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Forord 

E10 strekningen Djupfest - 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 § 3-7 og § 6-4 har Statens vegvesen i samarbeid med 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), utarbeidet statlig reguleringsplan, 
detaljreguleringsplan, med konsekvensutredning for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Planene er 
utarbeidet på grunnlag av planprogram, fastsatt 10. september 2015.  

Strekningen er totalt 159 km og går gjennom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, 
Skånland og Evenes kommuner. Prosjektet deles opp i 17 planleggingsparseller, men behandles som en 
helhetlig plan. For hver parsell er det utarbeidet reguleringsplankart, planbeskrivelser og 
planbestemmelser. Planbeskrivelsene for hver parsell er også sammenstilt i en felles planbeskrivelse.  

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

Denne planen regulerer en strekning på 7,8 km som går fra Djupfest til Fiskefjorden i Lødingen 
kommune. En del av vegstrekningen ligger i Tjeldsund kommune. Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for bedre vegstandard med breddeutvidelse og kurvaturutbedring. 

Etter åpning av ny tunell fra Fiskefjorden til Kanstadbotn vil tunellen bli naturlig vegvalg for reisende 
gjennom denne delen av Lødingen. Dette vil medføre en betydelig trafikkavlastning av både personbiler 
og nyttetrafikk på dagens E 10 i parsell 7.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1: Strekningen Djupfest – Fiskefjorden, sett fra nord mot sør.         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 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 kommune i Nordland fylke, med Fiskefjorden som tettsted. 
Parsellen inngår i prosjekt E10/rv.83/rv85 Hålogalandsvegen, parsell 7.  

 

 
Figur 1: Oversiktskart over Hålogalandsvegen – parsell 7 er strekningen mellom Djupfest og Fiskefjorden.  

http://www.lodingen.kommune.no/
http://www.vegvesen.no/halogalandsvegen
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2.1 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bedre vegstandard med breddeutvidelse og 
kurvaturutbedring. Det legges også til rette for utfartsparkering, stopplommer og busslommer.  

Positive virkninger av planen:  

• Ny veg følger i hovedsak eksisterende E10 
• Forbedret vegstandard øker trafikksikkerheten 
• Soner med dårlig geometri reduseres 
• Ved omklassifisering (ny E10 følger i tunell fra Fiskefjord til Kanstadbotn) vil vegen kunne 

benyttes til gang- sykkelveg 
• Ny trase 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 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 
• 03.02.15 Folkemøte Tjeldsund samfunnshus 
• 09.02.15 Konsultasjon med Sametinget og reinbeitedistriktene 
• 23.09.15 Befaring med Kongsvikdalen, Vestre Kanstadfjord og Vestre Hinnøy Reinbeitedistrikt 
• 23.10.15 Oppstartsmøte reguleringsplan med Tjeldsund kommune 
• 26.10.15 Oppstartsmøte reguleringsplan med Lødingen kommune 

 

4 Rammer og premisser for planarbeidet 
Planprogram  

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

Fylkesplaner for Nordland 
I Transportplan Nordland (2013 – 2024) vises det til konseptvalgutredningen for Hålogalandsvegen og 
transportkorridoren E10/rv. 85 Evenes – Sortland med arm til Harstad. Her anbefaler Statens vegvesen 
et konsept som innebærer innkorting av 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 7, 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 i Lødingen kommune 

Ut over kommuneplanen arealdel er det ingen vedtatte reguleringsplaner som vil berøre planområde 

 

Kommuneplanens arealdel, Tjeldsund, E10, Kongsvik, 2004 

I kommuneplanens formål heter det: Arealdelens formål er å utvikle en helhetlig plan for den 
overordnede forvaltning av areal- og naturressursene i kommunen. Det er utarbeidet eget 
kommunedelplankart for Kongsvik. 

 

Reguleringsplaner i Tjeldsund kommune 

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 i Djupfest og følger E10 til Fiskefjorden, en strekning på vel 8 km.  
 

5.2 Dagens og tilstøtende arealbruk 

Parsellen følger eksisterende E 10 som er hovedfartsåre for fastboende og turister, inkludert 
næringstransport. Områdene ligger naturskjønt til mellom fjorden og de bratte fjellsidene, og innehar 
spredte fritidsboliger og randbebyggelse hovedsakelig tilknyttet til indre deler av Fiskefjorden og 
Fiskøya.  

 
Figur 2: Dagens veg mellom Djupfest og Fiskefjorden.                              Foto: Anne Kjersti Løvstad, SVV 
 

5.3 Trafikkforhold 

Dagens veg er smal og har lange soner med nedsatt fartsgrense, i tillegg til at den går gjennom 
lokalsamfunn med mye randsonebebyggelse nær vegen. Dagens veg går i hovedsak bak bebyggelsen.  

E10 er en viktig kommunikasjonsåre, det går rutebusser, skolebusser og Lofoten ekspressen. Det er 
bussholdeplasser for busser både i nordøstlig og sørvestlig retning langs eksisterende E10. Det er ikke 
gang- og sykkelveg langs E10 mellom Djupfest og Fiskefjorden. Myke trafikanter henvises til å ferdes 
langs E10, og trafikksikkerheten oppleves som dårlig. 

 

Tabell 1: Oversikt over dagens og fremskrevet ÅDT for parsell 7 

Strekning  Dagens ÅDT Tungtrafikkandel Prognose ÅDT 2062 

E10 Djupfest - 
Fiskefjorden 

1720 7,6 % 450 

Trafikksikkerhet 

Det er mange ulykker på strekningen: 32 ulykker fordelt på 38 år. Totalt er det 54 lettere skadde og 1 
drepte.   
 

5.4 Teknisk infrastruktur 

Høyspent  

Langs vegtraseen er det i dag høyspent i luftstrekk. Traseen for høyspent krysser ny E10 på 3 steder 
innenfor planområdet, ved Fiskøybukt, ved Fiskøya og ved Kobbneset.  
 

5.5 Landskapsbilde 

Planområdet strekker seg langs deler av Tjeldsundets vestre side, og omfatter landskapet fra Djupfest 
til Fiskefjorden. Området befinner seg i et utpreget fjordlandskap, som er karakteristisk for Ofoten. 
Planområdet er begrenset til eksisterende vegkorridor, samt et langsgående belte på hver side av vegen 
til breddeutvidelse og kurvaturutbedring.  

Dagens veg ligger stort sett lett i landskapet og har en nøktern standard. Dens skala er underordnet 
landskapets elementer og vegen er tilpasset landskapets terrengformer. Arealbruken langs vegtraséen 
består stort sett av skog og lyngheier, med innslag av dyrkamark og spredt bebyggelse. Avstanden 
mellom fjord og fjellfot er kort, og terrenget sidebratt. Bebyggelsen som består av både mindre 
gårdsbruk og enkelthus er lokalisert på den smala stripa mellom dagens veg og Tjeldsundet. Det åpne 
sundet, bratte fjell og kulturlandskapet står i stor kontrast til hverandre, og skaper et iøynefallende 
landskap med stor inntrykksstyrke. 

