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Sammendrag 

E10 Snubba-Gullesfjordbotn (104 km) 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. 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 6.8 km i ny trase, parsell 9. Hele strekningen planlegges som 
en ny øvre trase, og starter i Kongsvik og går fram til Hårvik i Tjeldsund kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
Figur 1: Foto, parsell 9, Hårvika i Tjeldsund.                               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:  

• 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: 

1. Plankart, datert 23.09.16, revidert 03.03.17 
2. Planbestemmelser, datert 28.03.17 
3. Planbeskrivelse, datert 28.03.17 
4. Vedlegg: Delrapport, datert 28.03.17 
5. Merknadsbehandling, datert 28.03.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bakgrunn for planforslaget 

Planområdet ligger i Tjeldsund kommune i Nordland fylke, med Kongsvik som tettsted. Parsellen inngår 
i prosjekt E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen som parsell 9. Eksisterende E10 planlegges lagt om i en 
øvre trase mellom Kongsvik og Hårvik.  

 

 
Figur 2 Oversiktskart over Hålogalandsvegen – parsell 9 er strekningen mellom Kongsvik og Hårvik.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 bebyggelsen og gjør strandsonen mer tilgjengelig 
• 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 elimineres 
• 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 kulturhus 

• 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.  
 

Handlingsplan for trafikksikkerhet, 2001, sist rev. 2015 
 

Handlingsplan for trafikksikkerhet for Tjeldsund kommune gir innspill i forbindelse med utarbeidelse av 
fylkesveiplaner og nasjonale transportplaner. Handlingsplanen inneholder blant annet: Gang- og 
sykkelveg E10 Kongsvik – Hårvik. 

 
Reguleringsplan for Hårvik,1978 
 

I reguleringsplan for Hårvik, datert 06. September 1978 er det på nordsiden av eksisterende E10 avsatt 
et boligområde for 39 boliger, et område for offentlig virksomhet og forretning/ service. På sørsiden av 
vegen er det avsatt et område for industrivirksomhet og naust tilknyttet småbåthavn. Området er ikke 
utbygd i henhold til vedtatte plan.  
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

Det er utarbeidet egne konsekvensutredninger (fagrapporter) for temaene, landskapsbilde, nærmiljø og 
friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, naturressurser og reindrift. Fagrapportene kan leses på 
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/halogalandsvegen 

5.1 Beliggenhet 
Planområdet starter i Kongsvik og følger 6.8 km i en øvre trase til Hårvik og Hårvikhalsen.  
Eksisterende E10 følger kysten under bratte fjellsider fra Ulvikfjellet og Sætertinden mot Hårvik. 

5.2 Dagens og tilstøtende arealbruk 
Tettstedet Kongsvik har ca. 300 fastboende, og har barneskole, barnehage, samfunnshus, 
bensinstasjon og dagligvarehandel. Fra Kongsvik mot Hårvik ligger bolig- og fritidsbebyggelse spredt, 
og på begge sider av vegen.  

 
Figur 3: Foto fra dagens veg i retning Kongsvik.                                                          Foto: Anne Kjersti Løvstad, SVV. 

 

 

 

5.3 Trafikkforhold 
Dagens veg er smal veg og har lange soner med nedsatt fartsgrense, i tillegg til at den går gjennom 
lokalsamfunn med mye bebyggelse 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.  

Tabellen viser dagens trafikktall på E10 mellom Kongsvik og Hårvik. 

 

Tabell 1: Dagens trafikktall på E10 mellom Kongsvik og Hårvik 

Strekning  Dagens ÅDT Tungtrafikkandel Prognose ÅDT 2062 

E10 Kongsvik - Hårvik 1700 21 % 2290 

 

Trafikksikkerhet 

Trafikkulykke med personskade for eksisterende strekning har en ulykkesfrekvens (antall ulykker pr 
million kjøretøykilometer) for strekningen på 0,75 pr år (1997 – 2015). Totalt antall skadde i perioden 
er 42 og skadetilfellene fordeler seg med 34 lettere skadde, 6 alvorlig skadde, 1 meget alvorlig skadd 
og 1drept.   

5.4 Teknisk infrastruktur 
 

Høyspent  

Langs strekningen er det i dag høyspent i luftstrekk. Traseen for høyspent krysser ny E10 ovenfor 
Kongsvik og følger langs hele den nye traseen på oversiden av bebyggelsen i Sæter og Hårvik. 
 
Vannforsyning 
Det er planlagt etablering av et kommunalt VA-anlegg ovenfor Kongsvik skole. 

Vannforsyning til Kongsvik forsynes via sjøkabel fra Sandsvatnet på Tjeldøya. For strekningen Ulvik-  
Hårvik er det registret flere private brønner.   
 
Bruer 

På eksisterende E10 er det en mindre bru bygd i 1969 som krysser Ulvikelva.  
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5.5 Landskapsbilde 
Planområdet strekker seg langs deler av Tjeldsundets vestre side, og omfatter landskapet fra 
Steinbakkmyra til Hårberget. Området befinner seg i et utpreget fjordlandskap, som er karakteristisk 
for Ofoten. Fjorden og de omkringliggende fjellene utgjør gulv og vegger i en rekke små og store 
landskapsrom som er et resultat av Tjeldsundets buktende strandlinje. Terrenget er stedvis sterkt 
sidebratt og strandflaten er smal. Brede daler og åpne eider mellom fjellene gir landskapet mangfold og 
variasjon. Kulturlandskapet er en viktig del av landskapskarakteren i planområdet, og arealbruken 
speiler den kulturhistoriske utviklingen langs sundet. Spredte gårder og små røde naust i fjæra er 
karakteristisk for bebyggelsesstrukturen. Det åpne sundet, bratte fjell og kulturlandskapet står i stor 
kontrast til hverandre, og skaper et iøynefallende landskap med stor inntrykksyrke. Reiseopplevelsen 
langs strekningen vil variere med kjøreretning og årstidene, og ansees som svært god. 

 

Figur 4: Grønne enger ned mot Tjeldsundet som her i Hårvika er karakteristisk for planområdet. 
Foto Anne Kjersti Løvstad, SVV 

 
Verdier 
Landskapet innfor parsellen er delt inn i fem delområder basert på likhet i innhold, karaktertrekk 
og/eller geografiske avgrensinger og delområdene er verdisatt. Planområdet ligger i nytt terreng på 
oversiden av dagens veg, og parsellen består av to dagsoner og en tunnel.  

9-1 Steinbakkmyra: Naturpreget område med svært få tekniske installasjoner. Delområdet består i 
hovedsak av store åpne myrområder avgrenset av fjellene Kongsviktind (977m) og Ulvikfjellet(370m) 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 

9-2 Ulvik – Hårberget: Delområdet inngår som del av storskalalandskapet Tjeldsundet, og består i 
hovedsak av dyrkamark og tidligere dyrka mark som skråner med mot Tjeldsundet med bratte lier på 

oversiden. På den smale strandflaten mellom Tjeldsundet og fjellene ligger tettstedene Sæter og Hårvik. 
Middels/stor verdi 

9-3 Hårvikhalsen Nedre: Naturpreget område med store terrenginngrep og tekniske installasjoner. 
Delområdet ligger i foten av Hårberget på et platå over bygda Hårvik. Liten/middels verdi 

9-4 Hårvikhalsen: Naturpreget område i foten av Hårberget. Området ligger eidet mellom Hårvika og 
Gusvika, og består av store åpne myrdrag og tørre knauser med bart fjell. Middels /stor verdi 

9-5 Hårberget: Karakteristisk og markert topp, og et godt synlig landemerke fra store deler av 
planområdet fra Kongvika til Tjeldsundbrua og fra Tjeldsundet. Middels /stor verdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Grønne enger ned mot Tjeldsundet som her i Hårvika er karakteristisk for planområdet 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 5: Oversikt over registrerte verdier for landskapsbilde. 
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5.6 Nærmiljø/friluftsliv 
Bebyggelsen og jordbruksområdene i Kongsvika og mot Hårvik innehar gode kvaliteter for 
nærmiljø/friluftsliv. Kongsvik og Hårvik er viktige utgangspunkt for turgåere til attraktive fjellområder. 

