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Figur 1: Bogen sett fra vest mot øst 

Forord 

E10 Snubba-Gullesfjordbotn (104 km) inngår i en viktig transportkorridor i regionen. Mange 
strekninger på E10 har vesentlig lavere vegstandard enn det vegnormalene for bygging av ny veg angir. 
  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 og § 6.4 har Statens vegvesen i samarbeid med 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), utarbeidet statlig reguleringsplan, 
detaljreguleringsplan, med konsekvensutredning for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Planene er 
utarbeidet på grunnlag av planprogram, fastsatt 10. september 2015.  
 
Strekningen er totalt 159 km og går gjennom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, 
Skånland og Evenes kommuner. Prosjektet deles opp i 17 planleggingsparseller, men behandles som en 
helhetlig plan. For hver parsell er det utarbeidet reguleringsplankart, planbeskrivelser og 
planbestemmelser. Planbeskrivelsene for hver parsell er også sammenstilt i en felles planbeskrivelse.  
Prosjektet skal bidra til bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og gi reduserte miljøulemper. 
 
Denne planen regulerer en strekning på 9.3 km veg hovedsakelig i ny trasé øst og nord for dagens E10, 
men følger dagens veg når den nærmer seg Snubba. Traseen starter i Bogen sentrum og går frem til 
Snubba. Strekningen utgjør parsell 17. 
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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:  

• Evenes kommune, Rådhuset, Bogen.  
• Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 
• Internett: www.vegvesen.no/halogalandsvegen 

 
I forbindelse med offentlig ettersyn og høring av planforslaget ble det januar 2017 gjennomført 
folkemøte og åpen kontordag i Evenes kommune, Rådhuset. 
  
I høringsperioden er det mottatt tilsammen 220 merknader og innspill for hele strekningen 
Hålogalandsvegen. Statens vegvesen har laget en oppsummering av innkomne merknader. 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 Evenes kommune i Nordland fylke, hvor Bogen er administrasjonssenteret og hvor 
kommunen også har regionflyplassen Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Parsellen inngår i prosjekt 
E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen som parsell 17.  
 

 
Figur 2: Oversiktskart over Hålogalandsvegen – parsell 17 er strekningen mellom Bogen sentrum og Snubba. 

  

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, korte ned reisetiden og unngå 
utløpsområder for stein og snøskred. Det legges til rette for kryssområder for å koble ny og 
eksisterende veg, utfartsparkering og kollektivknutepunkt.  
Positive virkninger av planen for denne parsellen:  

• Ny trase gir en god tilkobling til kollektivknutepunkt og framtidig lokalveg (eksisterende E10)  
• Ny trase korter inn avstand mellom øst og vest  
• Vegen flyttes lengre unna bebyggelse sørøst for Bogen sentrum, på Strand og mellom Strand og 

Dragvik 
 

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: 

• 09.02 Konsultasjon med Sametinget og reinbeitedistriktene 
• 15.01 Befaring med Grovfjord Reinbeitedistrikt 
• 23.10 Oppstartsmøte reguleringsplan med Evenes kommune 

4 Rammer og premisser for planarbeidet 

Planprogram  
Planprogram for Hålogalandsvegen ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet10. 
september 2015 (Statens vegvesen 2015). I planprogrammet ble det tatt stilling til trasevalg, 
planprosess og medvirkning og utredningstema og problemstillinger for planarbeidet.  
 
Fylkesplaner for Nordland 
I Transportplan Nordland (2013 – 2024) vises det til konseptvalgutredningen for Hålogalandsvegen og 
transportkorridoren E10/rv 85 Evenes – Sortland med arm til Harstad. Her anbefaler Statens vegvesen et 
konsept som innebærer innkorting av Sandtorget-Evenes. Det vises også til Fylkestingets vedtak i sak 
47/12 om å støtte et konsept som innebærer en kraftigere innkorting av vegen og reisetiden, med 
innkorting av både Kanstadbotn-Fiskfjord og Sandtorget-Evenes. 
Fylkesplan for Nordland (2013-2025) beskriver ikke prosjekt Hålogalandsvegen.  
 
Kommuneplanens arealdel, Evenes 2007 – 2019 
I kommuneplanens arealdel ligger vegtraseen for E10 der den ligger i dag. Det er utarbeidet egen 
kommunedelplan for Bogen, som også har avsatt eksisterende E10 til vegformål, samt en mulig 

fremtidig trasé er avsatt på yttersiden av Strand. Dette alternativet medfører at deler eller hele vegen 
legges på fylling i sjø.   
 
Eksisterende reguleringsplaner 
Følgende reguleringsplaner påvirkes og endres som følge av denne reguleringsplanen.  

• Bergvik-Geitbogen, vedtatt 1982. Eksisterende reguleringsplan regulerer områder til vegformål, 
forretning og boligformål.  

• Slaggen, ukjent. Eksisterende reguleringsplan regulerer områdene vest for eksisterende E10 til 
industri.  

5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Beliggenhet 
Parsell 17 inngår som en del av E10 og strekker seg mellom Bogen sentrum og Snubba. Planområdet 
består av deler av Bogen sentrum og skogområder nord for dagens E10, samt deler av eksisterende 
vegtrasé mot Snubba.  
 
5.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 
Innenfor planområdet ligger Bogen sentrum med butikk, næringsbebyggelse og boliger. I tillegg ligger 
rådhuset til Evenes kommune i sentrum. Øst for sentrum ligger Lenvikhøghaugen. Etter 
Lenvikhøghaugen, mot øst, består planområdet hovedsakelig av glissen bjørkeskog og noe 
overflatedyrka jord. Innimellom ligger det plantefelt av gran.  
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Figur 3: Bogen sentrum, sett fra utløpet av Strandelva. Lenvikhøghaugen mot horisonten. Kilde: Sweco 

5.3 Trafikkforhold 
Dagens E10 fra Bogen sentrum til Snubba har varierende vegbredde mellom 6,3 og 7,3 meter. 
Fartsgrensen er 80 km/t frem til bebyggelsen vest i Bogen sentrum. Da settes farten ned til 50 km/t.  
 
Gjennomsnittlig passerer det 2250 kjøretøy på denne strekningen hver dag, gjennom hele året. 
Tungtrafikkandelen er 16 % av dette.  
 
Trafikksikkerhet 
Det er registrert 22 ulykker på strekningen mellom 1997 og 2015, hvorav en av disse var dødsulykke.  
Det er registrert flere dødsulykker som er eldre enn 1997.  

5.4 Teknisk infrastruktur 
Det er ingen offentlige servicetilbud eller skole i området. Skoleelever tar buss til skolen.  
 
Høyspent 
Innenfor planområdet er det flere høyspent overføringslinjer- og forsyningsanlegg tilhørende 
kabelselskap og Statnett.  

5.5 Landskapsbilde/bybilde 
17-1 Området er omgitt av høye fjell og nærheten til fjorden. Vegen gjennom tettstedet Bogen ligger 
på fylling i eller langs strandsonen og svekker den visuelle forbindelsen forbindelsen mellom land og 
vann og mellom de to landskapsrommene. I tillegg er store deler av strandsonen fylt ut med slagg fra 
jernmalmproduksjon etter gruvedrift, uten at denne virksomheten synliggjøres. Liten til middels verdi. 

17-2 Delområdet omfatter landområdet omkring Lenvika fra Kleiva i vest til Østervik i øst og preges av 
svært frodige skogkledte og kultiverte lier med spredt bebyggelse. Det sørvestvendte området strekker 
seg fra skogområdet opp mot Lenvikhøghaugen og helt ned til fjorden. Den skogkledte åsen danner en 
homogen og intakt ramme omkring kulturlandskapet i Lenvik som bidrar til et konsentrert 
landskapsbilde uten visuelle avbrytelser. Delområdet preges av et vidt utsyn mot fjord og fjell og er 
tilsvarende eksponert for omgivelsene. Både årstidsvariasjonene til den eldre, løvdominerte skogen og 
skiftene i jordbrukslandskapet bidrar til å gjøre naturens kretsløp særlig synlig i området. Stor verdi.  

17-3 Delområdet omfatter feltet omkring vegen fra Jansbakken i vest til Snubba i øst, samt 
Snubbavannet og myrområdene. Området preges av frodig, skogkledt landoverflate som faller ned mot 
vann- og myrområdet. Delområdet fremstår således som ensartet skogsområde uten sterke 
karaktertrekk, samtidig som ferden gjennom det gir varierte synsinntrykk gjennom sikt mot 
fjerntliggende høyder. I tillegg til at området allerede er synlig menneskelig påvirket, legger frodig 
vegetasjon og slak terrengform uten synlig forekomster av fjell grunnlag for at delområdet kan tilføres 
nye, tilpassede inngrep uten omfattende omfang. Middels verdi.  

 
Figur 4: Verdikart landskapsbilde 

5.6 Nærmiljø/friluftsliv 
17-1 Like øst for elven er samfunnshuset med biblioteket og ungdomsklubben, samt hundeklubben 
som har tilhold på en forfalt idrettsbane. Delområdet har tettbebygd boligstrøk. Like bak bebyggelsen 
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går "Sporet", den gamle jernbaneveien som i dag er populær til rekreasjon og som lekeområde.  I østre 
del er butikk, bank og kommunehus. Strandlinjen brukes til fjæreaktiviteter for lokale. Det er lyssatt 
gang- og sykkelsti på strekningen. Stor verdi. 
 