 
Figur 3: Lav furuskog er et typisk karaktertrekk for parsell 7    F oto: Anne Kjersti Løvstad, SVV 



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning – Delrapport for E10 Djupfest – Fiskefjord 

 

7 

E10/rv. 85/rv. 83 HÅLOGALANDSVEGEN   

 

Landskapet innfor parsell 7 er delt inn i fire delområder basert på likhet i innehold, karaktertrekk 
og/eller geografiske avgrensinger og delområdene er verdisatt.  

7-1 Djupfest – Rødberget: Naturpreget område langs Tjeldsundet. Terrenget er kupert og middels 
bratt. Fra Fiskøya blir fjellsidene gradvis brattere frem mot Rødberget. Lav bjørkeskog er dominerende 
med innslag av skinn jord og blokkmark, med spredt småfuru og tett lyngvegetasjon. Middels verdi.  

7-2: Fiskøya vest: Halvøya Fiskøya skiller seg fra de andre delområdene i både innhold og form. 
Terrenget er flatt og småkupert, og øya har en svært buktende kystlinje. Terrengformene har liten 
skala, og står i kontrast til det omkringliggende storkalalandskapet. Middels/stor verdi.  

7-3: Fiskefjord ytre: Landskapsrommet oppleves som lukket og er visuelt avgrenset av høye fjell og 
fjellrygger på begge sider. Fiskefjorden er et viktig landskapselement og den visuelle kontakten med 
fjorden er god i hele delområdet. Middels verdi.  

7-4 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. Middels/ liten verdi. 

 
Figur 5 Verdikart landskapsbilde parsell 7                                                       Kartkilde: Statens kartverk 

5.6 Nærmiljø og friluftsliv 

Området preges av nærheten til fjorden og de bratte fjellsidene og innehar spredt fritidsbebyggelse 
hovedsakelig tilknyttet indre deler av Fiskefjorden og Fiskøya. Flere lokaliteter brukes som utgangspunkt 
til attraktive friluftsområder, deriblant til Strandtinden som er en populær topptur sommer og vinter. 

For parsell 7, Djupfest – Fiskefjorden, er det registrert følgende verdiområder for nærmiljø og friluftsliv: 
7-1 Djupfest- Fiskøya: Område uten bebyggelse eller utpregede verdier for nærmiljø og friluftsliv. Enkel 
rasteplass med infotavle ned mot sjøen, som også brukes som utfartsparkering i mindre grad. Liten verdi.  

7-2 Fiskøya: Delområde med enkelte fastboende og fritidseiendommer ut mot områder på Fiskøya. Fine 
kvaliteter for nærfriluftsliv. Brukes noe av lokale. Liten/middels verdi.  

7-3 Fiskøya – Forvika: Området mye brukt utgangspunkt for internasjonalt attraktive toppturer til 
Strandtinden, i hovedsak vinterstid. De fleste av brukerne parkerer langs vegen ved Forvikneset eller 
Fiskøya. Forvikneset brukes også som utgangspunkt for turer til gode fiskevann i Raskardalen og videre 
til Sørdalen. Stor verdi.  

7-4 Forvika – Fiskefjorden: Område med lite bebyggelse og få verdier for friluftsliv. Liten verdi.  

7-5 Kobbeneset: Flere fritidseiendommer som brukes aktivt. Disse er delvis skjermet fra vegen og 
ligger fint til ned mot sjøen. Enkelte naust. Området inngår i nærturterreng for disse eiendommene. 
Liten/middels verdi.  

7-6 Fiskefjorden: Inkluderer sjøområdene fra botn av Fiskefjorden til Tjeldsundet. Brukes til fritidsfiske, 
i hovedsak brukere med tilhold i Fiskefjorden, men også tilreisende. Hele fjorden er attraktivt 
fiskeområde for fritidsfiskere. Middels til stor verdi.  

 
Figur 4: Verdikart over utredningsområdet i parsell 7 Djupfest – Fiskefjorden. 
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5.7 Naturmangfold 

Berggrunnen i området er preget av harde og sure bergarter, granitt og granittisk gneis, som ikke gir 
opphav til spesielt frodig eller artsrik vegetasjon. Det er et område med gammel boreal løvskog 
(delområde 1) på oversiden av veien ved Heggelva som er vurdert til å ha verdi B iht DN håndbok 13, og 
dette delområdet er gitt middels/stor verdi. Ellers er strandsonen generelt vurdert å ha middels verdi.  

Øvrige terrestriske områder er vurdert å ha liten/middels verdi. For mer utfyllende opplysninger og kart 
vises til Ecofact rapport 508; Hålogalandsveien, Konsekvensutredning naturmangfold. 

Verdier 

 
Figur 5: Verdikart over parsell 7 med verdifulle delområder og naturtypeavgrensning indikert. En naturtypeforekomst med 
gammel løvskog har fått verdi B og avgrenset som delområde 1. Hele Fiskfjorden er potensielt et verdifullt marint område og 
utgjør delområde 2. Strandsonen har også fått middels verdi. 

Fiskefjorden er en mindre fjordarm til Tjeldsundet (delområde 2). Den er en relativt grunn fjordarm med 
maksdyp på ca. 50 meter. Tjeldsundet er et strømsterkt område hvor strømmen kan komme opp i over 
5 knop. Det strømrike området konsentrerer næringen i vannmassene på et mindre volum per tid. Dette 
gjør at slike områder ofte er rike på filterfødere som muslinger og børstemark, som igjen tiltrekker seg 
predatorer. Slike områder har derfor ofte høy produksjon og stort mangfold av arter. En fjordarm som 
munner ut i et slikt område vil trolig også høste effekten av den gode mattilgangen og ha et høyere 
mangfold og tettere bestander av de ulike organismene.  

Fiskefjorden har også tre deltaer av varierende størrelse innerst i fjordbunnen. Disse deltaene er 
potensielt svært viktige områder for bløtbunnsfauna som trives eller har et konkurransefortrinn i 
miljøer med konstante forstyrrelser (sedimentering). Denne bløtbunnsfaunaen er en viktig næringskilde 
for vadefugl. Det er også sannsynlig at det finnes ålegrasenger eller andre naturtyper etter DN-håndbok 
19, marine naturtyper. 

 

5.8 Kulturmiljø 

Det er innenfor parsell 7 funnet grunnlag for å definere til sammen 7 kulturmiljøer: «Oterberget», 
«Beritheimen», «Solli», «Båtvikmyra», «Fiskøy», «Finnsteinen» og «Nesset». Kulturmiljøene innehar 
kulturminneverdier tilknyttet aktivitet og bosetning i steinalder, gårdsbosetning samt samisk aktivitet 
og bosetning. Særlig kan nevnes kulturmiljøet «Finnsteinen» hvor det er registrert en automatisk fredet 
sieidi (kultisk stein), knyttet til eldre samisk religion og ferdsel i området. Kulturmiljø «Nesset» består 
av tre automatisk fredete kulturminner: En gammetuft og to syllsteinstufter som inngår i sin 
opprinnelige kontekst og er relativt uforstyrret. Kulturmiljø «Solli» består av en ikke fredet 
syllsteinstuft, tolket som et mulig sommerfjøs.  

