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Forord 

E10, i tunell fra Kanstadbotn til Fiskefjorden inngår i en viktig transportkorridor i regionen. Mange 
strekninger på E10 har vesentlig lavere vegstandard enn det vegnormalene for bygging av ny veg angir.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 3-7og 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 10,2 km av E10, parsell 5, som går i tunell LP, fra Kanstadbotn 
i Lødingen kommune til Fiskefjord i Tjeldsund kommune. Tunellen avlaster dagens strekning fra 
Fiskefjord til Kanstadbotn via Kåringenkrysset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Foto fra påhuggsområdet L (rødt)i Kanstadbotn. Portal er ikke inntegnet.        Foto: Finn Sverre Karlsen, 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.  
• Tjeldsund kommune, Tjeldsund rådhus, Tjeldøya 
• Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 
• Internett: www.lodingen.kommune.no, www.tjeldsund.kommune.no, 

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 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 Lødingen og Tjeldsund kommuner, Nordland fylke. Parsellen går fra Kanstadbotn i 
Lødingen kommune, og kommer ut i Fiskefjorden i Tjeldsund kommune. Parsellen inngår i prosjekt 
E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen som parsell 5. Hele strekningen E10 går her i tunell. 

  

 
Figur 2: Oversiktskart over Hålogalandsvegen. Parsell 5 er strekningen i tunell mellom Kanstadbotn og Fiskefjord. 

  

http://www.lodingen.kommune.no/
http://www.tjeldsund.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 og korte ned reisetiden.  

Positive virkninger av planen:  

• Strekningen i tunell LP fra Kanstadbotn til Fiskefjord er den strekningen langs Hålogalandsvegen 
som gir størst reduksjon i reisetid.  

• Soner med nedsatt hastighet og dårlig geometri på dagens E10 elimineres 
• Ny trase eliminerer vanskelige stigningsforhold fra Kåringenkrysset til Kanstadbotn 

E10 har funksjon som transportåre fra E6 til Lofoten og Vesterålen. Lofoten er et av de mest kjente 
reiselivsmålene i Nord-Norge, og E10 er innfartsåre til Lofoten fra øst. Fiskerinæringen i Lofoten og 
Vesterålen transporterer fisk østover langs E10, eller sørover via ferge Lødingen – Bognes. 
 
I Konseptvalgutredningen (KVU) vises det til at det er dagens E10, fra Fiskefjorden til Kanstadbotn via 
Kåringenkrysset, som medfører de største framkommelighetsproblemene. Strekningen har smal og 
dårlig veggeometri og uholdbare stigningsforhold. Stigningene gjør vegen lite forutsigbar om vinteren, 
ved at tunge kjøretøy blir stående fast. Dette hindrer også annen trafikk.  Behovet for bedre 
framkommelighet gjennom redusert reisetid og et robust vegsystem som gir mer forutsigbar transport 
og bedre trafikksikkerhet har vært prosjektutløsende.  

 

2.2 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Tiltakets størrelse gjør at det må gjennomføres en konsekvensutredning av prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser. Da strekningen for parsellen går i tunell, er kun utredninger som har relevans for tiltaket 
beskrevet.   

 

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: 

Lødingen: 

• 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 

 
 
 

Tjeldsund 
• 03.02 Folkemøte Tjeldsund samfunnshus 
• 09.02 Konsultasjon med Sametinget og reinbeitedistriktene 
• 23.09 Befaring med Kongsvikdalen, Vestre Kanstadfjord og Vestre Hinnøy Reinbeitedistrikt 
• 23.10 Oppstartsmøte reguleringsplan med Tjeldsund kommune 

 
 

4 Rammer og premisser for planarbeidet 

Planprogram  

Planprogram for Hålogalandsvegen ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet10. 
september 2015 (Statens vegvesen 2015). I planprogrammet ble det tatt stilling til trasevalg, 
planprosess og medvirkning og utredningstema og problemstillinger for planarbeidet.  

 

Fylkesplaner for Nordland (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. 
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold – dagens E10 og planområdet 

5.1 Beliggenhet 

Dagens E10 strekker seg fra Fiskefjord til Kanstadbotn via Kåringenkrysset. I Kåringenkrysset fortsetter 
E10 mot Kanstadbotn langs Kanstadfjorden, og mot Lødingen i rv.85.  

