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Sammendrag 
E10 Snubba-Gullesfjordbotn, rv. 83 Tjeldsund bru – Harstad og rv. 85 Gullesfjordbotn - Sortland inngår 
i viktige transportkorridorer i regionen. Mange strekninger på E10/rv. 85/rv. 83 har vesentlig lavere 
vegstandard enn det vegnormalene for bygging av ny veg angir.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 og § 6.4 har Statens vegvesen i samarbeid med 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), utarbeidet 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 9,7 km ny veg, parsell 3.  Traseen starter med ny tunnel Våtvoll 
– Løbergsbukt og fortsetter gjennom Gullesfjordbotn til kommunegrense Lødingen. Strekningen
inkluderer flere bruer og kulverter.

Figur 1 Foto parsell 3, Løbergsbukt 
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1 Innledning 
Forslag til reguleringsplan for Hålogalandsvegen E10/rv. 85/rv. 83 ble sendt på høring og var lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden13.12.2016 – 10.02.2017. 

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

Planforslaget ble lagt ut på følgende steder: 

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

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

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

Justert planforslag består av følgende deler: 

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

2 Bakgrunn for planforslaget 
Planområdet ligger i Kvæfjord kommune i Troms fylke, med Løbergsbukt og Gullesfjordbotn som 
mindre bygder. Parsellen inngår i prosjekt E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen som parsell 3. 
Eksisterende rv. 85 planlegges hovedsakelig langs eksisterende veg, men starter med tunnel gjennom 
Middagshaugen, mellom Våtvoll og Løbergsbukt. Vegutvidelse og opprusting til H2 standard fra Våtvoll 
til rundkjøring i Gullesfjordbotn, og videre H3 standard til kommunegrense Lødingen innebærer at 
traseen går utenom dagens veg på enkelte partier, noe som medfører bergskjæringer og fylling i sjø.   

Figur 2 Oversiktskart over Hålogalandsvegen – parsell 3 er strekningen mellom Våtvoll og kommunegrense Lødingen 

http://www.lodingen.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, 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:  

• Vegtraseen oppgraderes til standard H2 fra tunnel mellom Våtvoll-Løbergsbukt og frem til 
rundkjøring Gullesfjordbotn, deretter standard H3 til kommunegrense Lødingen, som gir en 
tryggere og mer effektiv veg 

• Skredsikringstiltak gir tryggere ferdsel langs traseen 
• Planen regulerer areal for kollektivknutepunkt, stor rasteplass og døgnhvileplass i Gullesfjordbotn, 

som vil være positivt for ulike typer reisende 
• Ny trase korter inn avstand mellom øst og vest  
 

2.3 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.  

2015/2016: 

• 27.01.15 Folkemøte Viltkroa, Langvassbukt 
• 09.02.15 Konsultasjon med Sametinget og reinbeitedistriktene 
• 23.09.15 Befaring med Kongsvikdalen, Vestre Kanstadfjord og Vestre Hinnøy Reinbeitedistrikt 
• 28.10.15 Oppstartsmøte reguleringsplan med Kvæfjord kommune 
• 04.02.16 Møte med Nor-Express 
• 02.03.16 Møte mellom Statens vegvesen, Kvæfjord kommune, Nor-Express og berørte 

grunneiere 

 

 
 

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 

I Regional Transportplan for Troms (2013 – 2024) fastsettes mål for å prioritere investeringer til 
næringstransport og veger som knytter regioner sammen. Hålogalandsvegen (E10/rv. 85) er nevnt 
under Statlig transportnett, strategi og hovedprioriteringer i Troms.  

 Fylkesplan for Troms (2014-2025) beskriver ikke prosjekt Hålogalandsvegen.  

Kommuneplanens arealdel, Kvæfjord, 2001-2011 

Hålogalandsvegen er ikke omtalt i kommuneplanens arealdel. Vegformålet legges hovedsakelig i 
områder avsatt til LNFR. 

Reguleringsplaner 

Et stort areal i Gullesfjordbotn inngår i reguleringsplan for kryss mellom E10 Lofast, rv. mot Vesterålen 
og fv. 103 mot Gullholmen, Kvæfjord kommune (2005). Planen regulerer foruten offentlige 
trafikkarealer, et næringsområde med formålene forretning/industri, landbruksområder og 
massedeponi.  

Kommune Reguleringsformål Reguleringsplan 

Kvæfjord, E10 Vegkryss/næringsarealer K-sak 47/05 Kryss E10 Lofast, arm 
mot Vesterålen og FV103 mot 
Gullholm 

  



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for rv. 85/E10 Våtvoll – kommunegrense Lødingen 

 

6 

E10/rv. 85/rv. 83 HÅLOGALANDSVEGEN   

5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet starter med tunnel fra Våtvoll til Løbergsbukt (tunnel FG gjennom Middagshaugen), og 
følger videre langs dagens riksveg gjennom Gullesfjordbotn og dagens E10 fram til kommunegrense 
Lødingen, totalt 9,7 km. I enkelte partier legges vegen på oversiden av dagens trase, og på enkelte 
partier med fylling ut i sjø.  

5.2 Dagens og tilstøtende arealbruk 

Løbergsbukt mot Gullesfjordbotn er bratt og i svært liten grad bebygd. I Gullesfjordbotn, ned mot 
sjøen, ligger Gullesfjorden Camping med både campinghytter og campingvogner. Et større areal i 
tilknytning til Lofastkrysset i Gullesfjordbotn er regulert til næringsformål. På oversiden av vegen ligger 
Statens vegvesen sin kontrollstasjon. 

 
Figur 3 Foto fra dagens veg i Gullesfjordbotn 

Reiseopplevelse 

På strekningen Våtvoll til kommunegrense Lødingen preges reiseopplevelsen av store, åpne 
landskapsrom med store kontraster og høy inntrykksyrke. Vegen ligger tett på Gullesfjorden, noe som 
forsterker inntrykket av storskalalandskapet. Noe tett vegetasjon gir imidlertid redusert utsikt stedvis.  

 

5.3 Trafikkforhold 

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

Rv85 er en viktig kommunikasjonsåre til og fra Vesterålen, mens E10 er en viktig kommunikasjonsåre 
til Lofoten. Det går rutebusser, ekspressbusser og skolebusser. Det er bussholdeplasser for busser 
både i nordøstlig og sørvestlig retning langs eksisterende rv. 85 og E10. Det er ikke etablert gang- og 
sykkelveg langs strekningen, og trafikksikkerheten oppleves som dårlig.  

Tabellen viser dagens trafikktall på rv. 85/E10 mellom Våtvoll og kommunegrense Lødingen. 

Strekning  Dagens ÅDT Tungtrafikkandel Prognose ÅDT 2062 

Rv85/E10 Våtvoll-
kommunegrense Lødingen 

1500/1600 20 % 2080/2010 

 

Trafikksikkerhet 

Trafikkulykke med personskade for parsell 3 har en ulykkesfrekvens (antall ulykker pr million 
kjøretøykilometer) for strekningen på hele 2 pr år (1997 – 2015). Totalt antall skadde i perioden er 36 
og skadetilfellene fordeler seg med 31 lettere skadde, 4 alvorlig skadd, 1 meget alvorlig skadd. Ingen 
drepte.   

 

5.4 Teknisk infrastruktur 

Høyspent og lavspent 

Det er lavspent og høyspent overførings- og forsyningsanlegg (LSP og HSP) tilhørende kabelselskap og 
Statnett (HSP) innen planområdet.  

Vannforsyning 

Vannforsyning til beboerne langs parsellen går hovedsakelig gjennom private vannledninger. Noen 
boliger har vannforsyning gjennom kommunale vannledninger. 

 

5.5 Landskapsbilde 

Planområdet strekker seg fra Litjedalen ved Våtvoll til midt i Austerdalen, og omfatter fjordlandskapet 
langs Gullesfjorden og dallandskapet i Austerdalen. Området befinner seg i et utpreget fjord- og 
fjellandskap som er typisk for Vesterålen. Planområdet er begrenset til eksisterende vegkorridor, samt 
et langsgående belte på hver side av vegen til breddeutvidelse og kurvaturutbedring. Dagens veg ligger 
lett i landskapet og har en nøktern standard. Dens omfang og skala står i et harmonisk forhold til 
omgivelsene, og vegen er stor grad underordnet landskapets små og store terrengformer. Langs 
Gullesfjorden er avstanden mellom fjord og fjellfot kort, og terrenget er svært sidebratt. Fra 
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Gullesfjordbotn opp Austerdalen skifter landskapet karakter fra fjordlandskap til et mer utpreget dal- 
og fjellandskap. Mens landskapsrommet langs Gullesfjorden er bredt og åpnet, blir rommet nå mer 
tydelig med definerte vegger og gulv. Dalbunnen er bred og landskapet har større evne til å absorbere 
nye terrenginngrep enn det landskapet langs Gullesfjorden har.  Reiseopplevelsen langs strekningen vil 
variere med kjøreretning og årstidene, og ansees som god. 
 

 
Figur 4 Austerdalen                         (foto: Anne Kjersti Løvstad)                                                                                      

 

Verdi 

Landskapet innfor parsellen er delt inn i fem delområder basert på likhet i innhold, karaktertrekk 
og/eller geografiske avgrensinger og delområdene er verdisatt.  

3-1 Litjedalen; Delområde Litjedalen ligger på et løsmasseplatå over bygda Våtvoll, og er en typisk U-
dal med bratte fjellsider og bred dalbunn. Dalbunnen som er helt flat består av myrdekte 
morenemasser. I Våtvollelva ligger Nerfossen, en spesielt iøynefallende og vakker foss. Middels/ stor 
verdi.  

3-2 Løbergsbukt: Delområdet omfatter det definerte landskapsrommet Løbergsbukt. Området har 
visuelle kvaliteter som er vanlige i regionen, men den ødelagte fjæresonen og elvemunningen trekker 
helhetsinntrykket ned. Middels/liten verdi.  

3-3 Løbergsbukt – Gullesfjordbotn: Området mellom Løbergsbukt og Gullesfjordbotn består av bratte 
skogkledte lier som stuper ned mot Gullesfjorden. Delområdet inngår i storskalalandskapet 
Gullesfjorden og har visuelle kvaliteter som er representative for regionen. Middels verdi.  