Bebyggelsen består av fritidshus og boliger for fastboende. Både lokalbefolkningen og tilreisende 
bruker områdene opp mot Håkadalen, Hårvikhalsen og strandsonen ved Balstad til friluftslivsaktiviteter. 
Langs Ulvikelva går det en mye benyttet sti innover Håkadalen. Leke – og rekreasjonsområdene rundt 
Kongsvik skole er viktige for nærmiljø- og friluftsliv.  
 
 
Verdier 
 

 
 
Figur 6: Oversikt over registrerte verdier for nærmiljø- og friluftsliv. 

5.7 Naturmangfold 
Helt i østenden berører denne parsellen samme rikmyrsområde (delområde 1) som for parsell 8. Det er 
snakk om en naturtypeforekomst som etter DN håndbok 13 er vurdert å ha verdi C, det vil si middels 
verdi. Ellers går traseen gjennom trivielle naturtyper som har lav verdi. Ingen viktige vannforekomster 
berøres. For mer utfyllende opplysninger og kart vises til Ecofact rapport 508; Hålogalandsveien, 
Konsekvensutredning naturmangfold. 
 
 
 
 
 

Verdier 
 

 
 
 

Figur 7: Verdikart over østlige del av parsell 9. Grønn avgrensning i parsellen viser  
et rikmyrområde som gir middels verdi. 

 

 

Figur 8: Verdikart over vestlige del av parsell 9.  
Denne strekningen berører ingen spesielt verdifulle områder. 
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5.8 Kulturmiljø 
Det er innenfor parsell 9 funnet til sammen tre kulturmiljø. Kulturmiljøene innehar kulturminneverdier 
tilknyttet aktivitet og bosetning fra steinalder og opp til nyere tids gårdsbosetning.  
 
Kulturmiljø «Hårvik» fremheves særskilt. I Hårvik er det funnet omfattende bosetningsspor fra 
steinalder. Dette er kulturminner som i liten grad tidligere har vært registrert i denne delen av 
Nordland. Kulturminnene avspeiler ulike sider ved aktivitet og bosetning i jernalder og opp i nyere tid.  
 
Kulturmiljø «Sæter» omfatter fire kulturminnelokaliteter, derav en automatisk fredet gravhaug fra 
jernalder, to felt med automatisk fredete aktivitets-bosetningsspor fra jernalder/middelalder, flere 
rydningssøyser, steingjerder og ruiner/tufter etter nyere tids gårdsbosetning, samt et godt vedlikeholdt 
våningshus fra 1700-tallet.  
 
Kulturmiljø «Kleiva» omfatter til sammen 13 registrerte ikke fredete kulturminner fra nyere tid, 
deriblant flere steingjerder, rydningsrøyser, og to båtstøer. 
 
Verdier 

 

Figur 9: Oversikt over registrerte verdier for kulturmiljø. 

5.9 Naturressurser 
Det er flere jordbruksarealer fra Kongsvik til Hårvik som ifølge Tjeldsund kommune er viktige 
produksjonsarealer. Flere av disse ligger innenfor planområdet. Jordbruksarealene består hovedsakelig 
av fulldyrket jord, men også av overflatedyrket jord og areal brukt til innmarksbeite. I tillegg til 
eksisterende jordbruksarealer finnes det innenfor planområdet større forekomster av arealer som har 

potensial for oppdyrking til fulldyrket jord. Mellom Ulvik og Hårvik er de største sammenhengende 
skogressursene.  
 
På grunn av det bratte terrenget er driftsforholdene til dels vanskelige. Tjeldsund kommune viser til at 
utmarksarealene har et sterkt beitepress fra nord da beitedyr fra nabokommuner, i tillegg til egne 
beitedyr, trekker ned i området.  

En sand- og grusforekomst er registrert nord for Hårvik. Massetaket som tidligere ble drevet her er 
nedlagt. 

 
Verdi 
 

 

 
 

Figur 10: oversikt over registrerte verdier for naturressurser. 

5.10 Reindrift 
Flere viktige funksjonsområder for rein inngår i og grenser til planområdet. 
 
I dalen mellom Kongsviktinden og Sæterfjellet er det registrert fire trekkleier, og tidlig vinter- og 
sommerbeite. Trekkleiene går rundt Kongsviktinden lavt i terrenget og langs fjellfoten av Ulvikfjellet. En 
gammel flyttlei finnes på nedsiden av Kongsviktinden. Mellom Ullvikfjellet og Hårberget og rundt 
Hårberget er det registrert både tidlig og seinvinterbeite.  
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Det finnes en flyttlei mellom Hårberget og beiteområdet rundt Storvatnet og Kongsvikdalen. Langs 
foten av Hårberget går det en trekklei ned til strandsonen. Det hender også at rein transporteres i 
lastebil, og slippes av bak Hårberget.  
 
Verdi 
 

 
 

Figur 11: Funksjonsområde for reindrift innenfor og i nærheten av planområdet.                         KILDE: NIBIO, via ArcGis 

5.11 Andre naturressurser 
I Hårvika, ca. 700 m opp fra eksisterende E10 ligger et løsmassetak. Forekomsten er en breelvavsetning 
som dekker et stort område og består av sortert, grusig sand med noe stein. Mye av forekomsten er tatt 
ut, og massetaket fremstår som svært uryddig og antas å være nedlagt.  
Det foreligger ingen prøveresultater mht. mekaniske og slitasjeegenskaper. I august 2015 ble det tatt 
en prøve for bestemmelse av korngradering. Prøven består av middels gradert, grusig sand i telegruppe 
T1 (ikke telefarlig). Materialet kan være brukbart til grovknust frostsikringslag. Liten mektighet og 
uryddig tidligere drift tilsier at forekomsten er lite drivverdig. Forekomsten bør planeres og legges igjen 
i forbindelse med veganlegget og området bør inngå i reguleringsplanen. 
 
 

 
 
Figur 12: Foto fra nedlagt løsmassetak i Hårviklhalsen, Hårvik.                                   Foto: Anne Kjersti Løvstad, SVV. 

5.12 Grunnforhold 
 
Geoteknikk 
 
Berggrunn og kvartærgeologi ved begge tunellpåhuggsområdene og over fjellet mellom disse er 
undersøkt.  
 
I Ulvikfjellet er hovedbergarten en finkornig, granittisk gneiss med feltspat- og kvartsglimmer med 
kornstørrelse 0,2- 1,0 cm. Ca 30% av bergartens volum består av biotitt (glimmer). Stedvis er det slirer 
og linser av homogen granitt i området og der bergarten er deformert i flere generasjoner. Dette vises 
tydelig i de gjennomgående 5-6 struktursettene. Flere deler av undersøkelsesområdet preges av 
svakhetssoner.  
 
Løsmassekart fra NGU viser at løsmasser i området består av tykk- tynn – eller randmorene med bart 
fjell opp i lia og tykke marine avsetninger ned mot sjøen.  
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Figur 13: Løsmassekart for strekningen Kongsvik – Hårvik i Tjeldsund kommune. 

 
Grunnundersøkelsene i området viser at løsmassene består av variasjoner av sandig grusig materiale 
med innslag av silt og noen steder leire. I området vest for Ulvikfjellet viser grunnundersøkelsene 
torvmasser i dybde opp til 2 meter. På strekningen Sæter – Hårvik er det mye urmasser og vanskelig 
terreng.  
 
Geologi 

Berggrunnen tilknytta ØÅ består for det meste av en lys granittgneis, stedvis skifrige. Bergartene har 
vært utsatt for en eller flere generasjoner av deformasjon som bla har resultert i noen svakhetssoner. 

 
Steinskred/ snøskred/ drivsnø 
 
I det undersøkte området der tunell og veg i dagen er planlagt, er det ikke registrert steinsprang eller 
steinskred. Ved begge påhuggsområdene for Ulviktunellen (ØÅ) er det en del løse blokker som utgjør 
potensiell steinsprang- og steinskredfare.  
 

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) 

- Gang/ sykkelveg (o_SGS) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1) 
- Kollektivknutepunkt (o_SKK1) 
- Bussholdeplass (o_SKH) 

 
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_1 og V_2)  
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

- Sikringssone frisikt (H140) 
- Høyspenningsanlegg (H370) 
- Båndleggingssone etter lov om kulturminner (H730)    
- Hensynssone kulturmiljø (H570) 

 
Område med bestemmelser (kartforskriften) (PBL § 12-7 nr.1) 

- Midlertidig anleggs- og riggområde 
- Krav om nærmere undersøkelser (PBL §12-7 nr 12) 
- Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer (PBL §12-7 nr. 6.) 

