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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 7.3 km av Rv83, parsell 11 fra Tjeldsund bru – Sørvik i Harstad 
kommune. Strekningen går dels i ny og dels i dagens trase, og inkluderer en tunnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Foto parsell 11 ved 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 Harstad kommune, Troms fylke, og går gjennom bygdene Leikvik, Vollstad, 
Fauskevåg, Halsebø og Sørvik. Parsellen inngår i prosjekt E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen som 
parsell 11. Rv83 planlegges i denne parsellen lagt om i en øvre trase fra Tjeldsund bru til Fauskevåg, og 
videre i eksisterende trase frem til Sørvik. Tunnel fra Tjeldsund bru til Leikvik inngår i parsellen.  

 

 
Figur 2: Oversiktskart over Hålogalandsvegen. Parsell 11 er strekningen mellom Tjeldsund bru og Sørvik (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, samt 
kollektivknutepunkt og parkering for vogntog dersom Tjeldsund bru skulle være stengt.  

Positive virkninger av planen:  

• Ny øvre trase følger dels på oversiden av bebyggelse  
• Ny trase gir en god tilkobling til kollektivknutepunkt og framtidig lokalveg (dagens Rv83)  
• Ny trase korter inn avstand mellom øst og vest  
• Soner med nedsatt hastighet og dårlig geometri på dagens Rv83 elimineres 
• Ny trase legger opp til bruk av lokalvegnettet for gående og syklende ved å knytte gang- og 

sykkelveger til disse via ny Rv83 
• Ny trase ivaretar adkomst til utmark, via etablering av nye driftsveger langs samleveger langs ny 

Rv83 
• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Troms 2014-2025 

E10/rv. 85/rv. 85 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 Rv83 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 Rv83 Tjeldsund bru - Sørvik i 
hovedsak avsatt til LNF-formål, med og uten bestemmelse om spredt bebyggelse. Rv83 er markert som 
hovedveg i øvre trase, se figur 3. 
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Figur 3: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for parsell 11* 

* - SB1: Boligområde Fauskevåg 
- SB2: Boligområde Klatran 
- O: Offentlig bebyggelse  
- F: Friområde 
- F6: Fritidsbebyggelse, nåværende: Gressholman, 3 felt 
- B14: Tettbebyggelse, fremtidig: Mølnåsen 
- B15: Tettbebyggelse, nåværende: Skogan 
- B16: Tettbebyggelse, fremtidig: Halsebø 
- B29: Tettbebyggelse, nåværende: Sørvik 
- E1: Avlastningssenter: Seljestad handelspark 
- SE3: Sørvik bydelssenter 
- N1: Kvannesvatn naturreservat 
- NFFF: Område for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske 

 

Reguleringsplaner  

Følgende gjeldende reguleringsplaner tilstøter planområdet for parsell 11, Hålogalandsvegen: 

Tabell 1: Oversikt over gjeldende, tilstøtende reguleringsplaner i planområdet 

Kommune Reguleringsformål Reguleringsplan 
Harstad, Rv83, Sørvik Bensinstasjon 308 
Harstad, Rv83, Sørvik Sørvik sentrum 308 
Harstad, Rv83, Halsebø Skogan (grendefelt) 265 
Harstad Rv83, Vollstad Gang-sykkelveg 414 
 

5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet starter i rundkjøring i tunnel ved Tjeldsund bru via tunnel jN til Leikvik, videre i en øvre 
trase til Fauskevåg og fortsetter derfra i eksisterende trase frem til kryss i Sørvik, en strekning på totalt 
7.3 km. Eksisterende Rv83 følger kysten langs Tjeldsundet fra Tjeldsund bru og går via gjennom 
bygdene Leikvik og Vollstad, via kupert småskala skog- og jordbrukslandskap gjennom Fauskevåg, 
Halsebø og til Sørvik.  

 

5.2 Dagens og tilstøtende arealbruk 

Leikvik, Vollstad, Fauskevåg, Halsebø og Sørvik er bygder med varierende spredt til konsentrert 
boligbebyggelse. Omliggende er variert skogbrukslandskap og en god del fulldyrket jordbrukslandskap. 
Det forekommer også større arealer med overflatedyrket mark.  

Sørvik fungerer som kommunedelssenter i sørlige Harstad kommune, og innehar alle de offentlige 
servicetilbudene for parsellen. Kommunedelssenteret ligger vest for dagens Rv83, og utenfor 
planområdet for Hålogalandsvegen. Her ligger både en barneskole, en liten barnehage og Sandtorg 
Kirke. Her finnes også et eldresenter, et ungdomshus, en bensinstasjon og en dagligvareforretning.  

 
Figur 4: Sørvik. 
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5.3 Trafikkforhold 

Rv83 fra Tjeldsund bru til Harstad har i dag størst trafikkgrunnlag av alle strekningene langs 
Hålogalandsvegen. Dagens Rv83 har betydelig lavere standard enn vegnormalens krav. En 5 km lang 
strekning fra Tjeldsund bru mot Vollstad har i tillegg dårlig geometri med både mye kurvatur og en del 
stigninger.  

Rv83 er en viktig kommunikasjonsåre, hvor det går både rutebusser, skolebusser og Lofoten 
ekspressen. Det er bussholdeplasser for busser både i nordøstlig og sørvestlig retning langs 
eksisterende Rv83. Det finnes ikke egen gang- og sykkelveg langs Rv83 på parsell 11. Myke trafikanter 
henvises her til å ferdes langs lokalvegnettet.  

Tabellen under viser dagens og fremskrevne trafikktall på Rv83 mellom Tjeldsund bru og Sørvik. 

Tabell 2: Trafikktall for parsell 11. 

Strekning  Dagens ÅDT Tungtrafikkandel Prognose ÅDT 2062 

Rv83 Tjeldsund bru - Sørvik 4200 4 % 4490 

 

Trafikksikkerhet 

Det har vært hele 71 ulykker på 37 år (1978-2015) langs denne strekningen. 62 lettere skadde, 8 
alvorlig skadde og 1 drept. I hovedsak gjelder dette utforkjøringer og møteulykker.  

 

5.4 Teknisk infrastruktur 

Høyspent  

Det går en høyspentlinje i luftstrekk gjennom planområdet, og planlagt ny Rv83 vil komme i konflikt 
med denne enkelte steder.  

 

Vannforsyning 

Vannforsyning til beboerne langs parsellen går både via kommunale og private vannledninger. 

 

5.5 Landskapsbilde 

Parsell 11 spenner fra storskala fjordlandskap til kupert, småskala skog- og jordbrukslandskap.  Første 
del av strekningen inngår som en del av det overordnede storskalalandskapet Tjeldsundet. Terrenget 
fra Tjeldsundbrua til Vollstad er svært sidebratt, og eksisterende veg skjærer seg inn i terrenget.  
Avstanden over sundet er kort, og terrenginngrep på begge sider er svært synlige. Fra Vollstad endrer 
landskapet karakter, og man kommer inn i et kupert småskalalandskap. Kystlinjen er buktende og 
fliket. Langs fjorden ligger store jordbruksområder, gårdsbruk og boligbebyggelse. Lenger inn er 
terrengformene kraftigere. Terrenget stiger jevnt før det stuper med mot våtmarksområder og 
jordbruksområder på den andre siden.  

 

Verdier 

  
Figur 5: Oversikt over registrerte verdier for landskapsbilde, parsell 11. 

 

Delområde 11-1 omfatter det spedbygde skoglandskapet på strekningen Leikvika til Vadelv, og 
landskapet endrer her karakter fra storskala til et småskala landskap. Fjorden er fortsatt bred og åpen, 
men de store terrengformene er lavere og mer avrundede. Terrenget er grovkupert og skråner ned mot 
Tjeldsundet. Vegetasjonsbildet preges av tett og frodig blandingsskog med undervegetasjon av 
høgstauder. Skogen brytes opp av åpne områder med gammel beitemark og slåtteenger, men 
gjengroingen er fremskridende.  Bebyggelsen består av spredte bolighus og bebodde, men nedlagte 
gårdsbruk. Det meste av bebyggelsen ligger på en naturlig hylle i terrenget et stykke over sundet.  

