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Forord 

E10 Snubba-Gullesfjordbotn, Rv83 Tjeldsund bru – Harstad og Rv85 Gullesfjordbotn - Sortland inngår i 
viktige transportkorridorer i regionen. Mange strekninger på E10/rv. 85/rv. 83 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 detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. 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 9.9 km av E10, parsell 10 fra Hårvik - Tjeldsund bru i 
Tjeldsund og Harstad kommune. Strekningen går i ny trase, og inkluderer to tunneler. 

 

 

 

 

 

Figur 1: Foto parsell 10, fra Årbogen mot Tjeldsund bru.  
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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:  

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

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

I høringsperioden er det mottatt tilsammen 217 merknader og innspill for hele Hålogalandsvegen. 
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 Tjeldsund kommune/Nordland fylke og Harstad kommune/Troms fylke. 
Hovedandelen av planområdet inngår i Harstad kommune, med bygdene Sandtorg, Årbogen, Haukebø 
og Gausvik. Parsellen inngår i prosjekt E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen som parsell 10. E10 
planlegges i denne parsellen lagt om i en øvre trase med to tunneler på strekningen mellom Hårvik og 
Tjeldsund bru.  

 
Figur 2: Oversiktskart over Hålogalandsvegen. Parsell 10 er strekningen mellom Hårvik og Tjeldsund bru (ikke i målestokk). 

  

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

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bedre vegstandard, omlegging forbi bygder og korte 
ned reisetiden. Det legges til rette for kryssområder for å koble ny og eksisterende veg, 
kollektivknutepunkt og parkering for vogntog dersom Tjeldsund bru skulle være stengt.  

Positive virkninger av planen:  

• Ny øvre trase følger på oversiden av bebyggelse  
• Ny trase gir en god tilkobling til kollektivknutepunkt og framtidig lokalveg (dagens E10)  
• Ny trase korter inn avstand mellom øst og vest  
• Soner med nedsatt hastighet på dagens E10 elimineres 
• Ny trase ivaretar adkomst til utmark, via etablering av nye driftsveger langs samleveger langs ny 

E10 
• Ny trase ivaretar friluftsområder gjennom opprettholdelse av stier og utfartsveger, eller 

etablering av nye forbindelser til turområdene.  

 

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 2015/2016 vært flere anledninger til medvirkning for berørte 
grunneiere og næringsaktører som vist i sammenstilt planbeskrivelse for Hålogalandsvegen.  

2015/2016: 

• 28.01.15 Folkemøte Harstad Rådhus 
• 09.02.15 Konsultasjon med Sametinget og reinbeitedistriktene 
• 23.09.15 Befaring med Kongsvikdalen, Vestre Kanstadfjord og Vestre Hinnøy Reinbeitedistrikt 
• 27.10.15 Oppstartsmøte reguleringsplan med Harstad kommune 
• 01.02.16 Møte med Sandtorg og Årbogen UIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Rammer og premisser for planarbeidet 

Planprogram  

Planprogram for Hålogalandsvegen ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. 
september 2015 (Statens vegvesen 2015). I planprogrammet ble det tatt stilling til trasevalg, 
planprosess, medvirkning, samt 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-Fiskefjord. 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-Fiskefjord og Sandtorget-Evenes. 

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

 

Fylkesplaner for Troms 2014-2025 

E10 omtales på generelt grunnlag i fylkesplanen.  

Mål for samferdsels- og samfunnsinfrastruktur i Troms fylke: 

«Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi 
samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang». 

En av fylkesplanens strategier er: «Landsdelenes mellomriksveger, E8 i Troms og E10 i 
Nordland/Troms, må prioriteres for å styrke samarbeid og samhandel i Barentsregionen.» 

Regional planstrategi for Troms 2012-2015 

Omtaler ikke E10 konkret, men generelt om overordnede regionale utfordringer knyttet til samferdsel. 
«Infrastrukturbygging må sees på som avgjørende vilkår for å sikre slik næringsutvikling, bosetting og 
fortsatt vekst i fylket og sammenhengen mellom veg, jernbane og lufthavn må fanges opp».  

Regional transportplan for Troms 2014-2023 

Omtaler E10 som en av de tyngste strekningene i Troms mht. sjømattransport.  

Å starte utbygging av Hålogalandsvegen (E10/Rv85) på strekningen Tjeldsund–Gullesfjord– 
Langvassbukt er omtalt som et av flere store prioriterte tiltak i Troms.  

 

Kommuneplanens arealdel, Harstad  

I kommuneplanens arealdel er områdene langs eksisterende trase for E10 mellom Sandtorg og 
Tjeldsund bru i hovedsak avsatt til LNF-formål, med og uten bestemmelse om spredt bebyggelse. E10 
er markert som hovedveg, se figur 3. 
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Figur 3: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for parsell 10 * 

* - E7: Nærings- og industriområder: Rødskjær 
- B18: Tettbebyggelse og boligområder, nåværende: Årbogen 
- I1: Landbruks-, natur- og friluftsområder, idrettsanlegg: Årbogen idrettsanlegg 
- NFFFA: Område for natur, friluftsliv, ferdsel, fiske og akvakultur 
- B17: Tettbebyggelse og boligområder, nåværende: Haukebø 
- VK1: Nærings- og industriområder, vannkraftverk: Gausvik kraftstasjon 
- O: Offentlig bebyggelse: Gausvik oppvekstsenter 
- N3: Områder for særskilt bruk eller vern av vassdrag og sjøområder (pbl 20-4, 1. ledd, nr. 5), område vernet i medhold av 
verneplan for vassdrag: Gausvikvassdraget 
- DV5: Områder for særskilt bruk eller vern av vassdrag og sjøområder (pbl. 20-4, 1. ledd, nr. 5), drikkevannskilder: Sandtorg 
vannverk 
- Øvrig: LNFR-område uten bestemmelser om spredt utbygging 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsplaner  

Følgende gjeldende reguleringsplaner tilstøter planområdet for parsell 10, Hålogalandsvegen:  

Tabell 1: Oversikt over gjeldende, tilstøtende reguleringsplaner i planområdet 

Kommune Reguleringsformål PlanID 
Harstad, E10, Gausvik-Sandtorg Gang- og sykkelveg Gausvik-Sandtorg 394 
Harstad, E10, Gausvik Gausvik oppvekstsenter 486 
Harstad, E10, Gausvik Nedrefoss kraftstasjon 391 
Harstad, E10, Rødskjær Ungdomshus, forr. industri 257 
Harstad, E10, Rødskjær Industri 572 
Harstad, E10, Rødskjær Friområde 572 
Harstad, E10, Sandtorg Sandtorgholmen 513 
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet starter i Hårvik, går i en øvre trase og ender ved den vestre brufoten ved Tjeldsund bru, 
totalt 9.9 km. Eksisterende E10 følger kysten langs Tjeldsundet under Hårberget fra Hårvik, forbi 
bygdene Sandtorg, Årbogen, Haukebø og Gausvik.  

5.2 Dagens og tilstøtende arealbruk 

Sandtorg, Årbogen, Haukebø og Gausvik er tettsteder med konsentrert boligbebyggelse med til 
sammen ca. 500 innbyggere. Omliggende er variert skogbrukslandskap og en god del fulldyrket 
jordbrukslandskap. Vegetasjonsbildet er sammensatt og variert, med både barskog, blandingsskog og 
løvskog. Noe dyrka mark og myrområder bryter opp skogbildet.  

I Årbogen ligger et eldre idrettsanlegg med tilknyttede lysløyper. I Gausvik ligger en liten barnehage og 
en nedlagt skole nært strandsonen, samt et kapell i øvre del av sørlig bebyggelse. Nedrefoss 
kraftstasjon ligger også i Gausvik. Det er flere godt benyttede friluftsområder langs strekningen, blant 
annet turløyper i Årbogen som fører til både Sætertinden og Haukebøtinden, samt områder rundt 
Gausvikvannet. 

 

 
Figur 4: Utsikt fra dagens E10 i retning Sandtorg. 

 

5.3 Trafikkforhold 

Dagens veg er smal og har soner med nedsatt fartsgrense, i tillegg til at den går gjennom lokalsamfunn 
med randsonebebyggelse nær vegen. Dagens veg er en barriere mellom bebyggelse og sjøen, og fører 
til kryssingsbehov.  

E10 er en viktig kommunikasjonsåre, det går rutebusser, skolebusser og Lofoten ekspressen. Det er 
bussholdeplasser for busser både i nordøstlig og sørvestlig retning langs eksisterende E10. Det finnes 
en gang- og sykkelveg langs E10 mellom Gausvik og Sandtorg. På øvrig strekning innenfor 
planområdet henvises myke trafikanter til å ferdes langs E10. Tabellen under viser dagens trafikktall på 
E10 mellom Hårvik og Tjeldsund bru. 

Tabell 2: Oversikt over dagens og fremskrevet ÅDT for parsell 10. 

Strekning  Dagens ÅDT Tungtrafikkandel Prognose ÅDT 2062 

E10 Hårvik – Tjeldsund bru 2100 6,7 % 2510 (Hårvik-Årbogen) 
2400 (Årbogen-Gausvik) 
3080 (Gausvik-Tjeldsund bru) 

 

Trafikksikkerhet 

Det har vært 26 ulykker på 38 år (1977-2015) langs denne strekningen, 32 lettere skadde, 2 alvorlig 
skadde, og 1 drept. I hovedsak gjelder dette utforkjøringer til begge sider og noen påkjørsler og 
møteulykker.   

 

5.4 Teknisk infrastruktur 

Høyspent  

Det går en høyspentlinje i luftstrekk gjennom planområdet, og planlagt ny E10 vil komme i konflikt 
med denne.  

Vanntunnel 

Det går en vanntunnel gjennom planområdet, fra Haukebøvannet til Nedrefoss kraftstasjon. Ny E10 vil 
krysse denne. 

Vannforsyning 

Vannforsyning til beboerne langs parsellen går primært gjennom private vannledninger. 

 

5.5 Landskapsbilde 

Parsell 10 inngår i storskalalandskapet Tjeldsundet. Dette er et typisk fjordlandskap der fjorden utgjør 
gulvet og de omkringliggende fjellene utgjør veggene i landskapsrommet. 
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Verdier 

 

Figur 5: Oversikt over registrerte verdier for landskapsbilde, parsell 10. 

 

Delområde 10-1 Hårvikhalsen er et naturpreget område i foten av Hårberget. Området ligger eidet 
mellom Hårvika og Gausvika, og består av store åpne myrdrag og tørre knauser med bart fjell. Middels 
/stor verdi. 

Delområde 10-2 kan betraktes som et mellomskala landskap med stor visuell tilknytning til 
storskalalandskapet Tjeldsundet.  

Delområde 10-3 er et skog og jordbrukslandskap med middels verdi. Landskapet er svakt skrånende 
og eksponert ned mot Tjeldsundet. 

