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Forord 

E10 Snubba - Gullesfjordbotn, rv. 83 Tjeldsund bru – Harstad og rv. 85 Gullesfjordbotn - Sortland 
inngår i viktige transportkorridorer i regionen. Mange strekninger på E10/Rv83/Rv85 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 ca. 9 km og strekker seg fra Elvemo rett nord for avkjøring 
Evenskjer sør til kommunegrensen mellom Evenes og Skånland kommune. Innenfor parsellen er det ny 
kryssutforming ved Elvemo, omlegging og ny undergang for Fv116, nytt kryssområde ved Boltås nord 
og avkjørsel til Boltåsveien sør utbedres.  

 

 

 

Figur 1: Utsikt over Trøsen og Fjelldal fra Kvitberget rasteplass. 
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1 Innledning 

Forslag til reguleringsplan for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen ble sendt på høring og var lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden 13.12.2016 – 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:  

• Skånland kommune, servicetorget, rådhuset, Evenskjer 
• Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 
• Internett: www.vegvesen.no/www.skanland.kommune.no og 

www.vegvesen.no/halogalandsvegen 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bakgrunn for planforslaget 

Bakgrunnen for prosjektet er at dagens veg har lav standard i forhold til vegens funksjon som 
hovedfartsveg mellom regionene, spesielt med tanke på næringsutvikling og regional utvikling. 

Parsell 14 ligger i Skånland kommune i Troms fylke. Parsellen inngår som en del av E10 og strekker seg 
fra Elvemo rett nord for avkjøring Evenskjer sør til kommunegrensen mellom Evenes og Skånland 
kommune. Innenfor parsellen er det ny kryssutforming ved Elvemo, omlegging og ny undergang for 
Fv116, nytt kryssområde ved Boltås nord og avkjørsel til Boltåsveien sør utbedres. På hele strekningen 
utbedres eksisterende vegs bredde og kurvatur. 

 
Figur 2: Oversiktskart over Hålogalandsvegen – parsell 14 er strekningen mellom Elvemo og kommunegrensen til Evenes. 

  

http://www.vegvesen.no/www.skanland.kommune.no
http://www.vegvesen.no/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 tettsteder og å 
korte ned reisetiden. Det legges til rette for kryssområder for å koble ny og eksisterende veg, 
utfartsparkering og kollektivknutepunkt.  

Positive virkninger av planen:  

• Det legges bru over Trøsenelva som gjør det lettere for anadrom fisk å passere vegen 
• Vegen flyttes vekk fra Ramsarområdet ved Tennvatn 
• Ny trase ivaretar friluftsområder gjennom opprettholdelse av stier og utfartsveger, eller etablering 

av nye forbindelser til turområdene  
• Sikrer en tryggere og effektiv vegløsning 

2.2 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

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

3 Planprosess og medvirkning 

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

2015: 

• 23.10. Oppstartsmøte reguleringsplan med Skånland kommune 
• 09.02. Konsultasjon med Sametinget og reinbeitedistriktene 

2016 
• 15.01. Befaring med Grovfjord reinbeitedistrikt 

2017 
• 16. januar folkemøte i ungdomshuset 
• 17. januar kontordag på biblioteket (rådhuset) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 
samfunn- 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.» 

Kommuneplan og kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Steinsland Kvitnes (Id 1) 

I kommuneplanens arealdel er områdene langs eksisterende trase for E 0 i hovedsak avsatt til LNF-
formål med og uten bestemmelse om spredt bebyggelse. Området ved Tjeldsundbrua kro er avsatt til 
nåværende reiselivsanlegg. Langs sjøkanten er det flere mindre områder avsatt til bebyggelse – naust. 
E10 er markert som hovedveg.  

Reguleringsplan 

Reguleringsplan for parsell 14 på Hålogalandsvegen vil ikke komme i konflikt med gjeldende 
reguleringsplan eller reguleringsplan under utarbeidelse.  
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger vest i Skånland kommune og strekker seg fra Elvemo med avkjørsel til Evenskjer sør, 
forbi Boltås og videre til kommunegrense Evenes/Skånland. Fra kommunegrensen er det kun 2 km til 
Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Strekningen er på ca. 9 km og følger i hovedsak dagens trase for E10. 
Sør i parsellen passerer vegen Tennvatnet naturreservat og Langvatnet. 

5.2 Dagens og tilstøtende arealbruk 

Dagens E10 går gjennom et område med spredt jordbruksareal og store skogarealer. Det er spredt 
boligbebyggelse i kryssområdene ved Elvemo og Boltås, i tillegg ligger Soltun folkehøgskole, samt et 
statlig asylmottak, sør for Elvemokrysset. Skogen langs vegen består av løvskog og granplantefelt. 

Omgivelsene langs vegen endrer seg sør for Boltåskrysset da landskapet blir åpnere ved Tennvatnet og 
Langvatnet. 

Sør for Elvemo ligger Kvitberget rasteplass med informasjonstavle.  

 
Figur 3: Vegen ligger på lav fylling i overgangen mellom Tennvatnet og Langvatnet, her sett fra sørøst med Tennåsen i bakgrunn. 

5.3 Trafikkforhold 

Dagens E10 har 90 km/t på hele strekningen med unntak av kryssområdene på Elvemo og Boltås. I 
kryssområdene reduseres farten til 70 km/t og ved Elvemo er det høyresvingefelt i begge retninger, 
belysning samt forbikjøring forbudt.  

Strekningen har god standard, men kryssområdet på Boltås er ulykkesutsatt og mangler en helthetlig 
utforming.  

Det er i dag to større kryssområder på strekningen i tillegg til et enkelt kryss sør i planområdet hvor 
Boltåsveien sør kobles til E10. Nord i parsellen ligger kryss ved Elvemo hvor Fv824 mot Ramsund og 
med videre kobling til Fv115 til Evenskjer ledes inn på E10. Fv116 fra Trøsemarka går under E10 i 
kulvert og kobles på E10 i samme kryss. Ved Boltås ligger det i dag to T-kryss, i det nordligste tar 
Fv824 av mot vest og 100 meter lenger sør tar Boltåsveien av mot øst. Helt sør i parsellen kobles 
Boltåsveien på i et T-kryss.  

I kryssområdet ved Elvemo er det bussholdeplass kombinert med parkering for pendlere. 
Bussholdeplassen er ensidig hvor busser i alle retninger stopper, bussene må kjøre av E10 for av- og 
påstigning. Mellom de to T-kryssene på Boltås er det bussholdeplass på begge sider av E10. Ingen av 
bussholdeplassene har tilrettelagt atkomst for myke trafikanter, ved Elvemo og Boltås vest er det 
tilrettelagt med enkle busskur. 

Det er ikke tilbud for myke trafikanter langs E10, men det er flere muligheter for å krysse under vegen i 
kulvert. Lokalvegnettet fra Elvemo til Evenskjer har ikke egen løsning for myke trafikanter, det samme 
gjelder Boltåsveien. Fartsgrensen på strekningene er 50 km/t noe som åpner for delt bruk mellom myke 
trafikanter og bilister.  

Ca. 1,5 km sør for Elvemokrysset ligger Kvitberget rasteplass. Plassen er mye brukt og er tilrettelagt 
med bord, toalettbygg og informasjonstavle. Rasteplassen ligger på en rettstrekning med 90 km/t på 
E10, det er derfor kun tillatt å svinge inn til plassen sørfra og ut nordfra. 

Det er rekkverk flere steder på strekningen, i hovedsak ensidig mot bratte vegskråninger. Vegbredden 
varierer mellom 7 og 8 meter.  

Tabellen viser dagens trafikktall på E10 mellom Elvemo og kommunegrense Evenes: 

Strekning  Dagens ÅDT Tungtrafikkandel Prognose trafikk 2062 

E10 Elvemo – kryss 
Boltås 

3080 13 % 3610 

E 0 kyss – Boltås – 
kommunegrense Evenes 

3160 13 % 3690 

 

Trafikksikkerhet 

Ulykkestallene viser at ulykkene er jevnt fordelt på strekningen og uten noe klart mønster. Til sammen 
har det skjedd i overkant av 10 ulykker siden år 2000. I kryssområdet på Boltås dominerer ulykker med 
venstresving foran kjørende i motsatt retning. I tillegg er det flere utforkjøringer i sving, samt at det 
rundt Elvemo er flere viltpåkjørsler.  

5.4 Teknisk infrastruktur 

Det er ingen offentlige servicetilbud, barnehage eller skole i området, med unntak av Soltun 
Folkehøgskole og et statlig asylmottak sørvest for Elvemo. Skoleelever tar buss til skolen.  
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Høyspent  

Innenfor planområdet er det flere høyspent overførings- og forsyningsanlegg tilhørende kabelselskap 
og Statnett (HSP). E10 krysser høyspent ved Elvemo, 3 ulike linjer ved Boltåskrysset og en linje ved 
Tennvatnet.  