Delområde 11-2 omfatter det åpne kulturlandskapet mellom Tjeldsundet og høydedraget Falkåsen (ved 
Vollstad). Terrenget er jevnt skrånende med mot den stramme kystlinjen som er uten nes og viker. 
Bebyggelsen består av spredte eneboliger og mindre gårder. Åpne jorder for grasproduksjon og beite 
preger vegetasjonsbildet. Mange av jordene er i aktiv drift, men også her sees en begynnende 
gjengroing av kulturlandskapet. Spredte klynger av løvskog finnes i utkanten av jordbruksarealene og 
på kollene der jorden ikke er dyrkbar. Her og der sees enkeltstående solitærtrær på jordene. 
Eksisterende Rv83 er smal og nøktern, og er i stor grad tilpasset landskapets mindre terrengformer.   

Delområde 11-3 omfatter det småkuperte kulturlandskapet fra Fauskevåg til Sørvika. Tjeldsundet er et 
viktig landskapselement, og det er god fysisk og visuell kontakt fra hele delområdet. Kystlinjen er svært 
fliket og buktende med holmer og små viker.  Fjæresonen er lang og grunn. Kritthvit sandbunn gjør 
vannet turkis. Bebyggelsen består av spredte eneboliger og mindre gårder. Dagens Rv83 ligger i 
utkanten av delområdet, randsonen mellom småkupert kulturlandskap og grovkupert skoglandskap. 
Delområdet er sammensatt og variert, og har visuelle kvaliteter som er representative for regionen.  
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Delområde 11-4 inkluderer toppene Ramnfløya, Rødlia og Halsebøtuva, og er kupert og sidebratt. 
Delområdet er et markant landskapselement som er godt synlig fra flere av de andre delområdene. 
Høydedraget er grovkupert med store dype raviner og brede skar. Vegetasjonsbildet preges av blandet 
løvskog med innsalg av geometriske plantefelt. Rester etter gammelt kulturlandskap gir variasjon og 
skaper mindre rom og sekvenser. Dagens Rv83 ligger i foten av høydedraget, enkelte steder skjærer 
den seg i åssiden noe som gir både ensidig og tosidige skjæringer. 

Delområde 11-5 inngår i parsell 12. 

 

5.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Områdene langs parsellen preges av vekslende jordbruks- og skoglandskap med spredt bebyggelse 
langs dagens Rv83. Det er noe tettere bebyggelse ved Vollstad og Fauskevåg, og Sørvik er et 
kommunedelssenter i vekst. Områdene vest for Rv83 inngår i nærturterrenget for lokale brukere.  

Verdier 

 

Figur 6: Oversikt over registrerte verdier for nærmiljø og friluftsliv, parsell 11. 

 

Delområde 11-3 frå Bratland til Sørvik består av jordbruks- og skoglandskap i overkant av spredt 
bebyggelse. Delområdet følger i hovedsak dagens Rv83 fra området innenfor Fauskevåg til Sørvika. 
Markaområdene har et nettverk av stier og småveger, blant annet utfartsområder videre mot 
Vollstadheia, som er et populært turområde for en rekke brukergrupper.  Det går også veger ut til 
Gresssholman, som er et av Harstad kommunes viktigste utfartsområder sommerstid. 

Delområde 11-4 er i Sørvik, som er et kommunedelssenter i vekst med stor andel barnefamilier. Her er 
det både barneskole og barnehage, samt tilhørende idrettsanlegg. Områdene rundt skolen brukes mye 
som leik- og rekreasjonsområder. Utmarksområdene er tilrettelagt med flere stier, hinderløype etc. og 
brukes mye av lokale, inkludert skolen i undervisning. En finner også blant annet bensinstasjon, butikk, 
bo- og servicesenter for eldre, samt Sandtorg kirke med gravplass i delområdet.   

 

5.7 Naturmangfold 

Verdier 

Fra sør for Tjeldsundbrua og nordover domineres berggrunnen av 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. 
 
Delområde 1 ved Brekken ovenfor Skogly er det registrert en naturtypelokalitet med hagemark, som får 
middels verdi. Delområde 2 litt lenger nord ved Loftan, er det slåttemyr, også med middels verdi. 
Delområde 3 ved Vollstad er det slåttemyr og naturbeitemark med middels-stor verdi. Delområde 4 ved 
Fauskevåg er det naturbeitemark med middels-stor verdi og hagemark med middels verdi. Delområde 5 
i Ramnfløya-området er det registrert to mindre naturbeitemarklokaliteter, den ene av dem innenfor en 
tidligere kartlagt større naturtypelokalitet med kalkrikt berg. Naturverdiene i delområde 5 får middels 
verdi. Delområde 6 ved Halsebøtuva finnes en naturbeitemark helt inntil vegen, den får stor verdi 
grunnet god tilstand, artsrik vegetasjon og stort mangfold i kalkkrevende beitemarkssopp. Delområde 
7 ved Storelva som renner ut i Sørvikosen, er et viktig funksjonsområde for sjøørret, og området rundt 
elva er også viktig funksjonsområde for andefugl. I selve Sørvikosen er det en lokalt viktig strandeng og 
strandsump. Naturverdiene i delområde 7 får middels verdi. Øvrig natur får nær middels verdi grunnet 
at ny trase går igjennom områder som er lite berørt av inngrep fra før. I området fra Leikvika til 
Fauskevåg går ny trase gjennom øvre deler av et verdifullt helhetlig kulturlandskap med 
ravineformasjoner og skog der det fortsatt foregår utmarksbeiting, og der det er avgrenset flere 
verdifulle naturtypelokaliteter knyttet til kulturlandskapet. På grunn av kalkrik berggrunn og fortsatt 
utmarksbeite er vegetasjonen artsrik og det er stort potensial for å finne sjeldne plante- og sopparter i 
hele området. 
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Figur 7: Registrerte verdier med tilhørende verdikart naturmangfold, parsell 11.  

5.8 Kulturmiljø 

Det er innenfor parsell 11 funnet grunnlag for å definere til sammen åtte kulturmiljø. Kulturmiljøene 
avspeiler aktivitet og bosetning fra eldre steinalder og opp til i dag.  

Verdier  

Særlige kulturminneverdier er tilknyttet Fauskevåg 1 og Ramnfløya som innehar betydelige verdier 
tilknyttet aktivitet og bosetning i steinalder. Lokaliteter fra steinalder er tidligere i liten grad kjent i 
dette området. 

 
Figur 8: Registrerte verdier for kulturmiljø, parsell 11. 
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5.9 Naturressurser 

Verdier  

Langs Tjeldsund bru til Vollstad finnes det spredte forekomster av jordbruksareal, mens det videre mot 
Sørvik forekommer svært mange og store jordbruksareal, både innenfor og i nærheten av planområdet, 
i stor grad langs eksisterende Rv83. Flere områder egner seg til oppdyrking til fulldyrkete 
jordbruksareal, men er per dags dato ikke dyrket. Jordbruksområdene har hovedvekt av innmarksbeite 
og overflatedyrket jordbruksareal, men det finnes også en mindre andel med fulldyrket jord innenfor 
disse arealene. Konsentrasjonen av jordbruksareal er størst på nedsiden av riksvegen, mens oversiden i 
større grad består av skog og utmark. Jordbruksarealene er hovedsakelig fulldyrket og innmarksbeite, 
og jordbrukseiendommene er i stor grad større enn 15 daa. Det forekommer også store arealer med 
overflatedyrket mark. Jordkvaliteten i området er ikke kjent.  

Skogressursene i parsellen har en hovedvekt av løvskog av middels produksjonskvalitet. Skogen er i 
stor grad sammenhengende utenfor jordbrukslandskapet. Driftsforholdene anses å være relativt gode, 
grunnet topografi og flere skogsveger/traktorveger.  

Planområdet ligger innenfor Sørvik beitelag sine beiteområder. Ca. 4200 sau/lam blir sluppet her.  

 

Figur 9: Registrerte verdier for naturressurser, parsell 11. 

 

 

5.10 Reindrift 

Verdier  

Innenfor og i nærheten av planområdet for parsellen finnes det vinterbeiter (tidlig vinterland). 
Områdene benyttes tidlig og mindre intensivt enn senvinterbeiter (senvinterland). Reinen bruker 
hovedsakelig områdene lengre oppe i høyden, men kan trekke ned. Vinterbeitene er viktige i dette 
området, nær Harstad, ettersom det gjennom årene har blitt færre vinterbeiter i denne delen av 
reinbeitedistriktet (Nellemann, 2015).  