17-2 Området rundt Strandvatnet er mye brukt av både lokale og tilreisende fra nabokommunene. 
Vannet er anadromt med en god bestand av sjørøye i tillegg til sjøørret, og er et populært fiskevann 
sommer og vinter. Det er lysløype rundt vannet og traktorvei frem til populære Vassbotn som brukes til 
bading, grilling, leking og rekreasjon. Her er også gapahuk og trimkasse. Det er flere andre rasteplasser 
med blant annet lavvo/gapahuk i lia ovenfor "Sporet". Parkering i enden av Niingveien for turgåing i 
DNTs merkede løypenett inn i friluftlivssområder med stor verdi. Generelt blir området mye brukt hele 
året av flere brukergrupper. Strandvatnet ligger utenfor undersøkelsesområdet. Stor verdi. 
 
17-3 Bebygde områder med fastboende, inkludert flere barnefamilier. Barnehage, lekeplass og 
idrettspark ved den nedlagte skolen. Kapell på nordsiden av E10. Bru over riksvegen er viktig atkomst 
som knytter den øvre bebyggelsen med lekeområdet ved skolen og barnehagen. Det går stier fra 
nordsiden av bebyggelsen og inn i nærturterreng opp mot Lenvikhaugen. Rasteplass med toalett ned 
mot strandkanten øst i delområdet. Hele strandlinjen anses som viktig for turgåing og fjæreaktiviteter. 
Gravplass helt øst i delområdet. Stor verdi.  
 
17-4 Jordbruksområde med spredt bebyggelse. Området rundt bebyggelsen inngår i leke- og 
nærturterreng. Det går noen stier videre opp til friluftsområder lenger unna influensområdet. Middels 
verdi.  
 
17-5 Utmark med noe skogsveier og stier som brukes i noen grad lokale for utfart videre inn i 
friluftsområder nordover. Enkelte, små bebyggelser her. Liten til middels verdi. 
 
17-6 Utmarksområde med enkelte boliger. Naf øvingsbane ligger i midten av delområdet uten at det gir 
verdi til området. Det er enkelte stier, men området anses ikke som betydelig brukt. Noe jakt kan 
forkomme. Liten verdi.  
 
17-7 Område med spredt bebyggelse, både fastboende og fritidshus. Leke- og nærturterreng i 
tilknytning til bebyggelsen. Nord i området er det en utfartsparkering brukt i noen grad vinterstid for 
turer opp mot Buvatnet og Niingsvatnet. Middels verdi.  
 
17-8 Området tilknyttet Østervikvatnet har svært gode biologiske kvaliteter og er derfor et populært 
utfartsområder for ornitologer og andre naturinteresserte. Området brukes også mye til turgåing, 
skigåing, bærplukking og jakt. Området er del av et av regionens mest populære utfartsområder med 
flere hytter, men disse ligger i hovedsak utenfor influensområdet. Vannet er ikke anadromt, men likevel 
et populært fiskevann sommer og vinter. Middels til stor verdi.  

 
Figur 5: Verdikart nærmiljø og friluftsliv 

5.7 Naturmangfold 
Parsellen ligger i mellomboreal vegetasjonssone med svak påvirkning fra havet. Berggrunnen i området 
består av marmor med belter av glimmerskifre og glimmergneiser og vegetasjonen i parsellen er også 
frodig.  
 
Delområde 1 er Strandelva og strandsonen i Bogen. Strandelva er et viktig funksjonsområde for 
anadrom fisk, og da spesielt sjørøyebestanden i Strandvatnet. Denne bestanden er vurdert til å være en 
av de større i Nordland. Ut over elva i Bogen går parsellen gjennom tett bebygd område med liten verdi. 
Middels verdi.  
 
Delområde 2 a-c er tre slåttemarksforekomster med verdi B. Middels verdi. 
 
Delområde 3 har en slåttemarksforekomst med verdi C. Middels verdi. 
 
Delområdet 4 er avgrenset der Snubbaelva krysser veien. Snubbaelva er et varig verna vassdrag, men 
har ikke stor verdi i seg selv, men rett nedstrøms går den inn i Østervikelva som har stor verdi på grunn 
av funksjonsområde for oter og forekomst av elvemusling. Middels verdi.  
 



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning – Delrapport for E10 Bogen sentrum - Snubba 
 
 
 

6 
E10/RV. 85/RV. 83 HÅLOGALANDSVEGEN 

 
Figur 6: Oversikt over registrerte naturverdier med tilhørende verdikart for Bogen. Delområder er avmerket og nummerert i 
verdikartet. Delområde 1: Strandsonen i Bogen og Strandelva.  
  

 
Figur 7: Verdikart over østlige deler av parsell 17 med delområder inntegnet (2-4). 2a-c og 3 gjelder slåttemarksforekomster, 
mens delområde 4 er der Snubbaelva krysser den nye veien. Denne elva går inn i Østervikelva som har elvemusling rett nedenfor 
krysningspunktet. 

5.8 Kulturmiljø 
Det er funnet grunnlag for å definere 10 kulturmiljø i tilknytning til parsell 17. Kulturmiljøene omfatter 
bl.a. spor tilknyttet markasamisk bosetning. Videre er det omfattende spor tilknyttet tidlig industriell 
utvikling i Nord-Norge samt fra 2. Verdenskrig.  
 
Kulturmiljø «Sandberg» er et samisk kulturmiljø bestående av to automatisk fredete gammetufter. 
Kulturmiljø «Åsbakk» består av tuft etter en sjå/løe tilknyttet gårdsbosetning. Kulturmiljø «Lenvika» 
består av en bolig- og fjøstuft som ligger like over gammel dyrkamark. Kulturmiljø «Fortebakken» er en 
krigsminnelokalitet bestående av flere tyske forsvarsstillinger og anlegg. Kulturmiljø «Jansbakken» 
består av en automatisk fredet markasamisk gårdsbosetning og et nyere tids bruanlegg. Kulturmiljø 
«Lågsnubba» består av to tørrmurte steinkonstruksjoner fra etterreformatorisk tid. Kulturmiljø «Høgli» 
består av en automatisk fredet markasamisk rydningsrøys. Kulturmiljø «Snubba» består av en 
automatisk fredet, eldre veg. Vegen er omtrent to meter bred og delvis planert ut ved bruk av 
tørrmuring og torvlegging. Kulturmiljø «Risløa» besto av en automatisk fredet samisk gammetuft, men 
denne er nå borte, sannsynligvis gått tapt grunnet pløying i moderne tid. 
 
Bogen er et industrielt kulturmiljø som omfatter en rekke nyere tids kulturminner representative for et 
gruvesamfunn på første halvdel av 1900-tallet. Kulturmiljøet omfatter ulike kulturminnetyper tilknyttet 
gruvedrift; her kan man fremdeles se administrasjonsbygget, kontorsjefboligen, et dampkjøkken, 
sligmagasin, verkstedet «Surstoffen», ruiner av knuseverket og taubanestasjonen, en bru og gamle veier 
til/fra jernbanen og taubanen, jernbanestrasén og en forstøtningsmur. I og omkring Bogen finnes også 
mange spor fra 2. verdenskrig 
 

 
Figur 8: Verdikart kulturmiljø 
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Figur 9: Bygninger og anlegg på Åneset i Bogen ca. 1920. Bildet er hentet fra Evenes kommunes nettsider 
(http://www.evenes.kommune.no). 

5.9 Naturressurser 
17-1 Jordbruk Gulljorda: Jordbruksareal innenfor eller nært opp til planområdet på Gulljorda ved 
Leinvika. Flere eiendommer og areal. Hovedsakelig fulldyrket areal. Flere areal opp mot og større enn 
15 daa. Jordkvaliteten er hovedsakelig svært god og god. Stor Verdi.  
 
17-2 Jordbruk Snubbakollen-Snubba: Jordbruksareal innenfor eller nært opp til planområdet fra 
Snubbakollen til Snubba. Flere eiendommer og areal. Hovedsakelig fulldyrket. Flere større areal over 15 
daa. Jordkvalitet ukjent. Stor verdi.  
 
17-3 Skog Bogen til Lenvika: Planområdet inngår/grenser til skogbruksressurser av middels og høy 
bonitet. Varierende driftsforhold. Middels verdi.   
 
17-4 Skog Lenvika til Snubba: Planområdet inngår/grenser til skogbruksressurser av middels og høy 
bonitet. Varierende driftsforhold. Middels verdi.  
 
17-5 Beiteområde: Planområdet ligger innenfor Evenes beitelags beiteområder. Det beiter ca. 3000 
sau/lam og 400 storfe på et område tilsvarende ca. 230 km2. Beiteområder er ikke vist i verdikart. Liten 
verdi.  
 
17-6 Infrastruktur og bosetning: Areal med infrastruktur og bosetninger med liten verdi for 
naturressurser.                  
 
 

 

 
Figur 10: Verdikart for naturressurser 
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Reindrift 
Planområdet grenser til sommerbeite (høysommerland) mot nord, og inngår i og grenser til tidlig 
høstvinterbeite (intensivt brukt) i sør. En flyttlei er registrert øst for planområdet ved Snubba. 