6.2 Tekniske forutsetninger 
 
Kjøreveger 

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

 
Tabell 2: Tekniske forutsetninger 

Standardklasse  Fartsgrense Minste tillatte 
horisontalkurveradius 

Maks 
stigning 

Dimensjonerende 
trafikk (ÅDT) år 
2062 

Vegbredde 
(Kjørefelt + 
skulder) 

G/S veg 
bredde 

E10            H3 90km/t 
 

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

3,0m + 
skulder 
0,25m 
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Figur 14: H3 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4000 og fartsgrense 90 km. 
 

 
Kryss/tilkoblinger 

Kryssene på E10 i Kongsvik og i Hårvik dimensjoneres for modulvogntog. Kryssene etableres med 
venstre- og høyresvingefelt på hovedveg (E10) og dråpeøy i ny tilførselsveg til eksisterende E10 i 
Kongsvik og i Hårvik. I tillegg anlegges trekantøy i sammenheng med høyresvingefelt på E10. Kryss på 
eksisterende E10 i Kongsvik, ved Kongsvik skole, etableres som T- kryss med dråpeøy i ny tilføselsveg 
og passeringslomme på eksisterende E10. 

Eksisterende E10 langs strekningen Kongsvik - Hårvik tas i bruk til lokalveg. 

  

Tuneller 

Tunellen fra Kongsvik til Sæter, gjennom Ulvikfjellet planlegges med tunellprofil T9,5. Avløpssystemene 
for tunellen er drenering/lekkasjevann fra fjell. I tillegg skal det etableres et et vaskevannsystem som 
anlegges gjennom hele tunellen.  

 

 
Figur 15: Tverrprofil T9,5 for tunellen. 

 
Bruer og kulverter 

Ny veglinje er lagt opp i terrenget og krysser Ulvikelva som er av en slik størrelse at det kreves 
brukonstruksjon for å krysse den.  

Lengden av konstruksjonene vil variere utfra stedlige forhold. Hovedprinsippet for Ulvikelva er å bygge 
brua slik at fyllingen ikke stenger igjen elvedalen, og at det er romslig med plass omkring 
vannstrengen.  

Kulvert etableres for gangforbindelse/ sti ved Sæter, og på ytterligere tre steder langs strekningen 
Sæter – Hårvik. I Hårvik etableres en kulvert med minimum fri høyde 4,6m og bredde 4,5m. 
Dimensjonene for denne kulverten er satt med hensyn til transport av rein.  

Av plan og profiltegninger (C-tegninger i illustrasjonsheftet) fremgår plassering av bruer og kulverter. 
For utforming av bruer og andre konstruksjoner vises det til «Brufagrapport for parsell 9» og 
«Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen».  
 
Tabell 3 Oversikt over konstruksjoner 
Brunavn Kategori Profil  

 
Lengde [m] Type 

Ulvikelva bru Bru i linja 10080 65 Bjelkebru i betong 

Remmelen  Rør 12562,5 25*1 Plastrør/stålrør 

Hårvikhalsen Kulvert 16215 20*1 Betongkulvert 

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

 
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 ØÅ:  
Retning øst:   
Pr 10269 – 10960 (691 m)  
Pr 11090 – 12200 (1110m) 
Retning vest:  
Pr 10950 – 10270 (680 m)  
Pr 12204 – 11090 (1114 m) 
 
Forbikjøringsstrekninger på veg i dagen, øst for tunell ØÅ: 
Retning øst: Pr 12790 – 14970 (2180 m) 
Retning vest: 14950 – 12775 (2175 m) 
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6.3 Fravik fra vegnormal 
Vegstrekningen vil i hovedtrekk oppfylle de nasjonale kravene til vegutforming. I ett område er det 
nødvendig å søke om fravik fra Vegnormal 500 «Vegtunelller». Fravikssøknaden skal være godkjent før 
reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. 

 
• Det er søkt og godkjent fravik fra bør- krav iht. N500, kap. 4.2.2, lengde med konstant 

horisontalkurve utenfor portal v/ tunellpåhugg Å er mindre enn 2/3 stoppsikt. 

6.4 TS- revisjon 
Det er utført en TS- revisjon (trafikksikkerhetsrevisjon) hvor tegningshefte datert 31.05.2016 ble 
benyttet som grunnlag. Avvik, feil og merknader som er framkommet er rettet opp og innarbeidet i 
planen. 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 ny E10 er 6,8 km lang og omfatter ca 4,7 km veg i dagen og en tunell ØÅ med lengde ca 
2,1 km. På strekningen etableres to kryss, en bru og to kulverter. I tillegg inngår nye tilførselsveger fra 
eksisterende E10 til ny E10 i Kongsvik og Hårvik. Disse vegene har lengde henholdsvis 560 m og 930 
m. I Hårvik etableres også ny utmarksveg for forbindelse til friluftsområdene ovenfor ny E10. Ved 
Kongsvik etableres et lokalt kollektivknutepunkt, bussholdeplass for skolebuss og gang- og sykkelveg 
langs ny tilførselsveg fra eksisterende E10 til ny E10. Deler av eksisterende E10 reguleres i 
kryssområdene for tilførselsveg til ny E10.  
 
E10 Profil 9750 – 10500 
 

Planstrekningen starter i kryssområdet for påkobling fra dagens til ny E10 ovenfor tettstedet Kongsvik. 
Som figur 16 viser er overgangen mellom parsell 8 og 9 midt i krysset.  
 

 
 
Figur 16: Plan og profil C315, profil 9750-10500. Kryssområdet ved Steinbakkmyra med påkobling fra eksisterende til ny E10 og 
portalområde for vestre tunellpåhugg i Ulvikfjellet. 

 

Kryssing av Ulvikelva er planlagt med en ca.65 meter lang bru (mellom profil 10080 -10140). Det 
tilrettelegges for turveg/ driftsveg under brua på vestsiden av Ulvikelva og mot friluftsområdene i 
Håkadalen.   
 
Tunellen gjennom Ulvikfjellet, fra Kongsvik til Sæter er 2,1 km lang. Portallengden for tunellpåhugg Ø 
er 40 meter. Permanent deponi D13 på begge sider av tunellportalen skal også benyttes for 
landskapstilpasning og tilbakeføring av terreng over lang portal. Sammen med god landskapstilpasning 
vil det også bidra til å sikre passasje for rein langs foten av Ulvikfjellet. Det avsettes arealer for 
permanent deponi D12 på nordsiden av ny E10.  
 
Fra kryssområdet i Steinbakkmyra følger ny E10 trase over myrområdet i høy fylling på 9-10 meter over 
eksisterende terreng. Deler av Steinbakkmyra har naturverdier i form av rikmyr. Det avsettes derfor et 
smalere belte (10m) for rigg/ anlegg i de mest sårbare områdene langs ny E10. I områder hvor naturen 
er mindre sårbar avsettes et bredere anleggsområde. 
 
Profil 0 – 575 
 

I tilknytning til kryssområdet etableres lokalt kollektivknutepunkt. På bakgrunn av usikkerhet rundt 
størrelsen på skråningsutslagene for kollektivknutepunktet avsettes ca.15 meter annen veggrunn for 
deler av strekningen tilknyttet denne.  
 

 
 
Figur 17: Plan og profil D302, Profil 0-570. Lokalt kollektivknutepunkt og tilkoblingsveg mellom dagens og ny E10. 
Bussholdeplass i sør ved Kongsvik skole. 
 
I de lokale punktene vil det hovedsakelig være overgang mellom regionsbussene og lokalbuss, evt. 
mellom 2 lokale busser 

Siden arealene for kollektivknutepunktet ligger ett stykke fra bebyggelsen vil det være behov for «park 
& ride», som gir lokalbefolkningen mulighet for parkering for overgang mellom bil/sykkel og buss. 
Samtidig vil det gi gode muligheter for å skysse passasjerer til og fra holdeplass. 

Nede ved Kongsvik skole etableres bussholdeplass for skolebuss. Gang- /sykkelvegen tilknyttes 
eksisterende gangvei fra skolen og følger langs påkoblingsveg fra dagens til ny E10.Tilførselsveg 
mellom ny og gammel E10 ligger på eksisterende terreng første halvdel, men stiger gradvis og ender 
opp med samme fyllingshøyde som hovedvegen. Dagens E10 tas i bruk som lokalveg.  
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Figur 18: Plan og profil D302. Profil 0-575. Bussholdeplass ved Kongsvik skole.  