Kulturmiljø «Oterberget» består av en automatisk fredet heller (lappogallo). Kulturmiljø «Beritheimen» 
består av tre hus- og nausttufter, men to av disse har ikke blitt gjenfunnet under registreringene i 
2015. Kulturmiljø «Båtvikmyra» består av en automatisk fredet boplass fra steinalder med to tufter. 
Kulturmiljø «Fiskøy» består av to automatisk fredete syllsteinstufter. 
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Verdier 

 
Figur 6: Registrerte verdier for kulturmiljø 

 

5.9 Naturressurser 

Fra Djupfestehamn og til kommunegrense Tjeldsund er det få arealer med betydning for jordbruk 
innenfor planområdet. Tre jordbruksarealer er registrert innenfor eller på grensen til planområdet. 
Lødingen kommune har informert om at det i planområdet hovedsakelig finnes marginale 
skogressurser. Fra kommunegrense til Tjeldsund og inn mot Fiskefjorden finnes det en del skog i de 
bratte lisidene. Skogen er variert, men det finnes forekomster av skog med høy bonitet, både bar- og 
løvskog. Driftsforholdene i skogen er vanskelige. I Fiskefjorden finnes det gyteområder for kysttorsk. 
Kartene under viser de registrerte lokalitetene og den fastsatte verdien for disse.  

 
Figur 7: Verdivurdering for parsell 7 i Lødingen kommune på Strekningen Djupfesthavn til Forvikneset. 

 
Figur 8: Verdivurdering naturressurser for parsell 7 i Lødingen og delvis Tjeldsund kommune på strekningen 
 Forvikneset – Fiskefjorden 



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning – Delrapport for E10 Djupfest – Fiskefjord 

 

10 

E10/rv. 85/rv. 83 HÅLOGALANDSVEGEN   

 

5.10 Reindrift 

Deler av planområdet for parsell 7, i Lødingen og Tjeldsund kommuner, grenser til høstvinterbeite (spredt 
brukte områder). Øst og sør for planområdet langs Fiskefjorden forekommer det sommerbeiter 
(lavereliggende sommerland). Det er ingen registrerte trekkleier langs strekningen. Dette er områder som 
er mindre sentrale og mindre intensivt brukt (Landbruksdirektoratet, 2016). 

Verdier  

I overordnet konsekvensutredning (Nellemann, 2015) er strekningen mellom Kåringenkrysset og 
Fiskefjord gitt stor verdi for tema reindrift.  
 

 
Figur 9: Funksjonsområder for reindrift i nærheten av parsell 7. Sommerbeite (lavereliggende sommerland) og høstvinterbeiter 
(spredt brukte områder) forekommer i området øst av strekningen mellom Fiskeøya og Fiskefjorden. Kilde: NIBIO, via ArcGis. 

5.11 Andre naturressurser 

Det er ett oppdrettsanlegg for laks i Lødingen. Dette er lokalisert i Fiskefjorden. Det forekommer aktive 
og passive fiskeplasser for torsk i Tjeldsundet. Fiskefeltene er registrert midt i Tjeldsundet.  

Mortenlaks 

Mortenlaks produserer kun laks og har tre lokasjoner: Lødingen ved Fiskøya og ved Storøya, og 
Rinøyvåg Ø ved Rinøy.  

Lokasjonen er svært god og karakteriseres som en «perlelokasjon». Den har god beskaffenhet og god 
beliggenhet geografisk. Området har mye rødåte (krepsdyr) som er bra for fisken og som gir en fin 
rødfarge. Anlegget ligger mellom Fiskøya i sør og Forvika i vest i Lødingen kommune, med noen 
fortøyninger i Tjeldsund. Nærhet til Fiskøya og Forvika gir ly for vind og vær. Dette gjør at anlegget krever 
mindre dimensjoner på forankringssystem / utstyr i mer utsatte områder.  

5.12 Grunnforhold 

Geoteknikk 

Terrenget i området er bratt i alpint landskap. Løsmassekart fra NGU viser at løsmassene i området 
består av bart fjell, tynt humus-/torvdekke alternativt tynne marine avsetninger. I indre Fiskefjord 
består løsmassene av breelvavsetninger, bresjø-/innsjøavsetninger samt tykk morene og i Djupfest 
tykk marine avsetning (se kart under). Det er også en del skredmateriale finnes langs hele strekninga. 
Over bergskjæringene er det steinblokker, sand, grus, morenemateriale og torv. 

 

 
Figur 10: Løsmassekart for strekningen Djupfest til Fiskefjord. 
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Geologi 

Berggrunnen i det undersøkte området består for det meste av en lys, grovkornet granitt – granittgneis. 
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 passerer flere områder under alpine fjell langs Fiskefjorden og Tjeldsundet med fare for at 
ulike typer skred kan nå vegtraséen. Skredregistreringer langs eksisterende E10 er godt grunnlag, med 
blant annet snøskredområder ved Kobbeneset og i Forvika der vi også kan ha steinsprang. Det er også 
registrert at sørpe-/flomskred fra flere elver og bekker kan gå over vegen. Med fortsatt tendens mot 
mildere vintre og mer vekslende vær vil vi forvente økt hyppighet på sørpeskred. I åpne områder må det 
også tas hensyn til drivsnø og snøfokk i planleggingen. 

 

 
Figur 11: Foto mot vestsiden av Fiskefjorden, der vi både har et snøskredområde ca. midt i foto, og et  
sørpeskredområde på Kobbeneset, langs Mølleleva på ryggen til venstre i fjellsiden 
Foto: Ole-André Helgaas, SVV 

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 – tekniske anlegg (o_SVT1) 
- Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG og o_SVG1) 
- Annen veggrunn (o_SVG1, o_SVG2 og o_SVG3) 
- Utfartsparkering (o_SKV3 og o_SKV6) 
- Parkeringsplasser (o_SPP1) 

 
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, potensiell fare for ras - og skredfare (H310_1, H310_2, H310_3 og H310_4)  
- Høyspenningsanlegg (H370_1, H370_2, H370_3 og H370_4) 

 
Områdebestemmelser (PBL § 12-7 nr.1) 

- Midlertidig anleggs- og riggområde 
- Krav om nærmere undersøkelser  
- Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer 

 

6.2 Tekniske forutsetninger 

Statens vegvesens håndbøker skal ligge til grunn for den videre prosjekteringen av Hålogalandsvegen 
E10/rv.85 /rv.83. 

Kjøreveger 
Tabell 2: Tekniske forutsetninger. 

Standardklasse  Fartsgrense Minste tillatte 
horisontalkurveradius 

Maks stigning Dimensjonerende 
trafikk (ÅDT) år 
2062 

Vegbredde 
(Kjørefelt + 
skulder) 

E10            UH-2 80km/t 
 

300m 6% Djupfest – 
Fiskefjorden +450 

8,5 m på U-H2 
(3,25 + 1m) 
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Figur 12: U-H2 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4000 og fartsgrense 80 km/t. 

Kryss/tilkoblinger 

Det legges ikke opp til noen nye kryss, men det forutsetter at tilgangen til fritidseiendommer 
opprettholdes.  

Bruer og kulverter 

Ny veglinje går i hovedsak i eksisterende trasé der det er registrert en brukonstruksjon. Stielva bru er 
en 5,6 m lang platebru som er bygd i 1958 og krysser en elv med samme navn.  
 