Delområde 10-4 er sammensatt og variert med jordbruksområder, bolighus og gårder, og fremstår 
harmonisk med åpent kulturlandskap og velholdte boliger.  

Delområde 10-5 er et naturpreget heiområde med skogkledte koller og myrområder som strekker seg 
ned mot vannet.  

Delområde 10-6 preges av store tekniske inngrep og er svært bratt med eksiterende veg i flere høyder 
og store skjæringer ned mot bruhodet på Tjeldsundbrua. Innenfor  delområdet er det par boliger og et 
småbruk og området har en middels til liten verdi. 

Delområdene 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 og 10-6 har alle middels til stor sårbarhet for større tekniske 
inngrep. 

 

5.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Verdier 

Delområdene 10-4 og 10-5 i Årbogen er et boligområde som preges av nybygging og utvikling, med 
god tetthet av barn. Hele området inngår i leke- og rekreasjonsområder. Boligområdene i Årbogen 
ligger skjult i forhold til vegen. I Årbogen finnes også en idrettsplass med lysløyper som er mye brukt 
av alle aldersgrupper, og som er et viktig moment i nærområdet. Området er også utgangspunkt for 
turer innover Hårvikhalsen og mot Hårberget og Sætertind. Årbogen vurderes til å ha stor verdi. 

Delområdene 10-9 og 10-10 i Gausvik har randbebyggelse i jordbrukslandskap, med enkelte 
fritidshus. Gausvik har hatt noe vekst med tilflytting av barnefamilier de siste årene. Ved Gausvikvannet 
er et nærturterreng og utfartsområde som er mye brukt hovedsaklig av lokale, både til orienteringsløp, 
som innfartsåre til svært viktige friluftsområder ved blant annet Storvannet og noe spredt jakt på små- 
og storvilt. Gausvikvannet brukes også til fiske. Gausvik vurderes til å ha stor verdi. 

 
Figur 6: Oversikt over registrerte verdier for nærmiljø- og friluftsliv, parsell 10. 

 

5.7 Naturmangfold 

Verdier 

Berggrunnen fra Hårberget til og med Gausvika er veldig variert, med kalkspatmarmor og glimmerskifre 
dels med tynne marmorlag, men også hardere kvartsskifer og amfibolitt. Fra litt sør for Tjeldsundbrua 
og nordover er det marmor, vesentlig kalkspatmarmor, med belter av glimmerskifre og glimmergneiser. 
Den rike berggrunnen gir opphav til artsrik og frodig vegetasjon med stort potensial for å finne 
kalkelskende planter og sopp.  
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Figur 7: Registrerte verdier med tilhørende verdikart naturmangfold, parsell 10.  

Delområde 1a og b ved Årbogelva, er funksjonsområde for sjøørret, og det er frodig skog på elvesletta. 
Delområdet får middels verdi. Delområde 2 ovenfor Breinesvika finnes en naturbeitemark som får 
middels verdi. Delområde 3 ved Gausvikvatnet er en rik kulturlandskapssjø som får stor verdi. Her er 
det også et viktig funksjonsområde for andefugl. Nær sørenden av vannet er det registrert en viktig 
naturbeitemark som får middels verdi. Gausvikvatnet renner ut i Gausvikelva som er funksjonsområde 
for bekkørret og muligens også ål (ifølge lokal informant). Delområde 4, ved bruhodet til 
Tjeldsundbrua, er det registrert to naturtypelokaliteter, rikt strandberg og kilde, som til sammen gir 
middels-stor verdi. Øvrig natur får nær middels verdi grunnet at traseen går igjennom områder som er 
lite berørt av inngrep fra før, og med flere intakte myrområder. 

 

5.8 Kulturmiljø 

Det er innenfor parsell 10 definert 12 kulturmiljø som avspeiler aktivitet og bosetning fra eldre 
steinalder og opp til i dag.  

Verdier  

Kulturmiljø i området innehar betydelige kulturminneverdier tilknyttet aktivitet og bosetning fra 
steinalderen. Lokalitetene i Gausvik har i så måte stor verdi. Det er også kjent spor etter jakt og fangst. 
Lokaliteter fra steinalder er tidligere i liten grad kjent i dette området og det er ikke kjent mange 
fangstanlegg her. Dette bidrar til at miljøene er viktige både i lokal-, regional- og nasjonal 
sammenheng.  

 
Figur 8: Registrerte verdier for kulturmiljø, parsell 10. 
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5.9 Naturressurser 

Verdier  

Fra Sandtorg til Gausvik finnes det store sammenhengende jordbruksareal, som er viktige 
produksjonsarealer i Harstad kommune. Det er også registrert relativt store og gode skogressurser 
innenfor og rundt planområdet, dog noe oppstykket i henhold til produksjonskvalitet. Driftsforholdene 
for skogbruk er gode. Planområdet ligger innenfor Sørvik beitelag sine beiteområder. Flere mineral- og 
masseforekomster ligger innenfor eller i nærheten av planområdet, men det eksisterer ingen brudd 
eller uttak i dag. Rørgaten til Hålogaland Krafts kraftverk (Nedrefoss Kraftstasjon) inngår i planområdet. 

 

 

 

 

 

Figur 9: Registrerte verdier for naturressurser, parsell 10. 

 

5.10 Reindrift 

Verdier  

Planområdet for parsell 10 inngår delvis i et område hvor det er registrert tidlig vinterbeite og 
vinterbeite (senvinterbeite, intensivt drevet) ved Hårberget/Sandtorg. Disse vinterbeitene har fått større 
betydning i de senere årene, da det har foregått økt utbygging i Harstadområdet. På våren kan rein 
trekke ned mot strandsonen i Haukebø. Reindriftsområder grenser kun til planområder langs parsellen 
flere steder, og inngår ikke direkte i planområdet.  
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Figur 10: Funksjonsområde for reindrift innenfor og i nærheten av planområdet, parsell 10 (Kilde: NIBIO, via ArcGis). 

 

5.11 Andre naturressurser 

Vanntunnelen til Hålogaland Krafts kraftverk Nedrefoss Kraftstasjon inngår i planområdet og planlagt 
veg vil krysse over denne. 

Ved Årbogen ligger det et nedlagt masseuttak i en sand- og grusforekomst. NGU har i sine 
innsynsløsniger vurdert forekomsten som lite viktig. En silicaforekomst, vurdert til å ha liten eller ingen 
betydning av NGU, er lokalisert utenfor planområdet ved Årbogen/Sandtorg og ved Nydammen.  

 

5.12 Grunnforhold 

Topografien i planområdet er preget av stigende terreng mot vest fra fjorden i øst. Berggrunnen er 
todelt. De østligste områder består av glimmerskifer og kalkspatmarmor, mens de vestlige områdene 
ved den planlagte tunnelen gjennom Hårberget består av granittiske bergarter. Løsmassekart fra NGU 
viser at løsmassene i området består av tykk- alternativt tynn morene. I Årbogen samt Gausvik består 
løsmassene av breelv-, bresjø- og innsjøavsetnninger samt tykke marine avsetninger. I Gausvik 
forekommer det også torv samt forvitringsmateriale. Berggrunnen er stedvis godt blottet, mens den 
andre steder er dekket av løsmasser og vegetasjon. 

Det er feltkartlagt berggrunn og kvartærgeologi og gjort seismikk- og resistivitetsmålinger. I området 
er det utført 67 totalsonderinger samt opptak av 10 representative prøveserier. Disse prøveseriene viser 

løsmasser bestående av variasjoner av sand, grus og silt med stedvis noen innslag av leire. I Gausvik 
har grunnundersøkelsen vist torvmasser i dybde opp til 3 m.  

 
Figur 11: Løsmassekart for området langs parsell 10. 

 

Skred- og drivsnøforhold  

Strekningen gjennom parsellen passerer gjennom et relativt slakt terreng med liten skredfare. Trolig vil 
bare lokale mindre skred fra skråninger og flomsituasjoner kunne oppstå, som for eksempel sørpe-
/flomskred langs elve- og bekkeløp. I åpne områder må man ta hensyn til drivsnø og snøfokk i 
vegplanen. 
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6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

6.1 Planlagt arealbruk 

Reguleringsformål og løsninger 

Området reguleres til følgende reguleringsformål, hensynssoner og bestemmelser, jfr plan- og 
bygningsloven § 12-5, §12-6 og §12-7. 

Eierform: o_= offentlig formål 

 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

• Idrettsanlegg (BIA) 
 

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

• Veg (SV) 
• Kjøreveg (o_SKV) 
• Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT og SVT) 
• Gang- og sykkelveg (o_SGS) 
• Kollektivknutepunkt (o_SKK) 
• Parkeringsplass/utfartsparkering (o_SPP) 

 
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 (L1) 

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

• Naturområde i sjø og vassdrag (V)  
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

• Sikringssone – Frisikt (H140) 
• Sikringssone – Andre sikringssoner (H190) 
• Faresone - Høyspenningsanlegg (H370) 
• Sone for særlig angitte hensyn – Bevaring naturmiljø (H560) 
• Sone for særlig angitte hensyn – Bevaring kulturmiljø (H570) 
• Båndleggingssone - Båndleggingssone etter lov om kulturminner (H730)    

 
Område med bestemmelser (PBL § 12-7 nr.1) 

• Anlegg- og riggområde, #1-39 
• Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer, #50-59 

 

 

6.2 Tekniske forutsetninger 

Statens vegvesens håndbøker skal ligge til grunn for den videre prosjekteringen av Hålogalandsvegen 
E10/rv. 85/rv. 83. 

 

Kjøreveger og profiler 
Tabell 3: Tekniske forutsetninger. 

Standardklasse Fartsgrense Minste 
tillatte 
horisontalkur
veradius 

Maks 
stigning 

Dimensjonerend
e trafikk (ÅDT) år 
2062 

Vegbredde 

(Midtoppmerking 
+ Kjørefelt + 
skulder) 

Sikkerhetssone 

E10 Hårvik - 
Gausvik            H3 

90 km/t 450 6% 2510/2400 8,5m (3,25m + 1 
m) 

7m + evt tillegg 

E10 Gausvik – 
Tjeldsund bru  H4 

80 km/t 300 6% 3080 10m (0,5m + 
3,5m + 1m) 

6m + evt tillegg 

Tilkoblingsveg H1 

 

60 km/t 

 
   7,5m (3m + 

0,75m) 
 

Adkomstveg     A1 

 

30 km/t 

 
   5m (4m + 0,5m)  

 

Ny E10 fra Hårvik til kryss ved Brattli/Gausvik planlegges etter H3 standard. 

 
Figur 12: H3 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4000 og fartsgrense 90 km.  