 
Profil 12000 – 15750 
 

Tunell fra Kongsvik og gjennom Ulvikfjellet kommer ut i dagen i overkant av bebyggelsen i Sæter, 
tunellpåhugg Å (profil 12240 – 12350). Portallengden er satt til ca. 60 meter. Fyllingen har 
stigningsforhold 1:1,5 etter forskjæring ved tunellpåhugg, deretter 1:2 fram til Hårvik. Stopplomme og 
teknisk bygg, samt snuplass etableres v/ påhugget.  Det etableres driftsveg/ turveg ved Sæter til 
vannverk, skogteiger og turområder.  
 

 
 
Figur 19: Plan og profil C318. Profil 12000 – 12750. Tunellpåhugg Å ved Sæter. Stopplomme og snuplass.  
 

Det etableres rekkverk langs mesteparten av strekningen fra Sæter til Hårvik. Fyllingsutslagene på 
sørsiden av vegen utgjør opptil 50 meter på deler av strekningen. For tre av fritidsboligene er 
nærføringen ca 30 meter fra fyllingsfot til boligen. 
 
Traseen følger på store deler av strekningen dagens høyspenttrase fra Sæter til Hårvik. To stopplommer 
etableres ca. midt på strekningen mot Hårvik. Vegen blir liggende på fylling langs fjellsiden, og på det 
høyeste 6-7 meter over dagens terreng.  
 
 

 
 

Figur 20: Plan og profil C319. Profil 12750 – 13500 – Fyllingen følger foten av Sætertinden i overkant av bebyggelsen. 
Stopplomme langs strekningen. 
 

Gangkulvert etableres i tilknytning til vannverk og tilgang til skogteiger og turområder.  
 

 
 
Figur 21: Plan og profil C320. Profil 13500 - 14250 Fyllingen følger foten av Sætertinden i overkant av bebyggelsen. Gangkulvert 
øst for Mølnelva.  
 

Gangkulvert etableres ved profil 14350. 
 

 
 
Figur 22: Plan og profil C321. Profil 14250 – 15000. Gangkulvert ved profil 14350  
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Gankulvert etableres ved profil 15125. Kryss ny og eksisterende E10 til høyre i figur 23.   

 
Figur 23: Plan og profil C22. Profil 15000 – 15750. Gangkulvert ved profil 15125 

 
 
Profil 450 – 942 
 

Dagens E10 kobles på ny E10 i området ovenfor bebyggelsen i Hårvik.  
 

 
 

Figur 24: Plan og profil D308 linje 23354. Profil 450 -942(750 -942) - Kryss E10 og tilkoblingsveg fra dagens E10 i Hårvik. 

 
Profil 0 – 750 
 

I Hårvik kobles tilførselsveg mellom eksisterende E10/ fremtidig lokalveg til ny E10. Tilkobling mellom 
ny E10 og eksisterende boligområde i Hårvik ivaretas ved etablering av ny avkjørsel. Tilkoblingsveg 
mellom ny og eksisterende E10 går i ny bru over Haubakkelva. (Profil 340-370). 
 

 
 

Figur 25: Plan og profil D 307.  Profil 0-600 (0 – 750) – Kryss dagens E10 og tilkoblingsveg til ny E10. Avkjørsel til boligene ved 
Haubakken, Løbakken og Vollan. 

 
Eksisterende veg fra boligområdet i Hårvik legges om slik at området fremdeles er tilknyttet 
friluftsområdet ved Hårvikhalsen. Turveg/ driftsveg går i kulvert under ny tilkoblingsveg og under ny 
E10. Det åpnes for etablering av utfartsparkering. Kulvert under ny E10 etableres med minimum fri 
høyde 4,6m og bredde 4,5m. Høyden på kulverten gir muligheter til transport av rein til områdene med 
gode beiteforhold.   
 

 
 
Figur 26: Plan og profil D 309.  Profil 0-600 (0 – 750) – Kulvert under tilkoblingsveg og under ny E10 fra boligområdet i Hårvik og 
til friluftsområdet ved Hårvikhalsen. 

 
Portal og forskjæring A, for tunell AB gjennom Hårberget anlegges med ca. 20 meter lang portal. 
Tunellpåhugget tilhører parsell 10, Harstad. 
 

 
 
Figur 27: Plan og profil C 324. Profil 16500 – 16625 – Portalområdet for tunell AB til Årbogen i Harstad. 

 

7. Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

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

Det er videre utført vegstøyberegninger for planlagt veglinje, samt utarbeidet fagutredninger/rapporter 
på fagtema som geologi, geoteknikk, skred og drivsnø, elektro og bru- og konstruksjoner. Alle KU og 
fagrapporter følger reguleringsplanen som vedlegg. 
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7.1 Framkommelighet 
Ny E10 i en øvre trase vil gi god framkommelighet med høy standard, hvor dimensjonerende 
fartsgrense er 90 km/t. Traseen gir betydelig innkorting, redusert reisetid og høyere hastighet. Vegen 
har stigningsforhold som er innenfor kravene til gjeldende standard. Ny E10 begrenser 
fremkommelighetsproblemer for tungtrafikk på glatt føre, og de skredutsatte områdene I Ulvik unngås 
med omlegging av veg i tunell. 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 E 10 på parsellen vil derfor bli betydelig avlastet og skal omklassifiseres. Det er 
ikke planlagt noe videre tiltak på denne avlastede vegen. 

7.3 Vann- og avløp 
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 de berørte parter. 

7.4 Naboer 
Berørt bebyggelse 

På strekningen Sæter – Hårvik er det tre fritidsboliger som påvirkes av nærføring av ny E10. Ett av 
husene har på grunn av alder verdi som kulturminne.  

Innløsning av bebyggelse 

Gjennomføring av tiltak innenfor plangrensen krever ikke innløsning av bebyggelse. I prosessen 
framover vil berørte grunneiere kontaktes for vurdering av om inngrepet er av en slik art for grunneier 
at det er ønskelig å innløse.   
 

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.. Alle avkjørsler vil bli 
utformet i henhold til Statens vegvesen sine handbøker. Enkelte avkjørsler er endret noe for å tilpasse 
disse best mulig til ny lokalveg.   

 

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 
strekningen Kongsvik – Hårvik overskride nedre grenseverdi for gul eller rød støysone. Det er derfor 
ikke behov for støyreduserende tiltak.  

7.5 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.  

7.6 Kollektivtrafikk 
Ovenfor Kongsvik, i krysset mellom påkoblingsveg fra dagens E10 og ny E10 etableres et lokalt 
kollektivknutepunkt. Kollektivknutepunktet har muligheter for 2 busser samtidig, park & ride 
(innfartsparkering). 

I kollektivknutepunktet vil det hovedsakelig være overgang mellom regionsbussene og lokalbuss, evt. 
mellom 2 lokale busser. Siden arealene ligger ett stykke fra bebyggelse vil det være behov for 
muligheter til parkering, slik at lokalbefolkningen gis muligheter for overgang mellom bil/sykkel og 
buss. Det gir også gode muligheter for å skysse passasjerer til og fra holdeplass. 

Utformingen av kollektivknutepunkt og kryssområder skal være i tråd med visjonen og gitte føringer i 
formingsveileder. Nede ved Kongsvik skole reguleres det for holdeplass for skolebuss.  

7.7 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.  Trafikken vil bli betraktelig mindre som følge av ny E10, da det 
meste av tungtrafikk naturlig vil  kjøre ny E10. Gående og syklende kan dele kjørebanen med bilister, 
og benytte framtidig lokalveg (eksisterende E10) som gang- og sykkelveg.  

Fra eksisterende gang- sykkelveg ved Kongsvik skole reguleres videre gang- og sykkelveg fram til 
lokalt kollektivknutepunkt ved ny E10. Gang- og sykkelvegen har også forbindelse til bussholdeplass 
for skolebuss i Kongsvik.  