Etter åpningen av tunellen vil ny tunell, parsell 5, på strekningen Fiskefjord – Kanstadbotn være den 
naturlige reiseveien i denne delen av kommunen. Dagens E10 for strekningen Kåringekrysset -Djupfest, 
tilhører parsell 6, og strekningen Djupfest – Fiskefjord tilhører parsell 7, Lødingen kommune. Parsell 6 
og 7 har egne planbeskrivelser.  

Dagens E10 fra Kanstadbotn til Kåringenkrysset er ikke en del av planområdet. Den vil bli betydelig 
avlastet og skal omklassifiseres. Forhold rundt dagens E10/ avlastet veg for denne strekningen er 
beskrevet og konsekvensutredet for temaene nærmiljø- og friluftsliv. Forhold rundt tunellpåhuggene L i 
Kanstadbotn og P i Fiskefjorden er beskrevet og konsekvensutredet for landskapsbilde. 

 

 
Figur 3: Parsell 5. 

 

5.2 Dagens og tilstøtende arealbruk 

Det er flere fritidsboliger langs eksisterende E10 Kanstadbotn - Kåringekrysset, og særlig i området 
mellom Kanstadbotn og Kanstad. Langs strekningen, og ca. midtveis ved Austre Kanstad, er avkjøringen 
til Fv 837 og Vestbygda og Øksnes. Her holder en Caravanklubb til. Videre mot Kanstadbotn, langs 
vegen og langs lnnerfjorden er det spredte hytter/ fritidsboliger. Kåringen reinslakteri og Boazovazzi 
campingplass og kafe ligger ved Daltun, nærmere Kåringekrysset. Dette er også et svært viktig 
utgangspunkt for turområder mot Kanstadbotn, Kobbedalen og Fiskefjorden, og området er tilrettelagt 
for utfartsparkering.   

 

 

Reiseopplevelse 

Fra Kanstadbotn ligger vegen parallelt med Kanstadfjorden. Landskapsrommene er åpne, og vegen 
ligger høyt i terrenget. Dette gir den reisende god utsikt over fjordlandskapet. Vegetasjonsbildet preges 
av bjørkeskog med undervegetasjon av lyng og gress. Oppover Kåringsdalen blir landskapsrommet 
smalere og skalaen mindre. Terrengformene er avrundede men bratte. Vegen slynger seg mellom og 
rundt terrengformene og skaper sekvenser i kjøreopplevelsen. Innslag av furutrær og fjellvann gir 
området en særegen karakter. På veg ned mot Kåringenkrysset skifter landskapet igjen karakter, den 
reisende kommer inn i et storskala fjordlandskapet.  

 

5.3 Trafikkforhold 

Dagens E10 fra Kåringenkrysset til Kanstadbotn som er ca. 14 km lang, har lavere standard enn 
vegnormalens krav. På grunn av den bratte stigningen fra Kåringenkrysset mot Kåringen, kan 
kjøreforholdene være svært dårlige på vinteren, og vogntog blir ofte stående fast.  

E10 er en viktig kommunikasjonsåre, hvor det går både rutebusser, skolebusser og Lofoten ekspressen. 
I dag transporteres alt av gods fra Lødingenferga, og som skal videre til Lofoten og Vesterålen, via 
Kåringekrysset. 

Det er bussholdeplasser for busser i begge retninger langs eksisterende E10. Det finnes ikke egen 
gang- og sykkelveg langs dagens E10.  

 

Tabell 1: Oversikt over dagens og fremskrevet ÅDT for parsell 5 

Strekning  Dagens ÅDT Tungtrafikkandel Prognose ÅDT 2062 

Kåringenkrysset – 
Kanstadbotn, dagens E10 

1910 20 % 700 

Kanstadbotn – Fiskfjord – ny 
tunell 

 20% 1880 

 

Trafikksikkerhet 

Det er ikke utarbeidet statistikk over ulykker for eksisterende E10.  Det er vanskelig å ta utgangspunkt i 
en slik statistikk for å si noe om risiko for ulykkeshendelser i tunellen. Den eksisterende vegen i dagen 
er ulykkesutsatt. Det forutsettes at tunellen som bygges vil være mindre ulykkesutsatt enn eksisterende 
veg. Sigerfjord-tunellen er sammenlignbar med ny tunell LP. Den har omtrent like stor ÅDT som tunell 
LP vil få, og har færre ulykker i denne, enn i forhold ulykker for veg i dagen.   
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5.4 Landskapsbilde 

Her beskrives landskapsverdien for områdene for påhugg til tunell LP, Kanstadbotn og Fiskefjord. 
Dagens E10/ avlastet veg, strekningen Kanstadbotn – Kåringenkrysset, er ikke relevant for denne 
strekningen når det gjelder tema landskapsbildet.  