Stielva er planlagt krysset med en enkel platebru i ett spenn. Det er registrert sørpeskred i Bekkedalen 
som må tas hensyn til ved vurdering av erosjonssikring under bru og ved landkar. 
 
Av plan og profiltegninger (C-tegninger i illustrasjonsheftet) fremgår plassering av bruene. For 
utforming av bruer og andre konstruksjoner vises det til «Brufagrapport for parsell 7» og 
«Formingsveileder for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen». 
 

Oversikt over konstruksjoner 

Tabell 3: Brukonstruksjoner på parsell 7. 

Brunavn Kategori Profil  

 

Lengde [m] 

 

Type 

Stielva Bru i linja 11970 20 

 

Platebru i betong 

 

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

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

Forbikjøringsstrekninger, parsell 6 og 7 

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

Alle strekningene gjelder for begge retninger. Strekningslengde varierer.  
 
Profil 3990-4460 
Profil 11700-12300 
Profil 13250-13800 
 

6.3 Fravik fra vegnormal 

Vegstrekningen vil i hovedtrekk oppfylle de nasjonale kravene til vegutforming. I 3 områder er det søkt 
om fravik fra Vegnormal 200 «Vegbygging». Fravikssøknadene skal være godkjent før 
reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn.  

• Det er søkt og godkjent fravik for universell utforming og krav til lengde på 
påstigningsplattform, i henhold til N100 «Veg- og gateutforming», kap. E3.2. 

• Det er søkt og godkjent fravik fra utforming av stopplommer, i henhold til N100 «Veg- og 
gateutforming», kap. E 7.3. 

• Det er søkt og godkjent fravik fra siktkrav i avkjørsel, i profil ca. 9080, i henhold til N100, «Veg- 
og gateutforming», kap E 1.4.2. 

 

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 Geotekniske tiltak og skredsikring 

Ved Heggelva sør og nord er det registrert snø- og sørpeskred. Her må det sikres med ny kulvert 
kombinert med fangdam. Ved profil 11375m foreslås kulvert 3x3 meter, fangdam 10x15 meter og med 
fangmur 3 meter høyde mot veg. Ved profil 11325 m anbefales kulvert 1,5x1,5 meter og fangdam 
10x10 meter.  

- I Forvika benyttes utflytting av veg som skredsikring.  
- Ved Stielva må bru fornyes slik at eventuelle sørpeskred går under brua.  
- Ved Mølleelva på Kobberneset må det bygges fangdam mot sørpe- og flomskred. 
- Ved Kobberneset (Fiskefjorden vest) må det bygges fangvoll mot snøskred. 

 

6.6 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende veg til bedre standard, som medfører noe utvidelse av 
vegen i forhold til dagens vei. Fartsgrensen vil opprettholdes. Det legges ikke opp til noen nye kryss, 
men det forutsetter av tilgangen til fritidseiendommer opprettholdes.  
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Den nye vegtraséen lokaliseres overlappende med eller svært nær eksisterende veg og vil medføre 
mindre arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen. 

Strekningen langs E10 er på til sammen 7,2 km og innehar en bru. Langs denne traseen er det flere 
hensyn som må tas: Mange kulturminner blir berørt, og høyspenning må legges om i store deler av 
traseen. Omlegging av avkjørsler, etablering av fire skreddammer og to større områder med skredfare.  

Planområdet for parsell 7 starter der parsell 6 slutter, på profil 8225. Høyspenning må legges om for 
store deler av strekningen.  

Profil 8225 - 9130 

 
Figur 13: Profil 7630-8380. Overgang mellom parsell 6 og 7 etter Djupfesthamn. 

Vegen rettes ut mellom profil 8400 - 8800. Stopplomme utvides i profil ca. 9100. 

 
Figur 14: Profil 8380-9130. Stopplomme til høyre i figuren. 

Profil 9130 - 10630 

 

Fgur 15: Profil 9130-9880. Breddeutvidelse og utretting av kurvatur. 

Ny veg går for det meste langs eksisterende veg helt frem til profil 11450 i Forvika. Breddeutvidelse og 
utretting av kurvatur. 

Bebyggelse som ligger nær vegen langs denne profilen er utenfor planområdet, og berøres ikke. 

 
Figur 16: Profil 9880-10630. Breddeutvidelse og utretting av kurvatur. 

Profil 10630 - 12880 

Busslomme forbedres i forhold til dagens situasjon. Avkjørsel til Fiskøya er ivaretatt. 

 
Figur 17: Profil 10630-11380. Avkjørsel til Fiskøya til venstre i bildet. 

Sikkerheten i området forbedres ved bygging av ny veg. I Forvika, profil 11450 rettes vegen ut med 
hjelp av fylling i sjø. Kurvaturen rettes ut, og videre følger vegen eksisterende veg. Det skal 
opparbeides en rasfangdam ved ca. profil 11975. Vegen vil gå i bru her slik at overskuddsmasser fra 
ras ikke ødelegger vegen. Det er stor skredfare og dammene etableres for å fange opp framtidige skred 
i dette området. Utfartsparkering forbedres i forhold til dagens situasjon.  

 
Figur 18: Profil 11380-12130. Utfartsparkering til venstre i bildet. Utretting av kurvatur i Forvika. 
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Videre følger vegen i hovedsak eksisterende med breddeutvidelse og utretting av kurvatur.  

 
Figur 19: Profil 12130-12880. Breddeutvidelse og utretting av kurvatur. 

Profil 13630 -15400 

Videre går vegen for det meste langs eksisterende veg. Adkomster til eiendommer blir utbedret. Det er 
nødvendig å legge om avkjøringen til tomt gnr./bnr. 64/16 og ned til Kobbneset – tomt 64/24. Videre 
fra denne avkjørselen går det en hyttesti til gnr./ bnr. 64/6. 

 
Figur 20: Profil 13630-14380. Utbedring av adkomster til eiendommer. 

Her legges ny veg nærmere Fiskefjorden enn eksisterende veg. Mellom profil 14500 og 14550 
opparbeides en rasfangdam. Vegen legges i bru slik at masser fra ras ikke treffer vegen. Rasvoll 
etableres fra profil 14550 til ca 15050. I overkant av skredsikringen vil det fremdeles være skredfare 
ogdet avsettes derfor hensynssone H310 her. Overnevnte hyttesti avslutter i eiendom 46/6. Rekkverk 
bygges langs hele strekningen, med åpning i profil 15100 til hytte (64/4) 

 
Figur 21: Profil 14380- 15130. Rasvoll i overkant av vegen. Ny E10 i bru utenfor eksisterende E10.  

Profil 15130-15400 er siste del av parsell 7. Her er også overgangen mellom parsell 7 og 8. Ny veg går 
langs eksisterende veg på denne strekningen. Her tilrettelegges det for mulighet til adkomst fra vegen 
og ned til Fiskefjorden (i anleggsfasen) for å deponere masser i fjorden.  

 
Figur 25: Profil 15130- 15400. Siste del av parsell 7 

7 Virkninger og konsekvenser av planforslaget – arealbruk og løsninger 

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

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

7.1 Framkommelighet  

En oppgradert E10 vil gi god framkommelighet med høy standard, hvor dimensjonerende fartsgrense er 
80 km/t. Traseen endres ikke vesentlig i forhold til dagens veiføring, men den generelle 
breddeutvidelsen og mindre svinger vil gi en viss redusert reisetid og høyere hastighet. Vegen har 
stigningsforhold som er innenfor kravene til gjeldende standard. Ny E10 reduserer 
framkommelighetsproblemer for tungtrafikk på glatt føre.  
 