7.8 Landskapsbilde 
Samlet vurderes tiltaket å gi middels til stor negativ konsekvens (--/---) for landskapsbildet  

Ny veglinje blir liggende i nytt terreng med få eksisterende landskapsinngrep. Brede og høye fyllingene 
skaper en stor barriere og fremstår som fremmedelementer på tvers av landskapet. Vegen mangler 
stedvis forankring i det omkringliggende landskapet, tiltakets lokalisering og linjeføring samt stive 
kurvatur er stedvis dårlig tilpasset landskapets former og skala. Mye av dagens tette vegetasjon fjernes 
under anleggsarbeidet og vegen blir liggende eksponert til fra både bebyggelsen innad i delområdet og 
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fra boligområdene på motsatt side av Tjeldsundet. Tiltaket vil være svært synlig frem til ny vegetasjon 
er etablert, og selv etter revegetering vil den nye vegtraséen ligge eksponert i det bratte terrenget. 
Eksisterende E10 beholdes som lokalveg, og ny vegtrasé gir økt fragmentering av landskapet, og en ny 
fysisk og visuell barriere mot fjellet. 

Konsekvenser i anleggsfasen 

For tema landskapsbilde er konsekvenser i anleggsperioden først og fremst knytte til synlighet, nær og 
fjernvirkning av området hvor anleggsarbeidet foregår. I anleggsfasen kan hele arealet innfor 
plangrensen bli berørt av anleggsarbeid, mellomlagring av masser og riggområder. Vegetasjon langs 
traseen fjernes, og store fyllinger og skjæringer blir liggende åpne. I anleggsperioden vil derfor tiltaket 
stedvis se svært dramatisk, og konsekvensene i anleggsfasen vil være betydelig større enn de 
permanente konsekvensene.  

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.  
 

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

Avbøtende tiltak 

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

• 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.  

• Brua over Ulvikelva bør ha en god og enkel tilpasning til omgivelsene. Det bør være slektskap i 
utformingen av bruene i hele prosjekt Hålogalandsvegen. 

• Eksisterende vegetasjonsskjerm mellom bebyggelsen og planlagt veglinje skal bevares i størst mulig 
grad. Dette vil redusere både nær- og fjernvirkninger av tiltaket i både anleggs- og driftsfasen.   

 
     Figur 28: Ny E 10 vil følge mellom bebyggelsen og fjellfoten av Ulvikfjellet. Foto; Anne Kjersti Løvstad, SVV 

7.9 Nærmiljø/friluftsliv 
 
Samlet vurderes tiltaket å gi middels negativ (--) konsekvens for nærmiljø- og friluftsliv  

Ny trase for E10 kan få størst negativ konsekvens for friluftsområdet Håkadalen som ligger ovenfor 
Kongsvik. For nærmiljøet rundt Kongsvik skole, området Sæterskaret ovenfor Sæter og Hansemark i 
Hårvik får tiltaket liten – middels konsekvens. For områdene Nymo, Ulvik, strandsonen langs 
eksisterende E10 og Ballstadåsen gir tiltaket en liten positiv konsekvens. Dette som en følge av at ny 
E10 går ovenfor bebyggelsen, og gjør disse områdene mer tilgjengelig. 



Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning – Delrapport for E10 Kongsvik - Hårvik 
 

 
 

17 
E10/rv. 85/rv. 83 HÅLOGALANDSVEGEN 

Ny trase for veg innebærer et betydelig arealbeslag, og vegen vil framstå som et fremmedelement i et 
større landskapsrom. For brukere av friluftslivsområdene i Håkadalen og Hårvikhalsen vil tiltaket 
medføre en kvalitetsforringelse, både gjennom arealbeslag, visuelt, støy og barriereeffekt. Veitrafikken 
vil tydeliggjøre dette inngrepet. Spesielt de nedre deler av turområdene vil bli negativt påvirket. 
Bebyggelse på strekningen Birkeland – Hårvik får veitrafikk på begge sider av eiendommene, noe som 
kan gi et mer inneklemt preg, og kan medføre en forringelse av kvaliteten med tanke på bruken av 
friluftsområdet i overkant. 
 

 
Figur 29: Oversiktskart over strekningen, parsell 9. 

 

Tiltaket medfører at dagens E 10 på parsellen blir betydelig trafikkavlastet, og gir en forbedring av 
dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv langs hele denne strekningen. Redusert barrierevirkning, 
mindre støv og støy vil øke kvaliteten for nærmiljøet. Dette vil også bedre trafikksikkerheten for de 
bolignære veiene. 

Det er avsatt 20 m buffersone på begge sider av Ulvikelva for opprettholdelse/ anlegg av sti langs 
Ulvikelva og mot friluftsområdet Håkadalen. Det er avsatt kulvert under ny E10 mot Hårvikhalsen 
friluftsområde med muligheter for etablering av utfartsparkering. 

I planforslagets rekkefølgebestemmelser § 4. 4, stilles det krav om at sti tilknyttet Ulvikelva skal være 
ferdig opparbeidet i løpet av første sommer etter ferdigstillelse av veganlegget. Eksakt plassering av 
stien vil det tas stilling til i det videre prosjekteringsarbeidet som skal danne grunnlaget for 
konkurranseutsetting.  
 

Virkninger i anleggsfase 

Tiltaket påvirker i hovedsak områder som i dag ikke er direkte påvirket av tyngre inngrep. 
Anleggsarbeidene vil medføre betydelig inngrep, både visuelt, i form av støy, og i form av 
barrierevirkning mot turområdene Håkadalen, Ulvikfjellet og Sætertind. Områdene rundt skolen og 
bebyggelse ved Birkeland, Sæter og Hårvik vil påvirkes negativt av støy i anleggsfasen. Negativ 
påvirkning i anleggsperioden vil forsterkes for boligene ved riggområdet nær Birkeland. 

 

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

§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 Håkadalen, men også 
områdene tilknyttet Hårvik. 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.  

Vegen i Kongsvik blir mye tryggere som skoleveg. Dagens E10 blir betydelig trafikkavlastet, og gir en 
stor forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv langs hele strekningen. Områdene vil 
oppleves mindre støybelastede, og kvaliteten på nærmiljøet økes. Dette inkluderer områdene tilknyttet 
skolen og bebyggelsen med tilhørende områder for lek og rekreasjon. Tilgjengeligheten til viktige 
friluftsområder langs sjøen, Nymo- Ulvik, strandsonen og Ballatadåsen økes betraktelig.  

Hvordan det er ivaretatt i planen 

Omdisponert areal søkes erstattet av arealer som i dag ligger på nedsiden av dagens E10, Nymo- Ulvik, 
strandsonen (Smiberget, Ulvik, Ballstadskjæret mfl.) og Ballatadåsen. 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. Strandsonene med Ulvik, 
Smiberget og Ballstad har svært stor rekreasjonsverdi når det gjelder, fiske, bading. Skole og barnehage 
benytter også områdene i undervisningssammenheng.  Med bakgrunn i dagens bruk og økt 
tilgjengelighet til disse områdene på begge sider av dagens E10, menes kravet om fullverdige 
erstatningsareal å være oppfylt. Planforslaget medfører også positive konsekvenser ved at disse 
friluftsområdene er sikret økt tilgjengelighet. Dagens E10 vil også bli en tryggere skoleveg.  

7.10 Naturmangfold 
Samlet vurderes tiltaket å gi middels negativ (--) konsekvens for naturmangfold. 

Ved Åshalsen (delområde 1) er det registrert en rikmyr med middels verdi. Den planlagte veien og en 
avkjørselsvei vil gå rett gjennom rikmyra og splitte den opp i tre deler. Det vil bli gravd ut og fylt på nye 
masser for å bygge opp veien. Det er sannsynlig at anleggsaktivitet og tiltak vil berøre store deler av 
myra, da graveaktivitet og kjøring vil endre hydrologiske forhold i myra rundt selve aktiviteten. Myr er 
en nær truet naturtype og omfanget i anleggs- og driftsfasen forventes å bli stort negativt for denne 
naturtypen. Utover dette blir det arealbeslag i øvrig natur med lav verdi.  

Dagens E10 
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De viktigste naturverdiene er knyttet til rikmyr og myr for øvrig i starten av parsellen og denne 
lokaliteten blir vesentlig forringet. For øvrig vil tiltaket ha små konsekvenser for naturverdier. 

Det er satt av en buffer langs Ulvikelva som ikke skal være anleggsområde slik at en bevarer 
vassdragsmiljøet og kantsoner mest mulig. I reguleringsplanens bestemmelser stilles det krav om 
buffersone på minimum 20 m mot vassdragene Ulvikelva og Haubakkelva. Anleggsbeltene i området for 
rikmyr er begrenset til ca. 10 m der tiltaket muliggjør dette. 
 