Verdier 

Samlet vurderes parsell 5 å ha liten til middels verdi. 

5-1Kanstadbotn: 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 verdi. 

5-2: Fiskefjorden: Skålformet landskapsrom innerst i Fiskefjorden. I nord og vest er delområdet preget 
av tett skog mens landskapet i øst og sør mot fjorden består av en mosaikk av dyrkamark, spredt 
bebyggelse, mindre skogklynger og naust langs den naturlige strandlinjen. Delområdet preges av flere 
store terrenginngrep og tekniske installasjoner. Liten/middels verdi. 

 

 Figur4. Registrerte landskapsverdier for parsell 5 

 

 

 

 

 

5.4 Nærmiljø/friluftsliv 

Det relevante utredningsområdet på parsellen følger dagens E 10 mellom Kanstadbotn og 
Kåringenkrysset, og er inkludert i vurderingene som avlastet vei.  

Verdier 

Samlet vurderes dagens strekning E10/ avlastet veg å ha middels til stor verdi for temaet. 

 

Figur 5: Oversikt over registrerte verdier for nærmiljø og friluftsliv, strekningen Kanstadbotn – Kåringenkrysset. 

Delområde 5-1 Kanstadbotn sør: Spredte fritidseiendommer som brukes aktivt.  Middels verdi. 
 
Delområde 5-2 :Utfartsparkering Kanstadbotn: Utgangspunkt for turer til merket løypenettet mot 
Toralfsbu og friluftslivsområder av stor verdi og høy bruksintensitet. Middels – stor verdi. 
 
Delområde 5-3 Kanstadbotn – Kanstad: Områder med spredt, ordinær fritidsbebyggelse. 
Influensområdet grenser opp mot svært viktige turområder mellom Kåringen og Kanstadbotn. Liten – 
middels verdi. 
 

Delområde 5-4 Kanstad:  Området innehar Caravanklubb og noe spredt fritidsbebyggelse. Middels 
verdi. 
 

Delområde 5-5Kanstad – Daltun: Enkelte fritidseiendommer. Liten verdi. 
 

Delområde 5-6 Daltun: Delområde med kurs- og konferansesenter, campingplass, hytteutleie og 
restaurant. Brukes av tilreisende og lokale. Utfartsparkering for brukere av svært viktige turområder 
over mot Kanstadbotn, Kobbedalen og Fiskefjorden, med stor brukerfrekvens. Middels- stor verdi. 
 

Delområde 5-7 Daltun –Kåringenkrysset: Delområdet strekker seg gjennom områder uten bebyggelse, 
og som heller ikke brukes nevneverdig i friluftsøyemed.  Liten verdi. 



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning – Delrapport for E10 Kanstadbotn - Fiskefjord i tunell LP 

 

8 

E10/re. 85/rv. 83 HÅLOGALANDSVEGEN   

5.5 Naturmangfold 

Påhoggsområdet i begge ender av tunellen håndteres i parsell 4 og 6. Det er derfor ingen beskrivelse av 
status eller virkning av planen i delrapporten.  

 

5.6 Kulturmiljø 

Det er funnet grunnlag for å definere ett kulturmiljø innenfor parsell 5. Kulturmiljø «Kråkmo» består av 
rester etter samisk aktivitet i området: Et gammelt risgjerde som var i bruk frem til 1910, brukt til å 
melke rein. Ingen rester av gjerdet er synlige i dag, men området hvor det har vært en gieddi 
(innhegning) er synlig. 

 

 

Figur 6: Kulturmiljøer parsell 5. 