7.2 Tiltak på avlastet veg 

Strekningen Djupfest – Fiskefjorden er en del av strekningen Lødingen – Fiskefjorden. Etter vedtatt 
reguleringsplan inngår denne strekningen ikke i riksvegnettet og skal omklassifiseres.  Som del av 
reguleringsplanarbeidet inngår klassifisering av vegsystemet etter veglovens §§3-5 og 7-8. Dette 
inkludert hvilke tiltak som kreves før omklassifisering og overlevering av veger til fylkeskommune eller 
kommune, eller før offentlig veggrunn tilbakeføres til grunneier.  Gjenværende partier av gammel vei 
blir fjernet og revegetert. 
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7.3 Naboer 

Innløsning av bebyggelse 

Gjennomføring av tiltak innenfor plangrensen krever at en dobbelgarasje gnr./ bnr. 31/4 må innløses. 
Garasjen ligger i krysset til Fiskøya. Ny veg blir liggende høyere enn dagens, noe som umuliggjør 
adkomst til garasjen.  

 

Avkjørsler 

Det er et mål om å ha så få avkjørsler som mulig, da ulykkesrisikoen er lavere med færre avkjørsler. 
Enkelte avkjørsler er endret noe for å tilpasse disse best mulig til ny lokalveg.  Avkjørsler blir regulert 
som privat kjøreveg (SKV) og/eller med avkjørselsymbol. Stengte avkjørsler vises med stengesymbol. 
Planbestemmelsene for parsell 7 beskriver eventuelle nye avkjørsler/ adkomster til 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 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 ligger til grunn for 
støyberegningene. Ut fra utførte støysoneberegninger i reguleringsplanen berøres ingen bygninger av 
nedre grenseverdi for støy. 

 

7.5 Byggegrenser 

Byggegrense langs veg er ikke innarbeidet i planforslaget. 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 vegutvidelsen.  

 

7.6 Gang- og sykkeltrafikk 

Ny veg vil ikke gi noen vesentlig endring i forhold til dagens gang- og sykkelnett. Gående og syklende 
kan dele kjørebanen med bilister. 

 

7.7 Kollektivtrafikk 

Kollektivholdeplasser vil bli utbedret og noen vil flyttes dette vil gi en tryggere trafikksituasjon for de 
som velger å benytte seg av tilbudet som er i kommunen. Det er søkt om fravik fra vegnormalen for 
dette tema da andelen som benytter kollektiv i Lødingen er tilnærmet null. Ingen vesentlig endring. 

 

7.8 Landskapsbilde 

Samlet konsekvens for vegparsell 7 er vurdert til liten negativ (-) for tema landskapsbilde 

Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé som eksisterende veg, eller ligger parallelt med 
denne. Tiltaket innebærer derfor ikke noe inngrep i uberørt landskap. Økt standard vil forsterke 
eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer, og breddeutvidelse og kurvaturutbedring vil gjøre 
vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Tiltaket gir økt nærføring til fjorden, og enkelte steder 
går fyllingene helt ned i fjæresonen. Dette har imidlertid liten påvirkning på landskapskarakteren i 
delområdet. Vest for Kobbeneset skal det etableres en ny skredvoll. Vollen tar hensyn til landskapets 
retning og former, og har gode forutsetninger for å fremstå integrert i landskapet. Reiseopplevelsen 
påvirkes ikke av tiltaket og vil fremdeles være svært god. 

Virkninger i anleggsfasen 
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 derfor tiltaket 
stedvis se dramatisk ut, og konsekvensene i anleggsfasen vil være betydelig større enn de permanente 
konsekvensene.  

Parsellen går vekselvis i skog og gjennom dyrket mark. Det er avgjørende at prinsippene for 
revegetering ref. formingsveilederen kap. 4.4 følges opp i anleggsfasen, for å:  

• Hindre spredning av ugras og fremmede arter som må bekjempes i driftsfasen  

• Sikre at revegetert sideterreng blir så skrint som mulig slik at det kan driftes med en gangs slått i året 

Formingsveileder 
 
Det er utarbeidet en formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen. Formingsveilederen gir 
forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt og helhetlig veganlegg. Veilederen er vedlagt i sin 
helhet og danner grunnlag for nærmere utforming av vegens sideanlegg ved videre prosjektering og 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag 

 
Rigg- og marksikringsplan  

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

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

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

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

• Løsmasseskjæringene skal ha varierende helning som er tilpasset terrenget. For at redusere 
inngrepet av skjæringen kan en skråningshelning på 1:1,5 vurderes, dette skal gjøres i 
samråd med geoteknikker. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til formingsveilederen.  

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

•  

7.9 Nærmiljø/friluftsliv 

Samlet vurderes tiltaket å ha liten positiv (+) konsekvens for nærmiljø/ friluftsliv 

Etter åpning av ny tunell fra Fiskefjorden til Kanstadbotn vil tunellen bli det naturlige vegvalget for 
reisende gjennom denne delen av Lødingen. Dette vil medføre en betydelig trafikkavlastning av både 
personbiler og nyttetrafikk på dagens E 10 i parsell 7. Dette vil også representere en forbedring av 
dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv. Tiltaket vil ikke fremstå som et nytt fremmedelement på 
noen deler av strekningen. Tiltaket inkluderer opprettelse av en utfartsparkering ved Forvikneset 
(delområde 7-3), som er et populært utgangspunkt for utfart til attraktive fjellområder. Dette vil være 
en forbedring fra dagens situasjon. Samtidig vil stopplommen ved Oterberget (delområde 7-1) som i 
dag også brukes til utfart også opprettholdes. 

Virkninger i anleggsfase 

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite negativt omfang på nærmiljø og friluftsliv i 
parsell 7. 

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. Anleggsarbeidene kan også tidvis hindre tilkomst til utgangspunkt for tur i 
attraktive turområder. Blant annet planlegges det riggområdet i Forvika, som er et populært 
utgangspunkt for slike turer. Det finnes flere innfallsårer til disse områdene, og det forventes at 
brukere kan benytte seg av alternative utgangspunkt. 

 

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

Planområdet innehar flere fine kvaliteter for nærfriluftsliv, blant annet Fiskøya. Området er 
utgangspunkt for attraktive turer for en rekke brukergrupper, deriblant barnefamilier. Forvikneset er 
utgangspunkt for turer til fiskevann i Raskardalen og videre til Sørdalen. Etter åpning av ny tunell fra 
Fiskefjorden til Kanstadbotn vil tunellen bli naturlig vegvalg for reisende gjennom denne delen av 
Lødingen. Dette vil medføre en betydelig trafikkavlastning og reduksjon i trafikk og støy, noe som er 
positivt for barn og unge. 

Avbøtende tiltak 

Anleggsfase: For å redusere negativ konsekvens sikres at brukere av attraktive turområder kan benytte 
seg av alternative utgangspunkt for parkering under anleggsfasen. Dette skal innarbeides som del av 
grunnlaget for utarbeidelsen av konkurranseutsetting. 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. 

