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Forord 

E10 Fiskefjord - Kongsvik 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 miljøulemperDenne 
planen regulerer en strekning på 9.1km i ny veg, parsell 8.  Traseen starter i Fiskefjorden og går fram 
til Kongsvik i Tjeldsund kommune.  Strekningen går i en ny øvre trase, og inkluderer to tuneller og tre 
bruer. 

Dagens E10 Fiskfjord – Kåringen vil fremdeles være hovedforbindelse til Lødingen. 

 

 

  

Figur 1: Foto parsell 8, Fiskefjorden i Tjeldsund.                                                       Foto: Anne Kjersti Løvstad, Statens vegvesen. 
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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:  

• Tjeldsund kommune, Tjeldsund rådhus, Hol i Tjeldsund 
• Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 
• Internett: www.vegvesen.no/www.tjeldsund.kommune.no og 

www.vegvesen.no/halogalandsvegen 
 
I forbindelse med offentlig ettersyn og høring av planforslaget ble det januar 2017 gjennomført 
folkemøte i Kongsvik kulturhus, Kongsvik, og åpen kontordag i Tjeldsund rådhus, Hol i Tjeldsund.   

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 Tjeldsund kommune i Nordland fylke, med Fiskefjorden og Kongsvika som 
tettsted. Parsellen inngår i prosjekt E10/Rv.83/Rv.85 Hålogalandsvegen som parsell 8. Eksisterende E10 
planlegges lagt om i en øvre trase med to tuneller på strekningen mellom Fiskefjord og tettstedet 
Kongsvik.  

 

 
Figur 2: Oversiktskart over Hålogalandsvegen – parsell 8 er strekningen mellom Fiskefjord og Kongsvik. 

  

http://www.vegvesen.no/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, omlegging forbi tettsteder, korte 
ned reisetiden og unngå utløpsområder for stein og snøskred. Det legges til rette for kryssområder for 
å koble ny og eksisterende veg, utfartsparkering og kollektivknutepunkt.  

Positive virkninger av planen:  

• Ny øvre trase følger på oversiden av bebyggelse og unngår reinbeiteområder lengre inn i 
Sørdalen 

• Ny trase gir en god tilkobling til kollektivknutepunkt og framtidig lokalveg (eksisterende E10)  
• Ny trase korter inn avstand mellom øst og vest  
• Ny trase går utenom områder med høgfrekvent skredaktivitet 
• Lange soner med nedsatt hastighet på dagens E10 reduseres 
• Ny trase er i Kongsvik sammenfallende med kommunedelplanen som er vedtatt i kommunen. 
• Ny trase ivaretar friluftsområder gjennom opprettholdelse av stier og utfartsveger, eller 

etablering av nye forbindelser til turområdene.  

 

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: 

• 03.02 Folkemøte Kongsvik 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 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.  

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. 

Ny trase for E10 er på deler av strekningen sammenfallende med vedtatt trase i kommunedelplan for 
Kongsvik. I Fiskefjorden er det i kommuneplanens arealdel avsatt et område, SF2 i nedre del av Dalelva. 
Her tillates det oppført inntil 10 nye fritidshus. 
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet starter i Fiskefjorden og følger 9,1km i en ny øvre trase fram til Kongsvik. Eksisterende 
E10 følger kysten under bratte fjellsider langs foten av Taraldsviktinden fram til Kongsvik. I det 
følgende beskrives kort dagens og tilstøtende arealbruk og dagens trafikkforhold. Deretter beskrives 
eksisterende forhold i planområdet for ny trase for E10. Planområdet har tre dagsoner og to tuneller. 
De områdene i ny øvre trase som berøres og beskrives er: 
 

• Dagsone A: I Fiskefjorden fra tunellpåhugg P til tunellpåhugg r 
• Dagsone B: I Kongsvikdalen fra tunellpåhugg X til tunellpåhugg Z 
• Dagsone C: Ved Steinbakkmyra over Kongsvik, fra tunellpåhugg Æ til kryssområdet og 

parselldele mellom parsell 8 og 9 

 

Figur 3: Heltrukket linje viser veg i dagen/ dagsoner, stiplet linje viser tuneller mellom dagsonene. Orange linjer er parselldele 
mellom parsell 8 og parsell 5 i sør, parsell 9 i øst. 

 

5.2 Dagens og tilstøtende arealbruk 

Fiskefjorden er i dag ubebodd, mens tettstedet Kongsvik har ca. 300 fastboende, og har barneskole, 
barnehage, samfunnshus, bensinstasjon og dagligvarehandel. 

 

 
Figur 4: Foto fra dagens veg i retning Fiskefjorden.                                                                   Foto: Anne Kjersti Løvstad, SVV. 

 

5.3 Trafikkforhold 

Dagens E10 er smal veg og har lange soner med nedsatt fartsgrense, i tillegg til at den går gjennom 
lokalsamfunn med mye randsonebebyggelse nær vegen. Dagens veg er en barriere mellom bebyggelse 
og sjøen, og fører til kryssingsbehov.  

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. Deler av 
strekningen mangler gang- og sykkelveg og trafikksikkerheten oppleves som dårlig.  
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Tabellen viser dagens trafikktall på E10 mellom Fiskefjord og Kongsvik. 

Tabell 1: Oversikt over dagens og fremskrevet ÅDT for parsell 8 

Strekning  Dagens ÅDT Tungtrafikkandel Prognose ÅDT 2062 

E10 Fiskefjord - Kongsvik 1750 21% 2330 

 

Trafikksikkerhet 

Trafikkulykke med personskade for parsell 8 har en ulykkesfrekvens (antall ulykker pr million 
kjøretøykilometer) for strekningen på 0,75 pr år (1997 – 2016). Totalt antall skadde i perioden er 52 og 
skadetilfellene fordeler seg med 43 lettere skadde, 6 alvorlig skadde, 1 meget alvorlig skadd og 2 
drepte.   

 

5.4 Teknisk infrastruktur 

Høyspent  

I Fiskefjorden er det i dag høyspent i luftstrekk. Traseen for høyspent krysser ny E10 på to steder 
innenfor planområdet,  i Fiskefjorden og i Kongsvikdalen.  

Vannforsyning 

Det er planlagt etablering av et kommunalt VA-anlegg ovenfor Kongsvik skole. 

Vannforsyning til Kongsvik forsynes via sjøkabel fra Sandsvatnet på Tjeldøya. Vannforsyningen for øvrig 
går primært gjennom private vannledninger. 

 

5.5 Landskapsbilde 

Planområdet strekker seg langs deler av Tjeldsundets vestre side, og omfatter landskapet fra 
Fiskefjorden til midt på Steinbakkmyra. Området befinner seg i et utpreget fjordlandskap, som er 
karakteristisk for Ofoten. Tjeldsundet omkranses av markante fjell, både lave avslepne åser, og spisse, 
steile tinder. Brede daler og åpne eider mellom fjellene gir landskapet mangfold og variasjon. 
Vegetasjonsbildet preges av skog, i hovedsak frodig løvskog med innslag av plantefelt i gran og mindre 
klynger av furu. Åpne myrområder med innsalg av gras og lyng finnes i dalbunnen og på eidene.  Spred 
bebyggelse og kulturlandskap er vanlig der strandflaten er bred, som i Fiskefjorden og Kongsvik. 
Dagens veg følger Tjeldsundet, og den reisende har godt utsyn over det storslagne landskapet. Vegen 
går gjennom bygdene Fiskefjord og Kongsvik. Dette gir den reisende en variert reiseopplevelse og et 
glimt av kystkulturen som er typisk for regionen. Reiseopplevelsen anses som svært god. 

 

Figur 5: Frodige dalsider og åpne myrområder preger Øverdalen nederst i Kongsvikdalen Foto: Anne Kjersti Løvstad, SVV. 

Verdier 

Landskapet innfor parsell 8 er delt inn i fem delområder basert på likhet i innehold, karaktertrekk 
og/eller geografiske avgrensinger og delområdene er verdisatt. Parsellen består av tre dagsoner og to 
tuneller. Dagsonene fremstår som selvstendige og klart avgrensede landskapsrom, der hvert rom har 
sine egne karakter og egenart. Delområde 8-1: Fiskefjord ytre inngår i parsell 7 

Dagsone A: 8-2 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.  

Dagsone B: 8-3 Øverdalen: Landskapsområde Øverdalen (Kongsvikdalen) er naturpreget med lite 
teknisk infrastruktur. Området inngår som del av den store U-dalen Kongsvikdalen, og avgrenses 
markant av Kongsviktind i øst og Stakksvollfjellet i vest. Dalsidene er frodige og grønne med enkelte 
innslag av mindre ur- og rasområder. Myr og skog preger dalbunnen. Middels verdi.  

Dagsone C: 8-4 Steinbakkmyra: Naturpreget område med svært få tekniske installasjoner. Delområdet 
består i hovedsak av store åpne myrområder avgrenset av fjellene Kongsviktind og Ulvikfjellet i nord og 
øst, og bebyggelsen i Kongsvik og Ulvik i sør og vest. Terrenget på myrene er småkupert og til dels 
terrassert. Middels verdi. 
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Figur 6: Verdikart for tema landskapsbilde parsell 8                                 Kartkilde: Statens kartverk 

 

5.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Dagsone A: 8-1, 8-2, 8-3 og 8-4 Fiskefjord- Lineset – Taraldsvika: Bebyggelsen og jordbruksområdene 
ved Fiskefjord innehar gode kvaliteter for nærmiljø/friluftsliv. Fiskefjorden er viktig utgangspunkt for 
turgåere opp til attraktive turområder opp Sørdalen og videre inn til merkede turløyper sommer og 
vinter over Bolfjellet til Toralfsbu og Håkonsbu, eller til Kanstadbotn. Sjøområdene i Fiskefjorden brukes 
til fritidsfiske av i hovedsak lokale, men også noen tilreisende. Lineset – Taraldsvika: Viktig 
utfartsområde for lokale. 