3-4 Gullesfjordbotn: Store åpne myrområder utgjør gulvet i landskapsrommet som er omkranset av 
bratte fjellsider sør, øst og vest og avgrenses visuelt av Gullesfjorden i nord. Terrenget i dalbunnen er 

flatt med lave terrasser av løsmasser. Delområdet ligger i krysningspunktet mellom flere daler og har 
ingen klar retning. Middels verdi.  

3-5: Austerdalen: Delområdet består av den karakteristiske U-dalen Austerdalen, og strekker seg fra 
Gullesfjordbotn i vest til Kanstadbotn i øst. Fjellsidene er slakere enn i de foregående delområdene, og 
toppene er avrundede. Terrenget i dalbunnen er åpent, men småkupert. Middels verdi.  

Verdier 

 
Figur 5 Verdikart for tema landskapsbilde parsell 3                                         Kartkilde: Statens kartverk 

5.6 Nærmiljø og friluftsliv 

Områdene knyttet til den eksisterende riksvegen er hovedsakelig gjennomfartsåre for fastboende og 
turister, samt næringstransport, men preges også av randbebyggelse, fritidstilbud og 
friluftslivsområder. Den avlastede vegen fra Våtvoll til Løbergsbukt, samt strekningen inn til 
Gullesfjordbotn, ligger naturskjønt til langs fjorden med noe spredt bebyggelse. Campingplass 
tilknyttet naturreservat i Gullesfjordbotn og Lakselva tilfører området betydelig verdi for nærmiljø og 
friluftsliv, og fjorden er en populær fritidsfiskeplass, sommer og vinter. Gullesfjordbotn og Løbergsbukt 
er mye brukte utgangspunkt for videre tur, jakt og fiske i attraktive friluftslivsområder lengre vekk fra 
vegen. 
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Verdier  

Det meste av undersøkelsesområdet er vurdert til liten verdi, med unntak av Løbergsbukt og 
Gullesfjordbotn som bidrar med betydelige kvaliteter for lokale, regionale og internasjonale brukere. 

Samlet anses parsell 3 å ha middels verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

 
Figur 6 Oversikt over registrerte verdier for nærmiljø- og friluftsliv 

 

5.7 Naturmangfold 

Berggrunnen i området er preget av forholdsvis harde og sure bergarter, gneis og amfibolitt, som ikke 
gir opphav til spesielt frodig eller artsrik vegetasjon. Av terrestriske naturtyper er her en lokalitet med 
svært viktig strandeng og strandsump, som i sin helhet er vernet i Gullesfjordbotn naturreservat 
(delområde 2). Lokaliteten får stor verdi. Det er to bløtbunnsområder i strandsonen; Gullesfjordbotn 
som får stor verdi og Løbergsbukta (delområde 1) som får middels til stor verdi. Det hekker rovfugl 
relativt nært nytt vegtiltak. Øvrig natur som berøres av tiltaket i Kvæfjord består i stor grad av områder 
med boreal hei i gjengroing og myrområder og får liten-middels verdi. 

Verdier 

 
Figur 7 Oversikt over registrerte verdier for naturmangfold. Verdier knyttet til ferskvann er indikert med blå strek. Løbergsbukta i 
nord (delområde 1) er et viktig bløtbunnsområde, og Løbergselva har dessuten sjøørret. Delområde 2 er nærføring til 
Gullesfjordbotn naturreservat (strandengsområde). Delområde 3 og 4 er kryssing av elver med anadrom fisk. 

5.8 Kulturmiljø 

Det er funnet grunnlag for å definere til sammen to kulturmiljø innenfor parsell 3. Kulturmiljøene 
omfatter spor etter samisk aktivitet og bosetning i områdene omkring Løbergsbukt i Gullesfjorden. 
Kulturmiljøet «Løbergsbukt 1» består av en tørrmur/høylae. Kulturminnet er av en forholdsvis vanlig 
forekommende type kulturminner i området og er skadet av tidligere anleggsaktivitet. Kulturmiljøet 
«Løbergsbukt 2» består av et mulig beingjemme, et samisk kulturminne. Tolkningen er noe usikker 
grunnet usikker alder på beinmaterialet. 
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Verdier  

 
Figur 8 Oversikt over registrerte verdier for kulturmiljø 

5.9 Naturressurser 

Det er registrert flere granplantefelt innenfor eller på grensen til planområdet, blant annet fra Karineset 
til Gullesfjordbotn. Plantefeltene varierer i størrelse og nærhet til veg. I tillegg til granplantefelt finnes 
det også naturlige forekomster av løvskog, hovedsakelig av lav og middels produksjonskvalitet. 
Driftsforholdene for skogbruk er varierte. Fra Løbergsbukt til Gullesfjordbotn er terrenget langs 
eksisterende veg bratt. Fra Gullesfjordbotn til kommunegrense Lødingen er driftsforholdene bedre, men 
her er utmarksarealene i større grad uten produksjonsverdi eller dekket av myr. Enkelte plantefelt 
finnes også her. I følge Kvæfjord kommune er plantefeltene i Gullesfjordbotn hogstmodne. Det har 
tidligere blitt drevet masseuttak i Gullesfjordbotn i tilknytning til tidligere vegprosjekt.  

Flere grus- og sandforekomster finnes innenfor eller i nærheten av planområdet. Kun masseuttak i 
Gullesfjordbotn har til dels vært i bruk de senere årene. 

I Gullesfjorden er det registrert gytefelt for kysttorsk. Gytefeltet har nasjonal verdi. Det er i tillegg 
registrert oppvekst- og beiteområder for torsk og passive fiskeplasser etter torsk sør i fjorden. 

Samlet verdivurdering for parsell 3 er liten. 

Verdier  

 
Figur 9 Oversikt over registrerte verdier for naturressurser 

5.9.1 Reindrift 

Hele planområdet i parsell 3, Kvæfjord kommune, ligger innenfor kjente funksjonsområder for reindrift. 
Det er registrert tidlige vinterbeiter over planlagt tunnel og ved eksisterende rv. 85 sør for Våtvoll. 
Flyttlei fra nord ender opp i Løbergsbukt. Flyttlei fra vest gjennom Løbergsdalen strekker seg videre 
sørover over dagens riksveg til Gullesfjordbotn. Herfra strekker den seg sørover og østover i retning 
Kanstadbotn. Fra Løbergsbukt og Løbergsdalen til Gullesfjordbotn er det registrert vinterbeite. Disse 
vinterbeitene brukes senere i sesongen og er mer intensivt brukt ettersom de er sikre mot store 
snømengder og nedising på midt- og senvinteren. Øst for Gullesfjordbotn er det registrert to 
beiteområder som overlapper, henholdsvis vårbeite (kalvingsland og tidlig vårland) og tidlig 
høstvinterbeite.  

I overordnet konsekvensutredning (Nellemann, 2015) er området rundt parsell 3 gitt middels verdi for 
reindrift. 
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I reindriftfaglig utredning ved Protect Sápmi (2016) fremkommer ingen ny eller motstridende 
informasjon. En vurdering av samlet belastning for reindriftsnæringen i distriktet Kanstadfjord tilsier 41 
% upåvirkede beiteområder, og 59 % påvirkede beiteområder. 

Verdier  

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

 

5.9.2 Andre naturressurser 

En stor grus- og pukkforekomst er registret i Gullesfjordbotn. Arealet dekker hele fjordbotn og et 
stykke inn i Sørdalen og Austerdalen. Forekomsten er vurdert å ha liten verdi av NGU. Det har tidligere 
blitt drevet masseuttak i Gullesfjordbotn i tilknytning til tidligere vegprosjekt.  

5.10 Grunnforhold 

Det er utført feltkartlegging av berggrunns- og kvartærgeologi samt totalsonderinger, dvs. grunnboring 
for å kartlegge løsmassedybde. Geoteknisk rapport er utført av vegvesenet og følger reguleringsplanen 
som vedlegg. 

Terrenget i området er bratt i alpint landskap. Det består av elve-, bre-, og marine avsetninger. En del 
skredmateriale finnes særlig i og ved påhuggsområde F til tunnelen (GF). Over bergskjæringene er det 
sand, grus, morenemateriale og torv. Berggrunnen i området består av to hovedbergarter. En lys rosa 

middelskornig granitt (85 %), stedvis gneissig, og en glimmerskifer/amfibolitt (15 %) som opptrer som 
linser.  

Løsmassekart fra NGU viser at løsmassene i området består tynn hav-/strandavsetning med 
elveavsetning og myr lengst in i Gullesfjordbotn. Det er også en del skredmateriale etter strekningen. 
Det er fra tidligere utført grunnundersøkelser i Raksebukt i sammenheng med prosjektering og bygging 
av rasvoll i området, geoteknisk rapport 2004/13078-012. I sammenheng med LOFAST-prosjektet er 
det utført grunnundersøkelser i Gullesfjordbotn, geoteknisk rapport W972A.  

 
Figur 11 Løsmassekart for området Gullesfjord 

 

Steinskred/ snøskred/ drivsnø 

Strekningen passerer gjennom flere områder med fare for at ulike typer skred kan nå den planlagte nye 
vegtraséen, særlig på strekningen vest for Gullesfjorden. 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. Drivsnø er også vurdert tilsvarende. 

I det undersøkte området der tunnel og bergskjæringer er planlagt er det ikke registrert steinsprang og 
steinskred. 
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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: 

Eierform: o_= offentlig formål 

 

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

- Forretning/industri (BKB) 
 

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

- Kjøreveg (o_SKV og SKV) 
- Gang- og sykkelveg 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1 og SVT1) 
- Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 
- Parkeringsplasser (SPP) 
- Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer (SKF), herunder 

kollektivknutepunkt, døgnhvileplass og rasteplass 

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

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

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

- Naturområde i sjø og vassdrag (V)  
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

- Ras - og skredfare (H 310)  
- Høyspenningsanlegg (H370) 
- Båndlegging etter lov om naturvern (H720)  

 
Områdebestemmelser (PBL § 12-7 nr.1) 

- Midlertidig anleggs- og riggområde (#1-26) 
- Kulturmiljø (#50) 

 

 

6.2 Tekniske forutsetninger 

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

Kjøreveger 

Standardklasse 

 

Fartsgrense Minste tillatte 
horisontalkurveradius 

Maks stigning Dimensjonerende 
trafikk (ÅDT) år 
2062 

Vegbredde 

(Kjørefelt + 
skulder) 

E10                  H3 

Rv85                H2 

90 km/t 

80 km/t 

250 

450 

6% 2080/2010 8,5 m (3,25 + 1 
m) 

 

 
Figur 12 H3 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4000 og fartsgrense 90 km/t og H2 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4000 og fartsgrense 
80 km/t 

 

Kryss/tilkoblinger 

Rundkjøringen i Gullesfjordbotn blir beholdt slik den ligger i dag, med mindre justeringer. 