 
Figur 11: Verdikart reindrift 

5.10 Grunnforhold 
Geoteknikk/geologi 
Topografien i området rundt Bogen Øst-tunnelen er preget av Bergvikfjellet som stiger forholdsvis steilt 
opp fra Bogen sentrum (vestsiden av fjellet). I de bratteste partiene i dette området er det vertikale 
klipper. Fra påhugget i øst krysser traséen flere nordøst-sørvest forsenkninger i terrenget som vil gi 
relativt høye skjæringer.  

 
Figur 12: Løsmassekart for området Bogen til Snubba 

 
Berggrunnen i området består av kalkspatmarmor og glimmergneis/skifer, samt jernmalmførende 
glimmerskifre. Det har vært gruvedrift for å utvinne jernmalm i området. 
Av løsmasser opptrer forvitringsmateriale i bratte skråninger som ur. Dette gjelder spesielt i området 
ved påhugget ved Bogen sentrum. Generelt er det spredte blokker i terrenget. I Bogen sentrum er det 
også noen marine strandavsetninger. Hele området er bevokst med barskog og løvskog, samt at det 
stedvis er ur og jordbruksareal, samt noen myrområder på strekningen etter tunnelen mot Snubba. 
 
Skred og drivsnøforhold 
Det er ikke registrert skredhendelser innenfor planområdet. Deler av parsellen ligger i åpent terreng, så 
drivsnø kan forekomme.  
Forurenset grunn 
Det er registrert mistanke om forurenset grunn ved Bogen trevare avfallssjakt like utenfor planområdet. 
Der det er næringsaktivitet i dag mot sjøen på fylling er det også registrert mistanke om forurensning i 
grunnen.  

5.11 Andre forhold 
Brukonstruksjoner 
I eksisterende trasé er det registrert 5 brukonstruksjoner. I Bogen krysses Strandelv av en 13 meter 
lang bjelkebru som er bygd år 1960, og en G/S-bru som ble bygd i 1991. Bruene ligger inntil hverandre 
og fremstår som en vegbru med påhengt g/s-veg. 
 
Lengre øst i Bogen er det en overgangsbru, Bergviknesset gang- og sykkelbru, som er bygd i 1989 og 
krysser eksisterende E10.  Tverrelv betongkulvert er bygd i 1997 og krysser en betydningsfull gyteelv i 
nærheten av Snubba. Videre er der en landbruksundergang i Snubba som er bygd i 1996. 
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6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

6.1 Planlagt arealbruk 
Planområdet er på totalt ca. 850 dekar.  
 
Reguleringsformål og løsninger 
Planområdet er iht. plan- og bygningsloven (pbl) inndelt i arealer med arealformål §12 -5, 
hensynssoner §12-6 og bestemmelsesområder §12-7 (Eierform o_=offentlig formål): 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

- Boligbebyggelse (BB) 
- Offentlig tjenesteyting (BT) 
- Næringsbebyggelse (BN) 

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

- Kjøreveg (o_SKV) 
- Fortau (o_SF) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT og SVT) 
- Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 
- Kollektivknutepunkt (o_SKK) 
- Kollektivholdeplass (o_SKH) 
- 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) 
- LNRF areal for spredt bolig-, fritids-, eller næringsbebyggelse, mv.  (L2) 

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

- Bruk og vern av sjø og vassdrag (V) 
 
Hensynssoner (PBL § 12-6) 

- Sikringssone - Frisikt (H140) 
- Faresone - Høyspenningsanlegg (H370) 
- Bevaring kulturmiljø (H570) 
- Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 
Bestemmelsesområder (PBL § 12-7) 

- Anlegg- og riggområde (#1-38) 
- Krav om nærmere undersøkelser, overvåkning og klargjøring av virkninger (#50-56) 

 
 
 

6.2 Tekniske forutsetninger 
 
Kjøreveger 
Statens vegvesen, håndbok N100 «Veg- og gateutforming», skal legges til grunn for utforming av vegen. 

 
 Tabell 1: Tekniske forutsetninger  

Standardklasse  Fartsgrense Minste tillatte 
horisontalkurve-
radius 

Maks stigning Dimensjonerende 
trafikk (ÅDT) år 
2062 

Vegbredde 
(Kjørefelt + 
skulder) 

E10                  H3/H1 
 
Adkomstveger Sa1 
Adkomstveger Sa2 

90 km/t, 60 km/t 
 
50 km/t 
50 km/t 

450/125 6% 2720 8,5 m (3,25 + 1m) 

 

 
Figur 13: H1 Nasjonale hovedveger, ÅDT 4000-12000 og fartsgrense 60 km/t 

 

 
Figur 14: H3 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4000 og fartsgrense 90 km/t 

 
Kryss/tilkoblinger 
Rundkjøring etableres ved profil 15950 som binder sammen dagens E10 med ny E10 og med andre 
samleveger i Bogen sentrum. Driftsveg ved profil 18770 og 19100 kobles sammen med kulvert under 
ny veg. Dagens hovedveg går i kulvert under ny veg ved profil 21000. Avkjørsel fra ny hovedveg til 
dagens E10 vil bli etablert ved profil 21200. Ved profil 22500 videreføres dagens veg til utfartsterreng, 
men vegen går nå i kulvert under ny E10. Det etableres avkjøring fra ny veg ved profil 22500, som 
kobler sammen ny og gammel hovedveg. Dagens avkjøring til Snubbaveien fra E10 ved profil 24450 
opprettholdes.  
 
Tunnel 
Totalt på strekningen skal det bygges en tunnel, WR, på 2,3 km. Ved tunnelpåhugg W øst i Bogen 
sentrum skal det etableres en ca. 50 meter lang tunnelportal. Ved utgangen av tunnelen, ved påhugg R 
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skal det etableres en ca. 40 meter lang tunnelportal. Det er planlagt tilbakefylling av terreng over 
portalene. Det vil etableres havarilomme utenfor begge portalene. 
Tunnelen planlegges med tunnelprofil T9,5.  
 

 
Figur 15: Tunnelprofil T9,5 

 
Bruer og kulverter 
Statens vegvesen, håndbok N400 «Bruprosjektering» skal legges til grunn for utforming av 
konstruksjonene.  
 
Lengden av konstruksjonene vil variere utfra stedlige forhold. Hovedprinsippet for bruene over 
Strandelva og Tverrelva er at konstruksjonene bygges lengre og mer åpen enn eksisterende 
konstruksjoner. 
 
Langmyra kulvert (eks. E10 føres under ny trasé for E10) planlegges med min frihøyde 4,9m. Øvrige 
underganger for landbruksveger planlegges med minimum fri høyde 4,6m og bredde 4,5m.  
 
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 17» og 
«Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen».  
 
 

Tabell 2: Konstruksjoner på parsell 17 

Brunavn Kategori Profil  
 

Lengde 
[m] 

Type 

Strandelva bru Bru i linja 15400 30 Bjelkebru i betong 

Gulljorda kulvert Kulvert 18660 20*1 Betongkulvert 

Reinmyrdalen kulvert Kulvert 18975 25*1 Betongkulvert 

Langmyra kulvert Kulvert 20870 35*1 Betongkulvert 

Vedhøggan kulvert Kulvert 22390 16*1 Betongkulvert 

Tverrelva bru Bru i linja 24180 20 Betongplatebru 

Risløa Kulvert 24400 16*1 Betongkulvert 

6.3 Fravik fra vegnormal 
Vegstrekningen vil i hovedtrekk oppfylle de nasjonale kravene til vegutforming. For ett område søkes 
det fravik fra «Føringer for bygging av hovedveg». Fravikssøknadene skal være godkjent før 
reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. 

• Det er søkt og godkjent at rundkjøring brukes ved innkjøring til tettstedet Bogen jfr. krav for 
bruk av rundkjøring på nasjonale hovedveger gitt i N100 angående «innkjøring til tettsteder».  
Denne løsningen er valgt da det av arealmessige hensyn ikke bør anlegges toplanskryss, 
samtidig som en T-kryssløsning regnes som en mindre trafikksikker løsning enn rundkjøring. 
Dimensjoneringsklassen på vegen i tunnel øst for Bogen endres til H1 og 60 km/t, ned fra H3 
og 90 km/t litt før tunnelåpningen. Sammen med utløpet fra tunnel til veg i dagen får bilistene 
et tydelig varsel om at vegsituasjonen endrer seg, og gjør dem forberedt på rundkjøringen som 
kommer ca. 200 m etter tunnelåpningen. 

6.4 TS-revisjon 
Det er utført en TS- revisjon (trafikksikkerhetsrevisjon) hvor tegningshefte datert 31.05.2016 ble 
benyttet som grunnlag. Avvik, feil og merknader som er framkommet er rettet opp og innarbeidet i 
planen.  

6.5 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 
Strekningen er på til sammen ca. 9,3 km og innehar 5 kulvert, 4 bruer og 1 tunnel på ca. 2,3 km.  
 