 

Dagsone B: 8-8 og 8 -9 Falkåsen – Tverrholtet – Kongsvikdalen: Falkåsen – Tverrholtet, mye brukt 
nærturterreng og lekeområde. Kongsvik og Kongsvikdalen har betydelige verdier med gode kvaliteter 
for fastboende og tilreisende. Kongsvikdalen brukes også mye som leke- og rekreasjonsområde og 
nærturterreng for lokale og tilreisende i alle aldersgrupper. Skiløype fra Kongsvik og innover i 
Kongsvikdalen er mye benyttet. Skole og barnehage bidrar til å gi barn gode oppvekst- og 
utviklingsvilkår i Kongsvik.   

 

Dagsone C: 8-10 Trafikkskoleområdet: Leke- og rekreasjonsområde for lokale, med øvingsområde for 
trafikkskolen, lavvo med toalettanlegg og tilrettelegging for funksjonshemmede. Område med 
bebyggelse for fastboende og fritidshus, og butikk. Kongsvik barnehage ved innkjørsel til 
Klungnesveien. Delområdet brukes mye til barneleik og utfartsområde for barnehage- og 
skoleekskursjoner til fjæra. 

Verdier  

 
Figur 7: Oversikt over registrerte verdier for nærmiljø- og friluftsliv. 

5.7 Naturmangfold 

Dagsone A: Innerst i Fiskefjorden er det en avgrensning av flommarksskog (delområde 2) som er 
vurdert til å ha Verdi B iht DN hb 13. Det gir stor verdi for dette området. Flommarksskoger er viktige 
biotoper for fugler, virvelløse dyr og vedboende sopp. Dalelva (delområde 1) som munner ut innerst i 
Fiskfjorden har en liten bestand av sjøørret og vurderes å ha middels verdi. 
 
Dagsone B: Det samme gjelder Kongsvikelva (delområde 3) som fører både laks og sjøørret. 
 
Dagsone C: Ved Steinbakken er det et større myrområde med rikmyr (delområde 4) som er verdisatt til 
verdi C iht. DN håndbok 13. Det gir middels verdi for dette området 
 
 

 

 

 

 

 

Dagsone A 

Dagsone B  
Dagsone C 

Dagsone A 

Dagsone B 
Dagsone C 
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Verdier dagsone A, B og C 

 
Figur 8: Verdikart med verdifulle delområder 1 og 2. En viktige flommarkskoger med verdi B 
iht. DN håndbok 13 (delområde 2).  Veien krysser Dalelva som har en liten bestand av sjøørret  
(vist med blått, delområde 1).  
 

 
Figur 9: Verdikart over delområdene 3 og 4, østre del av parsell 8. En rikmyr med verdi C er vist som 
grønt polygon. Kongsvikelva som fører både laks og sjøørret er vist med blå farge. 

5.8 Kulturmiljø 

Det er innenfor parsell 8 definert to kulturmiljøer. Kulturmiljøene innehar kulturminneverdier tilknyttet 
ferdsel, samisk aktivitet samt jakt og fangst. 

Dagsone A: Fiskefjorden: Kulturmiljøet vurderes til å ha liten verdi.  
 
Dagsone B: Det er særlige verdier tilknyttet fangstanlegget i Kongsvika. Kulturminnetypen er et sjeldent 
funn i nordre Nordland. Kulturmiljøet vurderes til å ha stor verdi. 
 
Dagsone C: Det er ikke registrert kulturminneverdier for dagsone C. 
 

Verdier  

 
Figur 10: Oversikt over registrerte verdier for kulturmiljø. 

 

5.9 Naturressurser 

Dagsone A: Det finnes flere jordbruksarealer i Fiskefjorden, men planområdet berører bare to 
eiendommer med jordbruksareal. Jordbruksarealer av størst verdi ligger utenfor planområdet, i område 
8-5 på kartet under. Deler av planområdet ligger innenfor avgrensete beiteområder for sau. 
Skogressursene er varierte mye grunnet topografi og varierende driftsforhold. Det er noen 
adkomstveger inn i terrenget som bl.a. kan brukes til uttak av skog. Det finnes det flere 
masseforekomster (sand- og grus) her. Enkelte massetak har begrenset uttak i dag 

Dagsone A 

Dagsone B 

Dagsone B Dagsone C 

Dagsone A 
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Dagsone B: Det er flere store jordbruksområder i Kongsvikdalen. De viktigste innenfor planområdet 
ligger i området 8-10 i Kongsvik på kartet under.  I Kongsvik er det registrert masseforekomster, men 
det eksisterer ingen uttak. 

Dagsone C: Skogressurser nord for Ulvika av liten verdi. 

Verdier  

 
Figur 11: Oversikt over registrerte verdier for naturressurser.  

5.9.1 Reindrift 

Flere funksjonsområder for reindrift ligger innenfor, grenser til eller ligger i nærheten av planområdet 
eller de planlagte avlastede vegene. 

Dagsone A: Flere viktige eldre flyttleier og beiter finnes rundt Fiskefjorden, spesielt litt opp i terrenget.  

Dagsone B: Kongsvikdalen er et svært viktig område for reindrift. Området er bl.a. et viktig 
kalvingsområde. Kalvingsområdet ligger ca. 1 km fra planområdet. Det forekommer flyttleier på begge 
sider av Kongsvikdalen, samt i enden av Kongsvikdalen. Her forekommer det også flere 
reindriftsanlegg.  

Dagsone C: Området er verdifullt som vinterbeite. 

 

 
Figur 12: Funksjonsområde for reindrift innenfor og i nærheten av planområdet.                                      Kilde: NIBIO, via ArcGis 

 

5.9.2 Andre naturressurser 

Dagsone A: To store grus- og pukkforekomster er registrert innerst i Fiskefjorden både på land og i sjø 
(NGU), på hver sin side av Oselva. For to mindre areal innenfor forekomsten er det registrert to 
massetak. Det ene er nedlagt, mens den andre har sporadisk drift. I følge Tjeldsund kommune tas det 
ikke ut masser i noen av dem i dag. Begge forekomstene, med unntak av det ene masseuttaket sør for 
Oselva, er vurdert som viktige. Bruddene er i dag synlige i dagen og det går driftsveger opp til dem.  

Grus- og pukkforekomst i Fiskefjorden er grusdelta med skrå- og topplag av godt sortert grus og sand. 
Tidligere har det vært tatt ut store mengder masser, og det har også vært produsert betydelige 
mengder asfalt blant annet til E10. Det har vært uttak flere steder i forekomsten og noen er planert og 
nedlagt 

Dagsone B: En stor grus- og pukkforekomst er registrert i Kongsvik. Forekomsten strekker seg fra 
Kongsvika og opp mot Øverdalen. Uttakene er nedlagt. Forekomsten er av NGU vurdert som lite viktig.  
 
Dagsone C: Ingen registrerte grusforekomster. 
 
 

Dagsone A 

Dagsone B  Dagsone C 

Kalvingsområde 

Dagsone A 

Dagsone B 
Dagsone c 

Tunell rX  

Tunell ZÆ  

Dagsone A  
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Figuren under viser forekomster i dagsone A i Fiskefjorden 

 
Figur 13: Løsmasser i Fiskefjord. Skarp orange betyr «sikker avgrensing av løsmasser», svakere orange betyr «usikker 
avgrensning av løsmasser. 

 

5.10 Grunnforhold 

Geoteknikk 

Det er feltkartlagt berggrunn og kvartærgeologi og gjort seismikk- og resistivitetsmålinger.  

Dagsone A: Løsmassene i området består av tykk morene med randmorene samt elv- og 
breelvavsetninger i Fiskefjord langs Dalelva. Det forekommer også en del urmassser særlig i og ved 
påhugg r der terrenget er bratt. 

Dagsone B: Kongsvikdalen består av tykk-, tynn og randmorene. Påhugg Z har lite bergoverdekning og 
mye myr.  

 

Figur 14: Løsmassekart for området Fiskefjord til Kongsvikdalen i Tjeldsund. 

 

Geologi 

Berggrunnen tilknytta tunell rX består for det meste av en lys granittgneis og i mindre mengder skifrig 
sandstein og breksje. Bergartene har vært utsatt for en eller flere generasjoner av deformasjon som bla 
har resultert i flere svakhetssoner, bl.a i Norddalen.  

Berggrunnen tilknytta tunell ZÆ består for det meste av en lys granittgneis og i mindre mengder 
amfibolittskifer med svakhetssoner av svært dårlig glimmerskifer. Bergartene har vært utsatt for en eller 
flere generasjoner av deformasjon som bla har resultert i flere svakhetssoner, for eksempel over vestre 
del av tunellen under Bærmyra. 

Snøskred og drivsnø 
Dagens strekning er på flere steder skredutsatt. Strekningen passerer gjennom flere områder med fare 
for at ulike typer skred kan nå den planlagte nye vegtraséen, særlig i fjordbotn i Fiskefjorden og under 
Kongsviktind. Det er utført feltkartlegging med befaringer av skredsituasjon i aktuelle områder. 
Registrerte skred fra tidligere og kontakt med lokalkjente er også viktig grunnlag for skredvurderinger. 
Drivsnø er også vurdert tilsvarende. 

Dagsone A 
Dagsone A 

Dagsone B  

Tunell rX  

Tunell ZÆ  
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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_SVT) 
- Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 
- Kollektivknutepunkt (o_SKK) 
- Parkeringsplasser/ utfartsparkering (o_SPP) 

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

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

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

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

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

- Sikringssone frisikt (H140) 
- Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)  
- Faresone, potensiell fare for ras - og skredfare (H 310) 
- Høyspenningsanlegg (H370) 
- Hensynssone, bevaring naturmiljø (H560) 

 
Områdebestemmelser (PBL § 12-7 nr.1) 

- Midlertidig anleggs- og riggområde 
 

 

 

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            H3 90km/t 
 

450m 6% 2330 8,5 m (3,25 + 
1m) 

Rv.85            H2 80km/t 
 

250m 6%  8,5 m (3,25 + 
1m) 

 

 

 
Figur 15: H3 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4000 og fartsgrense 90 km og H2 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4000 og fartsgrense 
80 km. 

 

Kryss/tilkoblinger 

Kryssene på E10 i Fiskefjorden og Kongsvik dimensjoneres for ekstra lange og tunge vogntog. Kryssene 
etableres med venstre- og høyresvingefelt på hovedveg (E10) og dråpeøy i sekundærveg (Rv.85 i 
Fiskefjorden og ny veg for tilkobling til eksisterende E10 i Kongsvik). I tillegg anlegges trekantøy i 
sammenheng med høyresvingefelt på E10. 

I Kongsvikdalen er det ingen tilkobling mellom ny E10 og eksisterende veg (dagens E10). Eksisterende 
E10 i Fiskefjorden tas i bruk til lokalveg (fylkesveg eller kommunal veg).  

 

Tuneller 

Tunellene r – x, Fiskefjord – Kongsvikdalen og Z-Æ, Kongsvikdalen - Steinbakkmyra planlegges med 
tunellprofil T 9,5. Avløpssystemene for tunellene er drenering/lekkasjevann fra fjell samt et 
vaskevannsystem som anlegges gjennom hele tunellen.  
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Figur 16: Tverrprofil T9,5 for tunellene. 

Bruer og kulverter 

For utforming av bruer og andre konstruksjoner vises det til «Brufagrapport for parsell 8» og 
«Formingsveileder for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen». Det er to daler som skal krysses med veg i 
dagen. Ny veglinje ligger høyt i forhold til eksisterende terreng. I dalene renner det to større elver 
(Dalelva og Kongsvikelva) og to mindre elver (Kjerringelva og Oselva) som er av en slik størrelse at det 
kreves brukonstruksjoner for å krysse dem. Videre er det to utmarksveger og en lysløype som krysser 
ny trasé for E10, og som skal opprettholdes. Av plan og profiltegninger (C-tegninger i 
illustrasjonsheftet) fremgår plassering av bru og kulvert. Skikulverten i Kongsvik skal utformes slik at 
den er bred nok for en tråkkemaskin (min. bredde 5,0m).  

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.  

Oversikt over konstruksjoner 

Brunavn Kategori Profil  

 

Spennvidde [m] Type 

Dalelva vest (E10) Bru i linja 140 81 Bjelkebru i betong 

Dalelva øst (rv.85) Bru i linja 15830 125 Kassebru i betong 

Oselva Rør 715 125*1 Plastrør 

Kjerringelva Rør 660 122*1 Plastrør 

Kongsvikelva Bru 7144 150 Bjelkebru i betong 

Kongsvikdalen skikulvert Kulvert 7535 22*1 Betongkulvert 

Kongsviklia 1 Rør 9330 30*1 Plastrør/stålrør 

Kongsviklia 2 Rør 9725 35*1 Plastrør/stålrør 

 

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

 
Figur 17: Bru over Kongsvikelva, parsell 8. 

Forbikjøringsstrekninger 

Det er krav til 2 forbikjøringsmuligheter pr 10 km, for hver retning. Med de angitte strekninger 
nedenfor er kravet innfridd (bør-krav). 
 
Forbikjøringsstrekninger i tunell rX: 
Retning øst: Pr 2210 – 3320 (1110 m). Pr 5960 – 6510 (550 m).  
 
Retning vest: Pr 3320 – 2210 (1110 m). Pr 6510 – 5960 (550 m)  
 

6.3 Fravik fra vegnormal 

Vegstrekningen vil i hovedtrekk oppfylle de nasjonale kravene til vegutforming. I seks områder er det 
søkt om fravik fra Vegnormal 200 «Vegbygging» og 500 «Vegtuneller». Fravikssøknadene skal være 
godkjent før reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. 

• Det er søkt og godkjent fravik fra skal –krav iht. N 500, Kap. 4.8.2, avstand mellom kryss Rv.85/ 
E10- portal (påhugg r) er mindre enn 2 x stoppsikt. (Fiskefjorden). Fraviket er innvilget. 

• Det er søkt og godkjent fravik fra skal –krav iht. N 200, Kap. 4.3.1, ikke hensiktsmessig å 
etablere overgangssone mellom tunell og veg i dagen pga kort avstand mellom tunellene. 
(Fiskefjorden). Fraviket er innvilget. 

• Det er søkt og godkjent fravik fra skal –krav iht. N 200, Kap. 4.3.1, ikke hensiktsmessig å 
etablere overgangssone mellom tunell og veg i dagen pga kort avstand mellom tunellene. 
(Kongsvikdalen). Fraviket er innvilget. 

• Det er søkt og godkjent fravik fra bør – krav iht HbN 500, kap. 4.2.2, lengde konstant 
horisontalkurve utenfor portal v/ tunellpåhugg Æ er mindre enn 2/3 stoppsikt. (Kongsvik). 
Fraviket er innvilget. 
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• Det er søkt og godkjent fravik fra bør- krav iht. N500, kap. 4.2.2, lengde konstant 
horisontalkurve innenfor portal v/ tunellpåhugg Z er mindre enn 2/3 av stoppsikt innenfor 
tunellen. (Vestre påhugg- tunell gjennom Kongsviktinden). Fraviket er innvilget. 

•  Det er søkt og godkjent fravik fra bør- krav iht. N500, kap. 4.2.2, lengde konstant 
horisontalkurve innenfor portal v/ tunellpåhugg Æ er mindre enn 2/3 av stoppsikt innenfor 
tunellen. (Østre påhugg- tunell gjennom Kongsviktinden). Fraviket er innvilget. 

 

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. 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 

Strekningen er på til sammen ca 9,8 km, og innehar to tuneller og tre bruer. I tillegg omfatter parsellen 
den nordlige delen av rv.85, ca 600m, samt ny veg for tilkobling mellom rv.85 og eksisterende E10. 

 
Dagsone A – Fiskefjorden 
 
Planområdet for parsell 8 starter ved påhugg ved portalområde P i Fiskefjorden hvor ny E10 krysser 
Dalelva på bru (mellom profil 140 – 221), og med 81 m lengde. Ved tunellpåhugg P i Fiskefjorden er det 
en god del blokker i terrenget. Portallengden er derfor satt til ca. 40meter.  Ny E10 vil omfatte 755 m 
veg i dagen før den går i en 6,1 km lang tunell (rX) mot Kongsvikdalen. 
 

 
 
Figur 18: Utsnitt fra C301, Profil 0-750. Parsell 8 starter ved påhugg P i Fiskefjorden. Regionalt kollektivknutepunkt i 
kryssområdet for ny E10 og rv.85. 
 

Midt på strekningen i Fiskefjorden skal det etableres regionalt kollektivknutepunkt med muligheter for 
4 busser samtidig. Kollektivknutepunkt etableres i oppfylt område mellom E10 og rv.85. Det er lagt til 
grunn pendelruter, som krysser hverandre i knutepunkt. Dette gir god overgang mellom bussene, og 
lokalruter kan kobles på. Det tilrettelegges for 3 regionale busser og minst 1 lokal buss samtidig. 

Parkeringsplasser gir lokalbefolkningen mulighet for overgang mellom bil/sykkel og buss, og 
muligheter til å skysse passasjerer til og fra holdeplass. 

Ny rv.85 tar av nord-vestover fra eksisterende vegtrasé (dagens E10) og krysser Dalelva på bru (mellom 
profil 413 og 538), og med125 m lengde. Vegen kobles mot ny E10 på østsiden. Ny tilkomstvei til 
eksisterende E10 og bebyggelsen i Fiskefjorden etableres like sør for overgang mellom parsell 7 og 8. 

 

Figur 19: Utsnitt fra C302, Profil 0-750. Kryss ny rv.85 og eksisterende E10. Ny rv.85 i bru over Dalelva. 

På nordsiden av Dalelva ligger både E10 og rv.85 på fylling. Det er planlagt å fylle opp til et nivå 
tilsvarende opprinnelig terrengnivå i grustakene, evt noe høyere. Ny E10 blir liggende (mellom ca kote 
33 og 34) mellom påhuggene P (mot Kanstadbotn i vest) og r (mot Kongsvikdalen i øst). Rv85 vil ha 
stigning på ca 5,5 % opp mot kryss E10.Fyllingene fortsetter over hele dalbotn frem mot påhugg r, og 
høyden på fyllingen vil være størst nær Dalelva og over Oselvdalen.  

Utfartsparkering etableres på begge sider av Dalelva, med avkjørsel fra eksisterende E10. Dette gir god 
tilknytning til friluftsområdene i området. Adkomst til utmarksområdene ovenfor ny E10 etableres fra 
eksisterende E10, under bruene og tilknyttes dagens stier/skogsveger 

Tunell rX 

 

Figur 20: Utsnitt fra C303, profil 750 – 1500. Skred-/ ledevoll og sikringsgjerde på vestsiden av tunellpåhugg r fra Fiskefjorden 
mot Kongsvikdalen. 

Tunell rX, har ca 50 meter overdekning over Norddalen, ved tunellpåhugg r. Ved påhugg r skal det 
etableres en 80 meter lang tunellportal. Det etableres et rasfanggjerde på ca. 70 meter i overkant av 
skredvoll og tunellpåhugg med antatt 3000KJ kapasitet.  

 

Fiskefjord 

Dagens E10 

Rv85 
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Figur 21: Utsnitt fra C304, profil 1500 - 2250. Havarinisje og stopplomme i tunell rX. 

Dagsone B - Kongsvikdalen 

 

Figur 22 utsnitt fra C311, Profil 6750 – 7500 – Tunellpåhugg X og bru over Kongsvikdalelva.  

Etter tunell rX fra Fiskefjorden til Kongsvikdalen krysser ny E 10 i en 150 m lang bru, på tvers av dalen 
og over Kongsvikelva.  Påhugg X i Kongsvikdalen har 30 m portallengde. På grunn av tilgrensende 
myrområder etableres 10 meter grøft for snø. Havarilomme etableres i forkant av tunellpåhugg X.  

 

Figur 23 utsnitt fra D304. Linje 61100, 61150 og 61170 – Snuplass med tilkobling til skiløype/ turveg og Kongsvikdalvegen. 
Skiløype/ turveg i kulvert under ny E10. 

Snuplass etableres på østsiden av Kongsvikdalelva og tilknyttes skiløype/ turveg. Dette gir en 
tilknytning til Kongsvikdalvegen og eksisterende E10 som kan benyttes i nødstilfeller. Strekningen i 
dagen mellom tunellene er på 720 m.  

Dagens skogsveg, Kongsvikdalvegen, følger under veibrua og langs elva. Det er ikke behov for 
omlegging av denne. Ny E10 vil krysse eksisterende skiløype/ driftsveg. Denne legges derfor i kulvert 
under vegen. Kulverten er tilpasset driftsmaskiner og løypemaskin.  

 
Figur 24: Utsnitt fra C- 312, profil 7500 -8250. Påhugg z i Kongsvikdalen mot Steinbakkmyra. Skiløype i kulvert under E10 lengst 
til venstre i utsnittet.  

Påhugg Z i Kongsvikdalen etableres med 40 meter tunellportal på grunn av drivsnø. Der det er tosidig 
skjæring etableres grøfter på grunn av drivsnø.  
 

Dagsone C – Steinbakkmyra ovenfor Kongsvik 

Vegen fortsetter i tunell ZÆ gjennom Kongsviktinden kommer ut i tunellpåhugg Æ ved Steinbakkmyra. 
Tunellen er ca 1.3 km lang. Traseen følger på oversiden av tettstedet Kongsvik. Videre over myrene 
veksler vegen mellom å ligge i relativt dyp tosidig skjæring og høy fylling.  For å unngå myrområdene i 
størst mulig grad er vegen trukket så langt mot nord som mulig.  

 
Figur 25: Utsnitt fra Plan og profil C314. Profil 9000-9750 – Skredvoll ved tunellpåhugg Æ og tunell fra Kongsvikdalen.  

Ved påhugg Æ gjennom etableres en 80 meter lang portal. På grunn av fare for snøskred fra 
Kongsviktind etableres en permanent skredvoll på nordsiden av tunellpåhugg/ forskjæring fra profil 
8950 – 9150. Lengden er 50 meter. Høyden er satt til ca. 5 meter i øvre del, deretter 8 meter.  

Det etableres stopplomme med plass for teknisk bygg tilknyttet tunellpåhugg Æ. I tillegg to 
stopplommer langs strekningen i dagen, litt lengre øst for påhugget. 

Høyspentfremføring til samtlige tuneller vil bli etablert som kabelanlegg i bakken og vil bli liggende 
hovedsakelig i vegskulder/innenfor vegformål. 

 

 

Kongsvikdalvegen 

Steinbakkmyra 
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Parsell 8 avsluttes i kryss mellom ny E10 og påkoblingsveg fra eksisterende E10.  

 
Figur 26: Utsnitt fra Plan og profil C315, Profil 9750 – 10500 – Parselldele mellom parsell 8 og 9. 

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 

Ny E10 i en øvre trase vil gi god framkommelighet med høy standard, hvor dimensjonerende 
fartsgrense er 90 km/t. Traseen er fremtidsretta og vil gi betydelig innkorting, redusert reisetid og 
høyere hastighet. Vegen har stigningsforhold som er innenfor kravene til gjeldende standard. Ny E10 
reduserer fremkommelighetsproblemer for tungtrafikk på glatt føre, og de skredutsatte områdene 
unngås med omlegging av veg i tunell, eller de sikres med skredvoller. Forholdene for lokaltrafikk, 
gående og syklende forbedres også med tanke på sikkerhet og framkommelighet. 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 den nye traséen være den naturlige reiseveien i denne delen av 
kommunen. Dagens E10 på parsellen vil derfor bli betydelig avlastet og skal omklassifiseres. Det er 
ikke planlagt noe videre tiltak på denne avlastede vegen.  

 

 

 

7.3 Naboer 

Berørt bebyggelse 
 

I Fiskefjorden, gnr./ bnr. 64/1 vil en trafostasjon som ligger innenfor reguleringsformål «Annen 
veggrunn» komme i konflikt med tiltaket. Denne må flyttes. Flytting av denne sees i sammenheng med 
flytting av høyspentlinje (HSP).   

Innløsning av bebyggelse 

Planforslaget forutsetter riving/ innløsing av arbeidsbrakke tilknyttet gnr/ bnr 64/16. 
 

Avkjørsler  

Ulykkesrisikoen er lavere med færre avkjørsler, og i planforslaget samles flere der dette er mulig. Der 
det etableres nye avkjørsler er dette vist med avkjørselssymbol på plankartet. Stengte avkjørsler vises 
med sperresymbol.  
 

Vannforsyning 

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

Støy og vibrasjoner 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 ligger til grunn for 
støyberegningene. Ut fra utførte støysoneberegninger i reguleringsplanen vil ingen bygninger langs 
parsell 8 overskride nedre grenseverdi for gul eller rød støysone. Ut fra utførte støysoneberegninger i 
reguleringsplanen overskrides nedre grenseverdi for rød støysone i henhold til T-1442 på utendørs 
oppholdsareal for uthus/ anneks gnr./bnr. 16/16 

Avbøtende tiltak  

Det legges opp til lokal skjerming for uteområdet tilknyttet uthuset/ annekset.  

 

7.4 Byggegrenser 

Byggegrense langs veg er ikke innarbeidet i planforslaget. Veglovens generelle krav på 50 meter 
byggegrense fra midtlinje veg gjelder, dersom ikke annet er regulert i reguleringsplan. Byggegrensen 
ivaretar krav til vegsystemet og trafikken med hensyn til vedlikehold, drift, brøyting og sikkerhet. Det 
inkluderer også krav til fri sikt og arealbehov ved mulig vegutvidelse.  

Parselldele mellom parsell 8 og 9 



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning -  Delrapport for E10 Fiskfjord - Kongsvik 

 

17 

E10/rv. 85/rv. 83 HÅLOGALANDSVEGEN   

7.5 Gang- og sykkeltrafikk 

Forholdene for gående og syklende vil bedres betraktelig som følge av planforslaget. I dag er de henvist 
til kjøreareal for E10 med stor trafikk.  Gående og syklende kan dele kjørebanen med bilister, og 
benytte framtidig lokalveg (eksisterende E10) som gang- og sykkelveg.  

 

7.6 Kollektivtrafikk 

Det etableres et regionalt kollektivknutepunkt i Fiskefjord med muligheter for 4 busser samtidig, park & 
ride mellom framtidig og eksisterende E10. Det er lagt til grunn pendelruter, som krysser hverandre i 
knutepunkt. I disse regionale knutepunktene er det viktig med god overgang mellom bussene, i tillegg 
til at lokal ruter også kobles på. Det betyr at man får 3 regionale busser og minst 1 lokal buss samtidig 
i de regionale knutepunktene. Slik sikres overgangen mellom regionsbussene og lokalbuss, evt. mellom 
2 lokale busser. Siden arealene ligger ett stykke fra bebyggelse vil lokalbefolkningen få muligheten til 
overgang mellom bil/sykkel og buss, samtidig som det er gode muligheter for å skysse passasjerer til 
og fra holdeplass. 

I Kongsvik etableres lokalt kollektivknutepunkt i forbindelse med ny E10, og i kryssområdet for 
påkobling til eksisterende E10. Utformingen av kollektivknutepunkt og kryssområder skal være i tråd 
med visjonen og gitte føringer i formingsveileder.  

 

7.7 Landskap 

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

Det nye vegtiltaket vil stedvis mangle forankring i omkringliggende landskap og terrengformer. Vegen 
veksler mellom å ligge på høye fyllinger og dype tosidige skjæringer. De nye vegfyllingene er statiske 
og vil skille seg ut som fremmedelement landskapet. I Fiskefjorden preges dagens landskap av store 
terrenginngrep. Her er vegtiltaket en god mulighet til å istandsette dagens sår i landskapet, og 
reetablere det terrasserte terrenget man ser restene av. Dagens veg beholdes som lokalveg på hele 
strekningen, og ny veg vil gi en negativ fragmentering av landskapet. Vegen blir liggende i bakkant av 
bebyggelsen og går gjennom flere tuneller. Både i Øverdalen og på Steinbakkmyra blir vegen trukket 
vekk fra fjorden, og landskapet mister noen av sin inntrykksstyrke. Øverdalen og Steinbakkmyra er et 
naturpreget områder med få tekniske inngrep og den nye vegen blir en stor barriere på tvers av dalen. 
Den nye vegtraseen vil mangle variasjon og mangfold sammenlignet med dagens veg. Tunellene vil 
reduser reiseopplevelsen betraktelig. 

Innenfor parsellen skal det etableres flere store permanent massedeponi, D10 og D12 Deponienes 
størrelse gjør de godt synlige i landskapet, men deponiområdene er egnet både med tanke på 
eksisterende terrengformer og mulighet for revegetering. Landskapets små og mellomstore 
terrengformer gjør at området har gode forutsetninger for å absorbere deponiene. Deponienes 
lokalisering gjør det mulig å koble disse sammen med eksisterende terrengformer og forsterke disse. 
Det er imidlertid viktig at deponiene gis en utforming som harmonerer med omkringliggende 
terrengformer og integreres i landskapet. Flere turveier går gjennom eller svært nært deponiene. Det er 
viktig at det tas hensyn til disse ved endelig plassering og utformingen av deponiene 

Virkninger i anleggsfase 
I anleggsfasen berøres store deler av arealet avsatt til midlertidig rigg- og anleggsbelte. Vegetasjon 
langs traseen fjernes, og fyllinger og skjæringer blir liggende åpne. I anleggsperioden vil derfor tiltaket 
stedvis se dramatisk ut, og konsekvensene i anleggsfasen vil være betydelig større enn de permanente 
konsekvensene. Innfor parsellen er det satt av flere områder til rigg. Innfor delområde 8-3 Øverdalen 
(Kongsvikdalen) planlegges et stort midlertidig rigg- og anleggsområde. Disse tiltakene vil ha stor 
negativ påvirkning på delområdet i anleggsfasen. Den permanente virkningen av tiltaket vil være noe 
mildere, men tiltaket vil påvirke delområdet negativt.  

• Ved kryssingen av Kongsvikelva i anleggsperioden må eksisterende gangbro og sti på begge sider 
av elven sikres med anleggsgjerde.  

 

 
Figur 27: Foto fra Øverdalen og Steinbakkmyra. Foto: Anne Kjersti Løvstad, SVV 

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 
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Rigg- og marksikringsplan  

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

Deponier 

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

Avbøtende tiltak 

• Fyllinger, skjæringer 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.   

• 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.  

• Bruene over Daleelva og Kongsvikelva bør ha en god og enkel tilpasning til omgivelsene og 
det bør være slektskap i utformingen av bruene i hele prosjektet. Brukar og fyllinger bør 
trekkes lengst mulig unna elvekanten/strandkant. 

• Bru over deler av strekningen mellom kollektivknutepunkt og påhugg R i Fiskefjorden vil gi 
vegen et lettere uttrykk 

• Parsellen har flere tuneller som reduserer reiseopplevelsen. For å ivareta en positiv 
kjøreopplevelse i tunellene er det derfor viktig med et ryddig og oversiktlig tunellrom med 
estetisk bevisst og funksjonell lyssetting.  

 

7.8 Nærmiljø/friluftsliv 

Samlet vurderes tiltaket å ha middels til stor (--/---) negativ konsekvens for nærmiljø/ friluftsliv. 

Ny E10 medfører betydelig arealbeslag i områder som ikke tidligere er påvirket av inngrep. Nye 
konstruksjoner, tilsammen tre bruer og fire tunellpåhugg, er fremmedelementer som medfører en 
landskapsmessig kvalitetsforringelse for fastboende, tilreisende og brukere av områdene som 
rekreasjons- og friluftsområder.  

Dagsone A: Ny E10 vil være godt synlig fra turområdet Sørdalen i Fiskefjord. For de som har 
Fiskefjorden som utgangspunkt for utfart til friluftsområdene, etableres utfartsparkeringer på begge 
sider av Daleelva. Dette vil være en forbedring fra i dag. Drift- og vedlikehold av arealer til 
utfartsparkering avtales med Tjeldsund kommune. Tilgangen til områdene ovenfor ny E10, fra Daleva 

og innover mot Sørdalen og Bolfjellet, opprettholdes gjennom tilrettelagt veg under ny bru for E10. 
Tilgangen til friluftsområdene vil være tilsvarende dagens situasjon. 

Dagsone B: For brukere av Kongsvikdalen som rekreasjons- og turområde vil tiltaket representere en 
betydelig kvalitetsforringelse av disse områdene, både gjennom arealbeslag, visuelt, støy og 
barriereeffekt. I Kongsvik vil boligene i nedre del av Kongsvikdalveien påvirkes mest av tiltaket. Tilgang 
til nærturområder i Kongsvikdalen, og skiløype opprettholdes. Lokalveien innover Kongsvikdalen og 
langs Kongsvikelva, vil fortsatt gjøre områdene i tilgjengelig, også i driftsfasen. Den vil følge under ny 
bru som går over Kongsvikelva. Sti som i dag ligger på vestsiden av Kongsvikelva, mot Fjellvang legges 
om. I planforslagets rekkefølgebestemmelser § 4. 3, stilles det krav om opparbeidelse av alle stier i 
området før anlegget tas i bruk. Eksakt plassering av stier vil det tas stilling til i det videre 
prosjekteringsarbeidet som skal danne grunnlaget for konkurranseutsetting. 

Dagsone C: Leke- og rekreasjonsområdet for lokale, med øvingsområde for trafikkskolen vil ikke bli 
direkte berørt.  

 

 
Figur 28: Oversiktskart Fiskefjorden og Kongsvikdalen med viktige nærmiljø- og friluftsområder. 

 

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget av negativ påvirkning i anleggsfase knyttes til støy, forstyrrelser og barrierevirkninger 
mellom tunellpåhuggene i Fiskefjord og Kongsvikdalen. Det vil også bli noe omkjøringer og et 
uoversiktlig trafikkbilde. For fastboende og folk med fritidsboliger betyr dette en betydelig forringelse 
av nærmiljøet.  Hus langs eksisterende skogsvei innover Kongsvikdalen blir negativt påvirket. 
Anleggsarbeidene medfører også barriereeffekt for brukere av områdene ovenfor tiltaket.  
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Avbøtende tiltak  

Etablere støyreduserende tiltak i Fiskefjorden, Kongsvikdalen og Håkadalen. 
 

Rikspolitiske retningslinjer 

§4-2 i plan- og bygningsloven 

Planforslaget medfører omdisponering av areal som i dagens situasjon benyttes av barn og unge til 
aktivitet eller lek. Dette gjelder i hovedsak for rekreasjons- og turområdet Kongsvikdalen, dagsone B. 
Tiltaket representerer en kvalitetsforringelse av disse områdene, både gjennom arealbeslag, visuelt, 
støy og barriereeffekt. Det vil være en forverring av dagens situasjon for brukerne, som også inkluderer 
barnehage og skole.  

Omdisponert areal søkes erstattet av arealer som i dag ligger på nedsiden av dagens E10 ved sjøen, 
Lineset og Taraldsvik. Tiltaket medfører at dagens E 10 på parsellen blir betydelig trafikkavlastet, noe 
som vil representere en forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv, på sjøsiden av vegen, 
langs hele denne strekningen. Strekningen Lineset - Taraldsvik er viktig utfartsområde for lokale. Brukt 
til turgåing, bærplukking, jakt og fiske. Området ved Taraldsvika brukes ofte i 
undervisningssammenheng. Med bakgrunn i dagens bruk og økt tilgjengelighet til områdene på 
sjøsiden av dagens E10, menes kravet om fullverdige erstatningsareal å være oppfylt. Planforslaget 
medfører positive konsekvenser ved at disse friluftsområdene er sikret økt tilgjengelighet. Dagens E10 
vil også bli en tryggere skoleveg, noe som er svært positivt sett i forhold til 0- alternativet og 
utbygging. 
 
Tilgjengeligheten til eksisterende nærtur- og friluftsområder opprettholdes, gjennom etablering av nye 
stier og skiløype under ny E10. Deponiet i Kongsvikdalen skal revegeteres og arronderes etter 
landskapet, slik at bruken kan gjenopptas.  

 

7.9 Naturmangfold 

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

Dagsone A: Delområde 1: Liten negativ konsekvens. Delområde 2: Stor negativ konsekvens. Det blir 
arealbeslag i delområde 2 (flommarkskog) som i stor grad fragmenterer dette biotopet og gir stort 
negativt omfang. Det avsettes hensynssone naturmangfold i plankartet med tilhørende bestemmelser 
for å sikre deler av flommarkskogen mot aktiviteter som kan skade eller forurense lokaliteten.  
 

 
Figur 29: Oversikt over de ulike delområdene, naturmangfold, dagsone A. 

Dagsone B og C: Delområde3: Liten negativ konsekvens Delområde 4: Middels negativ konsekvens. 
Vegen krysser myra (Steinbakkmyra) og fragmenterer bioptopet. 
 

 
Figur 30: Oversikt over de ulike delområdene, naturmangfold, dagsone B og C. 

 

 

Dagsone A - Fiskefjorden 

Delområde 1 

Delområde 2 

Dagsone B og C – Kongsvikdalen og Steinbakkmyra 

Delområde3 

Delområde4 
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Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

For å redusere konsekvensene for flommarkskogen langs Oselva og Kjerringelva i Fiskefjorden, ville 
lengre bru, istedenfor fylling og kort bru over elvene vært det beste tiltaket. På grunn av kostnadene 
med lengre bru er dette ikke tatt inn i planforslaget. 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 
 
Virkninger i anleggsfasen 

Samlet konsekvens parsell 8 i anleggsfase er satt til meget stor negativ (----). 

Ved arbeider inntil Dalelva og Kongsvikelva (delområde 1 og 3) som begge er anadrome kan 
masseforflytninger og fyllinger ødelegge potensielle gyteområder både gjennom direkte inngrep i 
gyteområdene og ved endringer av strømforhold som forårsaker endringer i elvebunnen. Dette vil gi 
varig bestandsnedgang. Det er også fare for nedslamming og økt turbiditet i vannmasene både i elva og 
i grunnvannsområder i sjøen ved elveutløpene som følge av sprengningsarbeider, graving og 
massetransport. Fjerning av elvekantvegetasjon vil bidra til økt turbiditet ved at masser blir mer 
eksponert for erosjon. 

Høy partikkelmengde vil kunne skade gjellestrukturen til fisk, og i verste fall føre til at fiskebestandene 
går midlertidig tilbake. Kantvegetasjon er også viktig for tilførsel av nedfallsløv som gir større 
næringstilgang for bunndyr. I seg selv er også kantvegetasjonen et viktig leveområde for planter og dyr. 
Det ser imidlertid ut til at det er gode muligheter for å utforme bruer slik at de ikke gir nevneverdige 
endringer i elvemiljøet og vi legger dette til grunn for omfangsvurderingene. I anleggsfase må en også 
ha fokus på beskyttelse av resipienter siden det ved tunelldriving og- bygging vil være utslipp av vann 
med til dels svært høy pH som er svært skadelig for fisk (ammoiakkgassdannelse). 

Riggområder berører stort sett områder med liten verdi. Et unntak er et areal ved Kjerringelva/Oselva 
som ser ut til å ytterligere berøre delområde 2 (stor verdi). 

Omfanget av anleggsfasen vil i de fleste områder være tilsvarende de i driftsfasen, med tilsvarende 
arealbeslag, med unntak av delområde 2 der beslagene blir større. I tillegg øker forurensningsfaren. 

For anleggsområdene nærmest Dalelva i Fiskefjorden, og på begge sider av Kongsvikelva i 
Kongsvikdalen stilles det i planbestemmelsene krav om at det skal stå igjen et belte av skog som 
vegetasjonsbuffer mellom anlegget og elva. Deponiene er trukket godt tilbake på østsiden av elva. Det 
ansees ikke som nødvendig med rensing av vann via sedimentasjonsbasseng og oljeutskilling. 

Avbøtende tiltak  

Det skal stilles krav om rensing av drivevannet under tunelldriving. Dette skal med som grunnlag for 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag/ videre prosjektering.  

Vurdering i henhold til naturmangfoldlovens bestemmelser 

Det er krav om utredning/vurdering av kunnskapsgrunnlag og konsekvenser i samsvar med et sett 
miljørettslege prinsipper for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig myndighet i 
Naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8 – 12. Ny E10 vil berøre naturareal og kommer inn under dette kravet. 

Vurderingene er gjort i henhold til veileder om naturmangfoldloven kapitel II fra Klima- og 
miljødepartementet, mars 2016.   

§8 Kunnskap om naturmangfold i området 
Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og feltarbeid (Ecofact 
rapport 508; Hålogalandsveien, Konsekvensutredning naturmangfold). Vi anser kunnskapen om 
naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og potensiale for skade på 
naturmiljø.  
 
§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 
Det går ei kraftlinje gjennom området. I Fiskfjorden er store arealer berørt av grustak. For øvrig er det 
ikke andre større inngrep i det aktuelle området. Tiltaket vil gi økt økologisk belastning på områdene i 
Fiskfjorden og Kongsvikdalen. Dette gjelder spesielt for naturtypen flommarkskog (ikke truet naturtype) 
i Fiskfjorden og vassdrag med særlig verdi for naturmangfold (Kongsvikelva er anadromt vassdrag). Det 
legges opp til avbøtende tiltak for å redusere påvirkningen (se kapitel 10.4 om Ytre miljøplan).  Den 
samlete belastningen vurderes ikke å være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper og arter 
(naturmangfoldloven §§ 4 og 5) og heller ikke gi vesentlig skade på naturmangfoldet som tilsier at ny 
veg ikke kan bygges i foreslått trase.  
 

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

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

 

7.10 Kulturmiljø  

Samlet vurderes tiltaket å ha ubetydelig konsekvens for kulturmiljø.   
 
Store deler av tiltaket i Tjeldsund går gjennom tuneller, og tiltakets arealdisponering som kan påvirke 
kulturmiljø er begrenset til tunellpåhugg og veg i dagen. Begge kulturmiljøene ligger utenfor forventet 
anleggsbelte. Samlet sett forventes ikke tiltaket å medføre endring av betydning for kulturminneverdier 
i parsell 8. Det er i planbestemmelsene stilt krav om at anleggsvirksomhet tett opp til kulturmiljøer og 
enkeltminner skal unngås der det er mulig. 

Virkninger i anleggsfasen 

Virkninger i anleggsfasen vurderes som ubetydelige.  
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Avbøtende tiltak 

For kulturminnelokalitet markert i planen som hensynssone H730_1 kan sikring av kulturminnene i 
anleggsperioden, med sperregjerder eller lignende, forhindre direkte forstyrrelser av kulturminnene. 
Både fredede kulturminner og øvrige lokaliteter med kulturminner i nærheten av tiltaket skal avmerkes 
og skal være inngjerdet.    

 

7.11 Naturressurser og arealregnskap 

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

Beslag av jordbruksareal bør unngås i Fiskefjorden og i Kongsvikdalen. De viktigste jordbruksarealene i 
Fiskefjorden og Kongsvik, som er innenfor planområdet, berøres ikke. For jord- og skogbruksarealer 
med middels verdi i Kongsvikdalen, og som berøres av tiltaket, kan avbøtende tiltak redusere 
konsekvensen.  Omfanget av tiltaket er lite til middels negativt for jord- og skogbruksarealene, parsell 
8, og konsekvensen ubetydelig til liten.  

I planforslaget er avsatt det som er ansett å være nødvendig areal til vegformål og anleggs- og 
riggområder. Det stilles i bestemmelsene krav om at arealer som er benyttet til anleggs- og 
riggområder, innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal istandsettes, revegeteres og tilbakeføres til 
angitt formål i planen, landbruk (L). 

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. 2,1 daa fulldyrket jord og 85 daa med potensielt dyrkbar jord vil bli omdisponert i parsell 8, dersom 
areal innenfor planområdet blir permanent beslaglagt av planlagte tiltak. Planlagte arealinngrep er ikke 
forenelige med nasjonale og regionale mål for å redusere omdisponering av jordbruksareal.  

 

Avbøtende tiltak  

Dersom beslag av jordbruksareal er uunngåelig bør jordbruksjord ivaretas under anleggsarbeid og 
tilbakeføres etter endt anleggsarbeid. Dersom det ikke er formålstjenlig å tilbakeføre jord kan jorda 
brukes andre steder eller eventuelt til oppdyrkning av nye jordbruksareal. Rigg og massedeponi bør 
unngås på dyrket jord ettersom dette vil medføre skade på jorda.  

 

7.12 Reindrift 

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

I reindriftsfaglig rapport (Nellemann 2015) er det beskrevet at virkningen av valgt trase, parsell 8 har 
meget stor negativ konsekvens for reindrift. Forholdet til elgtråkk er også en utfordring langs ny trase 

 

Virkninger av tiltaket 

I rapporten er det beskrevet at flere viktige områder kan bli avskjært av planlagte tiltak, ny E10. Det er 
vurdert at valgt trase vil medføre meget stor negativ konsekvens. Arbeid i anleggsperioden med anlegg 
av tunellpåhugg, medfører støy og lukt inn i dalførene.  

Begge tunellene med tunellpåhugg er plassert så langt ned mot sjøen som geologiske forhold har tillatt. 
Tunellpåhugg både i Fiskefjord og Kongsvikdalen er dimensjonert for god passasje ned mot sjøen. Som 
konsekvensutredningen har foreslått er de satt til 80 meter for tunellportal ved påhugg r, tunell fra 
Kanstadbotn, og 40 meter for tunellportal ved påhugg X fra Fiskefjorden til Kongsvikdalen.  

Kongsvikdalen reinbeitedistrikt har et kalvingsområde inne i dalen som vil påvirkes negativt av støy og 
lukt. Skogsbilvegen som går inn i Kongsvikdalen har ifølge Nellemann medført økt trafikk. Utbygging i 
Kongsvikdalen kan medføre at lavereliggende rikere beiteområder kan gå tapt. Sporadiske forekomster 
av okserein kan medføre flere påkjørsler.  

Som anbefalt i konsekvensutredningen er det på den lengste strekningen etter bru over Storelva i 
Kongsvikdalen, anlagt slake vegskuldre. Strekningen er uten rekkverk og vegskuldre har helning 1:4 
(evt. 1:2 eller 1:3 mot terreng).  

Avbøtende tiltak  

Det stilles i bestemmelsene krav om Miljøoppfølgingsprogram (MOP). I programmet skal det vurderes 
behovet for rydding av vegetasjon i en hogstgate og/ eller reingjerde for å lede rein og elg over 
tunellportaler istedenfor kryssing av veg i driftsfasen. Programmet skal også omfatte en vurdering av 
behovet for siktrydding, og/ eller tiltak for bestemte områder og til bestemte årstider. 

 

7.13 Massehåndtering 

De største masseoverskuddene for parsell 8 vil komme fra etablering av tunell rX fra Fiskefjord til 
Kongsvikdalen og tunell ZÆ fra Kongsvikdalen til Kongsvik samt etablering av tunell LP fra Kanstadbotn 
til Fiskefjord (parsell 5) da uttaket av masse delvis skjer i parsell 8. For å sikre håndtering av 
overskuddsmasser er det avsatt arealer i planforslaget for to permanente deponier i parsell 8. Massene 
er tiltenkt plassert i ny veglinje, samt deponert i permanente deponier i Fiskefjorden, dagsone A (D10) 
og i Kongsvikdalen, dagsone B (D12).  
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Figur 31: Deponi- og riggområder for parsell 8. 

 

Dagsone A, deponi D10 Fiskefjorden: Oppfylling av gammelt massetak i Fiskefjorden. Resterende 
løsmasser i Fiskefjorden og som ligger i ny trase for E10 inneholder materiale som er tenkt benyttet 
som frostsikringslag i ny veg, og må derfor på forhånd tas ut og mellomlagres. 

Dagsone B, deponi D12 Kongsvikdalen: Deponering av masser mellom fjellsiden og Kongsvikelva. 
Disponibelt areal er 68500 m2. 

I tillegg til de permanente deponiene vil det etableres midlertidige deponier i tilknytning til rigg i 
Fiskefjorden og Kongsvikdalen. Prinsipper for utforming av deponier er angitt i formingsveilederen for 
Hålogalandsvegen. 

Det er ikke kjent problematikk rundt forurensede masser. 

Virkning og avbøtende tiltak 

Landskapsbilde 
Anleggsbelte:  

Det er regulert inn anleggsbelte langs hele parsellen. Dette er et område som kan brukes til 
mellomlager av masser, maskiner og materialer i anleggsperioden, men som vil tilbakeføres til 
underliggende arealformål etter at anleggsperioden er over. Frøbankjord fra parsellen som skal 
benyttes i naturlig revegetering skal før anleggsperioden starter sideflyttes og legges i ranker i 
ytterkant av anleggsbeltet slik at jordkvalitet og frøbank ivaretas, og at frøbankjorda ikke blandes med 
andre masser. Før byggestart skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan som skal gi føringer for 
arealdisponeringen av anleggsbeltet.  

Deponi: 

Maksimal høyde på deponiene er satt ut fra landskapsmessige hensyn. Områdene for deponi er ikke 
geoteknisk vurdert, og endelig høyde vil kunne reduseres som følge av geotekniske vurderinger. 
Terrenget skal ha varierende helningsgard.  

Det tillates som hovedregel ikke skråninger brattere enn 1: 2. Før det tillates deponering av masser skal 
det foreligge en landskapsplan som viser terrengutforming, høyder, snitt gjennom deponi og 
avrenning. I istandsettingen av deponiene skal det fortrinnsvis benyttes naturlig revegetering. 

Deponi D10, dagsone A i Fiskefjorden må knyttes sammen med eksisterende terrengformer og 
integreres i landskapet. Deponiet være terrassert og ha en stram utforming med klarer referanser til det 
tidligere morenelandskapet i Fiskefjorden. Se prinsippskisser side 34 i formingsveilederen 

Deponi D12, dagsone B i Kongsvikdalen må knyttes sammen med tilstøtende terrengformer.  

 
Nærmiljø og friluftsliv 
Dagsone B, deponi D12 Kongsvikdalen: like nord for tunellpåhugg i Kongsvikdalen ligger i et område 
som inngår i viktige rekreasjonsområder for lokale, tilreisende og skole og barnehage. Deponiet vil 
medføre kvalitetsforringelse av områdene gjennom støy, visuelt og gjennom barrierevirkning. 
 
Naturmangfold 
Dagsone B, deponi D12 Kongsvikdalen: Deponiet forårsaker arealbeslag og avrenning av sedimenter og 
næringsstoffer til anadrom elv. Tiltaket vil ha et stort negativt omfang. Arealbeslaget vil i stor grad 
gjelde ikke-verdisatt natur. Høy partikkelmengde vil kunne skade gjellestrukturen til fisken, noe som i 
verste fall kan føre til at fisken dør. Slam av elvebunnen kan også føre til forringet/ødelagte gyte- og 
leveområder for fisk og andre vannlevende organismer. Det er søkt å plassere deponi og riggområdene 
med god avstand fra Kongsvikelva slik at anadrom fisk ikke påvirkes negativt. 
 
Kulturmiljø 
Ingen av deponiområdene D10 i Fiskefjorden og D12 i Kongsvikdalen kommer i direkte konflikt med 
kulturminneverdier i området. 
 
Naturressurser 
Massedeponi i Kongsvikdalen D12 vil redusere skogmarkas evne til å produsere skog. For deponi D10 
anbefales å undersøke med grunneier, muligheten til fremtidig drift av massetaket. Eier av eksisterende 
massetak vurderer ikke videre drift i framtiden. 

 

7.14 Grunnforhold 

Geoteknikk 

Det forventes ikke spesielle geotekniske utfordringer på denne strekningen. Endelig design for fyllinger 
og skråninger beskrives i den geotekniske rapporten. I Fiskefjorden er det en stor løsmasseforekomst. 
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Disse løsmassene vil være svært godt egnet til frostsikringslag og kan sannsynligvis benyttes direkte 
uten foredling i form av utsikting eller grovknusing. Som pukk til forsterkningslag anbefales materialet 
ikke brukt. 

Geologi 

a) Tunellene: 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.  

For tunell rX forventes det kompliserte og utfordrende anlegg- og byggeforhold i og ved 
påhuggsområde vest, under Rundfjellet. For å unngå utløsning av potensiell skredfare, må det sikres før 
selve anleggsarbeidet starter, ved fjerning og/eller stabilisering av steinblokkene. Det skal også bygges 
rasfanggjerde og skredvoll i og ved dette påhugget. Som permanent sikring til begge 
påhuggsområdene skal det bygges portaler. 

For tunell ZÆ forventes noe kompliserte forhold i og ved det vestre påhuggsområdet. Her er det lite 
bergoverdekning og dårlige bergmasser. Det forventes relativt kompliserte og utfordrende anlegg- og 
byggeforhold i og ved påhuggsområde øst, under Lillehammaren. For å unngå utløsning av potensiell 
skredfare, må det sikres før selve anleggsarbeidet starter. Dette gjøres ved fjerning og/eller 
stabilisering av steinblokkene. Det skal også bygges skredvoll i og ved dette påhugget. Som permanent 
sikring til begge påhuggsområdene skal det bygges portaler. 

Tunellene bygges og sikres som beskrevet i geologiske rapporter.   

b) Steinskred/steinsprang: Det kan forventes naturlige steinskred innenfor gjeldende parsell. Dette 
gjelder først og fremst ved påhugg r under Rundfjellet og ved påhugg Æ under Lillehammaren. 

 

Snøskred og snødriv 

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

Der vegen legges i sidebratt terreng med mye avrenninger er det tilrettelagt for romslige gode grøfter 
for plass til brøytesnø og god drenering for å møte framtidige klimaendringer. I plankartet er dette 
synliggjort gjennom tilstrekkelige arealer avsatt som «annen veggrunn». Utforming og dimensjonering 
av grøfter gjøres i detaljprosjektering. Langs bekkeløp kan det forventes mer flom- og sørpeskred, noe 
som krever romslige rør og kulverter/ bruer. I større åpne områder med myr er vegen plassert mest 
mulig på fylling for å redusere drivsnø på vegen. 

Generelt vil ny E10 parsell 8 gi en betydelig reduksjon i skredfare i forhold til dagens skredutsatte veg, 
særlig på strekningen Kongsvik – Fiskfjord. 

Innenfor feltene som i plankartet er avsatt med faresone/hensynssone ras (H310_1 og H310_2) skal 
risikoreduserende tiltak beskrives før bygging av skredsikringstiltak (0_SVG1 og o_SVG2). 

7.16 Elkraft 

Strømforsyning i drivingsfasen av tunellen er strømkrevende. Erfaringsmessig vil effektbehovet for 
tunellboremaskin, vifter, verkstedtelt, rigg, betongstasjon, knuseverk være ca. 1MW. Fra Fiskefjord til 
Tjeldsundbrua er det begrenset kapasitet for tunelldriving, slik at kun en tunell kan drives i gangen. 
Eksisterende høyspentanlegg har god kapasitet til samtlige tuneller og veg i dagen langs hele traseen. 
Omlegginger og endringer av høyspent overførings- og forsyningsanlegg tilhørende kabelselskap og 
Statnett (HSP) må påregnes i både Fiskefjord og Kongsvik.  
 

7.17 ROS analyse  

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Det er knyttet risiko til de 
fleste områder på vegen eller i tunellen. Risikoen er ikke definert på enkelte deler, men sett på generell 
basis.  
 

Sammendrag av helhetlig risikobilde for parsell 8 

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. 

I oversikt over trafikkulykker gjennom 39 år dominerer utforkjøringsulykker langs eksisterende veg. 
Noen alvorlige møteulykker, men få ulykker i forbindelse med forbikjøringer, og få hvor dyr eller 
fotgjengere er involvert.  

Av hendelser på vegen som i dag, og for ny veg kan utgjøre en risiko, er reintrekk og vilt i områdene 
Fiskefjorden og Kongsvikdalen. I tillegg er det beitedyr som kan trekke mot tunellåpninger og 
veganlegget.  For påkjørselsfare for elg betyr det at det vil være en fordel med ei lang bru i stedet for 
fylling over Oselva. Det vil også være en fordel med viltgjerde som leder dyrene over tunellportalen 
nord for Oselva. Miljøoppfølgingsprogram i bestemmelsene sikrer vurdering av tiltak som gjerding etc.   

I forhold til Kongsvikelva som anaddromt vassdrag kan det berøres av uhell som tankbilvelt i tunell, 
hvor olje, kjemikalier etc kan nå Kongsvikelva via drensvannet fra tunellene. Dette kan motvirkes 
gjennom rensekammer med tilstrekkelig stor kapasitet og/eller infiltrasjon i gode morenemasser av 
drensvannet fra tunellen. 

Dersom veganlegget bygges etter dagens standard og normaler, vil nytt veganlegg ikke medføre noen 
utstrakt risiko. Vegen og bruene vil da dekkes av de krav og ønsker som finnes i sjekklistene som er 
lagt til grunn for risikovurderingen. Utbyggingen er definert slik at den vil gi en bedre ulykkes- og 
hendelses-situasjon enn ved dagens veganlegg. Dette gjelder for den tilknytning til eksisterende veg 
som skal skje, nye vegtraseer og bruer. Ny E10 anses å bli tryggere, mer lettlest og logisk enn dagens 
E10 når den er ferdig. Det vil også bli lettere og raskere å komme fram på det nye vegnettet. 
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8 Gjennomføring av forslag til plan 

8.1 Fremdrift og finansiering - utbyggingsrekkefølge 

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

 

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det vil ikke være risiko knyttet opp mot ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden på denne parsellen, 
da det finnes eksisterende veg som kan benyttes, og parsellen ikke skal bygges ut i nær tilknytning til 
denne, med unntak av tilkoplinger til 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 i rasområder. Arbeid i tuneller. Arbeid med og på 
bruer. Sidebratt terreng.  

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 mellom 
tunellene.  

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

 

De fleste parseller innehar helt spesielle (rødlista) arter 
enten på land eller i vann (f.eks. elvemusling) Dette kan 
legge føringer på utførende som også kan innvirke på 
sikkerhet og derfor må planlegges og avklares.  
Vannledninger, brønner, private anlegg og 
høyspentledninger som krysser eller er nær veganlegget. 

 

Ytre miljø i byggefasen (YM) 

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

 
Tema Problemstillinger/vurderinger 

Vann- avløp. Strømlinjer ol  Vannledninger og private brønner i området.  Høyspent og lavspent 
nært eller kryssende veglinjen. 

   

Veg- og vegmiljø  3 bruer (100+100+200m) 
 2 tuneller 
 Ikke veg som berøres av havnivåstigning. 

Geologi/ skredfare  Forventet utfordrende anlegg- og byggeforhold særlig i/ved 
tunellpåhugg til Rundfjellet (r) og Kongsviktunellen (Æ). Det må 
derfor tas hensyn til skredfare pga ur og meget bratt terreng. 

 Vurderer stor steinskredfare. Det bør derfor bygges arbeids- og 
permanentsikring i rekkefølgen rasfanggjerde, skredvoll og portal, 
se figur snøskrednotat fra Helgaas.  