Kollektivknutepunkt, døgnhvileplass og rasteplass  

I Gullesfjordbotn reguleres et større område til kombinerte samferdselsformål og teknisk infrastruktur 
(SKF). Arealet er tiltenkt både stor rasteplass, kollektivknutepunkt og døgnhvileplass, samt næring 
(BKB). Et tidligere regulert areal til privat næringsvirksomhet videreføres i planen med formålene 
forretning/industri (BKB). Arealet skal også fungere som deponiområde for masser.  

I henhold til innspill fra Troms fylkeskommune, er det planlagt et nytt regionalt kollektivknutepunkt i 
Gullesfjordbotn. Her vil det være plass til 6 busser samtidig, i tillegg til parkering for sykler og biler. 
Alle bussholdeplasser og kollektivknutepunkt på strekningen utformes i henhold til håndbok V123 
Kollektivhåndboka og V129 Universell utforming av veger og gater, samt gitte føringer i 
formingsveileder.  

På samme areal er det planlagt døgnhvileplass for tungtransporten. Her vil det være plass til parkering 
for minst 10 vogntog samtidig, og fasiliteter skal etableres i henhold til krav i Statens vegvesens 
håndbøker N100 Veg- og gateutforming og V136 Døgnhvileplasser for tungtransporten, samt gitte 
føringer i formingsveileder. 

Innenfor det samme kombinerte arealet er det også planlagt etablering av stor rasteplass. Denne skal 
opparbeides med fasiliteter i hehold til Statens vegvesens håndbøker N100 Veg- og gateutforming og 
V204 Rasteplasser – Planlegging og utforming, samt gitte føringer i formingsveileder. 
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Forbikjøringsstrekninger 

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

Forbikjøringsstrekning, begge retninger:   

Profil 16180-16630 (450 m)  

Profil 2300-2950 (650 m). Denne forbikjøringsstrekningen ligger delvis i parsell 3, og delvis i parsell 4. 

 

Havarilommer og stopplommer 

Det er planlagt havarilommer utenfor tunellportal FG ved henholdsvis Våtvoll og Løbergsbukt. Ved 
havarilommene vil det bli etablert tekniske bygg for tunellen.  

Det er planlagt x stopplommer langs vegen (profil x, høyre side retning nord, og profil x, høyre side 
retning sør). Disse er planlagt og utformet i henhold til Håndbok N100 hvor det på veger utenfor bygd 
strøk ikke skal legges til rette for parkering, men i stedet anlegges lommer for kortere stans eller 
nødstopp.  

 

Tunneler og bergskjæringer 

På strekningen skal det bygges en tunnel Våtvoll – Løbergsbukt (FG), som er 1,52 km lang. Ved 
tunnelpåhugg G i Løbergsbukt skal det etableres en 70 m lang tunnelportal. Det er planlagt 
tilbakefylling av terreng over portalen. Utenfor portalen etableres en havarilomme og inne i tunnelen 
planlegges to havarinisjer.  

Tunnelen planlegges med tunnelprofil T 9,5 klasse B (Se figur 13).  

 
Figur 13 Tverrprofil T9,5 for tunnelen. 

Det skal i tillegg bygges 3 bergskjæringer. 

Avløpssystemene for tunnelene er drenering/lekkasjevann fra fjell samt et vaskevannsystem som 
anlegges gjennom hele tunnelen. Tunnelen er beregnet bygget etter gjeldende normal. Det kan bli søkt 
om fravik i forhold til kurvatur, da denne må tilpasses. Utforming og dimensjonering iht. krav i kap. 8 
håndbok N500. 

 

Grunnforhold 

Berggrunnen er deformert i flere generasjoner, noe som vises tydelig i de gjennomgående 4-6 
struktursettene. Flere deler av undersøkelsesområdet preges av svakhetssoner. 

Løbergsbukt profil 4050-4300: I området er det utført 16 totalsonderinger som viser på en 
løsmassemektighet mellom 0,91 og 8,46 meter. Berg er registeret for 15 av de 16 totalsonderingene og 
i tillegg er de boret videre mellom 2,98 og 4,22 meter for kontroll av bergoverflaten. I området er de 
tatt opp en representative prøveserie, hull 6006 som viser på sand med en telefarlighet på T2. 

Raksebukta profil 4350-5050: Det er utført i alt 44 totalsonderinger i dette området hvor 32 av disse er 
siden prosjekteringen av rasvoll i området. Det er også tidligere utført en enkelsondering i området. 
Løsmassemektigheten varierer mellom 1,68 og 10,13 meter. Det er registrert berg i alle hullene med 
unntak to hull der det er antatt berg og det er boret videre mellom 1,04 og 3,40 meter i berget. Det er 
tatt opp 4 representative prøveserier i området, hull 6023B, 6023C, 6023D og R-32 som viser på 
sandig grusig materiale med en telefarlighet på T1 og T2. I området er de utført en CPTU i hull 6023B 
fra 0 til 4,9 meter, se bilag 35 til geoteknisk rapport 50831-GEOT-006. 

For ytterligere beskrivelser av grunnforhold langs parsellen se Vegvesenets geotekniske rapport 
(50831-GEOT-006). 

 
 
Vannforsyningsanlegg 
På strekninger der eksisterende vannforsyning blir berørt, vil alternativ vannforsyning bli avklart ved 
utarbeidelse av konkurransegrunnlaget/videre prosjektering. Valg av løsning, kostnader og 
ansvarsforhold blir nærmere avklart gjennom avtaler med de berørte parter. Øvrig vannforsyning skal 
kartlegges, og tiltak skal vurderes dersom brønner og vannledninger kommer i konflikt med omlegging 
av vegen.  
 
 
Bruer og kulverter 
For utforming av bruer og andre konstruksjoner vises det til «Brufagrapport for parsell 3» og 
«Formingsveileder for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen». Ny veglinje går i hovedsak i eksisterende 
trasé der det er registrert 5 brukonstruksjoner. Løbergselva bru er en 14 m lang platebru som ble bygd 
i 1960. Vesterelv bru ble bygd i 1961 og består av en 13,6 m lang stålbjelkebru. Lakselva bru er 61m 
lang og krysser en elv med samme navn. Bruen ble bygd i 2007 og består av en platebru i betong. Ved 
Seljebekken ligger det en kulvert under rundkjøringen der E10, rv. 85 og fv. 103 møtes. Denne 
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kulverten ble bygd i 2006 og berøres ikke av prosjektet. I tillegg er det en kulvert over Tverrelva som 
ble bygd i 2005. 

 

Oversikt over konstruksjoner 

Brunavn 

 

Kategori Profil  

 

Lengde [m] 

 

Type 

Løbergsbukt kulvert Kulvert 12005 16*1 Betongkulvert 

Løbergsbukt bru Bru i linja 12080 30 Betongbjelkebru 

Vesterelv bru Bru i linja 15925 20 Betongplatebru 

Lakselva bru Bru i linja 16920 65 Betongbjelkebru 

*1 Antatt lengde for rør/kulvert på tvers av veglinje. 

 

Av plan og profiltegninger (C-tegninger i illustrasjonsheftet) fremgår plassering av bru og kulvert. 
Hovedprinsippet for Vesterelv og Lakselva er å bygge bruene slik at det er romslig med plass omkring 
vannstrengen. Undergangen ved Løbergsbukt vil ha frihøyde 3,75 m pga. liten høyde på overliggende 
veg, men vil fungere for mindre kjøretøy. Kulverten over Tverrelva kan benyttes i ny vegtrasé. 

I tabellen er det angitt total spennvidde for bruene, men totale konstruksjonslengden er i praksis lengre 
da vingene medfører et tillegg på ca. 7,5m i hver retning av landkarene.  

 

6.3 Fravik fra vegnormal 

Vegstrekningen vil i hovedtrekk oppfylle de nasjonale kravene til vegutforming. I fire områder er det 
nødvendig å søke om fravik fra Vegnormal 100 «Veg- og gateutforming» og Håndbok N500 
«Vegtunneller». Fravikssøknadene er godkjent. 

• Det søkes fravik fra skal –krav iht. N100. Ikke tilstrekkelig sikt ved avkjørsel til fritidsbolig i 
profil 14975, pga. rekkverk. Avkjørselen ligger i en r=450 innerkurve. Rekkverk kan føres noe 
ut i retning nord for avkjørselen, men ikke nok til å tilfredsstille siktkrav. I retning sør for 
avkjørselen, kan rekkverket føres ut utenfor siktsonen, men optisk linjeføring vil da forringes, 
da utføringen må skje i en kurve. 

• Det søkes fravik fra skal –krav iht. N100. kap. E3.2. Det legges opp til påstigningsramper på 4 m 
(+2 m oppramping) i forbindelse med flere busstopp langs strekningen. (løsning fra HB V123 
kap. 4.5.2 s23). Begrunnelsen for ønsket om fravik beror på liten frekvens i antall påstigende 
passasjerer (ned mot 0 (på årsbasis) for flere av stoppene. 

• Det søkes fravik fra bør –krav iht. N100, kap. E7.3, Stopplommer bør utformes som vist i fig. 
E.47. Ca. ved profil 12250 er det anlagt en stopplomme kombinert med busslomme. 
Lomma er forlenget til 45 m (full dybde). Svært få passasjerer, og vanskelig å anlegge 
stopplommer andre steder. 

• Det søkes fravik fra bør –krav iht. HbN 500, kap. 4.2.2. Ved overgang tunnel/veg i dagen ved 
Løbergsbukt ca. profil 11900, ligger vegen i rettlinje inne i tunnelen, og går over i en klotoide 
ca. 35 m utenfor tunnelen, og videre inn i en r=900 m fra ca. 105 m utenfor tunnelen. Kravet 
skulle vært konstant kurvatur 86.9 m ut i dagen. 