Profil 15500 - 16225 
Parsellen starter like før bru over Strandelva. Det bygges ny bru på 30 meter for hovedvegen, i forhold 
til dagens som er 13 meter. Ny hovedveg blir lagt litt sør for dagens E10. Dagens veg vil 
nedklassifiseres og fungere som lokalveg og adkomst til både Ånesveien og Sporet. I tillegg videreføres 
den med bru over Strandelva og fortsetter inn Niingsveien (parsell 16).  Dagens gang- og sykkelveg vil 
bestå slik den er i dag. Det legges en tredje veg på sørsiden av ny hovedveg, med tilhørende fortau. 
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Denne kobles sammen med dagens E10 i utkanten av Bogen (parsell 16), og skal betjene lokaltrafikk 
som skal kjøre den gamle traseen, samt boligområder i utkanten av Bogen.  

 
Figur 16: Plan og profiltegning gjennom Bogen 

 
Øst i Bogen sentrum reguleres det rundkjøring som kobler til seg omlegging av dagens E10, ny 
hovedveg og Bergvikveien. Mellom Bergvikveien og kjøpesenteret etableres det kollektivknutepunkt. Ny 
hovedveg fortsetter 200 meter før den går inn i tunnelportalen. I krysset Geitbogveien/Bergvikveien vil 
sistnevnte veg legges om litt og vegen etableres over tunnelportalen, Sporet vil gå over tunnelen i 
samme trasé som i dag. Bestemmelsene sikrer at det etableres støytiltak i forbindelse med tiltaket. Det 
er skissert en støyskjerm, merket blått på kart over.  
 
Profil 16225– 18610 
Vegen går inn i portal ved profil 16225. Portalens lengde er ca. 50 meter til påhugg W. Ved påhugg R 
på profil 18570 etableres en portal på ca. 40 meter.   
 
Profil 18610 – 19150 
Akkurat ved utgangen av tunnelportalen blir det skjæring på ca. 10 meter høyde. Vegen legges så på 
fylling mellom profil 18750 og 18890. Her etableres det kulvert for driftsveg. Videre går vegen i en ny 
stor fylling med kulvert til adkomstveg for bebyggelse mot nord.  
 

 
Figur 17: Skjæringer og store fyllinger mellom profil 18540 og 19050. 

 
Profil 19150 – 19900 
Mellom profil 19150 og 19250 planlegges det fotopunkt for begge kjøreretninger. Vegen legges videre 
på fylling før den går over i skjæring gjennom hele påfølgende kurve.  

 
Figur 18: Fotopunkt og utkikksplass ved profil 19100 

 
Profil 19900 – 20650 
Vegen fortsetter på sørsiden av Jansbakken, like nord for dagens E10. Det legges opp til både fyllinger 
og skjæringer på dette strekket. Det søkes dispensasjon fra kulturminneloven for kulturminne sør for 
ny veg (#50), ved profil 20250, hvor skråningsutslaget vil beslaglegge deler av det.  
 

 
Figur 19: Plan og profiltegning mellom profil 19750 og 20550 

 
Profil 20650 - 21400 
Ny E10 krysser dagens E10 som blir lagt i kulvert under ny veg. Det etableres avkjøring fra ny hovedveg 
til gammel hovedveg, som vil bli nedklassifisert. Øst for koblingsvegen ligger det to kulturminner, #52 
og #53, som det søkes dispensasjon fra kulturminneloven for.  
 

 
Figur 20: Kulturminnene ligger øst for koblingsveg. Både på nord- og sørsiden av ny E10 
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Profil 21400 - 22200 
Eksisterende E10 ligger like nord for ny hovedveg. Vegen må flyttes noe mot nord for ikke å komme i 
konflikt med skjæring fra ny veg. Det er planlagt rigg og deponiområder både vest, sør og nord for 
denne vegen. Ny E10 varierer mellom å ligge i skjæring og på fylling. Forbi bebyggelse på profil 22150, 
ligger vegen med ca. 4 % stigning. Arealet mellom de to vegene erverves, med unntak av bebyggelsen 
som ligger der. 

 
Figur 21: Plan og profiltegning mellom profil 21300 til 22050 

 
Profil 22200 - 22900 
På grunn av skjæring for ny E10 blir fritidsbolig sør for profil 22310 berørt. Bebyggelsen innløses. Det 
legges til rette for busstopp i begge retninger på dagens E10. Dagens hovedveg stenges og tilbakeføres 
til LNFR-formål mellom avkjørsel til bebyggelse, nord for profil 22650, og ny E10.  
 

 
Figur 22: Kryss på plan og profiltegning viser bebyggelse som innløses og vegstrekning som tilbakeføres 

 
Profil 22900 - 24350 
Vegen følger dagens veg fra profil 22950. Busslommer etableres etter H3-standard.   
 

 
Figur 23: Plan og profiltegning profil 22900 – 23650 

 
Sving rettes ut og det etableres ny bru ved profil 24350.  
 

 
Figur 24: Plan og profiltegning profil 23650 – 24350 

 
Profil 24350 - 24835 
Dagens bussholdeplass ved innkjøring til Snubbaveien opprettholdes og utvides, slik at den enklere kan 
betjene busser i begge retninger.  
 

 
Figur 25: Plan og profiltegning frem til profil 24835, hvor parsellen slutter 

 

7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 
Ikke-prissatte tema som naturmangfold, naturressurser, herunder reindrift, landskap og 
nærmiljø/friluftsliv er konsekvensutredet. I tillegg til KU for prissatte tema.  

7.1 Framkommelighet 
Ny E10 vil gi god framkommelighet med høy standard, hvor dimensjonerende fartsgrense er 90 km/t. 
Traseen er fremtidsretta og vil gi betydelig innkorting, redusert reisetid og høyere hastighet. Vegen har 
stigningsforhold som er innenfor kravene til gjeldende standard. Ny E10 eliminerer 
fremkommelighetsproblemer for tungtrafikk på glatt føre, og de skredutsatte områdene unngås med 
omlegging av veg i tunnel. Forholdene for lokaltrafikk, gående og syklende forbedres også med tanke 
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på sikkerhet og framkommelighet. Ny trase for E10 gir god måloppnåelse i henhold til målene for 
prosjektet.  

7.2 Tiltak på avlastet veg 
På grunn av at ny veg bygges delvis nord for dagens E10 på parsellen, vil eksisterende E10 bli betydelig 
avlastet og skal omklassifiseres. Det er ikke planlagt noe videre tiltak på denne avlastede vegen.  

7.3 Naboer 
Berørt bebyggelse 
Det er ikke annen bebyggelse som blir berørt eller som må flyttes som følge av tiltaket, annet enn de 
som blir innløst. 
 
Innløsning av bebyggelse 
Garasje i Bogen sentrum, mellom ny hovedveg og samleveg ved profil 15950, blir innløst. Denne blir 
liggende inne i skråningsutslaget for ny lokalveg.   
 
Uthus ved dagens E10 vil også bli innløst som følge av ny veg.  
 
Ved profil 20850 kommer fylling fra ny veg helt inntil huskroppen på driftsbygning på NAF-banen. 
Huset forslås innløses, men et alternativ kan være flytting til en annen lokasjon.  
 
Som følge av en rekke tiltak i nærheten av fritidsbolig ved profil 21200 forslås også denne innløst. Den 
delen av eiendommen hvor bebyggelsen står omdisponeres nå til permanent deponi.  
 
Ved profil 22200 kommer fritidsbolig i konflikt med skjæring til ny veg. Bebyggelsen på eiendommen 
innløses.  
 
Avkjørsler 
Store deler av parsellen går i terreng hvor det ikke er veg i dag. Avkjørsler er regulert etter behov og 
vegnormal. Flere avkjørsler stenges og samles på lokalveg eller dagens E10, før de føres ut på nytt 
hovedvegsystem.  
 
Vannforsyning 
Det er kommet 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. Oppfølging av vannforsyning er sikret gjennom planens 
bestemmelser.  
 
 
 

Støy og vibrasjoner 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 ligger til grunn for 
støyberegningene. På strekningen fra tunnel Lenvik – Snubba er det beregnet støy langs den nye 
veglinjen. Det er 19 bygg som kommer innenfor gul sone, samt 2 som kommer innenfor rød sone. Det 
meste av disse byggene er boliger og fritidshus. Av de byggene i rød sone er det to boliger som blir 
benyttet som fritidsboliger. 
 
Tabell 2: Oversikt over støyberørte boliger, parsell 17. 

 

 

 
 
Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 
Støyskjerm bør etableres i Bogen sentrum for å skjerme nærliggende bebyggelse og sentrumsområdet 
som sådan. Denne må prosjekteres i byggeplanfasen. Støyskjerming gjennom Bogen forutsettes at blir 
byggesaksbehandlet.  
 
Boligene i gul støysone vil bli vurdert for støytiltak for demping av vegstøy på utendørs oppholdsareal i 
form av lokale tiltak, slik som eksempelvis skjermvegg inntil bolig på utendørs oppholdsareal eller 
skjerming på veranda i form av glassfelt over rekkverk og tetting av rekkverk. Dette er sikret i planens 
bestemmelser og vil bli detaljert nærmere i byggeplanfasen.  

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. 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 
I Bogen legges det godt til rette for myke trafikanter. På resten av parsellen vil dagens E10 bli 
nedklassifisert og få mindre trafikk. Dette vil være positivt i forhold til å benytte vegen til gange og 
sykkel.  