Virkninger i anleggsfase 

Det er ingen spesielle konsekvenser i anleggsfasen utover at arealbeslagene trolig blir noe større enn i 
driftsfasen. Ingen viktige vannforekomster blir berørt. 

 
Avbøtende tiltak 
 
For å redusere konsekvensene over rikmyra ved Åshalsen/ Myran, ville lengre bru, istedenfor fylling og 
kort bru over Ulvikelva 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 

 

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 parallelt med vegtiltaket gjennom området. For øvrig er det ikke andre større 
inngrep i det aktuelle området. Tiltaket vil gi økt økologisk belastning på områdene med rikmyr. Myr er 
nær truet naturtype, men er rikmyr er ikke definert som truet (kategori VU, EN og CR i rødlistekategori). 
Det legges opp til avbøtende tiltak for å redusere påvirkningen (se kapitel 10.4 om Ytre miljøplan), men 
det omfattende inngrepet gjør at må påregne at store deler av lokaliteten blir endret som følge av 
fysiske inngrep og drenering. Den samlete belastningen vurderes ikke å være i strid med 
forvaltningsmålene for naturtyper og arter (naturmangfoldloven §§ 4 og 5) og etter tiltakshavers 
vurdering heller ikke gi så vesentlig skade på naturmangfoldet som tilsier at ny veg ikke kan bygges i 
foreslått trase.  

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

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse og § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende tiltak er aktuelt. 
Kostnader for å redusere miljøforringelse blir innarbeidet ved oppfølgning av punkter til Ytre Miljøplan 
(se kapitel 10.4). Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst anleggsfase og i tråd med 
vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller avbøtende tiltak 
vil framgå og gi føringer for anleggsfasen.Virkninger i anleggsfasen 
Ved Åshalsen/Myran (delområde 1) er det registrert en rikmyr med middels verdi. Den planlagte veien 
med kryss og tilførselsvei til Kongsvik vil gå gjennom rikmyra og splitte den opp i tre deler. Det vil bli 
gravd ut og fylt på nye masser for å bygge opp veien. Graveaktivitet og kjøring vil sannsynligvis endre 
hydrologiske forhold i nærliggende myrområder. Myr er en nær truet naturtype og omfanget i anleggs- 
og driftsfasen forventes å bli stort negativt for denne naturtypen.  

7.11 Kulturmiljø  
Samlet vurderes tiltaket å gi middels negativ (--) konsekvens for kulturminneverdier). 

Kulturminneverdier i området står i fare for å skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. 
Kulturminner i kulturmiljøene «Sæter», «Kleiva» og «Hårvik» ligger nær veg/skråningsutslag og kan bli 
forstyrret i anleggsfasen.  
 
Man har i planleggingsfasen, så langt det har latt seg gjøre, lagt veglinja utenom automatisk fredede 
kulturminner for parsellen. Det vises til konsekvensutredning for nærmere beskrivelser av avbøtende 
tiltak per kulturmiljø. 

 
Virkninger i driftsfasen 
 

Anleggsvirksomhet vil kunne påvirke alle registrerte kulturmiljøer langs trekningen tilknyttet parsell 9, 
men det vil også være kulturminner som ikke forventes berørt. Innvirkningen i anleggsfasen vil kunne 
forringe kulturmiljøene i betydelig grad. I Hårvik er det store kulturminneverdier hvor konsekvensene 
kan bli særlig negativ. 
 

Kulturminneverdier står i fare for å skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet i alle 
kulturmiljøene. Konsekvensene vurderes som særlig negative for kulturmiljø «Hårvik» grunnet de 
betydelige kulturminneverdiene i dette området. 
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Figur 30: Lokaliteter i kulturmiljø «Hårvik». 
 

Avbøtende tiltak og videre oppfølging i plan 

For kulturminnelokaliteter markert i planen som hensynssoner H730_1-4 og H570_1-3 kan sikring av 
kulturminnene i anleggsperioden, med sperregjerder eller lignende, forhindre direkte forstyrrelser av 
kulturminnene.  

For automatisk fredete kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med vegtiltaket, markert i planen 
som bestemmelsesområder #50, #51, #52, #53, og #56 (Id 215482 (deler av lokaliteten), 215484, 
215473, og 221154 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. 

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

Virkninger i anleggs – og driftsfase 

Arealbeslag av jordbruksjord og skog, samt andre naturressurser vil hovedsakelig være lik den i 
driftsfasen ettersom områdene blir permanent beslaglagt. Bruk av riggområde på areal registrert som 
innmarksbeite ved Birkeland/Sæter vil begrense et eventuelt bruk av dette arealet til landbruksformål 
under anleggsperioden. Anleggsarbeidet vil medføre hogst og rydding av skog, og vil kunne virke 

forstyrrende på beitedyr på innmark og i utmark. Anleggsområdet vil kunne virke som en barriere 
under anleggsfasen og kan medføre problemer for drift av jordbruksareal, skog og andre 
utmarksressurser. Det forutsettes at uttak av skog utenfor planområdet, samt drift av 
jordbruksområder utenfor anleggsområder skal kunne gjennomføres under anleggsperioden. 
 

I planforslaget er det ikke avsatt mer enn det som er nødvendig areal til vegformål og anleggs- og 
riggområder. Det er avsatt kulvert under ny E10 ved Hårvik for tilgang til utmarksområder. Ved 
Birkeland/ Sæter er eksisterende sti/ driftsveg lagt om på nedsiden av tunellpåhugg Å. 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).  

Avbøtende tiltak  

For på hindre at vilt krysser ny E10, stilles det i bestemmelsene krav om Miljøoppfølgingsprogram 
(MOP). I programmet skal det vurderes etablering av gjerder på oversiden av ny E10 for strekningen 
Sæter – Hårvik.  

7.13. Reindrift 
Virkninger i anleggs- og driftsfasen 

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

I overordnet konsekvensutredning (Nellemann, 2015) beskrives det at traséen og tunellpåslag i 
Kongsvikdalen ligger i naturlig trekklei og ved gammel flyttlei på nedsiden av Kongsviktinden. Tiltaket 
kan medføre at reindriv stanser. Valgt trasé ligger videre i en frodig li og vil påvirke tilgangen og trekk 
mot Hårvikhalsen. 
 
Det er etablert slakt sideterreng utenfor vegskuldrene og lange tunellportaler for passasje for vilt. 
Reindriftsnæringens ønsker om brede tunellportaler er ivaretatt ved at portal Ø og Å er satt til 
henholdsvis 80 og 60 m.  I Hårvik etableres kulvert under ny E10 i med minimum fri høyde 4,6m og 
bredde 4,5m. Det gir muligheter til transport av rein til Hårberget/ Sæterfjellet. Disse områdene har 
gode beiteforhold.   

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. Det skal også vurderes reingjerde på oversiden av 
ny E10 trase for å hindre rein i å krysse ny veg. Gjerde på oversiden av traseen vil også kunne hindre 
beitedyr (sau) og elg i å krysse ny E10.  
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7.14 Massehåndtering 
De største masseoverskuddene for parsell 9 vil komme fra etablering av tunell ØÅ gjennom Ulvikfjellet 
fra Kongsvik til Sæter. Dette gir et stort masseoverskudd som ønskes deponert innenfor planområdet. 
Det er ikke kjent problematikk rundt forurensede masser 

For å sikre hånderting av overskuddsmasser er det avsatt arealer i planforslaget for to permanente 
deponier i parsell 9. Massene er tiltenkt plassert i ny veglinje, samt deponert i permanente deponier i 
Kongsvik og i Hårvik. Prinsipper for utforming av deponier er angitt i formingsveilederen for 
Hålogalandsvegen. Rigg- og deponiområder er planlagt på områder som kan være godt egnet til denne 
type virksomhet langs veglinja, og i nærhet til tunellportalene. 

- Permanent deponi og midlertidig rigg- og anleggsområde på begge sider av tunellpåhugg Ø, og 
øst for kryssområdet i Ulvik (D13, 34500m2)  

- Midlertidig Riggområde ovenfor tunellpåhugg Ø i Ulvik 
- Midlertidig rigg- og anleggsområde mellom Ulvikelva og permanent deponi i Ulvik 
- Midlertidig rigg- og anleggsområde tilknyttet tunellpåhugg Å ved Sæter  
- Permanent deponi ved Hårvikhalsen og tidligere masseuttak i Hårvik (D15, 218700 m2) 

 

 
Figur 31: Oversiktskart rigg- og deponiområder, parsell 9. 