 Det forventes dårlig berg i tunellen under Norddalen 
(Rundfjelltunellen r-X) og det må derfor legges opp til tung sikring. 
Samme for de vestre 400 meter for Kongsviktunellen (Z-Æ).  

 Den øvrige del av Parsell 8 anses som ukomplisert.  
 Sidebratt terreng mellom Sørdal og Rundfjell. Høye fyllinger (18m). 

Skredfare ved påhugg r og de fleste portaler. 
Forurensing av jord og vann  Riggområde og steder for drivstofflager og drivstoffylling, oljeskift 

etc skal lokaliseres med minimum 10 meter avstand til 
bekk/vassdrag, samt at midler for å binde evt oljesøl skal finnes på 
slike steder. 

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

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

Landskap  Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal en det som er 
nødvendig. Vegetasjon som skal bevares sikres med anleggsgjerde 
da dette vil kunne påvirke permanent omfang. 

 Unngå mellomlagring av masser i sidebratt terreng – smalt 
anleggsbelt. 

 Nær bebyggelsen bør anleggsområdet skjermes for innsyn. 
Anleggsområdene skal generelt hodes ryddige.  

 Unngå skader på høyere vegetasjon. 
 Riggområdene bør holdes ryddige. Det bør utarbeides riggplaner 

slik at ikke større areal enn nødvendig beslaglegges.  
 Anleggsveger bør anlegges slik at de ikke gi permanente 

terrenginngrep.  
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 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.              

 Kryssingen av Kongsvikelva i anleggsfasen bør skje på en måte 
som ikke berører elva og kantsonen. 

Nærmiljø og friluftsliv  Turløyper og turområder mellom tunellene. Tilgang til disse sikres 
gjennom kulverter og underganger. 

 Tilgang til utfartsområdet Håkadalen skal ivaretas i 
anleggsperioden 

Naturmangfold  Det må sikres en buffersone mot vassdragene Dalelva og 
Kongsvikelva for å minske påvirkningen på elv og kantsone. 
Mellom deponi og elv bør slik buffer være minimum 20 meter. 

 Der ny E10 krysser Daleva og Kongsvikelva bør bru konstrueres slik 
at det blir 5 meter med vegetasjonssone mellom landkar og 
elvekant. 

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

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

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

Naturressurser  Ikke rapportert naturressurser av stor verdi mht landbruk/ 
skogbruk i parsellen 

 Utarbeiding av detaljplan for siktrydding i Kongsvikdalen fra 
avslutning bru til tunellpåhugg Ø  

 

 

9 Oversikt over innspill i forbindelse med varsel om reguleringsplanstart 

Innspill fra berørte i Tjeldsund kommune 

Mimenr Dato Avsender Gnr/Bnr Sak Svar  

15/2008
36-11 

09/11-15 Unni og Martin 
Johanen 
Unn Marita 
Johansen og 
Preben 
Andreassen 
Mayly og Leif 
Johansen 

70/7 
 
 
 
70/34 
 
70/? 
 

Ønsker at private 
brønner og vannverk 
blir ivaretatt. 
Kommunalt vannverk 
ønskes ikke.  
Avkjørsel til egen 
skog. 

15/200836-12. 
Tas til følge. Private brønner og 
vannverk skal ivaretas der dette 
er mulig. 
Eksisterende driftsavkjørsel er 
ivaretatt. 

15/2008
36-16 

23/11-15 Kent A. Eide 67/14 
og  
67/2 

SVV må rydde opp 
etter seg på private 
eiendommer. 

15/200836-17.  
Tas til følge. Planbestemmelsene 
stiller krav om istandsettelse av 
alle berørte områder etter 
avsluttet anleggsperiode.  

15/2008
27-14 

30/11-15 Stig Kristensen  1. Uenig i trasevalg 
ved at ca 40 km 
legges i tunell på 
strekningen 
Tjeldsundbrua – 

15/200827-26. 
1. Tas ikke til følge. Det vises 

til fastsatt planprogram og 
trasevalg, datert 10.09.15. 

 

Kanstadbotn, 
dette pga høge 
driftskostnader 
og farligere å 
kjøre i. 

 
2. Vegstandard 

tilsvarende H3 er 
for dårlig på 
samme strekning 
og definert som 
E10. Her burde 
det vært HV 
standard. 

 
3. Viltproblematikk 

må vektlegges. 

 
 
 
 
 
2. Tas ikke til følge. Det vises 

til fastsatt planprogram og 
valg av standard, datert 
10.09.15. 

 
 
 
 
 
3. Tas til følge. 

Viltproblematikk har vært 
tema i planprosessen. 

 

 

 

Innspill fra Tjeldsund kommune 

Innspill Svar 
1. K3- (konsept 3) påkobling i øst. 1. Tas ikke til følge. SVV forholder seg til 

prosjektbestillingen. Regjeringen har vedtatt konsept 2 
med tunell fra Fiskefjord til Kanstadbotn. En omgjøring 
krever ny KVU prosess og vedtak fra Regjeringen. 

2. Landbruksavkjørsler. 2. Tas til følge, flere grunneiere på samme avkjørsel.  
3. Avkjørsel/kryssløsning Fiskefjord. 3. Tas til følge. Avkjørsel/ kryssløsning fra ny E10 i 

Fiskefjord er ivaretatt. 
4. Avkjørsel til Kongsvik og Hårvik/Sæter.  4. Tas til følge. Avkjørsel/ kryssløsning fra ny E10 til 

Kongsvik og Hårvik/ Sæter er ivaretatt. 
5. Trafikksikkerhet – elgtråkk og sykkelskolen i 

Kongsvik. 
5. Tas til følge. Ny E10 berører ikke sykkelskolen i 

Kongsvik. Slake vegskuldre og tilstrekkelig lange 
tunellportaler sikrer elgtråkk 

6. Ivaretagelse av kollektivtransport med 
busstopp langs hele veien. 

6. Tas til følge. Det er avsatt kollektivknutepunkt i 
Fiskefjorden Bussholdeplass for skolebuss i Kongsvik.  

7. Ivaretagelse av private brønner/vannverk. 7. Tas til følge. Der eksisterende vannforsyning blir berørt, 
vil alternativ vannforsyning bli avklart ved utarbeidelse 
av konkurransegrunnlag/videre prosjektering.  

8. Beredskap i tuneller 8. Tas til følge. Det er utarbeidet ROS- analyse for hele 
strekningen. Beredskap ivaretas i denne.  

9. Støytiltak 9. Tas til følge. Det er utarbeidet støyrapport med 
støyberegninger som beskriver evt støytiltak for 
støyfølsom bebyggelse langs vegparsellen.  

10. Bru over Kongsvikdalen må forholde seg til 
omkringliggende landskap 

 
 

10. Tas til følge. For utforming av bruer og andre 
konstruksjoner vises det til «Brufaglig rapport for 
parsell 8» og «Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 
Hålogalandsvegen». 

11. Fyllmasse-deponi-områder. 11. Tas til følge. Plankart, bestemmelser og 
formingsveileder ivaretar en god tilpasning til terreng 
og omgivelser.  
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12. Adkomst og parkering til turområder i 
Sørdalen/Norddalen i Fiskefjorden 

12. Tas til følge. Adkomst til turområder er ivaretatt 
gjennom kulvert og undergang bru i Fiskefjorden. 
Etablering av utfartsparkering på begge sider av 
Dalelva. 

13. Gang og sykkelvei etableres gjennom hele 
kommunen. 

13. Tas delvis til følge. Eksisterende E10 blir lokalveg og 
kan benyttes også for gående og syklende. 

14. Være med i videre prosess og bli orientert om 
status i prosjektet. 

14. Tas til følge. Det vises til oppstartsmøte med 
kommunen 03.02.15, folkemøte 23.10.15 og 
Planforum. 

 

10 Grunneierliste 
Parsellnr. Kommunenr. Gnr. Bnr. 
8 1852 64 1 
8 1852 64 2 
8 1852 64 3 
8 1852 64 4 
8 1852 64 6 
8 1852 64 7 
8 1852 64 8 
8 1852 64 10 
8 1852 64 11 
8 1852 64 13 
8 1852 64 14 
8 1852 64 15 
8 1852 64 16 
8 1852 64 20 
8 1852 64 21 
8 1852 64 21 
8 1852 64 25 
8 1852 64 27 
8 1852 64 28 
8 1852 64 29 
8 1852 64 30 
8 1852 64 31 
8 1852 64 36 
8 1852 64 42 
8 1852 64 43 
8 1852 64 53 
8 1852 66 1 
8 1852 66 3 
8 1852 66 6 
8 1852 66 9 
8 1852 67 1 
8 1852 67 2 
8 1852 67 4 
8 1852 67 5 
8 1852 67 7 
8 1852 67 8 
8 1852 67 12 

8 1852 67 13 
8 1852 67 14 
8 1852 67 15 
8 1852 67 18 
8 1852 67 20 
8 1852 67 21 
8 1852 67 23 
8 1852 67 32 
8 1852 67 34 
8 1852 67 35 
8 1852 67 36 
8 1852 67 40 
8 1852 67 41 
8 1852 67 42 
8 1852 67 46 
8 1852 67 51 
8 1852 67 52 
8 1852 67 56 
8 1852 67 60 
8 1852 67 94 
    
8 1852 67 99 
8 1852 67 100 
8 1852 67 123 
8 1852 67 143 
8 1852 67 151 
8 1852 67 163 
8 1852 68 4 
8 1852 68 6 
8 1852 71 59 

11 Vedlegg 

1 Reguleringsplankart 

2 Reguleringsplanbestemmelser 

3 Illustrasjonshefte 

4 Formingsveileder Hålogalandsvegen 

5 Konsekvensutredninger Hålogalandsvegen 

6 Geoteknisk datarapport for tunellpåhugg L-P Kanstadbotn – Fiskfjord, tunellpåhugg r -X Fiskefjord – 
Kongsvikdalen og tunellpåhugg Z-Æ Kongsvikdalen – Kongsvik. 

7 Rapport fra ROS – analyse 

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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Region nord 
Prosjektavdelingen 
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