For Hålogalandsvegen er det 4 forskjellige eiere/driftere av høyspentnettet (HSP), disse er Statnett, 
Hålogaland kraft AS, Vesterålskraft AS og Eveneskraft AS.  

Vannforsyning 

Dagen vegstrekning i Skånland krysser flere bekker. Eksisterende kulverter i bekkekryssinger 
kontrolleres mht. kapasitet og vurderes utskiftet ved behov. 

Bruer 

Langs denne strekningen er det flere driftsveger og elver som er lagt i kulvert, eksempelvis ved 
Trøseelva, Møllemyra og mellom Tennvatnet og Langvatnet. Det er ingen bruer i eksisterende situasjon.   

5.5 Landskapsbilde 

Skånlands verdier for fagtema landskapsbilde er sammensatt. I hele kommunen bidrar vegetasjonen, 
som består av eldre og ung løvdominert skog og enkelte myrområder, til å synliggjøre naturens 
kretsløp gjennom vegetasjonens visuelle forandringer. 

 

Figur 4: Landskapsverdier for Skånland kommune, parsell 13 og 14 (ikke i målestokk).  

Delområde 14-1: Skånlandsmarka og området omkring Trøsen og Stormyråsen fremstår uten sterke 
karaktertrekk og preges av veganlegget. Omkring Stormyråsen er fjellskjæringer visuelt fremtredende. 
Heller ikke området rundt Tennvatnet har en markant landform, men har formell verdi gjennom NVEs 
verneplan for vassdrag og som et naturvernområde. 

 
Figur 5: Steinkanten langs Trøsenelva vitner om småskala menneskelig påvirkning, men elva er lite visuelt 
fremtredende og knapt synlig fra vegen. Bildet til høyre viser utsikt over Trøsen og Fjelldal fra Kvitberget 
rasteplass. 

Delområde 14-2: Stormyråsen omfatter skogsområdene rundt vegen fra Durmålstuva i nord til Nordås i 
sør. Området er lett kupert med et overordnet fall mot sør. Delområdet som vegen løper gjennom 
består stedvis av tett skog. Vegens jevne stigning innebærer at vegbanen ligger både på fylling og i 
skjæring. Delområdet tildeles liten verdi. 

Delområde 14-3: Tennvatn omfatter områdene rundt vegen fra Nordås i nord til fylkesgrensa mellom 
Troms og Nordland i sør, samt vann og myrområder ved Tennvatnet og deler av Langvatnet. Området 
rundt Tennvatnet er et naturvernområde. Verneområder opprettes først og fremst for å bevare 
naturverdier av nasjonal betydning som skal ivaretas med tanke på naturopplevelse og kunnskap om 
naturen, og denne statusen gir området en formell verdi. Tilsvarende verdi tildeles delområdet ved at 
det i sin helhet ligger i NVEs verneplan for vassdrag. Delområdet tildeles middels verdi. 

5.6 Nærmiljø og friluftsliv 

Verdier  

Parsellen preges av den eksisterende europaveien som hovedsakelig er en viktig gjennomfartsåre for 
fastboende og turister, samt næringstransport. På strekningen går veien i hovedsak gjennom utmarks- 
og skogsområder, med enkelte innslag av jordbruksområder. Det er noe bebyggelse med en viss 
nærhet til veien, dog utenfor undersøkelsesområdet ved Elvemo, Soltun og Boltåskrysset.  

Det går flere driftsveger i kulverter under dagens E10. Disse brukes også av lokale turgåere, blant annet 
ved Elvemo og Soltun. I den søndre delen av parsellen følger undersøkelsesområde langs Tennvatnet og 
Langvatnet med verdi for blant annet fiskere, ornitologer og andre naturinteresserte. Datagrunnlaget 
som består av samtaler med kommune og ressurspersoner, befaring, kartstudier, samt tidligere 
utredninger og kartlegginger anses som godt. 
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Figur 6: Oversikt over registrerte verdier for nærmiljø- og friluftsliv. 

5.7 Naturmangfold 

I parsell 14 finnes en avgrensning av rik boreal løvskog og en rikmyr (delområde 1) som begge er 
vurdert til å ha verdi B iht. DN håndbok 13. I samme område renner Trøseelva, som har anadrom 
strekning opp til vandringshinder ved eksisterende veg.  

I delområde 2 i parsell 14 ligger Tennvatn naturreservat, som i kraft av sin vernestatus får stor verdi. 
Tennvatn er en del av Ramsarområdet Evenes våtmarksystem og et viktig funksjonsområde for fugl, 
deriblant ca. 20 rødlistede arter som for eksempel knekkand (Anas querquedula, EN) og brushane 
(Philomachus pugnax, EN). Tennvatn har også usedvanlig tett vannplantevegetasjon. Vannet er en 
tjønnakssjø med 8 arter tjønnaks og 3 kransalgearter. Flere av tjønnaksene har nordlig 
utbredelsesgrense her.   

I delområde 2 renner det videre en bekk fra Tennvatn og ut i nordre ende av Langvatn.  

Langvatn er også en del av Ramsarområdet og er avgrenset som naturtype kalksjø (rødlistet med 
kategori EN) og har verdi A iht. DN håndbok 13. Opp til Langvatn går det også anadrom fisk, både laks, 
sjøørret og sjørøye er registrert. 

 
Figur 7: Oversikt over registrerte naturverdier med tilhørende verdikart for parsell 14 i Skånland. Delområde 1: Trøseelva. 
Delområde 2: Tennvatn. 
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5.8 Kulturmiljø 

Det er funnet grunnlag for å definere ett kulturmiljø i tilknytning til parsell 14. Kulturmiljø «Elvemo» er 
en krigsminnelokalitet bestående av et felt med skyttergraver. Kulturminner tilknyttet 2. verdenskrig er 
relativt vanlig forekommende i deler av Nord-Norge, men som i mindre grad er vanlig utbredt i landet 
for øvrig og kulturminnene er av betydning både regionalt og nasjonalt. Kulturmiljøet Steinjorda blir 
ikke berørt av endelig planområde.  

 
Figur 8: Kulturmiljøer i parsell 14. 

 

 

5.9 Naturressurser 

Basert på verdivurderinger gjennomført av NGU, samt metodikk fra Håndbok V712. 

Av naturressurser innenfor parsell 14 finnes det spredte forekomster av jordbruksareal, samt store 
skogarealer.  

Skånland har et rikt og aktivt jordbruk. Langs eksisterende E10 finnes det ett relativt stort 
jordbruksområde ved Steinsland, samt mindre spredte forekomster lengre sørover mot Elvemo. Store, 
sammenhengende og produktive skogarealer finnes omtrent langs hele veglinja. Areal øst for 
eksisterende vegtrasé inngår i Foreningen Skånland beitelag. 

 

Figur 9: Verdikart naturressurser for strekningen mellom Elvemo og Stormyråsen. 
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Figur 10: Verdikart naturressurser for strekningen mellom Stormyråsen og kommunegrense Evenes. 

5.10 Reindrift 

Planområdet inngår i og grenser til flere funksjonsområder for reindriften. Ved Elvemo inngår et 
vårbeiteområde (okse- og simlebeiteland) i og nær planområdet for parsell 14. På strekningen mellom 
Elvemo og Nyheim og delvis til kommunegrense Evenes (øst av eksisterende veg) ligger hele 
planområdet innenfor tidlig vinterbeiteland. Fra Nyheim og til kommunegrense Evenes inngår 
planområdet i et større vinterbeiteområde (senvinterland, intensiv brukt). Området inkluderer 
Ramsundhalvøya. Området rundt Boltåskrysset, Boltåsen og rund Lavangsvatnest er viktig flyttlei for 
hele Ramsundregionen med beiter. Mellom Lavangsfjorden og Lavangsvatnet finnes det en viktig trekk, 
driv- og flyttlei fra og til Ramsundhalvøya.  

I overordnet konsekvensutredning (Nellemann, 2015) er dagens strekning mellom Elvemo og 
kommunegrense Evenes gitt middels verdi for reindrift. Generelt på strekningen, E10 i Skånland 
kommune, forekommer det mye reinkrysning. 

 

 

Figur 11: Funksjonsområder for reindrift innenfor og i nærheten av planområdet (ikke i målestokk)..  
Kilde: NIBIO, via ArcGis. 

5.11 Grunnforhold 

Løsmassekart fra NGU viser at løsmassene i området består av forvitringsmaterial med tykk marine 
avsetninger alternativt tykk strandavsetninger ved Elvemo. I området Tennåsen består løsmassene av 
torv, alternativt morenemasser.  