7.6 Barn og unge 
§ 5.1 i Plan- og bygningsloven – Kunnskapsgrunnlaget og involvering i planprosessen 
Det er gjennomført friluftslivskartlegging i regi av kommunen og Fylkeskommunene i perioden 2014-
2016. Informasjon fra disse er hentet fra naturbase, samt friluftslivskoordinatorer i Fylkeskommunen 
og utredere for disse kartleggingene. 
 
§ 4.1 i Plan- og bygningsloven 
I Bogen sentrum vil det bli lettere å krysse vegen med nye fortaus-løsninger og gangfelt. Rundkjøring 
vil få ned hastigheten ved kryssing av veg i plan. Ut over dette vil planen få liten innvirkning for barn og 
unge særskilt, da planen ikke er i nærheten av skole eller barnehage.  

7.7 Kollektivtrafikk 
Det etableres lokalt kollektivknutepunkt i Bogen som binder sammen kollektivtrafikk fra ny E10 med 
andre linjer som kjører på sekundærvegnettet. Det er satt krav til nærmere detaljering av 
kollektivknutepunktet i byggeplanfasen.  

7.8 Landskap/bybilde 
Samlet vurderes tiltaket å gi stor (---) negativ konsekvens for landskap for parsellen. 

Av særlig betydning for landskapsbildet er etablering av to tunnelportaler med tilhørende tekniske og 
sikkerhetsrelaterte installasjoner i Bogen, som vil skape svært betydelige brudd i landoverflaten og som 
vil være svært visuelt fremtredende. To påhuggsområder i samme landskapsrom innebærer at tiltaket 
vil være synlig fra flere vinkler. At tiltaket vil være synlig fra store deler av fjordens landskapsrom 
forsterker den negative virkningen ytterligere.  

Ved Lenvika vil dagens veg bli liggende. Dette innebærer at strandsonen forblir som i dag. Dette 
innebærer samtidig at den planlagte vegen bidrar til at mer areal anvendes til vegformål og at et 
område, som i dag ikke er influert av vegtiltak, fragmenteres. Tiltaket skaper et brudd i åsryggen 
Lenvikhøghaugen, som i dag fremstår som en uavbrutt ramme omkring kulturlandskapet, og avskjærer 
med dette Lenvika fra det omgivende skogsområdet og har en særlig negativ virkning. Tiltaket 
innebærer samtidig et brudd i kontinuiteten av forvaltningen av området som svekker synligheten av 
sammenhengen mellom ressursgrunnlaget og aktiviteten i området. At tiltaket vil være synlig fra store 
deler av fjordens landskapsrom forsterker den negative virkningen. 

Etter å ha passert over Lenvika og mot Snubba blir vegen liggende stedvis så å si parallelt, men høyere 
enn dagens E10. Tiltaket bidrar dermed til å fragmentere det skogkledte området som i dag ikke 
omfatter vegtiltak, og dermed svekkes landoverflatens enhetlige preg. I siste del av sekvensen, øst for 
Snubbakollen og frem til parsellgrensen og Hålogalandvegprosjektets østlige avslutning, ligger den 

planlagte vegen i eller nær dagens trasé. Her svekker tiltaket de landskapelige karaktertrekkene i 
begrenset grad. 

Avbøtende tiltak og hvordan det er ivaretatt i planleggingen 
Det er utarbeidet en formingsveileder for E10/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.  
 
• I Bogen bør fyllingen som veganlegget ligger på utformes og bearbeides slik at den forsterker 

landskapelige karaktertrekk, som i dag delvis er slettet. Dette gjelder særlig i sørlig del av vika. 
Uberørt strandsone i Bogen bør ikke omfattes av ny utfylling. 

• Ved Lenvika bør veglinjen finjusteres for å redusere visuelt fremtredende fjellskjæringer. 
• Ny veg bør i større grad følge eksisterende trasé mellom Bogen og Snubba, og det bør utredes 

videre hvor tidlig ny E10 kan slutte seg til dagens trasé. 
• Omfattende terrenginngrep kan unngås ved at ny E10 i større grad ligger langs med en forsenkning 

i terrenget. 
 
Veglinja er forsøkt lagt utenfor dyrka mark og fjellskjæringer er derfor ikke til å unngå, også ved 
Lenvika. Ny veg legges med en vegstandard som krever færre svinger, noe som elimineres på 
strekningen. Eksisterende E10 vil fungere som lokalveg og som adkomst til boliger, da det ikke er 
ønskelig med mange avkjørsler på ny veg. Det er jobbet mye med linjetilpasning i prosjektet for å få 
best mulig terrengtilpasning.  

7.9 Nærmiljø/friluftsliv 
Samlet vurderes tiltaket å gi middels (--) negativ konsekvens for nærmiljø og friluftsliv på parsellen. 
 
I Bogen vil tiltaket medføre beslaglegning av et betydelig areal i et trangt landskapsrom med liten 
avstand mellom bebyggelsen. Spesielt vil tunnelpåhugget og ny trasé frem mot dette representere et 
nytt storstilt fremmedelement både visuelt og støymessig for beboerne og brukerne av disse områdene. 
Tiltaket vil beslaglegge fjærområder som brukes til fjæreaktiviteter. Det planlegges med en 
strandpromenade på utsiden av vegen. Dette kan tilgjengeliggjøre disse områdene i noen grad, men det 
forventes at bruken endres. 
 
Det forventes ikke at friluftslivsområdet tilknyttet Strandvatnet vil bli påvirket i betydelig grad.  
 
For brukere av områdene nord av Lenvika vil tiltaket fremstå som et fremmedelement for disse 
områdene, både visuelt og støymessig. Spesielt vil brukere av en fritidseiendom få tiltaket nært inntil 
eiendommen, noe som vil medføre kvalitetsforringelse av denne.   
 
Videre mot øst vil tiltaket medføre at enkelte av skogstiene, driftsvegene og lokalvegene vil bli avskåret. 
Dagens E 10 vil opprettholdes som lokalveg på deler av strekningen og vil bidra med at tilgangen til 
eiendommer vil opprettholdes. For bebyggelsen på strekningen vil enkelte hus bli betydelig negativt 
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påvirket gjennom redusert avstand til hovedveg, arealbeslag av eiendommer eller at de får veg på to 
sider av boligen. 
 
Tiltaket medfører at dagens E 10 mellom tunnelpåhugget i Bogen og noe innover langs Østervikelva blir 
betydelig trafikkavlastet, noe som vil representere en betydelig forbedring av dagens situasjon for 
nærmiljø og friluftsliv langs denne strekningen. Områdene vil oppleves som betydelig roligere enn i 
dagens situasjon og øke kvaliteten for nærmiljøet. Dette gjelder også områdene med bebyggelse, 
barnehage, gamle skolen og lekeområder i Bogen øst, samt bebyggelsen i Lenvika. 
 
Virkninger i anleggsfase 
I Bogen vil tiltaket berøre områder som er preget av dagens E 10 og tett bebyggelse med boliger, 
næringsområder og servicefunksjoner for bebyggelsen. Anleggsarbeidene vil medføre betydelig 
aktivitet i disse områdene, og vil representere betydelige inngrep både visuelt og i form av støy, 
omkjøringer, uoversiktlig trafikkbilde, samt barriereeffekten tiltakene medfører. Arbeid med 
tunneldriving vil forsterke omfang og varighet av arbeidene. 
 
Friluftslivsområdene ved Strandvatnet vil bli påvirket av tiltakene i liten grad. Områdene kan tidvis bli 
påvirket av noe økt støy, uten at dette medfører betydelig kvalitetsforringelse eller endret bruk av disse 
områdene. 
 
For resten av parsellen vil anleggsarbeidet medføre tidvis ekstra støy og kvalitetsforringelse.  
 
Avbøtende tiltak og hvordan det er ivaretatt i planleggingen 
• Etablere gjennomgående gang/sykkelvei langs strandlinjen, på utsiden av veien gjennom Bogen. 

Dette vil redusere negativ påvirkning av tiltaket, men vil ikke alene være nok til å redusere 
konsekvensen her. 

• Etablere gang- og sykkelsti over broen i Bogen. Dette vil forbedre forholdene for gående og 
syklende, men vil ikke alene være nok til å redusere konsekvensen her. 

• Legge inngangen til tunellportalen i Bogen i en løsmassekulvert. Dette vil begrense den visuelle og 
støymessig negative påvirkningen, uten at dette er alene nok til å redusere konsekvensen. 

• Gjennomføre særskilte støytiltak i Bogen. Dette vil begrense omfanget i noen grad, men ikke i slik 
grad at konsekvensgraden endres 

• Opprettholde veitilgangen til hyttene ved Østervikvatnet. Vil redusere omfanget, men ikke i slik grad 
at konsekvensgraden endres 

 
Det er regulert fortau langs strandlinjen gjennom Bogen, samt over Strandelva. Tunnelportalene vil 
trolig bli lagt i løsmassekulvert, men videre detaljering av planen vil se på hvordan disse etableres. I 
forhold til støytiltakene så er disse sikret i bestemmelsene og vil gjennomføres. Vegtilgangen er 
opprettholdt for hyttene på både vest- og østenden av Østervikvatnet.  

