drepte eller varig hardt skadde trafikanter. Betegnelsen 
avvik, feil og merknad brukes for å beskrive forhold som TS- revisjonene mener er uheldige i planen. 
Avvik, feil og merknader som er framkommet er rettet opp og innarbeidet i planen. De forhold som 
påpekes utover det som er rettet opp tas til orientering eller vurderes innarbeidet i høringsperioden for 
planforslaget. 

 

6.5 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 

Parsell 1 starter i grensesnittet mot reguleringsplan for Rv85 forbi Sigerfjordkrysset. Parsellen fra 
Sortland bru til grensesnittet reguleres av Sortland kommune. Vegen (o_SKV1) følger i all hovedsak 
dagens trasé. Det gjøres små justeringer på horisontal- og vertikalkurvaturen. Vegen breddeutvides til 
H2 standard, grøfter utbedres og skråninger slakkes ut.  

 

 
Figur 13 Tegningsnummer C001, profil 0-750 

 

Vegen reguleres med 8,5 meter vegbredde (kjørebane + skulder), og et 10-20 meter bredt belte med 
annen veggrunn teknisk parallelt på begge sider, for skråningsutslag, fylling og skjæring (+5 meter). I 
tillegg reguleres det for et ca. 10 meter bredt belte rigg og anleggsområde (#1-28) på gjeldende 
arealformål, på begge sider av traseen. Her landbruk-, natur-, friluftsliv samt reindrift (L1). 

Høyspent linjer krysser traseen ved profil 250 og 650. Disse er markert som hensynssoner, fare, 
høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler). 

Ved profil 800 er det regulert turveg (o_GT) i kulvert under kjørevegen. Skiløypetraseen justeres inn 
mot kulvert. Tilstanden på dagens kulvert er ukjent. 

Rett sør for kulverten, ved profil 870, er det regulert avkjørsel til rasteplass (o_SR). Rekkverk bøyes inn 
mot rasteplass og føres ned til terreng. Her er gjeldende reguleringsplan for rasteplass videreført, men 
annen veggrunn definerer sone for fylling mellom kjørebane og rasteplassen. 

 

 
Figur 14 Tegningsnummer C002, profil 750-1450 

Ved profil 1200 er det regulert deponi (D1) på sørsiden av vegen, omkranset av et 
bestemmelsesområde for rigg- og anlegg på gjeldende LNFR formål. Her krysser høyspentlinje over 
deponiområdet (H370_3). Ved profil 1500 krysser samme linje kjørevegen (H370_4). 

 

Eksisterende avkjørsel ved profil 1700 foreslås stengt, og ny privat veg (SKV2) reguleres parallelt med 
riksvegen, og koples på eksisterende avkjørsel ved profil 2020. I enden av vegen, ved profil 1700, 
reguleres parkeringsplass på 0,4 daa til utfart (SPP1). 
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Figur 15 Tegningsnummer C003, profil 1450-2150 

 

Ved Kjerringneselva planlegges ny bru med femti meters lengde. Landkar akse 1 starter i profil 2325, 
pilar i profil 2360 og landkar akse 3 i profil 2380. Vegbanen heves noe i forhold til dagens veg. Det 
reguleres bestemmelsesområde for hensyn til vannmiljø i og langs elva, og midlertidig rigg- og 
anleggsområde i tilknytning til brua. 

 

 
Figur 16 Tegningsnummer C004, profil 2150-2850 

 

Eksisterende kryss med Langbakkvegen stenges og flyttes ca. 90 meter lenger øst (o_SKV3). Dagens 
kryss har brurekkverk(sikthinder) i sikttrekanten. To avkjørsler stenges (profil 2410, 2560) og erstattes 
av ny forbindelse under brua. Det reguleres for innkjøring til bussholdeplass (o_SKV5) ved profil 2580, 
og Langbakkvegen. Det reguleres gang- og sykkelveg (o_SGS1 og 2) som forbinder utfartsparkering 
med bussholdeplass, og fortausareal (o_SF1) ved busstopp. 

Det foreslås regulert ny, kjørbar veg under brua, som også skal fungere som trafikksikker 
gangforbindelse til friluftsområdene rundt Kjerringnesdalsvatnet (o_SKV4). 

Ved brua reguleres det for utfartsparkering i tilknytning til passasje under bru (o_SPP2). 

Det er regulert et stort rigg- og anleggsområde i tilknytning til brua, blant annet for interrimsbru i 
byggefasen. 

 

Vegen fortsetter videre i eksisterende trasé. Det reguleres annen veggrunn teknisk mellom kjøreveg og 
kantlinjen for eksisterende veg, nord for, og parallelt med riksvegen, en strekning på 1,2 km (profil 
2570-3770). Eksisterende atkomst ved profil 3470 videreføres. 

 
Figur 17 Tegningsnummer C005, profil 2850-3550 

 

Vest for eksisterende avkjørsel til Sørdalsveien (o_SKV7), ved profil 3900, legges det opp til innkjøring 
til bussholdeplass (o_SKV6) med tilhørende fortau (o_SF2). På grunn av ny bussholdeplass må privat 
atkomstveg (SKV8) til lfritidseiendommer flyttes noe mot nord. Her er det også regulert for 
deponiområder (#15-16_D2) på begge sider av vegbanen. Høyspentlinje krysser deponiområdene, 
vegbanen og øvre busslomme (H370_5).  

 

 
Figur 18  Tegningsnummer C006, profil 3550-4250 

Over Galtbekken er det planlagt ny og lenger bru. Dagens bru på ti meter forlenges til totalt 20 meter. 
Det settes av anlegg- og riggområde rundt brua, og bestemmelsesområde for elva med sidearealer. 