 
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 
 
 
Virkning og avbøtende tiltak av rigg og deponi 
 
Landskap 
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. 
 
D13: Deponering av masser på begge sider av veglinja. Terrenget er småkupert og området egner seg 
for deponering, men myrområder bør unngås. Deponeringen bør skje i tilknytning til vegen, som 
utslaking av sideareal eller oppfylling av restareal i kryss.  

D15: Deponering av masser på oversiden av eksisterende massetak. Området egner seg terrengmessig 
for deponering, men myrområd er bør unngås. Deponeringen bør primært skje i tilknytning til vegen, 
som utslaking av sideareal eller oppfylling av restareal i kryss. Deponering av masser i nedlagt 
massetak på nedsiden av ny veg. Området egner seg for deponering, og en istandsettelse av 
massetaket vil endre dagens situasjon positivt.  

Terrengets helning setter naturlig begrensing for deponienes høyde og utstrekning. I 
reguleringsplanens bestemmelser er det avsatt maks. kotehøyde på deponi. 

 
Nærmiljø og friluftsliv 
Deponi D13, nederst i turområdet Håkadalen vil i anleggsperioden forsterke negativ påvirkning og 
forringe kvaliteten på området. I driftsfase, etter arrondering av terreng og ny vegetasjon vil området 
kunne ha samme bruk som i dag. D15 er avsatt i gammelt løsmassetak og skog- og myrområder i 
Hårvik. I anleggsperioden vil deponiet forsterke anleggsperioden og medføre kvalitetsforringelse for 
brukere av området.   
 
Permanent deponi D 13 på begge sider av tunellportalen skal arronderes og benyttes for tilbakeføring 
av terreng over lang portal. Sammen med god landskapstilpasning vil det også bidra til å sikre passasje 
for rein langs foten av Ulvikfjellet. Muligheten for utfart til Hårvikhalsen/ Sætertind og opp Håkadalen 
skal opprettholdes i de periodene av anleggsfasen dette er mulig.  
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Kulturmiljø 
Riggområde i Hårvik kommer i konflikt med kulturminneverdier i kulturmiljøet Sæter. I Sæter forventes 
Id 1852 103 1, 4 og 8 og berøres direkte av tiltaket og står følgelig i fare for å skades og/eller 
ødelegges. Dette dreier seg om enkeltminner tilknyttet områdets gårdsbosetning som ikke er fredet. 
Deponiene D13 og 15 berører ikke kulturminneverdier direkte.  
 

Naturmangfold 
Deponi D13 nederst i Håkadalen og på begge sider av portalområdet for tunellpåhugg Ø, vil påvirke 
noe rikmyr, som kan føre tilslamming og forringet/ ødelagt leveområde for vannlevende organismer. 
Det samme gjelder for deponi D15 i Hårvik. Deponiet nederst i Håkadalen bør flyttes lengre øst for å 
redusere avrenning til myr. Deponiet i Hårvik bør trekkes bort fra elva, og gode rensedammer bør 
etableres og følges opp. Ved Sæter/Kleivberget legges veien og riggområde for tunellpåhugg nær 
strandsonen, men ovenfor dagens veg. I anleggsfasen er det fare for utslipp knyttet til tilførsler av 
partikler til bekk og havet nedstrøms anleggsområdet, samt uhellsutslipp til grunnvannsreservoarer og 
overflatevann under arbeidet. Drifts- og drensvann fra tunellen inneholder normalt også uomsatt 
sprengstoff (nitrogenforbindelser) og kan ha meget høy pH (tunelldrivevannet). Det forutsettes i 
omfangsvurderingen at vannet ledes via sedimenteringsbasseng og oljeutskilling.  
 

Massedeponi i nedre del av Håkadalen er flyttet lengre øst for å unngå det meste av rikmyr.  
Det er i plankartet avsatt en buffersone mot vassdragene Ulvikelva og Haubakkelva. Bestemmelsene 
ivaretar også tilstrekkelig avstand mellom elvene og område for rigg- og anlegg, og landkar på bru.   

Naturressurser 
Deponi D13 vil hovedsakelig beslaglegge areal som i dag består av myr og impediment skog. Deponi 
D15 vil beslaglegge areal bestående av løvskog av middels bonitet, samt myr og allerede opparbeidet 
areal (gammelt massetak). 
 
Statens vegvesen vil inngå dialog med eier av det tidligere masseuttaket i Hårvika. Det er lite 
hensiktsmessig med drift av eksisterende tidligere massetak, som i hovedsak blir liggende i traseen for 
ny E10. 

7.15 Grunnforhold 
 
Forhold rundt tunellpåhugg 

Generelt gjelder at begge påhuggsområder må arbeidssikres før arbeidet med selve tunell og 
forskjæringer tar til. Dette skyldes i første rekke at løse steinblokker kan falle ut. Alle forskjæringer skal 
sikres som bergskjæringer. 

I dette området er det kartlagt berggrunn og kvartærgeologi ved begge påhuggsområdene og over 
fjellet mellom disse. Det er også utført totalsonderinger, dvs boring for å kartlegge løsmassedyp. Disse 
viser 9 – 30 meter til berg ved påhugg Ø og 1-5 meter til berg ved påhugg Å.  

Det forventes ikke spesielt kompliserte og/eller utfordrende anlegg- og byggeforhold tilknyttet 
tunellen. Middels bratt terreng med store steinblokker i begge påhuggsområdene utgjør en potensiell 

steinsprang- og steinskredfare. For å unngå utløsning av dette må området sikres før selve 
anleggsarbeidet starter. Dette gjøres ved at man fjerner og/eller stabiliserer steinblokkene. 

Geologi 

Geologiske kartlegginger tilsier at det kan forventes dårlig eller svakt berg der det er lite 
bergoverdekning, og i tilknytning til svakhetssoner og passering under vannårer eller vann. Under 
driving og bygging i slike områder i tunellen må det legges opp til tung sikring.  
 
Geotekniske tiltak 
 
Det er funnet en del torv på strekningen, spesielt vest for Ulvikfjellet. Denne må fjernes før etablering 
av ny veg. Det forventes ellers ikke spesielle geotekniske utfordringer på denne strekningen. Endelig 
design for fyllinger og skråninger beskrives i den geotekniske rapporten.  

7.16 Skred- og drivsnøforhold 
E10 er planlagt skredsikkert i tunell gjennom Ulvikfjellet. På veg ute i dagen, og i sidebratt terreng, er 
det viktig å etablere romslige grøfter langs innerkant av vegen for plass til brøytesnø, god drenering og 
ta høyde for framtidige klimaendringer i ett villere og våtere klima med mer flom og skred. Langs 
bekkeløp må en også forvente mer flom- og sørpeskred som krever romslige rør og kulverter, eventuelt 
bruer. I større åpne områder for eksempel med myr er det en fordel at vegen ligger mest mulig på 
fylling for å redusere drivsnø på vegen. Generelt vil ny E10 parsell 9 gi en betydelig reduksjon i 
skredfare i forhold til dagens skredutsatte strekning i Ulvik. 

7.17 Elkraft 
Omlegginger og endringer av høyspent overførings- og forsyningsanlegg tilhørende kabelselskap og 
Statnett (HSP) må påregnes i både Fiskefjord og Kongsvik.  

7.18 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 9 

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. 
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Det er forholdsvis mange ulykker på strekningen; 32 ulykker på 38 år. Ulykkene er både utforkjøring på 
høyre og venstre side, påkjørsel bakfra, møteulykker og påkjørsel av syklende, gående, parkert kjøretøy 
og dyr. Det er involvert motorsykkel i en ulykke. 

For å bøte på utforkjøringer er det blant annet satt opp rekkverk langs store deler av strekningen Sæter 
– Hårvik.  Dersom veganlegget bygges etter dagens standard og normaler, vil nytt veganlegg ikke 
medføre noen utstrakt risiko. Vegen, tunellen 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 

Av hendelser på vegen som i dag, og for ny veg kan utgjøre en risiko, er reintrekk og vilt i områdene 
Kongsvik og strekningen Sæter – Hårvik. I området ved Hårvik er det også reinutsettingsområde.  
Miljøoppfølgingsprogram i bestemmelsene sikrer vurdering av tiltak som gjerding på oversiden av og 
langs ny E10 for strekningen Sæter – Hårvik. 