I overordnet konsekvensutredning (Nellemann, 2015) er strekningen mellom Tjeldsund bru og Sørvika 
stor verdi. Referat fra møter mellom Statens vegvesen og reindrifta bekrefter bruken av områder, 
hovedsakelig nord for planområdet.  

 
Figur 10: Funksjonsområde for reindrift innenfor og i nærheten av planområdet, parsell 11 (Kilde: NIBIO, via ArcGis). 

 

5.11 Grunnforhold 

Topografien i området er preget av stigende terreng mot vest fra fjorden i øst. Berggrunnen består av 
glimmergneis og glimmerskifer, samt kalkspatmarmor. Berggrunnen er forholdsvis godt blottet, både i 
terrenget og i eksisterende bergskjæringer. 
 
Det er feltkartlagt berggrunn og kvartærgeologi og gjort seismikk- og resistivitetsmålinger. 
Løsmassekart fra NGU viser at løsmassene består av forvitringsmateriale, tynne marine avsetninger, 
tykke strandavsetninger, torv og myr og tykk morene i området Halsebø. I Sørvika forekommer det også 
elveavsetning, se figur 11. Utførte grunnundersøkelser viser på varierende grunnforhold. I sør består 
løsmassene til stor del av typiske morenemasser. Videre nord over er det funnet torv og leire.  



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning – Delrapport for Rv83 Tjeldsund bru - Sørvik 

 

11 

E10/RV 85/RV83 HÅLOGALANDSVEGEN   

 
Figur 11: Løsmassekart for området langs parsell 11. 

 

Steinskred/ snøskred/ drivsnø 

Strekningen gjennom parsellen passerer gjennom et relativt slakt terreng med liten skredfare.  

6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

6.1 Planlagt arealbruk 

Planområdet er på totalt ca. 1800 dekar. 

 

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) 

• Boligbebyggelse (B) 
• Uthus/naust/badehus (BUN) 

 

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

• Veg (SV og o_SV) 
• Kjøreveg (o_SKV) 
• Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT og SVT) 
• Gang- og sykkelveg (o_SGS) 
• Kollektivknutepunkt (o_SKK) 
• Parkeringsplasser (o_SPP) 
• Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraseer (o_SKF) 

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

• Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag (L1) 

• LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse, mv. (L2)  
 
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) 
• Faresone - Høyspenningsanlegg (H370) 
• Sone for særlig angitte hensyn - Bevaring naturmiljø (H560)   
• Sone for særlig angitte hensyn – Bevaring kulturmiljø (H570) 

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

• Anlegg- og riggområde, #1-37 
• Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer, #50-51 
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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 Fartsgren
se 

Minste 
tillatte 
horisontalkur
veradius 

Maks 
stigning 

Dimensjonerend
e trafikk (ÅDT) år 
2062 

Vegbredde 

(Midtoppmerking 
+ Kjørefelt + 
skulder) 

Sikkerhetssone 

Rv83               H4 

 

80 km/t 

 

300 6% 4490 10m (0,5m + 
3,5m + 1m) 

6m + evt tillegg 

Tilkoblingsveg H1 

 

60 km/t 

 
   7,5m (3m + 

0,75m) 
 

Tilkoblingsveg Sa1 

 

50 km/t 

 
   6m (5,5m + 

0,25m) 
 

 

Ny Rv83 fra rundkjøring i fjell ved Tjeldsund bru til Sørvik planlegges etter H4 standard. Ved bruk av H4 
standard etableres forsterket midtoppmerking. Dimensjonerende fartsgrense er 80 km/t. 

 
Figur 12: H4 Nasjonale hovedveger, ÅDT > 4000 og fartsgrense 80 km/t.  

 

Tilkoblingsvegene mellom eksisterende og ny Rv83 ved Vollstad og Fauskevåg planlegges etter H1 
standard. Dimensjonerende fartsgrense 60 km/t. 

 

 

 

 

 

Figur 13: H1 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 12000 og fartsgrense 60 km/t.  

 

Tilkoblingsvegene ved Fauskevåg planlegges etter Sa1 standard. Dimensjonerende fartsgrense er 50 
km/t. 

  
Figur 14: Sa1 Samleveger i boligområder, ÅDT < 1500 og fartsgrense 50 km/t 

 

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

 

Kryss og tilkoblinger 

Kryss på ny Rv83 planlegges ved Vollstad, Fauskevåg og i Sørvik. Kryssene dimensjoneres for vogntog. 
Kryssene etableres med høyre- og venstresvingefelt på hovedveg (Rv83), samt dråpeøy i sekundærveg 
og trekantøy i sammenheng med høyresvingefelt på Rv83. 

 

Gang- og sykkelveger 

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

Mellom Fauskevåg og Vollstad vil det bli betydelig lavere trafikkmengder på eksisterende Rv83 i ny 
situasjon. Det meste av trafikken vil overflyttes til ny Rv83. Gående og syklende kan bruke 
lokalvegnettet mellom Sørvik og Vollstad, samt dele vegarealet med kjørende langs eksisterende Rv83 
på resterende strekning mot Tjeldsund bru. 

 

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. 

I henhold til innspill fra Troms fylkeskommune, er det planlagt et nytt lokalt kollektivknutepunkt på 
strekningen, i kryssområdet mellom tilkoblingsveg og ny Rv83 ved Vollstad. Her vil det være plass til 2 
busser samtidig, i tillegg til parkering for sykler og biler.  

Det etableres i tillegg busslommer på begge sider av Rv83 ved Fauskevåg og Brokvik. 

 

Kombinert areal for parkering for vogntog og kontrollplass for Statens vegvesen og politiet 

Det er planlagt et kombinert areal for parkeringsplass for vogntog og kontrollplass for Statens vegvesen 
og politiet ved kryssområde mellom tilkoblingsveg og ny Rv83 ved Vollstad. Parkeringsplassen skal 
etableres med tanke på muligheter for avkjøring for vogntog dersom Tjeldsund bru av ulike årsaker 
skulle bli stengt.  



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning – Delrapport for Rv83 Tjeldsund bru - Sørvik 

 

13 

E10/RV 85/RV83 HÅLOGALANDSVEGEN   

Havarilommer og stopplommer 

Det er planlagt havarilomme utenfor tunnelportal N i Leikvik. Ved havarilommen vil det bli etablert 
teknisk bygg for tunnelen.  

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 en tunnel, jN, på 1,6 km. Ved tunnelpåhugg N i Leikvik skal det 
etableres en 30 m lang tunnelportal. Det er planlagt tilbakefylling av terreng over portalen.  

Tunnel jN fra Tjeldsund bru til Leikvik planlegges med tunnelprofil T10,5. 

 
Figur 15: Tverrprofil T10,5 for tunnel jN (tunnelklasse C) 

 

Det skal i tillegg bygges åtte bergskjæringer med høyde over 5 m på strekningen. I tillegg vil det også 
komme en bergskjæring i forbindelse med påhugget til tunnelen. Høyden på bergskjæringene vil bli 
opptil 20 m. Total lengde av bergskjæringene er ca. 1620 m.  

Det er gjort grunnboringer i forbindelse med opprinnelig påhugg i Leikvik som i ettertid ble flyttet til et 
godt blottet område litt lenger vest. Det er også utført refraksjonsseismikk og resistivitetsmålinger i 
partiet over den planlagte rundkjøringen i fjell ved Tjeldsund bru. Det er gjort ingeniørgeologiske 
undersøkelser av både bergskjæringene og langs tunneltraséen i parsellen i forbindelse med 
reguleringsplanfasen. 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. 

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.  
 

Avløpssystemer for tunnel fra Tjeldsund bru til Leikvik 
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. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen». Av plan og profiltegninger (C-tegninger i 
illustrasjonsheftet) fremgår plassering av bruene. Dimensjonene til konstruksjonene vil variere utfra 
stedlige forhold og med hensyn til dimensjonerende kjøretøy. Minimum fri høyde for kulverter til 
landbruksveger settes til 4,6 m. Øvrige kulverter vil ha frihøyde 4,9 m. 