 

E10 fra kryss ved Gausvik og frem til rundkjøring i tunnel og arm mot Tjeldsundbru planlegges etter H4 
standard. Dette er på grunn av at Rv83 mot Harstad planlegges etter dimensjoneringsklasse H4 grunnet 
ÅDT>4000, og for å unngå å få et standardsprang i tunnelen ved Tjeldsund bru. Ved bruk av H4 
standard etableres forsterket midtoppmerking.  

 
Figur 13: H4 Nasjonale hovedveger, ÅDT > 4000 og fartsgrense 80 km/t.  
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Tilkoblingsvegene mellom eksisterende og ny E10 ved Årbogen og Elvelund/Brattli planlegges etter H1 
standard.  

 

 

 

 

 

Figur 14: H1 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 12000 og fartsgrense 60 km/t.  

 

Adkomstveg mot Storvatnet dimensjoneres etter A1 standard.  

  
Figur 15: A1 Adkomstveger i boligområder, fartsgrense 30 km/t 

 

Driftsveger langs strekningen dimensjoneres etter «Normaler for landbruksveier», vegklasse 7 
Traktorveg. 

 

Kryss og tilkoblinger 

Kryss på ny E10 planlegges i Årbogen og ved Gausvik. Kryssene dimensjoneres for modulvogntog. 
Kryssene etableres med venstre- og høyresvingefelt på hovedveg (E10), samt dråpeøy i sekundærveg 
og trekantøy i sammenheng med høyresvingefelt på E10. 

 

Gang- og sykkelveger 

Nyetablering av gang- og sykkelveg utformes i henhold til gjeldende håndbøker. 

Det etableres en 3 m bred gang- og sykkelveg i tilknytning til forbindelsen mellom eksisterende og ny 
E10 ved Gausvik. Den nye gang- og sykkelvegen går fra kollektivholdeplass ved ny E10 i området 
Gausvik og ned til eksisterende gang- og sykkelveg ved eksisterende E10. 

Det etableres videre en 3 m bred gang- og sykkelveg mellom eksisterende Rv83 og E10 som føres over 
tunnelportal jJ og videre mot Tjeldsund bru.  

Det vil bli betydelig lavere trafikkmengder på eksisterende E10 i ny situasjon. Det meste av trafikken vil 
overflyttes til ny E10. Gående og syklende kan bruke eksisterende gang- og sykkelveg mellom Gausvik-
Sandtorg, samt dele vegarealet med kjørende langs E10 på resterende strekning mot Hårvik. 

 

 

Kollektiv  

Alle bussholdeplasser og kollektivknutepunkt utformes i henhold til gjeldende håndbøker samt gitte 
føringer i formingsveileder. I planbestemmelsene stilles det krav om byggesaksbehandling for 
kollektivknutepunkter, og godkjent byggesak må foreligge før gjennomføring av tiltak. 

Alle bussholdeplasser langs eksisterende E10 opprettholdes som i dag. I henhold til innspill fra Troms 
fylkeskommune, er det planlagt et nytt regionalt kollektivknutepunkt på strekningen, i Gausvik, i 
kryssområdet mellom tilkoblingsveg og ny E10. Her vil det være plass til 4 busser samtidig, i tillegg til 
parkering for sykler og biler.  

 

Parkering 

Det er planlagt parkeringsplass for vogntog ved kryssområde mellom tilkoblingsveg og ny E10 ved 
Gausvik. Dette med tanke på muligheter for avkjøring dersom Tjeldsund bru av ulike årsaker skulle bli 
stengt.  

Det er planlagt utfartsparkering i tilknytning til samme område som parkeringsplass for vogntog, ved 
kryssområdet mellom tilkoblingsveg og ny E10 ved Elvelund/Brattli. 

Det er planlagt snuplass for modulvogntog utenfor tunnelportal jJ, i tilknytning til eksisterende Rv83 
ved Tjeldsund bru. Dette i tilfeller hvor tunnelen eller brua skulle være stengt. I samme område er det 
planlagt oppstillingsplass for utrykningskjøretøy (nødetater). 

Det er ved eksisterende Rv83 ved Tjeldsund bru planlagt parkering for biler med tanke på utfart og 
friluftsliv. 

 

Havarilommer og stopplommer 

Det er planlagt havarilommer utenfor tunnelportalene B i Årbogen og D i Gausvik. Ved begge 
havarilommene vil det bli etablert tekniske bygg for tunnelene. Det er videre planlagt havarilommer 
innenfor og utenfor tunnel jJ ved Tjeldsund bru. 

Det er planlagt flere stopplommer langs vegen. Disse er planlagt og utformet i henhold til gjeldende 
håndbøker hvor det på veger utenfor bygd strøk ikke skal legges til rette for parkering, men i stedet 
anlegges lommer for kortere stans eller nødstopp.  

 

Tunneler og bergskjæringer 

Totalt på strekningen skal det bygges to tunneler, AB (tunnelen gjennom Hårberget) på 1,8 km, Dj 
(tunnelen ved Gausvik) på 3,0 km med arm jJ mot Tjeldsund bru på 0,43 km. Tunnel Dj vil gå frem til en 
rundkjøring som etableres i fjell. Rundkjøringen etableres med kjørebanebredde ca 6,0 m på en 
strekning på 150 m, og har diameter 60 m. Her møtes arm Dj, jJ som går mot Tjeldsund bru, og jN på 
1,6 km, som er en tilkobling til Rv83 som går mot Harstad (parsell 11).  
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Tunnel AB fra Hårvik til Årbogen planlegges med tunnelprofil T9,5. 

 
Figur 16: Tverrprofil T9,5 for tunnel AB (tunnelklasse B) 

Tunnel Dj+jJ fra Gausvik til Tjeldsund bru planlegges med tunnelprofil T10,5. 

 
Figur 17: Tverrprofil T10,5 for tunnel Dj+ jJ (tunnelklasse C) 

Både bergskjæringene og tunneltraseene AB og Dj/jJ er befart. I forbindelse med tunnelene er det utført 
grunnboringer i påhuggsområdene, samt utført refraksjonsseismikk og resistivitetsmålinger i utvalgte 
partier over den planlagte tunnelen Dj i Gausvik. Det er også gjort grunnboringer i et lavbrekk i 
terrenget ca. 200 m etter påhugg D i Gausvik for å sikre at det er nok bergoverdekning til tunnelen.  

I forbindelse med befaringene er sprekker/strukturer innmålt. Dette for å forsøke å finne ut av hvilke 
stabilitetsproblemer som kan oppstå og omfanget av disse.  

Ved tunnelpåhugg B i Årbogen skal det etableres en 20 m lang tunnelportal. Det er planlagt 
tilbakefylling av terreng over portalen. Utenfor portal B vil det etableres havarilomme. 

Tunnelpåhugg D i Gausvik vil få en 60 m lang portal. Portalen vil bli etablert i en 350 m lang skjæring. 
Skjæringen vil bli utformet med ekstra brede grøfter, og det vil bli etablert en konstruksjon mot 
myrområde for vannhåndtering. Det etableres havarilomme utenfor portal. 

Tunnelpåhugg J ved Tjeldsund bru vil få en 20 m lang portal. Det er lite tilgjengelig areal, kun 89 m 
med veg i dagen, mellom portal og brukar. Det vil derfor ikke etableres havarilomme i dette området. 
Det vil derimot etableres oppstillingsplass for nødetater nord for tunnelportal J. Det er også tiltenkt 
mulighet for tilkobling mot eksisterende E10/Rv83 som vil være åpen dersom tunnelen må være stengt.  

Det skal i tillegg bygges tre bergskjæringer med høyde over 5 m i partiet mellom tunnelene. Det vil 
også komme bergskjæringer i forbindelse med påhuggene til tunnelene. Høyden på bergskjæringene vil 
bli opptil 10 m, mens høyden til påhuggene/forskjæringene vil bli opptil ca. 20 m.  

En tunnel er en mørk og lukket sekvens som kan oppleves klaustrofobisk. For å ivareta en positiv 
kjøreopplevelse i tunnelene er det derfor viktig med et ryddig og oversiktlig tunnelrom med estetisk 
bevisst og funksjonell lyssetting. Dette vil avklares i konkurransegrunnlaget, og belysningsplaner vil 
utarbeides iht. Håndbok N100 og V124. 
 

Avløpssystemer for tunnel fra Hårvik til Årbogen, samt tunnelene fra Gausvik til Tjeldsund bru 
Det skal etableres avløpssystemer for tunnelene gjennom drenering av lekkasjevann fra fjell, samt et 
vaskevannssystem som anlegges gjennom hele tunnelen.  

 
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 10» og 
«Formingsveileder for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen». Av plan og profiltegninger (C-tegninger i 
illustrasjonsheftet) fremgår plassering av bruene.  

Ny veg krysser til sammen sju elver/bekker langs parsellen. Det anlegges bru for kryssing av Årbogelva 
to steder; i Årbogen og ved Elvesletta, samt for kryssing av Gårdselva og Storelva, mens det for kryssing 
av øvrige bekker anlegges betongkulvert/plastrør. Øvrig overvann håndteres via grøfter og stikkrenner 
med avløp via naturlige vannveger til sjø. Utforming og dimensjonering av kulverter, grøfter og 
stikkrenner skal være i henhold til gjeldende håndbøker. Bruer og kulvert/stikkrenner skal 
dimensjoneres iht. beregnede vannmengder ut fra gjeldende IVF-kurver (intensitet, varighet og 
frekvens for nedbør) og med 200 års gjentakelsesintervall. Den rasjonelle formel (kap. 405 i N200) kan 
benyttes ved nedbørsfelt på inntil 4 km2. Lengden av konstruksjonene vil variere utfra stedlige forhold 
og funksjon. 

Hovedprinsippet for Årbogelva er å bygge de to bruene slik at fyllingene ikke stenger igjen elvedalen i 
Årbogen, og at det er romslig med plass omkring vannstrengen. Gårdselva har relativt lite nedbørsfelt, 
men på grunn av at elva renner i en kløft planlegges det å bygge bru for å komme over. Ved Haukebø 
planlegges det en overgangsbru for landbruksveg. Over Storelva krysser bruen ny adkomstveg til 
Storvatnet/damanlegg, selve elva og en planlagt tursti der dagens adkomstveg ligger.  
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Det er planlagt en skikulvert for lysløype i Årbogen samt to kulverter for landbruksveger langs 
parsellen. Skikulverten i Årbogen skal utformes slik at den er bred nok for en tråkkemaskin (min. 
bredde 5,0 m). Kulverter for landbruksveger planlegges med minimum fri høyde 4,6 m, og er plassert 
slik at dette er mulig.  