Det er utført 39 totalsonderingene. De utførte sonderingene viser at løsmassene består av variasjoner 
av sandig og grusig materiale og i Soltun forekommer det en del siltig og leire materiale. De 
undersøkelser som er gjort stemmer godt overens med forventningene utfra løsmassekart. 

Topografien i området er preget av små koller og høydedrag, med stigende terreng mot øst. 
Berggrunnen består av glimmerskifer og kalkspatmarmor. Berggrunnen er forholdsvis godt blottet der 
hvor det er eksisterende vegskjæringer.  
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Figur12: Løsmassekart for strekningen Elvemo - kommunegrense Evenes. 

Skred - og drivsnøforhold 

Strekningen parsell 14 mellom Elvemo og Evenes kommunegrense passerer gjennom et 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 det generelt tas 
hensyn til drivsnø og snøfokk i vegplanen, men her dominerer skog mye av området. 
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6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

6.1 Planlagt arealbruk 

Reguleringsformål og løsninger 

Området reguleres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5, § 12-6 og § 12-7: 

Eierform: o_= offentlig formål 

 

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

• Kjøreveg (o_SKV og SKV) 
• Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1 og SVT2) 
• Kollektivholdeplass (o_SKK1 – o_SKK2) 
• Rasteplass (o_SRP) 

 
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) 

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

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

• Sikringssone - frisikt (H140) 
• Faresone, høyspenningsanlegg (H370) 
• Sone for særlig angitte hensyn, naturmiljø (H560) 
• Båndlegging etter lov om naturvern (720) 

 
Områdebestemmelser (PBL § 12-7 nr.1) 

• Midlertidig rigg- og anleggsområde (#1-#39) 
• Krav om nærmere undersøkelser, overvåkning og klargjøring av virkninger (#50) 
• Deponi- og riggområder (#15_D26 og #24_D27) 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Tekniske forutsetninger 

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

Kjøreveger 

Standardklasse Fartsgrense Minste tillatte 
horisontalkurveradius 

Maks 
stigning 

Dimensjonerende 
trafikk (ÅDT) år 
2062 

Vegbredde 
(Kjørefelt 
+ skulder) 

E 10                  
H3 

Tilkoblingsveg  
Sa1 og Sa2 

Adkomstveger  
A1og A3 

90km/t 450 m 6 % 3610/3690(2062)  

 

 
Figur 13: H3 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4000 og fartsgrense 90 km/t 

Kryss/tilkoblinger 

I kryssområdet på Elvemo flyttes E10 mot øst og nytt T-kryss for Fv824 etableres. Prinsippet med T-
kryss for Fv824 og kulvert for Fv116 på Elvemo videreføres, men E10 flyttes mot sørvest og 
kryssområdet utvides. Krysset etableres med venstre- og høyresvingefelt på E10 og dråpeøy i Fv824. 

Ved Boltås stenges dagens T-kryss fra E10 til Boltåsveien. Boltåsveien legges i kulvert under E10 og 
føres fram til nytt T-kryss fra Fv824. Fv824 ledes inn på E10 i T-kryss på tilnærmet samme sted som i 
dag. Krysset får venstre- og høyresvingefelt på E10 og dråpeøy i Fv824.  

Gang- og sykkelveger 

Da det er lite bebyggelse i området etableres det ingen gang- og sykkelveger langs denne strekningen.  

Kollektiv 

Alle bussholdeplasser og kollektivknutepunkt utformes i henhold til håndbok V123 Kollektivhåndboka 
og V129 Universell utforming av veger og gater, samt gitte føringer i formingsveileder.  

Det skal etableres to kollektivholdeplasser på strekningen mellom Elvemo og kommunegrense Evenes. 
En i kryssområdet på Elvemo og en ved kryssområdet på Boltås. Begge utformes som ensidig tovegs 
holdeplasser, som vil si at busser fra begge retninger på E10 benytter holdeplassen. For begge 
holdeplassene må bussene som trafikkerer E10 kjøre av i kryssene via fylkesveg og videre inn på 
holdeplassene.  
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Det er ikke eksisterende eller planlagte gang-/sykkelveger til bussholdeplassene, men begge 
tilrettelegges med parkeringsplass (park and ride).  

Kollektivtilbud styres ikke av reguleringsplanen, men det er godt tilrettelagt for buss på strekningen. 

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 
Eksisterende kulvert for Trøseelva erstattes av en bru i ett spenn. Hovedprinsippet for brua er at elva 
ikke skal innsnevres. Statens vegvesen, håndbok N400 «Bruprosjektering» skal legges til grunn for 
utforming av konstruksjonene.  

Ny kulvert for Fv116 under E10 ved Møllemyra planlegges med min frihøyde 4,9m. Øvrige underganger 
for landbruksveger planlegges med minimum fri høyde 4,6m og bredde 4,5m. 

Elv som renner fra Tennvatnet til Langvatnet planlegges lagt i rør med innvendig diameter 2,5-3,0 m 
som erstatning for mindre betongkulvert som er etablert i dag. Nytt rør anses som mer skånsomt enn å 
bygge en større konstruksjon som kulvert eller bru i betong. 

Av plan og profiltegninger (C-tegninger i illustrasjonsheftet) fremgår plassering av bruene. For 
utforming av bruer og andre konstruksjoner vises det til «Brufagrapport for parsell 14» og 
«Formingsveileder for E 10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen».  

Tabellen under viser en oversikt over nye konstruksjoner på parsellen. 

Brunavn Kategori Profil  

 

Lengde 

[m] 

Type 

Møllemyra Kulvert 7760 20*1 Betongkulvert 

Trøseelva bru Bru i linja 8080 30 Bjelkebru i betong 

Soltun Kulvert 8815 16*1 Betongkulvert 

Luradalen Kulvert 9950 16*1 Betongkulvert 

Durmålstuva Kulvert 10555 16*1 Betongkulvert 

Jonasdalen Kulvert 12100 20*1 Betongkulvert 

Hestholla Kulvert 12805 16*1 Betongkulvert 

Nordås Kulvert 13350 16*1 Betongkulvert 

Elv fra Tennvatnet Rør 15550 22*1 Plastrør 

*1 Antatt lengde for kulvert/rør gjennom overliggende veg. 

 

Ny vegstrekning i Skånland følger i stor grad eksisterende veg (E10) og krysser flere bekker.  

Kulverter skal dimensjoneres i henhold til beregnede vannmengder ut fra gjeldende IVF-kurver og med 
200 års gjentaksintervall. Den rasjonelle formel (kap. 405 i N200) kan benyttes ved nedbørsfelt på inntil 
4 km2. 

6.3 Fravik fra vegnormal 

Det er søkt og godkjent fravik fra vegnormalen på strekningen mellom Tjeldsund bru og Elvemo. De 
godkjente fravikene er listet under og kan i sin helhet leses i de enkelte søknadene som vedlegges 
tegningshefte. 

• Korte strekninger med resulterende fall < 2 % forekommer i horisontale overgangskurver visse 
steder på den planlagte vegstrekningen. 

• Mindre kurvatur enn minimum horisontalkurveradius på A1-veg. Gjelder for veg 40930. 
• Veg 40610 er boligveg for en bolig til samleveg 40600 og har en strekning med 9,09 % stigning 

over 11 m lengde. 
• Veg 40700 er adkomstveg for flere boliger til samleveg 40600 og har en strekning med 13,08 % 

stigning over 130 m lengde. 
• Fylkesveg 116 som er omlagt og går i kulvert under E10 har en stigning på 9,94 %. Eksisterende 

veg har også ca. 10 % stigning i samme området.  

6.4 TS-revisjon 

Det er utført en TS- revisjon (trafikksikkerhetsrevisjon) hvor tegningshefte datert 31.05.2016 ble 
benyttet som grunnlag. Formålet med TS- revisjonen er å sørge for at nye veg- og trafikksystemer 
utformes slik at det ikke oppstår ulykker med drepte eller varig hardt skadde trafikanter.  
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6.5 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 

Strekningen langs E10 er på ca. 9 km og omfatter 2 kollektivholdeplasser, 2 kryss, avkjørsel til 
Boltåsveien sør og 6 kulverter med tilhørende system for private veger. Omkjøring i vegens anleggsfase 
vil kunne skje via Boltåsvegen og Fv824.   

Profil 7320-8250 

På strekningen fra plangrensen i nord til kryss Elvemo er det lagt inn areal langs vegen for å muliggjøre 
siktrydding i forbindelse med viltproblematikken på strekningen. Det reguleres offentlig vegareal 
minimum 25 meter fra senterlinjen på begge sider av vegen. Dette er viktig for å sikre helhetlig rydding 
av skog og kratt langs E10.  