Sør for Galtbekken stenges avkjørsel ved profil 4130. Det settes av plass til stopplomme på nordsiden 
av vegen ved profil 4400, og på sørsiden av vegen ved profil 5550. Avkjørsel ved profil 4700 
videreføres. Høyspentlinje krysser vegbanen ved profil 4900, i Sørkleivdalen 
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Figur 19 Tegningsnummer C007, profil 4250-4950 

Vegbanen tilpasses noe i grensesnittet mot Sørkleivelva, før vegen skrår sørover inn mot 
Sigerfjordtunnelen. I forbindelse med bygging av riksvegen ble elveløpet noe endret i dette området. 

 

 
Figur 20 Tegningsnummer C008, profil 4950-5650 

Rett før tunnelinnslaget er det satt av arealer for tekniske anlegg og rigg og anlegg, regulert som annen 
veggrunn teknisk (o_SVT1). Her er det regulert inn en atkomst. 

 
Figur 21 Tegningsnummer C010, profil 6350-7050 

Justering av Sigerfjordtunnelen er ikke en del av dette prosjektet. Tunnelen utgjør en strekning på 2,24 
km. Over tunnelåpning mot sør reguleres skredvoll (o_SVG) med kjørbar adkomstmulighet fra to sider. 

Krysset rv. 85/fv. 822 flyttes ca. 25 meter sørover, og det reguleres for regionalt kollektivknutepunkt 
(o_SKK) og utfartsparkering (o_SPP3) i tilknytning til krysset. En høyspentlinje krysser fylkesvegen. 

  
Figur 22 Tegningsnummer C013, profil 8400-9150 (utsnitt) og C014, profil 9100-9236 (utsnitt) 

I krysset er det registrert to kulturminner, som blir liggende innenfor midlertidig rigg- og 
anleggsområde med regulert grense for bestemmelsesområde. Ved Høgda (#51), profil 9000, og ved 
Marenhaugen (#52), profil 9100. Kulturminne #51 kommer noe i berøring med annen veggrunn. 

Parsell 1 avsluttes med profilnummer 9236, og reguleringsplanen fortsetter med parsell 2 i Kvæfjord 
kommune. 
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7.0 Virkninger og konsekvenser av planforslaget – arealbruk og løsninger 

Ikke-prissatte tema som naturmangfold, naturressurser, herunder reindrift, landskap og 
nærmiljø/friluftsliv er konsekvensutredet. I tillegg til KU for prissatte tema.  

7.1 Framkommelighet 

Utbedret Rv85 vil gi god framkommelighet med høy standard, hvor dimensjonerende fartsgrense er 80 
km/t. Vegen har stigningsforhold som er innenfor kravene til gjeldende standard. Forholdene for 
lokaltrafikk, og friluftsliv forbedres med tanke på sikkerhet og framkommelighet. Utbedret trasé for 
Rv85 gir god måloppnåelse i henhold til målene for prosjektet.  

7.2 Tiltak på avlastet vei 

Ikke aktuelt for parsell 1. 

7.3 Vann- og avløp 

VL2000 krysser Rv85 ved Langbakkveien. Avløpssystemene for tunnelen inngår ikke i dette prosjekt.   

Enkelte private brønner, vann- og avløpsledninger kan bli berørt av vegutbyggingen. Dette vil ikke bli 
avklart i detaljreguleringen. På strekninger der eksisterende vannforsyning blir berørt, vil alternativ 
vannforsyning bli avklart ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag/videre prosjektering. Valg av 
løsning, kostnader og ansvarsforhold blir nærmere avklart gjennom avtaler med de berørte parter. 

7.4 Naboer 

Berørt bebyggelse 
Ingen bebyggelse berøres av tiltaket. 

 

Innløsning av bebyggelse 

Gjennomføring av tiltak innenfor plangrensen krever ikke innløsning av bebyggelse.  

 

Avkjørsler  

Det er et mål om å ha så få avkjørsler som mulig når det lages nye veger, da ulykkesrisikoen er lavere 
med færre avkjørsler. Alle avkjørsler vil bli utformet i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker. Det 
er inntegnet en del avkjørselspiler på plankartene. Enkelte avkjørsler er stengt og erstattet. Se kapittel 
6.5 for nærmere beskrivelse. 

 

Støy og vibrasjoner 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 ligger til grunn for 
støyberegningene. Gul støysone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold (Støyrapporten vedlegges reguleringsplanen til 
offentlig ettersyn).   

Virkning 

På strekningen fra Dalsjøen - Sigerfjordtunnelen er det beregnet støy langs den nye veglinjen. Det er 4 
bygg som kommer innenfor gul sone, derav 2 fritidsboliger. 

 

Tabell 3 Eiendom- og bygningstabell for parsell 1 - støyutredning 

 

 

Avbøtende tiltak  

Det legges opp til lokal skjerming ved uteområdene ved disse boligene. 

 

 

7.5 Byggegrenser 

Byggegrense langs veg er ikke innarbeidet i planforslaget. Vegnormalens generelle krav på 50 meter 
byggegrense fra midtlinje veg gjelder, dersom ikke annet er regulert i reguleringsplan. Byggegrensen 
ivaretar krav til vegsystemet og trafikken med hensyn til vedlikehold, drift, brøyting og sikkerhet. Det 
inkluderer også krav til fri sikt og arealbehov ved mulig vegutvidelse.  