 

Tabell 4: Oversikt konstruksjoner 

Brunavn Kategori Profil  
 

Lengde (m) 
 

Type 

Årbogen skikulvert Kulvert 2220 30*1 Betongkulvert 
Årbogelva Bru i linja 2254 126 Bjelkebru i betong 
Elvesletta Bru 202 26 Bjelkebru i betong 
Breines Kulvert 3140 20*1 Betongkulvert 
Gårdselva Bru i linja 4668 30 Bjelkebru i betong 
Haukebø  Overgangsbru 4740 20 Buebru 
Brattli Kulvert 5350 20*1 Betongkulvert 

Storelva Bru i linja 5707 102 Bjelkebru i betong 
Lille Storelva   Rør 307 16*1 Plastrør 
*1 Antatt lengde for rør/kulvert på tvers av veglinje 
 

Forbikjøringsmuligheter 

Det er krav om minst 2 forbikjøringsmuligheter pr 10 km for nasjonale hovedveger med ÅDT > 4000. 
For denne parsellen er det planlagt følgende forbikjøringsstrekninger: 

• Rettlinje fra parsell skille ved portal og inn i tunnel ved Hårvik på 380 m. 
• Fra profil 7790-8700, lengde 910m 

 

6.3 Fravik fra vegnormal 

Vegstrekningen vil i hovedtrekk oppfylle de nasjonale kravene til vegutforming. I fire områder er det 
nødvendig å søke om fravik fra Håndbok N100 «Veg- og gateutforming» og 500 «Vegtunneler». 
Fravikssøknadene skal være godkjent før reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. 

• Det er søkt og godkjent fravik for standardvalg på strekning mellom kryssområde i Gausvik og 
rundkjøring i tunnel ved Tjeldsundbrua, i henhold til håndbok N100 «Veg og gateutforming». 

• Det er søkt og godkjent fravik for overgangssone mellom tunnel og bru ved Tjeldsund, 
strekning er for kort i henhold til håndbok N500 «Vegtunneler». 

• Det er søkt og godkjent fravik for etablering av kryss (rundkjøring) i tunnel ved Tjeldsund bru, i 
henhold til håndbok N500. 

• Det er søkt og godkjent fravik fra krav om kontinuerlig horisontalgeometri innenfor og utenfor 
portalåpning i 2/3 av stoppsikt ved portal D i Gausvik, i henhold til N500.  

 

6.4 TS-revisjon 

Det ble utført en TS- revisjon (trafikksikkerhetsrevisjon) for alle parseller, hvor tegningshefte datert 
31.05.2016 ble benyttet som grunnlag. Det ble videre utført en revidert TS-revisjon for parsell 10, 11 
og 12, hvor tegningshefte datert 23.09.16 ble brukt som grunnlag. Dette grunnet omprosjekteringer i 
området utenfor tunnelportalen ved Tjeldsund bru (parsell 10) samt på strekningen Melvik-
Nordvikmyran (parsell 12), som tilbakemeldingene på den første TS-revisjonen og ustabile 
grunnforhold på parsell 12. 

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 

Strekningen langs E10 er på til sammen 9,9 km, og innehar to tunneler (AB + Dj/jJ) og fire bruer. 

 
Profil 25 - 3000 
Planområdet for parsell 10 starter ved påhugg ved portalområde A i Hårvik (profil 25, linje 14100) i 
Tjeldsund kommune. Parsellen strekker seg derfra mot nord i en ca. 1800 m lang tunnel gjennom 
Hårberget. Tunnelen krysser kommunegrensa mot Harstad ved profil 150, og munner ut i tunnelportal 
B i Årbogen, ved profil 1795. Ovenfor idrettsanlegget i Årbogen krysser ny E10 dagens 
lysløpe/utmarksveg. Denne er planlagt opprettholdt og vil bli lagt i kulvert under ny E10 ved profil 
2210.  

 
Figur 18: C-tegning (C403) profil 1500-2250. 

Kryssing av Årbogelva er planlagt med en 126 m lang bru (mellom profil 2250 og 2380). Det etableres 
en driftsveg ved profil 2340 som føres under denne brua. Nord for brua etableres det et fullkanalisert 
kryss med tilkobling mot eksisterende E10 i Årbogen (profil 2900). Tilkoblingsvegen vil krysse 
Årbogelva ved Elvesletta med en 26 m lang bru. 
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Figur 19: C-tegning (C404) profil 2250-2650. 

 
Figur 20: C-tegning (C404) profil 2600-3050. 

 
Profil 3000 - 5500 
Driftsveger mellom Breineset og Haukebø (mellom profil 3120 og 3750) føres inn på egen samleveg, og 
føres under ny E10 i kulvert (profil 3140). Dette for at grunneiere skal få opprettholdt sin adkomst til 
utmarkseiendommer. Mellom Haukebø og Elvelund planlegges det tre kryssinger av ny E10 for 
tilsvarende driftsveger. Den sørligste av disse tre (profil 4000) vil skje ved kryssing i plan med ny E10, 
den midterste (profil 4740) føres i bru over ny E10, mens den nordligste (profil 5350) vil være med 
kryssing under ny E10 med kulvert. Sistnevnte er også tiltenkt benyttet i forbindelse friluftsformål.  

 
Figur 21: C-tegning (C405) profil 3050-3750. 

 
Figur 22: C-tegning (C406) profil 3050-4500. 

Ny E10 krysser elva Gårdselva ved Haukebø i en 30 m lang bru. I området ved Gausvik planlegges en 
tilkoblingsveg mellom eksisterende og ny E10 (profil 5500). Krysset ved ny E10 vil bli fullkanalisert. 
Langs tilkoblingsvegen etableres gang- og sykkelveg som knyttes mot tidligere nevnt driftsveg (profil 
5350). Driftsvegen er også tiltenkt benyttet som utfartsveg for friluftsformål.  

Ved enden av gang- og sykkelvegen etableres også parkeringsplass og et regionalt kollektivknutepunkt 
med plass til 4 busser samtidig, og parkering for biler og sykler. I tilknytning til kollektivknutepunktet 
er det planlagt en egen parkeringsplass for vogntog (tiltenkt benyttet i de tilfeller hvor Tjeldsund bru er 
stengt).  

 
Figur 23: C-tegning (C407) profil 4500-4950. 
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Figur 24: C-tegning (C407) profil 4900-5250. 

  

Figur 25: C-tegning (C408) profil 5250-5650. 

Profil 5500 – 9175 

Ny E10 går over en 102 m lang bru som krysser Storelva, ved profil 5707. Ny adkomstveg mot 
Storvatnet føres fra tilkoblingsvegen og under denne brua. Denne adkomstvegen skal være adkomst for 
større kjøretøy til Storvatnet og etableres ved det sørlige brukaret. Der hvor dagens adkomstveg mot 
Storvatnet blir vegen holdt åpen for traktorer og personbiler, det etableres snuplass like sør for kapellet 
i Gausvik.  

 
Figur 26: C-tegning (C408) profil 5650-6050 

Ny E10 går inn i tunnel Dj ved tunnelportal D i Gausvik (profil 6240). Tunnel Dj går frem til rundkjøring 
i fjell (profil 9330) som kobler E10 sammen med Rv83 videre nord mot Harstad (tunnel jN, parsell 11), 
samt tunnel jJ mot Tjeldsundbrua (linje 14200).  

 
Figur 27: C-tegning (C409) profil 6000-6750. 

 
Figur 28: C-tegning (C413) profil 8900-9330. 
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Profil 0 – 650 (linje 14200) 

Tilkoblingen mot Tjeldsund bru består av tunnel jJ som er 433 m lang, samt en 98 m lang strekning i 
dagen som ender ved det vestlige brukaret til Tjeldsundbrua (profil 570). Utenfor tunnelen ved 
Tjeldsund bru etableres gang- og sykkelveg fra eksisterende Rv83, over tunnelportalen og til Tjeldsund 
bru. I tillegg etableres havarilomme, snuplass for tunge kjøretøy (dimensjonert for modulvogntog) og 
oppstillingsplass for utrykningskjøretøy (nødetater) på den nordlige av tunnelen, mellom tunnelportal 
og eksisterende Rv83. Dette skal ivareta alle tenkte situasjoner hvor enten Tjeldsund bru eller tunnelen 
er stengt. 

Det etableres videre parkering for biler ved eksisterende Rv83 (profil 150), med tanke på utfart og 
friluftsliv. 

 
Figur 29: C-tegning (C414) profil 200-650. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

På bakgrunn av prosjektets omfang er det gjennomført konsekvensutredning (KU) på trafikk – og 
samfunnsøkonomiske prissatte tema, samt alle ikke-prissatte tema slik som landskapsbilde, 
naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturressurser og reindrift.  

Det er videre utført vegstøyberegninger for planlagt veglinje, samt utarbeidet fagutredninger/rapporter 
på fagtema som geologi, geoteknikk, skred og drivsnø, elektro og bru- og konstruksjoner. Alle KU og 
fagrapporter følger reguleringsplanen som vedlegg. 

 

7.1 Framkommelighet 

Ny E10 i en øvre trase vil gi god framkommelighet med høy standard, hvor dimensjonerende 
fartsgrense er henholdsvis 90 km/t på strekningen mellom Hårvik-Gausvik, og 80 km/t på videre 
strekning mot Tjeldsund bru. Traseen er fremtidsrettet og vil gi betydelig innkorting, redusert reisetid 
og høyere hastighet. Vegen har stigningsforhold som er innenfor kravene til gjeldende standard. Ny 
E10 eliminerer fremkommelighetsproblemer for tungtrafikk på glatt føre. Forholdene for lokaltrafikk, 
gående og syklende forbedres også med tanke på sikkerhet og framkommelighet. Ny trase for E10 gir 
god måloppnåelse i henhold til målene for prosjektet.  

 

7.2 Tiltak på avlastet veg 

Etter åpningen av de fem tunnelene på strekningen mellom Våtvoll i Kvæfjord kommune og Tjeldsund 
bru i Harstad kommune, vil den nye traséen være den naturlige reiseveien i denne delen av kommunen. 
Dagens E10 på parsellen vil derfor bli betydelig avlastet og skal omklassifiseres. Det er ikke planlagt 
noe videre tiltak på denne avlastede vegen.  

Endring i status krever en prosess for omklassifisering i henhold til Vegloven. Fylkesråd i Nordland og 
Troms er vedtaksmyndighet, etter at berørt kommune har uttalt seg. Høring vedrørende 
omklassifisering håndteres gjennom reguleringsplanforslaget. Tjeldsund og Harstad kommune må 
uttale seg til forslag til omklassifisering i høringsprosessen. 

 

7.3 Naboer 

Berørt bebyggelse 
Det er lite bebyggelse som blir berørt av planforslaget. En hytte på eiendom gnr 29/38 berøres av ny 
E10 i Gausvik ved nærvirkning. En boligtomt ved ny adkomst til E10, Gnr 27/55, blir noe berørt med 
gang- og sykkelveg og grøft, uten at det vil kreve innløsning. Ut over dette berøres hovedsakelig 
landsbruksareal. 