Friluftsområder og utmark på oversiden av ny E10 utgjør også en risiko. Avbøtende tiltak i plan er flere 
gangkulverter som sikrer tilgjengelighet til oversiden av vegen. I tillegg er det tilsammen etablert tre 
driftsavkjørsler som ivaretar tilgang til utmark, skogteiger, vannverk og reinbeiteområder.  

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. 

For utfyllende beskrivelse av risiko og sårbarhet vises til rapport fra ROS-analyse. 

 

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.  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 med og i tuneller.  Arbeid nær knutepunkt 
ved skole. Bratt sideterreng. Arbeid på og ved bru. 

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 – ved kryss, med 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. Høyspent i jord ved Hårvik. 

 

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 3: Innspill til YM-plan 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy  Ingen bygninger er registrert innenfor rød eller gul 
støysone.  Det er derfor ikke behov for støyreduserende 
tiltak.  

Geologi/ skredfare  Ved begge påhuggsområdene for Ulviktunellen (Ø og Å) er 
det en del løse blokker som utgjør potensiell steinsprang- 
og steinskredfare. Før anleggsarbeidet starter må 
steinblokkene fjernes og/ eller stabiliseres.  
 

 Geologiske kartlegginger tilsier forventet dårlig eller svakt 
berg der det er lite bergoverdekning og i tilknytning til 
svakhetssoner og passering under vannårer eller vann. 
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Under driving og bygging i slike områder i tunellen må det 
legges opp til tung sikring.  

 
 Det vises også til vedlegg, geoteknisk rapport for 

tunellpåhugg Ø-Å 50831-GEOT-016.    

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). 

 

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

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

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

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

 Unngå skader på høyere vegetasjon. 

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

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

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

 Kontraktsfeste Grønn time med opplæring av 
anleggspersonell ved oppstart bygging.  

Nærmiljø og friluftsliv  Opprettholde muligheten for utfart i Håkadalen og 
Hårvikhalsen i anleggsfasen.  

Naturmangfold  Det må sikres en buffersone med eksisterende 
vegetasjon mellom vassdrag og deponi. Ved Ulvikelva 
bør slik buffer være minimum 20 meter. 

 Der ny E10 krysser Ulvikelva bør bru konstrueres slik at 
det blir minst 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  Dersom beslag av jordbruksareal er unngåelig, bør 
jordbruksjord ivaretas under anleggsarbeid og tilbakeføres 
etter endt anleggsarbeid.  

 Ved tunell i Ulvik (tunellpåhugg Ø) etableres viltgjerde som 
leder reinen over tunellportalen.  

 

9 Oversikt over innspill i forbindelse med varsel om reguleringsplanstart.  

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

 

Innspill fra berørte i Tjeldsund kommune 

Mimenr Dato Avsender Gnr/Bnr Sak Svar  

15/2008
36-11 

09/11-15 Unni og Martin 
Johansen 
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 
vannverk er ivaretatatt. 
Eksisterende 
driftsavkjørsler er 
ivaretatt eller erstattet 
med annen avkjørsel. 

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.  

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen
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15/2008
27-14 

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

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

vises til fastsatt 
planprogram og 
trasevalg, datert 
10.09.15. 

 
 
 
 
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 fra Tjeldsund kommune 28/10-15 Kommentar SVV 
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. Skal ivaretas, men mulig flere samlet. Det er et 
mål om å ha så få avkjørsler som mulig når det lages nye 
veger, da ulykkesrisikoen er lavere med færre avkjørsler 

3. Avkjørsel til Kongsvik og Hårvik/Sæter.  3. Tas til følge. Avkjørsel/ kryssløsning fra ny E10 til Kongsvik 
og Hårvik/ Sæter er ivaretatt 

4. Trafikksikkerhet – elgtråkk og sykkelskolen i 
Kongsvik. 

4. Tas til følge. Ny E10 kommer ikke i konflikt med 
sykkelskolen i Kongsvik. Slake vegskuldre og tilstrekkelig 
lange tunellportaler sikrer elgtråkk. 

5. Ivaretagelse av kollektivtransport med busstopp langs 
hele veien. 

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

 
6. Ivaretagelse av private brønner/vannverk. 

 

6. Tas til følge. Der eksisterende vannforsyning blir berørt, vil 
alternativ vannforsyning bli avklart ved utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag/videre prosjektering. 

 
7. Beredskap i tuneller.  
 

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

8. Støytiltak 8. Tas til følge. Det er utarbeidet støyrapport med 
støyberegninger som beskriver evt. støytiltak for 
støyfølsom bebyggelse langs vegparsellen. 

9. Fyllmasse – deponiområder 9. Tas til følge. Plankart, bestemmelser og formingsveileder 
ivaretar en god tilpasning til terreng og omgivelser. 

10. Gang og sykkelvei etableres gjennom hele 
kommunen. 

10. Tas delvis til følge. Eksisterende E10 blir lokalveg og kan 
benyttes også for gående og syklende. Det etableres gang- 
og sykkelvei fra Kongsvik skole til kryss med 
kollektivknutepunkt i kryss ny E10/ påkoblingsveg dagens 
E10. 

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

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

 

 

 10 Grunneierliste 

Parsellnr. Kommunenr. Gnr. Bnr. 
9 1852 67 64 
9 1852 68 1 
9 1852 68 2 
9 1852 68 3 
9 1852 68 6 
9 1852 68 10 
9 1852 68 13 
9 1852 68 14 
9 1852 68 23 
9 1852 68 46 
9 1852 69 2 
9 1852 69 3 
9 1852 69 4 
9 1852 69 5 
9 1852 70 1 
9 1852 70 2 
9 1852 70 3 
9 1852 70 4 
9 1852 70 6 
9 1852 70 7 
9 1852 70 8 
9 1852 70 11 
9 1852 70 12 
9 1852 70 13 
9 1852 70 14 
9 1852 70 15 
9 1852 70 17 
9 1852 70 18 
9 1852 70 19 
9 1852 70 21 
9 1852 70 22 
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9 1852 70 27 
9 1852 70 29 
9 1852 70 30 
9 1852 70 31 
9 1852 70 34 
9 1852 70 36 
9 1852 70 37 
9 1852 70 38 
9 1852 70 40 
9 1852 70 45 
9 1852 70 50 
9 1852 70 51 
9 1852 70 52 
9 1852 70 53 
9 1852 70 57 
9 1852 71 1 
9 1852 71 3 
9 1852 71 4 
9 1852 71 5 
9 1852 71 6 
9 1852 71 7 
9 1852 71 8 
9 1852 71 9 
9 1852 71 10 
9 1852 71 11 
9 1852 71 12 
9 1852 71 13 
9 1852 71 14 
9 1852 71 16 
9 1852 71 17 
9 1852 71 18 
9 1852 71 19 
9 1852 71 20 
9 1852 71 21 
9 1852 71 22 
9 1852 71 23 
9 1852 71 27 
9 1852 71 28 
9 1852 71 29 
9 1852 71 42 
9 1852 71 43 
9 1852 71 48 

9 1852 71 56 
9 1852 71 59 
9 1852 71 60 
9 1852 71 61 
9 1852 71 62 
9 1852 71 63 
9 1852 71 64 
9 1852 71 65 
9 1852 71 66 
9 1852 71 67 
9 1852 71 68 
9 1852 71 69 
9 1852 71 71 
9 1852 71 77 

 

 

11 Vedlegg 

1. Reguleringsplankart 
2. Reguleringsbestemmelser 
3. Illustrasjonshefte 
4. Rapport fra ROS-analyse 
5. Formingsveileder Hålogalandsvegen 
6. Konsekvensutredninger Hålogalandsvegen 
7. Geoteknisk datarapport, strekningen Kongsvik – Hårvik parsell 9, tunellpåhugg ZÆ 

Kongsvikdalen – Kongsvik, tunellpåhugg A-B Hårvik – Årbogen 
8. Merknader fra sektormyndigheter og kommuner mottatt ifm reguleringsplanstart 

Hålogalandsvegen 
 
 

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 
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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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