 

5.7 Grunnforhold 

Geoteknikk 

Prosjektområdet, parsell 5, går fra Kanstadbotn til Middagsfjellet i Fiskefjorden. Løsmassene ved 
tunellpåhugg L i Kanstadbotn og tunellpåhugg P i Fiskefjord består av breelvavsetninger og morene. 
Det forekommet også noe urmateriale ved tunellpåhugg P i Fiskefjord Over fjellet mellom påhugg L til 
påhugg P består løsmassene av steinblokker, forvitringsmateriale, torv og lyng. For tiunell L-P er 
hovedbergarten en grov og massiv granitt (90 - 95%) med 1 – 5 cm store feltspatøyne. Den andre 
bergarten er en breksje (5 - 10%) som opptrer hovedsakelig i Sørdalen. Berggrunnen er deformert i flere 

generasjoner, noe som vises tydelig i de gjennomgående 5-6 struktursettene. Flere deler av 
undersøkelsesområdet preges av svakhetssoner, bl.a. i form av breksjen i Sørdalen. 
 
Geologi 
Berggrunnen i det undersøkte området består for det meste av en lys rosa-grå grovkornet granitt. En 
mindre del av parsellen, i den nordøstre del ut Sørdalen, består av ei knusningsbreksje. Bergartene har 
vært utsatt for en eller flere generasjoner av deformasjon som bla har resultert i flere svakhetssoner.  

 

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. 

 

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

• Kjøreveg (o_SKV) 
• Annen veggrunn – teknisk anlegg (o_SVT) 

 

6.2 Tekniske forutsetninger  

Statens vegvesens Håndbok N100 «Veg- og gateutforming» og Håndbok N500 «Vegtuneller» skal 
legges til grunn for utforming av vegen.  

 

Kjøreveger og profiler 
Tabell 2: Tekniske forutsetninger 

Standardklasse  Fartsgrense Minste tillatte 
horisontalkurveradius 

Maks stigning Dimensjonerende 
trafikk (ÅDT) år 
2062 

Vegbredde 
(Kjørefelt + skulder) 

E10                  
H3 
 

90 km/t 
 

450 5% 1880 8,5 m (3,25 + 1m) - Veg i 
dagen 

9,5 m (3,5 + 1,0 + 0,25m) – 
Tunell T9,5 

 

Ny E10 Kanstadbotn – Fiskefjord planlegges etter H3 standard med 90/ km/t.  
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Figur 7: H3 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4000 og fartsgrense 90 km. 

 

 

 

Tunell LP Kanstadbotn - Fiskefjord 

 
Figur 8: Tverrprofil T9,5 for tunell LP, Kanstadbotn – Fiskefjord. 

 

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. Utforming og dimensjonering av 
avløpssystemene for tunellene vil være i henhold til krav i Håndbok N500 Vegtuneller.  

Vannforsyningsanlegg 

Parsellen går i sin helhet i tunell. Eksisterende vann- og avløpsnett berøres ikke. 
 
Geologisk kartlegging – påhuggsområdene 

Det er kartlagt berggrunn og kvartærgeologi ved begge påhuggsområdene, og over fjellet mellom 
disse. Det er også utført grunnundersøkelser i påhuggsområdene for at undersøke løsmassedyde. Ved 

påhugg L er løsmassedybde 1-4 meter og for påhugg P er løsmassedybde 1-3 meter. Det kan forventes 
dårlig eller svakt berg der det er lite bergoverdekning og i tilknytning til svakhetssoner og passering 
under vannårer eller vatn. Sørdalen – Middagsfjellet er et slikt område og i disse delene av tunellen må 
det derfor legges opp til tung sikring.  

Steinsprang og steinskred 

Det er lite steinsprang- og steinskredfare i påhuggsområde L i Kanstadbotn, mens det i 
påhuggsområde P under Middagsfjellet er en del løse blokker som utgjør noe steinsprang- og 
steinskredfare. 
 

6.3 Fravik fra vegnormal 

Vegstrekningen i tunell vil oppfylle de nasjonale kravene til vegutforming, og det er ikke registrert noen 
fravik.  

 

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 

Planområdet for parsell 5 starter ved påhugg L. Her går også parselldele mellom parsell 4 og 5.  
Strekningen E10 i tunell LP, Kanstadbotn - Fiskefjord er på til sammen 10,265 km, og går fra profil 
2905 til profil 13170. Påhuggsflaten for tunell LP tilhører parsell 5, mens forskjæringer, portaler og veg 
i dagen tilhører parsell 4 Kanstadbotn og parsell 8 i Fiskefjord. 