7.10 Naturmangfold 
Samlet vurderes tiltaket å gi liten (-) negativ konsekvens for naturmangfold på parsellen. 
 

Eksisterende veg skal oppgraderes med ny bru over Strandelva. Det er sannsynlig at tilslamming fra 
anleggsfasen vaskes ut på sikt, og ved opphør av forstyrrelser fra anleggsfasen vil omfanget av tiltaket i 
driftsfasen være lite negativt. Konsekvensen for tiltaket i Bogen vil for driftsfasen være liten negativ.  
 
Ved Høghågen vil anleggsbeltet gjøre arealbeslag på ca. en fjerdedel av slåttemarkslokaliteten som er 
registrert her. Selv om selve vegen med skjæringer ikke dekker så stort areal vil kjøring med tunge 
kjøretøyer og annen aktivitet i anleggsbeltet kunne påvirke jordstruktur og forringe lokaliteten. En 
lokalitet ved Snubbaelva er registrert som funksjonsområde for oter (VU) og berøres av anleggsbeltet. 
Funksjonsområdet er imidlertid stort, og det er lite sannsynlig at tiltaket vil ha noen virkning for oterne 
i området i driftsfasen, sammenlignet med nullalternativet.  
Tiltaket vil ligge høyt i terrenget og på store fyllinger langsmed skråningen. Disse vil utgjøre barrierer 
for vilt i skogen. Store arealbeslag i områder som er lite berørt fra før gjør sammen med disse 
barrierene at omfanget blir middels negativt for delområdet og med det gir middels negativ 
konsekvens.  
 
Virkninger i anleggsfase 
Strandelva er funksjonsområde for sjørøyebestanden i Strandvatnet, og anleggsaktiviteten som følge av 
oppgradering av eksisterende veg og bygging av ny bru kan forstyrre fisken. Problemer med 
nedslamming forventes imidlertid ikke i særlig grad, siden tiltaket ligger helt i utoset av elva, og 
utvaskingseffekten i sjøen vil bli stor. 

Slåttemarka i Høghågen vil også påvirkes av anleggstrafikk og kjøring med tunge kjøretøy i 
anleggsfasen. Dette fører til arealbeslag og forringing av lokalitetens kvaliteter gjennom pakking av 
jord og kjørespor. Disse effektene forventes å vedvare inn i driftsfasen. 
Støy og menneskelig aktivitet i forbindelse med bygging av ny veg og tunnel vil kunne føre til 
forstyrrelser på vilt og fuglelivet i løvskogen ovenfor eksisterende veg. I anleggsfasen vil tiltaket 
primært berøre vanlig forekommende spurvefugler som hekker i influensområdet. 
 
Tiltaket krysser flere bekker som drenerer til Østervikselva, som også har en bestand av elvemusling 
(VU). Dette gir en økt fare for nedslamming, uhellsutslipp og høy partikkelmengde i vannet, noe som 
kan skade både elvemuslingene, fisken i elva og andre vannlevende organismer. 
 
§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 
Bogen er et relativt tettbebygd område. Niingen kraftverk utnytter fallet mellom Niingen og 
Strandvatnet, og kraftledninger fra dette kraftverket går gjennom området. Sentrumsområdet har noen 
industribygg, og eksisterende veg går på fyllinger langs strandsona. Ut over dette består inngrep i 
området av landbruksarealer, granplantefelt og spredt bebyggelse. Tiltaket vil gi økt økologisk 
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belastning for Strandvatnet og Strandelva som er anadromt vassdrag og for liene ovenfor bebyggelsen 
mot Snubba og Østervikselva. Det legges opp til avbøtende tiltak for å redusere påvirkningen (se kapitel 
10.4 om Ytre miljøplan).  Den samlete belastningen vurderes ikke å være i strid med forvaltningsmålene 
for naturtyper og arter (naturmangfoldloven §§ 4 og 5) og heller ikke gi vesentlig skade på 
naturmangfoldet som tilsier at ny veg ikke kan bygges i foreslått trase.  
 
§ 9 Om føre‐var‐prinsippet 
Statens vegvesen har fått utarbeidet konsekvensutredning som gir god oversikt over naturverdiene i 
området og virkninger av planen. Vi anser kunnskapen om naturtyper, arter, vannmiljø og effekter av 
tiltaket i planområdet som tilstrekkelig god. Føre‐var prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse. 
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse og § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Virkninger i anleggsfasen 
Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende tiltak er aktuelt. 
Kostnader for å redusere miljøforringelse blir innarbeidet ved oppfølgning av punkter til Ytre Miljøplan. 
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. 

7.11 Kulturmiljø 
Samlet vurderes tiltaket å gi middels (--) negativ konsekvens for kulturminner på parsellen. 
 
Innvirkning i anleggsfasen vil medføre varige tilstandsendringer som vil permanent forringe 
kulturmiljøene «Sandberg», «Jansbakken» og «Fortebakken» i betydelig grad. For de øvrige miljøene 
som ligger innen anleggsbeltet får tiltaket liten negativ konsekvens.  
 
Samlet sett forventes tiltaket å få middels negativ konsekvens for kulturminneverdier i parsell 17. 

Virkninger i anleggsfase 
Kulturminneverdier i området står i fare for å skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Deler av 
kulturmiljøene «Fortebakken», «Jansbakken», «Sandberg», «Lågsnubba», «Snubba» og «Høgli» ligger 
nær veg/skråningsutslag og kan bli forstyrret i anleggsfasen.  
 
Avbøtende tiltak 
Man har i planleggingsfasen, så langt det har latt seg gjøre, lagt veglinja utenom automatisk fredede 
kulturminner for parsellen. Det vises til konsekvensutredning for nærmere beskrivelser av avbøtende 
tiltak per kulturmiljø. 
 
For kulturminnelokaliteter markert i planen som hensynssone H570_1 (deler av lokaliteten) kan sikring 
av kulturminnene i anleggsperioden, med sperregjerder eller lignende, forhindre direkte forstyrrelser av 
kulturminnene.  

For automatisk fredete kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med vegtiltaket, markert i planen 
som bestemmelsesområder #51, #52, #53, #55 og #56 (Id 214778, 214780, 214781, 221132 og 
214765 i Riksantikvarens database Askeladden), skal det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven.  

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

7.12 Naturressurser 
Samlet vurderes tiltaket å gi middels (--) negativ konsekvens for naturressurser på parsellen. 
 
Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med de nasjonale og regionale målene for 
reduksjon av omdisponering av jordbruksareal. Ca. 18 daa med fulldyrket jord og 3,7 daa med areal 
registrert som innmarksbeite vil bli omdisponert dersom areal innenfor planområdet blir permanent 
beslaglagt. Videre kan 47 daa av potensielt dyrkbar jord utgå dersom areal innenfor planområdet blir 
beslaglagt permanent. 
 
Områder for utmarksbeite vil bli berørt. Ny veg anlagt i utmarksområder kan medføre fare for beitedyr.  
 
Veganlegget vil medføre beslag av skog, hovedsakelig løvskog, men også plantefelt av gran. Flere 
kjøretraséer og traktorveger fra jordbruksområdene ved Dragvik og opp i utmarka vil bli avskåret av ny 
veg.  
Områder for utmarksbeite vil bli berørt. Ny veg anlagt i utmarksområder kan medføre fare for beitedyr.  
 
Virkninger i anleggsfase 
Arealbeslag av jordbruksjord og skog vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom arealene i stor 
grad blir permanent beslaglagt. For planområde frem til tunnel vil ny vegtrasé i anleggsfasen medføre 
beslag av jordbruksjord, rydding av skog, avskjæring av adkomstveger til innmark og utmark, samt 
virke forstyrrende på beitedyr.  
 
Det forutsettes at uttak av skog og drift på nærliggende jordbruksareal skal kunne gjennomføres i 
anleggsfasen. 
 
Reindrift  
Beiteområder for rein vil bli berørt vest på tunnelpåhugg i Dragvik. Den nye vegen vurderes å ha svært 
stor negativ konsekvens for reindriften i dette området.  
 
Avbøtende tiltak 
Unngå bruk av autovern som kan blokkere eller fange rein. Det bør etableres slake skråninger, og 
rasteplasser bør unngås på strekninger hvor man vet rein ferdes.  
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7.13 Massehåndtering 
Det er forventet et betydelig masseoverskudd på denne parsellen på grunn av tunnelarbeidet. Massene 
vil hovedsakelig håndteres i deponier knyttet til andre parseller, men det er lagt opp til tre mindre 
deponi på denne parsellen. Dersom behovet viser seg å være større enn forventet, settes det i gang 
arbeid med å finne egnede lokaliteter, uavhengig av denne reguleringsplanen. 
 
Rigg og deponi 
For å sikre hånderting av overskuddsmasser er det avsatt arealer i planforslaget for midlertidige rigg- 
og deponiområder, samt tre mindre permanente deponi. 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. 
 

 
Figur 26: Oversiktskart over deponiområder og anleggsbelte for parsellen 

 
Virkninger og avbøtende tiltak av rigg og deponi 
Landskap 
Virkningen vil hovedsakelig være midlertidig forutsatt at områdene sett i stand igjen etter endt bruk. 
For de permanente deponiene legges store deler av under nye vegsystemer og innklemte områder 
mellom veger. Disse vil således få liten negativ virkning for landskapet isolert sett.  
 