Parsellen starter nordvest for Elvemo hvor eksisterende kryss for Fv824 og Fv116 ligger. Sør for krysset 
tar Fv115 til Evenskjer av fra Fv824. 

I kryssområdet på Elvemo flyttes E10 mot øst og nytt T-kryss for Fv824 etableres. Dagens 
kollektivholdeplass beholdes med samme plassering som i dag.  

På sørsiden av E10 på Elvemo legges Fv116 om og kobles til Fv824 i nytt T-kryss ca. 100 meter sør for 
dagens. Kulvert for fylkesvegen under E10 flyttes nordvest og kobles på dagens trasé etter ca. 130-150 
meter nord for E10.  

Nord for nye E10 og øst for Fv116 er det foreslått et riggområde på ca. 7,5 daa (markert med blå sirkel 
i figuren under). I arealet mellom Fv824 og ny tilknytning til Fv116 gis det muligheter for å deponere 
masser permanent (vist med brun sirkel i figur under). 

 

I Elvemokrysset er det beregnet å bruke areal til annen veggrunn, mellom sidevegene i profil 7700 og 
7800, til deponiområde. I tillegg er det lagt inn to riggområder, ved profil 7900 i Elvemokrysset og ved 
sideveg 40600 i Boltåskrysset. Begge skal etter endt anleggsperiode tilbakeføres til landbruksformål.  

Det er et mindre område (markert med rød sirkel i figuren under) som er automatisk fredet 
kulturminne. For dette området settes det krav i bestemmelsene om nærmere undersøkelser, 
overvåkning og klargjøring av virkninger før tiltak kan iverksettes.  

 

Figur 14: viser profil 7500-8250, med kulturminne, deponi og riggområde. 

Over Trøseelva og sidearealet er det planlagt en lang bro som hensyntar et eksisterende krysningspunkt 
øst for elva. I dag er det kulvert på stedet, men denne fjernes ved bygging av brua. Trøseelva er et 
område for naturmangfold, og da dagens veg fungerer som et vandringshinder for anadrom fisk, vil 

den nye broen åpne opp og gjøre situasjonen for fisken bedre. Elven vil legges ut fem meter på hver 
side for å beskytte elvekanten for vesentlige inngrep. I forbindelse med elva er det også avgrensa en rik 
boreal løvskog og like sørøst for denne en rikmyr, men disse områdene blir holdt utenfor planens 
avgrensing slik at arbeidet med å bygge vegen ikke skal forringe naturtypen. 

Profil 8250-13500 

 

 
Figur 15: Utsnitt fra profil 9000-9750, Kvitberget rasteplass, samt kulvert for kryssing av E10 til utmarksområder og turområder 
øst for E10. 

Kvitberget rasteplass opprettholdes som i dag, det samme gjelder kulvert med tilhørende vegsystem 
ved Soltun Folkehøgskole. Turområdene på østsiden av E10 er mye brukt av elevene på folkehøgskolen, 
i tillegg til at krysningspunktet brukes som tilgang til utmarksområder.  

På vestsiden av E10 mellom profil 10500 og 10950 blir rigg- og deponiområde D26 etablert. Deponiet 
er på ca. 52 daa og området skal tilbakeføres til landbruksformål etter endt anleggsperiode. Det er 
viktig at de private driftsvegene som blir berørt av rigg- og deponiområdet opprettholdes i 
anleggsperioden.  

 
Figur 16: Utsnitt fra Profil 10500 – 11250, viser kulverter under E10 samt et planlagt rigg- og deponiområde (D26) på vestsiden 
av E10 fra profil ca. 10500 til 10900. 

På strekningen mellom Elvemo og Boltås er det 4 eksisterende kulverter med tilhørende private veger. 
Disse beholdes for å opprettholde sikker kryssing av E10 og tilkomst til utmarks- og turområder. 
Kulvertene flyttes, utvides og forbedres i forbindelse med at E10 utvides og flyttes. Tilhørende private 
veger justeres og flyttes tilsvarende.  

Profil 13500-15750 
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Ved Boltås stenges dagens T-kryss fra E10 til Boltåsveien. Boltåsveien legges i kulvert under E10 og 
føres fram til nytt T-kryss fra Fv824. Fv824 ledes inn på E10 i T-kryss på tilnærmet samme sted som i 
dag. Krysset får venstre- og høyresvingefelt på E10 og dråpeøy i Fv 824.  

På grunn av kryssutformingen må privat veg inntil gårdsbruk og fritidsboliger ved Ternåsen legges om. 
De har tidligere hatt avkjørsel fra Fv824, men får nå lagt om vegen og ny avkjørsel fra forlengelsen av 
Boltåsveien. 

Dagens bussholdeplasser fjernes og erstattes med en ensidig tovegs løsning, hvor busser som 
trafikkerer E10 må kjøre av hovedvegen og inn på FV 824 for av- og påstigning. Det tilrettelegges for 
parkeringsplasser (park and ride) innenfor området.  

 
Figur 17: Utsnitt fra sideveger 40500, 40510 og 40520, deponiområde D27, bussholdeplass og park and ride ved Boltåskrysset.  

I kryssområdet er det planlagt et deponiområde, D27, nord for bussholdeplassen (vist med blå sirkel I 
figuren over), deponiet er på ca. 22 daa og skal være midlertidig. Det samme gjelder areal markert med 
blå sirkel i figuren under, dette er avsatt til midlertidig riggområde.  

På østsiden av E 10 legges Boltåsveien om på en strekning på ca. 300 meter før den kobles på dagens 
trasè. Dette medfører at avkjørslene til eiendommene på nordsiden av Boltåsveien må justeres. 
Boltåsveien nr. 2 har i dag direkte avkjørsel fra Boltåsveien, denne stenges og eiendommen får nå felles 
avkjøring fra Boltåsveien med nr. 10. Etter avkjøringen tilrettelegges det for privat atkomstveg.  
Boltåsveien nr. 10 får avkjørsel fra Boltåsveien som i dag, men hovedvegen er flyttet nordover og 
avkjørselen flyttes tilsvarende mot nord. Avkjørselen til Boltåsveien nr. 28 og 30 opprettholdes som i 
dag.  

 
Figur 18: Viser sideveg 40600, med løsning for omlegging av avkjørsler til eiendommer samt riggområde. 

Tennvatnet er naturreservat og Ramsar-område, og E10 er derfor flyttet mot vest så langt som mulig 
for å unngå berøring med naturområdet. For å markere området tilstrekkelig er plangrensen lagt inn i 
verneområdet og regulert til båndleggingssone for bevaring av naturmiljø. Gjennom bestemmelsene blir 
det for dette området satt krav om at kjøring og andre tiltak som ikke er tillatt i henhold til 
verneforskriften må omsøkes og ikke iverksettes før dispensasjon foreligger. 

Det at E10 i dette området flyttes vestover medfører at vegen går noe nærmere Langvatnet enn i dag før 
den kommer inn på eksisterende trasé. Langvatnet er ikke en del av naturreservatet og Ramsarområdet, 
men i sørlige ende av vannet renner Nautåa ut, området rundt munningen omfattes av Nautåa 
naturreservat.  

 
Figur 19: Utsnitt fra profil 15000-15750, E10 forbi Tennvatnet og Langvatnet. 

E10 flyttes i området hvor elva fra Tennvatnet til Langvatnet krysser en mindre betongkulvert i dag. 
Denne erstattes med rør med diameter 2,5-3 meter. Det er regulert med et område for bevaring 
naturmiljø (rød sirkel i figuren over) som gjennom bestemmelsene sikrer at ved tiltak innenfor 
hensynssonen skal avbøtende tiltak for å beskytte naturmiljøet vurderes særskilt.  

Profil 15750-16500 

  
Figur 20: Utsnitt fra profil 15750-16500, E10 med avkjørsel til Boltåsveien sør. 
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Siste del av planen omfatter eksisterende avkjørsel til Boltåsveien sør. Avkjørselen etableres med 
venstre- og høyresvingefelt på E10, samt at eksisterende dråpeøy i Boltåsveien utvides.  

Planen avsluttes i kommunegrensen mellom Evenes og Skånland kommune. På grensa er det lagt inn et 
riggområde som fortsetter inn i parsell 15 i Evenes kommune. Riggområdet er markert med blå oval i 
figuren over og er på ca. 5 daa i Skånland kommune og ca. 4 daa i Evenes kommune. 

7 Virkninger og konsekvenser 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 vil gi god fremkommelighet på grunn av høy standard og veggeometri, begrenset antall 
avkjørsler og dimensjonerende fartsgrense på 90 km/t på hele strekningen. Kryssområdene ved Elvemo 
og Boltås blir utbedret som bedrer framkommelighet og trafikksikkerhet. 