Tunellportalen strekker seg fra profil 2865 til 2905, og er 40 meter lang.  
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Figur 9: C-tegning (C104) fra profil 2250 – 3000, Viser påhugg parsell 5 og parselldele mellom parsell 4 og 5. 

 

 

I tunellen er havarinisjer plassert ca. hver 500 m. Snuplass er plassert med ca. 2 km avstand.   

 

Figur 10: C-tegning (C106) fra profil 31750 – 45100. Viser linje i tunell med snuplass og havarilomme. 

 

 

Figur 11: C-tegning (C118) fra profil 12750 – 13500. Viser påhugg parsell 5, og parselldele mellom parsell 5 og 8. 

 

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 for ikke-prissatte tema for landskapsbilde, nærmiljø og 
friluftsliv. Ikke prissatte tema som naturressurser, reindrift og naturmangfold er ikke relevante for 
denne parsellen, og er derfor ikke konsekvensutredet.   

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 i tunell vil gi betydelig innkorting og redusert reisetid for strekningen (ca. 34 min.) fra Tjeldsund 
bru – Langvassbukt. Stigningsforholdene er godt innenfor kravene til gjeldende standard.  

Tunellen vil bedre framkommeligheten, redusere avstandskostnadene i aksen Sortland- Lødingen – 
Harstad - Narvik, og derigjennom bidra til en raskere og mer forutsigbar transport.  Bedre 
framkommelighet gir også redusert reisetid og mer forutsigbarhet for persontransporten mellom 
befolkningskonsentrasjonene og fra Lofoten og Vesterålen til Evenes flyplass.  

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

 

7.2 Tiltak på avlastet veg 

Etter åpningen av de fem tunellene på strekningen mellom Kanstadbotn i Kvæfjord kommune og 
Tjeldsund bru i Harstad kommune, vil tunell Kanstadbotn - Fiskefjord være den naturlige reiseveien i 
denne delen av kommunen. Dagens E 10 langs strekningen Fiskefjord - Kanstadbotn vil derfor bli 
betydelig avlastet og skal omklassifiseres. Det er ikke planlagt noe videre tiltak på denne avlastede 
veien. 

 

7.3 Naboer 

Berørt bebyggelse 
Parsellen går i sin helhet i tunell. Ingen bebyggelse vil berøres av tiltaket. 
 

7.4 Gang- og sykkeltrafikk 

Forholdet for gående og syklende vil bedres som følge av planforslaget. Gående og syklende kan 
benytte eksisterende E10/ avlastet veg som gang- og sykkelveg. (Fiskefjord – Kanstadbotn).  

 

7.5 Barn og unge 

Samlet konsekvens for barn og unge er vurdert til liten til liten positiv. 
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Planområdet innehar attraktive friluftsområder for barnefamilier. Kanstadeidet er utgangspunkt for 
turer til Eidevatnet og Eidet, særlig om vinteren, men også om sommeren. Det etableres 
utfartsparkering vest for Austerdalselva. Tilgjengeligheten til friluftsområdene øker, og 
trafikksikkerheten bedres. Liten positiv konsekvens. 

 

7.6 Landskapsbilde 

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

Virkninger i driftsfase 

Planen foreslår tunell fra Kanstadbotn til Fiskefjord. Selve påhuggflaten ligger i parsell 5, mens 
forskjæringer, portaler og veg i dagen ligger i parsell 4 og 8. Delområdet Kanstadbotn berøres av 
tunellpåhugg L og delområdet Fiskefjorden berøres av tunellpåhugg P. Påhuggsområde L ligger vil være 
synlig på avstand, men påhugg P ligger noe mindre eksponert i landskapet. Det er planlagt lange 
portaler med tilbakefylling over tunellportalenen. Selve påhuggsområdet vil likevel være godt synlig for 
den reisende som kommer kjørende midt mot påhuggsflaten. Området i overkant av påhuggene 
renskes i anleggsperioden, og dette vil gi sår i landskapet.  

Vegen blir liggende i tunell, og dette vil påvirke reiseopplevelsen negativt. Dagens reiseopplevelse på 
strekningen Kanstadbotn – Fiskefjorden anses som svært god, mens fremtidig reiseopplevelse vil være 
dårlig.  

Avbøtende tiltak  

Bruk av effektbelysning i tunellen bør vurderes for å redusere den monotone kjøreopplevelsen. 
Oppfylling og bearbeiding av terrenget over tunellportalen. Dette skal være tema for grunnlag som skal 
utarbeides i forbindelse med konkurranseutsetting.  