7.6 Gang- og sykkeltrafikk 

Forholdene for gående og syklende endres i liten grad som følge av planforslaget. I dag er de henvist til 
kjøreareal for rv. 85, eller parallell trasé Sigerfjordvegen/fv. 822.  Gående og syklende kan dele 
kjørebanen med bilister, og benytte lokalveg som gang- og sykkelveg. Ved Kjerringneselva etableres en 
ny, kjørbar undergang under brua. Vegen under brua vil gi et trafikksikkert krysningspunkt for gående 
og syklende, som benytter området ved Kjerringnesdalsvatnet til tur og rekreasjon. 

7.7 Kollektivtrafikk 

Det etableres et lokalt kollektivknutepunkt i kryss mellom rv. 85 og fv. 822.  

Ved kryssene Rv85/ Langbakkvegen og Rv85/Sørdalsveien reguleres busstopp. 

Utformingen av kollektivknutepunkt og holdeplasser skal være i tråd med visjonen og gitte føringer i 
formingsveileder. Kollektivknutepunkter skal utformes ihht. Vegnormal og N100, og det stilles i 
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bestemmelsene krav om byggesaksbehandling, og evt. et forbud om gjennomføring av tiltak før det 
foreligger godkjent byggesak. 

7.9 Landskap 

Samlet konsekvens for landskapsbilde for parsell 1 er ubetydelig konsekvens. 

Det er utarbeidet en formingsveileder for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Formingsveilederen gir 
forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt og helhetlig veganlegg. Veilederen er vedlagt i sin 
helhet og danner grunnlag for nærmere utforming av sideanlegg til vegen ved utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag/videre prosjektering. 

Tiltaket omfatter en utbedring av eksiterende veg som for en stor del innebærer breddeutvidelse, 
sanering av avkjørsler og enkelte mindre fyllinger og skjæringer. Virkningene forandrer ikke områdets 
visuelle karakter i vesentlig grad.  

Tiltaket vil ikke endre områdets visuelle karakter i vesentlig grad og har dermed ubetydelig konsekvens 
for landskapsbildet i Sortland kommune.  

Virkninger i anleggsfase 

I anleggsfasen vil karaktertrekkene i utredningsområdet generelt svekkes i større grad enn i driftsfasen. 
Dette er på grunn av at midlertidige anleggsveier og riggområder stedvis vil prege landskapsbildet. I 
tillegg vil deler av landoverflaten, som i driftsfasen vil være satt i stand, brytes med byggegroper, 
graving og generell anleggsvirksomhet i anleggsfasen. Konsekvenser i anleggsfasen, som ikke har 
varige virkninger, vektlegges ikke i vurderingen av fagtema landskapsbilde.  

I Sortland kommune er det primært de midlertidige riggområdene, samt tunnelportalen, deponier og 
vegens sideareal før istandsettelse som vil skille landskapsbildet i anleggsfasen fra de visuelle 
virkningene av tiltaket i driftsfasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figur 23 Sørkleivdalen 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Ved arrondering av terreng i forbindelse med istandsetting av bru over Kjerringneselva (omkring 
profilnummer 2450-2500) bør elvas forløp synliggjøres sett fra vegen.  

De aktuelle områdene for deponier i Sortland kommune er av en slik karakter at de kan tilføres nye 
veltilpassede inngrep uten at dette vil gi omfattende omfang. På grunn av den karaktergivende U-
dalsnitt bør deponienes høyde begrenses for ikke å bryte med landformen i vesentlig grad. Av hensyn 
til dalformen bør deponiet ha begrenset høyde. Se formingsveileder 4.8 Massehåndtering – deponi. 
 
Før det tillates deponering av masser skal det foreligge landskapsplan som viser terrengutforming, 
høyder, snitt gjennom deponi og avrenning. 
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7.10 Nærmiljø/friluftsliv 

Samlet konsekvens for nærmiljø og friluftsliv for parsell 1 er ubetydelig – liten negativ konsekvens. 

Nærmiljø og friluftslivet  langs parsellen i Sortland påvirkes noe negativt i anleggsfasen, men dette vil i 
hovedsak normaliseres i driftfasen.  

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens RV 85. Anleggsarbeider med 
medfølgende massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, noe uoversiktlig trafikkbilde og økt 
aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for 
brukere av områdene. Det forventes at boliger og friluftsområder rundt Kjerringnesdalsvatnet tidvis blir 
negativt påvirket av støy fra anleggsarbeidene. Kulvertene under vegen vil være tidvis stengt, noe som 
hindrer trygg passasje for brukere av disse. Anleggsarbeidet vil virke negativt for brukere av 
utfartsparkeringen ved kommunegrensen og ved stoppesteder for utfart til andre områder. 

Det er ingen veier som blir bli avlastet og /eller nedklassifisert som følge av tiltakene i Sortland 
kommune. 

Virkninger i driftsfase  

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende veg til bedre standard, som medfører noe utvidelse av 
vegen i forhold til dagens veg. Ny vegtrasé lokaliseres overlappende med, eller svært nær eksisterende 
veg, og vil medføre mindre arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen. Tiltaket vil ikke fremstå 
som et nytt fremmedelement i området. For brukere av friluftslivsområdene og rekreasjonsområder på 
strekningen vil tiltaket i stor grad fremstå som i dagens situasjon. Avkjørsler og driftsavkjørsler skal 
begrenses eller saneres på hele strekningen, noe som begrenser mulighetene for å stanse/parkere for 
videre utfart. Dette gjelder spesielt mulighet for parkering for utfart til Galten. Ingen boliger vil bli 
betydelig påvirket av det nye tiltaket. 

