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Forord 
 
 
I forbindelse med planlagt oppgradering av dagens E10, RV 83 og RV 85 mellom 
Sigerfjordkrysset i Sortland kommune, Ruggevika i Harstad kommune og Snubba i Evenes 
kommune, kalt Hålogalandsvegen, utarbeider Statens Vegvesen en reguleringsplan med 
tilhørende konsekvensutredning for dette prosjektet. Konsekvensutredningen har som 
formål å belyse de konsekvenser de planlagte tiltakene har på en rekke fagtema knyttet til 
miljø og samfunn.  
 
På oppdrag for Statens Vegvesen har Sweco fått i oppdrag å utrede flere fagtema, deriblant 
de planlagte tiltakenes konsekvens på nærmiljø og friluftsliv. Dette dokumentet utgjør 
fagrapporten for dette temaet, og belyser de konsekvenser de planlagte tiltakene har på 
momenter innenfor fagtemaet som kreves utredet etter det fastsatte planprogrammet.  
 
I forbindelse med denne utredningen takker Sweco alle som har bidratt med informasjon 
om områdene, og for godt samarbeid med Statens Vegvesen og Rambøll. 
 
 
Trondheim 06.april 2016 (oppdatert 17.10.2016) 
 

 
 
Lars Erik Andersen 
 
 
 
 
 



  

 Feil! Fant ikke referansekilden. 
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1 Sammendrag 
Denne utredningen har som mål å belyse tiltakets konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv 
på de aktuelle strekningene på E10, Rv.83 og Rv.85 i kommunene Sortland, Kvæfjord, 
Lødingen, Tjeldsund, Harstad Skånland og Evenes. Videre følger sammendrag fra 
utredningene i hver av disse kommunene. 

1.1 Sortland kommune 
Verdier 

Undersøkelsesområdet i Sortland kommune følger den eksisterende riksveien som 
hovedsakelig er gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt næringstransport. 
Generelt preges parsellen av noe nærhet til spredt bebyggelse (i hovedsak utenfor tiltakets 
influensområde) ved Sigerfjord i vest. Dette medfører at det er noe tilrettelegging for utfart 
fra bebyggelsen, gjennom undersøkelsesområdet, og videre nordover mot 
Kjerringnesdalsvatnet, Kollen, Blåheia og Middagstinden, sommer og vinter. Her er også 
en rasteplass som brukes i stor grad av personer på gjennomfart. I midtre deler ligger 
Kjerringnesdalsvatnet som er brukt av flere brukergrupper. Her starter også utfart til Galten 
som er et populært turmål sør for riksveien. Østlig del av parsellen går gjennom 
Sørkelivdalen med gode landskapskvaliteter. Her er det noe bebyggelse utenfor 
influensområdet. Områdene uten bebyggelse brukes til spredt jakt på storvilt og småvilt, 
men skiller seg ikke særskilt ut verdimessig. Øst for kommunegrensen ved avkjørsel til 
Fv.822 er det utfartsparkering for turgåere til DNTs løypenett i attraktive friluftslivsområder 
av stor verdi. 

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens Rv.85. 
Anleggsarbeider med medfølgende massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, 
noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre 
økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. Det forventes at boliger 
og friluftslivsområder rundt Kjerringnesdalsvatnet tidvis blir negativt påvirket av støy fra 
anleggsarbeidene. Kulvertene under veien vil være tidvis stengt, noe som hindrer trygg 
passasje for brukere av disse. Anleggsarbeidet vil virke negativt for brukere av 
utfartsparkeringen ved kommunegrensen og ved stoppesteder for utfart til andre områder. 

Avlastet veg 

Det er ingen veier som blir bli avlastet og /eller nedklassifisert som følge av tiltakene i 
Sortland kommune. 

Virkninger i driftsfase  

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende vei til bedre standard, som medfører noe 
utvidelse av veien i forhold til dagens vei. Ny vegtrasé lokaliseres overlappende med eller 
svært nær eksisterende vei og vil medføre mindre arealbeslag i forbindelse med 
breddeutvidelsen. Tiltaket vil ikke fremstå som et nytt fremmedelement i området. For 
brukere av friluftslivsområdene og rekreasjonsområder på strekningen vil tiltaket i stor grad 
fremstå som i dagens situasjon. Avkjørsler og driftsavkjørsler skal begrenses eller saneres 
på hele strekningen, noe som begrenser mulighetene for å stanse/parkere for videre utfart. 
Dette gjelder spesielt mulighet for parkering for utfart til Galten. Ingen boliger vil bli betydelig 
påvirket av det nye tiltaket.  
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Planlagte massedeponier vil medføre arealbeslag og betydelig negativ påvirkning på 
omgivelsene i anleggsfasen. Det forventes ikke at deponiene vil endre bruken av områdene 
i driftsfasen.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 1-1. 

Tabell 1-1. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Sortland. 

Sortland 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
1-1  
Sigerfjord N 1 

Liten Ingen Ubetydelig  

1-2  
Sigerfjord N 2 

Middels  Ingen Ubetydelig  

1-3  
Sigerfjord – Rasteplass 

Middels Ingen Ubetydelig  

1-4  
Kjerringnesdalsvatnet 

Middels Ingen Ubetydelig  

1-5  
Galtbekken – Galten 

Middels Middels 
negativt 

Middels 
negativ 

 

1-6  
Sørkleivdalen 

Liten Ingen Ubetydelig  

1-7  
Sigerfjordtunnelen Syd 

Liten Ingen Ingen  

1-8  
Kommunegrense - 
Utfartsparkering 

Stor Lite 
negativt 
 

Liten / 
middels 
negativ 

 

1-9  
Deponi - Kjerringnes 

Liten Middels 
negativt 

Liten negativ  

Samlet konsekvens Sortland kommune Liten negativ  

 

Tiltaket vil medføre noe negativ påvirkning i form av støy og forstyrrelser i anleggsfasen, 
men dette vil i hovedsak normaliseres i driftsfasen.  Samlet konsekvens settes dermed til 
liten negativ. 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Tilrettelegging for midlertidig utfartsparkering i anleggsperioden for utfart fra 
parkeringsplass ved kommunegrensen til Kvæfjord. Reduserer negativt omfang i 
anleggsfasen. 

• Etablering av utfartsparkering ved Galtbekken. Konsekvens reduseres til ingen 
konsekvens. 

• Tiltak for å sikre trygg overgang over vei for turgåere fra utfartsparkeringen øst 
for Sigerfjordtunnelen til DNTs løypenett. Reduserer konsekvens til ingen 
konsekvens. 
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1.2 Kvæfjord kommune 

Verdier 

Undersøkelsesområdet i Kvæfjord kommune følger i hovedsak eksisterende Rv.85 mellom 
kommunegrensene til Sortland i vest og Lødingen i øst. Området knyttet til den 
eksisterende riksveien er hovedsakelig gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt 
næringstransport, men inkluderer også noe randbebyggelse og friluftslivsområder. Det er 
spredt bebyggelse fra Langvassbukta til Gullesfjordbotn.  Tettstedene Langvassbukt og 
Våtvoll har flere boliger for både fastboende og tilreisende, der spesielt sistnevnte har en 
rekke gode kvaliteter for fagtemaet. Områder rundt Langvatnet og Gullesfjordbotn har flere 
brukergrupper knyttet til friluftsliv, og Gullesfjordbotn og Løbergsbukta er mye brukte 
utgangspunkt for turer til attraktive turområder. Lakselva i Gullesfjordbotn og Langvatnet er 
anadrome og attraktive fiskelokaliteter. 

Virkninger i anleggsfasen 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens Rv.85. 
Anleggsarbeider med medfølgende massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, 
noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre 
økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. Riggområder i 
Langvassbukta og Løbergsbukta vil forsterke omfanget her.  

Avlastet vei 

Veien mellom Våtvoll og Løbergsbukta vil bli omklassifisert og avlastet. Det er ikke planlagt 
tiltak på denne. 

Virkninger i driftsfasen 

De planlagte tiltakene på Rv.85 og E10 i Kvæfjord kommune vil i hovedsak berøre områder 
tilknyttet dagens veitrasé, og påvirkningen blir derfor ubetydelig på store deler av 
strekningen. Unntakene er Bømarka og Våtvoll der trafikkavlastning av eksisterende vei vil 
forbedre forholdene rundt bebyggelsen i driftsfasen, samt Løbergsbukta og Langvassbukta 
der tiltakene vil kunne forringe forholdene for brukere av områdene. Enkelte andre områder 
blir også påvirket i noen grad. Planlagte massedeponi forventes ikke å påvirke bruken av 
verdifulle områder i betydelig grad. 

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 1-2. 

Tabell 1-2. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Kvæfjord kommune. 

Kvæfjord kommune 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
2-1 
Litjevatnet 1 

Liten - 
middels 

Ingen Ubetydelig  

2-2 
Litjevatnet 2 

Liten Ingen Ubetydelig  

2-3 
Langvatnet 

Middels Lite 
negativt 

Liten negativ  

2-4 
Langvassdalen 

Liten Lite 
negativt 

Ubetydelig – 
liten negativ 

 

2-5 
Hinnøysenteret 

Middels -stor Lite - 
middels 
negativt 

Liten – 
middels 
negativ 
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2-6 
Langvassbukta 

Liten - 
middels 

Ingen Ubetydelig  

2-7 
Langvassbukta – Våtvoll 

Liten Ingen Ubetydelig  

2-8 
Bømarka 

Liten – 
middels 

Middels 
positivt 

Liten – 
middels 
positivt 

 

2-9 
Våtvoll 

Middels Middels 
positivt 

Liten – 
middels 
positivt 

 

2-10 
Våtvoll vest 

Liten - 
middels 

Middels 
negativt 

Liten – 
middels 
negativ 

 

3-1 
Våtvoll- Løbergsbukta 

Liten Middels 
positivt 

Liten positiv  

3-2 
Løbergsbukta 

Middels - Stor Lite - 
middels 
negativt 

Liten - 
middels 
negativ 

 

3-3 
Løbergsbukta – 
Gullesfjordbotn 

Liten Intet Ubetydelig  

3-4 
Gullesfjordbotn 

Middels - Stor Intet Ubetydelig  

3-5 
Gullesfjordbotn – Grense 
Lødingen 

Liten Lite positivt Liten positiv  

Samlet konsekvens Kvæfjord kommune Ubetydelig til 
liten negativ 

 

 

Tiltaket vil medføre noe endret bruk av områdene i anleggsfasen, mens det ikke tilfører noe 
vesentlig fremmedelement i driftsfasen.  Samlet konsekvens settes dermed til ubetydelig 
til liten negativ konsekvens. 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Tilpasse anleggsperioden til høysesong for Gullesfjordbotn camping. Redusere 
negativt omfang i anleggsfasen. 

• Tilrettelegge for tilkomst til områder i Løbergsbukta. Redusere negativt omfang i 
anleggsfasen. 

• Etablere særskilte støytiltak for å redusere støybelastning i Kanstadbotn. 
Reduserer konsekvens til liten konsekvens. 

• Tilrettelegging for atkomst til alle hytter på begge sider av veien nord for 
Langvatnet. Reduserer konsekvens til ubetydelig negativ konsekvens. 

• Etablere særskilte støyreduserende tiltak for å redusere støybelastning på 
eldresenteret og andre områder i Langvassbukt. Reduserer konsekvens til liten 
konsekvens. 
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1.3 Lødingen kommune 
Verdier 

Undersøkelsesområdet i kommunen følger i hovedsak eksisterende E10 fra 
kommunegrensen i vest til Fiskefjorden, der strekningen fra Kanstadbotn til 
Kåringenkrysset er inkludert som avlastet vei. Området knyttet til den eksisterende 
europaveien er hovedsakelig gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt 
næringstransport, men inkluderer også noe randbebyggelse og friluftslivsområder. Det er 
spredt bebyggelse fra Kanstadbotn til Kanstad og Kåringenkrysset til Fiskefjorden med 
boliger og tilhørende uteområder for både fastboende og tilreisende. Områdene innover 
mot Kanstadeidet og ved Storvollvatnet er populære, helårs utfartsområder for brukere i 
alle aldre. Forvika, Kanstadbotn og Kåringen er noen av flere velbrukte utgangspunkt for 
turer inn mot attraktive turområder. 

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E10. 
Anleggsarbeider med medfølgende massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, 
noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre 
økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. Stor aktivitet i 
Kanstadbotn vil medføre betydelig påvirkning for brukerne her. Tilgangen til utfartsområder 
fra dagens utfartsparkeringer kan bli tidvis redusert i perioden. Deponiene vil medføre 
betydelig støy og barrierevirkning i anleggsfasen, og spesielt vil dette tidvis endre bruken 
av enkelte områder rundt Kanstadbotn. 

Avlastet veg 

Etter åpning av tunnelen mellom Kanstadbotn og Fiskefjorden vil dette bli den naturlige 
gjennomfartsåren i denne delen av kommunen. Dagens E10 på strekningen blir dermed 
avlastet. Det er planlagt utbedring av veistrekningen fra Kåringenkrysset til Fiskefjorden. 

Virkninger i driftsfase  

Det meste av den nye veitraséen lokaliseres overlappende med eller svært nær 
eksisterende vei, og her vil det kun bli mindre arealbeslag i forbindelse med 
breddeutvidelsen. Her vil ikke tiltaket fremstå som et nytt fremmedelement i området, og 
bruken opprettholdes. I Kanstadbotn vil tunnelpåhugget og nye kryssløsninger 
representere et inngrep i et lite område med flere fritidsboliger og noe fastboende, og det 
forventes noe kvalitetsforringelse av disse områdene. Trafikkavlastningen på dagens 
strekning mellom Kanstadbotn og Fiskefjorden vil representere en forbedring av dagens 
situasjon for nærmiljø og friluftsliv. Det tilrettelegges med utfartsparkeringer ved blant annet 
Kanstadeidet, Storvollvatnet og Forvika som vil forbedre forholdene for utfart i forhold til 
dagens situasjon.  

Ingen av de planlagte deponiene beslaglegger areal som er av betydelig verdi for 
fagtemaet.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 1-3. 
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Tabell 1-3. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Lødingen kommune. 

Lødingen kommune 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
4-1 
Kanstadeidet 

Stor Lite – middels 
positivt 

Middels positiv  

4-2 
Kanstadbotn N 

Middels Middels negativt Middels 
negativ 

 

5-1 
Kanstadbotn sør 

Liten – 
middels 

Lite positiv Liten positiv  

5-2 
Utfartsparkering 
Kanstadbotn 

Middels – 
stor 

Lite positivt Liten positiv  

5-3 
Kanstadbotn - Kanstad 

Liten – 
middels 

Lite positivt Liten positiv  

5-4 
Kanstad 

Middels Lite positivt Liten positiv  

5-5 
Kanstad - Daltun 

Liten Lite positivt Ubetydelig  

5-6 
Daltun 

Middels 
til stor 

Lite positivt Liten positiv  

5-7 
Daltun - Kåringenkrysset 

Liten Lite positivt Ubetydelig  

6-1 
Kåringenkrysset 

Liten Middels negativt Liten negativ  

6-2 
Storvollvatnet 

Stor Lite positivt Liten positiv  

6-3 
Kåringsklubben 

Liten – 
middels 

Lite positivt Liten positiv  

6-4 
Lundli 

Middels Lite positivt Liten positiv  

6-5 
Berg 

Liten – 
middels 

Lite positivt Liten positiv  

6-6 
Berg – Djupfest 

Liten Lite positivt Liten positiv  

6-7 
Djupfest 

Middels Lite negativt Liten negativ  

7-1 
Djupfest – Fiskøya 

Liten Lite positivt Liten positiv  

7-2 
Fiskøya 

Liten til 
middels 

Lite positivt Liten positiv  

7-3 
Fiskøya – Forvika 

Stor Middels positivt Middels positiv  

7-4 
Forvika – Fiskefjorden 

Liten Lite positivt Liten positiv  

7-5 
Kobbeneset 

Liten til 
middels 

Lite positivt Liten positiv  

Samlet konsekvens Lødingen kommune Liten positiv  

 

Tiltaket vil medføre noe endret bruk av områder tilknyttet eksisterende E10 i anleggsfasen. 
På det meste av strekningen vil tiltaket ikke fremstå som noe vesentlig fremmedelement i 
driftsfasen, eller endre bruken i områdene. Trafikkavlastning av eksisterende vei, og 



  

   

 
 

7 (138) 
 

 
 
 

RAPPORT 
HÅLOGALANDSVEGEN – NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

 

 

etablering av utfartsparkering bidrar med positive kvaliteter. Samlet konsekvens settes 
dermed til liten positiv.  

Viktigste avbøtende tiltak 

• Sikre at anleggsarbeidene ikke hindrer utfart til Kanstadeidet, Storvollvatnet og 
Forvika. Reduserer negativ konsekvens i anleggsfasen. 

1.4 Tjeldsund kommune 
Verdier 

Undersøkelsesområdet i Tjeldsund kommune har flere gode kvaliteter for både nærmiljø 
og friluftsliv. Det er randbebyggelse på store deler av strekningen med boliger og tilhørende 
uteområder for fastboende og tilreisende. Fiskefjorden og Kongsvik er tettsteder med flere 
viktige elementer for fagtemaet, der spesielt sistnevnte innehar gode kvaliteter for flere 
aldersgrupper, deriblant barnehage og skole. Undersøkelsesområdet har nærhet til både 
sjø og fjell og innehar derfor viktige friluftslivsområder for flere brukergrupper. Fiskefjorden 
er populær for fritidsfiske fra båt, og botn av fjorden er populært utgangspunkt for turgåere. 
Kongsvikdalen brukes av en rekke brukergrupper i alle aldre til friluftsliv og rekreasjon, og 
er også utgangspunkt for turer videre innover dalen. Området har blant annet lysløype og 
benyttes innen undervisning for skolen og barnehagen. Håkadalen, Ulvikfjellet og 
Hårvikhalsen benyttes også av turgåere, mens områdene tilknyttet Ulvika og Balstad er et 
annet populært utfartssted for flere brukergrupper. 

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak være knyttet til støy, forstyrrelser og 
barrierevirkninger, som vil medføre tidvis kvalitetsforringelse av områdene. Aktiviteten vil 
være betydelig i lengre tidsrom i utfartsområdene tilknyttet Fiskefjorden, Kongsvikdalen, 
Håkadalen og Hårvikhalsen, og disse områdene vil få redusert verdi for brukergruppene. 
Bebyggelsen i Fiskefjorden, Kongsvik og på strekningen Ulvik – Hårvika vil også tidvis bli 
belastet med støy og forstyrrelser. Anleggsarbeidene vil medføre betydelig mer tungtrafikk 
og det forventes midlertidige omkjøringer, noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i 
området. 

Avlastet veg 

Dagens E10 på strekningen blir trafikkavlastet. Det er ikke planlagt vesentlige tiltak på 
denne. 

Virkninger i driftsfase  

De planlagte tiltakene i Tjeldsund kommune legges i helhet i ny trasé i forhold til dagens 
E10, og 10 km planlegges i tunnel. Den nye traséen vil medfører betydelig trafikkavlastning 
på dagens E10, noe som vil representere en forbedring av kvalitetene for nærmiljø og 
friluftsliv. Dette inkludere blant annet viktige boligområder med tilhørende lek- og 
rekreasjonsområder i Kongsvika, utfartsområder i Ulvika og deler av bebyggelsen i 
Fiskefjorden.  På strekningen fra Birkeland til Hårvika vil veien bli lagt i overkant av de 
bebygde områdene, noe som medfører vei på begge sider av eiendommene. Dette kan 
påvirke brukerne her i varierende grad. Generelt på strekningen vil veien i dagen trekkes 
innover i terrenget i forhold til dagens E10, noe som vil gjør at viktige friluftslivsområder i 
Kongsvikdalen, Fiskefjorden, Håkadalen og Hårvikhalsen, vil bli betydelig negativt påvirket. 
I driftsfasen kan bl.a. støy virke sjenerende for brukere av området. Videre vil 



   

 
 
 

 

8 (138) 
 
RAPPORT 
HÅLOGALANDSVEGEN – NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 
 

 

 

trafikkavlastning på dagens E10 være positivt da støy fra trafikken reduseres. Spesielt i 
Kongsvikdalen vil tiltaket representere et nytt fremmedelement i områder som brukes mye 
av flere brukergrupper, deriblant av skolen og barnehagen. Det legges opp til at tiltaket skal 
opprettholde tilgangen til attraktive områder ovenfor alle de nevnte friluftslivsområdene, og 
det blir etablert utfartsparkering i Fiskefjorden og Hårvikhalsen.  

Det vurderes fem deponier i kommunen, deriblant ett som legges i sjø i Fiskefjorden. 
Deponiene vil medføre negativ støy og aktivitet i viktige friluftslivsområder i Kongsvikdalen, 
og Hårvikhalsen. Det forventes at fisket i Fiskefjorden vil bli mindre attraktivt som følge av 
sjødeponiene.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 1-4. 

Tabell 1-4. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Tjeldsund kommune. 

Tjeldsund kommune 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
8-1 
Botn Fiskefjorden 

Stor Middels negativt Middels 
negativ 

 

8-2 
Fiskefjorden 

Middels Middels til stort 
negativt 

Middels 
negativ 

 

8-3 
Fiskefjord – Lineset 

Liten Lite positivt Liten positiv  

8-4 
Lineset – Taraldsvika 

Middels –
stor 

Lite positivt Liten positiv  

8-5 
Taraldsvika – Kongsvik 

Liten Lite positivt Liten positiv  

8-6 
Kongsvik vest 

Stor Middels negativt Middels 
negativ 

 

8-7 
Kongsvik båthavn 

Stor Intet Ubetydelig  

8-8 
Falkåsen – Tverrholten 

Stor Middels- stor 
negativt 

Stor negativ   

8-9 
Kongsvikdalen 

Stor Middels negativt Middels – stor 
negativ 

 

8-10 
Trafikkskoleområdet 

Stor Lite negativt Liten negativ  

8-11 
Kongsvik øst 

Stor Intet Ubetydelig  

9-1 
Håkadalen 

Middels–stor Middels - stor 
negativt 

Stor negativ  

9-2 
Skoleområdet 

Stor Lite negativt Liten negativ  

9-3 
Nymo - Ulvik 

Middels Lite positivt Liten positiv  

9-4 
Ballstadåsen 

Liten–
middels 

Lite positivt Liten positiv  

9-5 
Strandsonen Ulvik, 
Balstad, Smiberget 

Stor Lite positivt Liten positiv  

9-6 
Ulvik nord 

Liten Lite – middels 
negativt 

Liten negativ  

9-7 
Sæterskaret – Ulvikfjellet 

Middels Middels negativt Middels 
negativ 
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9-8 
Bebyggelse og 
strandsonen Birkeland, 
Sæter, Hårvika 

Middels Intet Ubetydelig  

9-9 
Sæter nord 

Liten Middels negativt Liten negativ  

9-10 
Hansemarka 

Middels Lite – middels 
negativt 

Liten – 
middels 
negativ 

 

9-11 
Hårvika nord 

Middels Middels - stor 
negativt 

Middels 
negativ 

 

Samlet konsekvens Tjeldsund kommune Middels 
negativ 

 

 

Tiltakene vil medføre kvalitetsforringelse av flere viktige friluftslivs- og rekreasjonsområder. 
Trafikkavlastning av dagens E10 vil representere en forbedring av kvalitetene for nærmiljø 
og friluftsliv her. Samlet vurderes tiltakene å medføre middels negativ konsekvens. 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Opprettholde mulighet for utfart til Hårvikhalsen og Håkadalen i anleggsfasen. 
Reduserer negativ konsekvens i anleggsfasen. 

• Unngå deponering i viktige områder for fisk. Hvilke områder dette gjelder vil fremgå 
av fremtidige undersøkelser. Dette vil opprettholde fangst ved fritidsfiske i noen 
grad, men dette avhenger av hvor stor andel slike lokaliteter det er i fjorden, og 
hvor mye som dekkes. Reduksjon av konsekvens er derfor uviss. 

1.5 Harstad kommune 
Verdier 

Undersøkelsesområdet i Harstad kommune følger dagens E10 og Rv.83 mellom Årbogen 
og Ruggevika. Her varierer områdene mellom jordbruk-, skogbruk- og utmarksarealer, 
samt bebyggelse. Der det planlegges ny trasé så legges den noe høyere i terrenget enn 
dagens vei, og berører i hovedsak utmarksarealer av varierende verdi for fagtemaet. 

Bebyggelsen består både av boliger for fastboende og tilreisende, og ligger spredt langs 
det meste av dagens veitrasé. Områdene tilknyttet Årbogen, Gausvika, Kilbotn og Sørvika 
er eksempler på bebyggelse med gode kvaliteter for nærmiljø, der spesielt sistnevnte 
innehar en rekke funksjoner for brukere i alle aldersgrupper, som blant annet skole, 
barnehage og eldrehjem. 

Flere områder er også spesielt viktige for en rekke brukere og bidrar til barns oppvekst og 
utvikling i denne delen av Harstad kommune. Dette gjelder blant annet områdene tilknyttet 
idrettsanleggene ved Årbogen og Kilkameratenes anlegg ved Nordvikmyran.  

På strekningen er det en rekke områder som brukes til friluftsliv og rekreasjon, eller 
fungerer som inngangsportal til andre attraktive friluftslivsområder. Eksempler på dette er 
områdene opp mot Hårvikhalsen, Gausvika, inngangsportaler til Vollstadheia og ved 
Kilkameratenes idrettsanlegg. Sandtorgholmen trekkes frem som et område med 
symbolverdi for denne delen av kommunen. Det er også en rekke stier og driftsveier, spredt 
fordelt langs undersøkelsesområdet, som brukes i varierende grad til utfart.  
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Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak være knyttet til støy, forstyrrelser og 
barrierevirkninger, som vil medføre tidvis kvalitetsforringelse av flere områder av verdi for 
nærmiljø og friluftsliv. Fra Fauskevågen og nordover følger den nye traséen dagens Rv.83, 
og her vil anleggsperioden medføre midlertidige omkjøringer, noe uoversiktlig trafikkbilde 
og økt aktivitet i området. Der veien legges i ny trasé vil anleggsarbeidene bidra negativt 
både støymessig, gjennom det visuelle og ved barrierevirkning, og tiltaket vil fremstå som 
et fremmedelement som vil endre bruken her. Verdifulle områder ved Årbogen og Gausvik 
er eksempler på områder som vil bli berørt av dette. 

Det planlegges 10 massedeponier i kommunen, der disse vil medføre negativ støy og 
aktivitet i områder av verdi for fagtemaet, deriblant i Årbogen, Gausvika og Fauskevåg. 
Dette kan medføre endret bruk av disse områdene i anleggsperioden, men det forventes 
at dette normaliseres i driftsfasen. Den gamle idrettsbanen vil benyttes som deponiareal i 
anleggsfasen. Dette medfører at arealet ikke kan brukes som i dag.  

Avlastet veg 

Dagens strekning mellom Hårvika og Fauskevåg vil bli betydelig trafikkavlastet. Det er 
ikke planlagt tiltak denne strekningen.  

Virkninger i driftsfase  

Tiltaket vil medfører betydelig trafikkavlastning på deler av dagens E10 og Rv.83 mellom 
Hårvika og Ruggevika. Dette vil representere en forbedring av kvalitetene for nærmiljø og 
friluftsliv, og spesielt randbebyggelsen på strekningen vil bli positivt påvirket av dette. 
Strekningen fra Fauskevåg til Ruggevika vil i hovedsak overlappe eller gå svært nær 
eksisterende vei, og vil medføre mindre arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen. 
Tiltaket vil i hovedsak ikke fremstå som et nytt fremmedelement i disse områdene, eller 
endre bruken av disse.  

I de søndre deler av undersøkelsesområdet, frem til Fauskevåg, legges den nye traséen 
høyere i terrenget enn dagens vei, og vil representere et nytt fremmedelement for brukere 
her. Blant annet gjelder dette i områdene tilknyttet bebyggelse og idrettsplassen på 
Årbogen og videre mot Hårvikhalsen, der tiltaket vil medføre kvalitetsforringelse. Det 
tilrettelegges med å opprettholde tilgangen til friluftslivsområdene vest for den planlagte 
veien ved å anlegge kulverter. Det er planlagt at deponi på den gamle idrettsplassen i 
Årbogen skal planeres og tilbakeføres til opprinnelig formål etter endt anleggsperiode.  

Flere stier og driftsveier vil likevel bli avstengt og miste sin funksjon, og mulighetene for 
utfart blir dermed begrenset til enkelte kulverter spredt fordelt på strekningen. Viktige 
områder for nærmiljø og friluftsliv som Kilkameratenes anlegg ved Nordvikmyran og 
Sørvika forventes ikke å bli betydelig påvirket av tiltaket.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 1-5. 

Tabell 1-5. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Harstad kommune. 

Harstad kommune 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
10-1 
Hårvika – Sandtorg 

Liten Middels 
positivt 

Liten positiv  
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10-2 
Sandtorg 

Middels – stor Middels 
positivt 

Middels positiv  

10-3 
Raudskjær 

Liten – middels Middels 
positivt 

Liten – 
middels positiv 

 

10-4 
Årbogen 

Middels - stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ 

 

10-5 
Årbogen idrettsplass 

Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ 

 

10-6 
Hårvikhalsen 

Middels – stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ 

 

10-7 
Årbogen - Haukebø 

Liten – middels Intet Ubetydelig  

10-8 
Haukebø 

Middels Intet Ubetydelig  

10-9 
Gausvik 

Stor Middels 
positivt 

Middels positiv  

10-10 
Gausvikvatnet 

Middels- Stor Lite negativt Liten negativ  

10-11 
Gausvik - Tjeldsundbrua 

Liten Middels 
positivt 

Liten positiv  

11-1 
Tjeldsundbrua - Brattland 

Liten Middels 
positivt 

Liten positiv  

11-2 
E-10: Brattland Vollstad 

Middels Lite negativt Liten negativ  

11-3 
Brattland- Sørvika 

Middels Middels 
negativt 

Middels 
negativ 

 

11-4 
Sørvika 

Stor Intet  Ubetydelig  

11-5 
Sørvika øst 

Liten - middels Lite negativt Liten negativ  

12-1 
Sørvika nord 

Middels Intet Ubetydelig  

12-2 
Nordvika 

Middels Lite negativt Liten negativ  

12-3 
Nordvikmyran 

Liten Lite negativt Liten negativ  

12-4 
Idrettsanlegg med 
turområder 

Stor Intet Ubetydelig  

12-5 
Nordvika – Ruggevika 

Middels Lite negativt Liten negativ  

12-6 
Ruggevika 

Middels Intet Ubetydelig  

Samlet konsekvens Harstad kommune Liten negativ  

 

Tiltakene vil medføre kvalitetsforringelse av enkelte viktige friluftslivs- og 
rekreasjonsområder. Trafikkavlastning av dagens E10/Rv.83 vil representere en forbedring 
av kvalitetene for nærmiljø og friluftsliv her. Samlet vurderes tiltakene å medføre liten 
negativ konsekvens. 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Opprettholde tilgangen til viktige utfartsområder ved Årbogen i løpet av 
anleggsfasen. Reduserer negativ påvirkning i anleggsfasen. 
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• Etablere særskilt støyreduserende tiltak for ny tilkomstvei forbi boligfelt ved 
Årbogen.  

1.6 Skånland kommune 
Verdier 

Undersøkelsesområdet i Skånland kommune følger i hovedsak eksisterende E10 fra 
Tjeldsund bru til kommunegrensen mot Evenes. Generelt preges parsellen av den 
eksisterende europaveien som hovedsakelig er en viktig gjennomfartsåre for fastboende 
og turister, samt næringstransport. Her varierer områdene mellom jordbruk-, skogbruk- og 
utmarksarealer, samt spredt bebyggelse. Bebyggelsen er i hovedsak tilknyttet områdene 
Evenskjer, Trøsen - Elverhøy, Boltåskrysset og Steinsland, der spesielt sistnevnte har en 
rekke gode kvaliteter for fagtemaet. Området øst for Tjeldsund bru er en viktig møteplass i 
kommunen, og dette er også et populært utgangspunkt for turgåere i attraktive turområder. 
Områdene tilknyttet Tennvatnet og Langvatn tiltrekker seg fritidsfiskere og 
naturinteresserte. Det er også en rekke stier og driftsveier spredt fordelt langs 
undersøkelsesområdet, som brukes i varierende grad til utfart. 

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E10. 
Anleggsarbeider med medfølgende massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, 
noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre 
økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. Det forventes spesielt at 
områdene rundt Tjeldsund bru tidvis blir negativt påvirket av anleggsarbeidene, mens 
enkelte boliger også vil bli påvirket av støy i noen grad. Kulvertene under veien vil være 
tidvis stengt, noe som hindrer trygg passasje for brukere av disse. Det planlegges med fire 
deponier i kommunen, der disse vil tilføre betydelig støy og forstyrrelser i anleggsperioden. 
Det forventes at bruken av områdene vil kunne gjenopptas i driftsfasen.  

Avlastet veg 

Det er ingen veier som blir bli avlastet og /eller nedklassifisert som følge av tiltakene i 
Skånland kommune. 

Virkninger i driftsfase  

De planlagte tiltakene vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens veitrasé, og 
påvirkningen blir derfor ubetydelig på store deler av strekningen. Det er tilrettelagt for at 
verdiene for fagtemaet rundt Tjeldsundbrua vil opprettholdes og tilsvare dagens situasjon. 
Tilgangen til sikker passasje for turgåere som skal krysse veien blir opprettholdt på hele 
strekningen ved kulverter eller et tilsvarende alternativ. Enkelte avkjørings- og 
parkeringsmuligheter ved utfartsområder som f.eks. Tennvatnet vil saneres. Etablering av 
lokalvei mellom Steinsland og krysset til Evenskjer vil gi syklende og gående en sikker 
ferdselsvei fra Tjeldsundbrua til Evenskjer, noe som er en betydelig forbedring av dagens 
situasjon for flere brukergrupper. Ingen boliger vil bli betydelig påvirket av tiltaket, 
arealmessig, og tiltaket vil i hovedsak ikke fremstå som noe nytt fremmedelement for 
brukerne av områdene. 

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 1-6. 
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Tabell 1-6. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Skånland kommune. 

Skånland kommune 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
13-1 
Tjeldsund bru 

Stor Lite positivt Liten positiv  

13-2 
Steinsland 

Middels Lite positivt Liten positiv  

13-3 
Djuphamna 

Liten Lite positivt Liten positiv  

13-4 
Kryss Evenskjer –  
Rasteplass 

Middels Intet Ubetydelig  

13-5 
Stormyra 

Liten Intet Ubetydelig  

13-6 
Elverhøy 

Middels Intet Ubetydelig  

14-1 
Elvemo 

Stor Intet Ubetydelig  

14-2 
Vollmyra 

Liten Intet Ubetydelig  

14-3 
Soltun 

Stor Intet Ubetydelig  

14-4 
Kvitberget 

Liten til 
middels 

Intet Ubetydelig  

14-5 
Trøsehøgda 

Middels Intet Ubetydelig  

14-6 
Trøsen – 
Boltåskrysset 

Liten Intet Ubetydelig  

14-7 
Nyheim 

Middels Intet Ubetydelig  

14-8 
Tennvatnet vest 

Liten Intet Ubetydelig  

14-9 
Tennvatnet - 
Langvatnet 

Middels – 
stor 

Lite-middels 
negativt 

Liten - 
middels 
negativ 

 

14-10 Langvatnet øst Liten Intet Ubetydelig  
Samlet konsekvens Skånland kommune Liten positiv  

 

Tiltaket vil medføre noe endret bruk av områdene i anleggsfasen, men anses ikke å ha 
betydelig påvirkning i driftsfasen. Gang/sykkelsti mellom Steinsland og Evenskjer bidrar 
positivt til fagtemaet.  Samlet konsekvens settes dermed til liten positiv.  

Viktigste avbøtende tiltak 

• Tilrettelegge med enkel avkjøringsmulighet og parkering mellom Langvatnet og 
Tennvatnet for brukere av disse områdene. Reduserer konsekvens til Intet – liten 
konsekvens. 
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1.7 Evenes kommune 
Verdier 

Undersøkelsesområdet i Evenes kommune består av vekslende jordbruks- og 
utmarksarealer, randbebyggelse og spredte fritidsboliger, samt områder brukt til rekreasjon 
og friluftsliv. Det er bebyggelse med gode kvaliteter for fagtemaet spredt langs dagens E10, 
deriblant ved Evenesmarka, Lakså, Dragvik, Lenvika, Snubba og Bogen. Sistnevnte er 
kommunesenter, har tett bebyggelse med fastboende i alle aldersgrupper, tilhørende lek- 
og rekreasjonsområder, samt en rekke tilbud for fastboende og tilreisende. 

Områdene tilknyttet Nautåvassdraget, Strandvatnet, Osvatnet og Østervikvatnet har 
betydelig verdi som viktige friluftslivs- og rekreasjonsområder, mens Dragvikosen er et 
populært utfartsområde for bading og andre friluftslivsaktiviteter. Det er også en rekke stier 
og driftsveier spredt fordelt langs undersøkelsesområdet, som brukes i varierende grad til 
utfart. 

Virkninger i anleggsfase 

På strekningene der traséen legges overlappende eller nær eksisterende E10 vil 
anleggsarbeidene og medfølgende massetransport medføre midlertidige omkjøringer, 
uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre 
økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. Kulverter og avkjøringer 
kan tidvis bli avstengt. I de områdene der veien legges i ny trasé vil anleggsarbeidene 
medføre en betydelig kvalitetsforringelse, og bruken vil endres. Spesielt vil tiltakene i Bogen 
medføre betydelig negativ påvirkning på opplevelsen og bruken av disse områdene. Det 
vurderes tre massedeponier spredt langs eksisterende E10 på strekningen, og disse vil 
medføre støy og forstyrrelser i anleggsperioden. 

Avlastet veg 

Strekningene Lakså – Bogen og Bogen- Snubba sør blir trafikkavlastet. Det er ikke 
planlagt tiltak på disse veiene. 

Virkninger i driftsfase  

I områdene som følger eksisterende trasé vil arealbeslaget være begrenset til 
arealutvidelsen og nye kryssløsninger. Dette gjelder i hovedsak de største delene av 
strekningene fra kommunegrensen mot Skånland til Osvatnet, samt traséen langs 
Østervikvatnet.  Tiltaket vil i hovedsak kun påvirke verdier for nærmiljø og friluftsliv i liten 
grad her. 

Resterende strekning legges i ny trasé, høyere i terrenget og i hovedsak ovenfor dagens 
bebyggelse. Her vil tiltaket representere et fremmedelement i form av støy, visuelt og 
barriereeffekt i områder som tidligere ikke innehar større inngrep. I enkelte områder vil 
dette virke kvalitetforringende på områder som brukes til utfart, deriblant nord for Dragvik 
og Lenvika. I områdene sør for Østervikvatnet vil tiltaket virke negativt på noe spredt 
bebyggelse, men hovedbebyggelsen tilknyttet Snubba vil ikke bli vesentlig påvirket. 

I Bogen sentrum vil tiltaket medføre endringer i forhold til dagens veiløsninger med 
betydelig arealbeslag knyttet til breddeutvidelse av veien, ny vei opp mot tunnelpåhugget, 
nye kryssløsninger, samt parkering for kollektivtransport og endring av lokale veier. 
Spesielt vil tunnelpåhugget og nye traséer representere et nytt storstilt fremmedelement 
både visuelt og støymessig for beboerne og brukerne av disse områdene.  
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Tiltaket forventes å ikke gi betydelig påvirkning på verdifulle friluftslivsområder ved 
vannene tilknyttet Strandvatnet, Nautåvassdraget, Osvatnet eller Østervikvatnet, men 
tilgangen kan bli noe redusert til de tre sistnevnte. 

Flere eiendommer vil bli berørt av støy fra trafikk, spesielt i Bogen. Det legges opp til 
støyskjerming av uteområder i forbindelse med påvirkete bygg.  

Tiltaket medfører at dagens E10 på deler av strekningen blir betydelig trafikkavlastet, noe 
som vil representere en betydelig forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv 
langs disse strekningene. Dette gjelder blant annet i områder tilknyttet bebyggelse ved 
strekningen fra Lakså til Bogen og østre del av Bogen til Lenvika. 

De fleste deponiene forventes ikke medføre betydelig endret bruk av områdene i 
driftsfasen. Unntaket er deponi D30 ved Østervikvatnet som sperrer en skogsvei som 
brukes av hytteeier og personer på utfart.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 1-7. 

Tabell 1-7. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Evenes kommune. 

Evenes kommune 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
15-1 
Evenes truckstop 

Liten – middels Lite positivt Liten positiv  

15-2 
Nautå naturreservat 

Middels – stor Intet Ubetydelig  

15-3 
Svanevatnet vest 

Liten Intet Ubetydelig  

15-4 
Nystad – Lakså vest 

Liten Lite negativt Ubetydelig- liten 
negativ 

 

15-5 
Evenesmarka 

Middels – stor Intet Ubetydelig  

15-6 
Osvatnet 

Middels Lite positivt Liten positiv  

16-1 
Dragvik 

Middels Lite positivt Liten positiv  

16-2 
Dragvikosen 

Stor Lite positivt Middels positiv  

16-3 
Lakså nord 

Liten – middels Middels 
negativt 

Liten – middels 
negativ 

 

16-4 
Dragvik nord 

Middels Stor negativt Middels - stor 
negativ 

 

16-5 
Dragvik – Bogen 
nord 

Liten Lite negativt Liten negativ  

16-6 
Strandlinjen Dragvik 
– Bogen 

Middels Lite positivt Liten positiv  

16-7 
Bogen vest 

Stor Middels – 
Stor negativt 

Stor negativ   

17-1 
Bogen midt 

Stor Middels – 
Stor negativt 

Stor negativ   

17-2 
Strandvatnet 

Stor Intet Ubetydelig  
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17-3 
Bogen øst 

Stor Lite positivt Liten – middels 
positiv 

 

17-4 
Lenvika 

Middels Lite positivt Liten positiv  

17-5 
Lenvika nord 

Liten til middels Middels 
negativt 

Liten – middels 
negativ 

 

17-6 
Østervikelva nord 

Liten Lite – 
middels 
negativt 

Liten negativ  

17-7 
Snubba 

Middels Lite negativt Liten negativ  

17-8 
Østervikvatnet 

Middels - stor Lite negativt Liten negativ  

Samlet konsekvens Evenes kommune Middels negativ  

 

Tiltaket vil medføre endret bruk av en rekke viktige områder i anleggsfasen. Driftsfasen 
medfører kvalitetsforringelse i enkelte områder, deriblant tettstedet Bogen. Forbedrede 
forhold på avlastet E10 bidrar positivt til fagtemaet. Samlet konsekvens settes dermed til 
middels negativ. 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Etablere gjennomgående gang/sykkelvei langs strandlinjen, på utsiden av veien 
gjennom Bogen. Vil redusere negativ påvirkning, men vil isolert sett ikke medføre 
endring i konsekvensgrad. 

• Etablere gang- og sykkelsti over broen i Bogen. Vil redusere negativ påvirkning, 
men vil isolert sett ikke medføre endring i konsekvensgrad. 

• Legge inngangen til tunnelportalene i Bogen i en løsmassekulvert. Begrenser den 
visuelle og støymessig negative påvirkningen, uten at dette isolert er nok til å 
redusere konsekvensen. 

• Gjennomføre særskilte støyreduserende tiltak i Bogen. Isolert sett vil ikke tiltaket 
medføre endring i konsekvensgrad. 

• Opprettholde veitilgangen til hyttene ved Østervikvatnet ved å etablere 
avkjøringsmulighet. Vil redusere negativ påvirkning, men vil isolert sett ikke 
medføre endring i konsekvensgrad. 

• Tilrettelegging for sikker passering av den nye veien for brukere av 
friluftslivsområder i Dragvik nord. Dette vil medføre endring i konsekvens til middels 
negativ konsekvens. 
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2 Innledning 
Statens vegvesen, region nord, gjennomfører reguleringsplanarbeid for ny E10 fra Snubba 
i Evenes kommune til Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune, ny Rv.85 fra Gullesfjordbotn til 
Sortland og ny Rv.83 fra Tjeldsund bru til Harstad. Prosjektet er gitt navnet 
Hålogalandsvegen.  

Formålet med prosjektet er å heve vegstandarden, bedre fremkommeligheten og redusere 
reisetiden mellom regionene, spesielt med tanke på næringsutvikling og regional utvikling. 
Reguleringsplanen og teknisk beskrivelse fra Statens vegvesen fastsetter beliggenhet og 
utforming av Hålogalandsvegen langs E10, Rv.85 og Rv.83, med tilhørende vegnett, 
tilstøtende terreng, massedeponier, driftsveger og andre tekniske anlegg.  

Konsekvensutredningen har som formål å belyse tiltakenes konsekvens på miljø og 
samfunn, deriblant fagtemaet nærmiljø og friluftsliv. 

3 Definisjon av tema og influensområde 

3.1 Definisjon 
Nærmiljø og friluftsliv er velkjente begreper i dagligtalen, men er samtidig begreper som 
kan defineres på flere ulike måter. Begge begrepene er imidlertid knyttet til mennesker som 
brukere og/eller beboere, og til de fysiske omgivelsene som har betydning for dem.  

 Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og 
ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (Klima- og 
miljødepartementet 2013) og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots 
eller på sykkel.  

 Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. I dette regnes også nærturterreng og 
rekreasjonsareal i tettsteder (St.melding nr. 39 2000-2001). Nærturterreng er 
definert som store naturområder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller som 
grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. 
Rekreasjonsareal er definert som naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) 
i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker, turveger og de fleste 
idrettsanlegg er også inkludert (SSB 2012).  

Begge definisjonene over beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og 
arbeidsplass – og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftslivsområder. 
Motoriserte aktiviteter inngår ikke i temaet nærmiljø og friluftsliv. 

Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i, og 
brukerne av, det berørte området. I analysen vurderes hvordan tiltaket svekker eller bedrer 
de fysiske forholdene for opphold, rekreasjon, trivsel, samvær og fysisk aktivitet i 
uteområdene. 

Spesielt skal barn og unge sikres gode oppvekstsvilkår og gis muligheter til å utvikle 
ferdigheter i friluftsliv. Konsekvenser for barn og unges interesser skal derfor inkluderes i 
konsekvensutredningen. 

I miljøverndepartementets (2013) rapport om nasjonal strategi for et aktiv friluftsliv, er det 
definert fire nasjonale mål for den statlige friluftspolitikken i perioden 2014-2020. Disse er:    
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• Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende 
og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. 

• Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir 
tatt vare på. 

• Allemannsretten skal holdes i hevd. 

• Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å fremme et aktivt 
friluftsliv og skape helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø. 

Samlet skal disse bidra til en helhetlig friluftspolitikk som øker antall aktive i friluftsliv. Barn 
og unge, personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og 
personer som er lite fysisk aktive anses som de viktigste målgruppene. 

3.2 Planprogram 
I planprogrammet vedtatt av Kommunal – og moderniseringsdepartementet 7. september 
2015 er det definert hva utredningen for temaet Nærmiljø og friluftsliv skal innebære: 

 
Det siste kulepunktet er senere trukket ut av denne utredningen og vil inkluderes i en 
vurdering av ringvirkninger, fordelingseffekter og lokale og regionale virkninger etter at 
konsekvensutredningen er gjennomført (ref. SVV håndbok V712 kapittel 4 og 8). 

3.3 Influensområdet 
Influensområdet som skal utredes defineres som de områdene som kan bli direkte eller 
indirekte berørt av tiltakene. Dette innebærer undersøkelser i det definerte 
utredningsområdet. I tillegg vil tiltaket kunne påvirke områder som ikke inngår i det definerte 
undersøkelsesområdet, avhengig av topografi, omgivelser og tiltaket.  For nærmiljø og 
friluftsliv kan dette eksempelvis omfatte de delene av funksjonelt enhetlige områder som 
strekker seg ut over grensene for undersøkelsesområdet. Influensområdet for nærmiljø og 
friluftsliv inkluderer også eksisterende veier som blir avlastet grunnet ny veitrasé. Det er 
derfor gjort skjønnsmessig vurdering av hvilke områder som skal inkluderes i disse 
undersøkelsene langs hele utredningsområdet.  
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4 Metode og kunnskapsgrunnlag 

4.1 Metode 

4.1.1 Generell metodikk for konsekvensutredninger 

Konsekvensutredningens generelle metodikk bygger på Statens vegvesens håndbok V712 
«Konsekvensanalyser». Her benyttes det en tre-trinns metode bestående av 
verdivurdering, omfang av påvirkning og konsekvensgrad.  

I verdivurderingen inndeles influensområdet i delområder som blir verdisatt fra "Ingen verdi" 
til "stor verdi" basert på metodikk fra den nevnte håndbok V712 (se figur 4-1). 

 

 
Figur 4-1. Verdisetting av utredningstemaer (Statens Vegvesen håndbok V712) 

 
Omfangsvurderingen er en vurdering av den konkrete endringen tiltaket antas å medføre 
for verdiene i delområdene. Dette vurderes etter en glidende skala som går fra stort 
negativt til stort positivt omfang, som vist i figur 4-2. 

 

 
Figur 4-2. Skala for vurdering av omfang (Statens håndbok V712) 

 
Konsekvensgraden settes ved å bruke konsekvensvifta, vist i figur 4-3, der verdien i et 
område sammenstilles med omfanget av tiltaket. Verdi-linjalen (figur 4-1) utgjør x-aksen i 
vifta, og omfangs-linjalen (figur 4-2) utgjør Y-aksen. Ved en sammenstilling i 
konsekvensvifta, angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens 
(+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). 
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Figur 4-3. Konsekvensvifta. Konsekvensgrad finnes ved sammenstilling av verdi og omfang (Statens 
Vegvesen håndbok V 712) 

4.1.2 Nærmiljø og friluftsliv i Hålogalandsvegen 

Utredningen følger prinsippene fra Håndbok V712 nevnt over. Spesifikke føringer for verdi- 
og omfangsvurderingen nevnes under: 

Verdivurdering 

Ved vurdering av delområdenes verdi for nærmiljø for nærmiljø og friluftsliv er det tatt 
utgangspunkt i tabell 4-1 (Statens vegvesen håndbok V712). Delområdenes verdi fremgår 
av verdibeskrivelser, samt verdikart. Her er det i hovedsak tatt utgangspunkt i 
undersøkelsesområdet (planområdet) for prosjektet, definert av Statens Vegvesen, men 
flere steder er et større område inkludert i vurderingene der det anses at tiltaket vil kunne 
ha påvirkning i et område utover undersøkelsesområdet. I verdikartet er det ved flere 
tilfeller verdivurdert områder som er utenfor influensområdet for tiltaket. Dette gjelder i 
hovedsak der større områder med betydelige verdier for nærmiljø og friluftsliv strekker seg 
bort fra undersøkelses-/influensområdet, men likevel tas med for få et mer helhetlig inntrykk 
over utbredelsen av disse verdiene. 
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Verdikriteriene er i hovedsak knyttet til bruksintensitet og potensial for bruk. Hvis et område 
har lav bruksintensitet, kan det likevel få høy verdi for nærmiljø og friluftsliv hvis det for 
eksempel har betydning for stedets identitet eller befolkningens stedsidentitet, har særegne 
opplevelseskvaliteter eller er spesielt godt egnet for opphold og aktivitet.  

I tilfeller der det er stort sprik mellom områdets verdi for friluftsliv og nærmiljø er det den 
høyest verdisatte som er førende for verdisettingen. Dette medfører at et område som ikke 
anses å ha verdi for det ene kan få stor verdi dersom det har stor verdi for det andre. 

Store deler av undersøkelsesområdet tilknyttet dagens Rv.83, Rv.85 og E10 er i dag mye 
brukt til gjennomfart for lokale, regionale og internasjonale turister. Strekningen i seg selv 
anses å ha stor verdi for turister på grunn av landskapsbildet. I denne utredningen har ikke 
strekningene i seg selv fått økt verdi grunnet dette, men der det er tilrettelagt for at turister 
kan oppleve områdene gjennom stoppesteder, rasteplasser, utfartsparkeringer, hoteller, 
opplevelsestilbud etc. så er disse delområdene tillagt verdi for disse aktivitetene. 
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Tabell 4-1. Kriterier for verdisetting av delområder i utredninger for nærmiljø og friluftsliv (kilde: Statens 
veivesens håndbok V712) 

 
Omfangsvurdering: 

Ved omfangsvurderingen er det vurdert i hvor stor grad tiltaket: 

• Påvirker områdets bruksmuligheter 

• Påvirker områdets attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og 
opphold 

• Påvirker tilgjengelighet til viktige mål for gående og syklende i og utenfor området 

• Påvirker områdets identitetsskapende betydning 
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Barn og unge og grupper med lav mobilitetsevne er vist spesiell oppmerksomhet. Dette 
gjelder da særlig for hvordan tiltaket påvirker delområder som er spesielt tilpasset disse. 

Omfangsvurderingen følger plangrenser definert av Statens vegvesen gjennom plankart 
og planbeskrivelser. I de tilfeller hvor utreder har fraveket fra denne grensen, er det 
beskrevet i utredningen. 

Omfangsvurderingene er gjennomført med tilgang til støyberegninger for tiltaket, 
gjennomført av ÅF Reinertsen (2016). Gjennom ÅF Reinertsens utredning er det vurdert 
avbøtende tiltak for støy på bebyggelse og andre sensitive områder følger hovedregler og 
miljø- og sikkerhetstiltak i Statens Vegvesens notat "Støyretningslinjen T-1442, 
praktisering i Statens Vegvesen" (2007) som beskriver Statens Vegvesens praktisering av 
støyveilederen. 

4.2 Kunnskapsgrunnlag 
Områdenes verdi for nærmiljø og friluftsliv baserer seg på følgende informasjonskilder: 

• Befaring: Befaring av områdene med bil og til fots i oktober 2015. 

• Møter med kommunene: Møter med alle kommunene med fokus på dagens bruk 
av utredningsområdene. 

• Friluftslivskartlegging (etter Miljødirektoratets veileder M98-2013): Det er 
gjennomført friluftslivskartlegging i regi av kommunene og Fylkeskommunene for 
alle kommunene i perioden 2014-2016. Informasjon fra disse er hentet fra 
naturbase, samt friluftslivskoordinatorer i Fylkeskommunen og utredere for disse 
kartleggingene. 

• Barnetråkk: Det er gjennomført barnetråkkregistreringer i Harstad, Evenes og 
Sortland kommune. Kjent relevant informasjon fra disse er inkludert i vurderingene. 

• Møter med turlag: Møte med Harstad turlag der områdenes verdi for friluftsliv er 
gjennomgått. 

• Nettsider som viser muligheter for jakt og fiske, løypenett og turbeskrivelser: ut.no, 
utpaatur.net, inatur.no, dnt.no. 

• Høringsinnspill: Høringsinnspill fra myndigheter, næringsinteresser, 
interessegrupper og privatpersoner i forbindelse med konseptvalgutredning og 
oppstart av reguleringsplan for Hålogalandsvegen. 

Kunnskapsgrunnlaget anses som godt. 

5 Overordnet beskrivelse av området 
Utredningsområdet strekker seg fra Sortland i vest til Evenes i øst og til Harstad i nord, 
henholdsvis gjennom riksvei 85, Europavei 10 og riksvei 83 (se figur 6-1 og figur 6-2). Den 
planlagte Hålogalandsvegen er ca. 160 km lang og går gjennom store områder med mye 
natur, med varierende grad av menneskelig påvirkning. Dette medfører at det er stort spenn 
i områdenes kvaliteter for nærmiljø og friluftsliv. 

Planområdet ligger i et variert- og storslått kystlandskap som domineres av kontrasten 
mellom fjordene og fjellene. Landskapsmessig har området sterke landskapskvaliteter som 
bidrar til områdets identitet i stor grad. Dette tiltrekker også en rekke nasjonale og 
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internasjonale turister som vil oppleve de tilbudene som området har å by på, enten det er 
knyttet til urørte natur- og friluftslivsområder, kultur- og randbebyggelseslandskapet ned 
mot fjordene eller som gjennomfart til områder lengre vest. Med Harstad som regionsenter 
benyttes planområdet mye som gjennomfart for lokale og tilreisende. 

Planområdet har spredt randbebyggelse med flere tettsteder med ansamling av boliger 
og/eller fritidsboliger. Bebyggelsen blir tettere på de nordligste parsellene nærmere 
Harstad sentrum. 

Utredningsområdets nære plassering til både fjell og hav gjør det naturlig at 
undersøkelsesområdet inngår i populære friluftslivsområder til en rekke brukergrupper, og 
mulighetene mange og varierte. På strekningen er det flere populære utgangspunkt for 
utfart til attraktive friluftslivsområder. 

6 Kort beskrivelse av tiltaket 

6.1 Beskrivelse av tiltaket 
Statens vegvesen planlegger å oppgradere, utvide og anlegge ny veg fra Sortland i vest til 
Evenes i øst, og fra Lødingen i sør til Harstad i nord. Tiltakene medfører bl.a. utvidelse av 
eksisterende og anleggelse av ny Rv.85, utvidelse av eksisterende og anleggelse av ny 
E10, samt utvidelse av eksisterende og anleggelse av ny Rv.83. Flere nye tunneler er 
planlagt på strekningen. På strekninger hvor det anlegges ny veg, vil eksisterende veg bli 
avlastet. Planlagte tiltak er delt inn i 17 parseller, i 7 kommuner 

Planlagte tiltak i forbindelse med Hålogalandsvegen er oppsummert under. Figur 6-1 og 
figur 6-2 viser Hålogalandsvegen med parsellinndeling og kommunegrenser. 
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Figur 6-1. Hålogalandsvegen, oversiktskart for parsellene 1-9 i vestre del av prosjektområdet, beskrevet i 
under (Kilde: Statens vegvesen) 

 

Figur 6-2. Hålogalandsvegen, oversiktskart for parsellenE10-17 i østre del av prosjektet, beskrevet i under. 
(Kilde: Statens vegvesen) 
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Tabell 6-1 Tiltaksbeskrivelse, parsell 1, Sortland kommune 

Parsell 1: Krysset Sigerfjord (Sigerfjordveien x Rv85) – kommunegrense Kvæfjord, 9,3 km 
• Utbedring av eksisterende veg til H2 standard. Sigerfjordkrysset inkl. undergang og 

kollektivknutepunkt reguleres av Sortland kommune.  
• Ingen nye kryss tilrettelegges.  
• Eksisterende undergang med lysløype Kjerringneset forlenges/fornyes. 
• Rasteplass Kjerringneset beholdes, avkjøring tilpasses. 
• Massedeponi ved Kjerringneset bevares og benyttes. 
• Avkjørsler vest for Kjerringnesdalsvatnet slås sammen, ny lokalveg. 
• Ny bru over Kjerringneselva. 
• Kryss med Langbakkvegen flyttes litt lenger øst, bussholdeplass, utfartsparkering 

sør for Rv. 85 og kjørbar veg under ny bru. 
• Avkjørsler nordover ved Kjerringnesdalsvatnet slås sammen/saneres. Lokalveg 

beholdes og videreføres. 
• Avkjørsel Kjerringnesdalsvatnet øst – bussholdeplass. 
• Avsatt areal for massedeponi Kjerringnesdalen, på begge siden av vegen. 
• Riggområde på nordsiden av Sigerfjordtunnelen. (Østside av vegen).   
• Sigerfjordtunnelen bevares slik den er i dag, ca. 2.2 km. 
• Skredvoll over tunnelpåhugg Sigerfjordtunnelen sør (på østsiden).  
• Kryss med Fv.822 flyttes noe og tilpasses, kryss kanaliseres. Bussholdeplass. 
• Avkjørsler og driftsavkjørsler skal begrenses/saneres på hele strekningen. 

Ingen avlastet veg 
 

 
Figur 6-3 Hålogalandsvegen, parsell 1, Sortland kommune. 
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Tabell 6-2 Tiltaksbeskrivelse, parsell 2, Kvæfjord kommune. 

Parsell 2: Kommunegrense Kvæfjord – Våtvoll, 10,45 km 

• Standard H2: 8,5m bredde, 80 km/t, 1m brede skuldre, sikkerhetssoner: 7 m. 
• Ny veg i eksisterende trase fra kommunegrense Kvæfjord til Bømark, ny veg i ny 

trase på oversiden av bebyggelsen ved Bømark, forbi Grasneset og over 
bebyggelsen ved Våtvoll. 

• Omlegging av kryss i Langvassbukt; kanalisert kryss med venstresvingefelt 
• Lokalt kollektivknutepunkt Langvassbukt (2 busser samtidig, parkering for bil, 

park&ride). 
• Nye bruer: over Langvasselva, over Bømarkelva, over Skjellneselva og over 

Våtvollelva, samt kulvert ved Litjevatnet. 
• Skredsikringstiltak: skredvoll og skredbasseng i Langvassdalen, 3 rasbasseng før 

Grasnesset, skredvoll på oversiden av ny veg ved Våtvoll. 
• Liten stopplomme/fotopunkt ved fossen i Våtvoll. 
• Anleggsveg Våtvoll. 
• Permanent deponi ved Våtvoll, D3.  
• Tilkoblingsveg med kryss mellom eksisterende og ny RV85 ved Våtvoll. 
• Avkjørsel mellom eksisterende og ny Rv85 ved Bømark. 
• Ensidig busslomme ved kryss ved tilkoblingsveg Våtvoll (park & ride). 
• Kontrollplass i Langvassbukt. 
• Tilrettelegging for tilkomst utmark i form av driftsavkjørsler/kulverter. 
• Tilrettelegging for adkomst til eiendommer og boliger i form av noen nye avkjørsler.  
• GS veg fra Viltkroa via undergang til kollektivknutepunkt i Langvassbukt. 

Ingen tiltak på avlastet veg 
 

 
Figur 6-4 Hålogalandsvegen, parsell 2, Kvæfjord kommune 
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Tabell 6-3 Tiltaksbeskrivelse, parsell 3, Kvæfjord kommune. 

Parsell 3: Våtvoll - kommunegrense Lødingen, 9,7 km 

• Standard H2 frem til rundkjøring Gullesfjordbotn, deretter H3 til kommunegrense 
Lødingen. 

• Tunnel FG (tunnelprofil T9,5) ved Våtvoll: 1,52 km. 
• Ny veg i eksisterende trase fra Løbergsbukt til kommunegrense Lødingen. 
• Skredsikringstiltak: 2 skredvoller ved Litjevåtvoll, skredbasseng ved Brattelva. 
• 3 permanente deponi: på strandfylling i Løbergsbukt (D5), I Gullesfjordbotn ved 

kombinerte samferdselsformål (D6) og ved kommune/fylkesgrensa til Lødingen 
(D7). 

• Utfartsparkering i Løbergsbukt, etableres på område avsatt til midlertidig rigg- og 
anleggsområde etter anleggsperioden, samt på oversiden av vegen ved Vesterbotn. 

• Tilrettelegge for adkomst til fritidseiendommer i Løbergsbukt, via undergang/kulvert 
under ny veg.  

• Avkjørsel til campingplass i Gullesfjordbotn opprettholders og utbedres. 
• Driftsavkjørsler/kulverter for å tilrettelegge for tilkomst utmark. 
• Ny bru over elv i Løbergsbukt, over Lakselva og over Vesterelva, i tillegg til kulvert i 

Løbergsbukt 
• Regionalt kollektivknutepunkt Gullesfjordbotn/Lofastkrysset (4 busser samtidig, 

parkering for biler, park & ride). 
• Stor rasteplass i Gullesfjordbotn/Lofastkrysset. 
• Døgnhvileplass i Gullesfjordbotn/Lofastkrysset. 

Ingen tiltak på avlastet veg. Eksisterende veg mellom Våtvoll og Løbergsbukt 
omklassifiseres. 

 

 
Figur 6-5 Hålogalandsvegen, parsell 3, Kvæfjord kommune. 
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Tabell 6-4 Tiltaksbeskrivelse parsell 4, Lødingen kommune.  

Parsell 4: Grense Lødingen kommune/ Nordland fylke – tunnelpåhugg L i 
Kanstadbotn – 2.9 km 

• Utbedring etter H3 standard, veg i dagen 2,9 km. 
• Tilkoblingsveg Kanstadbotn/ adkomstveger Kanstadbotn. H1/A1. 
• Kryssløsning for trafikk mot Kåringen, fremtidig Fv.85. 
• Ny bru over Austerdalselva. 
• Ny bru over Botnelva. 
• Utfartsparkering Kanstadeidet. 
• Tilrettelegge for kryssing, E10 for rein i området mellom utfartsparkering og 

kollektivknutepunkt. 
•  Avkjørsel fra framtidig Fv.85 til fritidseiendommer vest for Botnelva.   
•  Ny avkjørsel/ driftsavkjørsel til fritidsboliger og gård i Kanstadbotn. 
• Ny bru over Botnelva i Kanstadbotn, benyttes som interimsbru. 
• Deponi ved grensen til Kvæfjord kommune (D7) og sør for påhugg L (D9). 
• Lokalt kollektivknutepunkt og snuplass, ordinært busstopp, mellom ny E10 og 

påkobling fremtidig Fv.85. 
• Riggområde i området for kollektivknutepunkt. 

 

 
Figur 6-6 Hålogalandsvegen, parsell 4, Lødingen kommune 
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Tabell 6-5 Tiltaksbeskrivelse, parsell 5, Lødingen og Tjeldsund kommuner.  

Parsell 5: Tunellpåhugg L, Kanstadbotn – tunellpåhugg P Fiskefjord (Tunell LP) – 
10.2 km 

• Tunell LP 10,2 km 

Eksisterende veg mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset omklassifiseres til Fylkesveg. 
 

 
Figur 6-7 Hålogalandsvegen, parsell 5, Lødingen og Tjeldsund kommuner. Stiplet linje illustrerer tunnel LP. 

Tabell 6-6 Tiltaksbeskrivelse, parsell 6, Lødingen kommune.  

Parsell 6: Kåringenkrysset - Djupfest 8,3 km 

• Utbedring av eksisterende veg til H2 standard  
• Kåringenkrysset flyttes ca. 400 m nærmere Lødingen, bygges med min U-H2 

standard, kanalisert med venstresvingfelt og dråpeøy i sekundærveg 
• Vegen heves nord for Kåringenkrysset pga klimatilpasning.   
• Omlegging av veg i Djupfesthamn, hvor det tilrettelegges for bru kombinert med 

fylling. Lengde avhengig av kvikkleirefunn.  
• Tilrettelegging for avkjørsel/ kryss til regulert næringsområde ved 

Grønnelvskjæran. 
• Utfartsparkering/ stopp ved Storvollvatnet, Lundli og Forneset.  
• Kjettingplass saneres. 
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• Riggområde ved Breidablikk (tidligere masseuttak). 
• Gang/ sykkelvei kombinert samleveg i området Lundli, Solstad, Moshaugen.  
• Ny bru over Strandelva, Slåttdalelva og Djupfesthamn (kombinert med fylling).  
• Avkjørsler og driftsavkjørsler skal begrenses/saneres på hele strekningen. 
• Avkjørsler til boliger/ fritidsboliger og driftsavkjørsler ivaretas. 

Tiltak på avlastet veg: Ikke relevant 
 

 
Figur 6-8 Hålogalandsvegen, parsell 6, Lødingen kommune. 

Tabell 6-7 Tiltaksbeskrivelse, parsell 7, Lødingen kommune.  

Parsell 7: Djupfest – Fiskefjord 7,8 km 

• Ny bru over Stielva 
• Utfartsparkering ved eksisterende rasteplass ved Oterberget beholdes som 

utfartsparkering og utsiktspunkt. Utfartsparkering Forvikneset. 
• Avkjørsel til næringsområdet Fiskøya 
• Skredsikring:  

- Forvika: Vegen flyttes ut og det etableres rasfangdam 
- Kobbeneset langs traseens vestside: fangdam og skredvoll etableres.  
- Mølleelva: Fangdam mot sørpe- og flomskred 

• Deponi: Sjøfylling i Fiskefjorden (D11) 
• Riggområde ovenfor tunellpåhugg P 

Tiltak på avlastet veg: Ikke relevant. 
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Figur 6-9 Hålogalandsvegen, parsell 7, Lødingen kommune. 

Tabell 6-8 Tiltaksbeskrivelse, parsell 8, Tjeldsund kommune.  

Parsell 8: Fiskefjord med tunnelpåhugg P og r, tunnel rX, tunnel ZÆ, til 
Kongsvik. 9,1 km 
• Ny trase mellom tunellpåhugg i Fiskefjord, og tunnel rX mot Kongsvik, ny trase i 

dagen og bru i Kongsvikdalen over Storelva, tunnel ZÆ gjennom Kongsviktinden, 
ny trase i dagen til kryss i Steinbakkmyra og ovenfor tettstedet Kongsvik.  

• Utbygging til H3 standard i ny trase/ tunneler, ny trase i dagen 830 m, tunnel rX, 6,2 
km, tunnel ZÆ 1,3 km. 1,2 km veg i dagen.  

• Kryssene etableres med venstre- og høyresvingefelt på hovedveg (E10) og dråpeøy 
i sekundærveg (Rv85 i Fiskefjorden og ny veg for tilkobling til eksisterende E10 i 
Kongsvik). I tillegg anlegges trekantøy i sammenheng med høyresvingefelt på E10. 

• Gjennomgående fremtidig Fv.85 i bru over Dalelva med påkopling på østsiden av ny 
E10 Fiskefjord 

• Utfartsparkering på begge sider av Daleva tilknyttet sti og friluftslivsområder 
• Regionalt kollektivknutepunkt, 4 busser samtidig, park & ride, mellom ny E10 og 

fremtidig Rv85 
• Uttak av eksisterende gode grusressurser/ løsmasser til bruk i vegfylling 
• Mellomlagring av grus og vegetasjonsdekke   
• Deponi: Oppfylling på land ca. opp mot opprinnelig terrengnivå i gammelt grustak og 

vegskråninger ny E10, Fiskefjorden (D 10). Mellom fjellsiden og Kongsvikelva i 
Kongsvikdalen (D12).   

• Skred/ ledevoll og sikringsgjerde på vestsiden av tunellpåhugg r 
• Skredvoll på nordsiden av tunellpåhugg Æ 
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• Nye bruer: Over Kongsvikelva/ Storelva – i Kongsvikdalen, over Dalelva vest (E10), 
over Dalelva øst (Rv85) og over Kongsvikelva (havarilomme og snuplass).   

• Snuplass på østsiden av Kongsvikdalelva tilknyttes skiløype/ turveg (Vegen benyttes 
i nødstilfeller) 

• Riggområder: I tilknytning til deponi D10 i Fiskefjorden, på begge sider av 
tunellpåhugg X, tunellpåhugg Z og tunellpåhugg Æ. På begge sider av traseen i 
Kongsvikdalen og på begge sider av traseen i Steinbakkmyra.   

• Skikulvert under E10 i Kongsvikdalen. Kulverten er ca. 3,5 m høy og ca. 5 m bred, 
tilstrekkelig for løypemaskin 

• Lysløype og turvei inn i Kongsvikdalen følger under veibru og langs Kongsvikelva. 

Avlastet veg omklassifiseres.  
 

 
Figur 6-10 Hålogalandsvegen, parsell 8, Tjeldsund kommune. 

Tabell 6-9 Tiltaksbeskrivelse, parsell 9, Tjeldsund kommune.  

Parsell 9: Kongsvik - Hårvik, med tunnel ØÅ, til tunnelpåhugg A, 6,8 km 
• Utbedring til H3 standard i ny trase/ tunneler, veg i dagen til sammen 5,0 km, tunnel 

ØÅ (tunellprofil T 9,5) gjennom Ulvikfjellet 2,2 km, fram til tunellpåhugg A 
• Ny bru: Ulvikelva (ca. 65 m). 
• Tilrettelegge for turvei/ tursti under bru, langs Ulvikelva. 
• Lokalt kollektivknutepunkt (overgang mellom regionbusser og inntil 2 lokale busser). 
• Tilkoblingsveg mellom dagens og ny E10 med gang- og sykkelveg fra eksisterende 

gangveg ved Kongsvik skole fram til ny E10 og kollektivknutepunkt. 
• Bussholdeplass for skolebuss ved Kongsvik skole. 
• Riggområde/ midlertidig deponi: Tunellpåhugg Å ved Sæter. 
• Stopplomme og teknisk bygg etableres tilknyttet tunellpåhugg Å. 
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• Snulomme før tunell ved påhugg Å og to ca. midt på strekningen mellom Sæter og 
Hårvik. 

• Eksisterende sti fra Sæter mot Ulvikfjellet legges om. 
• Kraftlinje må flyttes, går i framtidig vegtrase. 
• Deponi: Permanent deponi og midlertidig rigg- og anleggsområde på begge sider av 

tunellpåhugg Ø, og øst for kryssområdet i Ulvik (D13).  Permanent deponi ved 
Hårvikhalsen og tidligere masseuttak i Hårvik (D15). 

• Påkopling fra eksisterende til ny E10 i Kongsvik, T- kryss. 
• Påkobling til E10 fra eksisterende – fullkanalisert kryss med utgangspunkt i framtidig 

K3 ved Hårvika. 
• Ny avkjørsel til boligområde i Hårvik. 
• Etablering av undergang E10 (minimum fri høyde 4,6m og bredde 4,5m) til 

friluftslivsområder og muligheter til utfartsparkering i Hårvik. 
Avlastet veg omklassifiseres 

 

 
Figur 6-11 Hålogalandsvegen, parsell 9, Tjeldsund kommune. 

Tabell 6-10 Tiltaksbeskrivelse, parsell 10, Harstad kommune.  

Parsell 10: Hårvik - Tjeldsund bru, 9,9 km 

• Standard H3 frem til kryssområde for tilkoblingsvegen i Gausvik, deretter H4 fra 
Gausvik og mot Tjeldsund bru. 

• Standard H4: 10 m bredde (midtfelt: 1m, kjørebane 3,5 m, skulder 1 m.), 80 km/t 
• Tunnel AB (tunnelprofil T9,5) gjennom Hårberget: 1,8 km. 
• Profil utenfor vegskulder utformes likt som på resterende parseller: strekninger 

uten rekkverk etableres med 10 m skråninger med helning ¼ og stedstilpasset 
skråning utenfor dette med helling enten på ½ eller 1/3 mot terreng. Ved bruk av 
rekkverk etableres skråninger på enten ½ eller 1/1,5. 

• Ny veg i ny, øvre trase fra tunnelpåhugg B i Årbogen til tunnelpåhugg D i Gausvik 
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• Tunnel Dj (tunnelprofil T10,5) fra Gausvik til rundkjøring i fjell ved Tjeldsund bru, 
3 km. 

• Tunnel jJ fra rundkjøring i fjell ved Tjeldsund bru til Tjeldsund bru, 430 m 
• Permanent deponi ved tunnelpåhugg B i Årbogen (D16), ved gamle idrettsbanen 

i Årbogen (D31), og ved Haukebø (D17 og D32). 
• Kulvert for å ivareta lysløype og traktorveg i Årbogen, dimensjoneringshøyde: 4,8 

m. 
• Nye bruer over Storelva, Årbogelva (2 steder), Gårdselva, i tillegg til noen 

kulverter. 
• Tilrettelegging for tilkoblingsveger mellom eksisterende og ny E10, inkl 

fullkanaliserte kryss i Årbogen og Haukebø/Gausvik. 
• GS veg ved siden av tilkoblingsvegen Haukebø/Gausvik. 
• Parkering for vogntog dersom Tjeldsundbrua er stengt ved tilkoblingsveg i 

Gausvik. 
• Regionalt kollektivknutepunkt med plass til 4 busser samtidig, park&ride, ved 

tilkoblingsveg i Gausvik. 
• Rundkjøring i tunnel ved Tjeldsund bru. 
• GS veg over tunnelportal jJ ved Tjeldsund bru. 
• Oppstillingsplass for nødetater, samt snuplass for vogntog utenfor tunnelportal 

ved Tjeldsund bru. 
• Parkering for biler ved eksisterende Rv83 ved Tjeldsund bru. 

Avlastet veg omklassifiseres.  
 

 
Figur 6-12 Hålogalandsvegen, parsell 10, Harstad kommune.  
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Tabell 6-11 Tiltaksbeskrivelse, parsell 11, Harstad kommune.  

Parsell 11: Tjeldsund bru-Sørvik, 7,3 km 

• Standard H4. 
• Tunnel jN (tunnelprofil T10,5) fra rundkjøring i tunnel til Leikvik: 1,6 km 
• Ny veg i ny, øvre trase fra tunnelpåhugg N til Fauskevåg, deretter ny veg i 

eksisterende trase fra Fauskevåg til Sørvik. 
• Tilkoblingsveg mellom eksisterende og ny Rv83 med fullkanaliserte kryss ved 

Vollstad, Fauskevåg og Halsebø. 
• Kombinert samferdselsareal med parkering for vogntog dersom stengt Tjeldsund bru 

og kontrollplass for SVV og politiet ved kryssområde Vollstad. 
• Forbikjøringsfelt på Halsebømyra, profil 5279-6720 (1,45 km), med mulighet for 

midtrekkverk. 
• Permanent deponi i Leikvik (D19), ved Vollstad (D20) og ved Fauskevåg (D21). 

Midlertidig rigg og anleggsområde ved Halsebømyra sør og nord. 
• Tilrettelegging for samleveger for adkomst bebyggelse, jordbruksområder etc på 

strekningen Leikvik-Vollstad, ved Fauskevåg og Halsebø. 

Tiltak på avlastet veg: Ingen. Brukes enkelte steder som samleveg for avkjørsler 
eiendommer, inkl GS veg (blandet trafikk). Noen sløyfer må omklassifiseres. 

 

 
Figur 6-13 Hålogalandsvegen, parsell 11, Harstad kommune. 
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Tabell 6-12 Tiltaksbeskrivelse, parsell 12, Harstad kommune.  

Parsell 12: Sørvik-Jektholtet, 8,5 km 

• Standard H4. 
• Ny veg i eksisterende trase fra Sørvik til Melvik/Nordvik, ny veg i ny, øvre trase forbi 

Nordvik, og ny veg i eksisterende trase over Nordvikmyran frem til ny tunnel OP og 
ny ved i eksisterende trase til Jektholtet. 

• Tunnel OP/ny Mølnåstunnel (tunnelprofil T10,5): 0,68 km 
• Fullkanaliserte kryss i Sørvik og ved Brattberget. Planskilt kryss i 

Nordvik/Nordvikmyran sør. Det planskilte krysset etableres med av- og 
påkjøringsramper, samleveger, overgangsbru tilknyttet to rundkjøringer og tilkobling 
til forlenget Fv.4. 

• Direkte adkomst til Kilkam idrettsanlegg fra Rv83 via nytt kryss. I tillegg ny gangbru 
for gående/syklende og små kjøretøy. 

• Adkomst Melvikhalvøya fra eksisterende Rv83 som føres under ny Rv83 i kulvert i 
Melvik. 

• Tilrettelegging for adkomst eiendommer og utmark ved Nordvik og Nordvikmyran i 
form av samleveger. 

• Forbikjøringsfelt Nordvikmyran (4 felt): Nordgående (1,8 km) og sørgående retning 
(1,4 km), med mulighet og anbefalt midtrekkverk. 

• Lokalt kollektivknutepunkt i Sørvik med plass til 2 busser samtidig, park&ride 
• Permanente deponi ved tunnelpåhugg Mølnastunnelen sør (D33) og nord (D34). 
• Nye bruer ved Sørvik nordre, Laukebakker og Gåssteinen, i tillegg til flere kulverter. 

Tiltak på avlastet veg: Ingen. Brukes som samleveger, GS veg (blandet trafikk). 
Omklassifiseres. 

 

 
Figur 6-14 Hålogalandsvegen, parsell 12, Harstad kommune. 
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Tabell 6-13 Tiltaksbeskrivelse, parsell 13, Skånland kommune.  

Parsell 13: Tjeldsundbru-Elvemo, 7,5 km 

• Standard H3 (U-H2 fra Tjeldsund bru til og med kryss med Steinsland) 
• Utbedring av eksisterende veg fra Tjeldsund bru til kommunegrense Evenes. 
• Utfartsparkering, hvileplass og kollektivknutepunkt (med plass til min. 4 busser 

samtidig og park&ride) ved Tjeldsundbrua Kro. 
• Undergang mot nordøst fra Tjeldsundbrua Kro, kombinert bruk atkomst for 

kraftselskap og tursti for utfart. 
• Nytt kanalisert kryss med avkjøring til Tjeldsundbrua Kro. 
• Undergang sør for Tjeldsundbrua Kro for gang og sykkel. 
• Tilpassing eksisterende kryss Steinsland – Fv.825 i eksisterende kulvert under E10. 
• Ny lokalveg nordover øst for E10 Steinsland. 
• Busslommer Steinsland. 
• To underganger mellom kryss Steinsland og Staurneset beholdes/fornyes. En 

undergang stenges og ny lokalveg etableres. 
• Ny overgangsbru og sammenhengende lokalveg/gs-veg fra kryss Steinsland til 

kryss Evenskjer N. Avkjørsler langs E10 på strekningen saneres. 
• Ny kryssutforming i kryss med Fv.115 til Evenskjer nord. Mulighet for 

bussholdeplass i kryssområdet.  
• Lille-Skånland rasteplass/oppstillingsplass ivaretas og avkjørsel tilpasses. 
• Massedeponi sør for Myrmoen. 
• Kulverter/driftsunderganger på strekningen mellom kryss Evenskjer N og kryss 

Elvemo. 

Ingen avlastet veg.  
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Figur 6-15 Hålogalandsvegen, parsell 13, Skånland kommune. 

Tabell 6-14 Tiltaksbeskrivelse, parsell 14, Skånland kommune.  

Parsell 14: Elvemo-kommunegrense Evenes, 9 km 

• Standard H3 
• Utbedring av eksisterende veg fra Elvemo til kommunegrense Evenes. 
• Ny kryssutforming Elvemo. Omlegging og ny undergang for Fv.116.  

Kollektivknutepunkt i forbindelse med krysset, med plass til 2 busser samtidig og 
park&ride. 

• Riggområde ved Elvemokrysset. 
• Ny bru over Trøseelva. 
• Undergang Soltun – Larsemyra beholdes/fornyes. 
• Rasteplass/hvileplass Kvitberget ivaretas og avkjørsler tilpasses. 
• Omlegging lokalveger og nye underganger mellom Kvitberget og Boltåskrysset. 
• Rigg og deponiområde ved Høgbergsmyra, vest for E10. 
• Ny kryssutforming med Fv.824 Boltåskrysset. Utformes for modulvogntog. Lokalveg 

i undergang mot Boltås N. Kollektivknutepunkt i forbindelse med krysset, med plass 
til 2 busser samtidig og park&ride. Omlegging lokalveger. 

• Rigg og deponiområde ved Boltåskrysset, vest for E10. 
• Ny utforming kryss Boltås sør. 
• Stopplomme på vestside av E10 ved kommunegrense bevares. 

Ingen avlastet veg. 
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Figur 6-16 Hålogalandsvegen, parsell 14, Skånland kommune. 

Tabell 6-15 Tiltaksbeskrivelse, parsell 15, Evenes kommune.  

Parsell 15: Kommunegrense Evenes-Lakså, 9,7 km 

• Standard H3 (H1 fra før kryss med Truckstop til og med kryss med Fv.722). 
• Nytt kryss til Evenes Truckstop. 
• Kontrollområder i begge kjøreretninger. 
• Utbedring av eksisterende veg og noe ny trase fra kommunegrense Evenes til 

Dragvik. 
• Nytt kryss Evenes lufthavn, med tilhørende omlegging av veg til lufthavn og 

Forsvaret.  
• Kollektivknutepunkt i krysset til flyplassen, med fortausløsning for gående.  
• Naturreservat ved avkjørsel til Evenes lufthavn hensyntas på best mulige måte. 
• Tilpassing kryss med Fv.722. 
• Ny lokalveg fra Fv.722 og østover. 
• Diverse midlertidige massedeponi på nordsiden av E10 fra flyplasskrysset til 

Osvatnet. 
• Utbedring kryss Liakollvegen. Samle kryss for Fv.724 og lokalveger på begge sider 

av E10. Ny undergang og bekk i rør. 
• Ny kryssutforming kryss til forsvarsanlegg. 
• Permanent massedeponi mellom ny og gammel E10, nord for Osvatnet. 
• Ny vegtrase nord for dagens E10 fra Osvatnet til parsellgrense. Dagens veg brukes 

som samleveg. Nye underganger og lokalveger/driftsveger. 
• Nytt kryss med Fv.727 til Liland. 
• Ny bru over Laksåa. 
• Riggområde øst for Laksåa. 
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• Busslommer Evenesmark, Kvitblikk, Osmark og Osvatnet. 

Tiltak på avlastet veg: Rundkjøring i kryss med Fv.727. 
 

 
Figur 6-17 Hålogalandsvegen, parsell 15, Evenes kommune. 

Tabell 6-16 Tiltaksbeskrivelse, parsell 16, Evenes kommune.  

Parsell 16: Lakså-Bogen sentrum 5,5 km 
• Standard H3 (H1 i Bogen sentrum). 
• Ny øvre trase over Dragvik, tunnel ST ca. 3 km inn til Bogen sentrum. 
• Tilførselsveg på vestsiden av tunnel under anlegg (bruk av eksisterende veg og 

delvis ny anleggsveg) 
• Ny bru over Storelva. 
• Riggområde, teknisk rom og havarilomme ved tunnelpåhugg. 
• Kulvert for gående og syklende under ny E10 i Bogen sentrum. 
• Niingsveien og Strandveien blir gjennomgående lokalveier. 
• 3 parallelle bruer over Strandelva. 

Ingen tiltak på avlastet veg. 
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Figur 6-18, parsell 16, Evenes kommune. 

Tabell 6-17 Tiltaksbeskrivelse, parsell 17, Evenes kommune.  

Parsell 17: Bogen sentrum – Snubba, 9,1 km  
• Standard H3 (H1 gjennom Bogen sentrum). 
• Eksisterende veg blir lokalveg. Ny hovedveg sør for dagens. Ny lokalveg sør for 

denne igjen, med fortau mot sjøen.  
• Ny tunnel WR (ca. 2.3 km) fra sentrum til Lenvik, veg i ny trase mot Snubba og 

videre utbedring av eksisterende veg til parsellgrense. 
• Nytt rundkjøring i Bogen sentrum, med tilhørende kryss 
• Kollektivknutepunkt i Bogen sentrum, med plass til to busser og park&ride.  
• Støyreduserende tiltak og trafikksikkerhetstiltak i Bogen sentrum. 
• Tilførselsveg under anlegg/Riggområde ved tunnelpåhugg. Bruk av eksisterende 

veg i vest (tunnelpåhugg W)  
• Riggområde, teknisk rom og havarilomme ved tunnelpåhugg. 
• Skredsikringstiltak: Rasfanggjerde steinskred og isskrednett. 
• Ny undergang for adkomst/utfartsveg øst for tunnelpåhugg R og ny bru over bekk 

med adkomstveg til bolig under. 
• Anleggsveg fra eksisterende E10 i Lenvika og opp til tunnelpåhugg R 
• Rasteplass og fotopunkt mellom tunnel og Jansbakken 
• Bekk i rør under veg Jansbakken. 
• Ny undergang for dagens E10 under ny E10 ved NAF øvingsbane. 
• Nytt kryss øst for NAF øvingsbane, kobling til dagens E10 som beholdes som 

lokalveg. 
• Permanent massedeponi øst for NAF øvingsbane. 
• Kryss med Snubbavegen vest flyttes litt lenger øst. Busslommer (Lenvikmark nord) 

og undergang for eksisterende driftsveg i nærhet av kryss. 
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• Ny bru over Tverrelva. 
• Tilpasning av kryss og busslommer (Lenvikmark sør) Snubbavegen øst. 

Undergang øst for kryss beholdes. 

Ingen tiltak på avlastet veg 
 

 
Figur 6-19 Hålogalandsvegen, parsell 17, Evenes kommune. 
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6.2 Beskrivelse av planlagte rigg- og deponiområder 
Det er planlagt 29 massedeponier fordelt på de fleste parsellene, med unntak av parsell 5, 
6 og 16. Deponiene er arealer hvor det tillattes permanente terrengtiltak, herunder 
oppfylling av terreng og permanent lagring av overskuddsmasse, stein, jord- og 
myrmasser. Arealbeslaget massedeponiene vil medføre i planområde vil variere mellom 
de forskjellige parsellene. Aktuelle deponi er belyst i tabell 6-18. I tillegg til deponi er det 
planlagt flere større riggområder. Dette er areal som kan benyttes som anleggs- og/eller 
riggområder så lenge anleggsarbeidet pågår. Dette inkluderer lagring av masser, 
materialer, maskiner, utstyr og liknende. Oversikt over deponi- og riggområder finnes i 
vedlegg 1.  

Tabell 6-18 Planlagte deponiområder på land, i strandsone og i sjø fordelt på parseller (kolonne 1). 
Deponinummer henviser til lokaliteter i vedlegg 1.  

Parsell Kommune Deponi 
nr. 

Lokalitet Størrelse (m2) 

1 Sortland D1 Kjerringneset 15871 

1 Sortland D2 Kjerringnesdalen 18132  

2 Kvæfjord D3 Våtvoll 74911 

3 Kvæfjord D5 Løbergsbukta 18660 

3 Kvæfjord D6 Gullesfjordbotn 24511 

3/4 Kvæfjord/Lødingen D7 Østerdalselva 30951+32327 
4 Lødingen D9 Kanstadbotn sør 11253 
7 Lødingen D11 Fiskefjord sjødeponi 2 557600 
8 Tjeldsund D10 Fiskefjordbotn 33818 
8 Tjeldsund D12 Kongsvikdalen 68510 
9 Tjeldsund D13 Ulvik 34545 
9 Tjeldsund D15 Hårvik 218757 
10 Harstad D16 Årbogen vest 40754 
10 Harstad D31 Årbogen øst 15218 
10 Harstad D32 Haukebø sør 9122 
10 Harstad D17 Haukebø nord 22004 
11 Harstad D19 Leikvik 63094 
11 Harstad D20 Vollstad 47615 
11 Harstad D21 Fauskevåg 6376 
12 Harstad D33 Brattberget 47572 
12 Harstad D34 Mølnosen 37763 
13 Skånland D24 Tjeldsund kro 12412 
13 Skånland D25 Øverlia 57021 
14 Skånland D26 Durumålslia 49144 
14 Skånland D27 Boltås 21646 
15 Evenes D29 Osvatnet 82400 
17 Evenes D35 Langmyra 8016 
17 Evenes D30 Snubbakollen 20730 
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7 Nullalternativet 
Nullalternativet (referansesituasjonen) er grunnlaget som alternativet skal sammenlignes 
med. Nullalternativet har per definisjon konsekvensgrad 0 (Ubetydelig). Konsekvensen av 
alternativet viser dermed hvor mye det avviker fra nullalternativet. 

Sammenligningsåret blir 20 år fra byggestart. Byggestart kan bli tidligst 2018 og må antas 
å bli senest i 2020. Sammenligningsåret kan dermed settes til 2040. 

Nullalternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2040 dersom det ikke bygges 
ny veg. I nullalternativet inngår derfor trafikkveksten fram til sammenligningsåret og 
vedtatte utbygginger som ventes fullført før sammenligningsåret. Dette er utbygging av 
andre veger, boligbygging og næringsutbygging.  

Dette inngår i nullalternativet: 

• Ordinær drift og vedlikehold for opprettholdelse av forventet standard på 
eksisterende veg ved byggestart (2020) fremskrives i 20 år til sammenligningsåret.  

• Forventet standard på eksisterende veg ved byggestart er som i dag pluss virkning 
av tiltak besluttet i Handlingsprogrammet 2014-2017, se nedenfor. 

• Vedtatte reguleringsplaner beskrevet i Planprogrammet inngår også i 
nullalternativet. Dette kan gi utslag på ikke-prissatte konsekvenser og i tillegg også 
prissatte konsekvenser dersom vedtatt plan inngår i tiltak i Handlingsprogrammet 
2014-2017, se nedenfor. 

7.1 Handlingsprogrammet 2014-2017 
Her medtas ikke mindre TS-tiltak eller tiltak for opprettholdelse av standard.  

Følgende tiltak som kan forventes å ha virkning er besluttet gjennomført både i 
nullalternativet eller i vedtatt alternativ for prosjekt Hålogalandsvegen: 

 
Tabell 7-1. Inkluderte tiltak (tall i mill. kr.) 

Fortausplater Rv 85 
Sortlandsbrua 

Statlige 
midler 

Annet 
(bompenger) 

Sum 

2017 5 31 36 
Behov fra 2018 25 0 25 
Sum 30 31 61 

 
 
Inngår ikke i prosjektet 
De 2 store bruene Tjeldsund bru og Sortlandsbrua samt Sigerfjordtunnelen inngår ikke i 
prosjekt Hålogalandsvegen, men i egne prosjekter. Tiltak på disse elementene skal derfor 
ikke medtas i sammenligning (med unntak av fortausplatene på Sortlandsbrua, se over). 

Standard opprettholdes på bruene og standard i Sigerfjordtunnelen skal regnes som 
oppgradert i tråd med tunnelsikkerhetsforskriften både i nullalternativet og i vedtatt 
alternativ. Det skal ikke medregnes breddeutvidelse av hverken bruene eller 
Sigerfjordtunnelen.  
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Begge de store bruene og Sigerfjordtunnelen skal inngå i beregning av avstander, kjøretid 
og transportøkonomiske beregninger. 

7.2 Vedtatte reguleringsplaner  
Det vises til vedtatt planprogram for vedtatte reguleringsplaner i aktuelle kommuner. Den 
totale planstatusen for strekningen er ikke fullstendig kartlagt. Noen av disse planene er 
realisert, noen er ikke.  
 
Nedenfor er en foreløpig oversikt over planer som direkte eller indirekte kommer i berøring 
med eksisterende veg. 
 
Tabell 7-2. Reguleringsplaner som direkte eller indirekte kommer i berøring med eksisterende veg 

Kommune Reguleringsformål Reguleringsplan 
Harstad, Rv.83 Kilbotn stadion/Løvåsen idrett og 

aktivitetsbarnehage 
594 

Harstad, Rv.83 Grovavfallsplass, Fjellvassrabben 302 
Harstad, Rv.83 Nordvika Norvik Mekaniske Verksted 423 
Harstad, Rv.83 Nordvika Nordlysparken handels- og 

næringspark 
552 

Harstad, Rv.83, Melvika Fiskebruk 583 
Harstad, Rv.83, Sørvik Bensinstasjon 308 
Harstad, Rv.83, Sørvik Sørvik sentrum 308 
Harstad, Rv.83, Halsebø Skogan (grendefelt) 265 
Harstad Rv.83, Vollstad Gang-sykkelveg 414 
Harstad, E10, Gausvik-
Sandtorg 

Gang- og sykkelveg Gausvik-
Sandtorg 

394 

Harstad, E10, Gausvik Gausvik oppvekstsenter 486 
Harstad, E10, Gausvik Nedrefoss kraftstasjon 391 
Harstad, E10, Rødskjær Ungdomshus, forr. industri 257 
Harstad, E10, Rødskjær Industri 572 
Harstad, E10, Rødskjær Friområde 572 
Harstad, E10, Sandtorg Sandtorgholmen 513 
Tjeldsund, E10, Kongsvik Kommuneplanens arealdel, 

omlegging av veg, 2004 
 

Sortland, Rv.85, Strand Strand sentrum m/ 
Bebyggelsesplan F1-2 

2005210 
2008235 

Sortland, Rv.85, Strand Strand boligfelt 1979018 
Sortland, Rv.85, Strand Strand 2 2005217 
Sortland, Rv.85, Strand   Strand naustgrend 2003189 
Sortland Kommunedelplan for de spredtbygde 

områdene 2005-2017.  
Overordnet 

Sortland Kommuneplan for Sortland 1980-1991 Overordnet 
Sortland Byplan Sortland, Blåbyen 2014-2026 Under revidering 
Sortland Kommuneplanens arealdel Under revidering 
Skånland Kommuneplanens arealdel Id 1 
Skånland Kommunedelplan for Steinsland og 

Kvitnes 
Id 1 
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Skånland Trafikksikkerhetsplan 2013-2017 Id 6 
Skånland Fortau Lilleskånland Id 65 
Skånland Hålogalandsparken ved krysset til 

Elvemo 
Reg.plan under 
utarbeidelse 

Lødingen Fiskøya – utfylling Planlagt  
Kvæfjord Seks kommunale reguleringsplaner Ingen planID 
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8 Statusbeskrivelse, verdivurdering og virkning av tiltaket 

8.1 Sortland kommune 
Undersøkelsesområdet i Sortland kommune (parsell 1) strekker seg fra like øst for 
Sigerfjordkrysset til avkjørsel til Fv.822 like øst for Sigerfjordtunnelen, en strekning på vel 
syv kilometer. Undersøkelsesområdet følger eksisterende Rv.85 på hele strekningen, men 
inkluderer noe utvidede områder for deponering av masser ved Kjerringnes og øst for 
Kjerringdalsvatnet. 

8.1.1 Parsell 1: Sigerfjord- Grense Kvæfjord 

8.1.1.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
 
Undersøkelsesområdet med den eksisterende riksveien er hovedsakelig en 
gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt næringstransport. Generelt preges 
parsellen av noe nærhet til spredt bebyggelse (i hovedsak utenfor tiltakets influensområde) 
ved Sigerfjord i vest. Dette medfører at det er noe tilrettelegging for utfart fra bebyggelsen, 
gjennom undersøkelsesområdet, og videre nordover mot Kjerringnesdalsvatnet, Kollen, 
Blåheia og Middagstinden, sommer og vinter. Her er også en rasteplass som brukes i stor 
grad av personer på gjennomfart. I midtre deler ligger Kjerringnesdalsvatnet som er brukt 
av flere brukergrupper. Her starter også utfart til Galten som er et populært turmål sør for 
riksveien. Østlig del av parsellen går gjennom Sørkelivdalen med gode landskapskvaliteter. 
Her er det noe bebyggelse utenfor influensområdet. Områdene uten bebyggelse brukes til 
spredt jakt på storvilt og småvilt, men skiller seg ikke særskilt ut verdimessig. Øst for 
kommunegrensen ved avkjørsel til Fv.822 er det utfartsparkering for turgåere til DNTs 
løypenett i attraktive friluftslivsområder av stor verdi. 

 
Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-1 og tabell 
8-1. 
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Figur 8-1. Verdikart over utredningsområdet i parsell 1 Sigerfjord – grense Kvæfjord. Bakgrunn for 
verdisetting fremgår av tabell 8-1.   

Tabell 8-1. Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 1: Sigerfjord – Grense 
Kvæfjord. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet. 

Parsell 1 Sigerfjord – Grense Kvæfjord: Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
1-1 Sigerfjord Nord-1 Strekning med få kvaliteter for friluftsliv og 

med spredte boliger i influensområdets 
utkant 

    Liten   Middels  Stor 

 
     ▲ 

1-2 Sigerfjord Nord-2 Et område nord for bebyggelsen i Sigerfjord, 
mye brukt av lokalbefolkningen. Det går 
lysløype i kulvert under riksveien med 
betydelig bruksfrekvens sommer og vinter. 
Området innehar flere stier som fører inn til 
lokalt populære inngrepsfrie naturområder 
som Kollen, Blåheia og Middagstinden med 
bruk sommer og vinter. Mindre bebyggelse i 
området Moen. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                ▲ 
 

1-3 Sigerfjord – 
rasteplass 

Rasteplass med WC, informasjonsplakater, 
biloppstillingsplass og sitteplasser. Mye 
brukt til bobil, og for kortere rast for reisende. 
Fine utsiktsforhold til fjorden med 
omkringliggende topper trekker verdien opp, 
mens støy reduserer opplevelsesverdien 
noe. 

    Liten   Middels  Stor 

 
            ▲ 



   

 
 
 

 

50 (138) 
 
RAPPORT 
HÅLOGALANDSVEGEN – NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 
 

 

 

1-4 Kjerringnes- 
dalsvatnet 

Nærturterreng brukt av befolkning fra hele 
kommunen til rekreasjon. Anadromt 
vassdrag med tilrettelagt gapahuk og 
fiskeplass, og som benyttes sommer og 
vinter. Attraktivt fiske med lett 
fremkommelighet. Spredte hytter som 
brukes aktivt. Støy fra riksveien reduserer 
noe av kvaliteten. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                 ▲ 
 

1-5 Galtbekken – 
Galten 

Utgangspunkt for merket tursti inn til toppen 
Galten. Stor bruksfrekvens av lokale samt 
regionale brukere. Toppen inngår i "Ti på 
topp" turområder.  

    Liten   Middels  Stor 

 
               ▲ 

1-6 Sørkleivdalen  Område brukes i liten grad til friluftsliv eller 
rekreasjon. Det er spredt bebyggelse i 
influensområdets utkant, med få særegne 
kvaliteter. Gode landskapskvaliteter med 
omkransende fjellpartier. Spredt jakt kan 
forekomme. 

    Liten   Middels  Stor 

 
       ▲ 
 

1-7 Sigerfjordtunnelen 
Syd 

Område fra tunnelen til kommunegrensen 
med avkjørsel til Fv.822, uten særegne 
verdier for nærmiljø eller friluftsliv. 

Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 

1-8 Kommunegrense 
– Utfartsparkering 

Parkeringsplass til ca. 15 biler med infoskilt 
om blant annet turmuligheter. Viktig 
utgangspunkt for vandring i merket turløype 
i svært viktige friluftslivsområder som brukes 
av lokale så vel som tilreisende.  

Liten   Middels  Stor 

 
                      ▲ 

1-9 Deponiområde 
Kjerringnes  

Gammelt deponiområde på sydsiden av 
riksveien. Noe næringsbygg i utkanten av 
influensområdet, men området anses å ikke 
ha noe betydelig verdi for nærmiljø eller 
friluftsliv i dag.  

Liten   Middels  Stor 

 
   ▲ 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområder er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Denne fremgår av tabell 8-2. Parsellens 
områder har varierende verdi for nærmiljø og friluftsliv, der større deler av områdene 
vurderes å ha liten verdi. Likevel har parsellene kvaliteter som har betydelig verdi for både 
lokale og regionale brukere.  
 
Samlet anses parsell 1 å ha middels verdi for nærmiljø og friluftsliv 
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Tabell 8-2. Samlet verdivurdering parsell 1. Sigerfjord-Grense Kvæfjord 

Parsell 1 Sigerfjord-Grense Kvæfjord 
Delområde Verdi 
1-1 Sigerfjord N 1 Liten 
1-2 Sigerfjord N 2 Middels  
1-3 Sigerfjord – Rasteplass Middels 
1-4 Kjerringnesdalsvatnet Middels 
1-5 Galtbekken – Galten Middels 
1-6 Sørkleivdalen Liten 
1-7 Sigerfjordtunnelen Syd Liten 
1-8 Kommunegrense – Utfartsparkering Stor 
1-9 Deponi – Kjerringnes Liten 
Samlet verdivurdering Middels 

 

8.1.1.2 Virkninger av tiltaket 
 
Anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens Rv.85. 
Anleggsarbeider med medfølgende massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, 
noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre 
økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. 

Anleggsarbeider vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt riksveien, med spesielt økt forstyrrelser 
knyttet til støy. Det forventes at boliger og friluftslivsområder rundt Kjerringnesdalsvatnet 
vil bli tidvis negativt påvirket av dette. Kulvertene under veien vil være tidvis stengt, noe 
som hindrer trygg passasje for personer på utfart fra området Sigerfjord til 
friluftslivsområdene nord for riksveien.  Det kan forekomme periodevis noe tilslamming av 
Kjerringneselva, men det forutsettes at tiltaket vil bli gjennomført uten betydelig negativ 
påvirkning på fisk eller fiske i elven eller i Kjerringnesdalsvatnet.  Det forutsettes at det ikke 
gjøres direkte inngrep i Kjerringnesdalsvatnet eller tilhørende elver.  

Det vil bli etablert riggområde ved vestre enden av Sigerfjordtunnelen. Tilknyttede områder 
vil tidvis få økt støybelastning, uten at dette forventes å påvirke områder med verdi for 
nærmiljø eller friluftsliv i betydelig grad. 
 
Anleggsarbeidet vil virke negativt for brukere av utfartsparkeringen ved kommunegrensen 
og ved stoppesteder for utfart til andre områder. Omfanget avhenger av om det 
tilrettelegges for midlertidig parkering. 

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite til middels negativt omfang på 
nærmiljø og friluftsliv i parsell 1. 

Tiltak på avlastet vei 

Det er ingen veier som blir bli avlastet og /eller nedklassifisert som følge av tiltakene i 
parsell 1. Gjenværende partier av gammel vei blir fjernet og revegetert. 
 
Driftsfase 
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Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende vei til bedre standard, som medfører noe 
utvidelse av veien i forhold til dagens vei. Fartsgrensen vil opprettholdes. Ny vegtrasé 
lokaliseres overlappende med eller svært nær eksisterende vei og vil medføre mindre 
arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen. Tiltaket vil ikke fremstå som et nytt 
fremmedelement i området. 

For brukere av friluftslivsområdene på strekningen vil tiltaket i stor grad fremstå som i 
dagens situasjon. Det legges opp til å opprettholde eller forbedre eksisterende kulvert i 
forbindelse med skiløypa fra Sigerfjord til utfartsområdene nord for riksveien. Det 
forutsettes at utvidelsen av veien ikke medfører inngrep i Kjerringnesdalsvatnet eller 
tilhørende elver, som kan ha negativ effekt på fisk eller fiskeforhold. Kjerringnesdalsvatnet 
forventes å kunne brukes til friluftsliv som i dag. 

Avkjørsler og driftsavkjørsler skal begrenses eller saneres på hele strekningen, noe som 
begrenser mulighetene for å stanse/parkere for videre utfart. Dette gjelder spesielt mulighet 
for parkering for utfart til Galten. Utfartsparkeringen på østsiden av Sigerfjordtunnelen vil 
forbli lik dagens situasjon. Brukere her må imidlertid krysse vei for å få tilgang til turløypene 
mot viktige friluftslivsområder på østsiden av veien. Dette kan medfører redusert 
trafikksikkerhet. 

I parsellen er det avsatt areal til massedeponi ved eksisterende deponi ved Kjerringneset 
(D1) og ved avkjørselen øst for Kjerringnesdalsvatnet (D2). D1 er i dag avsatt til dette 
formålet, og det forventes ikke betydelig negativ påvirkning i driftsfasen. Dette forutsetter 
at deponiet begrenses til eksisterende deponiområde og at det dermed ikke påvirker stier 
som passerer i tilstøtende områder. I anleggsfasen vil nærmiljøet tilknyttet massedeponiet 
bli negativt påvirket av støy. Det forventes at D2 blir istandsatt i anleggsfasen og det 
forventes dermed at deponiet her ikke vil ha betydelige negative konsekvenser i driftsfasen. 
Dette forutsetter at en holder seg innenfor området avsatt til deponi, og at utforming og 
mengden tilført masse ikke endrer landskapsinntrykket i området.   

Ingen boliger vil bli arealmessig betydelig påvirket av det nye tiltaket. Flere areal langs 
planlagt ny veg vil bli liggende i gul støysone, blant annet to boliger og to fritidsboliger. Det 
skal etableres støyskjermer for utearealer rundt byggene. Videre vil mindre deler av de 
verdivurderte delområdene bli liggende i gul sone. Det antas at situasjonen i driftsfasen vil 
minne om dagens støysituasjon.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-3. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi liten negativ konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsell 1. 

Tabell 8-3. Parsell 1 i Sortland kommune. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvenser i driftsfasen 
sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 1 Sigerfjord-Grense Kvæfjord 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

1-1 Liten Ingen Ubetydelig  
1-2 Middels Ingen Ubetydelig  
1-3 Middels Ingen Ubetydelig  
1-4 Middels Ingen Ubetydelig  
1-5 Middels Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere konsekvens 
1-6 Liten  Ingen Ubetydelig  
1-7 Liten Ingen Ingen  
1-8 Stor Lite negativt 

 
Liten / middels 

negativ 
Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 
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1-9 Liten Middels negativt Liten negativ  
Samlet konsekvens vegparsell 1 Liten negativ  

8.1.1.3 Forslag til avbøtende tiltak 
Anleggsfase 

• Tilrettelegging for midlertidig utfartsparkering for utfart fra parkering i delområde 1-
8. Reduserer negativ påvirkning i anleggsfasen. 

Driftsfase: 

• Etablering av utfartsparkering ved Galtbekken (delområde 1-5). Dette vil medføre 
at konsekvens for delområdet reduseres til ingen konsekvens. 

• Tiltak for å sikre trygg overgang over vei for turgåere fra utfartsparkeringen øst for 
Sigerfjordtunnelen til DNTs løypenett. Dette vil medføre at konsekvens for 
delområdet 1-8 reduseres til ingen konsekvens. 

8.2 Kvæfjord kommune 
Undersøkelsesområdet i Kvæfjord kommune følger i hovedsak eksisterende Rv.85 mellom 
kommunegrensene til Sortland i vest og Lødingen i øst, en strekning på vel 22 kilometer. 
Strekningen er delt opp i to parseller (2 og 3), der parsell 2 strekker seg fra 
kommunegrensen i vest gjennom Langvassdalen til Langvassbukta og videre til Våtvoll. 
Parsell 3 følger eksisterende trasé til kommunegrensen mot Lødingen i øst og inkluderer 
områdene Våtvoll, Løbergsbukta og Gullesfjordbotn.  

8.2.1 Parsell 2: Grense Kvæfjord – Våtvoll 

8.2.1.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
 
Undersøkelsesområdet i parsell 2 følger i hovedsak eksisterende Rv.85 fra 
kommunegrensen mot Sortland, gjennom Langvassdalen til Langvassbukta og videre til 
Bømarka og Våtvoll, en strekning på vel 13 kilometer. Området knyttet til den eksisterende 
riksveien er hovedsakelig en gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt 
næringstransport, men inkluderer også noe randbebyggelse og friluftslivsområder.  
 
I Langvassdalen følger undersøkelsesområdet sydsiden av Litjevatnet og nordsiden av 
Langvatnet. Sistnevnte er et attraktivt anadromt fiskevann med flere omkringliggende 
fritidsboliger, og er dermed også et naturlig utgangspunkt for fotturer. I Langvassbukta er 
det noe bolig- og fritidsbebyggelse, samt Hinnøysenteret med viltkroa og eldresenteret. 
Strekningen videre til Våtvoll går naturskjønt langs fjorden og innehar noe spredt 
bebyggelse. I Våtvoll er det fastboende og flere fritidsboliger, samt hjortefarm, 
forsamlingshus og en mindre campingplass. Området brukes i noen grad som 
utgangspunkt for turer opp Våtvolldalen. 
 
Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-2 og tabell 
8-4. 
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Figur 8-2. Verdikart over utredningsområdet i parsell 2 Grense Kvæfjord- Våtvoll. Bakgrunn for verdisetting 
fremgår av tabell 8-4.   

Tabell 8-4 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 2: Grense Kvæfjord – 
Våtvoll. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet. 

Parsell 2 Grense Kvæfjord –Våtvoll: Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
2-1 Litjevatnet 1 I området tilknyttet Litjevatnet er det aktivt 

gårdsbruk, med noe tilhørende bebyggelse. 
Det går ikke anadrom fisk hit og det fiskes i 
liten grad her. I nordenden av vannet er det 
en rasteplass med oppsatt bord som brukes 
som rasteplass, men også som 
overnattingsplass for spesielt campingbiler. 
Nærhet til veien og at området ikke innehar 
de store landskapskvalitetene for regionen 
begrenser verdien. 

    Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 
 
 

2-2 Litjevatnet 2 Inkluderer områdene mellom 
kommunegrensen og Langvatnet. Enkel vei 
med innkjøring til bebyggelse rundt 
Langvatnet starter her, men området har få 
kvaliteter for nærmiljø og friluftsliv. 
 

  Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 

2-3 Langvatnet Langvatnet er et anadromt, attraktivt 
fiskevann for brukere fra de nærliggende 

    Liten   Middels  Stor 
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kommunene. Fiske foregår sommer og 
vinter, og det er tilrettelagt med gapahuk 
blant annet i østenden. RV 85 strekker seg 
langs nordre del av vannet. Det er spredt 
med hytter langs vannet på sydsiden og i 
nordøst. Hyttene brukes aktivt. De i nordøst 
ligger nær, men likevel skjermet, fra 
riksveien.  

               ▲ 
 
 

2-4 Langvassdalen Delområdet følger vannets nordlige bredde 
med riksveien som et sentralt element. Det 
er enkelte fritidsboliger i delområdet, men 
de fleste bygningene er ikke i bruk, og 
preges av forfall. Nærhet til riksveien trekker 
ned områdets verdi for temaet. 

    Liten   Middels  Stor 

 
   ▲ 

2-5 Hinnøysenteret Delområdet inkluderer områdene tilknyttet 
viltkroa, samt eldreboligene her. Viltkroa er 
utsalgssted for blant annet lokalmat, og 
virker som et samlingspunkt for personer 
tilknyttet Langvassbukta. Det står turist-
informasjonsskilt på oppstillingsplassen/ 
parkeringsplassen utenfor. Det er bosenter 
for eldre ned mot elva på baksiden av 
viltkroa. Dette er et viktig bo- og 
samlingssted for eldre brukere i kommunen.  

    Liten   Middels  Stor 

 
                    ▲ 
 
 

2-6 Langvassbukta Delområdet er en del av bebyggelsen 
tilknyttet Langvassbukta, med i alt ca. 25 
fastboende samt kapell, forsamlingshus, 
flere fritidshus, og brygger og naust ned mot 
sjøen. Hovedbebyggelsen, som ligger 
utenfor undersøkelsesområdet, har liten 
befolkningsutvikling med få/ingen barn eller 
funksjoner som bidrar til barns utvikling. Det 
er gang og sykkelsti med belysning fra 
viltkroa til avkjørsel til RV 83. 

    Liten   Middels  Stor 

 
          ▲ 
 
 
 

2-7 Langvassbukta 
– Våtvoll 

Delområdet mellom Langvassbukta og 
Bømarka strekker seg naturskjønt langs 
fjorden, der mesteparten av strekningen 
anses å ikke ha betydelige kvaliteter for 
nærmiljø og friluftsliv. Spredt bebyggelse 
uten særskilte verdier for temaet. 

Liten   Middels  Stor 

 
     ▲ 

2-8 Bømarken Randbebyggelse med fastboende og 
fritidshus. Ved Bømarken drives det 
hytteutleie og området er utgangspunkt for 
fotturer opp Bømarkdalen, som brukes i 
noen grad av lokale. 

Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 

2-9 Våtvoll Delområdet strekker seg langs RV 85 fra 
Skjellneset til bebyggelsen slutter i sør. 
Området har variert spredt bebyggelse 
bestående av i hovedsak fastboende, samt 
noe fritidsboliger. Det er en mindre 
campingplass med begrensede fasiliteter, 
samt en hjortefarm ved Våtvollelva like vest 
for riksveien. Utover forsamlingshuset som 
er bygdas samlingspunkt, er det få tilbud 
som øker verdien for nærmiljø. 

Liten   Middels  Stor 

 
           ▲ 
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2-10 Våtvoll vest Delområdet innbefatter de ubebygde 
områdene vest for riksveien i området 
Våtvoll. Områdene inngår i 
nærfriluftslivsområder for innbyggere rundt 
Våtvoll, og det er noe utfart til Våtvolldalen. 
Elva bidrar til opplevelsesverdi i noen grad 
her. Hjortefarmen nevnt i delområdet 2-9 
har også arealer i dette delområdet, nord for 
Våtvollelva. 

Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 
 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområdene er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-5. Større deler 
av området er vurdert til å ha liten verdi, men likevel har parsellen betydelige kvaliteter for 
i hovedsak lokale brukere.  

Samlet anses parsell 2 å ha liten til middels verdi for nærmiljø og friluftsliv 

Tabell 8-5. Samlet verdivurdering parsell 2: Grense Kvæfjord – Våtvoll. 

Parsell 2 Grense Kvæfjord – Våtvoll 
Delområde/element Verdi 
2-1 Litjevatnet 1 Liten – middels 
2-2 Litjevatnet 2 Liten 
2-3 Langvatnet Middels 
2-4 Langvassdalen Liten 
2-5 Hinnøysenteret Middels – stor 
2-6 Langvassbukta Liten - Middels 
2-7 Langvassbukta – Våtvoll Liten 
2-8 Bømarka Liten – middels 
2-9 Våtvoll Liten – middels 
2-10 Våtvoll vest Middels 
Samlet verdivurdering Liten – Middels 

8.2.1.2 Virkninger av tiltaket 
Anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens Rv.85. I 
Langvassbukta, Bømarka og Våtvoll vil det også bli gjennomført arbeider ved områder som 
avviker fra dagens trasé. Anleggsarbeider med medfølgende massetransport vil medføre 
midlertidige omkjøringer, noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og 
i perioder vil dette medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av 
områdene. 
 
Anleggsarbeider vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt riksveien, med spesielt økte forstyrrelser 
knyttet til støy. Det forventes spesielt at boliger i Bømarka og ved Våtvoll, samt viltkroa, 
eldresenteret og boliger i Langvassbukta, vil bli tidvis negativt forstyrret av dette da veien 
legges i ny trasé her. Rekreasjonsområdet ved Langvatnet, og spesielt fritidsbebyggelse 
på nordsiden av vannet vil bli tidvis negativt støypåvirket. Tilgangen til hyttene her vil også 
reduseres periodevis. Det kan forekomme periodevis noe tilslamming av Langvasselva, 
men det forutsettes at tiltaket vil bli gjennomført uten betydelig negativ påvirkning på fisk 
eller fiske i Langvasselva, Langvatnet eller andre elver på parsellen. 

Anleggsarbeidene vil medføre en betydelig barriere for brukere på utfart opp Våtvolldalen. 
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Det er planlagt ett permanent massedeponi (D3) i parsell 2. Deponiet ligger på Våtvoll i 
delområde 2-10. Det er planlagt å deponere ca. 75 000 m2 stein i deponiet. 

I anleggsfasen vil områdene tilknyttet deponiet være preget av støy og økt aktivitet. Dette 
vil medføre en betydelig kvalitetsforringelse for brukere av disse områdene, deriblant 
turgåere opp mot Våtvolldalen.  

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels negativt omfang på nærmiljø 
og friluftsliv. 

Tiltak på avlastet vei 

Det er ingen lengre veistrekninger som blir avlastet og/eller nedklassifisert som følge av 
tiltakene i parsell 2. Enkelte mindre strekninger i Langvassbukt, Bømarka og Våtvoll vil bli 
nedklassifisert til private veier til bruk for de fastboende i området. Gjenværende partier av 
gammel vei blir fjernet og revegetert. 

Driftsfase 

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende vei til bedre standard, som medfører noe 
utvidelse av veien i forhold til dagens vei. Fartsgrensen vil opprettholdes, og det legges 
opp til omlegging av kryss i Langvassbukt, samt ny trasé på oversiden av bebyggelsen i 
Bømarka og frem mot det planlagte tunnelpåhugget i Våtvoll. Resterende trasé lokaliseres 
overlappende med eller svært nær eksisterende vei og vil medføre mindre arealbeslag i 
forbindelse med breddeutvidelse. Sett bort i fra omleggingen av traséen ved Våtvoll og 
Langvassbukta vil ikke tiltaket fremstå som et nytt fremmedelement i området. 

For brukere av friluftslivsområdene ved Langvatnet vil tiltaket i stor grad fremstå som 
dagens situasjon. Det forutsettes at dagens avkjørsel og hytte/utfartsparkering vest for 
Langvatnet opprettholdes, og tilkomst vil være som i dag. Tiltaket vil derimot begrense 
tilgangen til enkelte av hyttene på nordsiden av Langvatnet, gjennom begrensing av 
avkjørsler både sør og nord for veien. Det vil ikke bli noe påvirkning på fisk eller fiske i 
Langvasselva eller Langvatnet. 

Den nye traséen forbi Hinnøysenteret (delområde 2-5) i nord legges med noe lengre 
avstand til viltkroa. Parkerings-/oppstillingsmulighetene her opprettholdes og driften av 
viltkroa og eldresenteret vil kunne foregå som i dag. Det legges også opp til utfartsvei ned 
til traktorveien inn mot Langvatnet, samt utfartsparkering ved nytt kollektivkryss like øst for 
viltkroa. Øst for eldresenteret legges ny vei nærmere eldresenteret og kan medføre økt 
støy her. Samtidig legges veien her høyere i terrenget, noe som kan medføre ytterligere 
spredning av støy i nærområdet. For nordre deler av bebyggelsen vil tiltaket likevel 
redusere negativ støybelastning ettersom veien trekkes bort fra disse områdene. Tilgang 
til veien inn til bo- og rekreasjonsområder sør for Langvasselva vil opprettholdes. 

Strekningen fra Langvassbukt til Grasneset i delområde 2-7 vil i stor grad følge dagens 
trasé og det forventes at tiltaket ikke vil virke negativt på verdier for nærmiljø og friluftsliv 
ettersom det forutsettes at dagens trasé følges. I Bømarka vil derimot traséen legges på 
oversiden av bebyggelsen, og det tilrettelegges med en kulvert/driftsvei ved Bømarkselva. 
Dette vil gi turgåere den samme tilgangen til områdene ovenfor den nye veien. For 
bebyggelsen i Bømarka vil veien bli et fremmedelement, men likevel vil områdene ned mot 
havet bli mer tilgjengeliggjort og øke sin verdi gjennom at gjennomgangstrafikken her vil 
opphøre. 

Sør for Grasneset (delområde 2-10) vil traséen legges på oversiden av bebyggelsen frem 
til tunnelpåhugget i Våtvoll. Tiltaket vil her fremstå som et nytt fremmedelement i området 



   

 
 
 

 

58 (138) 
 
RAPPORT 
HÅLOGALANDSVEGEN – NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 
 

 

 

og påvirke landskapsopplevelsen, samtidig som det begrenser brukeres tilgang til 
områdene ovenfor den nye veien i noen grad. Det forutsettes likevel at muligheten for utfart 
langs Våtvollelva opprettholdes. Trafikkavlastningen på dagens riksvei gjennom Våtvoll vil 
medføre betydelig økt brukskvalitet av de bebygde områdene ettersom de vil fremstå som 
mer fredelige og trygge for brukere av områdene.  

Tiltaket vil redusere brukeropplevelsen for turgåere i nedre del av Våtvolldalen. Planlagt 
etablering av fotopunkt ved fossen i Våtvoll vil bidra til positiv brukeropplevelse for 
bilturister. 

I driftsfasen vil deponiet revegeteres og arrondert inn i terrenget. Området vil likevel endre 
området lokalt. Etter hvert som revegeteringen tiltar vil tiltaket i stor grad fremstå som en 
naturlig del av landskapet, men dette kan ta flere tiår. I mellomperioden vil deponiet endre 
omgivelsene. På denne parsellen vil dette kunne medføre endret landskapsopplevelse for 
turgåere opp Våtvolldalen, men dette i mindre grad ettersom deponiet ikke berører dette 
området direkte. 

Trafikk vil medføre noe støy i driftsfasen. Flere areal langs den nye vegen ligger i gul 
støysone, blant annet 20 bygg, inkl. 2 fritidsboliger. Støy vil påvirke nærmiljø og friluftsliv i 
de fleste av de vurderte delområdene. Ettersom vegen i stor grad er planlagt på/over 
eksisterende riksveg vil støysituasjonen være relativt lik den i dag. Unntaket vil gjelde veg 
som er planlagt i nye arealer, samt avlastet veg hvor støy fra trafikk reduseres. For brukere 
av området til rekreasjon og friluftslivsaktiviteter vil støy i gul kategori hovedsakelig være 
begrenset til et mindre areal fra vegtrasé. Det er planlagt lokal skjerming av uteområder 
rundt bygg og fritidsboliger.  

Flere areal langs planlagt ny veg vil bli liggende i gul støysone, blant annet 20 bygg og 2 
fritidsboliger. Flere av de verdivurderte delområdene langs ny vegtrasé vil bli påvirket av 
støy fra veg i driftsfasen, men kun i et begrenset. Det antas at situasjonen i driftsfasen vil 
minne om dagens støysituasjon.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurderinger fremgår av tabell 8-6. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi liten positiv konsekvens på nærmiljø og friluftsliv. 
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Tabell 8-6. Parsell 2 i Kvæfjord kommune. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvenser i driftsfasen 
sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 2 Grense Kvæfjord – Våtvoll 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

2-1 Liten – middels Ingen Ubetydelig  
2-2 Liten Ingen Ubetydelig  
2-3 Middels Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere konsekvens 
2-4 Liten Lite negativt Ubetydelig – 

liten negativ 
 

2-5 Middels –stor Lite – middels 
negativt 

Liten – middels 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

2-6 Liten – middels Ingen Ubetydelig  
2-7 Liten Ingen Ubetydelig  
2-8 Liten – middels Middels positivt Liten – middels 

positivt 
 

2-9 Middels Middels positivt Liten – middels 
positivt 

 

2-10 Liten – middels Middels negativt Liten – middels 
negativ 

 

Samlet konsekvens vegparsell 2 Liten positiv  

8.2.1.3 Forslag til avbøtende tiltak 
Driftsfase: 

• Tilrettelegging for atkomst til alle hytter på begge sider av veien nord for Langvatnet 
i delområde 2-3 og 2-4. Reduserer konsekvens til ubetydelig for begge 
delområdene. 

• Gjennomføre støytiltak utover det som kreves for å redusere støybelastning på 
eldresenteret og andre områder i Langvassbukt. Reduserer konsekvens til liten 
konsekvens. 

8.2.2 Parsell 3: Våtvoll – Grense Lødingen 

8.2.2.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Undersøkelsesområdet i parsell 3 strekker seg fra påhugget i Våtvoll til grensen mot 
Lødingen i øst, en strekning på vel 11 kilometer. Undersøkelsesområdet følger i hovedsak 
eksisterende Rv.85 til Lofastkrysset, og videre eksisterende E10 til kommunegrensen. 
Undersøkelsesområdet er utvidet fra dagens vei i Løbergsbukta der veitraséen avviker fra 
dagens vei og ved Lofastkrysset der det legges til rette for deponier. Veien fra Våtvoll til 
Løbergsbukta blir nedklassifisert til fordel for den planlagte tunnelen gjennom Brattfjellet. 

Områdene knyttet til den eksisterende riksveien er hovedsakelig gjennomfartsåre for 
fastboende og turister, samt næringstransport, men preges også av randbebyggelse, 
fritidstilbud og friluftslivsområder. Den avlastede veien fra Våtvoll til Løbergsbukta, samt 
strekningen inn til Gullesfjordbotn, ligger naturskjønt til langs fjorden med noe spredt 
bebyggelse. Campingplass tilknyttet naturreservat i Gullesfjordbotn og Lakselva tilfører 
området betydelig verdi for nærmiljø og friluftsliv, og fjorden er en populær fritidsfiskeplass, 
sommer og vinter. Gullesfjordbotn og Løbergsbukta er mye brukte utgangspunkt for videre 
tur, jakt og fiske i attraktive friluftslivsområder lengre vekk fra veien.  
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Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-3 og tabell 
8-7. 

 

Figur 8-3. Verdikart over utredningsområdet i parsell 3 Våtvoll- Grense Lødingen. Bakgrunn for verdisetting 
fremgår av tabell 8-7.   

Tabell 8-7 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 3: Våtvoll – Grense 
Lødingen. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet. 

Parsell 3 Våtvoll – Grense Lødingen: Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
3-1 Våtvoll – 

Løbergsbukta 
Delområdet består av riksveien som strekker 
seg tett inntil fjorden, uten noen spesielle 
kvaliteter for nærmiljø eller friluftsliv. Unntaket 
er en mindre rasteplass med bord og 
søppelhåndtering som ligger naturskjønt til, 
men der nærhet til veien trekker ned verdien.  

    Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 

3-2 Løbergsbukta  I Løbergsbukta finnes det ca. 10 fritidsboliger 
som brukes aktivt sommer og vinterstid. Disse 
ligger i et landskapsmessig fint område, men 
nærhet til riksveien reduserer 
opplevelsesverdien noe. Området er 
utgangspunkt for utfart til viktige 
friluftslivsområder i Løbergsdalen, og videre 
inn til populært merket løypenett tilknyttet 
Møysalen-Snytind området som er nasjonalt 
attraktivt. Selv om de mest attraktive 

    Liten   Middels  Stor 

 
                    ▲ 
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områdene ikke ligger i influensområdet, 
tillegges inngangsportalen betydelig verdi. 
Elven fører anadrom fisk, og det fiskes noe her 
selv om hovedfisket foregår i Løbergsvatnet. 
Rasteplassen med infoskilt og 
søppelhåndtering brukes i dag som 
utfartsparkering for turgåere. 

3-3 Løbergsbukta- 
Gullesfjordsbotn 

Delområdet langs Gullesfjorden er i hovedsak 
ubebygget, men med enkelte, spredte 
fritidsboliger. Området har få kvaliteter for 
nærmiljø og friluftsliv.  

    Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 

3-4 Gullesfjordsbotn Våtmarksområdene tilknyttet elveutløpene til 
Lakselva og Vesterelva inngår i 
Gullesfjordbotn naturreservat, et artsrikt 
strandengkompleks med betydelige biologiske 
verdier. Campingplass med kiosk, hytte- og 
båtutleie er en attraktiv overnattings- og 
opplevelsesdestinasjon med betydelige 
kvaliteter for tilreisende. Området er 
utgangspunkt til gode fiskevann i Vesterdalen. 
Parkering forgår i veiutvidelse langs riksveien. 
Lakselva fører laks og sjøørret og er en viktig 
fiskeelv for regionen. Området har flere gode 
kvaliteter for rekreasjon og friluftsliv 

    Liten   Middels  Stor 

 
                    ▲ 
  
 
 
 

3-5 Gullesfjordbotn 
– Grense 
Lødingen 

Lofastkrysset med vegstasjon er et   
knutepunkt for reisende og blir også brukt av 
bobilturister som overnattingslokalitet, uten at 
dette bidrar i betydelig grad til områdets verdi. 
Det er enkelte spredte fritidshus i området, 
men disse brukes mindre aktivt. Noe små- og 
storviltjakt i dalen, men ikke betydelig nær 
veien. 

    Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 
 
 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområder er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-8. Det meste 
av undersøkelsesområdet er vurdert til liten verdi, med unntak av Løbergsbukta og 
Gullesfjordbotn som bidrar med betydelige kvaliteter for lokale, regionale og internasjonale 
brukere. 

Samlet anses parsell 3 å ha middels verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

Tabell 8-8. Samlet verdivurdering parsell 3. Våtvoll – Grense Lødingen 

Parsell 3 Våtvoll – Grense Lødingen 
Delområde/element Verdi 
3-1 Våtvoll- Løbergsbukta Liten 
3-2 Løbergsbukta Middels – Stor 
3-3 Løbergsbukta – Gullesfjordbotn Liten 
3-4 Gullesfjordbotn Middels – Stor 
3-5 Gullesfjordbotn – Grense Lødingen Liten 
Samlet verdivurdering Middels  
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8.2.2.2 Virkninger av tiltaket 
Anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens Rv.85 og E10. 
Anleggsarbeider med medfølgende massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, 
noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre 
økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. 
 
Anleggsarbeidene vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt veien, med spesielt økte forstyrrelser 
knyttet til støy. Det forventes at spredt bebyggelse, og spesielt Gullesfjordbotn camping, vil 
bli tidvis negativt påvirket av dette. Anleggsarbeidene kan også vanskeliggjøre tilkomst til 
attraktive utfartsområder og fritidsboliger fra Løbergsbukta. Omfanget avhenger om det 
tilrettelegges for tilkomst til Løbergsbukta, og om anleggsarbeidet kan tilpasses sesongen 
ved campingplassen. 
 
Det kan forekomme tidvis noe tilslamming av Lakseelva, men det forutsettes at tiltaket blir 
gjennomført uten betydelig negativ påvirkning på fisk eller fiske i elva.  
 
Det vil være betydelig aktivitet tilknyttet veistasjonen ved Lofastkrysset, og området vil ikke 
kunne brukes som oppstillingsplass for bobiler i anleggsperioden. 
 
Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite til middels negativt omfang på 
nærmiljø og friluftsliv. 
 
Tiltak på avlastet veg 

Avlastet vei mellom Våtvoll og Løbergsbukta vil bli omklassifisert til privat vei, og forventes 
brukt av brukere av fritidshusene og utfartsparkeringen i Løbergsbukta. Trafikkavlastningen 
vil gjøre denne til en naturskjønn veistrekning, med rolige omgivelser i forhold til i dag. 

Omfanget vil være middels positivt på den avlastede veien. 

Driftsfase 

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende vei til bedre standard, som medfører noe 
utvidelse av veien i forhold til dagens vei. Fartsgrensen vil opprettholdes. Det tilrettelegges 
ikke med noen nye kryss. Ny vegtrasé lokaliseres overlappende med eller svært nær 
eksisterende vei og vil medføre mindre arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen.  

I Løbergsbukta vil den nye veien, med tilhørende tunnelpåhugg og fyllinger i havet, 
representere et nytt inngrep i et område med verdier knyttet til fritidshus og utgangspunkt 
for turgåere. Vegtrafikken vil bli mer synlig i landskapet, og tydeliggjør inngrepet slik at det 
bidrar til en viss kvalitetsforringelse av Løbergsbukta som hytteområde. Hyttene på 
nordsiden av bukta vil derimot kunne få noe bedre forhold grunnet lengre avstand til 
riksveien etter at tiltaket er gjennomført. Det skal tilrettelegges for utfartsparkering for 
brukere av attraktive fjellområder innover i Løbergsdalen, noe som er en forbedring fra 
dagens situasjon.  

Den spredte bosetningen mellom Løbergsbukta og Gullesfjordbotn vil ikke påvirkes 
nevneverdig av tiltaket i driftsfasen. Det forutsettes da at avkjørsler til eiendommene 
beholdes, og at situasjonen for disse vil være tilnærmet lik dagens situasjon. 
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Tiltaket vil ikke ha noen nevneverdig påvirkning på områdene i Gullesfjordbotn med 
campingen, naturreservatet og Lakselva, og aktiviteten i området forventes å kunne 
fortsette som i dag. Ved trafikkstasjonen ved Lofastkrysset vil det bli etablert et område 
med trafikknutepunkt, samt oppstillings-, døgnhvile- og rasteplass for turister og 
næringstransport. Dette vil øke områdets verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

I parsell 3 er det planlagt tre massedeponier, henholdsvis sør for Løbergsbukta (D5), i 
Gullesfjordbotn (D6) og ved kommunegrense Lødingen (D7). Deponi D5 er planlagt over 
eksisterende vei og i utfylling i sjøen, i et område uten betydelige verdier for fagtema. D6 
er planlagt på et tidligere masseuttak, samt på areal hvor det i dag er granplantefelt. Dette 
ligger tett opp mot elven Lakså, og det forutsettes at deponiet trekkes vekk fra elven slik at 
det ikke påvirker fisk eller fiske her. Deponi D7 vil beslaglegge områder bestående av myr 
og noe skog, uten betydelige verdier for fagtemaet.  

Trafikk vil medføre noe støy i driftsfasen. Flere areal langs den nye vegen ligger i gul 
støysone, blant annet 10 bygg hvor de fleste er fritidsboliger. Det er planlagt lokal skjerming 
av uteområder rundt bygg og fritidsboliger. Ettersom vegen i stor grad er planlagt på/over 
eksisterende riksveg og E10 vil støysituasjonen være relativt lik den i dag. Unntaket vil 
gjelde veg som er planlagt i nye arealer, samt avlastet veg hvor støy fra trafikk reduseres. 
For brukere av området til rekreasjon og friluftslivsaktiviteter vil støy i gul kategori 
hovedsakelig være begrenset til et mindre areal langs vegtrasé. I Løbergsbukta vil kun 
mindre deler av det store friluftslivsområdet bli påvirket av støy. I Gullesfjordbotn vil 
campingplassen og de nærliggende områdene i stor grad være skjermet for støy.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-9. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi liten negativ konsekvens på nærmiljø og friluftsliv. 

Tabell 8-9. Parsell 3 i Kvæfjord kommune. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvenser i driftsfasen 
sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 3 Våtvoll – Grense Lødingen 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

3-1 Liten Middels positivt Liten positiv Avlastet vei 
3-2 Middels – Stor Lite – middels 

negativt 
Liten – middels 

negativ 
 

3-3 Liten Intet Ubetydelig  
3-4 Middels – Stor Intet Ubetydelig  
3-5 Liten Lite positivt Liten positiv  

Samlet konsekvens parsell 3 Liten negativ  

8.2.2.3 Forslag til avbøtende tiltak 
Anleggsfase: 

• Tilpasse anleggsperioden etter høysesong for Gullesfjordbotn camping. Vil 
redusere negativt omfang i anleggsfasen. 

• Tilrettelegge for tilkomst til områder i Løbergsbukta. Vil redusere negativt omfang 
i anleggsfasen. 

8.2.3 Samlet konsekvens Kvæfjord kommune 

De planlagte tiltakene på Rv.85 og E10 i Kvæfjord kommune vil i hovedsak berøre områder 
tilknyttet dagens veitrasé, og påvirkningen blir derfor ubetydelig på store deler av 
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strekningen. Unntakene er Bømarka og Våtvoll der trafikkavlastning av eksisterende vei vil 
forbedre forholdene rundt bebyggelsen i driftsfasen, samt Løbergsbukta og Langvassbukta 
der tiltakene vil kunne forringe forholdene for brukere av områdene. Enkelte andre områder 
blir også påvirket i noen grad. Deponiene forventes ikke å påvirke bruken av verdifulle 
områder i betydelig grad. 

Tabell 8-10 viser samlet konsekvens for nærmiljø og friluftsliv i Kvæfjord kommune, som 
vurderes til å bli ubetydelig til liten negativ konsekvens.  

Tabell 8-10. Samlet konsekvens i Kvæfjord kommune for fagtema nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens fagtema nærmiljø og 
friluftsliv 

Alternativ 0 Alternativ A 

Kvæfjord vegparsell 2 Ubetydelig Liten positiv 
Kvæfjord vegparsell 3 Ubetydelig Liten negativ 
Samlet konsekvens Kvæfjord  Ubetydelig til liten 

negativ 

8.3 Lødingen kommune 
Undersøkelsesområdet i Lødingen kommune er delt opp i fire parseller. Parsell 4 følger i 
hovedsak eksisterende E10 fra grensen mot Kvæfjord i vest til Kanstadbotn.  Parsell 5 
inkluderer den planlagte tunnelen over til Fiskefjorden i Tjeldsund kommune. Parsell 6 og 
parsell 7 omfatter den vel 16 km lange strekningen fra Kåringenkrysset til Fiskefjorden.  

Ettersom tunnelen mellom Kanstadbotn og Fiskefjorden vil avlaste veistrekningen fra 
Kanstadbotn til Kåringenkrysset, så inkluderes også disse områdene i vurderingene av 
parsell 5. 

8.3.1 Parsell 4 Grense Lødingen – Kanstadbotn  

8.3.1.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
 
Undersøkelsesområdet i parsell 4 følger i hovedsak eksisterende E10 fra 
kommunegrensen mot Kvæfjord til Kanstadbotn, en strekning på vel 2,9 km. Generelt 
preges vestre del av parsellen av riksveien som strekker seg gjennom relativt urørt og 
storslått natur langs Austerdalselva. Området har store verdier for friluftsliv knyttet til 
turområdene innover Kanstadeidet, som brukes i stor grad av brukere i alle aldre, sommer 
og vinter. Østre del av parsellen er knyttet til Kanstadbotn der det er flere fritidsboliger og 
enkelte bolighus, og brukes som utgangspunkt for turer inn mot attraktive 
friluftslivsområder. 

Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-4 og tabell 
8-11. 
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Figur 8-4. Verdikart over utredningsområdet i parsell 4 Grense Lødingen- Kanstadbotn. Bakgrunn for 
verdisetting fremgår av tabell 8-11.   

Tabell 8-11 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 4: Grense Lødingen – 
Kanstadbotn. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet. 

Parsell 4 Grense Lødingen – Kanstadbotn: Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
4-1 Kanstadeidet Friluftslivsområde, særlig brukt om vinteren av 

brukere i alle aldre. Områdets utforming gjør 
dette området attraktivt for barnefamilier. 
Brukes som skileik-, rasteområde, men også 
som utgangspunkt for skiturer til nærliggende 
topper, Eidevatnet eller til Eidet. Også i bruk 
sommerstid. I dag parkeres det langs 
riksveien. Noe elg- og småviltjakt. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                       ▲ 
 

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

    Liten   Middels  Stor 

 
             ▲ 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområdene er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Denne fremgår av tabell 8-12. 
Parsellens områder har betydelige verdier for fagtemaet, spesielt knyttet til rekreasjons- og 
turområder for brukere i alle aldre. 
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Samlet anses parsell 4 å ha middels – stor verdi for nærmiljø og friluftsliv. 
 
Tabell 8-12. Samlet verdivurdering parsell 4. Grense Lødingen- Kanstadbotn 

Parsell 4 Grense Lødingen – Kanstadbotn 
Delområde/element Verdi 
4-1 Kanstadeidet Stor 
4-2 Kanstadbotn N Middels 
Samlet verdivurdering Middels – Stor 

8.3.1.2 Virkninger av tiltaket  
Anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E10. 
Anleggsarbeider med medfølgende massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, 
noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre 
økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. 
 
Anleggsarbeider vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt E10, med spesielt økte forstyrrelser 
knyttet til støy. Ettersom det legges opp til omfattende anleggsvirksomhet i Kanstadbotn 
med blant annet riggområder og tunnelpåhugg, forventes det spesielt at tilknyttede 
fritidsboliger, fastboende og friluftslivsområder her vil bli negativt påvirket i en noe lengre 
tidsperiode. 

Anleggsarbeidene vil også tidvis være en barriere og virke negativt for negativt brukere av 
E10 som utgangspunkt for utfart til Kanstadeidet. Det anlegges riggområder her som vil 
forsterke negativ påvirkning. Omfanget avhenger av om det tilrettelegges for midlertidige 
parkeringsmuligheter. 

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

Tiltak på avlastet vei 

Det er ingen veier som blir avlastet/og eller nedklassifisert i parsell 4. Gjenværende partier 
av gammel vei blir fjernet og revegetert. 

Driftsfase 

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende vei til bedre standard, som medfører noe 
utvidelse av veien i forhold til dagens vei. Fartsgrensen vil opprettholdes og det etableres 
en ny kryssløsning for trafikk mot Kåringen. På hoveddelen av parsellen lokaliseres ny 
veitrasé overlappende med eller svært nær eksisterende vei, og her vil det kun bli mindre 
arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen. På en strekning på vel 400 meter helt vest 
i parsellen, legges veien i en rettere trasé sammenlignet med dagens situasjon. Dette 
medfører nytt arealbeslag, uten at det vil fremstå som et nytt fremmedelement i området.  

Det legges til rette for utfartsparkering ved Kanstadeidet, noe som vil være en vesentlig 
forbedring av forholdene for brukere av Kanstadeidet i forhold til i dag. Det legges også 
opp til utfartsparkering i forbindelse med kollektivknutepunkt i Kanstadbotn.  

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

På parsell 4 er det planlagt med to deponier, D7 og D9. D7 er omtalt under parsell 3 i 
Kvæfjord kommune.  

D9 legges i et område som inngår i nærturterreng for brukere av Kanstadbotn, men det er 
andre lokaliteter av delområdet som benyttes mest til dette. Under anleggsperioden vil 
deponiet redusere bruken av området, og fritidshus ved elva vil bli påvirket av aktiviteten 
her. Det forventes at deponiet vil endre landskapsutformingen lokalt i driftsfasen, og bruken 
vil endres de første årene i driftsfasen. Etter hvert vil deponiet gro til og bruken vil 
gjenopptas. 

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. Støy for trafikk er begrenset til areal langs veg.  6 
bygg vil ligge innenfor det gul støysone, alle fritidsbygg. Det er planlagt lokal skjerming av 
uteområder rundt fritidsboliger. Støy vil påvirke nærmiljø og friluftsliv i de fleste av de 
vurderte delområdene, men i begrenset grad ettersom kun mindre deler av areal blir berørt. 
Ettersom vegen i stor grad er planlagt på/over E10 vil støysituasjonen være relativt lik den 
i dag. Unntaket vil gjelde veg som er planlagt i nye arealer.  

Verdi-, omfangs-, og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-13. Samlet oppveies det 
negative i Kanstadbotn med det positive ved Kanstadeidet, og det forventes at tiltaket vil gi 
ubetydelig konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsellen. 

Tabell 8-13. Parsell 4 i Lødingen kommune. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet 
med 0- alternativet. 

 Parsell 4 Grense Lødingen – Kanstadbotn 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

4-1 Stor Lite – middels 
positivt 

Middels positivt  

4-2 Middels Middels negativt Middels negativt  
Samlet konsekvens vegparsell 4 Ubetydelig  

8.3.1.3 Forslag til avbøtende tiltak 
Anleggsfase: 

• Tilrettelegge for midlertidig utfartsparkering ved Kanstadeidet under anleggsfasen 
eller tilpasse arbeidene etter bruken av disse områdene for å redusere negativ 
påvirkning på utfart her. Dette vil redusere omfanget til middels negativt omfang 
her. 

Driftsfase: 

• Etablere støytiltak i Kanstadbotn. 

8.3.2 Parsell 5 Tunnel Kanstadbotn – Fiskefjord. 

Undersøkelsesområdet for parsell 5 strekker seg langs planlagt tunnel mellom 
Kanstadbotn og Fiskefjord. Dette ansees ikke som relevant utredningsområde ved 
vurderinger knyttet til nærmiljø og friluftsliv. Tunnelen vil imidlertid føre til endret bruk av 
dagens vei mellom Kanstadbotn og Fiskefjord, og influensområdet for nærmiljø og friluftsliv 
dekker derfor denne strekningen med trafikkavlastning. For parsell 5 gjelder dette 
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strekningen fra Kanstadbotn til Kåringenkrysset. Den resterende strekningen av avlastet 
vei fra Kåringenkrysset til Fiskefjord dekkes av parsell 6 og 7.  

8.3.2.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
 

Undersøkelsesområdet følger dagens E10 mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset og er 
hovedsakelig gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt næringstransport. Generelt 
preges parsellen av veiens naturskjønne beliggenhet mellom fjorden og fjellene i nordre 
del av parsellen, før overgangen mot Kåringenkrysset på søndre del. Det er flere 
fritidsboliger innenfor undersøkelsesområdet, spesielt mellom Kanstadbotn og Kanstad, og 
området brukes som utgangspunkt for attraktive turløyper opp mot Kanstadfjellet. Spesielt 
gjelder dette utfart fra Kanstadbotn (delområde 5-2) og Daltun (delområde 5-6). I Kanstad 
er det også campingplass og noen fastboende i nær tilknytning til veien, mens Daltun har 
kurs og konferansesenter, samt campingmuligheter. 

Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-5 og tabell 
8-14. 

 
Figur 8-5. Verdikart over utredningsområdet i parsell 5 Avlastet vei Kanstadbotn – Kåringkrysset. Bakgrunn 
for verdisetting fremgår av tabell 8-14.  
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Tabell 8-14 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv på avlastet vei i parsell 5: Tunnel 
Kanstadbotn – Fiskefjord. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet 

Parsell 5 Avlastet vei Kanstadbotn – Kåringenkrysset: Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
5-1 Kanstadbotn 

Sør 
Område bestående av spredte 
fritidseiendommer som brukes aktivt. Nærhet 
til transformatorstasjon og riksveien reduserer 
noe av områdets landskapsmessige kvaliteter. 

    Liten   Middels  Stor 

 
          ▲ 

5-2 Utfartsparkering 
– Kanstadbotn 

Utgangspunkt for turer til merket løypenettet 
mot Toralfsbu og friluftslivsområder av stor 
verdi og høy bruksintensitet. Brukes av lokale 
så vel som tilreisende. Parkering på 
kjettingplass langs veien. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                    ▲ 

5-3 Kanstadbotn – 
Kanstad 

Områder med spredt, ordinær 
fritidsbebyggelse. Støy fra veien trekker ned 
opplevelseskvaliteter her. Influensområdet 
grenser opp mot svært viktige turområder 
mellom Kåringen og Kanstadbotn.  

    Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 

5-4 Kanstad Området innehar caravanklubb med plass til 
rundt ca. 75 campingbiler/vogner, og 
sanitærfasiliteter. Brukerne har i hovedsak 
dette som fast tilholdsplass for bilen/vognen 
gjennom sesongen. Noe fritidsbebyggelse og 
spredt fast bosetting i området. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                ▲ 
 

5-5 Kanstad – 
Daltun 

Delområdet innehar enkelte 
fritidseiendommer, uten å inneha betydelige 
kvaliteter for nærmiljø og friluftsliv. Noe jakt i 
områdene lenger vekk fra veien.  

    Liten   Middels  Stor 

 
   ▲ 

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

    Liten   Middels  Stor 

 
                    ▲ 
 

5-7 Daltun – 
Kåringenkrysset 

Delområdet strekker seg gjennom områder 
uten bebyggelse, og som heller ikke brukes 
nevneverdig i friluftsøyemed. Nedre 
Kåringsvatnet anses ikke å være attraktivt for 
fiske.  

    Liten   Middels  Stor 

 
     ▲ 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområdene er det gjort sammenstilling av 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Denne fremgår av tabell 8-15. Parsellen 
har flere områder med betydelig verdi for nærmiljø og friluftsliv, og spesielt trekker 
fritidsboliger, utfartsområder, samt fasilitetene ved Daltun og Kanstad opp verdien. 

Samlet anses parsell 5 (avlastet vei mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset) å ha 
middels verdi for nærmiljø og friluftsliv. 
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Tabell 8-15. Samlet verdivurdering parsell 5: Avlastet vei mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset 

Parsell 5 Avlastet vei Kanstadbotn – Kåringenkrysset 
Delområde/element Verdi 
5-1 Kanstadbotn sør Liten – middels 
5-2 Utfartsparkering Kanstadbotn Middels – stor 
5-3 Kanstadbotn – Kanstad Liten – middels 
5-4 Kanstad Middels 
5-5 Kanstad – Daltun Liten 
5-6 Daltun Middels til stor 
5-7 Daltun – Kåringenkrysset Liten 
Samlet verdivurdering Middels 

8.3.2.2 Virkninger av tiltaket 
I denne utredningen knyttet til parsell 5 er det kun virkning på avlastet vei som vurderes.  

Anleggsfase 

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

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi ubetydelig omfang på nærmiljø og 
friluftsliv. 

Driftsfase 

Etter åpningen av tunnelen mellom Kanstadbotn og Fiskefjorden vil den avlastede veien bli 
nedklassifisert til Rv.85, og tunnelen vil da bli den naturlige veien for reisende gjennom 
denne delen av Lødingen. Trafikkavlastning på dagens E10 vil representere en forbedring 
av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv på hele strekningen mellom Kanstadbotn og 
Kåringenkrysset. Likevel vil denne avlastingen medføre at tilfeldig besøk ved for eksempel 
Daltun kan reduseres noe. 

Det antas at støy fra veg vil avta med mindre trafikk.  

Det er ikke planlagt noen deponier langs den avlastede veien mellom Kanstadbotn og 
Kåringenkrysset.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-16. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi liten positiv konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsell 5. 

Tabell 8-16. Parsell 5 i Lødingen kommune. Oppsummering av verdi, omfang, og konsekvenser på den 
avlastede veien i driftsfasen sammenlignet med 0 – alternativet. 

 Parsell 5 Avlastet vei Kanstadbotn – Kåringenkrysset 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

5-1 Liten – middels Lite positivt Liten positiv  
5-2 Middels – stor Lite positivt Liten positiv  
5-3 Liten – Middels Lite positivt Liten positiv  
5-4 Middels Lite positivt Liten positiv  
5-5 Liten Lite positivt Ubetydelig  
5-6 Middels til stor Lite positivt Liten positiv  
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5-7 Liten Lite positivt Ubetydelig  
Samlet konsekvens vegparsell 5 Liten positiv  

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

8.3.3 Parsell 6 Kåringenkrysset – Djupfest 

8.3.3.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Undersøkelsesområdet i parsell 6 følger i hovedsak eksisterende E10 fra Kåringenkrysset 
til Djupfestehamn, en strekning på vel 8 km. Dette er en strekning som blir avlastet på 
grunn av ny tunnel mellom Kanstadbotn og Fiskefjord, men eksisterende vei på parsellen 
skal også utbedres til bedre standard. Den eksisterende europaveien er hovedsakelig 
gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt næringstransport. Områdene preges 
ellers av spredte fritidsboliger og randbebyggelse, som ligger naturskjønt til mellom fjorden 
og de bratte fjellsidene. Flere lokaliteter på parsellen brukes som utgangspunkt til attraktive 
friluftslivsområder. 
 
Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-6 og tabell 
8-17. 
 

 
Figur 8-6. Verdikart over utredningsområdet i parsell 6 Kåringkrysset- Djupfest. Bakgrunn for verdisetting 
fremgår av tabell 8-17.   
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Tabell 8-17 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 6: Kåringenkrysset – 
Djupfest. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet 

Parsell 6 Kåringenkrysset –Djupfest: Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
6-1 Kåringenkrysset Delområde med spredt bebyggelse uten 

utpregede kvaliteter. Noe bruk av 
fjæreområdene ut mot Lavvollen uten at dette 
vektlegges i verdisettingen. Nordre del 
tilrettelagt for fremtidig industriområde. 

    Liten   Middels  Stor 

 
      ▲ 

6-2 Storvollvatnet Utfartsparkering for brukere av viktig 
nærturterreng med høy brukerfrekvens rundt 
Storvollvatnet, Øvrevatnet og Garndalen. 
Særlig brukt av familier vinter og sommer. 
Rasteplass med bord og avfallshåndtering, 
samt minnesmerke etter Kvitbjørnulykka. Det 
er enkelte hytter i delområdet. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                      ▲ 
 

6-3 Kåringsklubben Område med spredte fritidsboliger og 
nærturterreng for disse. Én fastboende. 
Husene ut mot sjøen ligger avskjermet fra 
riksveien. 

    Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 

6-4 Lundli Randbebyggelse med fastboende og 
forsamlingshus. Fritidseiendom ned mot 
sjøen. Nærturterreng med utgangspunkt for tur 
til Strandstindområdene sommer og vinter. 
Slåttadalsvatnet fører anadrom fisk og det 
fiskes noe i vannene oppstrøms. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                ▲ 
 

6-5 Berg Områder med spredt bebyggelse og 
nærturterreng, både for fastboende og 
fritidsboliger. Gjenvinningsstasjon inntil 
riksveien. 

    Liten   Middels  Stor 

 
          ▲ 

6-6 Berg – Djupfest Områder uten bebyggelse eller verdier for 
nærmiljø eller fritid. Grenser mot viktigere 
friluftslivsområderområder høyere opp i 
terrenget uten at dette vektlegges betydelig. 

    Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 

6-7 Djupfest Delområde med enkelte fritidseiendommer, 
med nærturterreng og båtfortøyningsplass. 
Djupfesthamn er noe brukt som utgangspunkt 
av turgåere på vei til attraktive 
friluftslivsområder sommerstid. 

    Liten   Middels  Stor 

 
              ▲ 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområdene er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-18. 
Delområdene på parsellen har varierende verdi for nærmiljø og friluftsliv, der enkelte 
områder bidrar betydelig til fagtemaet med bruksområder for en rekke brukergrupper. 

Samlet anses parsell 6 å ha middels verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

Tabell 8-18. Samlet verdivurdering parsell 6. Kåringenkrysset – Djupfest. 

Parsell 6 Kåringenkrysset – Djupfest 
Delområde/element Verdi 
6-1 Kåringenkrysset Liten 
6-2 Storvollvatnet Stor 
6-3 Kåringsklubben Liten – middels 
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6-4 Lundli Middels 
6-5 Berg Liten – middels 
6-6 Berg – Djupfest Liten 
6-7 Djupfest Middels 
Samlet verdivurdering Middels 

 

8.3.3.2 Virkninger av tiltaket 
Anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E10. 
Anleggsarbeider med medfølgende massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, 
noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre 
økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. 
 
Anleggsarbeidet vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt veien, med spesielt økt forstyrrelser 
knyttet til støy. Det forventes at fritidshus og boliger langs veien vil bli betydelig negativt 
påvirket av dette. Anleggsarbeidene kan også tidvis vanskeliggjøre tilkomst til populære 
utgangspunkt for utfart i attraktive friluftslivsområder, som eksempel ved Storvollvatnet som 
brukes av flere brukergrupper og ved Djupfest. Tilkomsten til flere fritidshus kan bli redusert 
under anleggsarbeidene, men det forutsettes at tilgangen til alle bolighus opprettholdes.  
Anleggsarbeidene vil tidvis kunne medføre tilslamming av elver, som for eksempel 
Slåttdalselva, men det forutsettes at tiltaket blir gjennomført uten betydelig negativ 
påvirkning på fiske og fiske i anleggsperioden. 
 
Kåringenkrysset flyttes nærmere Lødingen, odet planlegges med riggområder ved det 
planlagte industriområde ved Storvollvatnet og ved Breidablikk. Det antas derfor at disse 
områdene vil bli særlig utsatt for støy og aktivitet i anleggsfasen.  
 
Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite til middels negativt omfang på 
nærmiljø og friluftsliv i parsell 6. 
 
Tiltak på avlastet vei 

Det er ingen veier som blir avlastet og/eller nedklassifisert som følge av tiltakene i parsell 
6. Gjenværende partier av gammel vei blir fjernet og revegetert. 

Driftsfase 

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende vei til bedre standard, som medfører noe 
utvidelse av veien i forhold til dagens vei. Fartsgrensen vil opprettholdes. Det legges opp 
til nytt kryss ved Kåringenkrysset, bru i Djupfesthamn og utretting av enkelte svinger på 
strekningen, som vil medføre noe økt arealbeslag. I hovedsak vil imidlertid ny vegtrasé 
lokaliseres overlappende med eller svært nær eksisterende vei, og vil medføre mindre 
arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen. Det forutsettes at ingen boliger eller 
fritidshus blir direkte påvirket av arealbeslag som følge av utbedring av eksisterende vei. 

Etter åpning av ny tunnel fra Fiskefjorden til Kanstadbotn vil tunnelen bli naturlig veivalg for 
reisende gjennom denne delen av Lødingen. Dette vil medføre en betydelig 
trafikkavlastning av både personbiler og nyttetrafikk på dagens E10 i parsell 6. Dette vil 
representere en betydelig forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv. 
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For brukere av områdene vil utbedring av veien i hovedsak ikke fremstå som et nytt 
inngrep. Det forutsettes at tilkomst til alle bolighus og fritidsboliger opprettholdes, og 
ferdselen vil kunne foregå som i dag. 

Tiltaket vil opprettholde den populære utfartsparkeringen og rasteplassen ved 
Storvollvatnet, samt etablere en tilsvarende parkering ved Lundli. Tiltaket vil dermed ikke 
medføre noe barriereeffekt for brukere av disse områdene. Det forutsettes at tiltaket ikke 
har negativ påvirkning på fisk i elvene og at fiske kan fortsette som i dag. 

Etablering av ny bru i Djupfesthamn vil utgjøre ut nytt inngrep lokalt og vil redusere noe av 
områdets kvaliteter for fritidsboliger her. Det forutsettes at tilkomsten til disse hyttene og 
dermed muligheten for å bruke dette området som utgangspunkt for turer i fjellene 
opprettholdes. 

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. Flere areal langs den nye vegen ligger i gul støysone, 
blant annet 5 bygg hvor 1 er fritidsboliger. Det er planlagt lokal skjerming av uteområder 
rundt bygg og fritidsboliger. Ettersom vegen i stor grad er planlagt på/over eksisterende 
veg vil støysituasjonen være relativt lik den i dag. Noe økt støy vil forekomme da 
fartsgrensen er noe høyere. Ny veg vil kun ha mindre støypåvirkning på tema nærmiljø og 
friluftsliv.  

Det er ikke planlagt med deponier på parsell 6.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-19. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi liten positiv konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsell 6. 

Tabell 8-19. Parsell 6 Kåringenkrysset – Djupfest. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen 
sammenlignet med 0 – alternativet. 

 Parsell 6 Kåringenkrysset – Djupfest 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

6-1 Liten Middels 
negativt 

Liten negativ  

6-2 Stor Lite positivt Liten positiv  
6-3 Liten – middels Lite positivt Liten positiv  
6-4 Middels Lite positivt Liten positiv  
6-5 Liten -  middels Lite positivt Liten positiv  
6-6 Liten Lite positivt Liten positiv  
6-7 Middels Lite negativt Liten negativ  

Samlet konsekvens vegparsell 6 Liten positiv  

8.3.3.3 Forslag til avbøtende tiltak 
 
Anleggsfase: 
 

• Tilrettelegging for midlertidig utfartsparkering ved Storvollvatnet (delområde 6-2). 
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8.3.4 Parsell 7 Djupfesthamn – Fiskefjord 

8.3.4.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Undersøkelsesområdet i parsell 7 følger i hovedsak eksisterende E10 fra Djupfesthamn til 
områdene like før bebyggelsen i botn av Fiskefjorden, en strekning på vel 8 km. Dette er 
en strekning som blir avlastet på grunn av ny tunnel mellom Kanstadbotn og Fiskefjord, 
men eksisterende vei på parsellen skal også utbedres til bedre standard. Den eksisterende 
europaveien er hovedsakelig gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt 
næringstransport. Området preges av nærheten til fjorden og de bratte fjellsidene og 
innehar spredt fritidsbebyggelse hovedsakelig tilknyttet indre deler av Fiskefjorden og 
Fiskøya. Flere lokaliteter brukes som utgangspunkt til attraktive friluftslivsområder, 
deriblant til Strandtinden som er en populær topptur sommer og vinter. 
 
Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-7 og tabell 
8-20. 
 

 
Figur 8-7. Verdikart over utredningsområdet i parsell 7 Djupfest - Fiskefjorden. Bakgrunn for verdisetting 
fremgår av tabell 8-20.   
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Tabell 8-20 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 7: Djupfest – Fiskefjord. 
Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet 

Parsell 7 Djupfest – Fiskefjord: Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
7-1 Djupfest – 

Fiskøya 
 Område uten bebyggelse eller utpregede 
verdier for nærmiljø og friluftsliv. Enkel 
rasteplass med infotavle ned mot sjøen, som 
også brukes som utfartsparkering i mindre grad. 

    Liten   Middels  Stor 

 
      ▲ 

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

    Liten   Middels  Stor 

 
          ▲ 
 

7-3 Fiskøya – 
Forvika 

Området mye brukt utgangspunkt for 
internasjonalt attraktive toppturer til 
Strandtinden, i hovedsak vinterstid. Fleste av 
brukerne parkerer langs veien ved Forvikneset 
eller Fiskøya. Forvikneset brukes også som 
utgangspunkt for turer til gode fiskevann i 
Raskardalen og videre til Sørdalen. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                       ▲ 
 

7-4 Forvika – 
Fiskefjorden 

Område med lite bebyggelse eller betydelige 
verdier for friluftsliv.  

    Liten   Middels  Stor 

 
  ▲ 

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

    Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområdene er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-21. Parsellens 
områder har varierende verdi for fagtemaet, der hoveddelen har liten verdi. Likevel er det 
betydelige interesser knyttet til fritidsboliger og utgangspunkt for attraktive turer for en rekke 
brukergrupper. 
 
Samlet anses parsell 7 å ha liten til middels verdi for nærmiljø og friluftsliv. 
 
Tabell 8-21. Samlet verdivurdering parsell 7. Djupfest – Fiskefjord 

Parsell 7 Djupfest – Fiskefjord 
Delområde/element Verdi 
7-1 Djupfest – Fiskøya Liten 
7-2 Fiskøya Liten til middels 
7-3 Fiskøya – Forvika Stor 
7-4 Forvika – Fiskefjorden Liten 
7-5 Kobbeneset Liten til middels 
Samlet verdivurdering Liten til middels 

 

 



  

   

 
 

77 (138) 
 

 
 
 

RAPPORT 
HÅLOGALANDSVEGEN – NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

 

 

8.3.5 Virkninger av tiltaket 

Anleggsfase  

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E10. 
Anleggsarbeider med medfølgende massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, 
noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre 
økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. 
 
Anleggsarbeidet vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt veien, med spesielt økte forstyrrelser 
knyttet til støy. Dette kan påvirke fritidsbebyggelse, blant annet ved Fiskøya og 
Kobbeneset. Tilgangen til disse eiendommene kan tidvis bli regulert, men det forutsettes 
at dette kun vil gjelde i korte tidsrom. 
 
Anleggsarbeidene kan også tidvis hindre tilkomst til utgangspunkt for tur i attraktive 
turområder. Blant annet planlegges det riggområdet i Forvika, som er et populært 
utgangspunkt for slike turer. Det finnes imidlertid flere innfallsårer til disse områdene, og 
det forventes at brukere kan benytte seg av alternative utgangspunkt. 

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

Det er ingen veier som blir avlastet og/eller omklassifisert som følge av tiltakene i parsell 
7. Gjenværende partier av gammel vei blir fjernet og revegetert. 

Driftsfase 

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende vei til bedre standard, som medfører noe 
utvidelse av veien i forhold til dagens vei. Fartsgrensen vil opprettholdes. Det legges ikke 
opp til noen nye kryss, men det forutsetter av tilgangen til fritidseiendommer opprettholdes. 
Den nye veitraséen lokaliseres overlappende med eller svært nær eksisterende vei og vil 
medføre mindre arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen. Det forutsettes at ingen 
boliger eller fritidshus blir direkte påvirket av arealbeslaget i forbindelse med utbedring av 
vei, og at tilgangen til eiendommene opprettholdes. 

Etter åpning av ny tunnel fra Fiskefjorden til Kanstadbotn vil tunnelen bli det naturlige 
veivalget for reisende gjennom denne delen av Lødingen. Dette vil medføre en betydelig 
trafikkavlastning av både personbiler og nyttetrafikk på dagens E10 i parsell 7. Dette vil 
representere en betydelig forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv. 

Tiltaket inkluderer opprettelse av en utfartsparkering ved Forvikneset (delområde 7-3), som 
er et populært utgangspunkt for utfart til attraktive fjellområder. Dette vil være en betydelig 
forbedring fra dagens situasjon. Samtidig vil stopplommen ved Oterberget (delområde 7-
1) som i dag også brukes til utfart (men i mindre grad) også opprettholdes. 

Tiltaket vil ikke fremstå som et nytt fremmedelement på noen deler av strekningen. 

Det er ikke planlagt med deponier i parsell 7. Deponiet som er planlagt i sjø i Fiskefjorden 
kan påvirke verdier i denne parsellen. Dette er likevel inkludert i vurderingene av deponiet 
i parsell 8.  

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. Flere areal langs den nye vegen ligger i gul støysone, 
blant annet 1 bygg. Det er planlagt lokal skjerming av uteområder rundt bygg. Ettersom 
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vegen i stor grad er planlagt på/over eksisterende veg vil støysituasjonen være relativt lik 
den i dag. Noe økt støy vil forekomme da fartsgrensen er noe høyere. Støy vil kun ha 
mindre påvirkning på tema nærmiljø og friluftsliv for parsell 7.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-22. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi liten til middels positiv konsekvens på nærmiljø og friluftsliv. 

Tabell 8-22. Parsell 7 – Djupfest – Fiskefjord. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet 
med 0- alternativet. 

 Parsell 7 Djupfesthamn – Fiskefjord 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

7-1 Liten Lite positivt Liten positiv  
7-2 Liten – Middels Lite positivt Liten positiv  
7-3 Stor Middels positivt Middels 

positiv 
 

7-4 Liten Lite positivt Liten positiv  
7-5 Liten til middels Lite positivt Liten positiv  

Samlet konsekvens vegparsell 7 Liten positiv  

8.3.5.1 Forslag til avbøtende tiltak 
 
Anleggsfase: 

• Sikre at brukere av attraktive turområder kan benytte seg av alternative 
utgangspunkt (at ikke alle utgangspunkt er hindret tilkomst samtidig). Reduserer 
negativ konsekvens i anleggsfasen. 

8.3.6 Samlet konsekvens Lødingen kommune 

De planlagte tiltakene på E10 i Lødingen kommune vil i hovedsak berøre områder tilknyttet 
dagens veitrasé vest for det planlagte tunnelpåhugget i Kanstadbotn, og der resterende 
veistrekninger i kommunen vil bli trafikkavlastet ettersom tunnelen mellom Kanstadbotn og 
Fiskefjorden blir den naturlige ferdselsåren gjennom disse deler av kommunen. Tiltaket vil 
medføre nye betydelige inngrep i Kanstadbotn og Djupfesthamn, mens det ellers bare blir 
mindre negative påvirkninger på verdier knyttet til nærmiljø og friluftsliv. Det vil bli tilrettelagt 
for nye utfartsparkeringer ved Kanstadeidet og Forvikneset, som vil vesentlig forbedring i 
forhold til dagens parkeringssituasjon ved disse populære utgangspunktene for turer til 
attraktive områder i regionen.  

Tabell 8-23 viser forventet samlet konsekvens for nærmiljø og friluftsliv i Lødingen 
kommune, som vurderes til å bli liten positiv konsekvens.  

Tabell 8-23. Samlet konsekvens i Lødingen kommune for fagtema nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens fagtema nærmiljø og 
friluftsliv 

Alternativ 0 Alternativ A 

Lødingen vegparsell 4 Ubetydelig Ubetydelig 
Lødingen vegparsell 5 (avlastet vei) Ubetydelig Liten positiv 
Lødingen vegparsell 6 Ubetydelig Liten positiv 
Lødingen vegparsell 7 Ubetydelig Liten positiv 
Samlet konsekvens Lødingen  Liten positiv 

  



  

   

 
 

79 (138) 
 

 
 
 

RAPPORT 
HÅLOGALANDSVEGEN – NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

 

 

8.4 Tjeldsund kommune 
Undersøkelsesområdet i Tjeldsund kommune strekker seg fra like syd for Daleelva i 
Fiskefjorden til Hårberget ved grensen til Harstad kommune, en strekning på vel 17 km 
som er delt i to parseller, 8 og 9. Hele strekningen legges i ny trasé i forhold til dagens E10 
og inkluderer nye tunneler på strekningene Fiskefjorden – Kongsvik, Kongsvik – Åshalsen 
nord og Ulvik – Birkeland. Undersøkelsesområdet for nærmiljø og friluftsliv inkluderer også 
de avlastede veiene på dagens E10 fra Fiskefjorden til kommunegrensen mot Harstad. 

Undersøkelsesområdet i kommunen innehar en rekke momenter av betydning for 
fagtemaet der blant annet turområder tilknyttet Fiskefjorden, Kongsvikdalen, Håkadalen og 
Hårvikhalsen bidrar med viktige verdier til området. Det samme gjelder randbebyggelsen 
på disse parsellene der spesielt Kongsvik innehar en rekke viktige momenter med hensyn 
til nærmiljøet for brukere i alle aldersgrupper, deriblant skole og barnehage. 

8.4.1 Parsell 8 Fiskefjord – Kongsvik 

8.4.1.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
 
Undersøkelsesområdet på denne parsellen strekker seg mellom det planlagte 
tunnelpåhugget sør for Dalelva i Fiskefjorden og tunnelpåhugget nord for Åshalsen i 
Kongsvik. Samlet utgjør dette en strekning på 9,1 km, men ettersom store deler av traséen 
her legges i tunnel, utgjør det relevante området for fagtemaet ca. 2 km. Tunnelene 
medfører trafikkavlastning på dagens E10, og denne strekningen fra Fiskefjorden til 
Kongsvik øst er også inkludert i verdivurderingene. 
 
Parsellen preges av nærheten til fjorden og fjellområdene, randbebyggelsen ved 
Fiskefjorden og Kongsvika, samt dagens E10 som går langs sjøkanten. Det er noe 
bebyggelse og jordbruksområder ved Fiskefjord og Kongsvika, og spesielt sistnevnte bidrar 
med betydelige verdier til nærmiljøet ettersom det innehar en rekke kvaliteter for barn- og 
unge.   
 
Fiskefjorden og Kongsvika er viktige utgangspunkt for turgåere til attraktive fjellområder, 
og Kongsvikdalen brukes også mye som nærturterreng og utfart for lokale og tilreisende i 
alle aldersgrupper. Sjøområdene i Fiskefjorden brukes til fritidsfiske av i hovedsak lokale, 
men også noe tilreisende. 
 
Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelser fremgår av kart i figur 8-8 og tabell 
8-24. 
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Figur 8-8. Verdikart over utredningsområdet i parsell 8 Fiskefjord- Kongsvik. Bakgrunn for verdisetting 
fremgår av tabell 8-24.   

Tabell 8-24 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 8: Grense Fiskefjord – 
Kongsvik. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet 

Parsell 8 Fiskefjord- Kongsvik: Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
8-1 Botn 

Fiskefjorden 
Innerste delen av Fiskefjorden ligger 
naturmessig fint til mellom fjorden og fjellene og 
innehar betydelige landskapskvaliteter som 
bidrar til opplevelsesverdien. Bebyggelse 
består av flere hus for fastboende samt 
fritidseiendommer. Hele området inngår som 
nærturterreng for disse med turgåing, sykling 
og fjæreaktivitet. Det er flere naust, og den 
innerste delen av fjorden brukes til både fritids- 
og næringsfiske, der fisket anses som godt. Det 
er noe anadrom fisk i elvene uten at det fiskes 
her. 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. Brukere 
parkerer i forbindelse med nedlagt grustak 
innerst i botn. Området er også viktig 
utgangspunkt for turer opp Nordalen som er et 

    Liten   Middels  Stor 

 
                       ▲ 
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svært populært turterreng i regional 
sammenheng, til turgåing, jakt og bærplukking 

8-2 Fiskefjorden Delområdet inkluderer sjøområdene fra botn av 
Fiskefjorden til Tjeldsundet, og inngår i områder 
som brukes til fritidsfiske for i hovedsak brukere 
med tilhold i Fiskefjorden, men også noe 
tilreisende. Det fiskes i hovedsak fra båt, mens 
det i mindre grad fiskes fra land. Hele fjorden 
ansees å være et lokalt attraktivt fiskeområde 
for fritidsfiskere i alle aldre. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                 ▲ 

8-3 Fiskefjord – 
Lineset 

Ubebygget område ned mot sjøen, uten 
utpregede verdier for nærmiljø eller friluftsliv. 

    Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 

8-4 Lineset – 
Taraldsvika 

Viktig utfartsområde for lokale. Brukt til 
turgåing, bærplukking, jakt og fiske. Et attraktivt 
hytteområde på Mulneset. Området ved 
Taraldsvika brukes ofte i 
undervisningssammenheng. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                    ▲ 

8-5 Taraldsvika – 
Kongsvik 

Områder med enkelte spredte bygninger, uten 
at disse tilfører betydelig verdi til området. 
Strandsonen har potensiale for fjæreaktiviteter 
men benyttes i dag ikke nevneverdig til dette. 

    Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 

8-6 Kongsvik  
Vest 

I hele Kongsvik (strekker seg over flere 
delområder) bor det ca. 300 personer, og det er 
flere fritidshus her. Det er en stor andel 
barnefamilier her og samfunnet anses å være i 
utvikling. I vestre del av bygda (dette 
delområdet) består boligene både av 
fastboende og fritidshus. Like ved elva ligger 
samfunnshus, kirkegård og bygdas 
idrettsplass, som brukes av lokale og 
tilreisende. Område med spesiell symbolverdi 
for Kongsvik.  

    Liten   Middels  Stor 

 
                       ▲ 
 
 
 

8-7 Kongsvik 
båthavn 

Opparbeidet område med molo, brygge og 
utehavn, samt sjøhus, gjestebrygge, toalett og 
fiskeplass. Sentralt område i Trolldagan som 
arrangeres årlig. Attraktiv gjestekai for 
tilreisende med båt. Båthavna er et viktig 
element for befolkningen. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                      ▲ 
 

8-8 Falkåsen 
Tverrholten 

Mye brukt nærturterreng for alle aldersgrupper 
både til turgåing, skigåing, bærplukking, jakt og 
fiske. Mye brukt lekeområde også for skolen og 
barnehagen. Flere grillplasser, samt 
hoppbakke og lysløype med preparerte spor 
vinterstid. Området ved Strifossen benyttes 
mye ved bading og grilling. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                        ▲ 
 

8-9 Kongsvikdalen Friluftslivsområder i Kongsvikdalen med vei 
som fører inn til mye brukte områder med 
seterdrift, baksterovn, danseplatt og 
toalettfasiliteter. Trollspællet arrangeres årlig 
ved Raudrapen. Området mye brukt til turgåing, 
sykling, bær- og sopplukking. Fiske i anadrome 
Kongsvikelva i gode fiskeår (krever fiskekort). 
Området brukes mye til skole- og 
barnehageutflukter. Vegen er et godt 

Liten     Middels  Stor 

 
                        ▲ 
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utgangspunkt for utfart i flere merkede stier og 
løyper opp til fjellområder både øst- og 
vestover, allment benyttet både sommer og 
vinter. Et svært viktig utfartsområde for hele 
kommunen og også i regional sammenheng. 

8-
10 

Trafikkskole-
området 

Leke- og rekreasjonsområde for lokale, med 
øvingsområde for trafikkskolen, lavvo med 
toalettanlegg og tilrettelegging for 
funksjonshemmede. 

Liten   Middels  Stor 

 
                        ▲ 

8-
11 

Kongsvik øst 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.  

    Liten   Middels  Stor 

 
                        ▲ 
 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområdene er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-25. De største 
verdiene på parsellen er knyttet til nærmiljøkvalitetene i Kongsvika, samt Fiskefjorden og 
Kongsvikdalen. 
 
Samlet anses parsell 8 å ha stor verdi for nærmiljø og friluftsliv. 
 
Tabell 8-25. Samlet verdivurdering parsell 8. Fiskefjord – Kongsvik 

Parsell 8 Fiskefjord – Kongsvik 
Delområde/element Verdi 
8-1 Botn Fiskefjorden Stor 
8-2 Fiskefjorden Middels 
8-3 Fiskefjord – Lineset Liten 
8-4 Lineset – Taraldsvika Middels – Stor 
8-5 Taraldsvika – Kongsvik Liten 
8-6 Kongsvik vest Stor 
8-7 Kongsvik båthavn Stor 
8-8 Falkåsen – Tverrholten Stor 
8-9 Kongsvikdalen Stor 
8-10 Trafikkskoleområdet Stor 
8-11 Kongsvik øst Stor 
Samlet verdivurdering Stor 

 

8.4.2 Virkninger av tiltaket 

Anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak være knyttet til støy, forstyrrelser og 
barrierevirkninger mellom tunnelpåhuggene i Fiskefjorden og Kongsvikdalen. Denne 
aktiviteten vil likevel være så betydelig at det blir negativ påvirkning i et større område ut 
fra tiltaksområdet. 

Tiltaket vil også tidvis berøre områder knyttet til eksisterende E10 og lokalveier, noe som 
vil medføre omkjøringer, noe uoversiktlig trafikkbilde, og generelt økt aktivitet i området. 
Driving av tunnelene og brobygging i begge anleggsområdene medføre økt varighet av 
aktiviteten. 
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For fastboende og personer med feriehus vil anleggsperioden bidra til en betydelig 
kvalitetsforringelse av området. Dette i hovedsak knyttet til støy, men aktiviteten i et 
landskapsrom uten tidligere, betydelige inngrep vil også skjemme området visuelt. 
Rystninger i forbindelse med sprengning kan også forekomme tidvis for de nærmeste 
boligene. Økt tungtrafikk på de eksisterende veiene vil også bli gjeldende i perioden. 

I Kongsvikdalen ligger tiltaket noe mer skjermet fra bebyggelsen enn i Fiskefjorden, og den 
negative påvirkningen fra anleggsperioden vil være noe begrenset. Likevel vil tiltaket 
medføre betydelig negativ påvirkning i form av støy og økt anleggstransport i de bebygde 
områdene. Spesielt vil dette gjelde husene langs den eksisterende skogsveien innover 
Kongsvikdalen som blir negativt påvirket. 

Anleggsarbeidene vil også medføre betydelig barriereeffekt for brukere av områdene 
ovenfor tiltakene, samt representere en betydelig kvalitetsforringelse av nærmiljøet. Veien 
inn til Kongsvikdalen antas å måtte bli sperret i deler av anleggsperioden. Det antas også 
at adkomsten til det attraktive løypenettet fra Fiskefjorden også blir begrenset i deler av 
perioden, og at andre innfallsporter må benyttes. 

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil medføre middels til stort negativt 
omfang på nærmiljø og friluftsliv i parsell 9. 

Tiltak på avlastet vei 

Etter åpningen av de fem tunnelene 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 omklassifisert. 

Det er ikke planlagt noe videre tiltak på denne avlastede veien. 

Driftsfase 

Tiltaket innebærer at det blir ny veitrasé på hele strekningen. Denne veien vil gå i dagen i 
Fiskefjorden og i Kongsvikdalen, mens resten er planlagt i tunnel.  Tiltaket innebærer blant 
annet tre nye bruer og to tunnelpåhugg i Fiskefjorden, samt én bru og to tunnelpåhugg i 
Kongsvikdalen. Dette vil medføre betydelig arealbeslag i områder som tidligere ikke er 
påvirket av tyngre inngrep, og tiltakene vil fremstå som et fremmedelementer i disse 
områdene. 

I Fiskefjorden vil dette medføre en landskapsmessig kvalitetsforringelse for fastboende og 
tilreisende i de bebygde områdene, men også for brukere av området som rekreasjons- og 
friluftslivsområder, samt utgangspunkt for turer inn i attraktive fjellområder. Slike 
omfattende, nye konstruksjoner vil også påvirke graden av urørthet i et større område, og 
tiltaket vil være godt synlig fra attraktive turområder blant annet oppover Sørdalen. 
Veitrafikken vil tydeliggjøre inngrepet. Tiltaket medfører ikke arealbeslag i Norddalen, og 
det forventes at topografien vil skjule tiltaket tidlig for brukere oppover dalen. 

For brukere av Fiskefjorden som utgangspunkt for utfart så vil det bli etablert 
utfartsparkeringer på begge sider av Daleelven. Dette vil være en forbedring fra i dag. 
Tilgangen til områdene ovenfor det nye tiltaket vil opprettholdes og vil være tilsvarende 
dagens situasjon. 

I Kongsvik vil tiltaket i hovedsak ha avstand til områdene med høyest boligtetthet og de 
største verdiene for nærmiljøet på parsellen. Tiltaket vil likevel være godt synlig og 
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representere et fremmedelement for området. Denne påvirkningen vil være størst for 
boligene i nedre del av Kongsvikdalveien. 

For brukere av Kongsvikdalen som rekreasjons- og turområde vil tiltaket representere en 
betydelig kvalitetsforringelse av disse områdene, både gjennom arealbeslag, visuelt, støy 
og barriereeffekt. