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Forord 

E10, fra kommunegrense mellom Kvæfjord og Lødingen til Kanstadbotn inngår i en viktig 
transportkorridor i regionen. Mange strekninger på E10/rv. 83/rv. 85 har vesentlig lavere vegstandard 
enn det vegnormalene for bygging av ny veg angir.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 3-7og 6-4, har Statens vegvesen i samarbeid med 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), utarbeidet detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Strekningen er totalt 159 km og går 
gjennom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Skånland og Evenes kommuner. Prosjektet 
deles opp i 17 planleggingsparseller, men behandles som en helhetlig plan. For hver parsell er det 
utarbeidet reguleringsplankart, planbeskrivelser og planbestemmelser. Planbeskrivelsene for hver 
parsell er også sammenstilt i en felles planbeskrivelse.  

Prosjektet skal bidra til bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og gi reduserte miljøulemper. 

Denne planen regulerer en strekning på 2,9 km av E10, parsell 4 fra grensen mellom Lødingen og 
Kvæfjord kommuner til Kanstadbotn i Lødingen kommune. Strekningen går for det meste i eksisterende 
trase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Foto parsell 4, fra Kvæfjord mot Kanstadbotn                                            Foto: Anne Kjersti Løvstad, SVV  
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1 Innledning 

Forslag til reguleringsplan for Hålogalandsvegen E10/Rv.83/Rv.85 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 januar 2017 gjennomført 
folkemøte og åpen kontordag i Lødingen kommune, Rådhuset.  

I høringsperioden er det mottatt tilsammen 217 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 17.03.17 
• Planbeskrivelse, datert 17.03.17 
• Vedlegg: Delrapport, datert 17.03.17 
• Merknadsbehandling, datert 17.03.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bakgrunn for planforslaget 

Planområdet ligger i Lødingen kommune, Nordland fylke. Parsellen går fra grensen mellom Troms og 
Nordland fylker, og Kvæfjord og Lødingen kommuner.  Strekningen er naturpreget med lite bebyggelse, 
bortsett fra i Kanstadbotn hvor det er en del fritidsboliger. Parsellen inngår i prosjekt E10/Rv.83/Rv.85 
Hålogalandsvegen som parsell 4. E10 planlegges i denne parsellen i hovedsak med breddeutvidelse og 
utbedring av eksisterende E10. Kun deler av strekningen går i ny trase.   

 

 
Figur 2: Oversiktskart over Hålogalandsvegen. Parsell 4 er strekningen mellom kommunegrense Kvæfjord/ Lødingen og 
Kanstadbotn i Lødingen kommune.  
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2.1 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bedre vegstandard og korte ned reisetiden. Det 
legges til rette for kryssområde for å koble ny og eksisterende veg i Kanstadbotn, samt 
kollektivknutepunkt og utfartsparkering.  

Positive virkninger av planen:  

• Ny trase gir en god tilkobling til kollektivknutepunkt og framtidig lokalveg (dagens E10)  
• Ny trase korter inn avstand mellom øst og vest  
• Soner med nedsatt hastighet og dårlig geometri på dagens E10 elimineres 
• Ny E10 ivaretar adkomst til friluftsområder ved etablering av utfartsparkering 
• Tilrettelegging for utfartsparkering øker trafikksikkerhet ved å fjerne tilfeldig parkering langs 

dagens E10 

 

2.2 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

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

 

3 Planprosess og medvirkning 

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunene gitt informasjon om planarbeidet, slik at alle parter 
har hatt mulighet til å få god innsikt i planprosessen og i foreslåtte løsninger og konsekvenser av disse. 
Det har i løpet av planprosessen i 2015/2016 vært flere anledninger til medvirkning for berørte 
grunneiere og næringsaktører som vist i sammenstilt planbeskrivelse for Hålogalandsvegen.  

 

2015/2016: 

• 27.01.15 Folkemøte Lødingen rådhus 
• 09.02.15 Konsultasjon med Sametinget og reinbeitedistriktene 
• 23.09.15 Befaring med Kongsvikdalen, Vestre Kanstadfjord og Vestre Hinnøy Reinbeitedistrikt 
• 26.10.15 Oppstartsmøte reguleringsplan med Lødingen 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, medvirkning, utredningstema og problemstillinger for planarbeidet.  
 

Fylkesplaner for Nordland (2013- 2024) 

I Transportplan Nordland vises det til konseptvalgutredningen for Hålogalandsvegen og 
transportkorridoren E10/rv. 85 Evenes – Sortland med arm til Harstad. Her anbefaler Statens vegvesen 
et konsept som innebærer innkorting av Kanstadbotn-Fiskfjord. 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.  
 

Regional planstrategi for Nordland (2013 – 2024) 

Omtaler ikke E10 konkret, men viser til at Nordland fylkes utstrekning og topografi skaper lange 
avstander for transport og pendling. «Utfordringene for vegnettet i Nordland er å utvikle et sikkert, 
effektivt og forutsigbart transportnett for personer og varer. Utviklingen av vegnettet bør ta 
utgangspunkt i næringslivets behov for transport, samt behovet for god infrastruktur for å skape en 
positiv utvikling av arbeidsplasser, bosetting, kultur og service» Planen viser også til de arealmessige 
utfordringene i å sikre at naturmangfold, friluftsliv og kulturminner sikres og vernes. 
 

Kommuneplanens arealdel, Lødingen (1992 – 2002) 

Kommuneplanenes arealdel er under revisjon. I gjeldende kommuneplan (KPLA) er områdene som 
omfattes av planområdet for parsell 4, avsatt til LNF –A (landbruks-, natur- og friluftsområder med 
streng holdning til spredt utbygging) og LNF-B (landbruks-, natur- og friluftsområder der det kan gis 
tillatelse for spredt utbygging på visse vilkår).  Det tillates ikke nye avkjørsler fra E10 innenfor noen av 
formålene, dersom det ikke foreligger godkjent bebyggelsesplan.    
 

Reguleringsplaner  

Ut over kommuneplanen arealdel er det ingen vedtatte reguleringsplaner som vil berøre planområdet. 
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet starter på grensen til Troms fylke og Kvæfjord kommune. Etter fylkesgrensen følger 
eksisterende E10 i randsonen mellom den flate dalbunnen og fjellsiden av Austerdalen, og følger i stor 
grad landskapet fram mot Kanstadbotn. I Kanstadbotn går vegen inn i tunell LP mot Fiskefjorden. 
Strekningen i dagen er på 2.9 km.  

 

5.2 Dagens og tilstøtende arealbruk 

I østre del av parsellen som er knyttet til Kanstadbotn er det flere spredte fritidsboliger, boliger og ett 
gårdsbruk. Ingen jordbruksarealer er i drift, eller forpaktes innenfor området. Planområdet innehar 
likevel flere jordbruksarealer, og beiteområder som egner seg for oppdyrking. Austerdalen er et svært 
populært utgangspunkt for turer både sommer og vinter.  

Langs strekningen er det ingen servicetilbud. 

 
Figur 3: Kanstadbotn, med store flate myrområde                                                      Foto: Anne Kjersti Løvstad, SVV 

 

5.3 Trafikkforhold 

Dagens E10 fra kommunegrense Kvæfjord til Kanstadbotn har lavere standard enn vegnormalens krav. 
E10 er en viktig kommunikasjonsåre, hvor det går både rutebusser, skolebusser og Lofoten ekspressen. 

Det er bussholdeplasser for busser både i sørøstlig og nordvestlig retning langs eksisterende E10. Det 
finnes ikke egen gang- og sykkelveg langs E10, parsell 4.  

 

Tabell 1: Oversikt over dagens og fremskrevet ÅDT for parsell 4 

Dagens ÅDT Tungtrafikkandel Prognose ÅDT 2062 

1850 20 % 2350 

 

Trafikksikkerhet 

Det har vært 11 ulykker på 32 år langs denne strekningen, 13 lettere skadde og 2 alvorlig skadde.  I 
hovedsak gjelder dette utforkjøringer og møteulykker.   

 

5.4 Teknisk infrastruktur 

Høyspent  

En høyspentlinje i luftstrekk følger nordvest langs dagens E10. I området nær grensen til Kvæfjord 
kommune krysser den dagens vegtrase.  

Vannforsyning 

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

Bruer 

Langs denne strekningen er det registrert to bruer over Austerdalselva og Heggdalselva. Bruen over 
Heggdalselva er en 33 m lang stålbjelkebru som er bygd i 1964. 

 

5.5 Landskapsbilde 

Planområdet strekker seg fra kommunegrensen i Austerdalen til Kanstadbotn, og er begrenset til 
eksisterende vegkorridor. I tillegg et langsgående belte på hver side av vegen til breddeutvidelse og 
kurvaturutbedring. Landskapet er naturpreget med får tekniske inngrep foruten dagens veg og et par 
høyspentlinjer. Dagens veg følger landskapets dominerende retning, og ligger i randsonen mellom 
dalbunn og fjellside. Den første strekningen av parsell 4 følger gjennom den karakteristiske U- dalen 
Austerdalen med slake fjellsider hvor dalbunnen er flat med store sammenhengende myrområder. 
Andre del av strekningen, Kanstadbotn, har bratte dalsider og bred dalbunn. Her er det også store 
sammenhengende myrområder med innslag av bekker, elver og mindre vann.   
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Verdier 

 

Figur 4: Registrerte verdier for landskapsbilde. Kilde: Statens vegvesen, KU Landskapsbilde – Fagrapport 

4-1 Ausetrdalen: Delområdet består av den karakteristiske U-dalen Austerdalen, som strekker seg fra 
Gullesfjordbotn i vest (Kvæfjord kommune) til Kanstadbotn i øst. Fjellsidene er slakere og toppene er 
avrundete. Terrenget i dalbunnen er åpent, men småkupert. Delområdet er naturpreget med få tekniske 
inngrep. Middels verdi. 
 
4-2 Kanstadbotn: Kanstadbotn er en typisk U-dal med bratte dalsider og bred dalbunn. Terrenget er 
tydelig terrassert med klare referanser til siste istid. Dalsidene er kuperte, uten bart fjell. Store 
sammenhengende myrområder med innslag av bekker, elver og mindre vann preger området.  

Den verna Heggedalselva har sitt utløp i Kanstadfjorden. Heggedalselva er vernet med vernegrunnlag 
urørthet, og fremstår som et verdifullt landskapselement. Middels til stor verdi 

Figur 5: Austerdalselva 
og Heggedalselva. 
Foto: Anne- Kjersti 
Løvstad 

 

5.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Verdier 

Vestre del av parsell 4 strekker seg gjennom relativt urørt og storslått natur langs Austerdalelva. 
Området har store verdier for friluftsliv knyttet til turområdene innover Kanstadeidet, som brukes i stor 
grad av brukere i alle aldre, sommer og vinter. Østre del av parsellen er knyttet til Kanstadbotn der det 
er flere fritidsboliger og enkelte bolighus, og brukes som utgangspunkt for turer inn mot attraktive 
friluftslivsområder.  

 

Figur 6: Oversikt over registrerte verdier for nærmiljø og friluftsliv, parsell 4. Kilde:  

 

Delområde 4-1 Kanstadeidet: Friluftslivsområde, særlig brukt om vinteren av brukere i alle aldre. 
Områdets utforming gjør dette området attraktivt for barnefamilier. Brukes som skileik-, rasteområde, 
men også som utgangspunkt for skiturer til nærliggende topper, Eidevatnet eller til Eidet. Også i bruk 
sommerstid. I dag parkeres det langs riksveien. Noe elg- og småviltjakt. Stor verdi. 

Delområde 4-2 Kanstadbotn N: Det er flere fritidsboliger i området som brukes aktivt. Området brukes 
også som utgangspunkt for turgåere og jegere på vei mot blant annet Kanstadeidet. Elva fører laks og 
sjøørret, men er ikke en attraktiv fiskeelv grunnet dårlige gyte- og oppvekstforhold. Middels verdi. 
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5.7 Naturmangfold  

Verdier 

Berggrunnen i området er preget av harde og sure bergarter, granitt og granittisk gneis, som ikke gir 
opphav til spesielt frodig eller artsrik vegetasjon.  

 
Figur 7: Verdikart med indikasjon av delområder (1-4) med middels verdi. Alle delområder er avgrenset fordi  
traseen går nær eller krysser et vernet vassdrag.  

 

Av funksjonsområder i ferskvann finnes det i parsell 4 et verna vassdrag, Heggedalselva (bestående av 
Heggedalselva, Austerdalselva og Eideselva), med bestander av laks og sjøørret. Vassdraget er verna på 
grunn av sin urørthet. Disse funksjonsområdene får middels verdi. For mer utfyllende opplysninger og 
kart vises til Ecofact rapport 508; Hålogalandsveien, Konsekvensutredning naturmangfold. 

 

5.8 Kulturmiljø 

Verdier  

Det er innenfor parsell 4 funnet grunnlag for å definere to kulturmiljøer. Kulturmiljø «Kanstadbotn» 
består av spor etter samisk gårdsbosetning og flere tufter og strukturer fra nyere tid, deriblant et 

stående, godt vedlikeholdt våningshus fra begynnelsen av 1900-tallet. Kulturmiljø «Stormyra» består av 
en gallostein, et kulturminne knyttet til samisk ferdsel i området.  

 

 
Figur 8: Registrerte verdier for kulturmiljø, parsell 4 

 

5.9 Naturressurser 

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

Verdier  

Delområde 4-1, fra kommunegrense Kvæfjord til Kanstadbotn: Skog med hovedsakelig lav bonitet. 
Store deler av planområdet består av myr. Liten verdi. 

Delområde 4-2, Kanstadbotn: Grus og pukkforekomst. Liten verdi.  

Delområde 4-3, Jordbruksareal i Kanstadbotn: Et større areal bestående av flere areal med fulldyrket 
jord og innmarksbeite som egner seg til oppdyrkning er registrert innenfor og tilgrensende til 
planområdet. Stor verdi. 
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Delområde 4-4, Skog rundt Kanstadbotn: Enkelte skogsareal av høyere bonitet ved Kanstadbotn. 
Utelukkende løvskog. Både høy og middels bonitet forekommer. Hovedsakelig mindre felt, med svært 
gode driftsforhold. Liten verdi.  

 

 

Figur 9: Registrerte verdier for naturressurser, parsell 4. 

 

5.10 Reindrift 

Verdier  

Området rund Kanstadbotn inngår i et av de viktigste områdene for reindrift i distriktet. Spesielt er det 
de sentrale flyttleiene som utgjør stor verdi for reindrift. Dette er viktige trekkveger for store reinflokker. 
Innenfor og i nærheten av planområdet for parsellen finnes det høstvinterbeiter, vårbeite (kalvings- og 
tidlig vårland) og tidlig høstland.  
 

I overordnet konsekvensutredning (Nellemann, 2015) er området rundt parsell 4 gitt stor verdi. Det er 
også beskrevet at området er svært sårbart for enhver utbygging. Referat fra møter mellom Statens 
vegvesen og reindriftsnæringen bekrefter områdets betydning, men tilføyer ikke ny informasjon.   

 
Figur 10: Funksjonsområde for reindrift innenfor og i nærheten av planområdet, parsell 4 (Kilde: NIBIO, via ArcGis). 

 

5.11 Grunnforhold 

Geoteknikk 

Løsmassekart fra NGU viser at løsmassene i området består av tykk morene med randmorene samt 
elveavsetninger langs Heggedalselva.  

De utførte totalsonderingene i området viser løsmasser bestående av variasjoner av sand og grus med 
stedvis innslag av silt og leire. I området ved Heggdalselva består løsmassene av silt eller sand med 
innslag av grus og leire. Dette stemmer godt med forventningene utfra løsmassekartet. 
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Figur 11: Løsmassekart for området langs parsell 4. 

 
Geologi 
 
Berggrunnen i det undersøkte området består for det meste av en lys rosa-grå grovkornet granitt. 
Stedvis er den gneissig. Bergarten har vært utsatt for en eller flere generasjoner av deformasjon som 
bla har resultert i små svakhetssoner. Det er ingen registrerte steinskred og/eller steinnedfall langs 
parsellen. 

Snøskred og drivsnø 

Strekningen gjennom parsellen passerer gjennom et relativt slakt terreng med liten skredfare. Det er 
registrert ett løsmasseskred, men ingen steinskred.  

 

6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

6.1 Planlagt arealbruk 

Reguleringsformål og løsninger 

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

Eierform: o_= offentlig formål 

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

- Kjøreveg (o_SKV og SKV) 
- Annen veggrunn – teknisk anlegg (o_SVT1 og SVT2) 
- Kollektivknutepunkt (o_SKK) 
- Utfartsparkering (o_SPP) 

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

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

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

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

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

- Sikringssone – frisikt (H140) 
- Faresone, høyspenningsanlegg (H370) 
- Sone for særlig angitte hensyn, reindrift (H520) 
- Sone for særlig angitte hensyn, naturmiljø (H560_1 og H560_2) 

 
Områdebestemmelser (PBL § 12-7 nr.1) 

- Midlertidig anleggs- og riggområder  

 

6.2 Tekniske forutsetninger 

Statens vegvesens håndbøker skal ligge til grunn for den videre prosjekteringen av Hålogalandsvegen 
E10/rv85 /rv83. 

 

Kjøreveger og profiler 
Tabell 2: Tekniske forutsetninger. 

Standardklasse  Fartsgrense Minste tillatte 
horisontalkurveradius 

Maks stigning Dimensjonerende 
trafikk (ÅDT) år 
2062 

Vegbredde 
(Kjørefelt + 
skulder) 

E10                  H3 
Tilkoblingsveg H1 
Adkomstveger A1 

90 km/t 
60 km/t 
30 km/t 

450 6% 2350 8,5 m (3,25 + 
1m) 
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Ny E10 fra kommunegrense Kvæfjord til Kanstadbotn planlegges etter H3 standard med 90/ km/t.  

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

Tilkoblingsveg i Kanstadbotn planlegges etter H1 standard og 60 km/t. 
 

 

Figur 13: H1 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4000 og fartsgrense 60 km. 

 

Adkomstveger i Kanstadbotn planlegges etter A1 standard med 30 km/t 

 
Figur 14: A1 For veger inntil 50 boenheter - fartsgrense 30 km. 

Kryss og tilkoblinger 

Kryss på ny E10 planlegges i Kanstadbotn. Kryssene dimensjoneres for ekstra lange og tunge vogntog. 
Kryssene etableres med venstrefelt på hovedveg samt dråpeøy i sekundærveg. 

Kollektiv  

Alle bussholdeplasser og kollektivknutepunkt utformes i henhold til gjeldende håndbøker samt gitte 
føringer i formingsveileder. Det er planlagt et nytt lokalt kollektivknutepunkt på strekningen, i 
kryssområdet mellom tilkoblingsveg fra eksisterende E10 og ny E10 i Kanstadbotn. Her vil det være 

plass til 2 busser samtidig, i tillegg til parkering for sykler og biler. Ved kommunegrense Kvæfjord 
etableres holdeplass for buss.   

Tuneller  

Tunellpåhugg L i Kanstadbotn inngår i parsell 4, mens selv tunellen LP inngår i parsell 5. Tunellportalen 
planlegges med lengde 40 m (profil 2865 – 2905). Tunell LP fra Kanstadbotn til Fiskefjord planlegges 
med tunellprofil T9,5. 

 
Figur 15: Tverrprofil T9,5 for tunell LP, Kanstadbotn – Fiskefjord. 
 

Ny E10 vil gå i skjæring vest for Kanstadbotn, på strekningen 1970 – 2220. Det vil for en stor del være 
kombinert berg- og løsmasseskjæring. Bergskjæringen vil få en høyde på opptil ca. 8 m. 
Løsmasseskjæringer vil få en høyde opp mot ca. 15m med helning 1:2.  Løsmassene består av sand, 
morene og torv. Det er gjort grunnboringer i forbindelse med påhugg P i Kanstadbotn, profil 2850 - 
2910.  

 

Avløpssystemer for tunell fra Kanstadbotn – Fiskefjord  

Det skal etableres avløpssystemer for tunellene gjennom drenering av lekkasjevann fra fjell, samt et 
vaskevannssystem som anlegges gjennom hele tunellen.  
 

Snuplass 

Det er planlagt snuplass dimensjonert for tunge kjøretøyer i tilknytning til kollektivknutepunkt i 
Kanstadbotn.  
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Bruer og kulverter 

Av plan og profiltegninger (C-tegninger i illustrasjonsheftet) fremgår plassering av bruene.  

Totalt er det planlagt tre nye brukonstruksjoner, og en kulvert innenfor planområdet. To av disse ligger 
i ny planlagt trase for E10. Disse vil være nye bruer over Austerdalelva og Botnelva, og vil gis et visuelt 
slektskap.  Bru over Lille Botnelva er del av adkomsten til Kanstadsætra og er tenkt et klassisk og 
nøkternt fagverk i tre som hovedbæring. Kulvert i Kanstadbotn hvor eksisterende E10 føres under ny 
E10 planlegges med minimum fri høyde 4.9m   Dimensjonene til konstruksjonene vil variere utfra 
stedlige forhold og med hensyn til dimensjonerende kjøretøy. 

 

Tabell 3: Oversikt konstruksjoner, parsell 4. 
 

Brunavn Kategori Profil  
 

Lengde 
[m] 

Type 

Austerdalselva Bru i linja 1210 30 Bjelkebru i betong 

Botnelva  Bru i linja 2280 100 Bjelkebru i betong 

Lille Botnelva Bru 30 40 Fagverksbru i tre 

Kanstadbotn kulvert Kulvert 400*2 25*1 Betongkulvert 

 
*1 Antatt lengde for rør/kulvert gjennom overliggende veg. 
*2 Profilnummer for sideveg 
 
 
Forbikjøringsstrekninger 

Det er krav om 2 forbikjøringsmuligheter pr 10 km, for hver retning. Med de angitte strekninger 
nedenfor er kravet innfridd (bør-krav). 
 
Retning øst: Pr 0 – 770 (770 m + strekning på parsell 3) og profil 790 – 1580 (790 m).  
Retning vest: Pr 1575 – 790 (785 m) og profil 540 – 0 (540m + strekning på parsell 3).  
 

6.3 Fravik fra vegnormal 

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

• Det er søkt og godkjent fravik fra bør- krav iht. R510, kap. 4.8.2, avstanden mellom krysset E10/ 
Fv85 og tunellportal ved påhugg L i Kanstadbotn er mindre enn 2x stoppsikt.  

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 langs E10 er på til sammen 2,9 km, og innehar ett tunellpåhugg L, tre bruer og en kulvert. 

Profil 0- 1500 

Planområdet for parsell 4 starter ved kommegrense til Kvæfjord og grensen mellom Troms og Nordland 
fylke. De første 400 meterne ligger vegen i ny trase.  På sørsiden av ny trase, og i området for 
eksisterende E10 etableres deponi, D7. Her etableres også utfartsparkering med plass til ca 55 biler og 
bussholdeplass. Avkjørsel til utfartsparkering er plassert like før innkjøring til busslommen (østgående 
retning), og dermed adskilt fra selve busslommen. 

Rutebussene kan benytte holdeplassene langs E10 uten å bli forsinket. Andre busser kan benytte 
avkjørselen til utfartsparkeringen fra begge retninger, og kjøre fram til snuplass ved plattformen for 
den østgående busslommen langs E10. Bussene kan sette av/ta på passasjerer der og enkelt snu og 
kjøre ut på E10 igjen. Det er vist passeringslomme på nordsiden (vestgående kjøreretning) ved 
avkjørselen til utfartsparkeringen.  

Trase for turvei/skiløype fra plattformene til undergang under E10. Skiløypetrasé sees som stiplet linje 
langs fyllingsfoten på nordsiden av E10 og mot utfartsområdet. Turvei/ skiløype vil følge langs 
fyllingsfoten av E10. Bredden på turvei/ skiløype kan være inntil 2 meter bred, og opparbeides med 
stedlige masser og et toppsjikt i grus på ca. 20cm. 

 

Figur 16: C-tegning (C101) profil 0-750. Fra kommunegrense Kvæfjord mot Kanstadeidet. 

Vegen følger videre langs Austerdalen, i hovedsak i trase for eksisterende E10. Vegen breddeutvides og 
kurvatur utbedres. I hovedsak vil vegen bli liggende noe høyere enn dagens nivå.  

 

Austerdalen 
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Ved profil 1210 – 1240 etableres bru over Austerdalelva og en ca. 50 meter bred flyttlei for rein på 
østsiden av brua.  