 
Tabell 3: Oversikt konstruksjoner, parsell 11 
Brunavn Kategori Profil  

 
Lengde [m] Type 

Bratland Kulvert 2170 18*1 Betongkulvert 
Vadelva Kulvert 2630 20*1 Betongkulvert 
Vollstad Kulvert 3210 18*1 Betongkulvert 

Fauskvåg sødre Kulvert 3865 50*1 Betongkulvert 
Fauskvåg nordre Kulvert 4130 35*1 Betongkulvert 

Skjelmarka Kulvert 4860 25*1 Betongkulvert 
Brokvika Kulvert 5400 30*1 Betongkulvert 
Halsebø Overgangsbru 6665 30 Buebru 
Sørvik søndre Kulvert 6930 30*1 Betongkulvert 
Sørvik midtre Bru 7150 30 Bjelkebru i betong 
*1 Antatt lengde for rør/kulvert gjennom overliggende veg. 
 

Forbikjøringsmuligheter 

Det er krav til minst 1 forbikjøringsfelt pr 10 km for nasjonale hovedveger med ÅDT 4000-6000. For 
denne parsellen er det planlagt følgende forbikjøringsstrekning: 

• Profil 5180 - 6810, lengde 1630 m.  

Midtrekkverk anbefales etablert mellom kryss i Fauskevåg og kryss i Sørvik. Veg uten forbikjøringsfelt, 
men med midtrekkverk (tilknytning til forbikjøringsstrekninger) anbefales etablert med minst 12m 
bredde, mens veg inkludert tosidig forbikjøringsfelt anbefales etablert med 18m bredde.  
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6.3 Fravik fra vegnormal 

Vegstrekningen oppfyller de nasjonale kravene til vegutforming, og det har ikke vært nødvendig å søke 
om fravik fra Håndbøkene. 

 

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 følge av både ustabile grunnforhold og tilbakemeldingene på den første 
TS-revisjonen. 

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 Rv83 er på til sammen 7,3 km, og innehar en tunnel (jN) og ti brukonstruksjoner. 

Profil 0- 3800 
Planområdet for parsell 11 starter ved rundkjøringen i tunnel ved Tjeldsund bru (profil 0) i Harstad 
kommune. Ny Rv83 strekker seg derfra mot nord i en 1600 m lang tunnel mot Leikvik. Tunnelen 
munner ut i tunnelportal N i Leikvik, ved profil 1600. Ny Rv83 fortsetter med veg i dagen i en ny, øvre 
trase som krysser driftsveger/utmarksveger i kulverter ved profil 2180, profil 2630 og profil 3210. 

 

 
Figur 16: C-tegning (C501) profil 0-800. 

 
Figur 17: C-tegning (C502) profil 750-1500. 

 
Figur 18: C-tegning (C503) profil 1500-2300. 

 

 
Figur 19: C-tegning (C504) profil 2300-3000. 
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Figur 20: C-tegning (C505) profil 3000-3400. 

Ved Vollstad etableres det et fullkanalisert kryss med tilkobling mot eksisterende Rv83 (profil 3620). I 
tilknytning til kryssområdet, på nordsiden av tilkoblingsvegen planlegges det etablert et lokalt 
kollektivknutepunkt med plass til to busser samtidig og parkering for biler og sykler, samt busslomme 
for nordgående busser. På sørsiden av tilkoblingsvegen planlegges det etablert kombinert areal for 
kontrollplass for Statens vegvesen og politiet, samt parkeringsplass for vogntog dersom Tjeldsund bru 
skulle være stengt. 

 
Figur 21: C-tegning (C505) profil 3400-3800. 

Profil 3800 - 5700 

Ved Fauskevåg krysser ny Rv83 eksisterende Rv83 i en kurve på to steder, ved profil 3870 og profil 
4120. Eksisterende Rv83 planlegges her brukt som lokalveg, og vil føres under ny Rv83 i kulverter. Fra 
Fauskevåg sør til Tjeldsund bru kan eksisterende Rv83 benyttes for myke trafikanter.  

 
Figur 22: C-tegning (C506) fra profil 3750-4200. 

 

Figur 23: C-tegning (C506) fra profil 4200-4550. 

Ved Fauskevåg etableres det et fullkanalisert kryss på Rv83. Det nye krysset vil erstatte de tre kryssene 
som i dag fungerer som lokalveger mot Litle Fauskevåg, Store Fauskevåg og Brokvika. Lokalvegene vil 
bli tilknyttet en ny samleveg som føres inn på Rv83 i det nyetablerte krysset ved profil 4850. I tillegg 
etableres det en planfri kryssing under Rv83 for myke trafikanter ved profil 4860.  
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Figur 24: C-tegning (C507) fra profil 4550-4950. 

 

Figur 25: C-tegning (C507) fra profil 4950-5250. 

 

Figur 26: C-tegning (C508) fra profil 5250-5700. 

 

Profil 5700 – 7293 

Ved Skogan mot Halsebø følger ny Rv83 den eksisterende riksvegen, og på strekningen mellom profil 
5180 – 6810 planlegges en firefelts forbikjøringsstrekning på 1630 m, hvor det anbefales etablert 
midtrekkverk fra kryss i Fasukevåg til kryss i Sørvik. Fra Halsebømyra og ned mot Sørvik legges vegen 
noe om i forhold til dagens trasé og det vil derfor etableres en ny undergang (profil 6930) for lokalveg 
mot Halsebø.  

Ny Rv83 føres over ei 30 m ny bru ved profil 7150 og fortsetter til kryss i Sørvik ved profil 7364, hvor 
parsell 11 slutter. 

 
Figur 27: C-tegning (C508) fra profil 5700-6050. 
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Figur 28: C-tegning (C509) fra profil 6050-6750. 

 
Figur 29: C-tegning (C510) fra profil 6750-7364. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Rv83 vil gi god fremkommelighet på grunn av høy standard og veggeometri. Det vil være en 
avkjørselsfri veg, med dimensjonerende fartsgrense på 80 km/t. Stigningsforholdene er godt innenfor 
kravene til gjeldende standard. Traseen er fremtidsretta og vil gi betydelig innkorting og redusert 
reisetid, samt bedre fremkommelighet for langtransport. 

Forholdene for lokaltrafikk, gående og syklende forbedres også med tanke på sikkerhet og 
framkommelighet. Ny trase for Rv83 gir god måloppnåelse i henhold til målene for prosjektet.  

 

7.2 Tiltak på avlastet veg 

Ny Rv83 fra Tjeldsund bru til Sørvik går i en ny, øvre trase frem til Fauskevåg. Eksisterende Rv83 vil bli 
betydelig avlastet på denne strekningen. Det er ikke planlagt noe videre tiltak på denne avlastede 
vegen, men den må omklassifiseres. Øvrig strekning frem til Sørvik planlegges i hovedsak i 
eksisterende trase, og de korte sløyfene av eksisterende riksveg vil i stor grad benyttes som samleveger 
med kombinert trafikk, for adkomst til eiendommer og utmark. 

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

 

7.3 Naboer 

Berørt bebyggelse 
Innenfor område merket BUN (naustområde) på nedsiden av riksvegen, rett nord for Storelva i Sørvik 
ligger fem ubebygde nausttomter: Gnr/Bnr 42/11, 42/41, 42/38, 42/142 og 42/143. 
Reguleringsplanforslaget legger opp til erverv av litt areal fra hver av disse tomtene. 

Boligeiendom Gnr/Bnr 42/38 blir berørt ved at et mindre bygg blir liggende på areal som erverves. 
Bolig og garasje blir ikke berørt. 
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Innløsning av bebyggelse 
Boligeiendommer som må innløses er Gnr/Bnr 36/37 i Fauskevåg og Gnr/Bnr 39/41 i Sørvik. 

 
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 11 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. Ut fra utførte støysoneberegninger i reguleringsplanen overskrides nedre 
grenseverdi for gul støysone på 60 boliger. Nedre grenseverdi for rød støysone overskrides for 3 
boliger, slik tabellen under viser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Oversikt over støyberørte boliger, parsell 11. 
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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. Boligene i rød støysone 
vil bli vurdert for støytiltak på fasade. 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 den gamle 
riksvegen og lokalveger på strekningen. Med ny plan vil de kunne benytte omklassifisert veg som vil få 
mye mindre biltrafikk, samt egne gang- og sykkelveger som tilknyttes lokalveger/gammel riksveg.  

 

7.6 Kollektivtrafikk 

Det etableres et nytt lokalt kollektivknutepunkt ved kryssområde ved tilkoblingsveg ved Vollstad, med 
mulighet for 2 busser samtidig og park & ride mellom fremtidig og eksisterende Rv83. 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 lokalruter også kobles på. Virkningen av dette er man 
sikrer overgang 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 Rv83 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.  

Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Harstad kommune er vurdert som middels til stor 
negativ for landskapsbildet. Den nye vegen varierer mellom å ligge i nytt terreng og å følge 
eksisterende trasé. På strekningene der vegen følger dagens trasé vil økt standard imidlertid 
eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelse vil gjøre vegen mer dominerende i 
landskapet og vegens barrierevirkning øker. Dette gjelder strekningen fra Vollstad til Sørvik, og tiltaket 
gir relativt lav konsekvens for landskapsbildet. De største konsekvensene finner man for delområdene 
der vegen ligger i nytt terreng, og for delområdet 11-1 Skogsområdene Leikvik - Fauskevåg gir tiltaket 
middels til stor negativ konsekvens da dette delområdet i dag er lite påvirket av tekniske inngrep. 
Terrenget er småkupert og stedvis sidebratt med liten skala og stor sårbarhet for mye inngrep. I alle 
delområdene vil den nye vegtraseen medføre store terrenginngrep, og vegtiltaket vil være dårlig 
tilpasset og forankret i landskapets terrengformer og elementer. Høye tosidige fyllinger og skjæringer 
gjør ny veg til et dominerende element i landskapet, og stedvis sprenger vegen skalaen i landskapet.  

 

Virkninger i anleggsfase 

Konsekvenser i anleggsperioden først og fremst knytte 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, og konsekvensene i anleggsfasen vil være betydelig større enn de permanente 
konsekvensene.  

 
Avbøtende tiltak og hvordan det er ivaretatt i planleggingen 

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.  
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• 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. 

• 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. 

 

7.8 Nærmiljø og friluftsliv 

Samlet forventes det at vegtiltaket vil gi ubetydelig konsekvens for nærmiljø og friluftsliv på parsellen.  

For brukere av områdene vest for dagens Rv83 vil tiltaket medføre større avstand fra bebyggelsen til 
områdene uten særlige inngrep.  Tiltaket vil virke negativt både visuelt og i form av støy, og ha 
betydelig barriereeffekt. Dette vil bidra til en kvalitetsforringelse av disse områdene nær den planlagte 
vegen. Tiltaket vil ikke påvirke tettstedet Sørvika i betydelig grad.  

Det går flere driftsveger og stier på strekningen fra tunnelen til Fauskevåg, og disse vil bli avskåret av 
den nye vegen. Det legges imidlertid opp til å samle disse ferdselsårene gjennom kulverter ved 
Brattland og Vollstad. Dette vil opprettholde tilkomsten til områdene i vest, men med noe reduksjon i 
antall utfartsmuligheter på strekningen. Tiltaket vil medføre at dagens Rv83 mellom Tjeldsund bru og 
Fauskevåg blir betydelig trafikkavlastet, noe som vil representere en betydelig 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 

Anleggsarbeidet vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt vegen, spesielt med tanke på støy. Det forventes at 
bebyggelsen vil bli negativt påvirket av dette. Det forutsettes imidlertid at tilgangen til boliger 
opprettholdes i hele anleggsfasen. Likevel vil omkjøringer og trafikkavvikling kunne føre til noe 
uoversiktlige forhold for brukere av disse. Anleggsarbeidene vil medføre tidvis begrensing av adgang til 

stier som fører innover i friluftslivsområdene vest for planområdet. Områdene i tilknytning til den nye 
traseen vil også bli påvirket negativt visuelt og av støy, og dermed miste mye av sin verdi som 
turområde i denne perioden. 

 

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

Turløyper og tilkomst til friluftsområder vil opprettholdes, og tilbudet vil derfor være tilsvarende 
dagens situasjon for både barn og unge og andre brukere. 

Det legges opp til bruk av gang og sykkelveger tilknyttet lokalvegnettet for gående og syklende langs 
parsellen. Vegen i gjennom bygdene vil derfor bli tryggere for barn og unge. Tilgjengeligheten til 
viktige friluftsområder langs sjøen opprettholdes.  

 

Hvordan det er ivaretatt i planleggingen 

Utfartsområder og turløyper langs strekningen sikres gjennom underganger under ny Rv83. Adkomst til 
eiendommer sikres også gjennom samleveger som føres under ny Rv83 i underganger. 

Det legges opp til bruk av gang og sykkelveger tilknyttet lokalvegnettet for gående og syklende langs 
parsellen. Vegen i gjennom bygdene vil derfor bli tryggere for barn og unge. Tilgjengeligheten til 
viktige friluftsområder langs sjøen opprettholdes.  

 

7.9 Naturmangfold 

Samlet virkning av planen for naturmangfold er meget stor negativ konsekvens. 

De viktigste naturverdiene er knyttet til kulturlandskapet i området. Det gjelder både de markerte 
delområdene med naturbeitemark, slåttemyr og hagemark, samt øvrig kulturlandskap. Disse verdiene 
er avhengig av fortsatt bruk/skjøtsel og det er viktig at planen ikke vanskeliggjør dette. Ellers er 
hensynet til Sørelva særlig viktig. 

Konsekvensen i driftsfasen for naturmangfold i parsell 12 er vurdert som meget stor negativ. Traseen 
treffer de fleste av de registrerte naturtypene og vil beslaglegge store deler av de mest verdifulle 
arealene. Selve vegtraseen skjærer gjennom øvre deler av et verdifullt helhetlig kulturlandskap der det 
fortsatt foregår utmarksbeite. Mange av naturverdiene er knyttet til kulturlandskapet i dette området og 
avhengige av at dette holdes i hevd. Ved kryssing av Storelva er det mulig at elva blir varig endret 
nedenfor krysningspunktet hvis en ikke utformer brua på en slik måte at strømforhold berører lite. 
Dette forutsettes gjort. 

 

Virkninger i anleggsfasen 

Konsekvensen i anleggsfasen for naturmangfold i parsell 11 er vurdert som meget stor negativ. 
Anleggsbeltet skjærer igjennom verdifulle naturtyper knyttet til kulturlandskapet i alle delområdene i 
denne parsellen, og de fleste av dem holdes fortsatt i hevd med beite. Når kulturmark benyttes til 
anleggsvirksomhet mister den sin funksjon som kulturmark, og det som ikke blir borte på grunn av 



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning – Delrapport for Rv83 Tjeldsund bru - Sørvik 

 

21 

E10/RV 85/RV83 HÅLOGALANDSVEGEN   

arealbeslag eller kjøring med tunge anleggsmaskiner vil på sikt bli borte på grunn av opphør av hevd. 
Omfanget blir derfor stort negativt for alle kulturmarkslokalitetene og for det helhetlige 
kulturlandskapet som preger øvrig natur i dette delområdet.  

I forbindelse med anlegg av ny bru ved Elveneset (delområde 7) er det tegnet inn en fylling for bruhodet 
midt i selve Storelva, som er viktig funksjonsområde for sjøørret. Fylling og anleggsaktivitet i dette 
området vil kunne skape et midlertidig vandringshinder for sjøørret, med stort negativt omfang for 
bestanden som holder til der 

 

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; Hålogalandsveien, Konsekvensutredning naturmangfold). Vi anser kunnskapen om 
naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og potensiale for skade på 
naturmiljø.  

§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 

Området langs traseen preges av et helhetlig kulturlandskap med utmarksbeite, slåttemark og skog. 
Det finnes kraftledninger som krysser traseen. I Sørvikvågen går vegen gjennom og forbi bebyggelse. I 
parsellen treffer ny trase en lang rekke verdifulle kulturlandskapslokaliteter og skjærer gjennom øvre 
deler av et helhetlig kulturlandskap i fortsatt hevd. Ny bru over Storelva (anadromt vassdrag) vil kunne 
skape midlertidig vandringshinder for fisk og tilslamming av vannet i elva vil kunne føre til redusert 
oppgang av fisk (sjøørret) i anleggsperioden. Avrenning fra deponiet kan føre til lokal forurensing av 
Mersmyra. Det legges opp til avbøtende tiltak for å redusere påvirkningen (se kapitel 8.3 om Ytre 
miljøplan). Den samlede belastningen vurderes ikke i strid med forvaltningsmålene for naturtyper og 
arter (naturmangfoldsloven §§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. Kunnskapen om naturtyper, arter, vannmiljø og effekter av tiltaket i 
planområdet som 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. 