 

7.10 Naturmangfold 

Samlet vurderes tiltaket å ha meget stor negativ (----) konsekvens for naturmangfold. 

Det er arealbeslag forbundet med breddeutvidelse av veien. Disse berører i liten grad verdifulle 
områder, men delområde 1 med gammel lauvskog ved Heggeelva blir marginalt redusert. Dersom 
Fiskefjorden blir fylt igjen med masser som dekker hele bunnarealet, vil det gi stort negativt omfang 
her. Bløtbunnsområder, brakkvannsdelta og antatt høyproduktive marine systemer vil i praksis gå tapt.  

Virkninger av tiltaket i anleggsfase 

Arealbeslagene som er beskrevet under driftsfase vil utføres allerede i anleggsfasen og være 
permanente. Vi legger til grunn at en klarer å unngå riggområder som ytterligere legger beslag på skog 
i delområde 1. Arbeidet med å anlegge fangdammer for sørpeskred, samt utfartsparkering kan gi en 
ytterligere negativ påvirkning enn selve vegtiltakene slik de blir etter ferdig anlegg og dermed øke 
negativ konsekvens noe for delområde 1. For øvrig vil omfangsvurderingene bli tilsvarende som for 
driftsfasen. 

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. Vurderingene av nml §§ 8-12 er knyttet til vegtiltaket.  
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§8 Kunnskap om naturmangfold i området 
Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og feltarbeid (Ecofact 
rapport 508; Hålogalandsveien, Konsekvensutredning naturmangfold). Vi anser kunnskapen om 
naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og potensiale for skade på 
naturmiljø.  
 

§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 
Det går ei kraftlinje på oversiden av vegen langs hele strekningen. Utenom dette er det ingen større 
inngrep i det aktuelle området. De største naturverdiene er knyttet til naturtypen gammel boreal 
lauvskog (Heggedalen) og noe av denne lokaliteten går tapt. Den totale belastningen vurderes likevel 
ikke å være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper og arter (naturmangfoldloven §§ 4 og 5). 
Tiltaket vurderes ikke å gi vesentlig skade på naturmangfoldet som tilsier at ny veg ikke kan bygges i 
foreslått trase.  
 
§ 9 Om føre‐var‐prinsippet 
Statens vegvesen har fått utarbeidet konsekvensutredning som gir god oversikt over naturverdiene i 
området og virkninger av planen. Vi anser kunnskapen om naturtyper, arter, vannmiljø og effekter av 
tiltaket i planområdet som tilstrekkelig god. Føre‐var prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse. 
 

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse og § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende tiltak er aktuelt. 
Kostnader for å redusere miljøforringelse blir innarbeidet ved oppfølgning av punkter til Ytre Miljøplan 
(se kapitel 10.4). Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst anleggsfase og i tråd med 
vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller avbøtende tiltak 
vil framgå og gi føringer for anleggsfasen. 
 
Avbøtende tiltak 

Det vises til miljøforsvarlig teknikk og drift. 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. 

7.11 Kulturmiljø  

Samlet vurderes tiltaket å ha middels negativ (--) konsekvens for kulturmiljø. 

Man har i planleggingsfasen, så langt det har latt seg gjøre, lagt veglinja utenom automatisk fredede 
kulturminner for parsellen 

Virkninger i anleggsfasen 

Tiltaket forventes å kunne få negative konsekvenser for alle de avgrensede kulturmiljøene. Her er 
negative konsekvenser tilknyttet anleggsfasen ettersom kulturminner står i fare for å bli skadet eller 
ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som enten vil 
ødelegge eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. 

Avbøtende tiltak 

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

For automatisk fredete kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med vegtiltaket, markert i planen 
som bestemmelsesområder #50, #51, #53, #54, #55 og #56 (Id 214571, 215478, 214568, 215479, 
214570, og 214653 i Riksantikvarens database Askeladden), skal det søkes om dispensasjon fra 
kulturminneloven.  

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

7.12 Naturressurser  

Samlet vurderes tiltaket å ha liten (-) negativ konsekvens for naturressurser. 

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. 2,5 daa fulldyrket jord og 2,9 daa innmarksbeite vil bli omdisponert i parsell 7, dersom areal 
innenfor planområdet blir permanent beslaglagt av planlagte tiltak. Beslag av dyrka jord vil 
hovedsakelig medføre reduksjon av areal og ikke oppsplittelse eller barrieredannelse. Planlagte 
arealinngrep er ikke forenelige med nasjonale og regionale mål for å redusere omdisponering av 
jordbruksareal.  

To av jordbruksområdene, henholdsvis på eiendom gnr./bnr. 30/1 og det registrerte innmarksbeite på 
Fiskeøya, vil bli delvis beslaglagt som følge av de planlagte tiltakene. Beslag av dyrka jord vil 
hovedsakelig medføre reduksjon av areal og ikke oppsplitting og barrieredannelser. Ved Forvika er det 
planlagt å legge deler av veg og vegskråning ut i strandsonen, men vil ikke ha negativ effekt på 
fiskeribestander eller lokale fiskerier.  

Planlagte skråningsutslag langs sørsiden av Fiskefjorden, nord i parsellen, samt avkjørsel til 
Fiskefjorden vil medføre beslag av skog bestående av løvskog av høy og middels bonitet. Tiltakene vil 
medføre hogst og skogrydding, samt medføre reduksjon av skogmarkas evne til å produsere skog i 
fremtiden grunnet vegdekke og skråningsutslag. 

I planforslaget er det ikke avsatt mer enn det som er nødvendig areal til vegformål og anleggs- og 
riggområder. I bestemmelsene stilles det 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). 
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Virkninger i anleggsfasen 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E10. Arealbeslag vil i stor grad 
være lik den i driftsfasen ettersom arealene i stor grad blir permanent beslaglagt. Planlagte tiltak vil 
medføre hogst og rydding av skog. Det forutsettes at uttak av skog og drift på nærliggende 
jordbruksareal skal kunne gjennomføres under anleggsfasen.  

Avbøtende tiltak 

I Ytre Miljøplan (YM-plan) er det beskrevet at man ved fylling av stein i sjø skal vurdere å benytte 
siltgardin rundt stedet for utfylling.  

 

7.13 Reindrift  

Referat fra møter og befaring med reindriftsnæringen bekrefter bruken som er illustret i NIBIOs kart, se 
under kapittel 5.9.1 Reindrift. Her går det fram at det er områdene ovenfor vegen som er viktige 
beiteområder, mens selve vegstrekningen og tilknyttede arealer ikke er viktige beiteområder. 
Konsekvensen er i Swecos sammenstilling av KU satt til liten. Det er i reguleringsplanen avsatt slakt 
sideterreng utenfor vegskuldrene. Dette er gjort for de strekningene som har hatt tilstrekkelig 
sideareal. Det er på deler av strekningen hvor det er mulig for reinen å komme ned til sjøen unngått 
rekkverk. På grunn av bratt terreng ned mot sjøen, og for deler av strekningen mot fjellskjæringer har 
det av trafikksikkerhetsmessige grunner vært nødvendig med rekkverk.  