 
Innløsning av bebyggelse 
Planforslaget forutsetter innløsing av fritidsbolig på gnr 29/38 på grunn av store nærføringsvirkninger.  
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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 vegvesens håndbøker. Dagens 
bolig- og driftsavkjørsler opprettholdes i stor grad. Enkelte avkjørsler er endret noe for å tilpasse disse 
best mulig til ny lokalveg. Planbestemmelsene for parsell 10 beskriver eventuelle nye adkomster til 
utmark for eiendommene som blir berørt av tiltaket. 

 

Vannforsyning 

Det er kommet noen høringsinnspill fra naboer om private brønner, vann- og avløpsledninger som kan 
bli berørt av vegutbyggingen. Fullstendig kartlegging gjennomføres i perioden fra offentlig ettersyn av 
reguleringsplan til anleggsstart. På strekninger der eksisterende vannforsyning blir berørt, vil alternativ 
vannforsyning bli avklart i byggeplanfasen. Valg av løsning, kostnader og ansvarsforhold blir nærmere 
avklart gjennom avtaler med berørte parter. 

 

Støy og vibrasjoner 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 ligger til grunn for 
støyberegningene. Ny vegstrekning mellom Årbogen og Gausvik ble i reguleringsplanfasen forskjøvet 
mot vest for å unngå konflikt med bebyggelsen. Avstand fra ny veg til de nærmeste boliger er ca. 200 
m. Ut fra utførte støysoneberegninger i reguleringsplanen overskrides nedre grenseverdi for gul 
støysone på 2 boliger, slik tabellen under viser.  

Tabell 5: Oversikt over støyberørte boliger, parsell 10. 

 

 

 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Boligene i gul støysone vil bli vurdert for støytiltak for demping av vegstøy på utendørs oppholdsareal i 
form av lokale tiltak, slik som eksempelvis skjermvegg inntil bolig på utendørs oppholdsareal eller 
skjerming på veranda i form av glassfelt over rekkverk og tetting av rekkverk. Dette vil bli detaljert 
nærmere i konkurransegrunnlaget og byggeplanfasen.  

 

7.4 Byggegrenser 

Byggegrense langs veg er ikke medtatt i planen. Vegnormalens generelle krav på 50 m 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 vegutvidelsen.  

 

7.5 Gang- og sykkeltrafikk 

Forholdene for gående og syklende vil bedres gjennom tiltaket. I dag kan disse bruke eksisterende 
gang- og sykkelveg mellom Gausvik og Sandtorg, mens de er henvist til kjøreareal på E10 for 
strekningen mellom Sandtorg og Hårvik. Med ny plan vil de kunne benytte omklassifisert veg som vil få 
mye mindre biltrafikk. Det etableres i tillegg ny gang- og sykkelveg fra dagens E10 ved Haukebø til ny 
E10 og kollektivknutepunkt ved Gausvik, ved siden av tilkoblingsvegen, samt fra dagens Rv83 og over 
tunnelportalen mot Tjeldsund bru.  

 

7.6 Kollektivtrafikk 

Det etableres et nytt regionalt kollektivknutepunkt ved kryssområde ved tilkoblingsveg ved Gausvik, 
med mulighet for 4 busser samtidig og park & ride mellom fremtidig og eksisterende E10. Det er lagt til 
grunn pendelruter, som krysser hverandre i knutepunkt. I disse regionale knutepunktene er det viktig 
med god overgang mellom bussene. I tillegg til at lokal ruter også kobles på. Det betyr at man får 3 
regionale busser og minst 1 lokal buss samtidig i de regionale knutepunktene. Virkningen av dette er 
man sikrerovergang mellom regionbussene og lokalbuss, evt. mellom 2 lokale busser. Siden arealene 
ligger et stykke fra bebyggelse vil det være behov for park & ride. På den måten har lokalbefolkningen 
mulighet for overgang mellom bil/sykkel og buss, samtidig som det er gode muligheter for å skysse 
passasjerer til og fra holdeplass. 

Kollektivtrafikken vil benytte både lokalvegsystemet og dagens holdeplasser, samt ny E10 for 
henholdsvis lokale og regionale bussruter, og kollektivtilbudet vil dermed opprettholdes som i dag.  

 

7.7 Landskapsbilde 

Samlet forventes det at vegtiltaket vil gi middels til stor negativ konsekvens for landskapsbildet på 
parsellen.  

De største konsekvensene for landskapsbildet finner man for delområdene der vegen ligger i nytt 
terreng, slik som i parsell 10.  

 

Virkninger i anleggsfase 

Konsekvenser i anleggsperioden er først og fremst knyttet til synlighet, nær- og fjernvirkning av 
området hvor anleggsarbeidet foregår. I anleggsfasen kan hele arealet innfor plangrensen bli berørt av 
anleggsarbeid, mellomlagring av masser og riggområder. Vegetasjon langs traseen fjernes, og store 
fyllinger og skjæringer blir liggende åpne. I anleggsperioden vil derfor tiltaket stedvis se svært 
dramatisk ut, og konsekvensene i anleggsfasen vil være betydelig større enn de permanente 
konsekvensene. 
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Avbøtende tiltak  

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.  

Før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan for hele 
parsellen. Naturtypelokaliteter, kulturminner og terrengformer/vegetasjon som skal bevares skal 
framgå av stikningsdata og sikres med sperrebånd/anleggsgjerde. 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.  

• Fyllinger, skjæringer og andre tiltak i terrenget i tilknytning til veganleggene skal ha en god 
landskapsmessig utforming og være tilpasset tilstøtende terreng. Sidearealene bør revegeteres 
parallelt med at vegkroppen ferdigstilles 

• Løsmasseskjæringene skal ha varierende helning som er tilpasset terrenget. For at redusere 
inngrepet av skjæringen kan en skråningshelning på 1:1,5 vurderes, dette skal gjøres i samråd 
med geoteknikker. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til formingsveilederen.   

• Ved tosidig bergskjæring bør den ene skalken sprenges vekk og terrenget legges med 
skjæring/fylling som er tilpasset det omkringliggende terrenget. Dette vil redusere omfanget. 

• For å sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer, bør utsatte deler av skråningen 
plastres med sprengtstein før skråningen kles med vegetasjonsdekke/ aktuell jord. 

• Deponering av overskuddsmasser i bør som hovedregel skje i tilknytning til veglinja, som 
utslaking av sideareal eller oppfylling av restareal. For deponiene som ikke ligger langs veglinja 
bør form og høyde ha utgangspunkt i eksisterende terrengformer og forsterke eller fremheve 
disse. Deponering i myr og dyrkamark bør unngås. 

• Utarbeide egne planer for massedeponiene som viser terrengutforming, høyder, snitt gjennom 
deponi og avrenning i tråd med prinsipper for utforming av deponi i formingsveilederen kap. 
4.8 Massehåndtering -Deponi  

• Etablering av vegetasjonsskjermer eller terrengformer langs veg, i kryss og i tilknytning til 
kollektivknutepunkt/venteareal vil skjule tiltaket og kan redusere omfanget. Store 
sammenhengende asfaltflater bør unngås. 

• Lang portal fra påhugg D i retning Haukebø. Terreng over portal tilbakeføres og revegeteres. 
Dette vil redusere omfang og konsekvens. 

• Senkning av veglinja i områder hvor det nye vegtiltaket ligger høyt i terrenget og mangler 
forankring i landskapet. Eventuelt oppfylling av terreng på innsiden av veglinja. Dette vil 
redusere omfang og konsekvens. 

Ovenstående punkter er tiltak som vil vurderes og detaljprosjekteres nærmere i byggeplanfasen. 

Etablering av en forholdsvis lang tunnelportal på 60 m, fra påhugg D mot Haukebø, er et tiltak med 
tanke på estetikk i landskapet, teknisk gjennomførbarhet og kostnader. Portalen vil etableres i en 350 

m lang skjæring som vil bli utformet med ekstra brede grøfter. Det vil i tillegg bli etablert en 
konstruksjon mot myrområde for vannhåndtering. Terreng over portalen skal tilbakeføres og 
revegeteres ihht prinsipper fra Formingsveilederen. 

 

7.8 Nærmiljø og friluftsliv 

Samlet forventes det at vegtiltaket i en ny øvre trase vil gi liten negativ konsekvens for nærmiljø og 
friluftsliv på parsellen.  

Ny veg i ny, øvre trase, med to tunneler og tilkoblingsveger vil medføre betydelig arealbeslag på hele 
strekningen som i hovedsak påvirker utmarksområder og noe landbruksarealer. Tiltaket vil fremstå som 
et nytt fremmedelement og stort inngrep i disse områdene. For brukere av friluftslivsområdene vest for 
dagens E10 vil tiltaket medføre større avstand fra bebyggelsen til områder uten særlige inngrep.  
Tiltaket vil virke negativt både visuelt og i form av støy, noe som vil bidra til betydelig 
kvalitetsforringelse av nærområdene til ny veg. Tiltaket vil imidlertid medføre at dagens E 10 mellom 
Hårvika og Tjeldsundbrua blir betydelig trafikkavlastet og dette vil representere en forbedring av 
dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv på hele strekningen. Områdene vil oppleves som betydelig 
roligere enn dagens situasjon, og øke kvaliteten her, både for fastboende og tilreisende. 

 

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak være knyttet til områder der det i dag er utmarks- og 
skogbruksarealer, men også områder nært tilknyttet bebyggelse. Anleggsarbeidene vil medføre 
betydelig aktivitet i områder som i dag preges av rolige omgivelser, eksempelvis som ved 
idrettsanlegget i Årbogen. Anleggsarbeidene vil representere et inngrep, både visuelt og i form av støy, 
samt skape en barriereeffekt for brukerne av disse områdene, og kan tidvis medføre begrensing av 
adgang til stier som fører inn i viktige friluftslivsområder. 

 

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

Planforslaget medfører en midlertidig omdisponering av areal ved idrettsanlegget i Årbogen. 
Idrettsanlegget benyttes i dag av barn og unge til aktivitet eller lek. For brukere av idrettanlegget i 
Årbogen og turløypene rundt, samt områdene rundt Gausvikvannet som rekreasjons- og turområder, 
vil tiltaket kunne representere en kvalitetsforringelse av områdene. Dette gjennom arealbeslag, visuelt, 
støy og barriereeffekt. Turløyper og tilkomst til friluftsområder vil imidlertid opprettholdes, slik at det 
totalt sett ikke vil bli noe dårligere tilbud enn dagens situasjon primært for brukerne. 

Vegen i gjennom bygdene Årbogen, Haukebø og Gasuvik blir mye tryggere for barn og unge. 
Tilgjengeligheten til viktige friluftsområder langs sjøen vil bedres.  