 

Avbøtende tiltak  

Det største negative omfanget langs denne parsellen er arealbeslag i kulturlandskapet. Generelt gjelder 
følgende: Myr, strandeng og naturbeitemark er sårbare for påvirkning og bør ikke inngå i anleggsbeltet 
der dette kan unngås. 

Fortsatt hevd er viktig for å opprettholde verdifulle naturtyper i kulturlandskapet (lokaliteter med 
naturbeitemark, slåttemark, hagemark og slåttemyr) og det bør tilrettelegges for at beite kan 
opprettholdes i anleggs- og driftsfasen der slike naturtypelokaliteter finnes.  

På grunn av utslipssfare bør massedeponier trekkes bort fra mye og vannsystemer.  

Ved kryssing av Storelva bør brua utformes slik at elvas strømningsforhold endres minst mulig, og i 
anleggsfasen bør en unngå nedslamming og lange perioder med turbiditet i vannet, spesielt i 
gytesesongen. 

Verdifulle naturtypelokaliteter menes å være hensyntatt i reguleringen, ved innskrenking av 
anleggsbeltet og med bruk av områdebestemmelser og bestemmelser om bruk og vern av sjø og 
vassdrag i reguleringsplanbestemmelsene. 

 

7.10 Kulturmiljø  

Samlet sett forventes tiltaket å få middels negativ konsekvens for kulturminneverdier i parsell 11. 

Virkninger i anleggsfasen og driftsfasen 

Forventede negative konsekvenser er særlig tilknyttet Fauskevåg 1 som forventes ødelagt i 
anleggsfasen. Samlet konsekvens tar hensyn til at det er betydelige verdier tilknyttet dette miljøet som 
forventes ødelagt som følge av tiltaket.  

 

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 automatisk fredete kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med vegtiltaket, markert i planen 
som bestemmelsesområder #51 og #52 (Id 214628 og 214641 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.  
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7.11 Naturressurser  

Samlet forventes det at vegtiltaket vil gi middels til stor negativ konsekvens for naturressurser i parsell 
11. 

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. 70 daa fulldyrket jord, 23 daa overflatedyrket jord, 57 daa innmarksbeite og 34 daa med potensielt 
dyrkbar jord vil bli omdisponert i parsell 11, dersom areal innenfor planområdet blir permanent 
beslaglagt av planlagte tiltak. Planlagte tiltak vil medføre oppsplittelse og barrieredannelse, i tillegg til 
reduksjon, av jordbruksjord. Dette gjelder spesielt på strekningen mellom Leikvik og Fauskvåg. Fra 
Fauskvåg til Sørvik vil planlagte arealbeslag hovedsakelig medføre reduksjon av jordbruksareal og ikke 
oppsplittelse 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 skogarealer i anleggsfasen vil i stor grad være lik den i driftsfasen 
ettersom arealene i stor grad blir permanent beslaglagt. Beslag av jordbruksareal i anleggsfase vil 
medføre reduksjon av produksjon. Ny veg vil i noe grad kunne virke barrieredannende i anleggsfasen 
ved at adkomstveger til utmark blir midlertidig avskåret. Det forutsettes at uttak av skog utenfor 
anleggsområdet og drift av nærliggende jordbruksjord skal kunne gjennomføres i anleggsperioden. 
Planlagte tiltak vil i større grad medføre oppsplitting og barrieredannelse på jordbruksjord i parsell 11. 
Dette gjelder spesielt på strekningen mellom Leikvik og Fauskevåg hvor ny veg hovedsakelig er planlagt 
utenfor eksisterende veg. Fra Fauskevåg til Sørvik vil planlagte arealbeslag hovedsakelig medføre 
reduksjon av jordbruksareal og ikke oppsplitting eller barrieredannelse.  

 

Avbøtende tiltak og hvordan det er ivaretatt i planleggingen 

I planleggingen av ny veg langs parsellen har det ikke vært mulig å unngå beslag av jordbruksareal og 
produktiv skog. Dette grunnet arealknapphet og krav til ny vegstandard. I planforslaget er det ikke 
avsatt mer enn det som er nødvendig areal til vegformål og anleggs- og riggområder. Driftsveger til 
utmark blir imidlertid enten ivaretatt eller det er lagt opp til nye driftsveger. Ny Rv83 legges i dels i ny 
og dels i eksisterende trase og nye driftsveger vil legges til samleveger som føres under Rv83 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). 

 

 

7.12 Reindrift 

Virkning av vegtiltaket 

Fra møter og befaringer vedrørende reindrift og konfliktområder for parsell 11 mellom Protect Sapmi, 
Reindriftsnæringen og Statens vegvesen, ble konflikter med rein beskrevet som små (lite konflikter). I 
overordnet konsekvensutredning (Nelleman 2015) er valgt trase vurdert å ha middels konsekvens. I 
følge Protect Sapmi (2016) vil Kongsvikdalen reinbeitedistrikt få store negative konsekvenser som følge 
av ny Hålogalands veg. 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 N i Leikvik er 30 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 at rekkverk kun blir brukt i forbindelse med 
driftsunderganger og gjennom planlagt kurve i Fauskevåg.  

I virkningsbeskrivelsen 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 11 vil komme fra etablering av tunnel jN fra rundkjøring i 
fjell ved Tjeldsund bru til Leikvik. Dette gir et stort masseoverskudd som ønskes deponert innenfor 
planområdet, i veglinja og i deponiområder. Det er ikke kjent problematikk rundt forurensede masser. 

 

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 11.  
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Figur 30: Oversikt over deponi- og riggområder, parsell 11 (ikke i målestokk). 

 

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 Leikvik (D19) 
- Permanent deponi ved Vollstad (D20) 
- Permanent deponi ved Fauskevåg (D21) 
- Midlertidig rigg- og anleggsområde ved Halsebømyra sør og nord 

 
Det er i tillegg avsatt et bredt anleggsbelte der dette har vært mulig arealmessig. Dette med tanke på 
muligheter for midlertidige riggområder og omkjøringsmuligheter ved bygging av ny Rv83. 
 
Virkning og avbøtende tiltak av rigg og deponi 
 
Landskap  
Innenfor parsellen skal det etableres 3 større permanente massedeponi D19, D20 og D21, i tilknytning 
til veglinje, tunnelpåhugg og kollektivknutepunkt. Deponi D19 i Leikvik blir i tilknytning til 
tunnelpåhugget og bør i størst mulig grad lokaliseres til nedsiden av veglinjen. Deponiene må kobles til 
eksisterende terreng og mulig forsterke dette. Deponiene D20 ved kollektivpunktet ovenfor 
Fauskevåg/Vollstad, bør utformes slik at de blir en del av kollektivpunkt- og ventelommearealene for 

langtransport. Her bør en også i størst mulig grad benytte nedsiden av veglinja som deponiareal. D21 
legges i tilknytning til dyrka mark i et dalsøkk inntil veglinja. Terrenget er egnet for deponering. 

Avbøtende tiltak vil være istandsetting og opparbeidelse av områdene etter endt bruk, med god 
terrengbehandling og revegetering. 

Nærmiljø og friluftsliv 
D19 er planlagt i et område i overkant av dagens Rv83, et område uten betydelige kvaliteter til nærmiljø 
og friluftsliv, og deponiet vil ha liten påvirkning på relevante momenter knyttet til fagtemaet. D20 er 
planlagt like i overkant av dagens Rv83, i et område som brukes i noen grad av lokale til turgåing og 
rekreasjon. Deponiet vil beslaglegge dette i anleggsfasen, men bruken kan gjenopptas på sikt. D21 er 
lokalisert i et jordbruksområde like ved dagens Rv83. Deponiet beslaglegger ikke arealer av betydelig 
verdi for fagtemaet, men spesielt anleggsarbeid kan påvirke brukere av nærliggende stier. 