Bedre fremkommelighet for langtransport og bedre forhold for lokaltrafikk med tanke på sikkerhet, 
bygger opp under målene for Hålogalandsvegen. 

7.2 Tiltak på avlastet vei 

Strekningen går i hovedsak i eksisterende trasé og det vil derfor ikke bli aktuelt med omklassifisering 
av veg på denne parsellen av Hålogalandsvegen. Omkjøringsmuligheter i anleggsperioden vil kunne 
skje via Boltåsvegen og Fv824. 

7.3 Naboer 

Berørt bebyggelse 
Planforslaget legger opp til utvidelse av eksisterende veg hovedsakelig i dagens trasé. Ny veg vil ikke 
berøre flere enn i dag, men komme nærmere eiendommer som i dag ligger nært vegen. I tillegg saneres 
avkjørsler og det etableres lokalveger, lokalvegene vil medføre inngrep og nærføring til de 
eiendommene som får stengt avkjørslene.  

Innløsning av bebyggelse 

Gjennomføring av tiltak innenfor plangrensen krever ikke innløsning av bebyggelse.  

Avkjørsler  

De fleste atkomstveger og kulverter blir berørt på strekningen mellom Elvemo til kommunegrense 
Evenes. I hovedsak utvides kulvertene og adkomstene i forbindelse med kryssområdene (Botås og 
Elverhøy) flyttes i tråd med kryssene. For driftsvegene til utmarksområdene er de i stor grad 
opprettholdt. For øvrige driftsavkjørsler og eventuelle behov for kryssing E10 som 
reguleringsplanprosessen ikke klarer å avdekke, må dette håndteres i byggeplanfasen. 

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 de berørte parter. 

Støy og vibrasjoner 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 ligger til grunn for 
støyberegningene. Støyberegninger, med angivelse av støysoner er beskrevet i rapport utført av 
Reinertsen AS.  

Støysonekart viser at 14 bygg langs parsellen blir liggende i gul støysone, mens det er ett som kommer 
innenfor rød sone. De fleste av disse byggene er boliger, samt 4 bygninger til en folkehøyskole. Det ene 
bygget som blir liggende i rød sone er en enebolig ved Boltåsveien. 
 
Tabell 1: Oversikt over støyberørte boliger, parsell 14 

 

 

 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Ved boligfeltet på Elverhøy anlegges det en to meter høy støyskjerm som går over broen i profil 7800. 
Denne gjør at det vil bli tilfredsstillende støynivå for uteområdene i boligfeltet.  

I de resterende områdene vil det bli utført støytiltak for demping av vegstøy på utendørs oppholdsareal 
i form av lokale tiltak for den enkelte bolig.  

7.4 Byggegrenser 

Byggegrense langs veg er ikke innarbeidet i planforslaget. Veglovens generelle krav på 50 meter 
byggegrense fra midtlinje veg gjelder dersom ikke annet er regulert i reguleringsplan. For lokalveg er 
byggegrense 15 meter fra midtlinje veg og fra privat veg er det 5 meter fra vegkant. Byggegrensen 
ivaretar krav til vegsystemet og trafikken med hensyn til vedlikehold, drift, brøyting og sikkerhet. Det 
inkluderer også krav til fri sikt og arealbehov ved mulig vegutvidelse.  
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7.5 Gang- og sykkeltrafikk 

Tilbudet for myke trafikanter blir det samme som dagens tilbud.  

Strekningen er ikke egnet, og benyttes sjeldent av gående og syklende i dag, det tilrettelegges heller 
ikke for slik aktivitet langs ny E10 på denne parsellen. På strekningen er det kun bebyggelse på Elvemo 
og Boltås, her fins det lokalt vegnett som gir tilbud for ferdsel for myke trafikanter. I reguleringsplanen 
er alle eksisterende kulverter under E10 opprettholdt og gir sikker kryssing av vegen for myke 
trafikanter. Kulvertene sammen med lokalvegnettet opprettholder sammenhengen mellom Evenskjer 
vest for E10 og til utmarksområdene og bebyggelsen på Boltås øst for E10. 

7.6 Kollektivtrafikk 

Det etableres to kollektivholdeplasser langs strekningen og for begge holdeplassene må bussene som 
trafikkerer E10 kjøre av i kryssene via fylkesveg og videre inn på holdeplassene. Det nordligste 
etableres ved Elvemo, og det er kort veg til kollektivholdeplassen for de som bor i området. Den vil da 
sikre at befolkningen kan gå eller sykle til bussen noe som er i henhold til rikspolitiske målsetninger 
om mindre utslipp fra transport. Den andre kollektivholdeplassen ligger ved Boltåskrysset, og er 
nærliggende til bebyggelsen i dette området. Her er bebyggelsen relativt spredt og grensen på 600 
meter som folk flest er villig til å gå for å komme på bussholdeplassen overstiges. Derfor legges det 
opp til park and ride ved denne holdeplassen. 

7.7 Landskapsbilde 

Samlet vurderes tiltaket å gi middels til stor (--/---) negativ konsekvens for landskapsbilde. 

Det er utarbeidet en formingsveileder for E 10/rv.83/rv.85 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.  

Virkninger i driftsfase 

Tiltaket omfatter for en stor del utbedring av eksisterende veg som ikke forandrer områdets visuelle 
karakter. Dette gjelder særlig for de sørlige delene av det berørte området i kommunen. Helningene 
ned mot Trøsen og Tennvatnet vil stedvis få svært synlige fjellskjæringer, mens skjæringene langs 
sekvensen gjennom Stormyråsen vil være mindre visuelt tilgjengelige. I området omkring Trøsen veier 
positive virkninger ved bru opp for fjellskjæringenes negative omfang.  

I Skånland kommune vil flere omfattende fjellskjæringer gi omtrent tilsvarende negative konsekvens i 
driftsfasen som i anleggsfasen. Det er derfor primært de midlertidige riggområdene, byggegropene for 
omlegging av lokalvegene, samt deponiene og vegens sideareal før istandsettelse som vil skille 
landskapsbildet i anleggsfasen fra de visuelle virkningene av tiltaket i driftsfasen. 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Trøseelvas forløp bør synliggjøres gjennom arrondering av terreng og beplantning i forbindelse med 
etablering av lang bro. 

 

Virkninger i anleggsfase 

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

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.  

Virkninger i driftsfase 

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende veg til bedre standard, noe som medfører noe utvidelse av 
vegen i forhold til dagens trasé. Dette inkluderer blant annet utretting av traséen og ny kryssløsning 
ved Elvemo og Boltås som vil gi noe arealbeslag. Tiltaket vil ikke fremstå som et nytt fremmedelement i 
området.  

For brukere av områdene tilknyttet parsellen vil tiltaket i stor grad fremstå som i dagens situasjon. 
Kulverten ved Soltun beholdes/fornyes og det forutsettes av passasjen forbi E10 mellom Soltun og 
Boltåskrysset vil bli ivaretatt gjennom tilrettelegging med kulverter og lokalveier.  

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

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

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

Avbøtende tiltak og hvordan det er ivaretatt i planleggingen 

Turløyper og tilkomst til friluftsområder vil opprettholdes, og tilbudet vil derfor være tilsvarende 
dagens situasjon for brukerne.  

Anleggsarbeidet ved Tennvatnet vil bli gjennomført utenfor fuglenes hekkesesong. Denne perioden 
anses å være tidsrommet da området er mest populært for ornitologer. Dette vil redusere påvirkning av 
anleggsarbeidet i noen grad, men vil ikke påvirke den fastsatte omfangsvurderingen. 

§4-2 i plan- og bygningsloven Virkninger i anleggsfase 

Planforslaget medfører ingen omdisponeringer av areal brukt av barn og unge til lek og aktiviteter. Det 
vil imidlertid betinge midlertidige omkjøringer i anleggsfasen, noe som kan gi et noe uoversiktlig 
trafikkbilde og økt aktivitet i området. Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet 
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dagens E10. Stedvis og i perioder vil dette medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere 
av områdene, også for barn og unge.  

Anleggsarbeidene vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt vegen, med spesielt forstyrrelser knyttet til støy. 
På store deler av strekningen ligger vegen skjult i landskapet og skjermes fra området med betydelig 
verdi for nærmiljøet. Støyen kan virke negativ på bebyggelse ved Soltun, Elvemo og Boltåskrysset, men 
disse ligger med slik avstand til tiltaket at dette anses å være i kun liten grad.  

Rasteplassen ved Kvitberget vil tidvis bli avstengt og miste sin funksjon. Friluftsområdene ved 
Tennvatnet kan tidvis bli negativt påvirket i anleggsperioden. Vannet som ornitologisk lokalitet kan 
reduseres, spesielt hvis anleggsarbeidet legge til hekketiden for fugler. Det forventes at dagens 
parkeringsmulighet for brukere av disse områdene begrenses tidvis.  