 

Figur 17: C-tegning (C102) profil 750 – 1500. Bru over Austerdalselva og flyttlei på østsiden  

 

Profil 1500 – 3000 

Ny E10 følger videre i eksisterende trase fram til profil 1850. Fra profil 1850 og mot Eidelva følger 
vegen i ny trase i en slak kurve fram til profil 2220. Fra profil 1970 – 2230 er det en skjæring som vil ha 
høyde opp til 15 m. En stor del av den er løsmasseskjæring.  

 

Figur 18: C-tegning (C103) fra profil 1500 -2250. 

Ved profil 2280 -2380 etableres ny bru over Heggedalvassdraget/Botnelva. I Kanstadbotn etableres 
kryssområde for påkobling til eksisterende E10 (framtidig Fv 85). Krysset etableres med venstre- og 
høyresvingefelt på hovedveg (E10) samt dråpeøy i sekundærveg (framtidig Fv85). For å oppnå 
tilstrekkelig sikt vestover på E10 fra krysset, må brua over Botnelva breddeutvides i innerkurven. På 
grunn av den relativt store brubredden dette gir, er det lagt inn et påkjøringsfelt/akselerasjonsfelt på 
brua for å utnytte bredden og samtidig gi en bedre optisk leding og visuell oppfatning av vegen. 

 

Figur 19: C-tegning (C104) fra profil 2250 – 3000. Kryssområdet med kollektivknutepunkt og snuplass.  

I tilknytning til kryssområdet, etableres lokalt kollektivknutepunkt tilrettelagt for 2 busser samtidig og 
parkering for bil. I de lokale punktene vil det hovedsakelig være overgang mellom regionsbussene og 
lokalbuss, evt. mellom 2 lokale busser. Området for kollektivknutepunkt innehar også en snuplass, som 
gir muligheter for tyngre kjøretøyer til å snu.   

Det reguleres ny adkomstveg til fritidsboliger som ligger i området sør for ny E10 og langs Botnelva. Ny 
bru etableres over Botnelva og til eksisterende veg til Kanstadsætra. Bru over Botnelva benyttes som 
interimsbru i anleggsfasen.   Nye avkjørsler/ driftsavkjørsler etableres for fritidsboliger og gård i 
Kanstadbotn. Eksisterende E10 fra Kåringen legges i kulvert under ny trase for E10. 

 

Profil 0- 734 

 

Figur 20: D-tegning (D101) fra profil 0- 734. Eksisterende E10 fra Kåringen i kulvert under ny trase. 

Tunnel LP fra Kanstadbotn til Fiskefjord, profil 2905-13170, med portallengde 40 m ved påhugg L 
(profil 2865-2905). Skillet mellom parsell 4 og 5 er i påhugget.  

 

 

 

Kanstadbotn 

Austerdalselva 

Eidelva 

Heggedalvassdraget 

Kanstadbotn 



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning -  Delrapport for E10 Kommunegrense Kvæfjord - Kanstadbotn 

 

14 

E10/rv. 85/rv. 83 HÅLOGALANDSVEGEN   

 

 

 

 

Figur 21: Detalj fra D-tegning (D102) fra profil 0-500.– Tunellpåhugg L og tunellportal, tunell LP til Fiskefjord. 

 

7.0 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

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

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

7.1 Framkommelighet 
Ny E10 vil gi god fremkommelighet på grunn av høy standard og veggeometri. Det vil være en 
avkjørselsfri veg, med dimensjonerende fartsgrense på 90 km/t. Stigningsforholdene er godt innenfor 
kravene til gjeldende standard. Traseen er fremtidsretta og vil gi betydelig innkorting og redusert 
reisetid, samt bedre fremkommelighet for langtransport. 

Ny trase for E10 gir god måloppnåelse i henhold til målene for prosjektet.  
 

7.2 Tiltak på avlastet veg 
Det er ingen avlastet veg for denne parsellen.  
 

7.3 Naboer 

Berørt bebyggelse 
Det er lite bebyggelse som blir berørt langs strekningen. En fritidsbolig gnr/ bnr i Kanstadbotn berøres 
av tilkoblingsveg fra eksisterende E10 ved nærføring. 
 

Innløsning av bebyggelse 

Planforslaget forutsetter riving eller innløsing av garasje/ uthus og fritidsbolig gnr/ bnr 26/11 og 12. 
Det er i høringsperioden kommet innspill om ønsket innløsning av gnr/ bnr 26/151 og 26/6, 
fritidsbolig med utmark.   
 

Avkjørsler  

Det er et mål om å ha så få avkjørsler som mulig når det lages nye veger, da ulykkesrisikoen er lavere 
med færre avkjørsler. Alle avkjørsler vil bli utformet i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Dagens 
fritidsbolig/ bolig- og driftsavkjørsler i Kanstadbotn legges om. Planbestemmelsene for parsell 4 
beskriver eventuelle nye avkjørsler/ adkomster til for eiendommene som blir berørt av tiltaket. 
 

Vannforsyning 

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

Støy og vibrasjoner 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 ligger til grunn for 
støyberegningene. Ut fra utførte støysoneberegninger i reguleringsplanen overskrides nedre 
grenseverdi for gul støysone i henhold til T-1442 på følgende bygninger/Gnr/Bnr: 

 

Tabell 4: Oversikt over bygg hvor støytiltak vil vurderes, parsell 4 
 

Veinr. Gnr/ Bnr Byggeår Sone Forslag tiltak Kommentar 

E10 26/11 1934 Gul Tiltak vurderes/ lokal skjerming Fritidsbolig 

E10 26/68  Gul Tiltak vurderes/ lokal skjerming Fritidsbolig 

E10 26/69 1970 Gul Tiltak vurderes/ lokal skjerming Fritidsbolig 

E10 26/81 1970 Gul Tiltak vurderes/ lokal skjerming Fritidsbolig 
E10 26/80 1974 Gul Tiltak vurderes/ lokal skjerming Fritidsbolig 

E10 26/67 1970 Gul Tiltak vurderes/ lokal skjerming Fritidsbolig 

  Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

Kanstadbotn 

L 
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Disse byggene vil bli vurdert for støytiltak for demping av vegstøy på utendørs oppholdsareal i form av 
lokale tiltak, Dette kan for eksempel være innglassing av veranda eller lokal støyskjerm ved tilhørende 
uteområder. Dette vil bli detaljert nærmere i videre byggeplanfasen. 

 

7.4 Byggegrenser 

Byggegrense langs veg er ikke medtatt i planen. Vegnormalens 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.  

7.5 Gang- og sykkeltrafikk 

Det etableres ikke gang- og sykkelveg i tilknytning til strekningen ny E10 langs parsell 4.    

7.6 Kollektivtrafikk 

Det etableres et nytt lokalt kollektivknutepunkt ved kryssområdet ved tilkoblingsveg Kanstadbotn, med 
mulighet for 2 busser samtidig og park & ride mellom fremtidig og eksisterende E10.  Dette gir 
lokalbefolkningen mulighet for parkering, for overgang mellom bil og buss. Samtidig vil det gi gode 
muligheter for å skysse passasjerer til og fra holdeplass. 

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

 

7.7 Landskapsbilde 

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

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.  

Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé som eksisterende veg, og innebærer ikke noe nytt 
inngrep i landskapet. Økt standard vil forsterke eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer. 
Videre vil breddeutvidelse og endringer i kurvatur gjøre vegen stivere og mer dominerende i 
landskapet. Over Heggedalselva skal det etableres to ny permanente bruer. Dagens bru rives i 
anleggsperioden. I tilknytning til tunnelpåhugget anlegges kryss i flere plan med adkomstveg til 
eksisterende veg og hyttebebyggelse, samt lokalt kollektivknutepunkt og snuplass. Kryssområdet er 
arealkrevende, men ligger relativt lavt i terrenget, og er delvis skjult av vegetasjon og terreng. Fra 

Kanstadbotn går vegen i tunnel til Fiskefjorden. Ved påhugg L anlegges 60 meter portal fram til slutt 
bergskjæring og terrenget tilbakeføres over portalen. 

Linja er i reguleringsprosessen optimalisert for å redusere omfanget av fyllinger og skjæringer, og for å 
gi vegtiltaket en større forankring i omkringliggende terreng.  

Virkninger i anleggsfase 

I anleggsfasen berøres store deler av arealet avsatt til midlertidig rigg- og anleggsbelte. Vegetasjon 
langs traseen fjernes, og fyllinger og skjæringer blir liggende åpne. I anleggsperioden vil tiltaket stedvis 
se dramatisk ut, og konsekvensene i anleggsfasen vil være betydelig større enn de permanente 
konsekvensene.  