 

6.4 TS-revisjon 

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

 

6.5 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 

Parsell 3 er på 9,7 km veg, hvorav 7,1 km på rv. 85 og 2,6 km på E10. Strekningen inneholder en 
tunnel, flere bruer og kulverter. 

Rv. 85 (o_SKV1) breddeutvides til H2 standard frem til rundkjøring i Lofastkrysset i Gullesfjordbotn, og 
E10 videre mot kommunegrense Lødingen breddeutvides til H3 standard. Grøfter og skråninger slakkes 
ut i henhold til ny standard. Vegen reguleres med 8,5 meter vegbredde (kjørebane + skulder), og et 
belte med annen veggrunn teknisk parallelt på begge sider, for skråningsutslag, fylling og skjæring, 
samt sikkerhetssone (+5 meter). I tillegg reguleres det for et ca. 10 meter bredt belte rigg og 
anleggsområde (#1-28) på gjeldende arealformål, på begge sider av traseen. Hovedsakelig LNFR (L1). 

Høyspent og lavspent ledningsnett krysser parsellen på flere steder. Dette er markert i plankart med 
faresone høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370_1-11. 

Tunnel fra Våtvoll til Løbergsbukt har en lengde på 1,52 km (profil 10461-11981).  

 
Figur 14 Tegningsnummer C015, profil 10450-11000 

I Løbergsbukt, etter tunnel FG med tunnelportal G på 70m, legges eksisterende riksveg (o_SKV2) under 
ny riksveg i kulvert for små kjøretøy (profil 12000). Den følger dagens bru over Løbergselva, og koples 
på ny riksveg lenger sør (profil 12200). Denne avkjørselen skal brukes som adkomst til 
fritidseiendommer i Løbergsbukt, samt adkomst til utfartsparkering som skal etableres etter 
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anleggsfasen (o_SKV5, profil 12200). Ny riksveg (o_SKV1) planlegges på ny bru over Løbergselva. Det 
reguleres også for beredskapsveg ned mot sjø (o_SKV4). Det planlegges for busslomme mot sjø og 
kombinert stopp-/busslomme på motsatt side av veg (o_SKV1, profil 12250). Mellom beredskapsveg og 
sjø, på formålet L1 er det regulert et kulturmiljø som bestemmelsesområde #50. 

 
Figur 15 Tegningsnummer C017, profil 11850-12600 

Over Raksebukta (profil 12500) legges vegen ut i sjø på ei stor fylling. På oversiden av vegen settes det 
av et deponiområde (#9_D5). Vegen føres videre over Karineset, og går parallelt med sjø mot 
Litjevåtvoll. Her trengs også betydelig utfylling i sjø. Vegen planlegges med rekkverk. 

 
Figur 16 Tegningsnummer C018, profil 12600-13350 

Over vegbanen ved Litjevåtvoll planlegges det rassikring i form av skredvoller (o_SVG1-2) profil 13500-
13700 og 13900-14100). Ved profil 14200 må en mindre bygning rives (gnr/bnr 19/52). 

 
Figur 17 Tegningsnummer C019, profil 13350-14100 

Ovenfor veg ved Skallen etableres et skredbasseng (o_SVG3, H310, profil 14470). Ved Tunga, gnr/bnr 
19/24, må eksisterende bygninger rives. Tilhørende atkomst stenges (profil 14500). I etterkant krever 
vegutbyggingen en stor fylling ut i sjø på grunn av bratt terreng.  

 
Figur 18 Tegningsnummer C020, profil 14100-14850 

Videre sørover krever vegutvidelsen at vegen legges noe lenger opp i fjellsiden, og vegutbyggingen 
medfører bergskjæringer. Det planlegges for stopplomme på nedsiden av veg ved Holla - Vesterbotn 
(profil 15400). 

I Vesterbotn starter Gullesfjord naturreservat, som dekker et stort sjø- og deltaområdet i 
Gullesfjordbotn. Vegen er lagt utenom denne avgrensningen. 

 
Figur 19 Tegningsnummer C021, profil 14850-15600 

Inn i Vesterbotn følger vegen dagens trase, men ny veg vil bygges ved siden av den gamle, og ny bru 
over Vesterelva (V2) vil etableres. Her opprettholdes og utbedres atkomst til campingplassen på 
nedsiden av veg (SKV6, profil 15800) og det planlegges for busslomme med rampe (profil 15750) på 
nedsiden av vegen, samt utfartsparkering på oversiden av vegen (profil 15850). Her stenges en 
eksisterende adkomst, som erstattes med regulert adkomst (SKV7) til ny utfartsparkering (SPP). 

 

Figur 20 Tegningsnummer C022, profil 15600-16350 
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Busslomme på oversiden av veg legges lenger øst (profil 16350). Det anlegges ny bru over Lakselva 
(V3), parallelt med dagens veg. Den lille grusplassen nedenfor dagens veg inngår ikke i planforslaget 
(profil 16850). Grusplassen og dagens veg saneres og tilbakeføres til LNFR-formål. 

 
Figur 21 Tegningsnummer C023, profil 16350-17100 

I Gullesfjordbotn reguleres et større område til kombinerte samferdselsformål og teknisk infrastruktur 
(SKF). Arealet er tiltenkt både stor rasteplass, kollektivknutepunkt og døgnhvileplass, samt næring 
(BKB). Arealet skal også fungere som deponiområde for masser (#24_D6). Et tidligere regulert areal til 
privat næringsvirksomhet videreføres i planen med formålene forretning/industri (BKB).  

Riksvegen koples på dagens rundkjøring i Lofastkrysset, der rv. 85 møter E10 (profil 17520). Fylkesveg 
103 reguleres som o_SKV8 med adkomst til SKF og BKB. 

Parsell 3 fortsetter deretter langs E10 retning Lødingen med en strekning på 2,6 km. Kulvert for 
Seljebekken (profil 180) beholdes og forlenges.  

 
Figur 22 Tegningsnummer C024, profil 17100-17500 og 0-300 

Kurvaturen justeres i svingen over Stormyra.  

 

Figur 23 Tegningsnummer C025, profil 300-1050 

Videre innover Austerdalen, ovenfor Stormyra, legges det til rette for to stopplommer (profil 1050, 
1150) og to bygninger på oversiden av vegen foreslås fjernet (gnr/bnr 20/12, profil 950 og 20/15, 
profil 1700). 

 

Figur 24 Tegningsnummer C026, profil 1050-1800 

Like før kommunegrense Lødingen krysser en høyspentlinje parsellen på to steder. Vegen rettes ut ved 
profil 2350 og avsluttes i profil 2610. Ved kommune- og fylkesgrensen reguleres et deponi #28_D7. 

 

Figur 25 Tegningsnummer C027, profil 1800-2550 

 

Figur 26 Tegningsnummer C028, profil 2550-2620 
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7.0 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 rv. 85/E10 på strekningen vil gi god framkommelighet med høy standard, hvor dimensjonerende 
fartsgrense er henholdsvis 80 km/t på rv. 85 og 90 km/t på E10. Traseen er fremtidsretta og vil gi 
betydelig innkorting, redusert reisetid og høyere hastighet. Vegen har stigningsforhold som er innenfor 
kravene til gjeldende standard. Ny rv. 85 og E10 eliminerer fremkommelighetsproblemer for tungtrafikk 
på glatt føre, og de skredutsatte områdene hensyntas med skredsikringstiltak. Etablering av både 
utfartsparkeringer, stor rasteplass og døgnhvileplass for tungtransporten langs parsellen, vil gi gode 
fasiliteter for de som ferdes langs strekningen. Ny trase for rv. 85 og E10 gir god måloppnåelse i 
henhold til målene for prosjektet.  

7.2 Tiltak på avlastet veg 

Eksisterende riksveg mellom Våtvoll og Løbergsbukt skal omklassifiseres.  Det er ikke planlagt noe 
videre tiltak på denne avlastede vegen.  

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

7.3 Naboer 

Berørt bebyggelse 
Gjennomføring av tiltak innenfor plangrensen krever innløsning av fire eiendommer med bygninger. 
Disse er regulert med juridisk linje i plankartet, og markert visuelt med rødt kryss: 

Gnr/bnr 19/52 ved profil 14200 

Gnr/bnr 19/24 ved profil 14500 

Gnr/bnr 20/12 ved profil 1700 

Gnr/bnr 20/15 ved profil 1700 

 

Avkjørsler  

Ulykkesrisikoen er lavere med færre avkjørsler, og i planforslaget samles flere der dette er mulig. Der 
det etableres nye avkjørsler er dette vist med avkjørselssymbol på plankartet. Stengte avkjørsler vises 
med sperresymbol. Alle avkjørsler vil bli utformet i henhold til Statens vegvesen sine handbøker. 
Enkelte avkjørsler er endret noe for å tilpasse disse best mulig til ny lokalveg.   

Vannforsyning 

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

 

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.  

Ut fra utførte støysoneberegninger i reguleringsplanen overskrides nedre grenseverdi for gul støysone 
på 10 bygg, hvorav de fleste er fritidsboliger. Det er i tillegg ett bygg innenfor rød støysone, slik 
tabellen under viser. 

Oversikt over støyberørte boliger, parsell 3: 

 

 
 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

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

7.4 Byggegrenser 

Byggegrense langs veg er ikke 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 

Forholdene for gående og syklende vil bedres som følge av planforslaget. Kjørevegen blir bredere og 
mer oversiktlig, noe som gir mer trafikksikker ferdsel. Gående og syklende kan dele kjørebanen med 
bilister, og benytte omklassifisert veg mellom Våtvoll og Løbergsbukt (eksisterende Rv85) som gang- 
og sykkelveg der denne erstattes med tunnel. I forbindelse med ny atkomst til Gullesfjordbotn camping 
er det regulert gangatkomst til nytt busstopp. 

7.6 Kollektivtrafikk 

Det etableres et regionalt kollektivknutepunkt i Gullesfjordbotn med muligheter for 6 busser samtidig, 
park & ride mellom E10 og fv. 103. Det er lagt til grunn pendelruter, som krysser bussene. I tillegg til at 
lokalruter også kobles på. Det betyr at man får 4 regionale busser og minst 1 lokal buss samtidig i de 
regionale knutepunktene. Virkningen av dette er man sikrer overgang mellom regionbussene og 
lokalbuss, evt. mellom 2 lokale busser. Siden arealene ligger et stykke fra bebyggelsen vil det være 
behov for park & ride. På denne måten får lokalbefolkningen mulighet til overgang mellom bil/sykkel 
og buss, samtidig som det er gode muligheter for å skysse passasjerer til og fra holdeplass.  