Deponiene vil medføre arealbeslag og betydelig negativ påvirkning på omgivelsene i anleggsfasen. Det 
forventes ikke at deponiene vil endre bruken av områdene i driftsfasen. Samlet konsekvens settes 
dermed til ubetydelig – liten negativ. 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Det tilrettelegges for midlertidig utfartsparkering i anleggsperioden for utfart fra parkeringsplass ved 
kommunegrensen til Kvæfjord. Reduserer negativt omfang i anleggsfasen. 

Det reguleres for utfartsparkering ved Kjærringneselva. Forslag om etablering av utfartsparkering ved 
Galtbekken er ikke regulert gjennom denne planen.  

Tiltak for å sikre trygg overgang over veg for turgåere fra utfartsparkeringen øst for Sigerfjordtunnelen 
til DNTs løypenett. Reduserer konsekvens til ingen konsekvens. 

 

 

Barn og unge 

Tilgjengeligheten til viktige friluftsområder ved Kjerringnesdalsvatnet bedres med planskilt undergang. 
Tilgang til nærturområder og skiløype opprettholdes.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (RPR)  

§5-1 i plan- og bygningsloven - Kunnskapsgrunnlaget og involvering i planprosessen 

Barn og unge og grupper med lav mobilitetsevne er vist spesiell oppmerksomhet. Dette gjelder da 
særlig for hvordan tiltaket påvirker delområder som er spesielt tilpasset disse. Det er foretatt befaring 
av områdene med bil og til fots oktober 2015. Det er gjennomført friluftslivskartlegging i regi av 
kommunen og Fylkeskommunene i perioden 2014-2016.  Informasjon fra disse er hentet fra 
Naturbase, samt friluftslivskoordinatorer i Fylkeskommunen og utredere for disse kartleggingene. 
Sortland kommune har gjennomført registrering av barnetråkk. Høringsinnspill fra myndigheter, 
næringsinteresser, interessegrupper og privatpersoner i forbindelse med konseptvalgutredning og 
oppstart av reguleringsplan for Hålogalandsvegen er tatt hensyn til. Kunnskapsgrunnlaget anses som 
godt.  

 §4-2 i plan- og bygningsloven 

Planforslaget medfører ingen omdisponeringer av areal brukt av barn og unge til lek og aktiviteter. Det 
vil imidlertid betinge midlertidige omkjøring i anleggsfasen, noe som kan gi et noe uoversiktlig 
trafikkbilde og økt aktivitet i området omkring Kjærringneselva. Stedvis og i perioder vil dette medføre 
økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene, også for barn og unge. 

Avbøtende tiltak og hvordan det er ivaretatt i planleggingen 

Turløyper og tilkomst til friluftsområder vil opprettholdes, og tilbudet vil derfor være tilsvarende 
dagens situasjon for brukerne. I tillegg legges det opp til planskilt undergang under brua over 
Kjerringneselva, som vil være en bedre og mer trafikksikker løsning for brukerne av friluftsområdene 
enn i dag. Her etableres det også utfartsparkering. 

 

7.11 Naturmangfold 

Samlet konsekvens for naturmangfold for parsell 1 er liten – middels negativ konsekvens. 

Det er krav om utredning/vurdering av kunnskapsgrunnlag og konsekvenser i samsvar med et sett 
miljørettslege prinsipper for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig myndighet i 
Naturmangfoldloven § 7, jfr. §§ 8 – 12. Ny E10 vil berøre naturareal og kommer inn under dette kravet. 
Vurderingene er gjort i henhold til veileder om naturmangfoldloven kapitel II fra Klima- og 
miljødepartementet, mars 2016.   

§8 Kunnskap om naturmangfold i området 

Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og feltarbeid (Ecofact 
rapport 508; Hålogalandsveien, Konsekvensutredning naturmangfold). Vi anser kunnskapen om 
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naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og potensiale for skade på 
naturmiljø.  

§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 

Det går flere høyspentlinjer gjennom området. Utenom disse og noen mindre massetak er det ingen 
større inngrep i det aktuelle området. De største naturverdiene er knyttet til Kjerringnesvassdraget som 
har laks- og sjøørretbestand, samt en sårbar bestand av elvemusling. Med tiltak for hindre skadelig 
avrenning til vassdraget vurderes tiltaket å gi minimal økt belastning på naturverdiene knyttet til 
Kjerringnesvassdraget. Samlet belastning vurderes ikke å være i strid med forvaltningsmålene for 
naturtyper og arter (naturmangfoldloven §§ 4 og 5) og heller ikke gi vesentlig skade på 
naturmangfoldet som tilsier at ny veg ikke kan bygges i foreslått trase.  
 
§ 9 Om føre‐var‐prinsippet 

Statens vegvesen har fått utarbeidet konsekvensutredning som gir god oversikt over naturverdiene i 
området og virkninger av planen. Vi anser kunnskapen om naturtyper, arter, vannmiljø og effekter av 
tiltaket i planområdet som tilstrekkelig god. Føre‐var prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse. 
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse og § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende tiltak er aktuelt. 
Kostnader for å redusere miljøforringelse blir innarbeidet ved oppfølgning av punkter til Ytre Miljøplan 
(se kapitel 8). Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst anleggsfase og i tråd med vegvesenets 
retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå og 
gi føringer for anleggsfasen. 
 