Naturmangfold 
Det nederste deponiet nedenfor ny fylling ved Lågsnubba gir fare for forurensing til Østervikelva. 
 
Nærmiljø og friluftsliv 
Like sørvest for Østervikvatnet vil deponiene sperre av en drifts-/skogsveg brukt av enkelte hytteeiere 
og andre brukere av populære utfartsområder rundt Østervikvatnet. I anleggsfasen vil denne være av 
avstengt og det vil være betydelig støy fra deponiene. Disse deponiene vil også komme nær 
bebyggelse, og disse vil bli betydelig negativt berørt. 

De tre nordligste deponiene er planlagt på nordsiden av dagens E 10. Disse vil påvirke bebyggelse 
tilknyttet Leinvikmarka i noe grad, og enkelte av boligene som ligger ned mot dagens E 10 vil bli 
betydelig berørt av støy og arealbeslag av omliggende områder. 

 
Kulturmiljø 
Deponi D30 - Snubba overlapper og vil komme i direkte konflikt med kulturmiljøene «Sandberg» og 
«Høgli», noe som kan bidra til å skade eller ødelegge kulturminneverdier i disse områdene. Kulturminne 
Id 214780, som er en tuft etter en storgamme/fellesgamme, kommer i direkte konflikt med deponiet 
og forventes ødelagt av tiltaket. Betydelige verdier i miljøet står i fare og kulturmiljøet som helhet kan 
forringes i betydelig grad. Kulturmiljø «Høgli» og kulturminne Id 214765 vil komme i direkte konflikt 
med deponiet og forventes ødelagt av tiltaket.  

7.14 Geologi/grunnforhold 
Bergskjæringen og påhuggsområdene må sikres med bolter, nett og sprøytebetong, samt bred grøft for 
å hindre eventuelt nedfall og nå vegen, og sikringsmengder antas å bli som for vanlig bergskjæringer. 
På grunn av mulighet for en del bergspenninger i tunnelen, må det påregnes noe økt sikring i 
tunneldelen. 
 
Det er ikke funnet spesielle geotekniske utfordringer på denne strekningen, men kompletterende 
undersøkelser i byggeplanfasen må vurderes nærmere. Særlig gjelder dette for området i sjøen i Bogen, 
hvor fylling er blitt større enn når geoteknikk ble vurdert.  
 
Ny veg er i store deler prosjektert på fylling, men det forkommer også en del skjæringer. På flere 
plasser er fyllingene store og det vil oppstå setninger på maksimalt 29 cm.   

7.15 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet 
 
Sammendrag av helhetlig risikobilde for parsell 17 
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). 
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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 registrert mange på eksisterende E10 på denne strekningen; 60 ulykker 
på 38 år. Det er i gjennomsnitt over to ulykker hvert år. Det er 70 og 80 km/t på strekningen. Ulykkene 
er både utforkjøring på høyre og venstre side, påkjørsel bakfra, møteulykker ved forbikjøring og 
svinging. Det er flere MC-ulykker og sykkelulykker. Det er kun en ulykke med dyr involvert, selv om 
strekningen har kryssing av elg på flere steder. Det er flere ulykker med fotgjengere. 
 
Dersom veganlegget bygges etter dagens standard, vil det ikke medføre noen utstrakt risiko når det er 
ferdig.. Utbyggingen vil gi en bedre ulykkes- og hendelsessituasjon 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.  
 
I tillegg til hendelser på vegen vil det være risikomomenter også knyttet til anleggsfasen. Det er særlig 
påpekt at det bør vises hensyn i forbindelse med Strandelva i Bogen, da det er et anadromt vassdrag. 
Mulig elvemusling i elvene. Rigg og drivstoff/olje kan forurense elv og vann i anleggsfasen. Det er også 
identifisert at det bør gjennomføres tiltak for å hindre viltpåkjørsler og for å redusere støynivået for 
boliger.  Tiltak for å avbøte mulige hendelser er sikret i bestemmelsene ved at tiltak skal følges opp i en 
miljøoppfølgingsplan. Støytiltak er også sikret gjennomført i bestemmelsene til planen.  

8 Gjennomføring av forslag til plan 

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

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

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 bru. Arbeid med kulverter og evt 

skjæringer.  
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.  Arbeid 
på eksisterende veg med rundkjøring i sentrumsområde. 

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

Høyspent- og lavspentledninger som krysser eller er nær 
veganlegget. 

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

Tema Problemstillinger/vurderinger 
Støy  Støyskjerm i Bogen og andre skjermingstiltak for berørt 

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. 

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

 Strandelva er særlig sårbar resipient og tunneldrivevann må 
etter enkel rensing ikke ledes rett ut i Strandelva. Det må ledes 
til god infiltrasjon i terreng eller etableres tilstrekkelig god 
rensing som sikrer god vannkvalitet i elva også i anleggsfasen. 

Naturmangfold  Graving og anleggsarbeid i Strandelva bør skje utenom tida for 
utvandring av smolt og oppvandring av gyteklar anadrom fisk 

 Det må sikres en buffersone mot Strandelva for å minske 
påvirkningen på elv og kantsone.  

 Der ny E10 krysser Strandelva 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 sikres 
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for å hindre ferdsel i båndlagte soner. 

 

9 Oversikt over innspill i forbindelse med varsel om reguleringsplanstart 

9.1 Innspill fra Evenes kommune 
Innspill fra Evenes kommune 30/11-15 Kommentar SVV 
1. Ivareta sikker og god adkomst til Evenes flyplass og 

eksiterende og planlagt næringsareal i området. 
2. Gangveiløsninger må også sikres i dette området. 
3. Ved konsept 3 må kryss legges nær Evenes flyplass. 
4. Innspill fra Forsvarsbygg om at kurvatur for E10 

langs Evenes flystasjon må ivaretas.  
5. Forsvaret har også behov for direkte adkomst fra sitt 

anlegg til E10 for bruk i krise. 
6. Gang og sykkelvei må utredes ved kryss 

E10/Fv724/Fv722. 
7. Evenes kommune anbefaler øvre trase med tunnel 

gjennom Dragvikfjellet.  
8. Kollektivstopp ved veikryss til E10 må da 

tilrettelegges. 
9. Etablere rasteplass ved Laksåmarka. 
10. Hensynta støyproblematikk ved friluftsområdet 

Niingen/Strandvann og for bebyggelse i Bogen. 
11. Etablere adkomst til Bogen Sentrum i Bogen. 
12. Kollektivstopp etableres i Bogen nær opptil kryss, for 

busser. 
13. God tunnelsikring ved eks brann/ulykker o.l. 
14. Sikre god adkomst for omkjøringsvei til Østervik-

Bogen. 
15. Tilrettelegge parkering og adkomstveier til 

friluftsliv/rekreasjon Eks. Osmarka og Laksåmarka. 
16. Forhindre elgpåkjørsler. 
17. Sikre god adkomst for grunneiere til utmark. Eks 

området Evenes-Dragvik. 

10.  Tatt til følge og følges opp i det videre planarbeidet. 
Støyskjermer må etableres øst for ny E10.  
11. Tatt til følge. Adkomst til sentrum er sikret i planen. 
12. Tatt til følge. Kollektivknutepunkt er regulert i sentrum. 
13.  Krav til brannsikring og andre sikringstiltak for tunneler er 
innarbeidet i vegnormaler og EU-direktiv. 
14.  Tatt til følge. Snubbaveien og dagens E10 kan fungere som 
omkjøringsveg med gode avkjøringsmuligheter.  

 

9.2 Innspill fra berørte, Evenes kommune – parsell 17 
Mimenr Dato Avsender Gnr/Bnr Sak Svar  

15/200
838-1 

16/10-15 Dagmar Roll 
Valen 

27/16 Forbedring for av 
vegstrekningen E10 
Snubba slik at 
sikkerheten for de som 
bor der blir bedre. 
Ønsker kjørbar (traktor, 
gravemaskin) 
undergang under ny veg 
til utmarksveg ned til 
Østervikvannet. 
Parkeringsplasser må 
opprettes for brukere av 
utmark og buss. 
Belysning på samme 

E10 forbedres med 
breddeutvidelse og 
oppgraderes til H3 
standard. Undergang er 
planlagt ved vestenden av 
Østervikvatnet. Parkering 
er ikke regulert. Lokal 
støyskjerming vil bli 
vurdert i det videre 
arbeidet. 

strekka. 
Støydemping for de som 
blir berørt av ny veg. 

15/200
838-2 

06/11-15 Per Martin 
Langseth 

26/16, 17 
og 42 

Tilrettelegging av 
adkomst til 
skogteigene. 
Ivareta vannforsyning til 
brønn. 

Det er regulert to 
kulverter nord for 
Gulljorda. Hensynet til 
vannforsyning er sikret i 
bestemmelsene.  

15/200
838-5 

24/11-15 Hans-Martin 
Hanssen 
m/flere 

26 Ivareta private brønner 
og vannkilder og sikres 
mot forurensning. 
Oppsatte grensemerker 
må registreres og 
sikres.  
Etablere adkomster til 
skogsteigene. 
Hensynta vilt- og 
husdyr. 