 

Hvordan det er ivaretatt i planleggingen 

Utfartsområder ved Årbogen sikres gjennom opprettholdelse av lysløype/utfartsveg ovenfor 
idrettsanlegget i Årbogen. Denne vil legges i kulvert under ny E10. Tilgang til denne gjennom 
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anleggsperioden sikres gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanbestemmelsene som følger 
reguleringsplanen. 

Med tanke på støy i forbindelse med nytt vegtiltak langs strekningen, har vegstøyberegninger utført i 
reguleringsplanfasen (basert på T1442) ikke avdekt behov for støyreduserende tiltak ved boligfelt i 
Årbogen. 

7.9 Naturmangfold 

Samlet virkning av planen for naturmangfold er stor negativ konsekvens. 

De viktigste naturverdiene er knyttet til kulturlandskapet i området, med naturbeitemark, samt arealene 
rundt Gausvikvatnet. For de kulturbetingede naturtypene vil tiltaket virke klart negativt mens det for 
verdiene nær Gausvikvatnet blir små negative konsekvenser på grunn av tunnel og tiltak i planen. Det er 
viktig at tiltaket ikke avskjærer beitemarkene ovenfor ny veg 

Virkningene av et nytt vandringshinder i Årbogelva (delområde 1a) vil få lite negativt omfang, da elva 
allerede har et vandringshinder ikke langt fra det nye inngrepet, men delområde 1b der elva krysses av 
en planlagt tilkomstveg til eksisterende E10 vil kunne påvirke elva hvis ikke bru utformes slik at 
strømforholdene i elva ikke endres. Det blir stort negativt omfang for naturbeitemarka ovenfor 
Breinesvika (delområde 2). Det blir delvis beslaglagt av riggområder og trolig vil også området opphøre 
å være beitemark og gro igjen. Områdene ovenfor parsellen brukes til beitemarker. Noen av 
beitemarkene har vært brukt i mange år og det har utviklet seg verdifulle naturtyper (naturbeitemark). 
Disse står i fare for å opphøre som beitemarker da veien avskjærer beitemarkene fra gårdene ved sjøen. 
Dette er et negativt omfang som ikke er utredet på en slik måte at en kan peke på mange lokaliteter, 
men det er trolig et tema i denne parsellen. 

I delområde 3 og 4 sør for Gausvikvatnet blir omfanget av virkninger etter anleggsfasen lite/ubetydelig 
negativt, da mesteparten av tiltaket vil gå i tunnel. Arealbeslagene rundt delområde 5 ser ut til å bli 
svært begrensede for arealet som er avgrenset som verdifull naturtypeforekomst. Omfanget vurderes 
derfor til å være middels negativt for dette delområdet.  

For øvrig natur i parsell 10 blir omfanget stort negativt. Vegen vil gå i tunnel på en god del av 
strekningen, men den delen av vegen som går i dagen dekker likevel sammenlagt et stort areal med 
natur som per i dag er lite preget av inngrep. Her skal det anlegges store fyllinger blant annet over en 
del intakte myrområder, som da vil bli redusert eller forsvinne. Dette gir samlet middels negativ 
konsekvens for øvrig natur. Samlet for hele linja blir det middels negativ konsekvens. 

Virkninger i anleggsfasen 

Ved Årbogelva (delområde 1a og b) skal det legges et rigg- eller midlertidig deponiområde kun 15 m 
fra elva, men i et område som allerede er påvirket av inngrep. På grunn av sparsom elvekantvegetasjon 
i dette området er elva særlig utsatt for avrenning og forurensing fra deponiet. I forbindelse med 
anlegg av fyllingen vil vannmassene nedenfor kunne få økt turbiditet og/eller bli forurenset. Dette kan 
redusere bestanden av sjøørret midlertidig. Samlet omfang blir middels negativt i anleggsfasen.  

Arbeid med tunnelpåhugget knapt 300 m sør for Gausvikvatnet (delområde 3) vil i anleggsfasen kunne 
forstyrre andefugl i funksjonsområdet som overlapper med anleggsbeltet i ytterkant, men omfanget 
vurderes til lite og begrenset til anleggsperioden. Forurensing fra anleggsarbeid kan påvirke områdene 
nedenfor, men tunnelinnslaget ligger ikke nær elv eller bekk så omfanget blir lokalt og vurderes til lite. 

De andre registrerte naturverdiene i delområdet påvirkes ikke av tiltaket. Vi forutsetter at berget ikke er 
så løst at Gausvikvatnet dreneres ut av tunnelen. Arealbeslagene rundt delområde 5 ser ut til å bli svært 
begrensede for arealet som er avgrenset som verdifull naturtypeforekomst i anleggsfasen. Omfanget 
vurderes derfor til å være middels negativt for dette delområdet.  

For øvrig natur i parsell 10 blir omfanget middels negativt. Vegen vil gå i tunnel på en stor del av 
strekningen, men for den delen av vegen som går i dagen dekker anleggsbeltet likevel sammenlagt et 
stort areal. Omfanget blir størst der anleggsbeltet krysser våtmark, som er sårbar for påvirkninger, og 
elveløp, der det er fare for spredning av forurensing. 

Vurderinger i henhold til naturmangfoldlovens bestemmelser 

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, jf §§ 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; Hålogalandsvegen, Konsekvensutredning naturmangfold). Kunnskapen om 
naturmangfoldet i planområdet anses som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og potensiale for 
skade på naturmiljø.  

§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 

Storelva i Gausvik er et regulert vassdrag og er påvirket fra Damvannet og ned til sjø. Det går en 
kraftlinje gjennom området og denne går nær/krysser vegtraseen mellom Brattli og Storelva. For øvrig 
er det ikke andre større inngrep i det aktuelle området. Vegtiltaket vil gi noe økt økologisk belastning 
på området ved Gausvikvatnet der det er et større funksjonsområde for våtmarksfugl. Det legges opp til 
avbøtende tiltak for å redusere påvirkningen (se kapitel 8.3 om Ytre miljøplan).  Den samlete 
belastningen vurderes ikke å være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper og arter 
(naturmangfoldloven §§ 4 og 5) og vil 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. Kunnskapen om naturtyper, arter, vannmiljø og effekter av tiltaket i 
planområdet anses 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 oppfølging av punkter til Ytre Miljøplan 
(se kapitel 8.3). 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. 

 



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning – Delrapport for E10 Hårvik – Tjeldsund bru 

 

22 

E10/rv. 85/rv. 83 HÅLOGALANDSVEGEN   

Avbøtende tiltak  

En bør undersøke behovet/ønsket fra bønder som vil bruke gamle beitemarker overfor den nye vegen. 
Hvis det er behov, bør det legges til rette for at dyr kan slippes på beite der de har gått før, og på en 
slik måte at gamle naturbeitemarker med verdi kan opprettholdes. 

Ellers går de viktigste avbøtende tiltakene på å ikke påvirke bunnforholdene i vannforekomstene slik at 
det blir varige endringer. Spesielt gjelder det Årbogelva og Gausvikelva med henholdsvis anadrom fisk 
og forekomst av ål. I anleggsfasen er det viktig å unngå nedslamming og turbiditet i vannet i lange 
perioder. Man bør videre vurdere om det er mulig å vise hensyn i hekkeperioden til fuglene som bruker 
Gausvikvannet slik at aktivitet nær funksjonsområdet legges til en årstid der hekkingen er avsluttet. 

 

7.10 Kulturmiljø  

Samlet sett forventes tiltaket å få liten til middels negativ konsekvens for kulturminneverdier i parsell 
10. 

Negative konsekvenser av tiltaket er forventet for «Kveldro», «Årbogen», «Breineset», «Haukebø 1», 
«Brattli», «Haukebø 3» og «Lamoen». Innvirkning dreier seg om varige tilstandsendringer som vil 
forringe kulturmiljøene i betydelig grad. 

 

Virkninger i anleggsfasen 

Kulturminneverdier i området står i fare for å skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. 
Kulturmiljøene «Kveldro», «Breineset», «Brattli» og «Lamoen» ligger nær veg/skråningsutslag og kan bli 
forstyrret i anleggsfasen.  

 

Avbøtende tiltak og hvordan det er ivaretatt i planleggingen 

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 kulturminnelokaliteter markert i planen som hensynssoner H730_1-4 kan sikring av kulturminnene 
i anleggsperioden, med sperregjerder eller lignende, forhindre direkte forstyrrelser av kulturminnene.  

For automatisk fredete kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med vegtiltaket, markert i planen 
som bestemmelsesområder #50, #52, #53, #54, #57, #58 og #59 (Id 214635, 214631, 214646, 59375, 
214652 og 220741 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.  

7.11 Naturressurser  

Samlet forventes det at vegtiltaket vil gi middels negativ konsekvens for naturressurser i parsell 10. 

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser for fulldyrket jord, 
overflatedyrket jord, innmarksbeite og dyrkbar jord, basert på tilgjengelige arealinformasjon fra Norsk 
institutt for bioøkonomi (NIBIO). Arealregnskap tar utgangspunkt i jordbruksarealer innenfor det 
definerte planområdet som er inngrepsgrensen, og tall kan derfor avvike fra faktiske beslag under 
anleggelse av Hålogalandsvegen.    

Ca. 32 daa fulldyrket jord, 23 daa innmarksbeite og 140 daa med potensielt dyrkbar jord vil bli 
omdisponert i parsell 10, dersom areal innenfor planområdet blir permanent beslaglagt av planlagte 
tiltak. Planlagte tiltak vil hovedsakelig medføre reduksjon av jordbruksjord og ikke oppsplitting eller 
barrieredannelse. Planlagte arealinngrep er ikke forenelige med nasjonale og regionale mål for å 
redusere omdisponering av jordbruksareal.  

 

Virkninger i anleggs- og driftsfase 

Arealbeslag av jordbruksjord og skog vil i stor grad være lik i anleggs- og driftsfasen ettersom arealene 
i stor grad vil bli permanent beslaglagt.  

Mindre jordbruksareal mellom Årbogen og Breineset vil bli beslaglagt som følge av planlagte tiltak. De 
største beslagene av jordbruksareal vil skje i Gausvika og i forbindelse med avkjørsel ved Haukebø. 
Planlagte tiltak vil hovedsakelig medføre reduksjon av jordbruksjord og ikke oppsplitting eller 
barrieredannelse. Ved planlagt avkjørsel ved Haukebø vil ny veg medføre oppsplitting av eksisterende 
jordbruksareal. Den nye vegen vil ikke medføre barrieredannelse her ettersom dagens E10 kan brukes 
for tilgang til jordbruksareal. Jordbruks- og skogarealene som ligger over planlagt tunnel vil trolig ikke 
bli påvirket av planlagte tiltak.  

Store arealer av skog av middels produksjonskvalitet, hovedsakelig løvskog, vil bli beslaglagt som følge 
av den nye vegtraséen mellom tunnelene. Dette vil medføre reduksjon av skogmarkas evne til å 
produsere skog. Driftsveger og andre adkomstveger til utmark blir ivaretatt.  