7.7 Landskap 

Samlet konsekvens for vegparsell 3 er vurdert til liten til middels negativ  

Den nye vegen blir liggende i samme trasé som eksisterende veg gjennom store deler av parsellen. I 
disse områdene innebærer ikke tiltaket noe nytt inngrep i landskapet, men økt standard vil forsterke 
eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelse og endringer i kurvatur vil gjøre 
vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Nærføringen til vann og sjø øker som følge av 
breddeutvidelse og gir større fyllinger ned mot og ut i strandsonen. I delområde 3-2: Løbergsbukt gir 
den nye veglinjen store inngrep. Den nye fyllingen over Løbergsbukt og tunnelpåhugget står i et 
disharmonisk forhold til omkringliggende anlegg. De nye sjøfyllingene er dårlig forankret i 
omkringliggende terrengformer og har et statisk uttrykk som visker ut noen av landskapets 
karaktertrekk. Det nye vegtiltaket vil bli dominerende i hele delområdet, men vil ha liten påvirkning på 
det overordnede landskapet, og vil trolig ikke være synlig fra motsatt side av fjorden. Delområdets lave 
verdi gir imidlertid middels negativ konsekvens. Etablering av rasteplass i Gullesfjordbotn vil tilføre 
landskapet nye kvaliteter.  

Prosjektet omfatter bygging av nye tunneler. Dette gir et stort masseoverskudd som ønskes deponert 
innfor planområdet. D7 ligger eksponert til i landskapet, men området er egnet både med tanke på 
eksisterende terrengformer og mulighet revegetering. D5 innebærer en oppfylling av restarealet mellom 
ny og gammel sjøfylling, og gjør at vegtiltaket oppleves mer integrert i landskapet. Deponering av 
masser i dette området vil gi positiv konsekvens for landskapsbildet. D6 innebærer deponering av 
masser i et gammelt massetak i tilknytning til planlagt rasteplass. 

Virkninger i anleggsfase  

For tema landskapsbilde er konsekvenser i anleggsperioden først og fremst knyttet til synlighet, nær og 
fjernvirkning av området hvor anleggsarbeidet foregår. I anleggsfasen kan hele arealet innfor 
plangrensen bli berørt av anleggsarbeid, mellomlagring av masser og riggområder. Vegetasjon langs 
traseen fjernes, og store fyllinger og skjæringer blir liggende åpne. I anleggsperioden vil derfor tiltaket 

stedvis se svært dramatisk, og konsekvensene i anleggsfasen vil være betydelig større enn de 
permanente konsekvensene.  

Innenfor parsell 3 er det planlagt en rekke riggområder. Riggområdene er stort sett lagt på steder som 
kun gir konsekvenser i anleggsperioden så fremt områdene settes i stand med god terrengbearbeiding 
og revegetering. Innfor delområde 3-1 Litjedalen planlegges midlertidig massedeponi og riggområde. 
Disse tiltakene vil ha stor negativ påvirkning på delområdet i anleggsfasen. Den permanente virkningen 
av tiltaket vil være noe mildere, men tiltaket vil påvirke delområdet negativt. De karakteristiske flate 
myrene som preger delområdet forsvinner og delområdets karakter endres.  

 

Videre oppfølging av planen og avbøtende tiltak 

Formingsveileder 

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 vegens sideanlegg ved videre prosjektering og 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag. 

Rigg- og marksikringsplan  

Før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan for hele 
parsellen. Naturtypelokaliteter, kulturminner og terrengformer/vegetasjon som skal bevares skal 
framgå av stikningsdata og sikres med sperrebånd/anleggsgjerde. I rigg- og marksikringsplanen bør 
det gis detaljerte føringer for masseflytting for å sikre en god revegetering og unngå spredning av 
uønskede arter i anlegget.  

Deponier 

Før deponering tillates skal det utarbeides egne landskapsplaner for massedeponiene som viser 
terrengutforming, høyder, snitt gjennom deponi og avrenning i tråd med prinsipper for utforming av 
deponi i formingsveilederen kap. 4.8 Massehåndtering –Deponi. 

Avbøtende tiltak 

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

• Ved tosidig bergskjæring mot Gullesfjorden bør den ene skalken sprenges vekk og terrenget 
legges med skjæring/fylling som er tilpasset det omkringliggende terrenget.  

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

• Løsmasseskjæringene skal ha varierende helning som er tilpasset terrenget. For å redusere 
inngrepet av skjæringen kan en skråningshelning på 1:1,5 vurderes, da i samråd med 
geoteknikker. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til formingsveilederen.  
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• Bruene på parsellen bør ha en god og enkel tilpasning til omgivelsene og det bør være slektskap 
i utformingen av bruene i hele prosjektet. En god estetisk utforming og tilpasning til 
eksisterende terreng er spesielt viktig i Løbergsbukta. 

• I de områdene der de nye vegfyllingene berører strandsonen bør både strandsonen og 
kantvegetasjonen reetableres.  

• De store sjøfyllingene i Løbergsbukta og Raksebukta bør formes og tilpasses terrenget slik at 
buktenes naturlige form ikke forsvinner.  

• Arealet mellom nye sjøfylling i Raksebukta og Løbergsbukta og dagens veg bør fylles opp, og 
nytt terreng gis en utforming som er tilpasset landskapets mindre former. Områdene 
revegeteres på lik linje med annet sideareal.  

 

7.8 Nærmiljø og friluftsliv 

Tiltaket vil medføre noe endret bruk av områdene i anleggsfasen, mens det ikke tilfører noe vesentlig 
fremmedelement i driftsfasen.  Samlet konsekvens settes dermed til ubetydelig til liten negativ 
konsekvens. 

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens Rv85. Anleggsarbeider med 
medfølgende massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, noe uoversiktlig trafikkbilde og økt 
aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for 
brukere av områdene. Riggområde i Løbergsbukt vil forsterke omfanget her.  

Vegen mellom Våtvoll og Løbergsbukt vil bli omklassifisert og avlastet. Det er ikke planlagt tiltak på 
denne. 

Virkninger i driftsfasen 

De planlagte tiltakene på rv. 85 og E10 i Kvæfjord kommune vil i hovedsak berøre områder tilknyttet 
dagens vegtrase, og påvirkningen blir derfor ubetydelig på store deler av strekningen. Unntaket for 
parsell 3 er Løbergsbukt der tiltakene vil kunne forringe forholdene for brukere av områdene. Enkelte 
andre områder blir også påvirket i noen grad.  

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Et avbøtende tiltak vil være å tilpasse anleggsperioden utenom høysesong for Gullesfjordbotn camping, 
da dette vil redusere det negative omfanget i anleggsfasen. 

Et annet avbøtende tiltak vil være å tilrettelegge for tilkomst til friluftsområder i Løbergsbukt. Dette vil 
redusere negativt omfang i anleggsfasen. Etter anleggsfasen planlegges det etablert utfartsparkering i 
Løbergsbukt på området avsatt til midlertidig rigg/deponi. I tillegg vil det etableres utfartsparkering i 
Gullesfjordbotn. 

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

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

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

 §4-2 i plan- og bygningsloven 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av areal som i dagens situasjon benyttes av barn og unge 
til aktivitet eller lek. Tiltaket vil kun representere en midlertidig kvalitetsforringelse av områdene i 
anleggsperioden, gjennom arealbeslag, visuelt, støy og barriereeffekt. Ny situasjon med nytt vegtiltak 
og sideanlegg vil imidlertid totalt sett bli en noe bedre løsning for brukerne. 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

For brukere av Løbergsbukt som utgangspunkt for rekreasjon og turer vil tiltaket ikke representere en 
betydelig endring ettersom utfartsparkering etableres etter anleggsfasen. Trafikksikkerheten for 
gående og syklende vil bedres med nytt vegtiltak, på grunn av muligheter for å bruke eksisterende 
riksveg mellom Våtvoll og Løbergsbukt. Kjørevegen blir også bredere og mer oversiktlig, noe som gir 
mer trafikksikker ferdsel. 

Etablering av stor rasteplass i Gullesfjordbotn vil medføre etablering av fasiliteter for barn og unge slik 
som lekeplass. Dette i henhold til krav i håndbok. 

 

7.9 Naturmangfold 

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 rv. 85/E10 vil berøre naturareal og kommer inn under dette 
kravet. Vurderingene er gjort i henhold til veileder om naturmangfoldloven kapitel II fra Klima- og 
miljødepartementet, mars 2016.   

§8 Kunnskap om naturmangfold i området 

Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og feltarbeid (Ecofact 
rapport 508; Hålogalandsvegen, Konsekvensutredning naturmangfold). 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 

Det er en rassikringsvoll i Raksebukta og deler av arealene rundt kryss i Gullesfjordbotn er preget av 
inngrep. Utenom disse er det ingen større inngrep i det aktuelle området. De største naturverdiene er 
knyttet til bløtbunnsområdene i Løbergsbukta og Gullesfjordbotn (med naturreservatet), samt de 
anadrome vassdragene. Tiltaket vil gjøre at noe av naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen i 
Løbergsbukta går tapt. For de anadrome vassdragene vil negativ konsekvens være knyttet til 
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anleggsfase og ikke permanent situasjon. Den totale belastningen vurderes ikke å være i strid med 
forvaltningsmålene for naturtyper og arter (naturmangfoldloven §§ 4 og 5). Tiltaket vurderes ikke å gi 
vesentlig skade på naturmangfoldet som tilsier at ny veg ikke kan bygges i foreslått trase.  

§ 9 Om føre‐var‐prinsippet 

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

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

Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende tiltak er aktuelt. 
Kostnader for å redusere miljøforringelse blir innarbeidet ved oppfølgning av punkter til Ytre Miljøplan 
(se kapitel 10.4). Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst anleggsfase og i tråd med 
vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller avbøtende tiltak 
vil framgå og gi føringer for anleggsfasen. 

Virkninger i anleggsfasen 

En del av virkningene i anleggsfasen vil med stor sannsynlighet få permanente effekter. Det gjelder 
blant annet rigg og anleggsområdene som berører delområde 1 Løbergsbukta. Her kommer det inngrep 
ute i bløtbunnsområdene, og det virker sannsynlig at skadene ikke vil være mulig å avbøte og at 
tilstanden i områdene ikke vil gå tilbake til slik den var før utbyggingen. Ifølge plantegningen vil 
mesteparten av veien bli plassert på fylling med bare et kort brustrekk, og inngrepet vil direkte berøre 
mer enn en tredjedel av denne naturtypelokaliteten. Omfanget vil derfor bli stort i dette delområdet i 
anleggsfasen. 

Rovfugler som bruker nærområdene til anleggsområdene til hekking eller matsøk skremmes i stor grad 
bort i anleggsfasen, men vil kunne bruke området igjen etter at arbeidene har opphørt. 

Anadrom fisk i elvene som krysses kan skades i anleggsfasen på grunn av nedslamming og turbiditet i 
vannet. Artene vil imidlertid kunne gjenoppta bruken av elva helt eller delvis som gyte- og 
oppvekstområde etter endt anleggsfase hvis det ikke er etablert vandringshindre eller gyteområder er 
forringet. 

Samlet konsekvens for naturmangfold i anleggsfasen er stor negativ for parsell 3. 

Virkninger i driftsfase 

Øvrige arealbeslag av større betydning kommer for en stor del utenfor arealer som er definert som 
verdifulle delområder. Deponiområdet øst for Lakselva (D6) er imidlertid i berøring med elva og kan 
føre til varige endringer av løpet her hvis massene fylles helt inntil elva. I våre omfangsvurderinger 
forutsetter vi at dette ikke skjer. 

For øvrig natur vil driftsfasen forårsake arealbeslag. Det dreier seg om bjørkeskog/boreal hei i 
gjengroing og noe myr. Dette er naturtyper som er utbredt i området, men det er ønskelig å bevare 
myrområder. Et deponi i Raksebukta (sørlige del av Løbergsbukta) kommer i et relativt brådypt 
strandområde uten særskilt verdi. 

Når høyeste vurdering legges til grunn vil vegparsell 3 få liten negativ konsekvens for naturmangfold i 
driftsfasen. 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Anleggsaktivitet i strandsone, elv/elvebredd og nær naturreservatgrense bør i størst mulig grad 
unngås. Dersom dette unngås vil konsekvensene av tiltaket i delområde 2-4 i parsell 3, Kvæfjord 
kommune, få liten til ubetydelig konsekvens i driftsfasen. 

For anleggsområdene nærmest Vesterelva og Lakselva i Gullesfjordbotn stilles det i planbestemmelsene 
krav om at det skal stå igjen et belte av skog som vegetasjonsbuffer mellom anlegget og elva. 
Deponiene er trukket godt tilbake på østsiden av elva. 

I forbindelse med byggeplanen vil det stilles krav om rensing av drivevannet under tunelldriving.  

 

7.10 Kulturmiljø  

Virkninger i driftsfase 

Kulturmiljøet «Løbergsbukt 1» ligger i forventet anleggsbelte og det er dermed en viss fare for at 
lokaliteten kan komme til skade grunnet anleggsaktivitet, noe som vil medføre varig tilstandsendring.  

Virkninger i anleggsfase 

Kulturminneverdier i området står i fare for å skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. 
Kulturmiljøet «Løbergsbukt 1» ligger i forventet anleggsbelte og kan bli forstyrret i anleggsfasen. 
Kulturmiljøet «Løbergsbukt 2» ligger i nærhet til riggområde og kan bli forstyrret i anleggsfasen. 

Samlet sett forventes ubetydelige konsekvenser av tiltaket for kulturminneverdier i parsell 3. 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Forventede negative konsekvenser av tiltaket er primært tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak bør 
derfor rettes mot å avbøte virkning av anleggsaktivitet. I tilfeller der et tiltak forventes å komme i 
direkte konflikt med kulturminneverdier vil et avbøtende tiltak vil være å søke dispensasjon fra 
kulturminneloven. Et alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføring av 
tiltaket for å forhindre direkte konflikt. 

Det anbefales at det for kulturminneverdier i anleggsbeltet tas hensyn slik at kulturminneverdier ikke 
skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet.   

Kulturminneverdier som ligger i direkte konflikt med veg m/skråningsutslag forventes å skades eller 
ødelegges av tiltaket. En arkeologisk utgraving påfølgende en søknad om dispensasjon fra 
kulturminneloven vil ikke endre at kulturminnene blir borte og i så måte endres ikke konsekvens av 
tiltaket. Arkeologiske undersøkelser kan imidlertid bidra med viktig kunnskap områdets og regionens 
forhistorie og historie. I de tilfeller der direkte konflikt med kulturminner i anleggsbeltet kan unngås i 
anleggsfasen vil dette bidra til å dempe negative konsekvenser. Dette vil ha størst betydning for 
konsekvens av tiltaket i kulturmiljø hvor alle kulturminneverdier ligger i anleggsbeltet. 

7.11 Naturressurser og arealregnskap 

Adkomst til skogsveger/kjøretraséer til skog ivaretas fra planlagt ny veg. Planlagte vegtiltak vil i stor 
grad spare de gamle granplantefeltene.  

Ingen kjente masseuttak vil bli påvirket av planlagte vegtiltak. 
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Utfylling i strandsone og fjord vil kunne medføre spredning av finstoff og oppvirvling av sedimenter. 
Resipientkapasiteten i fjorden er stor og planlagte utfyllinger er relativt små. Masseutfylling vil 
beslaglegge areal i sjø og vil påvirke sjølevende organismer lokalt. Tiltakene vil ha liten betydning for 
nærliggende gyteområder for kysttorsk og lokale fiskerier i fjorden.  

Tre massedeponi (D5, D6 og D7) er planlagt etablert innenfor planområdet for parsell 3 i Kvæfjord 
kommune. Deponi D5 vil medføre beslag av små arealer med løvskog langs vegkant og mindre areal i 
sjø og strandsone. Utfylling i sjø vil medføre spredning av finstoff og oppvirvling av bunnsedimenter. 
Deponi D6 er bl.a. planlagt anlagt på et gammelt masseuttak, samt på areal hvor det forekommer 
granplantefelt. Etablering av permanent massedeponi vil medføre opphør av skogdrift og fremtidig 
masseuttak. Deponi D7 vil beslaglegge myr og impediment skog. 

Samlet vil planlagte tiltak gi liten negativ konsekvens for naturressurser i parsell 3 i Kvæfjord 
kommune. 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

I den grad det er mulig bør det unngås beslag av granplantefelt fra Løbergsbukta til Gullesfjordbotn, 
samt granplantefelt i Gullesfjordbotn i forbindelse med planlagt deponi (D6). 

Utfylling i sjø bør gjennomføres med bruk av siltgardiner for å hindre spredning av finstoff og 
oppvirvling og spredning av sedimenter. Massene som skal brukes skal være rene. Det kan med fordel 
gjennomføres prøvetaking av sedimenter hvor det er planlagt vegfylling i sjø. Dersom sedimentene er 
forurenset bør det iverksettes tiltak for å hindre spredning. For eksempel dekning av massene før 
deponering. 

Statens vegvesen bør inngå dialog med grunneier av tidligere masseuttak for å tilrettelegge for evt. 
videre drift av uttaket, evt. deler av masseuttaket. 

I planforslaget har man ikke avsatt mer enn det som er nødvendig areal til vegformål og anleggs- og 
riggområder. Prosjektet oppfordrer grunneiere/skogeiere å komme med innspill under høring av 
reguleringsplanen dersom de mener driftsveger mangler. Det stilles i bestemmelsene krav om at arealer 
som er benyttet til anleggs- og riggområder, innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal istandsettes, 
revegeteres og tilbakeføres til angitt formål i planen, landbruk (L).  

 

7.12 Reindrift 

I overordnet konsekvensutredning (Nellemann, 2015) er vegtrasé vurdert å ha middels negativ 
konsekvens.  

Virkninger av tiltaket 

Planlagte tiltak vil ikke ha store konflikter med reindrift. Det er bl.a. påpekt at økt hastighet til 90 km/t 
fra Lofastkrysset og østover vil medføre hindringer for natrlige trekk mellom beiteområder. Videre kan 
ny veg i Løbergsbukta medføre problemer for rein som tar seg forbi. 

Det er i overordnet konsekvensutredning (Nellemann, 2015) forslått å unngå autovern i ved trekkleier. 
Videre er det forslått å unngå plassering av rasteplasser på strekningen.  

Fra reindriftsutredning for parsell 3 (Protect Sapmi, 2016) er det påpekt at en eventuell utvidelse av 
skredvoll vil kunne medføre barrieredannelser for rein og bør unngås/hensynstas. Det bør legges til 
rette for at reinen kan bruke gamle flyttleier/trekkveger rundt Lofastkrysset øst for Gullesfjordbotn. Det 
er viktig at deponiområder her ikke virker avskjærende. Tunnelportalen bør være lang og vegen bør 
flyttes lengre ut mot sjøen enn dagens veg, noe som er positivt for reinen. Fra campingplass i 
Gullesfjordbotn bør det etableres slake skråninger (1:4 og 10 meter), deretter 1:3 i den siste delen og 
bred reguleringsbredde. Det er viktig å ikke etablere tosidige skjæringer. Dette for å unngå 
tunneleffekt. Konsekvensgraden vil bli liten dersom avbøtende tiltak følges.  

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Det er forslått å unngå autovern i ved trekkleier, og å unngå plassering av rasteplasser på strekningen. 
Det er også foreslått slake vegskuldre der det er mulig, samt gode tunnelportaler.På parsell 3 er det 
påpekt at en eventuell utvidelse av skredvoll vil kunne medføre barrieredannelser for rein og bør 
unngås/hensynstas. Det bør legges til rette for at reinen kan bruke gamle flyttleier/trekkveger rundt 
Lofastkrysset øst for Gullesfjordbotn. Det vil være viktig å ikke etablere tosidige skjæringer. Det er 
foreslått at det må tilrettelegges for fremkommelighet, fortrinnsvis i den øverste delen av 
rassikringen/skredvoll sør for Løbergsbukta. 