Naturmangfold 
Deponi D19 planlegges i en skråning der intensivt drevet kulturmark veksler med kulturmark under 
gjengroing, med lite negativt omfang for naturmangfold. Avrenning fra deponiet vil forurense vannet i 
bekken Kaupelva. Deponi D20 er plassert i et område der det finnes dyrket mark i veksling med mindre 
skogteiger, men deponiet dekker også over mesteparten av en avgrenset naturbeitemark med middels-
stor verdi. Omfanget av deponiet blir stort negativt. Deponi D21 ligger på intensivt dyrket mark uten 
spesielle naturverdier. Omfanget vurderes til middels-stort negativt. Det planlagte rigg-/midlertidig 
deponiområdet rett ovenfor Mersmyra, vil komme i konflikt med et område som er avgrenset som viktig 
naturtype. Avrenning fra deponiet kan føre til lokal forurensing av myra, med lite negativt omfang. Når 
det gjelder de øvrige rigg-/midlertidige deponiområdene i denne parsellen vil det som ligger i 
delområde 6 berøre eksisterende vegskulder der naturverdiene er små, med lite negativt omfang. Det 
som ligger i delområde 4 vil i sin helhet beslaglegge en hagemarkslokalitet, med stort negativt omfang.  
Mesteparten av lokaliteten ligger i anleggsbeltet og vil i driftsfasen bli liggende i en trekant mellom tre 
veger og dermed miste sin funksjon og sine naturkvaliteter som hagemark. 

Avbøtende tiltak som er foretatt i reguleringsplanfasen er blant annet at deponi nær verdifulle 
naturtypelokaliteter, myr og vannforekomster er skrenket inn i reguleringsplankartet (spesielt D20). 
Dette for å unngå konflikter med naturtypelokaliteter som naturbeitemark, og er også vist i 
bestemmelsene ved bruk av hensynssone for naturmiljø (H560).  

Kulturmiljø 
Deponi 20 kommer i direkte konflikt med kulturminneverdier i Falkåskollen. Veg m/skråningsutslag 
kommer i konflikt med kulturmiljøet i anleggsfase, men bl.a. grunnet lave kulturminneverdier i området 
forventes konsekvens å være ubetydelig. Det er ikke kjent kulturminner i områdene hvor deponiene 
D19 – Leikvik, D21 – Fauskevåg og D22 - Halsebømyra planlegges plassert, og disse forventes følgelig 
ikke å komme i konflikt med kjente kulturminneverdier. 

Naturressurser 
Deponi D19 vil beslaglegge flere mindre areal registrert som innmarksbeite, overflatedyrket jord og 
fulldyrket jord. Areal med innmarksbeite har i noen grad potensial for oppdyrking til fulldyrket jord. 
Deponiet vil også beslaglegge løvskog av høy, middels og lavere bonitet. Deponi D20 vil beslaglegge 
større areal registrert som innmarksbeite, overflatedyrket jord og fulldyrket jord. Videre vil deponiet 
beslaglegge løvskog av middels og lav bonitet, samt et mindre myrareal. Deponi D21 vil beslaglegge 
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9,2 daa med fulldyrket jord. Avbøtende tiltak som er vurdert i reguleringsplanfasen har vært å anlegge 
deponi- og riggområder utenfor dyrket jord, og heller anlagt i utmark.  

Reindrift 
Ikke vurdert i KU. 
 

7.14 Grunnforhold 

Det er påvist noen større svakhetssoner som krysser tunneltraseen for tunnel jN, og det er foreslått å 
sikre disse partiene med tung sikring. Rundkjøringen i tunnel ved Tjeldsund bru vil kreve tung sikring 
fordi det vil bli et stort fjellrom. 

Stabilitetsproblemer man kan forvente i bergskjæringene er utfall som stort sett er forårsaket på grunn 
av uheldige sprekkeplan og svakhetssoner i kombinasjon med vann. Løsningene på eventuelle 
stabilitetsproblemer er å forsøke å utforme bergskjæringene etter sprekkeplanene og sikre med bolter, 
nett og sprøytebetong, samt bred grøft for å hindre eventuelt utfall å nå veibanen. Skjæringer som er 
høyere enn ca. 15 m, samt forskjæringene bør vurderes å bygges med hylle.  

 
Figur 31: Bergskjæring 1 til 8 langs parsell 11.  
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Forhold rundt tunnelpåhugg 

Generelt gjelder at alle påhuggsområder må arbeidssikres før arbeidet med selve tunnel og 
forskjæringer tar til. Dette skyldes i første rekke at løse steinblokker kan falle ut. Alle forskjæringer skal 
sikres som vanlige bergskjæringer. 

 

Geotekniske tiltak  

I området ved Soltun/Brokvik og i Sørvik vil funnet av leire, alternativt siltig leire, skape geotekniske 
utfordringer. Utover dette forventes ikke spesielle geotekniske utfordringer på denne strekningen. 
Geoteknisk rapport beskriver endelig utforming for fyllinger og skråninger. 

 

Skred- og drivsnøforhold 

Planlagt veg mellom tunnel jN og Sørvik er går i et relativt slakt terreng. Noen få åpne områder som kan 
medføre hensyn til drivsnø og snøfokk på denne parsellen. Det er relativt liten fare for skred på denne 
parsellen. Bare lokale mindre skred og flomsituasjoner kan oppstå. I åpne områder må man ta hensyn 
til drivsnø og snøfokk i vegplanen. Spesielt der vegen legges i noe sidebratt terreng med mye avrenning 
blir det generelt viktig med romslige gode grøfter for plass til brøytesnø, god drenering og ta høyde for 
mulige framtidige klimaendringer i ett villere og våtere klima med mer flom og skred.  
 

7.15 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. 
 

7.16 ROS analyse  

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

Sammendrag av helhetlig risikobilde for parsell 11 

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 Rv83 i hovedsak meldt om møteulykker, en del utforkjøringer 
på begge sider av vegen, en god del av disse med MC. Det meldes om noen påkjørsler bakfra og 
påkjørsler av fotgjengere. I tillegg meldes det også om noen velt med MC og påkjørsel av dyr. Tiltak 
som er gjort for å hindre at disse ulykkene skjer, er forbikjøringsstrekninger med midtrekkverk, rette 

opp kurvatur, fullkanaliserte kryss med høyre- og venstresvingefelt, flytte all trafikk fra gående og 
syklende til lokalveg med lavere fartsgrense og rekkverk for å hindre utforkjøringer.  

Risikoer som befinner seg langs dagens veg og som fortsatt kan utgjøre en risiko når ny veg er 
ferdigstilt, er noe vilt i form av elg og friluftsområder som ligger nært vegen på deler av strekningen. 
Tiltak som er gjort i planen, er at lagt til rette for trygg adkomst til utmark og friluftsområder på mange 
punkter langs vegen i form av kulverter og bruer. Det er også lagt til rette for utmarkparkering i 
Fauskevåg.   

Dersom tunnelen 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 
tunnelen 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 ny tunnel. Ny Rv83 anses å bli tryggere enn dagens Rv83 når den er 
ferdig. Det blir en mer lettlest og logisk veg, samt at tunnelen betyr en forbedring i forhold til 
rasutsatte og ulykkeutsatte 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 i sin helhet er av Stortinget ikke prioritert i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-
2023. Men grunnet løsningen for ny E10 med kryss i tunnel på vestsiden av Tjeldsund bru vil trolig ca 4 
km av parsell 11 fra kryss i tunnel ved Tjeldsund bru til eksisterende Rv83 i Fauskevåg inngå i 
strekningen som er prioritert i NTP 2014-2023. 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 være risiko knyttet opp mot ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden på denne parsellen, da 
deler av parsellen skal bygges ut i eksisterende trasé og det ikke finnes veg til omkjøring. Det er 
lokalveg om Fauskevåg-Brokvika-Sørvik, men den anses ikke egnet til økt trafikk over tid. 
Trafikkavviklingen må ivaretas i tilknytning til eksisterende veg og tilhørende anleggsbelte. 

 

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: Innspill til 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. 

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

Naturmangfold • Det må sikres en buffersone mot Storelva for å minske 
påvirkningen på elv og kantsone. Mellom deponi og elv bør 
slik buffer være minimum 20 m. 

• Der ny Rv83 krysser Storelva bør bru konstrueres slik at det 
blir 5 m med vegetasjonssone mellom landkar og elvekant. 

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

• Myr, strandeng og naturbeitemark er sårbare for påvirkning 
og bør ikke inngå i anleggsbeltet der dette kan unngås. 
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• Fortsatt hevd er viktig for å opprettholde verdifulle 
naturtyper i kulturlandskapet (lokaliteter med 
naturbeitemark, slåttemark, hagemark, slåttemyr) og det bør 
tilrettelegges for at beite kan opprettholdes i anleggs- og 
driftsfase der slike naturtypelokaliteter finnes. 

• På grunn av utslippsfare bør massedeponier trekkes bort fra 
myr og vannsystemer. 

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 5: Sammendrag av merknader parsell 11, 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  

15/200830-1 28/10-15 Are Bakken 44/26 Adkomst til teig. 

Avløpsgrøfter etableres. 

Støyskjermer/ 

Gjerder. 

15/200830-6. 

Merknaden 
menes tatt til 
følge. Rv83 
planlegges som 
avkjørselsfri veg 
etter 
vegnormalens 
krav til H4 veg. 
Adkomst til 
teiger ivaretas 
via samleveger 
for driftsveger 
som føres under 
Rv i kulverter. 

Avløpsgrøfter 
etableres der det 
er behov. 

Støyskjermer/stø
ytiltak etableres 
der det er behov, 
planbeskrivelsen
s kap 7 beskriver 
dette nærmere. 
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15/200830-2 17/10-15 Odd Fuskevåg 35/6 Sikker adkomst til 
eiendom på oversiden 
av Rv83. 

Ivaretagelse av privat 
vannverk. 

15/200830-7. 

Merknaden 
menes tatt til 
følge. Rv83 
planlegges lagt 
om ved 
Fauskevåg. 
Eksisterende 
adkomst til 
eiendom på 
oversiden av 
Rv83 vil kunne 
benyttes. 

Kartlegging av 
vannforsyning til 
eiendommer 
pågår, og 
løsninger 
detaljeres 
nærmere i 
byggeplanfasen. 

15/200830-13 27/11-15 Odd Fuskevåg 35/6 Eiendom blir sterkt 
berørt av ny veg.  

Verdiforringelse av 
bolighus og eiendom 
for øvrig.  

Ønsker at veg 
flyttes/trekkes mer inn 
mot eksisterende veg. 

Dyrket mark vil bli 
ødelagt med ny veg. 

Ønsker en plan for 
adkomst til eiendom. 

15/200830-31. 

Meknaden tas 
ikke til følge. 
Eiendommen 
kommer såpass 
langt fra ny veg 
at det ikke vil 
være snakk om 
erstatning/innlø
sning. Spm rundt 
støytiltak 
beskrives 
nærmere i kap 7 
i 
planbeskrivelsen 
for berørte 
eiendommer. 

Adkomst til 
eiendom vil 
fortsatt gå via 
lokalvegnett. 

15/200830-24 29/11-15 Per-Helge Jacobsen 34/1 Trase må flyttes høyere 
for å unngå innmark. 
Hensiktsmessige 
krysningspunkter og 
gode atkomster/under-
ganger.  

15/200830-30.  

Meknaden tas til 
etterretning. 
Viser til 
tegningshefte 
for parsell 11 for 
nærmere 
beskrivelse av 
vegtiltak. 
Adkomst utmark 

er ivaretatt via 
samleveger for 
driftsveger som 
føres under ny 
Rv83 via 
underganger. 
Disse er 
dimensjonert for 
landbruksmaskin
er. 

15/200830-25 26/11-15 Albertha Kristiansen  Hvem er ansvarlig for 
evnt. skade på hus, 
garasje, boret brønn.  

Må tilrettelegge atkomst 
til eiendom.  

Tilbud om 
bussholdeplass som 
ikke skal være dårligere 
enn dagens. 

15/200830-26.  

Merknaden 
menes tatt til 
følge. Eventuelle 
skader på 
eiendom ifm 
utbygging er 
Vegvesenets 
ansvar. 

SVV vil sikre 
vannforsyning til 
alle 
eiendommer. 

Eiendommer i 
Leikvik må 
benytte 
eksisterende Rv 
frem til Vollstad 
og koble seg på 
ny Rv der sør- 
eller nordover. 

Bussholdeplasstil
budet vil 
opprettholdes 
som før. 
Opprettes nytt 
lokalt 
knutepunkt ved 
Vollstad. 

15/200830-40 07/04-16 Stig Morten Horne  Må hensynta skogsvei 
ved tunnelpåhugg 
Leikvik fjellet. Evnt. ny 
skogsvei må tåle 
traktorer og vedhogst 
utstyr. 

Merknaden 
menes ivaretatt. 

Adkomst til 
skogsveg ved 
tunnelpåhugg i 
Leikvik er lagt til 
samleveg lenger 
nord som kobler 
flere driftsveger 
sammen med 
undergang 
under ny Rv83. 
Denne er 
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dimensjonert for 
landbrukskjøretø
y. 

15/200830-42 06/04-16 Albertha Kristiansen 33/3 og 7 Risiko for at 
eiendommen bli skadet 
ved vegbygging.  

Ønsker at SVV tar 
ansvar for at 
eiendommen og 
vannforsyning/brønn 
besiktiges før og etter 
oppstart.  

Må monteres 
rystelsesmåler i 
perioden. 

Eiendom som blir berørt 
av tunnel må erstattes. 

Meknaden 
menes tatt til 
følge.  

Evt skade på 
eiendommer 
under bygging 
vil være SVVs 
ansvar. 

Vannforsyning til 
alle eiendommer 
skal ivaretas. 

Spm vedr. 
rystelsesmåler 
tas til 
etterretning. 

Det vil ikke bli 
noen 
eiendommer 
som berøres av 
nevnte tunnel. 

 

 

 

   

10 Adresseliste inkludert grunneierliste 
Parsellnr. Kommunenr. Gnr. Bnr. 
11 1903 32 1 
11 1903 32 4 
11 1903 32 8 
11 1903 32 13 
11 1903 33 1 
11 1903 33 2 
11 1903 33 3 
11 1903 33 5 
11 1903 33 6 
11 1903 34 1 
11 1903 34 3 
11 1903 34 5 
11 1903 34 7 
11 1903 34 8 
11 1903 34 9 
11 1903 34 11 
11 1903 34 12 
11 1903 34 13 

11 1903 34 15 
11 1903 34 17 
11 1903 34 18 
11 1903 34 20 
11 1903 34 23 
11 1903 34 30 
11 1903 34 42 
11 1903 34 43 
11 1903 34 47 
11 1903 34 50 
11 1903 34 51 
11 1903 34 52 
11 1903 34 54 
11 1903 34 56 
11 1903 35 1 
11 1903 35 2 
11 1903 35 3 
11 1903 35 4 
11 1903 35 5 
11 1903 35 6 
11 1903 35 7 
11 1903 35 8 
11 1903 35 10 
11 1903 35 11 
11 1903 35 12 
11 1903 35 13 
11 1903 35 14 
11 1903 35 22 
11 1903 35 41 
11 1903 35 46 
11 1903 35 52 
11 1903 36 1 
11 1903 36 2 
11 1903 36 3 
11 1903 36 4 
11 1903 36 5 
11 1903 36 17 
11 1903 36 18 
11 1903 36 19 
11 1903 36 20 
11 1903 36 30 
11 1903 36 33 
11 1903 36 37 
11 1903 36 100 
11 1903 36 103 
11 1903 38 1 
11 1903 38 2 
11 1903 38 3 
11 1903 38 9 
11 1903 38 10 
11 1903 38 11 
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11 1903 38 17 
11 1903 38 20 
11 1903 38 21 
11 1903 38 24 
11 1903 38 31 
11 1903 38 34 
11 1903 38 41 
11 1903 38 47 
11 1903 38 67 
11 1903 38 71 
11 1903 38 118 
11 1903 38 119 
11 1903 38 120 
11 1903 39 1 
11 1903 39 3 
11 1903 39 5 
11 1903 39 12 
11 1903 39 16 
11 1903 39 18 
11 1903 39 21 
11 1903 39 23 
11 1903 39 30 
11 1903 39 40 
11 1903 39 41 
11 1903 39 52 
11 1903 39 73 
11 1903 39 81 
11 1903 39 83 
11 1903 39 84 
11 1903 39 85 
 

 

11 Vedlegg 

1. Reguleringsplankart 
2. Reguleringsplanbestemmelser 
3. Illustrasjonshefte 
4. Rapport fra ROS-analyse 
5. Formingsveileder Hålogalandsvegen 
6. Konsekvensutredninger Hålogalandsvegen 
7. Geoteknisk datarapport Tunnelpåhugg jN – Tjeldsund bru - Sørvik 
8. Merknader fra sektormyndigheter og kommuner mottatt ifm reguleringsplanstart 

Hålogalandsvegen 

 

 

 

12 Kildehenvisning delrapporter 

 

 

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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