Avbøtende tiltak  

• 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 terrengen. For å redusere 
inngrepet av skjæringen kan en skråningshelning på 1:1,5 vurderes i samråd meg geotekniker. 
Prinsipper for dette er vist som vedlegg til formingsveilederen. 

• Terrenget over tunellportalen skal oppfylles og bearbeides. Brukar og fyllinger trekkes lengst mulig 
unna elvekantene på Austerdalelva og Heggedalsvassdraget.  

Tiltakene skal tas med videre og vurderes som grunnlag for utarbeidelse av konkurranseutsetting. Det 
samme gjelder for utarbeidelse av rigg- og marksikringsplan. 

 

7.8 Nærmiljø og friluftsliv 

Samlet vurderes tiltaket å gi ubetydelig konsekvens for nærmiljø og friluftsliv.  

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende vei til bedre standard, som medfører noe utvidelse av 
veien i forhold til dagens vei. Fartsgrensen vil opprettholdes og det etableres en ny kryssløsning for 
trafikk mot Kåringen.  

På hoveddelen av parsellen lokaliseres ny vegtrasé overlappende med eller svært nær eksisterende vei, 
og her vil det kun bli mindre arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen. På en strekning på vel 
400 meter helt vest i parsellen, legges vegen i en rettere trasé sammenlignet med dagens situasjon. 
Dette medfører nytt arealbeslag, uten at det vil fremstå som et nytt fremmedelement i området.  

I Kanstadbotn vil spesielt tunnelpåhugget og nye kryssløsninger representere et stort inngrep i et lite 
landskapsrom med flere fritidsboliger og noe fastboende. Dette vil forringe kvaliteten på nærmiljøet for 
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flere av brukerne, avhengig av hvor boligene deres er lokalisert. Tilgangen til alle eiendommer og 
friluftsområder vil bli ivaretatt.  

Planområdet innehar attraktive friluftsområder for barnefamilier. Austerdalen er utgangspunkt for turer 
til Eidevatnet og Eidet, særlig om vinteren, men også om sommeren. Det legges til rette for 
utfartsparkering nær grensa til Kvæfjord kommune, og i området for eksisterende utfartsparkering. For 
tilgang til friluftsområdene mot Austerdalen etableres en undergang fra utfartsparkeringen til 
nordøstsiden av vegen. Undergangen tilknyttes en opparbeidet sti/ skiløype mot Kanstadeidet og 
slakere terreng. Det vil være mulig å parkere i området avsatt til kollektivknutepunkt i Kanstadbotn. Fra 
dette området i Kanstadbotn er det om sommeren stor utfart til mye brukte friluftsområder.  

Trafikksikkerheten økes gjennom tilrettelegging for utfartsparkering. Utfartsparkeringen hindrer 
dagens parkering langs begge sider av E10 ved Kanstadeidet. 

I driftsfasen etableres støytiltak for å avbøte bygg som blir utsatt for vegstøy. Dette vil bli detaljert 
nærmere i videre byggeplanfase. Samlet oppveies det negative i Kanstadbotn med det positive ved 
etablering av utfartsparkering ved Kanstadeidet, og det forventes at tiltaket vil gi ubetydelig 
konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsellen. 

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E 10. 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. Anleggsarbeider vil også i perioder påvirke nærmiljøet rundt vegen, spesielt i 
forhold til støy. Det legges opp til omfattende anleggsvirksomhet i Kanstadbotn med blant annet 
riggområder og tunnelpåhugg. Tilgrensende fritidsboliger, fastboende og friluftsområder vil her bli 
negativt påvirket i en noe lengre tidsperiode.  
 
Anleggsarbeidene vil også i perioder være en barriere og virke negativt for brukere av E 10 som 
utgangspunkt for utfart til Kanstadeidet. Det anlegges riggområder her som vil forsterke negativ 
påvirkning. Omfanget avhenger av om det tilrettelegges for midlertidige parkeringsmuligheter. 

Samlet forventes tiltakets anleggsfase å gi middels til stort negativt omfang på nærmiljø og friluftsliv i 
parsell 4. 

 

Avbøtende tiltak 

Under anleggsfasen kan det tilrettelegges for midlertidig utfartsparkering ved Kanstadeidet. Alternativt 
kan arbeidene i anleggsfasen tilpasses bruken av disse områdene for å redusere negativ påvirkning på 
utfart. Dette vil redusere omfanget til middels negativt omfang i anleggsfasen. Detaljer rundt dette skal 
vurderes nærmere i byggeplanfasen.  

 

I driftsfasen etableres støytiltak for å avbøte bygg som blir utsatt for vegstøy. Dette vil detaljeres 
nærmere i videre byggeplanfase. 
 

7.9 Naturmangfold 

Samlet vurderes tiltaket å gi liten (-) negativ konsekvens for naturmangfold. 

Det er arealbeslag knyttet til deponiområder, og breddeutvidelse av vei. Ingen av disse inngrepene har 
trolig nevneverdig effekt på naturmangfold i driftsfase, og negativt omfang vurderes til lite negativt for 
alle delområder. 

Forholdet til det verna Heggedalvassdraget er hensyntatt i reguleringen, ved innskrenking av 
anleggsbeltet, avsatt buffersone mot elvene Austerdalelva og Botnelva, og med bruk av 
områdebestemmelser og bestemmelser om bruk og vern av sjø og vassdrag i planens bestemmelser.  

De viktigste naturverdiene er knyttet til det verna Heggedalsvassdraget (Heggedalselva, Austerdalselva 
og Eideselva) med bestand av anadrom fisk. Arealet mellom elvene har store, komplekse myrområder. 
Planen ivaretar hensyn til vassdrag ved å sikre kantsone til vassdraget og bestemmelser som skal sikre 
dette er innarbeidet. 

Virkninger i anleggsfasen 

I delområdene 1-4 går vegen nær verna vassdrag, og vegen krysser vassdraget i delområde 2 og 4. I 
delområde 4 vil også noe riggområde komme nær Heggedalselva. Arbeid i selve elva, 
masseforflytninger og fyllinger kan ødelegge gyteområder både gjennom direkte inngrep i eksisterende 
områder, endringer av strømforhold eller ved nedslamming Det fare for tilførsel av partikler til 
vannforekomstene (elv og havet) nedstrøms anleggsområdet som følge av graving, massetransport og 
sprengningsarbeider. Fjerning av kantvegetasjon gir også økt fare for erosjon og økt partikkelinnhold 
til vannet. Høy turbiditet i vannet kan også skade gjellestrukturen til fisk, og i verste fall føre til at 
fiskebestanden går midlertidig tilbake. Kantvegetasjon er også viktig for tilførsel av nedfallsløv som gir 
større næringstilgang for bunndyr. I seg selv er også kantvegetasjonen et viktig leveområde for planter 
og dyr. 

 

Avbøtende tiltak  

I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller 
avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer for anleggsfasen, jfr. tabell 6, kapitel 8.3 
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Vurdering i henhold til naturmangfoldlovens bestemmelser. 
 

Det er krav om utredning/vurdering av kunnskapsgrunnlag og konsekvenser i samsvar med et sett 
miljørettslege prinsipper for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig myndighet i 
Naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8 – 12. Ny E10 vil berøre naturareal og kommer inn under dette kravet. 
Vurderingene er gjort i henhold til veileder om naturmangfoldloven kapitel II fra Klima- og 
miljødepartementet, mars 2016. 
 

§8 Kunnskap om naturmangfold i området 
Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og feltarbeid (Ecofact 
rapport 508; Hålogalandsveien, Konsekvensutredning naturmangfold). Vi anser kunnskapen om 
naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og potensiale for skade på 
naturmiljø.  
 

§ 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. 
 
§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 
Det går flere kraftlinjer i området. Utenom disse er det ingen større inngrep i det aktuelle området. De 
største naturverdiene er knyttet til de store intakte myrområdene og de anadrome vassdragene. Tiltaket 
vil gi inngrep i myrområder, med det er i planprosessen søkt å unngå dette så langt som mulig. For de 
anadrome vassdragene vil negativ konsekvens være knyttet til 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.  
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse og § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende tiltak er aktuelt. 
Kostnader for å redusere miljøforringelse blir innarbeidet ved oppfølging av punkter til Ytre Miljøplan 
(se kapitel 8.3). Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst anleggsfase og i tråd med 
vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller avbøtende tiltak 
vil framgå og gi føringer for anleggsfasen. 
 

 

 

 

7.10 Kulturmiljø  

Samlet vurderes tiltaket å gi liten (-) negativ konsekvens for kulturminneverdier i parsellen. 
 

Virkninger i anleggsfasen og driftsfasen 

Kulturmiljøene «Kanstadbotn» og «Stormyra» ligger nær anleggsbeltet og vil bli utsatt for nærføring i 
anleggsfasen. I planleggingsfasen er veglinja lagt utenom automatisk fredede kulturminner for 
parsellen.  
 

Avbøtende tiltak  

For kulturmiljøene «Kanstadbotn» og «Stormyra» kan sikring av kulturminnene i anleggsperioden, med 
sperregjerder eller lignende, redusere direkte forstyrrelser av kulturmiljøene.  Dette vil vurderes 
nærmere i byggeplanfasen. 

 

7.11 Naturressurser  

Samlet vurderes tiltaket å gi liten til middels (-/--) negativ konsekvens for naturressurser i parsellen. 

Arealbeslagene vil redusere areal med innmarksbeite og skape barrieredannelser. Av skogressurser vil 
skog av høyere bonitet, og noe av lavere bonitet bli beslaglagt i Kanstadbotn. I tillegg til reduksjon av 
skog i forbindelse med tiltak (hogst), vil skogmarkas evne til å produsere skog (bonitet) reduseres. En 
liten del av areal registrert som sand- og grusforekomst i Kanstadbotn vil bli beslaglagt i forbindelse 
med planlagte tiltak.  

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

Ca. 3,5 daa innmarksbeite og 65 daa med potensielt dyrkbar jord vil bli omdisponert i parsell 4, dersom 
areal innenfor planområdet blir permanent beslaglagt av planlagte tiltak. Planlagte arealinngrep er ikke 
forenelige med nasjonale og regionale mål for å redusere omdisponering av jordbruksareal.  
 
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). Driftsavkjørsler til innmark og utmark ivaretas i planforslaget.  
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Virkninger i anleggsfasen 

Arealbeslag av jordbruksjord og skogarealer vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom arealene i 
stor grad blir permanent beslaglagt. Anleggsarbeidet kan virke barrieredannende ettersom vegen 
strekker seg gjennom enkelte områder der jordbruksjord eller skogsareal ligger på begge sider. Det 
forutsettes at uttak av skog, og drift på nærliggende jordbruksareal rundt Kanstadbotn, skal kunne 
gjennomføres i anleggsfasen, dersom det er aktuelt. Anleggsarbeid kan virke forstyrrende for 
eventuelle beitedyr på innmark i nærheten av tiltaksområdet. Planlagte tiltak vil medføre behov for 
skogrydding. 

Avbøtende tiltak  

I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller 
avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer for anleggsfasen, jfr. tabell 6, kapitel 8.3 

 

7.12 Reindrift 
 

Virkning av vegtiltaket 

Samlet vurderes tiltaket å gi stor (----) negativ konsekvens for reindrift i parsellen.  

Støv og støy kan gjøre det svært vanskelig for reinen å flytte seg. En eventuell ekspropriasjon må inkludere 
areal til oppsetting av reingjerde/samleanlegg for å unngå at trekket og flytting ødelegges. Det er ikke 
ønskelig med etablering av utfartsparkering i området Kanstadeidet.  Et reingjerde under byggeperioden 
bør etableres. Når utbygging av traseen er ferdig skal det vurderes trekk langs tunnelporten. Det er viktig 
å unngå sprengning av tunnel under vårtrekk. 

I området vest for Botnelva er det avsatt en 50 meter bred viltovergang for rein. Tilknyttet 
viltovergangen er det avsatt en hensynssone reindrift. Området omfatter viktig drivings- og trekklei for 
rein. I planens bestemmelser vises det til at det innenfor området ikke tillates rekkverk eller gjerder. 

Det er under planleggingen lagt opp til å etablere slake vegskuldre langs hele strekningen. 
Reindriftsnæringens ønsker om brede tunellportaler er ivaretatt ved at portal L i Kanstadbotn er satt til  
60 m.  Det er i planforslaget lagt opp til bruk av rekkverk kun i forbindelse med kurvatur fra profil 1800 
– 2050, rekkverk på bruer og i kryssområdet fra tunellpåhugg P fram til kryssing av Botnelva.   
Det stilles i bestemmelsene krav om Miljøoppfølgingsprogram (MOP). I programmet skal det vurderes 
behov for rydding av vegetasjon i en hogstgate og/ eller reingjerde for å lede rein og elg over 
tunellportaler istedenfor kryssing av veg i driftsfasen. Programmet skal også omfatte en vurdering av 
behovet for reingjerde/ samleanlegg under anleggsfasen, og anleggstans under driving av rein.  
Planforslagets plassering av utfartsparkering var i konflikt med reindriftsnæringa, da reinen trekker i 
området for utfartsparkeringen.  Denne er derfor flyttet til grensa mot Kvæfjord kommune.  

7.13 Massehåndtering 

De største masseoverskuddene for parsell 4 vil komme fra etablering av tunell LP fra Kanstadbotn til 
Fiskefjord. Dette gir et stort masseoverskudd som ønskes deponert innenfor planområdet, i veglinja og 
i deponiområder. Det er ikke kjent problematikk rundt forurensede masser. 

Rigg og deponi 

For å sikre håndtering av overskuddsmasser er det avsatt arealer i planforslaget for to permanente 
deponier i parsell 4. Prinsipper for utforming av deponier er angitt i formingsveilederen for 
Hålogalandsvegen. Rigg- og deponiområder er planlagt på områder som kan være godt egnet til denne 
type virksomhet langs veglinja, og i nærhet til tunellportalene.  

- Permanent deponi (D7, 30750 m2) er lokalisert i både Kvæfjord og Lødingen kommuner, og 
tilhører parsell 3 (Kvæfjord) og 4 (Lødingen). 

- Midlertidig riggområde i kryssområdet og området for etablering av lokalt kollektivknutepunkt. 
- Permanent deponi på sørsiden av tunellpåhugg L i Kanstadbotn (D9 60000 m2). 
- Midlertidig rigg og anleggsområde på begge sider av Austerdalselva og på begge sider av  
- Botnelva (Heggedalsvassdraget). 

 

Figur 22: Oversiktskart, rigg- og deponiområder for parsell 4. Kilde:  
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Virkning av rigg og deponi, og avbøtende tiltak  

Landskap  
Deponiene er lagt på steder som kun gir konsekvenser i anleggsperioden og områdene må etter 
anleggsperioden settes i stand med god terrengbearbeiding og revegetering.  
Deponi D7 er plassert mellom ny veg og Austerdalselva. Eksisterende vegtrase inngår i deponiområdet. 
Terrenget er småkupert, og godt egnet til et lavt deponi. I Kanstadbotn er deponiet D8 lokalisert på 
samme sted som kollektivknutepunktet, og inngår som en del av planlagt veganlegg. Arealene er 
dermed sikret terrengtilpasning og opparbeidelse etter endt bruk.  
 
Deponi D9 ligger i et naturlig platå i småkupert landskap, sør for tunellpåhugg L. Arealet er stort, men 
beliggenheten gir god forankring i terrenget Avbøtende tiltak vil være istandsetting og opparbeidelse av 
områdene etter endt bruk, med god terrengbehandling og revegetering. Deponi 7 og 8 gir lite/ 
ubetydelig negativ konsekvens. D9 gir lite/ middels konsekvens. 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. Formingsveilederen gir ytterlige føringer for utformingen av deponiene. I 
reguleringsplanens bestemmelser er det avsatt makshøyder for deponiene.  
 
Bestemmelsene stiller krav til reetablering av kantsonene mot elvene Austerdalselva og Botnelva, og 
krav om etablering av vegetasjonsbuffer mot Botnelva. Bredde avklares i rigg- og marksikringsplan. 
 
Nærmiljø og friluftsliv 
Deponi D7 på grensen mellom Kvæfjord og Lødingen kan revegeteres og arronderes etter landskapet, 
og får ubetydelig til liten negativ konsekvens. 
 
D8 vil være et midlertidig massedeponi som er plassert like ved dagens E 10 i Kanstadbotn. I området 
er det flere fritidsboliger og aktivitet i anleggsfasen vil kunne påvirke noe. Det forventes at deponiet 
arronderes inn i landskapet og ikke vil medføre betydelige endringer av bruken her i driftsperioden. 
 
D9 legges i et område som inngår i nærturterreng for brukere av Kanstadbotn. Andre deler av parsellen 
er likevel viktigere som rekreasjonsområder. Under anleggsperioden vil deponiet redusere bruken av 
området, og fritidshus ved elva vil bli påvirket av aktiviteten her. Det forventes at deponiet vil endre 
landskapsutformingen lokalt i driftsfasen, og bruken vil endres de første årene i driftsfasen. Etter hvert 
vil deponiet gro til og bruken vil gjenopptas. Det forventes at deponiene D8 og D9 vil få liten negativ 
konsekvens for nærmiljø- og friluftsliv.  
 
Naturmangfold 
Deponiet ved Austerdalselva (D7) og deponi (D9), sør for tunnelpåhugget i Kanstadbotn er tegnet inn i 
områder med mye myr, og vil gi uønskede arealbeslag. Det anbefales at deponiet D7 forskyves 

nodvestover for i mindre grad å berøre myrområdene. Det forventes at deponiene D7 og D9 vil gi 
middels negativ konsekvens for naturmangfold. D8 er planlagt som et midlertidig deponi og riggareal 
mellom nye veier i Kanstadbotn og vil ikke komme i konflikt med større naturverdier.  

I reguleringsplanfasen er deponi D7 forskjøvet noe nordvestover for å unngå myrarealer, og samtidig 
ha en større avstand fra Austerdalselva.  

Kulturmiljø 
Det er ikke kjente kulturminneverdier i områdene hvor deponiene D7 (Østerdalselva), D8 (Kanstadbotn 
midlertidig deponi) og D9 (Kanstadbotn sør for påhugg) planlegges plassert. Konsekvensen er derfor 
satt som ubetydelig.   
 

7.14 Grunnforhold 
 

Geoteknikk 

Det forventes ikke spesielle geotekniske utfordringer på denne strekningen. Endelig utforming av 
fyllinger og skråninger beskrives i den geotekniske rapporten.  
 
Geologi 
Bergskjæring: Den prosjekterte bergskjæring med grøfter skal bygges etter gjeldende håndbøker. En 
bergskjæring bør bygges slik at man unngår rensk og annen sikring de første 20 årene. Det samme 
gjelder løsmasser på skjæringstopp. Det skal fjernes løsmasser minimum 2 meter bak prosjektert 
bergskjæringskant, i horisontal distanse. Der linjeføring tilsier at strukturplan kan følges, anbefales det 
at dette gjøres. Dersom dette ikke gjøres kan det skapes og/eller provoseres ustabiliteter. Alle 
forskjæringer skal sikres som vanlige bergskjæringer. Bergskjæringer bygges og sikres som beskrevet i 
geologiske rapporter.   

Steinskred/steinsprang: Det forventes ikke naturlige steinskred innenfor gjeldende parsell. 

Generelt gjelder at det er viktig å sikre nok areal, særlig der skråningsutslaget blir stort. 

Snøskred og drivsnø 

Planlagt veg mellom kommunegrense Kvæfjord/ Lødingen til Kanstadbotn går i et relativt slakt 
landskap uten stor skredfare. Traseen er preget av mye åpne myrområder i vestre del. Det betyr at det 
kan være utfordringer med drivsnø. Generelt der vegen legges i sidebratt terreng med mye avrenning 
blir det viktig med romslige gode grøfter for plass til brøytesnø, god drenering og ta høyde for 
framtidige klimaendringer med mer flom og skred. Langs bekkeløp må en også forvente mer flom- og 
sørpeskred som krever romslige rør og kulverter. 
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I større åpne områder er vegen, så langt mulig lagt på fylling for å redusere drivsnø og snøfokk på 
vegen. Det er planlagt minst mulig rekkverk med slake vegskråninger. Fra vestre portal for lang tunnel 
fra Kanstadbotn til Fiskfjorden planlegges det også romlige breie grøfter med hensyn til drivsnø. 

 

7.16 Elkraft 

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

7.17 ROS analyse  

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

Sammendrag av helhetlig risikobilde for parsell 4 

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

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

Når det gjelder ulykker er det på eksisterende E10 i hovedsak meldt om utforkjøringer på høyre og 
venstre side av vegen, flere møteulykker og noen påkjørsler bakfra. For å hindre utforkjøringer er det i 
tilknytning til kryss og langs enkelte vegskuldre avsatt rekkverk. Ut over dette er sideterrenget utenfor 
vegskuldrene slaket ut. Risiko tilknyttet utkjøring fra kryss er bedret gjennom kanalisert kryss i 
Kanstadbotn.   

Av hendelser på vegen som i dag, og for ny veg kan utgjøre en risiko, er reintrekkrute og parkering 
langs vegen til utfartsområder både sommer og vinter. Tiltak i reguleringsplanen er avsatt område for 
utfartsparkering og hensynssone med bestemmelser som ivaretar sikkerheten under driving av rein.  

For noen fritidsboliger i Kanstadbotn vil støy og støvproblematikk kunne bli et problem.  For å ivareta 
ytre miljø er det i planbestemmelsene avsatt bestemmelse som sikrer støytiltak for berørte 
fritidsboliger. 

Ut over dette var ingen risikoforhold av en slik art at tiltak må settes inn.  

Dersom veganlegget bygges etter dagens standard og normaler, vil nytt veganlegg ikke medføre noen 
utstrakt risiko. Vegen og bruene vil da dekkes av de krav og ønsker som finnes i sjekklistene som er 
lagt til grunn for risikovurderingen. 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. Ny E10 anses å bli tryggere, mer lettlest og logisk enn dagens 
E10 når den er ferdig. Det vil også bli lettere og raskere å komme fram på det nye vegnettet. 

 

8 Gjennomføring av forslag til plan 

8.1 Fremdrift og finansiering - utbyggingsrekkefølge 

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

 

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det vil være risiko knyttet opp mot ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden på denne parsellen, da 
parsellen i hovedsak skal bygges ut i eksisterende trasé og det ikke finnes veg til omkjøring. 
Trafikkavviklingen må ivaretas i tilknytning til eksisterende veg og tilhørende anleggsbelte. 
 

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

Sikker jobb i byggefasen (SHA) 

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

I hovedsak er det snakk om følgende forhold: 

Tema  Momenter til videre arbeid 

Arbeid som innebærer særlig risiko Arbeid med og på bruer (3 bruer, 20+30+100 m).  
Riving av bru. Sidebratt terreng ved skjæring.  Arbeid 
med og ved tunnelpåhugg. 

Anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og 
materialer 

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

Turområder og friluftsområder på strekningen mellom 
tunnelene. Arbeid på eksisterende veg med trafikk med 
høy fart. 

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. Hytteområde nært vegen. 

 

Ytre miljø i byggefasen (YM) 

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

 

Tabell 6: Innspill til YM-plan 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

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

 Det må installeres renseløsninger for vaskevann knyttet til 
tunnelen som kommer ut i Kanstadbotn (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 
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. 

 Kontraktsfeste Grønn time med opplæring av anleggspersonell 
ved oppstart bygging. 

Naturmangfold  Ny bru over Austerdalselva og to nye bruer over Botnelva bør ha 
landkar plassert slik at en sikrer etablering av naturlig kantsone 
langs elva. Kjøring/graving i elva må unngås.  

 For deponiet i Austerdalen og deponiet sør for tunnelpåhogget i 
Kanstadbotn bør en unngå deponering på myr så mye som mulig 
og utforme deponiet deretter.  

 Utforming av deponiet i Austerdalen må redusere mulighetene for 
at avrenning av slam/finstoff kan følge bekkesig ut i 
Austerdalselva. 

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

 Reintrekkrute - drivlei 

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

 Lokaliteter med kulturminner i nærhet til tiltaket skal sikres for å 
hindre ferdsel i båndlagte soner. Dette gjelder for kulturmiljøene 
«Kanstadbotn» og «Stormyra».  

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

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

Veg- og vegmiljø  Nybygg av bruer. Ikke veg som berøres av havnivåstigning. 

Vann- og avløp. Strømlinjer ol  Lavspent og høyspent nært eller kryssende veglinjen. 
Elvemuslinger i tilknytning til elver. 

 

 

 9 Oversikt over innspill i forbindelse med varsel om reguleringsplanstart 

Sammendrag av merknader mottatt fra berørte grunneiere i forbindelse med 1. og 2. varsel av 
reguleringsplanoppstart Hålogalandsvegen, er oppsummert i tabell 16. Merknader fra 
sektormyndigheter og kommuner er vedlagt reguleringsplanen. Merknadsbehandling i forbindelse med 
høring av planprogrammet ligger på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen 
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Tabell 7: Sammendrag av merknader i Lødingen kommune, ifm. reguleringsplanstart 

Mimenr Dato Avsender Gnr/Bnr Sak Svar  

15/200836-1 20/10-15 Ingrid Granås  Innspill om 
utfartsparkering ved 
Kanstadeidet og 
Kanstadbotn 

15/200833-1  
Tas til følge. Det er 
etablert 
utfartsparkering ved 
kommunegrense 
Kvæfjord. 

15/200833-3 03/11-15 Gunnar Gjerde  Stor parkeringsplass 
langs veien på 
Kanstadeidet. Ivareta 
friluftslivet i Lødingen 

15/20 
 Tas til følge. Det er 
etablert 
utfartsparkering ved 
kommunegrense 
Kvæfjord. 
 

15/200833-4 03/11-15 Ole S. Nilsen 28/17 Utretting nyveien fra 
Kåringskrysset mot 
Nord. Privat 
vannforsyning må 
ivaretas, samt avkjøring 
til eiendom. 

15/200833-6. 
 Tas til følge. Utbedret 
kryss Kåringen. 
Vannforsyning ivaretas i 
egen prosess. Avkjørsler 
er ivaretatt i plan.  

15/200833-27 10.11-15 Kåringen 
Næringsselska
p AS 

28/437 Innspill på avkjørsel, 
hvileplass, 
deponi/fylling og rigg 
på regulert 
næringsarealer 

15/200833-5 og 28.  
1. Tas til orientering. 

Håndtering av 
eventuelle 
overskuddsmasser 
tas i egen prosess i 
etterkant av vedtatt 
reguleringsplan. 

 
15/200833-11 23/11-15 Lødingen 

Næringsforum 
 1. God standard året 

rundt på veg 
mellom 
Kåringskrysset-
Kåringen-Kanstad – 
Kanstadbotn. Stor 
rasteplass på denne 
strekka er også 
ønskelig.  

 
2. Gode parkerings-

muligheter 
Kanstadeidet. 

 
 

15/200833-19.  
1. Tas ikke til følge. 

Denne strekningen 
er ikke en del av 
planområdet. 
Strekningen skal 
omklassifiseres. 

 

2. Tas til følge. Det 
etableres 
utfartsparkering 
ved 
kommunegrense 
Kvæfjord. 

 

3. Få etablert 
døgnhvile plass i 
Kåringen.  

4. Stor 
parkeringsplass 
med 
bussholdeplass ved 
knutepunkt 
Fiskefjord.  

5. Ikke ønskelig med 
bompengestasjon 
for intern kjøring i 
kommunen. 

3. Tas ikke til følge. 
Det etableres 
døgnhvileplass ved 
Langvassbukt.  

 
4. Tas til følge. Det 

etableres regionalt 
kollektivknutepunkt 
med p- plasser i 
Fiskefjord.  

 
5. Tas til orientering.  

Plassering av 
bompengestasjoner 
er ikke en del av 
prosjektet med 
reguleringsplanen.  

 
15/200833-12 
og 14 

27/11-15 Elin Svendsen 26/4 og 32 Motforestillinger om at 
hennes dyrket innmark 
skal benyttes til 
riggområde/ deponi.  
Ny avkjørsel til gård. 

15/200833-23.  
Tas til følge. Deponi er 
flyttet. Ny avkjørsel til 
gård etableres. 

15/200833-18 29/11-15 Dagfinn Rusten  Ivareta privat vannverk 15/200833-22 
Tas til følge. 
Vannforsyning tas i 
egen prosess etter 
vedtatt reguleringsplan.  

15/200833-29 21/11-15 Thor 
Thomassen 

 Innspill om å utbedre 
veien fra Tjeldsundbru-
Lødingen før en 
begynner med tunnelen 
i Fiskefjord. 

15/200833-30. 
Tas til orientering. 
Rekkefølge på 
utbygging bestemmes 
etter vedtatt plan.  

15/200827-56 13/04-16 Ole Jacob 
Kanstad 

 Sats heller på 
opprustning av 
eksisterende veg enn å 
bygge tunnel gjennom 
Kåringen. 

Tas ikke til følge. Tunell 
LP fra Fiskefjord til 
Kanstadbotn er bestemt 
i fastsatt planprogram.  

15/200833-2 
15/200833-8 
og 
15/200833-9 

15/200833-17 

26/10-15 Lødingen 
kommune 

 1. Utarbeid p-plasser 
strekningen 
Kanstadbotn-
Kåringenkrysset.  

 
 
 
 
 
2. Utfartsparkering 

Kanstadbotn.  

1. Tas ikke til følge. 
Denne strekningen 
er ikke en del av 
planområdet. 
Strekningen skal 
omklassifiseres. 
 
 
 

2. Tas til følge. Det er 
etablert 
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3. Ønskelig med 

overskuddsmasser 
til utfylling av 
Fiskøy 
havneområde, samt 
ny avkjørsel.  

 
 
4. Ny og oppdatert 

skilting i nye 
veikryss som vil 
føre til Lødingen.  

 
 
5. Raste og 

parkeringsplasser 
må vises stor 
oppmerksomhet.  

 
6. Veien over 

Kåringen og fra 
Fiskefjordbotn inn 
til Lødingen må 
betraktes som en 
del av vegpakken.  

 
7. Ivareta privat 

brønner.  
 
 
 
8. Fiskefjorden blir et 

fremtidig 
knutepunkt. 

utfartsparkering i 
Kanstadbotn. 

3. Tas til orientering. 
Håndtering av 
eventuelle 
overskuddsmasser 
tas i egen prosess i 
etterkant av vedtatt 
reguleringsplan. 
 

4. Tas til etterretning. 
Egen prosess i 
etterkant av vedtatt 
reguleringsplan.  
 

 
5. Tas til følge. Det er 

etablert en 
utfartsparkering 
kommunegrense 
Kvæfjord. 
 

6. Tas ikke til følge. 
Denne strekningen 
er ikke en del av 
planområdet. 
Strekningen skal 
omklassifiseres. 

7. Tas til følge. Egen 
prosess i etterkant 
av vedtatt 
reguleringsplan og 
i byggeplanfasen. 
 

8. Tas til orientering.  

 
 

10 Adresseliste inkludert grunneierliste 

Parsellnr. Kommunenr. Gnr. Bnr. 
4 1851 25 1 
4 1851 26 4 
4 1851 26 6 
4 1851 26 11 
4 1851 26 15 
4 1851 26 32 

4 1851 26 67 
4 1851 26 68 
4 1851 26 69 
4 1851 26 78 
4 1851 26 79 
4 1851 26 80 
4 1851 26 81 
4 1851 26 151 

 

 

11 Vedlegg 

1. Plankart 
2. Reguleringsplanbestemmelser 
3. Illustrasjonshefte 
4. Rapport fra ROS-analyse 
5. Formingsveileder Hålogalandsvegen 
6. Konsekvensutredninger Hålogalandsvegen 
7. Geoteknisk datarapport for strekningen kommunegrense Kvæfjord – Kanstadbotn, parsell 4 og 

for tunellpåhugg LP, Kanstadbotn – Fiskefjord 
8. Merknader fra sektormyndigheter og kommuner mottatt ifm reguleringsplanstart 

Hålogalandsvegen 

 

12 Kildehenvisning delrapporter 

Utfører Tema rapport Når. 
Rambøll Konsekvensutredning lokal og regional utvikling jan.16 
Reinertsen Støyrapport okt.16 
Statens vegvesen Risikoanalyse for Hålogalandsvegen - E10/rv.83/rv.85  
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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

vegvesen.no Trygt fram sammen 

Statens vegvesen 
Region nord 
Prosjektavdelingen 
Postboks 1403 8002 BODØ 
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