I Gullesfjordbotn kommer planlagt område for rasteplass/døgnhvileplass/kollektivknutepunkt delvis i 
berøring med trekkleiet som krysser over deltaet mot fv. 103, men det skal være mulig å passere på 
sjøsiden. Trekklei over Lofastkrysset/E10 vil imidlertid få tilsvarende situasjon som i dag. 

Det er i henhold til konsekvensutredningen lagt opp til lang tunnelportal i Løbergsbukt (70m), og 
planlagt ny veg er flyttet lengre ut i sjøen her. 

7.13 Massehåndtering 

For å sikre håndtering av overskuddsmasser er det avsatt arealer i planforslaget for tre permanente 
deponier i parsell 3. Dette er:  

#9_D5: Løbergsbukt. Disponibelt areal 18 660 m2. 

#24_D6: Gullesfjordbotn. Disponibelt areal 24 511 m2. 

#28_D7: Kommunegrense Lødingen. Disponibelt areal 30 951m2 (+ areal i parsell 4). 

I tillegg til de permanente deponiene vil det etableres midlertidige deponier i tilknytning til rigg og 
anleggsområder langs veg. Prinsipper for utforming av deponier er angitt i planens bestemmelser og i 
formingsveilederen for Hålogalandsvegen. 

Det er ikke kjent problematikk rundt forurensede masser. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for rv. 85/E10 Våtvoll – kommunegrense Lødingen 

 

21 

E10/rv. 85/rv. 83 HÅLOGALANDSVEGEN   

Virkning og avbøtende tiltak av rigg og deponi 

Landskap  
Anleggsbelte:  
Det er regulert inn anleggsbelte langs hele parsellen. Dette er et område som kan brukes til 
mellomlager av masser, maskiner og materialer i anleggsperioden, men som vil tilbakeføres til 
underliggende arealformål etter at anleggsperioden er over. Frøbankjord fra parsellen som skal 
benyttes i naturlig revegetering skal før anleggsperioden starter sideflyttes og legges i ranker i 
ytterkant av anleggsbeltet slik at jordkvalitet og frøbank ivaretas, og at frøbankjorda ikke blandes med 
andre masser. Før byggestart skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan som skal gi føringer for 
arealdisponeringen av anleggsbeltet.  
 
Deponi: 
Maksimal høyde på deponiene er satt ut fra landskapsmessige hensyn. Områdene for deponi er ikke 
geoteknisk vurdert, og endelig høyde vil kunne reduseres som følge av geotekniske vurderinger.  
Terrenget skal ha varierende helningsgard. Det tillates som hovedregel ikke skråninger brattere enn  
1: 2. Før det tillates deponering av masser skal det foreligge en landskapsplan som viser 
terrengutforming, høyder, snitt gjennom deponi og avrenning. I istandsettingen av deponiene skal det 
fortrinnsvis benyttes naturlig revegetering. 
 
Deponi D5 innebærer en oppfylling av restarealet mellom ny og gammel sjøfylling, og gjør at vegtiltaket 
oppleves mer integrert i landskapet. Deponiet må sees i sammenheng med eksisterende skredvoll og 
må utformes i samarbeid med skredansvarlig. 
 
Deponi D6 ligger i ytterkant av en karakteristisk breelvavsetning der det i dag ligger et åpent massetak. 
Deponiet vil være en mulighet til å avslutte massetaket på en ryddig måte. Deponiets endelige 
terrengform bør etterligne den opprinnelige breelvavsetningen og må sees i sammenheng med planlagt 
rasteplass.   
 
Etablering og utforming av deponi D7 skal ses i sammenheng med deponi D7 i parsell 4. Deponiet 
ligger parallelt med planlagt ny veg, og deponiet skal tilpasses vegens høyde. Det er viktig at deponiets 
utforming tar hensyn til drivsnø. Det skal være fri sikt mot planlagt utfartsparkering i parsell 4. 

 
Nærmiljø og friluftsliv 

Deponiene forventes ikke å påvirke bruken av verdifulle områder i betydelig grad. Deponiene vil 
imidlertid medføre betydelig støy og barrierevirkning i anleggsfasen. Generelt vil deponiene 
beslaglegge områder uten vesentlig verdi for fagtemaet, og vil ikke føre til vesentlig endret bruk i 
driftsfasen. Deponienes negative konsekvens varierer mellom ubetydelig – liten og liten. 

Naturmangfold 

Det planlegges et deponi i forbindelse med fyllingen i Raksebukta (D5). Dette kommer ikke i konflikt 
med viktige naturverdier. D6 er planlagt innenfor et trekantformet areal som ligger mellom 3 
vegstrekninger. Området er allerede berørt og inneholder sterkt endret mark. Det ligger imidlertid i et 

myrlendt område og omfatter også arealer med myr i sin avgrensning. D7 behandles under Lødingen 
kommune. 

Kulturmiljø 

Det er ikke kjent kulturminneverdier i områdene hvor deponiene D5 (Løbergsbukt) og D6 
(Gullesfjordbotn) planlegges plassert. 

Naturressurser 

En bør unngå å komme i konflikt med granplantefelt i Gullesfjordbotn i forbindelse med planlagt 
deponi (D6). 

Reindrift 

Ikke vurdert i KU. 

 

7.14 Grunnforhold 

Nordre del av planlagt veg går fra Våtvoll i nord mot Løbergsbukt i sør og utgjør den 1,4 km lange 
Løbergstunnelen (GF). Videre sørover går vegen via Løbergsbukt til Gullesfjordbotn gjennom bl.a. tre 
bergskjæringer. De er forkorta BS5, BS6 og BS7.  

Generelt må alle påhuggsområder arbeidssikres før hovedarbeidet med tunnel og forskjæringer tar til. 
Dette skyldes at bl.a. løse steinblokker kan falle ut. Alle forskjæringer skal sikres som vanlige BS. 

Berggrunnen er deformert i flere generasjoner, noe som vises tydelig i de gjennomgående 4-6 
struktursettene. Flere deler av undersøkelsesområdet preges av svakhetssoner. 

Det forventes kompliserte og utfordrende anlegg- og byggeforhold i og ved Løbergstunnelens påhugg 
F. Det bratte terrenget med store steinblokker i påhugg F utgjør en potensiell skredfare. For å unngå 
utløsning av potensielle steinskred og steinsprang i dette området, må det følgelig sikres før selve 
anleggsarbeidet starter, ved at man fjerner og/eller stabiliserer steinblokkene. Det må også bygges 
rasfanggjerde som arbeidssikring over dette påhugget. Som permanent sikring til begge 
påhuggsområdene skal det bygges portaler. 

Under bygging av de tre bergskjæringene er det viktig å følge de geologiske strukturene for best mulig 
å ivareta stabiliteten, sikringen og konturen til BS, se figur 225.3 i N200 - Vegbygging. Løse 
steinblokker kan falle ut og alle BS har strukturer som kan forårsake utglidning/utvelting av 
steinblokker mot veg.  

For BS høyere enn 10 meter skal det vurderes permanente hyller.  

I og ved BS6 på Karineset må en unngå utløsning av potensiell steinskred og steinsprang. Mye løsmasse 
i bratt terreng på oversiden av BS-kant må tas spesielt hensyn til.  

Bygging av tunnel og bergskjæringer skal bl.a. følge håndbok N500 Vegtunneler og N200 - 
Vegbygging. 
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Skred- og drivsnøforhold 

Hensyn til skred er viktig for denne strekningen, og har vært delvis premiss både for plassering av trase 
for ny E10 og behovet for tunneler.  Langs veg i dagen er det tilrettelagt for noe skredsikring i form av 
bl.a. rasfanggjerde, skredvoller og lange portaler.  

 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Der vegen legges i sidebratt terreng med mye avrenninger er det tilrettelagt for romslige gode grøfter 
for plass til brøytesnø og god drenering for å møte framtidige klimaendringer. I plankartet er dette 
synliggjort gjennom tilstrekkelige arealer avsatt som «Annen veggrunn». Utforming og dimensjonering 
av grøfter gjøres i detaljprosjektering. Langs bekkeløp kan det forventes mer flom- og sørpeskred, noe 
som krever romslige rør og kulverter/ bruer. I større åpne områder med myr er vegen plassert mest 
mulig på fylling for å redusere drivsnø på vegen. Innenfor feltene som i plankartet er avsatt med 
faresone/hensynssone ras (H310_1) skal kontrakten beskrive risikoreduserende tiltak ved bygging av 
skredsikringstiltak (0_SVG). 

Generelt vil ny rv. 85/E10 parsell 3 gi en betydelig reduksjon i skredfare i forhold til dagens 
skredutsatte veg, særlig på strekningen Våtvoll - Gullesfjordbotn. 

7.15 Elektro  

Ingen omlegginger/endringer må utføres på høyspent overførings- og forsyningsanlegg tilhørende 
kabelselskap og Statnett (HSP). I området i Løbergsbukt, ved enkelte eiendommer, og inn mot 
Gullesfjordbotn, må omlegginger/endringer utføres på lavspent forsyningsanlegg tilhørende 
kabelselskap (LSP). 
 

7.16 ROS analyse  

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

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

Sammendrag av helhetlig risikobilde for parsell 3 

Dersom tunnelen og veganlegget langs parsellen bygges etter gjeldende standard og maler, vil det ikke 
medføre noen utstrakt risiko. Vegen, bruene og tunnelene vil da dekkes av de krav og ønsker som 
finnes i sjekklistene som er lagt som grunnlag for risikovurderingen. Denne utbyggingen er definert slik 
at den vil gi en bedre ulykkes- og hendelses-situasjon enn ved dagens veganlegg. Dette gjelder for den 
tilknytning til eksisterende veg som skal skje, nye vegtraseer og bruer, samt nye tunneler. 

Ny Rv85/E10 anses å bli tryggere enn dagens veg når den er ferdig. Vegen blir mer lettlest og logisk og 
tunnelen betyr en forbedring i forhold til rasutsatte og ulykkesutsatte strekninger. Det vil bli lettere og 
raskere å komme fram på et slikt nytt vegnett.  

Samtidig kan dette medføre uønsket fart ved at vegen blir lettere og bedre å kjøre. For å kompensere 
for risikoen med økt fart ligger det tiltak i dagens håndbok og normal-system.  Dette er under 
forutsetning av at gjeldende normal for veg, bru og tunnel følges.  