Virkninger av tiltaket i anleggsfase 
I anleggsfasen er det fare for tilslamming i Kjerringnesvassdraget på flere steder gjennom 
anleggsvirksomhet (graving, massetransport) som kan gi permanente endringer i bunnsubstrat. Ved 
nedslamming og masseforflytninger vil elvemuslinger kunne begraves, og bunnen blir også mindre 
egnet som oppvekstområde for unge muslinger. I Kjerringneselva er det kun gjort funn av muslinger i 
utløpselva, og tiltaket berører denne ved brua (delområde 1) og ved planlagt riggområde rundt 
kryssingen av elva. Arbeid ved bygging av ny bru og riggområde vil kunne gi permanente negative 
virkninger for elvemuslingene. Også forurensning fra drivstoff og hydraulikkolje fra maskiner er et 
tema. Slik forurensning vil påvirke alle organismer i elva negativt. 

Kjerringnesvassdraget huser også bestander av anadrom fisk som benytter seg av elva som 
gyteområde. Tiltaket går langsmed både Kjerringnesdalsvannet og innløpselva og vil flere steder tilstøte 
vassdraget direkte. Noen steder vil skjæringer/fyllinger berøre selve elvestrengen. Arbeid i selve elva, 
masseforflytninger og fyllinger vil kunne ødelegge potensielle gyteområder både gjennom direkte 
inngrep i områder og endringer av strømforhold på grunn av endringer i elvebunnen. Høy 
partikkelmengde vil kunne skade gjellstrukturen hos fisk, og i verste fall føre til at fisken dør. 

Bestandene ventes imidlertid å ta seg opp igjen når påvirkningen er over, med mindre det blir 
permantente endringer i elvebunnen. 

Fjerning av kantvegetasjon gir økt fare for erosjon og økt partikkelinnhold til vannet. Dette kan skade 
både muslinger og fisk direkte og ved tap av skjul og skyggemuligheter. Elvemusling finnes normalt i 
områder med 30-100 % skyggedekning med et optimum på mer enn 60 %. Kantvegetasjon er også 
viktig for tilførsel av nedfallsløv som gir større næringstilgang for bunndyr. I seg selv er også 
kantvegetasjonen et viktig leveområde for planter og dyr. 

Omfanget i anleggsfasen avhenger i stor grad av i hvilken grad en klarer å unngå tilførsel av slam og 
berøring av kantvegetasjon i elva.  

Samlet konsekvens for parsell 1 i anleggsfase er satt til middels negativ konsekvens. 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Viktigste avbøtende tiltak er å unngå inngrep i elv og elvebredd, og unngå å fjerne vegetasjon langs 
elvebredden i anleggsfasen, samt innskrenke anleggsbeltet som tilstøter vassdraget. Hvis disse 
hensynene tas vil tiltaket få ubetydelig negativ konsekvens. 

Virkninger av tiltaket i driftsfase 
I denne parsellen skal eksisterende veitrase oppgraderes til H2 standard. Nye arealbeslag blir minimale 
og i områder som ligger helt inntil eksisterende vei. Driftsfasen får derfor lite negativt omfang for alle 
berørte delområder og øvrige naturområder. De to permanente deponiene er lagt til områder som 
allerede er påvirket av inngrep. Omfanget for D1 og D2 vurderes til å være lite negativt og gir dermed 
liten negativ konsekvens. Når høyeste vurdering legges til grunn vil parsell 1 få liten negativ 
konsekvens for naturmangfold i driftsfase. 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 
Anleggsbeltet bør på den sida av vegen som tilstøter vassdraget innskrenkes i så stor grad som mulig. 
Direkte fysiske inngrep i anleggsfasen i elva/elvebredden slik at kantvegetasjon og elvebunn blir berørt 
bør unngås. Siden tiltaket går langsmed vassdrag vil omfanget av inngrepene for ei enkelt elv være 
større enn ved en enkelt krysning, og behovet for å unngå inngrep i elva må tillegges stor vekt. Når det 
gjelder massedeponi D1 er det viktig å ikke berøre områder på myra som ligger rundt det planlagte 
deponiområdet. Dersom dette unngås vil tiltaket i parsell 1, Sortland kommune, få liten til ubetydelig 
negativ konsekvens i driftsfasen. 

 

7.12 Kulturmiljø  

Samlet konsekvens for kulturmiljø for parsell 1 er liten – middels negativ. 

Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for alle kulturmiljø langs parsell 1. Kjente kulturminner 
er lokalisert sør for tunnelen. Konsekvens er tilknyttet anleggsfasen hvor kulturminneverdier står i fare 
for å bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer 
som i betydelig grad vil kunne forringe de berørte kulturmiljøene. 
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Deponiene D1 og D2 forventes ikke å komme i konflikt med kjente kulturminneverdier. 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Man har i planleggingsfasen, så langt det har latt seg gjøre, lagt veglinja utenom automatisk fredede 
kulturminner for parsellen. Det vises til konsekvensutredning for nærmere beskrivelser av avbøtende 
tiltak per kulturmiljø. 

For automatisk fredete kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med vegtiltaket, markert i planen 
som bestemmelsesområder #51 og #52 (Id 214879 og 214872 i Riksantikvarens database Askeladden), 
skal det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven.  

Der kulturminner frigis med vilkår om særskilt granskning, skal det tas kontakt med Nordland 
fylkeskommune og Sametinget i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den 
arkeologiske granskingen kan fastsettes. Granskingen bekostes av tiltakshaver med hjemmel i 
Kulturminneloven §10.  

7.13 Naturressurser og arealregnskap 

Samlet konsekvens for naturressurser for parsell 1 er liten – middels konsekvens. 