Kulvertene under vegen vil tidvis være stengt, noe som hindrer trygg passasje for personer som bruker 
områdene til rekreasjon. Spesielt vil dette kunne påvirke brukere ved Soltun som i stor grad benytter 
seg av denne kulverten for utfart mot Trøsehøgda. Dette er likevel kun en begrenset tidsperiode, og 
omfanget anses derfor å være lite.  

7.9 Naturmangfold 

Samlet for hele parsell 14 blir det middels til stor negativ konsekvens (--/---) for naturmangfold.  

De største virkningene for naturmangfold er knyttet til anleggsfasen forbi Tennvatnet naturreservat og 
rik kalksjø inngrep.  

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 grenser til jordbruksarealer og bærer preg av dette gjennom flere mindre veier, skogsbilveier, 
sterkt endra mark og granplantefelt i tillegg til arealer med dyrka mark. Vegetasjonen ellers består av 
rik boreal hei. Tiltaket vil gi økt økologisk belastning på områdene rundt Trøsenelva og Tennvatnet. 
Dette gjelder spesielt vassdrag med særlig verdi for naturmangfold; Trøsenelva er anadromt vassdrag 
og Tennvatn er både naturreservat og Ramsarområde med registreringer av mange rødlistede arter av 
fugl. Det legges opp til avbøtende tiltak for å redusere påvirkningen (se kapitel 10.4 om Ytre miljøplan).  
Gitt at anleggsbeltet innskrenkes i størst mulig grad der tiltaket grenser til naturreservat og 
Ramsarområde vil ikke den samlede belastningen vurderes å være i strid med forvaltningsmålene for 
naturtyper og arter (naturmangfoldloven §§ 4 og 5) og heller ikke gi vesentlig skade på 
naturmangfoldet som tilsier at ny veg ikke kan bygges i foreslått trase.  

§ 9 Om føre‐var‐prinsippet 

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

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse og § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende tiltak er aktuelt.  

Virkningene i driftsfasen har for parsell 14 en samlet konsekvens på middels til stor negativ.  

Arealbeslaget blir lite siden eksisterende trasé stort sett opprettholdes. Deponiområdene berører kun 
trivielle områder. Skader som skyldes aktivitet innenfor anleggsbeltet vil kunne få varighet inn i 
driftsfase, med lite-middels negativt omfang for delområde 1 og middels-stort negativt omfang for 
delområde 2.   

 
Figur 21: Detaljkart for verdifulle delområder i parsell 14 i Skånland. 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Avbøtende tiltak må i hovedsak være å unngå påvirkninger i det svært viktige Tårstadvassdraget. 
Parsellen går svært nær både Tennevatn og Langvatn som er en del av vassdraget, og krysser elva 
mellom de to vannene. For å sikre Ramsarområdet ved Tennevatnet vil det bli regulert inn en 
båndleggingssone som i planens bestemmelser gir krav om at kjøring og andre tiltak som ikke er tillatt 
i henhold til verneforskriften må omsøkes og ikke iverksettes før dispensasjon foreligger. 

Inngrep i vassdrag skal begrenses. Kantskog skal bevares i størst mulig grad. Områder med skader på 
vegetasjon i anleggsperioden skal repareres.  

Virkninger i anleggsfasen 

De samlede virkningene i anleggsfasen har for parsell 14 stor negativ konsekvens.  

Det kan periodevis forekomme noe tilslamming av elva mellom Tennvatnet og Langvatnet, men det 
forutsettes at tiltaket vil bli gjennomført uten betydelig negativ påvirkning på fisk eller andre 
naturinteresser som tiltrekker seg brukere av området.  

Siden ny trase ligger på motsatt side av eksisterende veg ved delområde 1 vil den boreale løvskogen 
ikke bli berørt av anleggsbeltet. Rikmyra sneies såvidt av tiltaket og et hjørne av myra vil bli berørt av 
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anleggsbeltet, med lite-middels negativt omfang. Når det gjelder kryssing av Trøseelva avhenger 
omfanget av i hvilken grad en klarer å unngå nedslamming og turbiditet i vannet. I utgangspunktet 
antar vi at omfanget kan bli middels negativt for elva.  

I delområde 2 går vegtraseen langs Tennvatnet, som er naturreservat, Ramsarområde og viktig 
funksjonsområde for flere fuglearter knyttet til vann, og krysser utløpet av Tennvatn, som er viktig 
funksjonsområde for anadrom fisk, og videre langs Langvatnet, som er svært viktig kalksjø. I sørenden 
av Tennvatn og nordenden av Langvatnet går anleggsbeltet helt ut i vannet, og mesteparten av 
forbindelseselva mellom de to vannene ligger innenfor anleggsbeltet. Aktivitet i dette området vil kunne 
skade vegetasjon og strand-/elvebredd, forurense vannet og dermed gi stort negativt omfang for alt 
livet som er knyttet til dette området. Anleggsarbeid i hekketida vil i tillegg forstyrre fuglelivet. Stort 
negativt omfang. 

7.10 Kulturmiljø  

Samlet sett forventes tiltaket å få middels negativ konsekvens (--) for kulturminneverdier. Man har i 
planleggingsfasen, så langt det har latt seg gjøre, lagt veglinja i eksisterende vegtrase og utenom 
automatisk fredede kulturminner for parsellen. 

Kulturminneverdier i området står i fare for å skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet.  

Vegtrasé med skråningsutslag er i konflikt med kulturmiljø «Elvemo», der det forventes middels/stor 
negativ konsekvens. Innvirkning i anleggsfasen dreier seg om varige tilstandsendringer som vil forringe 
kulturmiljøet i betydelig grad.  

Avbøtende tiltak  

Søknad om dispensasjon fra KML og evt. arkeologisk undersøkelse vil gjøres før reguleringsplanen 
vedtas, for kulturminnelokaliteten «Elvemo» som kommer i konflikt med vegtiltak (Id 214827). 

Det vises til konsekvensutredning for nærmere beskrivelser av avbøtende tiltak per kulturmiljø. 

7.11 Naturressurser  

Samlet forventes det at vegtiltaket vil gi middels til stor negativ konsekvens (--/---) for naturressurser 
i parsell 14.     

Da vegen går i eksisterende trase vil det ikke forekomme vesentlig virkninger for dette tema under 
anleggs- og driftsfasen langs denne parsellen. Anleggsarealene er også begrenset i stor grad, noe som 
gjør at kun mindre jordbruksareal vil bli beslaglagt som følge av planlagte tiltak. Samtidig vil tiltaket 
hovedsakelig medføre reduksjon av jordbruksjord og ikke oppsplitting eller barrieredannelse. 

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). Dette viser at ca. 17,5 daa fulldyrket jord, 5,5 daa overflatedyrket jord, 
2 daa innmarksbeite og 92 daa med potensielt dyrkbar jord vil bli omdisponert i parsell 14, dersom 
areal innenfor planområdet blir permanent beslaglagt av planlagte tiltak. Ettersom veganlegget i stor 
grad er planlagt i eksisterende trasé vil beslag hovedsakelig redusere jordbruksareal og ikke medføre 
oppsplitting eller nye barrieredannelser. Planlagte arealinngrep er ikke forenelige med nasjonale og 
regionale mål for å redusere omdisponering av jordbruksareal.  

Avbøtende tiltak og hvordan det er ivaretatt i planleggingen 

I planforslaget er det søkt å ikke avsette mer enn det som er nødvendig areal til vegformål og anleggs- 
og riggområder. Det stilles i bestemmelsene krav om at arealer som er benyttet til anleggs- og 
riggområder, innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal istandsettes, revegeteres og tilbakeføres til 
angitt formål i planen, landbruk (L1). Eier av eksisterende massetak vurderer ikke videre drift i 
framtiden.  

Alle areal avsatt til rigg og deponi skal tilbakeføres til landbruksformål etter endt deponidrift. Matjorda 
skal tas av og legges i ranker, deretter legges matjorda på toppen av ferdig formet terreng. Håndtering 
av dette er ivaretatt i bestemmelsene og i formingsveilederen for Hålogalandsvegen. 

Vi mener å ha lagt veglinja slik at beslag av produktiv skog av høy bonitet og jordbruksareal, vil bli 
minst mulig. Vi mener videre å ha ivaretatt eksisterende eller etablert nye driftsveger til utmark. 

Deponiene langs parsellen er i størst mulig grad forsøkt anlagt utenfor jordbruksjord. I den grad det 
har vært mulig er beslag av dyrka jord unngått, det samme hensynet gjelder for produktiv skog. 

7.12 Reindrift 

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

Det er vurdert at valgt trase vil medføre liten negativ konsekvens for reindriften.  