7.7 Nærmiljø og friluftsliv 

Samlet vurderes tiltaket å gi ubetydelig – liten positiv konsekvens for nærmiljø og friluftsliv (0/-). 

Det er kun virkningen på avlastet veg, dagens E10 fra Kåringekrysset - Kanstadbotn som vurderes.  

Virkninger i anleggsfase 

Ettersom det ikke vil være noe anleggsvirksomhet på den vurderte strekningen, vil omfanget av 
anleggsfasen være begrenset til noe økt tungtransport på veistrekningen. Dette kan gi tidvis noe mer 
støy og saktegående trafikk, med dette så begrenset at det ikke vil ha betydelig omfang på 
delområdene. Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi ubetydelig omfang på nærmiljø og 
friluftsliv. 

Virkninger i driftsfase  

Etter åpningen av tunellen mellom Kanstadbotn og Fiskefjorden vil den avlastede veien bli 
nedklassifisert, og tunellen vil da bli den naturlige veien for reisende gjennom denne delen av 
Lødingen. Trafikkavlastning på dagens E 10 vil representere en forbedring av dagens situasjon for 
nærmiljø og friluftsliv på hele strekningen mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset. Likevel vil denne 
avlastingen medføre at tilfeldig besøk ved for eksempel Daltun kan reduseres noe. 

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-20. Samlet forventes det at tiltaket vil gi 
liten positiv konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsell 5. 

Avbøtende tiltak  

Det er ingen forslag til avbøtende tiltak i anleggs- eller driftsfase. 

 

7.8 Kulturmiljø 

Samlet vurderes tiltaket å gi ubetydelig konsekvens for kulturminneverdier. 

Tiltaket forventes ikke å få konsekvenser for kulturmiljø i parsell 5, verken i anleggs- eller driftsfasen. 
Kulturmiljø «Kråkmo» ligger formelt sett innenfor undersøkelsesområdet, men ettersom 
Hålogalandsvegen her vil gå i tunell vil kulturmiljøet ikke berøres verken i anleggs- eller driftsfase. 
 

7.9 Massehåndtering 

Det vil ikke etableres deponier langs eksisterende E10/ avlastet veg. For deponier tilknyttet 
tunellpåhugg L og P vises det til plankart/ planbeskrivelse og bestemmelser for parsell 4 
kommunegrense Kvæfjord/ Lødingen- Kanstadbotn i Lødingen, og parsell 8 Fiskefjord – Kongsvik, 
Tjeldsund.  

 

7.10 Grunnforhold 

Geologi 

Tunell: For tuneller gjelder at påhuggsområder må arbeidssikres før hovedarbeidet med tunell og 
forskjæringer tar til. Dette skyldes at bl.a. løse steinblokker kan falle ut. Alle forskjæringer skal sikres 
som vanlige bergskjæringer. Det forventes ikke spesielt kompliserte og utfordrende anlegg- og 
byggeforhold i og ved påhuggsområdene. For å unngå utløsning av potensiell skredfare, må det sikres 
før selve anleggsarbeidet starter, ved fjerning og/eller stabilisering av steinblokkene. Som permanent 
sikring til begge påhuggsområdene skal det bygges portaler. Tunell bygges og sikres som beskrevet i 
geologiske rapporter.   

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

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

7.11 Elkraft 

Planområdet går i sin helhet gjennom tunell.   
 

7.12 ROS analyse  

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet.  
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Sammendrag av helhetlig risikobilde for parsell 5 

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 
vegtuneller (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 ikke laget noen oversikt over ulykkene på den eksisterende vegen. Dette fordi disse tallene ikke 
kan benyttes som grunnlag for å si noe om risiko for ulykkeshendelser i tunellen. Dagens veg er 
ulykkeutsatt. Det forutsettes at tunellen som bygges ikke vil være like utsatt for ulykker som 
eksisterende veg. Som grunnlag for sammenligning er ulykkestall fra Sigerfjordtunellen benyttet. Denne 
har omtrent like stor ÅDT som ny tunell fra Kanstadbotn til Fiskefjorden. I Sigerfjordtunellen er tallene 
på ulykker færre enn veg i dagen.    

Tunellen skal bygges etter helt ny standard, og det er ikke funnet avvik fra gjeldende normal på denne.  

Av hendelser på tunellen som kan utgjøre en risiko er: Brann i tunellen, lekkasjer og farlig gods, støv og 
støy, forhold knyttet til ytre miljø (natur, kultur ol), byggbarhet av nytt veganlegg, sikker jobb i 
anleggsperioden, drift og vedlikehold av eksisterende veg i anleggsperiode og ny veg etter 
ferdigstillelse, trafikkavvikling i anleggsperioden, forhold for utrykningsenhetene, eventuelle andre 
forhold. 

Disse kriteriene er vurdert opp mot veganlegget for å se om det er risiko eller sårbarhet knyttet til dem. 
I denne forbindelse er også eksisterende veg tatt med i vurderingene. 

Slokkevann i tunellen blir viktig. Dette kan enten ordnes via egne kummer i tilknytning til tunellene, 
pumpeløsning fra elv eller sjø eller bruk av dreneringsvann. Brannvesenets tankvogner vil ikke være 
nok. Det må være en dialog mellom brannvesen og Statens vegvesens tunellansvarlige for å finne gode 
løsninger på dette. Det bør lages helikopterlandingsplasser i tilknytning til tunellen. Både lokalt 
kollektivknutepunkt i Kanstadbotn og regionalt kollektivknutepunkt i Fiskefjorden kan benyttes som 
landingsplass.   

Statens vegvesens håndbok skal ligge til grunn ved utforming av tunellen.  

Dersom veganlegget bygges etter dagens standard og normaler, vil nytt veganlegg med tunell ikke 
medføre noen utstrakt risiko. Tunellen 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. 

Utbygging av parsell 4, 5 og 8 vil trolig starte først av parsellene i prosjektet med tilrigging i 
Fiskefjorden og Kanstadbotn og forskjæringer til de to lengste tunellene Kanstadbotn-Fiskefjord og 
Fiskefjord-Kongsvik. Byggetiden for parsell 5 er anslått til 5-6 år. 

 

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det vil være litt risiko knyttet opp mot ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden på denne parsellen i 
endene og portalområdene. Disse tilknyttes til veg til tunellen, som starter fra eksisterende veg.  

 

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 tuneller.  

Anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og 
materialer 

Arbeid med sprengstoff. 

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

Arbeid med tunell 

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

 

Arbeid med tunell. 
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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 4: Innspill til YM-plan 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Kulturminner • Ingen merknader 

Naturressurser • Ikke rapportert naturressurser i parsellen 

Skred/ flom/ ras • Potensiell steinsprang- og steinskredfare ved påhugg P. 
Sikres før selve anleggsarbeidet starter, ved å fjerne og/eller 
stabilisere steinblokkene 

Naturmangfold • Ingen merknader 

Nærmiljø og friluftsliv • Turløyper og turområder før tunellen. Tilgang til disse sikres 
gjennom underganger. 

Landskap • Uttak og lagring av tunellmasser vil kunne påvirke 
landskapsbilde i de tilstøtende parsellene både midlertidig og 
permanent. Det vises derfor til YM-plan for parsell 4 og 8.  

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. 

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

Vann og avløp, stømlinjer ol. • Tunellvann kan påvirke elver i nærheten, men 
sannsynligheten er liten. 

 

 

9 Oversikt over innspill i forbindelse med varsel om reguleringsplanstart 

For sammendrag av merknader mottatt fra berørte grunneiere i forbindelse med 1. og 2. varsel av 
reguleringsplanoppstart Hålogalandsvegen, vises det til planbeskrivelse for parsell 4, Kommunegrense 
Kvæfjord/ Lødingen – Kanstadbotn og parsell 8 Fiskefjord – Kongsvik.  Merknader fra 
sektormyndigheter og kommuner er vedlagt reguleringsplanen. Merknadsbehandling i forbindelse med 
høring av planprogrammet ligger på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen.  

 

 

10 Vedlegg 

1. Plankart 
2. Reguleringsplanbestemmelser 
3. Illustrasjonshefte 
4. Rapport fra ROS-analyse 
5. Formingsveileder Hålogalandsvegen 
6. Konsekvensutredninger Hålogalandsvegen 
7. Geoteknisk datarapport, 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 
Sweco, Norge Naturressurser okt.16 
Sweco, Norge Nærmiljø og friluftsliv okt.16 

 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen
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