Anleggsfase 

Planlagte tiltak vil hovedsakelig berøre areal tilknyttet dagens Rv 85. Jordbruksareal vil bli berørt. 
Tiltakene vil medføre driftsstopp på berørte jordbruksareal. Tiltak vil i liten grad beslaglegge skogareal, 
men noe hogst og skogrydding vil forekomme. Rigganlegg er delvis planlagt i områder med skog av 
middels bonitet som betyr at skog må ryddes. Anleggsarbeid vil kunne virke skremmende for eventuelle 
beitedyr i området 

Driftsfase 

Dersom areal innenfor planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 9,2 daa fulldyrka jord, 2,4 daa 
overflatedyrket jord og ca. 3,7 daa med areal registrert som innmarksbeite bli omdisponert. Videre vil 
ca. 160 daa med dyrbar jord bli omdisponert. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig 
med de nasjonale og regionale målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. Planlagte tiltak 
vil i liten grad medføre oppsplitting av jordbruksareal. Arealene vil i stor grad bli redusert. Adkomst til 
skogsveger/kjøretraséer til skog ivaretas fra planlagt ny veg. Skogressurser innenfor planområdet vil i 
svært liten grad bli påvirket av planlagt tiltak.  

I parsell 1 er det planlagt to massedeponier, henholdsvis ved Kjerringneset (D1) og ved avkjørsel øst for 
Kjerringnesdalsvatnet (D2).  Deponi D1 vil medføre beslag av areal med kjente sand– og 
grusforekomster hvor det tidligere har blitt drevet masseuttak. Etablering av massedeponi D2 vil 
medføre beslag av skog av lav og middels bonitet. Massedeponi vil endre skogmarkas evne til å 
produsere skog. Skogmarka utgjør her også potensial for oppdyrking til fulldyrka jord.  

Samlet forventes det at tiltaket vil gi liten til middels konsekvens for naturressurser. 

Avbøtende tiltak 

Statens vegvesen bør inngå dialog med eier av det tidligere masseuttaket. I den grad det er 
hensiktsmessig kan deponi etableres slik at det er mulig med fremtidig drift av masseuttak, dog i noe 
mer begrenset grad. 

I planforslaget er det søkt og ikke avsette mer enn det som er nødvendig areal til vegformål og 
anleggs- og riggområder. Det stilles i bestemmelsene krav om at arealer som er benyttet til anleggs- 
og riggområder, innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal istandsettes, revegeteres og tilbakeføres 
til angitt formål i planen, landbruk (L). 

 

7.13.1 Reindrift 

I reindriftsfaglig rapport (Nellemann 2015) er det beskrevet at virkningen av valgt trase har liten negativ 
konsekvens for reindrift. 

En flyttlei er registrert rundt Kollbruna, langs Kjerringnesdalsvatnet og østover langs Nordalselva. Tidlig 
vinterbeite og høstvinterbeite med spredt bruk er registrert i et område som strekker seg fra 
Sigerfjordkrysset og Kjerringenes og opp Osvolldalen. 

Autovern bør unngås, spesielt ved trekkleier. Rapporten anbefaler også at man unngår etablering av 
rasteplasser på strekningen. I planforslaget er eksisterende rasteplass videreført. 

 

7.14 Elektro 

Høyspent overførings- og forsyningsanlegg tilhørende kabelselskap og Statnett (HSP). 66kV/132kV: 
Krysser rv. 85 flere plasser i parsellen. Ingen omlegginger/endringer må utføres. 11kV/22kV: Ingen 
omlegginger/endringer må utføres. 

Lavspent forsyningsanlegg tilhørende kabelselskap (LSP). Ingen omlegginger/endringer må utføres.  

Eksist. veglysanlegg i Sigefjordkrysset må omlegges/endres. Løses i plan for Sigerfjordkrysset. 

Offentlig telenett. Ingen omlegginger/endringer må utføres. 

Private elektroanlegg. Ingen omlegginger/endringer må utføres. 

 

7.15 Massehåndtering 

Strekningen omfatter ingen ny tunnel, men det reguleres for to permanente deponier. 

For å sikre hånderting av overskuddsmasser er det avsatt arealer i planforslaget for to permanente 
deponier i parsell 1, D1 ved Kjerringneset og D2 i Kjerringnesdalen.  

For videre prosjektering er det i bestemmelsene sagt noe om type masser som det er lov å lagre. 
Prinsipper for utforming av deponier er angitt i formingsveilederen.  
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Rigg og deponi 

Permanente deponier: 

D1: Oppfylling av gammelt massetak ved Kjerringneset. Omfatter et deponi med utstrekning på ca. 
15.900m2.  Området egnet for deponering. Av hensyn til landskapet bør deponiet ha begrenset høyde. 

D2: Omfatter et deponi med utstrekning på 18.100m2. Av hensyn til landskapet bør deponiet ha 
begrenset høyde. 

 
Figur 24 Oversikt over deponi- og riggområder, parsell 1. 

 

 

 

 

 

7.16 Grunnforhold 

Det forventes ikke spesielle geotekniske utfordringer på denne strekningen. Endelig design for fyllinger 
og skråninger beskrives i den geotekniske rapporten.  

 

Skred- og snødrivforhold 

Det er relativt lite fare for skred på parsell 1 i Sortland kommune ut fra erfaringer med eksisterende rv. 
85. Lokale mindre skred og flomsituasjoner kan oppstå likevel. En forsterkning av eksisterende voll mot 
snøskred ovenfor sør-enden av Sigerfjordtunnelen bør vurderes. I åpne områder må vi ta hensyn til 
drivsnø og snøfokk i vegplanen. Eksisterende skredvoll over søndre tunnelportal videreføres i planen.  

 

7.17 ROS analyse  

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Metoden som er benyttet i 
forbindelse med risikoanalysen bygger på HAZID (HAZard IDentification). HAZID er en etablert metode 
for kvalitativ risikoanalyse. Den er definert i Veileder for risikoanalyser av vegtunneler (Rapport TS 
2007:11), samt Veileder for risikovurdering av vegtrafikken (Håndbok V721, 2014). 

Det er knyttet risiko til de fleste områder langs veg og i tunell. Risikoen er ikke definert på enkelte 
deler, men sett på generell basis. De fleste risikomomenter vil derfor være generelle og gjelde hele 
vegsystemet samlet.  

Sammendrag av helhetlig risikobilde for parsell 1 

Dersom tunnelen og veganlegget langs parsellen bygges etter gjeldende standard og maler, vil det ikke 
medføre noen utstrakt risiko. Vegen, bruene og tunnelen vil da dekkes av de krav og ønsker som finnes 
i sjekklistene som er lagt som grunnlag for risikovurderingen.  

Vegen vil bli bedre etter oppgradering og utbygging. Særlig gjelder dette de flaskehalser og 
ulykkespunkter som er definert i dag. Vegen blir tryggere, enklere å kjøre og gir bedre flyt og 
regularitet. Samtidig vil vegen bli så bra at noen vil velge å kjøre raskere enn ønsket, med medfølgende 
ulykker og hendelser. Vegen, bruene og tunnelene må derfor bygges slik at de kan virke tilgivende for 
menneskelige feil og handlinger.  

For utfyllende beskrivelse av risiko og sårbarhet vises til rapport fra ROS-analyse. 
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8 Gjennomføring av forslag til plan 

8.1 Fremdrift og finansiering - utbyggingsrekkefølge 

Parsellen er av Stortinget prioritert i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 med 
byggestart i perioden 2018-2023. Nærmere avklaring om fremdrift vil trolig komme når neste 
Stortingsmelding om NTP 2018-2029 behandles i juni 2017. Stortingsproposisjon om fremdrift og 
finansiering av prosjektet vil trolig besluttes tidligst 2. halvår 2017. 

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det vil ikke være risiko knyttet opp mot ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden på denne parsellen, 
da det finnes eksisterende veg som kan benyttes, og parsellen ikke skal bygges ut i nær tilknytning til 
denne, med unntak av tilkoplinger til eksisterende veg.  

8.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen 

Sikker jobb i byggefasen (SHA) 

Under denne delen er det vurdert om det er momenter som vil ha risiko knyttet til seg i anleggsperioden, 
sett i forhold til at det skal gjøres en sikker jobb i anleggsfasen (SHA – Sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø). 
Formålet er at det skal være gode og sikre forhold for de som skal jobbe på og ved vegen. 3. person skal 
ikke bli påført unødig skade eller ubehag. I denne fasen er det kun bemerket en del momenter som må 
tas med i det videre arbeidet, og på et overordnet nivå. Det vil være utførende entreprenør som vi ha 
ansvar for å lage detaljerte planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Utarbeidelse av overordna, men 
mer detaljert SHA-plan er byggherreansvar i byggeplanfasen.  

I hovedsak er det snakk om følgende forhold: 

 

Tema  Momenter til videre arbeid 

 

Arbeid som innebærer særlig risiko 

 

Arbeid med og på bruer. Gammel vannledning med 
eternitt. 

Anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og 
materialer 

Arbeid med sprengstoff. 

Arbeidsprosesser med særlig risiko som skal utføres i 
områder som samtidig vil være arbeids- ferdsels- eller 
oppholdsområde for andre 

Turområder og friluftsområder på strekningen. 
Rasteplass/venteplass på strekningen. Arbeid på 
eksisterende veg med trafikk. Arbeid ved påhugg 
Sigerfjord-tunnelen og bygging av skredvoll der. 

Andre forhold som byggherre gjør oppmerksom på og 
som må tas med i det videre arbeidet 

 

Høyspent- og lavspentledninger som krysser eller er nær 
veganlegget. 

 

 

Ytre miljø i byggefasen (YM) 

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse 
skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og 
forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til 
sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og 
vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 

 

Tabell 4 Ytre miljøplan 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy  Lokal skjerming ved berørte uteområder 

Geologi/ skredfare  Ikke meldt om store problemområder.  Vil bli skredvoll ved 
tunnelen 

Forurensing av jord og vann  Riggområde og steder for drivstofflager og drivstoffylling, 
oljeskift etc skal lokaliseres med minimum 10 meter avstand 
til bekk/vassdrag, samt at midler for å binde evt oljesøl skal 
finnes på slike steder. For Kjerringnesvassdraget bør grensa 
være 20 meter. 

Landskap  Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal en det som er 
nødvendig. Vegetasjon som skal bevares sikres med 
anleggsgjerde da dette vil kunne påvirke permanent omfang. 

 Unngå mellomlagring av masser i sidebratt terreng – smalt 
anleggsbelt. 

 Nær bebyggelsen bør anleggsområdet skjermes for innsyn. 
Anleggsområdene skal generelt hodes ryddige.  

 Unngå skader på høyere vegetasjon. 

 Riggområdene bør holdes ryddige. Det bør utarbeides 
riggplaner slik at ikke større areal enn nødvendig 
beslaglegges.  

 Anleggsveger bør anlegges slik at de ikke gi permanente 
terrenginngrep.  

 I rigg- og marksikringsplanen bør det gis detaljerte føringer 
for masseflytting for å sikre en god revegetering og unngå 
spredning av uønskede arter i anlegget.              

 Kryssingen av Kjerringneselva i anleggsfasen bør skje på en 
måte som ikke berører elva og kantsonen. 

Nærmiljø og friluftsliv  Turløyper og turområder ved vegen. Tilgang til disse sikres 
med utfartsparkeringsplasser, og ny undergang ved 
Kjerringneselva. Midlertidige løsninger må opparbeides. 