Dette gjelder uansett om det er snakk om selve vegen, tunnelene eller arbeidet med disse i 
anleggsperiode eller driftsperiode.  

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

8.1 Fremdrift og finansiering - utbyggingsrekkefølge 

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

Parsellen inngår i den prioriterte strekningen Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt som i NTP er 
prioritert med byggestart i 2018-2023 og i Prop.1S (Statsbudsjettet for 2015) er besluttet utbygget 
gjennom Offentlig Privat Samarbeid (OPS). Utbyggingsrekkefølgen vil avklares etter at neste 
Stortingsmelding om NTP 2018-2029 er behandlet i juni 2017.  

Utbygging av parsell 3 vil trolig starte tidlig i prosjektet med tunnelen. Det er behov for steinmasser fra 
tunnelen til vegbygging og skredsikring på parsell 2 og 3. Byggetiden for parsell 3 er anslått til 3 år. 

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det vil være risiko knyttet opp mot ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden på denne parsellen, da 
store deler av parsellen skal bygges ut i eksisterende trasé i dels sidebratt terreng og det ikke finnes 
veg til omkjøring. På strekningen Våtvoll-Løbergsbukt bygges ny tunnel og eksiterende veg kan 
benyttes til trafikkavvikling. På øvrige strekninger er det ikke omkjøringsmuligheter i anleggsperioden 
og trafikkavviklingen må ivaretas i tilknytning til eksisterende veg og tilhørende anleggsbelte. Dersom 
vegen stenges over tid er eneste omkjøringsmuligheter via fergeforbindelsene Melbo-Fiskebøl til 
sør/vest og Flesland-Refsnes til nord/øst, men det blir inntil 4 timer ekstra reisetid. 

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. Mur mot vann og sjø bygges. 
Uttak fra og driving av tunnel i sidebratt terreng.  
Myrområder. Arbeid med og i tunnel.  

Anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og 
materialer 

Arbeid med sprengstoff. 

Arbeidsprosesser med særlig risiko som skal utføres i Turområder og friluftsområder på strekningen. Arbeid 

områder som samtidig vil være arbeids- ferdsels- eller 
oppholdsområde for andre 

 

på eksisterende veg med trafikk med høy fart. Arbeid 
ved bygging av skredvoll og fangdammer. 

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  

Vibrasjoner  

Luftforurensning  

Geologi/ skredfare   

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

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

 Terreng og løsmasser bør brukes aktivt for å filtrere mest 
mulig av avrenningen fra deponiene. 

Landskap  Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal en det som er 
nødvendig. Naturtypelokaliteter, kulturminner og 
terrengformer/vegetasjon som skal bevares bør framgå av 
rigg- og marksikringsplan. Det utarbeides stikningsdata slik at 
lokalitetene kan sikres med sperrebånd/anleggsgjerde.  

 Unngå mellomlagring av masser i sidebratt terreng eller der 
anleggsbeltet er smalt. 

 Anleggsområdene skal generelt holdes ryddige. Vurder om 
anleggsområder nær bebyggelse bør skjermes for innsyn. 

 Unngå skader på høyere vegetasjon. 

 Riggområdene bør holdes ryddige. Med utgangspunkt i rigg- 
og marksikringsplanen skal entreprenøren utarbeide 
riggplaner som forelegges byggherre, slik at ikke større areal 
enn nødvendig beslaglegges.  

 Anleggsveger skal framgå av rigg- og marksikringsplan, og 
anlegges slik at de ikke gir permanente terrenginngrep.  

 Følge opp at rigg- og marksikringsplan og planlagt 
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massehåndtering er i tråd med prinsippene for Natur og 
Dyrket/ tidligere dyrket mark i formingsveilederen kap. 4.4, 
og at massehåndteringen innarbeides i kontrollplan for 
anlegget. 

Nærmiljø og friluftsliv   
Naturmangfold  Ny bru over Vesterelva og Lakselva bør ha landkar plassert slik 

at en sikrer etablering av naturlig kantsone langs elva. 
Kjøring/graving i elva må unngås. De gamle bruene fjernes og 
terreng mot elv istandsettes som naturlig kantsone. 

 Ved Løbergsbukta bør ny bru ha større tverrsnitt for 
gjennomstrømming enn eksisterende bru. 

 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 
for å hindre ferdsel i båndlagte soner. 
 

Naturressurser  I den grad det er mulig skal det unngås beslag av 
granplantefelt fra Løbergsbukt til Gullesfjordbotn, samt 
granplantefelt i Gullesfjordbotn i forbindelse med planlagt 
deponi 

 Utfylling i sjø skal gjennomføres med bruk av siltgardiner for å 
hindre spredning av finstoff og oppvirvling og spredning av 
sedimenter. Massene som skal brukes skal være rene.  

 Statens vegvesen bør inngå dialog med grunneier av tidligere 
masseuttak for å tilrettelegge for evt. videre drift av uttaket, 
evt. deler av masseuttaket. 

 

 

9 Oversikt over innspill i forbindelse med varsel om reguleringsplanstart 
Innspill fra Kvæfjord kommune 

Mimenr Dato Avsender Gnr/Bnr Sak Svar  

15/200832-5 
og 57 

 Kvæfjord 
kommune 

 Populær fiskeplass i elva 
ved Langvassbukt.  

 

Sikre private vannverk. 

 

 

Sikre myke trafikanter ved 
Langvassbukt.  

Det legges opp til 
utfartsparkering i 
Langvassbukt- 

Vannforsyning vil sikres 
for alle eiendommer. 
Detaljeres nærmere i 
byggeplanfase. 

GS veg etableres i 
Langvassbukt. 

 

Sikre elgpåkjørsler ved 
Gullesfjordbotn. 
Myrområder Bømark-
Våtvoll. 

 

Viltproblematikk er 
vurdert. Legges opp til 
slake vegskuldre og 
siktrydding. 

Myrområder er 
hensyntatt så langs som 
mulig, og sikres 
gjennom 
planbestemmelsene.  

 

Innspill fra berørte, Kvæfjord kommune 

Mimenr Dato Avsender Gnr/Bnr Sak Svar  

15/200832-1 
og 
15/200832-7 

27/09-15 Svanhild Arild 19/28 Trasevalg som kan berøre 
eiendommen og avskjære 
vannforsyning.  

 

Trygge støyforhold 

15/200832-2 og 8.  
Eiendom ikke berørt og 
vi vil sikre 
vannforsyning. 
Vegstøybregninger er 
utført i 
reguleringsplanarbeidet, 
og din eiendom vil ikke 
ha behov for 
støyskjerming ihht 
grenseverdiene. 

15/200832-4 22/10-15 Arvid Johan 
Karlsen 

19/42 Kan bli støyplager og det 
må legges nytt løp for 
Brattelva.  

Samt bevare brønnen 

15/200832-6  

Det vil etableres 
fangbasseng for 
sørpeskred Brattelva. 
Vannforsyning vil sikres, 
detaljeres nærmere i 
byggeplanfasen. Boliger 
innenfor gul og rød 
støysone vil få etablert 
lokale støyreduserende 
tiltak. Din hytte er 
vurdert til å få lokal 
skjerming på terasse. 

15/200832-9 06/11-15 Forøy 
Utmarkslag 
v/Oddvar 
Antonsen 

16 Behov for info og 
tilretteleggelse av 
parkeringsplass ved 
Storvann 

Innspill tas til 
etterretning. Det 
etableres 
parkeringsplass ved 
Langvatnet. 

15/200832-
10 

05/11-15 Oddmar Myre 19/15 Vannforsyning og brønner 
på Våtvoll må ivaretas 
uten at grunneiere får 
ekstra kostnader som 
følge av ny veg.  

15/200832-11  

Vannforsyning vil sikres 
for alle eiendommer, og 
dette vil detaljeres 
nærmer i 
byggeplanfasen. 
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15/200832-
12 

24/11-15 Viggo Nessø 19/31 Ivareta privat vannledning 15/200832-14  

Vannforsyning vil sikres 
for alle eiendommer, og 
dette vil detaljeres 
nærmere i 
byggeplanfasen. 

15/200832-
13 

25/11-15 Ørjan Nilssen 19/4 og 20 Ivareta privat 
vannledning. 
Tilretteleggelse av 
adkomst til 
utmarkseiendom.  

15/200832-15.  

Vannforsyning vil sikres 
for alle eiendommer, og 
dette vil detaljeres 
nærmer i 
byggeplanfasen. 

Adkomst til 
utmarkseiendommer er 
forsøkt ivaretatt, ber om 
innspill dersom 
grunneiere oppdager 
mangler. 

15/200832-
19 

20/03-16 Roy Wollvik 20/2 Område Lakselven må 
ikke bli berørt av 
massedeponi. Innspill på 
foreslåtte massedeponi. 
Avkjørsler må sikres. 

Besvart på tlf. 

Lakselva vil ikke berøres 
av massedeponi.  

 

10 Grunneierliste 
Parsellnr. Kommunenr. Gnr. Bnr. 

3 1911 19 1 

3 1911 19 2 

3 1911 19 3 

3 1911 19 4 

3 1911 19 6 

3 1911 19 8 

3 1911 19 10 

3 1911 19 14 

3 1911 19 16 

3 1911 19 20 

3 1911 19 24 

3 1911 19 32 

3 1911 19 37 

3 1911 19 40 

3 1911 19 42 

3 1911 19 43 

3 1911 19 44 

3 1911 19 46 

3 1911 19 47 

3 1911 19 51 

3 1911 19 52 

3 1911 19 55 

3 1911 19 61 

3 1911 19 69 

3 1911 19 70 

3 1911 19 74 

3 1911 20 1 

3 1911 20 2 

3 1911 20 8 

3 1911 20 9 

3 1911 20 10 

3 1911 20 11 

3 1911 20 12 

3 1911 20 15 

3 1911 20 26 

3 1911 20 27 

 

 

11 Vedlegg 
1 Forslag til plankart 

2 Forslag til bestemmelser 

3 Illustrasjonshefte 

4 Formingsveileder Hålogalandsvegen 

5 Konsekvensutredninger Hålogalandsvegen 

6 Geoteknisk datarapport for tunnelpåhugg G-F, Våtvoll-Løbergsbukt, 50831-GEOT-001 

7 Rapport fra ROS – analyse 
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