At brønner og vannkilder 
tas hensyn til er sikret i 
bestemmelsene til planen. 
Grenser registreres 
dersom de er innenfor 
planområdet.  

15/200
838-6 

26/11-15 Karin Olsen og 
Bjørn Strand 

 Forslag om å legge E10 
i tunnel gjennom Bogen. 

Innspill ikke tatt til følge. 
Vegen vil gå i tunnel frem 
til sentrum, men ikke 
utenfor sentrum. 

15/200
838-7 

24/11-15 Birger Lenvik 26/3 Fremtidig vannforsyning 
må sikres/ivaretatt. 
Undergang for å komme 
til 3 teiger. 
Ønsker ikke rasteplass 
ovenfor gårdene. 
Viltstengsel/over-gang 
mellom 
glattkjøringsbane og 
Jansbakken. 

Innspill delvis tatt til 
følge. Hensynet til 
vannforsyning er sikret i 
bestemmelsene til planen. 
Undergang er regulert 
nord for Gulljorda. 
Rasteplass/fotopunkt er 
plassert ved utgangen av 
tunnelen. Viltovergang er 
ikke regulert, men 
hensynstatt i 
planleggingen. 

15/200
824-11 

24/11-15 Tove Strømdal 26/36 Ivareta vannforsyning/ 
Brønn i Trolldalen.  

Innspill tas med i videre 
planlegging. Hensynet til 
vannforsyning er sikret i 
bestemmelsene til planen. 

15/200
838-13 

26/11-15 Indre Evenes 
Grunneierlag 

Gårdene 
26,27,28 
og 93 

Sikring av trekkveier for 
elg. 
Østervik vassdrag er 
vernet pga rødlistet 
elvemusling funnet. 
Miljø hensyn må 
ivaretas. 
Gytebekker ivaretas ved 
at rørføringen ved ny 
veg legges på en slik 
måte at ørret kan 
passere uhindret. 

Innspill tas med i videre 
planlegging, Trekkveiene 
er sikret med slake 
skråninger. Miljøhensyn 
er sikret i 
bestemmelsene. 
Ivaretakelse av 
gytebekker gjennomføres 
i byggefasen.  

15/200
838-18 

30/11-15 Snubba 
Grendelag 

 Dagens veikryss mellom 
Snubbaveien og E10 må 
opprettholdes. 
Sikker tilgjengelighet til 

Innspill delvis tatt til 
følge. Veikryss 
opprettholdes i øst. 
Lokale skjermingstiltak 
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eiendommene på begge 
sider av ny E10 må 
opprettholdes.  
Støytiltak for de berørte. 
Ivareta vanntilførsel. 
Snubba/Duorga må 
skiltes på norsk og 
samisk.  

utføres der dette er 
nødvendig. Vanntilførsel 
kartlegges frem mot 
anleggsstart og ivaretas. 
Omlegging gjennomføres 
dersom nødvendig. Det er 
ikke anledning til å 
regulere skilting i en 
reguleringsplan.  

15/200
838-19 

20/11-15 Høgås 
Transport AS 

24/189 Ivareta området med 
bygg fordi dette har 
stor betydning for 
firmaets videre drift. 
Stor negativ konsekvens 
hvis veg går gjennom 
eiendom eller området 
rundt blir tatt. 

Innspill ikke tatt til følge. 
Planforslaget legger opp 
til at bygget innløses, 
pga. lokalvegen.  

15/200
838-21 

26/11-15 Mathis Eira og 
Tone Evebakk 

27/24 Tilrettelegge tilgang til 
eiendom nedenfor E10 
(mot Snubbavannet). 
Beholde avkjøring på 
naboeiendom nedenfor 
vei mot Bjerkvik. Denne 
veg benyttes til å hente 
ut ved. 
Tilrettelegge god 
avkjørsel til eiendom. 
Støytiltak. 
Ønsker å være med i 
videre planprosess. 

Innspill delvis tatt til 
følge. Det er etablert 
kulvert under ny E10 på 
naboeiendom. Bruk av 
denne for å nå eiendom 
må avklares privatrettslig. 
Det etableres avkjøring 
fra ny E10, og dagens E10 
brukes som lokalveg frem 
til eiendom. Lokale 
støytiltak ivaretas i videre 
planlegging. Ønske om 
informasjon tas til 
etterretning.  

 25/03-16 Edin Sletthaug 27/38 Eiendommen har 
tinglyst gangveirett fra 
dagens E10 ned til 
Østervikvannet. Ønsker 
tilrettelegging for 
korttidsparkering ved 
E10 og åpning i 
autovernet for å kunne 
benytte gangveiretten. 

Innspill delvis tatt til 
følge. Korttidsparkering 
er ikke regulert. Det er 
ikke planlagt rekkverk på 
denne strekningen.  

 27/03-16 Geir Elvebakk  Henviser til behandling 
av informasjon og 
svarbrev i møte for 
Snubba grendelag. 
Løsningene ble positivt 
mottatt.  Påpeker 
atkomstutfordringer 
som kan løses med 
utbygging av lokalveg 
som gir atkomst til 
eiendommene på 
sørsiden av 
Hålogalandsvegen 

Innspill ikke tatt til følge. 
Det bygges ikke ny 
lokalveg sør for ny E10. 

 3/5-16 Høgås  Samme innspill som til Innspill ikke tatt til følge. 

Transport første varsel. Planforslaget legger opp 
til at bygget innløses, 
pga. lokalvegen. 

 

10 Grunneierliste 
Parsellnr. Kommunenr. Gnr. Bnr. 
17 1853 24 21 

17 1853 24 25 

17 1853 24 26 

17 1853 24 30 

17 1853 24 39 

17 1853 24 41 

17 1853 24 42 

17 1853 24 47 

17 1853 24 48 

17 1853 24 49 

17 1853 24 58 

17 1853 24 61 

17 1853 24 71 
17 1853 24 72 

17 1853 24 74 

17 1853 24 76 
17 1853 24 78 

17 1853 24 95,116 

17 1853 24 152 

17 1853 24 152 

17 1853 24 172 

17 1853 24 173 

17 1853 24 173 

17 1853 24 174 

17 1853 24 175 

17 1853 24 175 

17 1853 24 176 

17 1853 24 176 

17 1853 24 183 

17 1853 24 189 

17 1853 24 190 

17 1853 24 208 

17 1853 24 210 

17 1853 24 212 

17 1853 24 212 
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17 1853 24 213 

17 1853 24 213 

17 1853 24 215 

17 1853 24 217 

17 1853 24 220 

17 

1853 24 

1,8,11,21,
80,137,19
2,193 

17 1853 24 194 

17 1853 24 2,20 

17 1853 24 2,20 

17 1853 24 2,20 

17 1853 24 2,20 

17 1853 24 2,20 

17 

1853 24 
32,150,16
0,206 

17 1853 24 68,195 

17 1853 26 1 

17 1853 26 1 
17 1853 26 3 

17 1853 26 3 

17 1853 26 3 
17 1853 26 4 
17 1853 26 6 

17 1853 26 6 

17 1853 26 6 

17 1853 26 7 

17 1853 26 7 

17 1853 26 8 

17 1853 26 8 

17 1853 26 9 

17 1853 26 9 

17 1853 26 10 

17 1853 26 10 

17 1853 26 11 

17 1853 26 11 

17 1853 26 12 

17 1853 26 12 

17 1853 26 15 

17 1853 26 15 

17 1853 26 15 

17 1853 26 15 

17 1853 26 16 

17 1853 26 16,42 

17 1853 26 21 

17 1853 26 21 

17 1853 26 22 

17 1853 26 25 

17 1853 26 29 
17 1853 26 29 
17 1853 26 30 

17 1853 26 30 

17 1853 26 30 

17 1853 26 30 

17 1853 26 31 
17 1853 26 31 
17 1853 26 32 

17 1853 26 33,56 

17 1853 26 33,56 

17 1853 26 34 

17 1853 26 35 

17 1853 26 35 
17 1853 26 35 
17 1853 26 35 
17 1853 26 35 

17 1853 26 37 

17 1853 26 50 

17 1853 26 55 

17 1853 26 66 

17 1853 26 68 

17 1853 26 78 

17 1853 26 2 

17 1853 26 34 

17 1853 26 4,27,61 

17 1853 26 60,71 
17 1853 27 3 

17 1853 27 4 

17 1853 27 4 

17 1853 27 8 

17 1853 27 8 

17 1853 27 9 

17 1853 27 10 
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17 1853 27 10 

17 1853 27 10 

17 1853 27 10 

17 1853 27 11 

17 1853 27 12 

17 1853 27 12 

17 1853 27 12 
17 1853 27 13,33 

17 1853 27 14 

17 1853 27 14 

17 1853 27 16 

17 1853 27 24 

17 1853 27 24 

17 1853 27 36 

17 1853 27 37 
17 1853 27 41 

17 1853 27 52 

17 1853 27 63 
17 1853 27 63 

17 1853 27 1 
17 1853 27 13 

17 1853 4 50 

 
 

11 Vedlegg 

1. Reguleringsplankart 
2. Reguleringsplanbestemmelser 
3. Illustrasjonshefte 
4. Rapport fra ROS-analyse 
5. Formingsveileder Hålogalandsvegen 
6. Konsekvensutredninger Hålogalandsvegen 
7. 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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