Ny veg kan medføre fare for beitedyr, sau, som trekker ned fra beitene i utmarka. Rørgate for 
kraftstasjonen i Gausvik hensyntas i forbindelse med veganlegg.  

 

Avbøtende tiltak og hvordan det er ivaretatt i planleggingen 

Vi mener å ha lagt veglinja slik at beslag av produktiv skog av høy bonitet, vil bli minst mulig. Vi mener 
videre å ha ivaretatt eksisterende eller etablert nye driftsveger til utmark. Ny E10 legges i øvre trase og 
nye driftsveger vil legges til samleveger som føres under E10 i underganger. Disse kan også brukes av 
beitedyr. 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). 
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7.12 Reindrift 

Virkning av vegtiltaket 

Fra møter og befaringer vedrørende reindrift og konfliktområder for parsell 10 mellom Protect Sapmi, 
Reindriftsnæringen og Statens vegvesen, ble konflikter med rein beskrevet som små (lite konflikter). 
Dette stemmer ikke overens med Nellemans (2015) vurderinger av konsekvens. I følge Protect Sapmi 
(2016) vil Kongsvikdalen reinbeitedistrikt få store negative konsekvenser som følge av ny 
Hålogalandsveg. Isolert sett vil ikke vegen være et stort problem, men helt nødvendige 
funksjonsområder som berøres har allerede en redusert verdi som reinbeite.  

 

Avbøtende tiltak og hvordan det er ivaretatt i planleggingen 

Det er under planleggingen av strekningen lagt opp til å etablere slake vegskuldre og lange 
tunnelportaler for passasje for vilt, blant annet er reindriftsnæringens ønsker om brede tunnelportaler 
ivaretatt ved at portal B i Årbogen er 20 m og portal D i Gausvik er 60 m. Rydding av vegetasjon i en 
hogstgate for å lede rein og elg over tunnelportaler istedenfor kryssing av veg er også avbøtende tiltak 
som kan iverksettes i driftsfasen.  

Man har videre i planleggingen lagt opp til strekninger uten rekkverk ved skråninger med helning 1:4 
(evt. 1:2 eller 1:3 mot terreng). Det legges til rette for reinslipp på oversiden av planlagt E10 i Gausvik, 
ved bruk av privat veg SV6. 

I virkningsbeskrivelse fra Protect Sapmi (2016) foreslås det at reinbeitedistriktet og Statens vegvesen 
bør ha en avtale i de aktuelle tidsperioder om et tidsskjema for oppstart og arbeid med tunnelåpninger. 
Det vil i tillegg være et godt avbøtende tiltak å bli enige om en tidsplan (årsplan) også for selve 
vegbyggingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.13 Massehåndtering 

De største masseoverskuddene for parsell 10 vil komme fra etablering av tunnel AB fra Hårvik til 
Årbogen, samt tunnel Dj og jJ fra Gausvik til Tjeldsund bru. Dette gir et stort masseoverskudd som 
ønskes deponert innenfor planområdet, i veglinja og i deponiområder. Det er ikke kjent problematikk 
rundt forurensede masser. 

 
Figur 30: Oversikt over deponi- og riggområder, parsell 10 (ikke i målestokk).  

 

Rigg og deponi 

For å sikre håndtering av overskuddsmasser er det avsatt arealer i planforslaget for midlertidige rigg- 
og deponiområder, i tillegg til fire permanente deponier i parsell 10. Prinsipper for utforming av 
deponier er angitt i formingsveilederen for Hålogalandsvegen. Rigg- og deponiområder er planlagt på 
områder som kan være godt egnet til denne type virksomhet langs veglinja, og i nærhet til 
tunnelportalene.  
 

- Permanent deponi i Årbogen (D16) 
- Permanent deponi ved den gamle idrettsbanen i Årbogen (D31) 
- Permanente deponi ved Haukebø (D17 og D32) 
- Midlertidig rigg og anleggsområde Tjeldsund bru 
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Virkning og avbøtende tiltak av rigg og deponi 
Landskap 

Samlet sett er virkningene av de permanente deponiene vurdert til å være middels negative. For deponi 
D16 i Årbogen er terrenget småkupert og godt egent for deponi, men deponienes størrelse og 
utstrekning kommer i konflikt med landskapets skala. Deponiene berører store myrområder og vil 
kunne påvirke landskapskarakteren negativt.  

Ved den gamle idrettsbanen i Årbogen skal permanent deponi, D31 etableres. Her vil banelegemet 
heves tilsvarende høyden til gressbanen ved siden av.   

D17 og D32 passer terrengmessig godt i området, og det er gode forutsetninger for å koble deponiet 
sammen med eksisterende terrengformer og forsterke disse. Deponiene blir imidlertid liggende 
eksponert i landskapet, og vil være godt synlige fra bebyggelsen i Haukebø og Gausvika både i 
anleggsfasen og driftsfasen.  

Nærmiljø og friluftsliv 

D16 og D31 planlegges i et delområde med viktige kvaliteter for friluftsliv, som brukes av en rekke 
brukergrupper. D31 er planlagt etablert på den gamle idrettsplassen i Årobogen, men det er knyttet 
bestemmelser til at arealet skal planeres og tilbakeføres til opprinnelig formål etter anleggsperioden. 
Deponiene vil ikke hindre utfart til attraktive naturområder, men vil medføre betydelig 
kvalitetsforringelse gjennom støy og det visuelle i anleggsperioden. I driftsperioden vil bruken av 
området hvor deponi D16 er planlagt ta seg opp ettersom revegeteringen reduserer den negative 
effekten av deponiet.  

D32 og D17 vil legges i overkant av boliger sør av Storelva i Gausvik, og disse vil bli negativt påvirket av 
støy og barrierevirkning i anleggsperioden. Nærlek- og rekreasjonsområder vil bli negativt påvirket.  

Naturmangfold 

Deponi D16 ligger på myr. Myrområder er en nær truet naturtype som ikke bør brukes til 
deponiområder. Deponi D32 og D17 har nordgrense nær Storelva, som nedenfor vandringshinder ved 
kraftverk er funksjonsområde for sjøørret. Deponiene er planlagt i en bratt skråning der det, sammen 
med 2-3 parallelle veglinjer vil krysse flere bekker, med fare for utslipp og forurensing til disse. 
Vegtraseene skal bygges på fyllinger slik at deponiet vil bidra til utfyllingen. Store deler av deponiene 
ligger innenfor anleggsbeltet der vegetasjon og jordsmonn uansett vil bli skadet. Virkningen av D17 får 
middels negativt omfang grunnet faren for forurensing av elver og bekker. D31 får ingen konsekvens 
for naturmangfold. 

Kulturmiljø 

Det er ingen konflikt mellom kulturmiljø og planlagte deponi langs parsellen. 

Naturressurser 

Deponi D16 vil beslaglegge areal bestående av åpen fastmark, samt skog av høy og lav 
produksjonskvalitet. Deponi D17 vil beslaglegge løvskog, granplantefelt av middels bonitet, mindre 
arealer registrert som innmarksbeite og åpen fastmark. Deponi D31 og D32 vil i liten grad beslaglegge 
areal med fulldyrka jord, åpen fastmark, myr og løvskog av lav bonitet.  

 

Reindrift 

Ikke vurdert i KU. 

 

7.14 Elkraft 

Det går en høyspentlinje gjennom planområdet, og planlagt ny vegtrase vil komme i konflikt med 
denne enkelte steder. Dette vil innebære behov for flytting av høyspentlinjen. Dette vil også gjelde 
lavspent forsyningsanlegg, veglysanlegg/offentlig telenett og private elektroanlegg. 
 

7.15 ROS analyse  

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet.  

Sammendrag av helhetlig risikobilde for parsell 10 

Metoden som er benyttet i forbindelse med risikoanalysen bygger på HAZID (HAZard IDentification). 
HAZISD 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). 

Strekningen er vurdert i forhold til egne sjekklister. Sjekklistene identifiserer risikoforhold med 
utgangspunkt i sikkerhetskritiske forhold som trafikkmengde, belysning, registrerte ulykker etc. Det er 
også sett på om veg er planlagt bygd etter gjeldende vegnormal 

Når det gjelder ulykker er det på dagens E10 i hovedsak meldt om utforkjøringer på begge sider av 
vegen. Det meldes om noen møteulykker og noen påkjørsler bakfra og av fotgjengere. Ny E10 legges i 
en øvre trase med rettere kurvatur, fullkanaliserte kryss med høyre- og venstresvingefelt, all trafikk fra 
gående og syklende fjernes fra ny E10 og rekkverk etableres for å hindre utforkjøringer.  

Risikoer som befinner seg langs dagens veg og som fortsatt kan utgjøre en risiko når ny veg er 
ferdigstilt friluftsområder som ligger nært vegen på deler av strekningen. Det er lagt til rette for trygg 
adkomst til utmark og friluftsområder på mange punkter langs vegen i form av kulverter og bruer.   

Dersom tunnelene langs parsellen bygges etter gjeldende standard og maler, og veganlegget også 
bygges etter dagens standard og normaler, vil det ikke medføre noen utstrakt risiko. Vegen, bruene og 
tunnelene vil da dekkes av de krav og ønsker som finnes i sjekklistene som er lagt som grunnlag for 
risikovurderingen. Denne utbyggingen er definert slik at den vil gi en bedre ulykkes- og hendelses-
situasjon enn ved dagens veganlegg. Dette gjelder for den tilknytning til eksisterende veg som skal 
skje, nye vegtraseer og bruer, samt nye tunneler. Ny E10 anses å bli tryggere enn dagens E10 når den 
er ferdig. Det blir en mer lettlest og logisk veg, samt at tunnelene betyr en forbedring i forhold til 
rasutsatte og ulykkesutsatte strekninger. Det vil bli lettere og raskere å komme fram på et slikt nytt 
vegnett. Samtidig kan dette medføre uønsket fart ved at vegen blir lettere og bedre å kjøre. For å 
kompensere for risikoen med økt fart ligger det tiltak i dagens håndbok og normal-system.  Dette er 
under forutsetning av at gjeldende normal for veg, bru og tunnel følges.  

Dette gjelder uansett om det er snakk om selve vegen, tunnelene eller arbeidet med disse i 
anleggsperiode eller driftsperiode.  
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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 i rasområder. Arbeid i tunneler. Arbeid med og 
på bruer. Sidebratt terreng.  

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 mellom 
tunnelene.  

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

 

De fleste parseller innehar helt spesielle (rødlista) arter 
enten på land eller i vann (f.eks. elvemusling) Dette kan 
legge føringer på utførende som også kan innvirke på 
sikkerhet og derfor må planlegges og avklares.  
Vannledninger, brønner, private anlegg og 
høyspentledninger 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 6: YM plan 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Forurensning av jord og vann • Riggområde og steder for drivstofflager og drivstoffylling, 
oljeskift etc. skal lokaliseres med minimum 20 m avstand til 
bekk/vassdrag, samt at midler for å binde ev. oljesøl skal 
finnes på slike steder. 

• Det må installeres renseløsninger for vaskevann knyttet til 
tunnelene (permanent fase). 

Landskap • Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal enn 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 
anleggsbelte. 

• Nær bebyggelsen bør anleggsområdet skjermes for innsyn. 
Anleggsområdene skal generelt holdes 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 gir 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 Årbogelva og Storelva i anleggsfasen bør skje 
på en måte som ikke berører elva og kantsonen.  

Nærmiljø og friluftsliv • Turløyper og turområder mellom tunnelene. Tilgang til disse 
sikres gjennom kulverter og underganger. 

Naturmangfold • Anleggsvegen ved Årbogen krysser Årbogelva i anadrom 
strekning og må utformes slik at det ikke oppstår nye 
vandringshindre eller at tiltaket gir avrenning fra fyllmasser 
ut i elva. 

• Naturbeitemarka ved Breineset bør skjermes for inngrep i 
anleggsfasen og aller helst være tilgjengelig for beitedyr 
også i anleggsfase. 

• Det må sikres en buffersone mot Storelva for å minske 
påvirkningen på elv og kantsone. Mellom deponi D17 og elv 
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bør slik buffer være minimum 20 m. 
• Der ny E10 krysser Storelva bør bru konstrueres slik at det 

blir minimum 5 m med vegetasjonssone mellom landkar og 
elvekant. 

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

• Ved påhugg D sørvest for Gausvikvannet skjærer vegen seg 
gjennom nedre kant av et større myrområde. Her skal det 
gjennomføres tiltak for sikre myra mot drenering. Det legges 
opp til miljøspunt. Ytterligere undersøkelser av myrdybde og 
grunnforhold må gjøres før prosjektering. Dersom myra er 
grunn og en finner naturlig terskel kan andre metoder enn 
spunt vurderes, eksempelvis løsmasser/stein og tett duk mot 
myrsiden. Det må i så fall legges et topplag av jordmasser fra 
nærterreng slik at det blir en «voll» med vegetasjon på. 

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

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

Naturressurser • Anleggsområdet bør ikke omfatte mer jordbruksareal en det 
som er nødvendig. 

Vann og avløp, strømlinjer o.l • Vannledninger og private brønner i området.  Høyspent og 
lavspent nært eller kryssende veglinjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Oversikt over innspill i forbindelse med varsel om reguleringsplanstart 

Sammendrag av merknader mottatt fra berørte grunneiere i forbindelse med 1. og 2. varsel av 
reguleringsplanoppstart Hålogalandsvegen, er oppsummert i tabell 16. Merknader fra 
sektormyndigheter og kommuner er vedlagt reguleringsplanen. Merknadsbehandling i forbindelse med 
høring av planprogrammet ligger på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen 

 

Tabell 7: Sammendrag av merknader parsell 10, fra Harstad kommune og grunneiere, ifm. reguleringsplanstart  

Mimenr Dato Avsender Gnr/Bnr Sak Svar  

15/200830-9 20/11-15 Harstad kommune  Referat fra 
oppstartsmøte for 
reguleringsplanstart 
Hålogalandsvegen. 

Innspillene fra 
Harstad 
kommune er 
vurdert og tatt til 
følge.  

 

 

Mimenr Dato Avsender Gnr/Bnr Sak Svar  

15/200830-12 27/11-15 Harstad turlag v/Nils 
Erik Bakke 

 Sikre adkomst til alle 
turløyper og 
idrettsanlegg for hele 
Hålogalandsvegen. 

15/200830-33. 

Merknaden tas 
til følge. 
Prosjektet har 
lagt opp til å 
ivareta adkomst 
til turløyper eller 
idrettsanlegg 
eller legge opp 
til nye 
adkomster, samt 
tilrettelegge for 
en rekke 
utfartsparkering
er langs 
strekningen. 

15/200830-19 24/11-15 Harald Hansen 29/6,9 og 
38. 

30/39 

27/19 

Ønsker at trase 29/6,9 
og 38 legges i tunnel 
over eiendommene og 
ikke åpen trase. 

Signaliserer 
grunnerstatning og 
innløsning av eiendom 
29/38. 

Opprettholde skogsvei 
langs ridebanen, samt 
sikre undergang 
(Haukebø).  

15/200830-28.  

Merknaden tas 
delvis til følge. 
Gnr/Bnr 30/39 
og 27/19 vil ikke 
bli berørt da de 
ligger over 
planlagte 
tunnelløp. For 
29/6 og 9 vil 
kun utmark i 
liten grad 
berøres. For 
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Vanntunnel ligger også 
på eiendom. 

29/38 vil hus bli 
vurdert for 
støytiltak på 
utendørs 
oppholdsareal i 
form av lokalt 
tiltak, ihht 
vegstøyberegnin
ger som er 
utført.  

Underganger på 
stekningen 
menes å være 
ivaretatt, evt 
erstattet med 
nye. 

Vannforsyning 
vil sikres, og 
kartlegging og 
tiltak vil ivaretas 
i 
byggeplanfasen. 

15/200830-35  Sandtorg UIL  Idrettsbanen må kunne 
brukes selv om det blir 
rigg/deponiplaner. 

Undergang til 
tur/lysløyper må 
tilrettelegges. 

Ønsker å sløyfe 
tilkobling til Årbogen 
eller flytte vegen. 

Ønsker å justere vegen 
slik at gressbanen kan 
brukes i anleggsfasen. 

Hvis anlegget blir 
forringet pga ny veg, 
aktuelt for 
kompensasjon? 

Årbogelva stor ved 
kraftig nedbør. 

Utfartsparkering ikke 
ønskelig ved 
idrettsanlegget. 

Merknaden tas 
delvis til følge.  

Den nye 
idrettsbanen vil 
kunne brukes 
under 
anleggsfasen 
forutsatt 
tilstrekkelige 
sikringstiltak. 
Dette sikres 
gjennom planens 
rekkefølgebeste
mmelser. 

Undergang til 
tur/lysløyper 
ivaretas. 

Tilkobling til 
Årbogen/E10 er 
vurdert som et 
behov, og 
veglinja er 
tilpasset 
omliggende 
terreng. 

Evt forringelse av 
anlegg vil åpne 
for mulig 
kompensasjon. 

Det vil anlegges 
to nye bruer over 
Årbogelva som 
er dimensjonert 
for evt stor 
nedbør/klimaen
dringer.  

Utfartsparkering 
ved 
idrettsanlegg er 
ikke aktuelt. 

15/200830-38 24/11-15 Torbjørn Hansen 30/114 og 
130 

Beholde gamle E10 over 
Gullberget som 
tilførselsvei og gang og 
sykkelveg. 

Må skje en 
sammenknytning av ny 
E10 og gammel E10 ved 
Tjeldsundbrua. 

Ivareta gamle brønner 
og vannforsyninger i 
Lilleng området. 

Anbefaler at ev. 
bomstasjoner blir satt 
opp sør for Sandtorg. 

15/200830-39. 

Merknaden tas 
dels til følge.  

Eksisterende E10 
over Gullberget 
vil 
omklassifiseres 
og få betydelig 
mindre trafikk. 

Ny og 
eksisterende 
E10/Rv83 kobles 
sammen ved 
Gausvik og 
Vollstad. 

Lilleng-området 
vil ikke berøres 
av ny plan. 

Spm ang 
bomstasjoner er 
fortsatt uavklart. 
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10 Adresseliste inkludert grunneierliste 
Parsell Kommunenr. Gnr Bnr 

10 1903 27 8 
10 1903 27 26 
10 1903 27 27 
10 1903 27 35 
10 1903 27 42 
10 1903 27 85 
10 1903 28 1 
10 1903 28 3 
10 1903 28 4 
10 1903 28 5 
10 1903 28 6 
10 1903 28 7 
10 1903 28 9 
10 1903 28 11 
10 1903 29 1 
10 1903 29 2 
10 1903 29 3 
10 1903 29 4 
10 1903 29 5 
10 1903 29 6 
10 1903 29 7 
10 1903 29 8 
10 1903 29 9 
10 1903 29 10 
10 1903 29 11 
10 1903 29 12 
10 1903 29 13 
10 1903 29 14 
10 1903 29 15 
10 1903 29 16 
10 1903 29 18 
10 1903 29 19 
10 1903 29 22 
10 1903 29 26 
10 1903 29 27 
10 1903 29 28 
10 1903 29 29 
10 1903 29 38 
10 1903 29 47 
10 1903 29 56 
10 1903 30 1 
10 1903 30 4 
10 1903 30 5 
10 1903 30 11 
10 1903 30 15 
10 1903 30 17 
10 1903 30 23 
10 1903 30 33 
10 1903 30 34 
10 1903 30 47 

10 1903 30 49 
10 1903 30 57 
10 1903 30 62 
10 1903 30 64 
10 1903 30 66 
10 1903 30 90 
10 1903 30 106 
10 1903 30 149 
10 1903 31 1 
10 1903 31 3 
10 1903 32 1 
10 1903 32 2 
 

11 Vedlegg 

1. Forslag til reguleringsplankart 
2. Forslag til reguleringsplanbestemmelser 
3. Illustrasjonshefte 
4. Formingsveileder Hålogalandsvegen 
5. Konsekvensutredninger Hålogalandsvegen 
6. Rapport fra ROS-analyse 
7. Geotekniske datarapporter: Tunnelpåhugg AB – Hårvik-Årbogen, Tunnelpåhugg D-j-N, Gausvik-

Tjeldsund bru – Leikvik, Årbogen-Gausvik 
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12 Kildehenvisning delrapport 

 

Utfører Tema rapport Når  

Rambøll Konsekvensutredning lokal og regional utvikling jan.16 

Reinertsen Støyrapport okt.16 

Statens vegvesen Risikoanalyse for Hålogalandsvegen - E10/rv. 85/rv. 83 

 NIKU Kulturmiljø sep.16 

Statens vegvesen KU Landskapsbilde okt.16 

Sweco, Norge Sortland, Skånland og Evenes okt.16 

Statens vegvesen Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad okt.16 

Statens vegvesen Formingsveileder mar.16 

Ecofact Naturmangfold nov.16 

Sweco, Norge Naturressurser okt.16 

Sweco, Norge Nærmiljø og friluftsliv okt.16 

Protect Sampi Reindriftsfaglig utredning Grovfjord, Kanstadfjord, Kongsvikdalen, Tjeldøya aug.16 

Sweco, Norge Fagutredning sammenstilling fagtema reindrift okt.16 
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Region nord 
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Postboks 1403 8002 BODØ 
Tlf: (+47 915) 02030 
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