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning – Delrapport for rv. 85 krysset Sigerfjord – kommunegrense Kvæfjord 

 

 

23 

E10/rv. 85/rv. 83 HÅLOGALANDSVEGEN   

 

Naturmangfold  Det må sikres at vegfyllinger ikke legges ut i vassdraget. 
Kantsonen må bevares. Det vil si at det må legges 
restriksjoner på bruken av anleggsbeltet langs vassdrag for 
sikre dette. 

 Interimsbru over Kjerringneselva og tilhørende veg må 
plasseres og utformes slik at en ikke fyller masser ut i elva 
eller risikerer avrenning av finstoff til elva. 

 Ny bru over Kjerringneselva bør ha landkar plassert slik at en 
sikrer etablering av naturlig kantsone på minst 5 meter langs 
elva. Kjøring/graving i elva må unngås. Gammel bru med 
tilhørende fundmentering fjernes og arealet istandsettes mest 
mulig naturlikt. 

 Jordmasser/toppdekket som fjernes i anlegget brukes som 
toppdekke/frøbank på sideareal. 

Kulturminner og kulturmiljø  Anleggsvirksomhet tett opp til kulturmiljøer og enkeltminner 
skal unngås der det er mulig.  

 Lokaliteter med kulturminner i nærhet til tiltaket skal merkes 
og sikres for å hindre ferdsel i båndlagte soner. 

Naturressurser  Ikke rapportert naturressurser i parsellen. 

 

9 Oversikt over innspill i forbindelse med varsel om reguleringsplanstart 

      

Innspill fra Sortland kommune Kommentar SVV 

Ulike tiltak i Kjerringnesdalen bør vurderes i 
planarbeidet. 

 

Ønsker at SVV overtar arbeidet med regulering av 
parsellen Sortlandsbrua-Sigerfjordveien og blir 
behandlet som statlig plan. 

 

Tilrettelegge for effektiv bruk av 
kollektivtransport langs Hålogalandsvegen og 
regulerer busslommer i krysningspunkter med 
dagens veier.  

 

Dette reguleringsplan-arbeidet må også regulere 
tilknytningspunkter til ny kryssing av Tjeldsund 

Innspill om tiltak er tatt til følge i planforslaget. 

 

 

Tas ikke til følge. Politisk vedtak i Sortland 
kommune ga ikke flertall til forslaget.  

 

Tas til følge. Busstopp er regulert ved 
Langbakkveien, ved Sørdalsveien og ved Fv822. 

 

 

 

Tas til følge.  

(K3). 

 

Sortland kommune ønsker steinmasser og vil ha 
dialog med SVV om dette. 

 

 

Tas til orientering. 

 
Mimenr Dato Avsender Gnr/Bnr Sak Svar  

15/200834
-1 

29/11-
15 

Lill-Hege 
Strand 

3/85 Innspill om ny 
adkomst til sin 
eiendom 

Tas ikke til følge. 
Statens vegvesen 
ønsker mulighet for 
å utvide 
rasteplassen på 
sikt, og ønsker ikke 
sammenblanding 
av rasteplass og 
privat avkjørsel. 
Avsender er 
orientert per brev.  

15/200834
-2 

10/04-
16 

Jon Eirik 
Liljevangen 

3/92 Innspill om 
avkjøring til 
egen 

Avkjørsel til 
eiendom 3/92 er 
videreført mot 
nord. Avkjørsel slås 
sammen med ny 
adkomstveg til 3/8 
m.fl. Det reguleres 
ikke adkomst til 
eiendommen på 
nedsiden av vegen. 
Merknaden tas 
delvis til følge. 

15/200834
-3 

12/04-
16 

Rita og 
Einar Wahl 

3/152 Innspill om å 
sette opp bom 
ved innkjøring 

Avkjørsel innen 
eiendom 3/8 
stenges. Sideveger 
vil være private 
veger, der bom kan 
oppføres etter 
private avtaler. 
Merknaden tas ikke 
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til følge. 

 

 

10 Grunneierliste 
Parsellnr. Kommunenr. Gnr. Bnr. 

1 1870 3 2 

1 1870 3 5 

1 1870 3 6 

1 1870 3 7 

1 1870 3 8 

1 1870 3 13 

1 1870 3 15 

1 1870 3 26 

1 1870 3 27 

1 1870 3 28 

1 1870 3 29 

1 1870 3 34 

1 1870 3 36 

1 1870 3 42 

1 1870 3 44 

1 1870 3 59 

1 1870 3 61 

1 1870 3 63 

1 1870 3 65 

1 1870 3 71 

1 1870 3 79 

1 1870 3 80 

1 1870 3 85 

1 1870 3 86 

1 1870 3 87 

1 1870 3 90 

1 1870 3 91 

1 1870 3 92 

1 1870 3 93 

1 1870 3 97 

1 1870 3 100 

1 1870 3 139 

1 1870 3 152 

1 1870 3 217 

1 1870 3 368 

1 1870 5 2 

1 1870 5 3 

1 1870 5 4 

1 1870 5 5 

1 1870 5 7 

1 1870 5 20 

1 1870 5 33 
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11 Vedlegg 

1. Forslag til reguleringsplankart 

2. Forslag til reguleringsplanbestemmelser 

3. Illustrasjonshefte 

4. Formingsveileder Hålogalandsvegen 

5. Konsekvensutredninger Hålogalandsvegen 

6. Geoteknisk datarapport Sortland, 50831-GEOT-002 Sortland 

7. Rapport fra ROS – analyse 
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