 

7.14 Massehåndtering 

Riggområder 

Arealer for mulig permanent sjødeponi D11er tatt ut av planen.  
 
Virkninger og avbøtende tiltak av rigg  

Landskap 
Deponering av overskuddsmasser bør som hovedregel skje i tilknytning til veglinja, som utslaking av 
sideareal eller oppfylling av restareal. For deponiene som ikke ligger langs veglinja bør form og høyde 
ha utgangspunkt i eksisterende terrengformer og forsterke eller fremheve disse. Deponering i myr og 
dyrkamark bør unngås  

Punktet over skal være med videre og vurderes som grunnlag for utarbeidelse av konkurranseutsetting. 
Det samme gjelder for utarbeidelse av rigg- og marksikringsplan. 
 
Anleggsbelte 
Det er regulert inn anleggsbelte langs hele parsellen. Dette er et område som kan brukes til 
mellomlager av masser, maskiner og materialer i anleggsperioden, men som vil tilbakeføres til 
underliggende arealformål etter at anleggsperioden er over. Frøbankjord fra parsellen som skal 
benyttes i naturlig revegetering skal før anleggsperioden starter sideflyttes og legges i ranker i 

ytterkant av anleggsbeltet slik at jordkvalitet og frøbank ivaretas, og at frøbankjorda ikke blandes med 
andre masser. Før byggestart skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan som skal gi føringer for 
arealdisponeringen av anleggsbeltet.  
 

Nærmiljø og friluftsliv 
Utredningen var basert på sjødeponi som nå er tatt ut av planen.  
 

Naturmangfold 
Det er ikke lagt inn areal for deponi langs vegtraseen på denne parsellen. Vegens sideareal vil nyttes for 
mellomlagring av masser som skal håndteres i linja og naturverdiene må skjermes mot slik midlertidig 
masselagring. Det bør lages en rigg- og marksikringsplan som skal ivareta ulike miljøinteresser i 
anleggsperioden.  

• I anleggsfase skal det tilstrebes å unngå utfylling i sjø der det er naturlig strandsone fra før og det 
blir noe igjen av baklandet mellom flomålet og vegfyllinga.  

Rigg- og marksikringsplan for ulike miljøinteresser i anleggsperioden skal være del av grunnlaget for 
utarbeidelse av konkurranseutsetting.  

 
Naturressurser 
Utredningen var basert på sjødeponi som nå er tatt ut av planen.  

 

Kulturmiljø 
Utredningen var basert på sjødeponi som nå er tatt ut av planen.  

7.15 Grunnforhold 

Geoteknikk 

Store deler av strekningen går i bratt terreng ned mot sjøen. Det planlegges vegfyllinger ned mot eller i 
sjøen, noe som kan bety geotekniske utfordringer. Planlagt fylling i Forvika blir problematisk og må 
undersøkes videre. Her foreslås brukonstruksjon eller mudring. 

I Fiskefjord planlegges midlertidig og permanent deponering av tunellmasser på sjø, dette er ikke 
geoteknisk vurdert. Langs Kobbeneset planlegges skredvoll samt flytting av vegen nærmere sjøen, dette 
er ikke geoteknisk vurdert per i dag, men betyr deponering av store mengder masser i området og 
dette må detaljprosjektertes. 

Geologi 

Bergskjæringene: 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. Å ikke gjøre dette, kan skape og/eller provosere ustabiliteter. 
Bergskjæringene bygges og sikres som beskrevet i geologiske rapporter.   
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Figur 26: Foto nordover i Forvika der en ser planlagt bergskjæring i gult.  
Foto: Finn Sverre Karlsen, SVV 

 
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. 

Snøskred- og drivsnø 

Hensyn til skred er viktig på parsell 7 i Lødingen kommune. Godt grunnlag for planlegging av 
skredsikring er fra registreringer og erfaringer langs eksisterende E10 på strekningen. Aktuelle sikring 
mot snøskred er skredvoller og utflytting veg på Kobbeneset/Fiskefjorden vest. I Forvika flyttes ny veg 
ut på fylling som sikring mot snø- og steinskred.  

Vegen utvides på parsellen i ett noe sidebratt terreng med mye avrenning. Det blir derfor generelt viktig 
med romslige gode grøfter for plass til brøytesnø og god drenering for å fange eventuelle steinsprang 
og ta høyde for framtidige klimaendringer i ett fremtidig klima med mer flom og skred. Langs bekkeløp 
må en også forvente mer flom- og sørpeskred som krever romslige rør og kulverter, eventuelt bruer. 
Fangdam og ny større kulvert mot sørpeskred er planlagt både i Møllelva (Kobbeneset) og for begge 
Heggelvene rett sør for Forvika.  

I større åpne områder er mest mulig av vegen lagt på fylling for å redusere drivsnø og snøfokk på 
vegen. Det er i reguleringsplanen i hovedsak avsatt slakt sideterreng utenfor vegskuldrene. Rekkverk er 
unngått på deler av strekningen. På grunn av bratt terreng ned mot sjøen, og for deler av strekningen 
mot fjellskjæringer har det av trafikksikkerhetsmessige grunner vært nødvendig med rekkverk.  

 

7.17 Elkraft 

Det må påregnes en omlegging og endringer av lavspent forsyningsanlegg tilhørende kabelselskap 
(LSP), høyspent overførings- og forsyningsanlegg på 66kV/132kV tilhørende kabelselskap og Statnett 
(HSP). Ingen omlegging eller endring må utføres for høyspent overførings- og forsyningsanlegg på 
11kV/22kV. Der det er montert veglys må omlegging og endringer utføres, det samme gjelder offentlig 
telenett. For private elektroanlegg må omlegginger og endringer utføres ved de enkelte eiendommer. 

 

7.18 ROS analyse  

Sammendrag av helhetlig risikobilde for parsell 7 

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 
også sett på om veg er planlagt bygd etter gjeldende vegnormal. 

Ulykkene på dagens E10 er både utforkjøringer på høyre og venstre side, påkjørsel bakfra, møteulykker 
ved forbikjøring og svingning. Det er kun en ulykke med dyr involvert, selv om strekningen har kryssing 
av elg flere steder.  

Av hendelser på vegen som i dag, og for ny veg kan utgjøre en risiko, er vilt (elg) som krysser vegen og 
parkering langs vegen til friluftsområder. Tiltak i reguleringsplanen er utvidet område for 
utfartsparkering i Forvika. Ny veg har slakere kurvatur og de bratteste og mest utsatte strekningene får 
rekkverk. Ny og bedre veg kan føre til økt fart, men god linjeføring gir større oversikt for brukere av 
vegen, og vil bidra til å minske risikoen for ulykker.   

Ut fra utførte støysoneberegninger i reguleringsplanen berøres ingen bygninger av nedre grenseverdi 
for støy i driftsfasen. I anleggsfasen vil bebyggelse nær vegen kunne berøres av støy og støv.  

Det vil være en risiko knyttet opp mot ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden på denne parsellen, da 
det ikke finnes annen eksisterende veg som kan benyttes som omkjøringsveg. Det er ikke 
omkjøringsmuligheter i anleggsperioden, slik at dette må ivaretas.  

Ut over dette er 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 bruen 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 vegtrase 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. 
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8 Gjennomføring av forslag til plan 

8.1 Fremdrift og finansiering – utbyggingsrekkefølge 

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

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

 

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det vil være risiko knyttet opp mot ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden på denne parsellen, da 
parsellen skal bygges ut i eksisterende trasé og det ikke finnes er 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. Kvikkleireområder. Sjøfylling i 
Djupfesthavn og Kåringsosen.  

Anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og 
materialer 

Arbeid med sprengstoff. 

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

Turområder og friluftsområder på strekningen. Arbeid 
på eksisterende veg med 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. 

 

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 

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

 Ved fylling av stein i sjø skal det vurderes å benytte siltgardin 
rundt stedet for utfylling. 

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

 Elvemuslinger i tilknytning til elver. 

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

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

Skred, flom og ras  Bygging av skredvoller og fangdammer  
Vann og avløp, strømlinjer ol.  Lavspent og høyspent nært eller kryssende veglinjen.  

 

9 Oversikt over innspill i forbindelse med varsel om reguleringsplanstart 
Tabell 5: Innspill i forbindelse med varsel om reguleringsplanstart 

 Dato Avsender/Gnr/B
nr 

Sak Svar  

15/200833-4 03/11-
15 

Ole S. Nilsen 
28/17 

Utretting nyvegen fra 
Kåringskrysset mot 
Nord. Privat 
vannforsyning må 
ivaretas, samt avkjøring 
til eiendom. 

15/200833-6. Tas til følge. 
Nytt kryss etableres i 
Kåringenkrysset. Privat 
vannforsyning ivaretas i 
egen prosess. Avkjørsler til 
eiendommer ivaretas i 
reguleringsplanen.  

15/200833-27 10.11-15 Kåringen 
Næringsselskap 
AS 

28/437 

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

15/200833-5 og 28. Tas 
delvis til følge. Avkjørsel til 
næringsarealer er ivaretatt. 
Interessekunngjøring vedr. 
masser vil tas i en egen 
prosess. 

15/200833-11 23/11-
15 

Lødingen 
Næringsforum 

God standard året rundt 
på veg mellom 
Kåringskrysset-
Kåringen-Kanstad – 
Kanstadbotn. Stor 
rasteplass på denne 
strekka er også 
ønskelig. Gode 
parkerings-muligheter 
Kanstadeidet. Få etablert 
døgnhvile plass i 
Kåringen. Stor 
parkeringsplass med 
bussholdeplass ved 
knutepunkt Fiskefjord.  

15/200833-19.  

Tas til orientering. 
Strekningen 
Kåringenkrysset – 
Kanstadbotn skal 
omklassifiseres, og det tas 
ikke stilling til denne 
strekingen i reg.plan 
prosessen. Døgnhvileplass 
etableres i Langvassbukt. 
Forholdet til 
bompengestasjon er ikke en 
del av denne 
reguleringsplanprosessen. 

Ikke ønskelig med 
bompengestasjon for 
intern kjøring i 
kommunen. 

Tas til følge: 
Utfartsparkering 
Kanstadeidet.  

15/200833-15 30/11-
15 

Sigrun og Odd 
Martin Sande 

28/6 

29/12 

29/2 og 29/3 

Ønskelig at 
innmark/dyrka mark 
ikke blir berørt.  

Erstatning hvis evnt 
dyrka jord blir berørt. 

Avkjøring av 29/12 
flyttes til andre enden av 
busslomme.  

God skilting av 
kryss/avkjørsler.  

15/200833-21. 

Tas delvis til følge. Tiltak på 
innmark/ dyrka mark er 
begrenset. Alle områder 
som berøres i anleggsfasen 
skal tilbakeføres til 
opprinnelig formål, 
landbruk. Dette ivaretas i 
planens bestemmelser. 

 Avkjørsler er ivaretatt. 
Skilting av strekningen er 
del av den videre 
planprosessen.  

15/200833-16 28/11-
15 

John-Arild Dahl 

30/2 

Ny avkjøring lagt til sør 
siden. 

Bru over bukta (Djupfest) 

15/200833-20 

Tas til følge. Ny avkjørsel er 
avsatt fra sør. Bru over 
Djupfest 

15/200833-18 29/11-
15 

Dagfinn Rusten Ivareta privat vannverk 15/200833-22 

Tas til følge. Private 
vannverk skal ivaretas 
gjennom egen prosess 

15/200833-29 21/11-
15 

Thor Thomassen Innspill om å utbedre 
vegen fra Tjeldsundbru-
Lødingen før en 
begynner med tunellen i 
Fiskefjord. 

15/200833-30. 

Tas til orientering. Vegen 
skal omklassifiseres i egen 
prosess. 

15/200827-56 13/04-
16 

Ole Jacob 
Kanstad 

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

Tas ikke til følge. Det vises 
til fastsatt planprogram 

  Lødingen 
kommune 

Utarbeid p-plasser 
strekningen 
Kanstadbotn-
Kåringenkrysset.  

 

Tas ikke til følge. 
Strekningen er ikke en del 
av planområdet. 
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Ønskelig med 
overskuddsmasser til 
utfylling av Fiskøy 
havneområde, samt ny 
avkjørsel.  

 

Tas til orientering. Tas i 
egen prosess i etterkant av 
vedtatt plan.  

 

Utfartsparkering 
Kanstadbotn.  

 

Tas til følge. Det er etablert 
utfartsparkering ved 
kommunegrense Kvæfjord.  

 

Ny og oppdatert skilting 
i nye vegkryss som vil 
føre til Lødingen.  

 

Tas til følge. Skiltplan er del 
av planprosessen.  

 

Raste og 
parkeringsplasser må 
vises stor 
oppmerksomhet.  

 

Tas til følge. 
Utfartsparkering ved 
kommunegrense Kvæfjord. 

 

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

 

Tas delvis til følge.  Vegen 
fra Fiskefjordbotn til 
Kåringenkrysset er innenfor 
planområdet. Strekningen 
Kåringenkrysset – Lødingen 
er utenfor planområdet. 

 

Ivareta privat brønner.  

 

Tas til følge. Ivaretakelse av 
private brønner behandles i 
egen prosess. 

Fiskefjorden blir et 
fremtidig knutepunkt 

Tas til følge. Det etableres 
regionalt 
kollektivknutepunkt i 
Fiskefjorden. 

 

10 Grunneierliste 

 

Parsellnr. Kommunenr. Gnr. Bnr. 

7  1852 64 4 

7 1852 64 5 

7 1852 64 5 

7  1852 64 6 

7  1852 64 8 

7 1852 64 13 

7 1852 64 17 

7 1852 64 24 

7 1852 64 28 

7 1852 64 34 

7 1852 64 39 

7 1852 64 40 

7 1852 64 41 

 

11 Vedlegg 

1. Reguleringsplankart 
2. Reguleringsplanbestemmelser 
3. Illustrasjonshefte 
4. Rapport fra ROS – analyse 
5. Formingsveileder Hålogalandsvegen 
6. Konsekvensutredninger Hålogalandsvegen 
7. Geoteknisk datarapport, strekningen Djupfest – Fiskefjord.  
8. Merknader fra sektormyndigheter og kommuner mottatt ifm reguleringsplanstart 

Hålogalandsvegen 
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12 Kildehenvisning 
   

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 
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