Avbøtende tiltak og hvordan det er ivaretatt i planleggingen 

Det er under planleggingen av strekningen lagt opp til etablering av varselskilt for å varsle om rein, 
slake veisider/skråninger, samtidig er det i størst mulig grad unngått å etablere autovern som kan 
blokkere eller fange rein, spesielt gjelder dette ved Tennvatnet og Langvatnet. Langs de nordlige deler 
av strekningen er det på hver side lagt et 25 meter bred belte fra vegens senterlinje. Dette skal eies av 
Statens vegvesen slik at siktrydding og andre tiltak kan skje på en tilstrekkelig måte. Det er videre 
fokusert på at rasteplasser ikke skal etableres i sentrale strekk for reindrift, dette medfører at det kun 
er eksisterende rasteplasser som reguleres inn. Ved nordre del av Lavangvatnet er arealet for 
anleggsvirksomhet minimalt for å hindre unødvendig støy i dette området.   

Det skal lages en helhetlig plan for gjerdehold for å hindre at vilt kommer ut i vegbanen. Nødvendig 
sikringsgjerder og viltgjerder i tilknytning til nytt veganlegg skal være bygget og ferdigstilt for ny veg 
åpnes for normal trafikk. 

7.13 Massehåndtering 

Innenfor parsell 14 er det ingen tunneler eller større skjæringer som medfører stort behov for 
deponiområder.  

Det er på det tidspunktet reguleringsplanen utarbeides knyttet usikkerhet til massebalansen i 
prosjektet. Det er ikke kjent problematikk rundt forurensede masser. 

Rigg og deponi 

Rigg- og deponiområdene er planlagt på områder som kan være godt egnet til denne typen virksomhet 
langs veglinja. For parsell 14 er det lagt inn to midlertidige deponiområder D26 og D27, D26 er 
kombinert rigg- og deponiområde. Begge skal etter endt deponitid tilbakeføres til landbruksformål og 
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formes som beskrevet i formingsveilederen for Hålogalandsvegen. En grov masseberegning for disse 
deponiene viser at D26 vil ha et areal totalt 54 300 m2 der ca. 330 000 m3 masse kan fylles inn. 
Deponiområde D27 er ca. 21 600 m2.  

Før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan og en plan for 
istandsetting og rekonstruksjon av landskapet. Dette gjelder for områdene som blir berørt av deponi og 
rigg. I tillegg skal det utarbeides landskapsplaner for resten av strekningen. Disse landskapsplanene er 
en del av konkurransegrunnlaget. Nødvendige sikkerhetsgjerder og – tiltak i tilknytning til veger, bruer 
og tunneler skal være oppført senest samtidig med at vegen åpnes for trafikk. 

 

 
Figur 22: Oversikt over rigg- og deponiområder langs parsell 14.  

Virkning og avbøtende tiltak av rigg og deponi 
Landskap 

Deponiene som er foreslått i Skånland kommune vil samlet sett gi middels til liten negativ konsekvens 
for landskapsbildet.  

Deponi D26 Durumålslia bør ha maksimal høyde som er lavere enn vegen, slik at helningen mot fjorden 
ivaretas. Enkelte lokale og mindre høyder kan aksepteres. Ved deponi D27 Boltås fremstår området som 
inneklemt, men innebærer samtidig et potensial for forsterkning av landskapelige karaktertrekk. 
Deponiet rommer et potensial for å skape en markant terrengform som markerer Boltåskrysset. 

Nærmiljø og friluftsliv 

D26 vurderes i et område med driftsveg/skogsveg under dagens E10 med noe utfart på veg til og fra 
populære områder i Trøsen. Deponiet vil utgjøre en barriere for disse brukerne i anleggstiden. Det 
forventes at bruken vil ta seg opp etter hvert i driftsfasen. 

D27 legges inntil dagens E10 i et område uten betydelige verdier for fagtemaet. Deponiet vil derfor ha 
liten negativ effekt på bruken av området. 

Naturmangfold 

Virkningene av deponiene er hovedsakelig knyttet til selve arealbeslaget der det er natur uten inngrep 
fra før, pluss eventuell fare for spredning av avrenning der deponiene ligger nær myr eller vassdrag. 
Begge deponiene er lagt i områder med boreal hei, som er en rødlistet naturtype (I kategorien DD) men 
som det finnes en god del av i området. D26 har ingen negative konsekvens, mens D27 får middels 
negativ konsekvens.  

Kulturmiljø 

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

Naturressurser 

Deponi D26 beslaglegger løvskog og barskog med middels bonitet, løvskog av høy bonitet, samt ca. 
4,5 daa med overflatedyrket jord. Deponi 27 vil beslaglegge ca. 0,3 daa med fulldyrket jord, samt 
løvskog av middels bonitet. Massedeponi vil medføre forringelse av jordbruksjord og redusere 
skogmarkas bonitet.  

Reindrift 

Det er ikke kjente kulturminneverdier i områdene hvor deponiene D26 og D27 planlegges plassert. 
Konsekvensen er derfor satt som ubetydelig.   

7.14 Grunnforhold 

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

Bergskjæringer  

Totalt vil det bli bygget to bergskjæringer med høyde over fem meter i parsellen, med total lengde på 
ca. 700 m. Bergskjæringene vil bli bygget for å rette ut veien i forhold til eksisterende veg, og høyden 
vil bli opp til ca. 11 meter i både en- og tosidig skjæringer. I forbindelse med arbeidet er begge 
lokalitetene befart og sprekker/strukturer er innmålt. Dette for å forsøke å finne ut av hvilke 
stabilitetsproblemer som kan oppstå og omfanget av disse. Stabilitetsproblemer som 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 nedfall å nå veibanen. 

Skred- og snødrivforhold 

Det er utført feltkartlegging med befaringer av skredsituasjon i aktuelle områder. Registrerte skred fra 
tidligere og kontakt med lokalkjente er også viktig grunnlag for skredvurderinger. På denne 
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strekningen er det ingen kjente skredområder i planområdet langs eksisterende E10. Drivsnø er også 
vurdert tilsvarende ut fra lokale forhold. 

Planlagt utvidelse og modernisering av E10 går i et relativt slakt terreng. Det er få åpne områder som 
kan medføre hensyn til drivsnø og snøfokk på denne parsellen. 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

I et område med periodevis en del nedbør og snøsmelting blir det generelt viktig med romslige gode 
grøfter for plass til å brøyte snø, god drenering og ta høyde for mulige framtidige klimaendringer i ett 
villere og våtere klima med mer flom og skred. Langs bekkeløp kan en forvente mer flom- og 
sørpeskred som krever romslige rør og kulverter, eventuelt bruer. I større åpne områder for eksempel 
med myr er det en fordel at vegen ligger mest mulig på fylling, og samtidig slake ned sideterrenget for 
å redusere drivsnø på vegen. 

7.14 Elkraft 

Det går tre høyspentlinjer i planområdet, disse krysser E10 ved kryss Elvemo, kryssområde Boltås og 
ved Tennvatnet.  

Høyspent overførings- og forsyningsanlegg tilhørende kabelselskap og Statnett (HSP), på 66kV/132kV 
og 11kV/22kV må påregnes endret. Omlegginger/endringer må også påregnes utført ved kryssområde 
Boltåsen, på det offentlige telenettet, lavspent forsyningsanlegg tilhørende kabelselskap (LSP), 
veglysanlegg og på enkelte eiendommer med private elektroanlegg. 

Ny vegtrase er gjennomgått med de ulike selskapene. Arealbehov, nødvendige tillatelser og planlegging 
for høyspentlinje i ny trase, utarbeides og etableres av eier.  

7.15 ROS analyse  

Det er definert et helhetlig risikobilde for alle hendelser som satt opp i tidligere risikomatriser. Da dette 
er et delvis nytt veganlegg, bygd etter dagens gjeldende standard, og som tar hensyn til ulykker og 
hendelser blir dette et forholdsvis tryggere anlegg enn i dag. Selv om det skal bygges på eksisterende 
vegnett.  

Sammendrag av helhetlig risikobilde for parsell 14 

Det er mange ulykker på strekningen; 25 ulykker på 26 år. Det er i gjennomsnitt en ulykker hvert år på 
strekningen. Det er 90 km/t på strekningen. Ulykkene er både utforkjøring på høyre og venstre side, 
påkjørsel bakfra, møteulykker ved forbikjøring og svinging. Det er en MC-ulykke. ingen av ulykkene er 
med dyr involvert, selv om det er meldt elg på strekningen. 
 
Dersom veganlegget også bygges etter dagens standard, vil det etter gruppenes mening ikke medføre 
noen utstrakt risiko når det er ferdig. Vegen vil da dekkes av de krav og ønsker som finnes i 
sjekklistene som er lagt som grunnlag for risikovurderingen. Gruppen har definert denne utbyggingen 
slik at den vil gi en bedre ulykkes- og hendelses-situasjon enn ved dagens veganlegg. Dette gjelder for 
både den tilknytning til eksisterende veg som skal skje, samt nye vegtraseer og bruer. Vegen anses å bli 
tryggere enn i dag når den er ferdig. Det blir en mer lettlest og logisk veg. 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 anleggsperiode eller driftsperiode.  

Om risiko knyttet til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen vises 
til kapittel 8.2 i planbeskrivelsen.  

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 være risiko knyttet opp mot ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden på denne parsellen, da 
det ikke finnes eksisterende veg som kan benyttes. Det er veg om Evenskjer og Steinsland, men de 
anses ikke egnet til økt trafikk. Vegen om Evenskjer går gjennom tettsted. Det er ikke 
omkjøringsmuligheter i anleggsperioden, slik at dette må ivaretas.  

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

Sikker jobb i byggefasen (SHA) 

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

I hovedsak er det snakk om følgende forhold: 

Tema  Momenter til videre arbeid 

Arbeid som innebærer særlig risiko Arbeid med og på bruer.  

Anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer 
og materialer 

Arbeid med sprengstoff. 

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

Turområder og friluftsområder på 
strekningen. Rasteplass/venteplass på 
strekningen.  

Andre forhold som byggherre gjør Høyspent- og lavspentledninger som krysser 
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oppmerksom på og som må tas med i det 
videre arbeidet 

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. 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Luftforurensning  Antas å være lite relevant. Anleggstrafikk kan gi 
støvbelastning for nærliggende bebyggelse. 

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

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

 Unngå mellomlagring av masser i sidebratt 
terreng – smalt 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 gi 
permanente terrenginngrep.  

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

Naturmangfold  Det må sikres en buffersone mot vassdragene 
Trøseelva og Tennvatn/Langvatn for å minske 

påvirkningen på bekk og kantsone.  
 ved utskifting av dagens kulvert over Trøseelva til 

ny bru skal fiskens vandringsmulighet om mulig 
sikres. 

 Veibygging nær Tennvatnet må ikke skje i 
hekkeperioden fra april til og med juni.  

 Der ny E 0 krysser Trøseelva bør bru konstrueres 
slik at det blir 5 meter med vegetasjonssone 
mellom landkar og elvekant. 

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

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

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

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

9 Oversikt over innspill i forbindelse med varsel om reguleringsplanstart 

Oversikt over innspill for Skånland kommune i forbindelse med varsel om oppstart, høringsfrist 
30.11.2015. Og varsel om utvidet planavgrensning med høringsfrist 13.04.2016. 

Innspill fra berørte, Skånland kommune 

Mimenr Dato Avsender Gnr/Bnr Sak Svar  

15/200
837-1 

16/10-15 Kristoffer 
Rusten 

13/16 Ønsker at traseen 
legges lenger øst i ny 
trase ovenfor 
Steinsland dirkete 
mot Tjeldsundbru for 
å hindre trafikkfarlig 
situasjon. 

Tas ikke til følge: 
Traseen er vurdert i 
tidlig fase av 
prosjektet og funnet 
uaktuell. Eiendommen 
får ny avkjørsel.  

15/200
837-2 

21/10-15 Steinsland 
Ungdom og 
Aktivitetslag 

 Må bygges gang og 
sykkelsti langs E 10 
mellom 
Steinslandsveien og 
fylkesvei 115. 

Tas ikke til følge: Det 
etableres 
sammenhengende 
lokalveg(Steinslandveie
n) fra kryss FV 825 til 
kryss Evenskjer nord. 
Møter eks. fortau til 
Evenskjer. Ikke egen 
løsning for myke 
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trafikanter, det 
fortusettes at 
lokaltrafikk og myke 
trafikanter deler vegen.  

15/200
837-3 

02/12-15 Øystein 
Kanstad 

 Utbedring av 
Trøssebu ved 
omdirigering av 
trafikk i 
byggeperioden. 

Tilrettelegging av 
trygg kryssing. 

Etablering av gang og 
sykkelvei over/under 
E 10 ved 
Boltåskrysset og 
Elvemo-Evenskjer. 

Stor elgfare ved 
Elvemokrysset og 
Djuphavn og bør 
derfor lyssettes. 

 

Tas ikke til følge: Det 
blir ikke aktuelt med 
omkjøring via 
Trøssebrua i 
anleggsfasen.  

Tas til følge: Det 
tilrettelegges for 
planfri kryssing av E 
10. 

Tas ikke til følge: Det 
blir ikke anlagt gang- 
og sykkelveg 
over/under E 10 ved 
Boltåskrysset og 
Elvemo-Evenskjer. 
Dette fordi det ikke 
anses som nok 
grunnlag samtidig vil 
det være mulig å bruke 
lokalvegnettet og 
kulvert for myke 
trafikanter. 

Tas til følge: Areal er 
avsatt til siktrydding 
på strekningen kryss 
Evenskjer nord til 
Elvemo. Kryssområder 
belyses.  

10 Grunneierliste 

Tabellen viser oversikt over berørte grunneiere for parsell 14 

Parsell nr.  Kommunenr.  Gnr.  Bnr. 
14 1913 17 14 
14 1913 17 21 
14 1913 17 22 
14 1913 17 66 
14 1913 17 144 
14 1913 17 1 
14 1913 17 11 
14 1913 17 13 

14 1913 17 19 
14 1913 17 19 
14 1913 17 21 
14 1913 17 22 
14 1913 17 23 
14 1913 17 25 
14 1913 17 3,30 
14 1913 17 33 
14 1913 17 33 
14 1913 17 39 
14 1913 17 45 
14 1913 17 63,113 
14 1913 17 63,65,113 
14 1913 17 7,44 
14 1913 17 8 
14 1913 17 9,14 
14 1913 18 12 
14 1913 18 18 
14 1913 18 1,3 
14 1913 19 1 
14 1913 19 2 
14 1913 19 5 
14 1913 19 5 
14 1913 19 6 
14 1913 19 6 
14 1913 19 6 
14 1913 19 6 
14 1913 19 18 
14 1913 19 18 
14 1913 19 19 
14 1913 19 19 
14 1913 19 19 
14 1913 19 20 
14 1913 19 20 
14 1913 19 20 
14 1913 19 21 
14 1913 19 21 
14 1913 19 27 
14 1913 19 32 
14 1913 19 33 
14 1913 19 35 
14 1913 19 41 
14 1913 19 1,4,7,18 

14 
1913 

19 
1,4,7,18,2
9,35 

14 1913 19 19,41 
14 1913 19 2,32 
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14 1913 22 3 
14 1913 22 4 
14 1913 22 2,5 
14 1913 23 2 
14 1913 23 4 
14 1913 23 4 
14 1913 23 4 
14 1913 23 4 
14 1913 23 20 
14 1913 23 20 
14 1913 23 20 
14 1913 23 21 
14 1913 23 21 
14 1913 23 22 
14 1913 23 22 
14 1913 23 26 
14 1913 23 29 
14 1913 23 29 
14 1913 23 30 
14 1913 23 30 
14 1913 23 36 
14 1913 23 38 
14 1913 23 53 
14 1913 23 54 
14 1913 23 65 
14 1913 23 65 
14 1913 23 169 
14 1913 23 169 
14 1913 23 259 
14 1913 23 1,85 
14 1913 23 31,258 
14 1913 23 31,258 
14 1913 23 31,258 
14 1913 23 31,258 
14 1913 23 31,258 
14 1913 23 31,258 
14 1913 23 31,258 
14 1913 23 31,258 
14 1913 24 3 
14 1913 24 3 
14 1913 24 12 
14 1913 24 14 
14 1913 24 29 
14 1913 24 17 

13 og 14 1913 16 25 
13 og 14 1913 16 26,64 

11 Vedlegg 

1. Reguleringsplankart 

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Illustrasjonshefte 

4. Rapport fra ROS – analyse 

5. Formingsveileder Hålogalandsvegen 

6. Konsekvensutredninger Hålogalandsvegen 

7. Geoteknisk rapport for Bergskjæringer Tjeldsundbru - Dragvik  

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/Rv83/Rv85  
NIKU Kulturmiljø sep.16 
Statens vegvesen Konsekvensutredning Landskapsbilde  okt.16 
Statens vegvesen Formingsveileder mar.16 
Ecofact Naturmangfold nov.16 
Sweco, Norge Naturressurser okt.16 
Sweco, Norge Nærmiljø og friluftsliv okt.16 

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

Sweco, Norge Fagutredning sammenstilling fagtema reindrift okt.16 
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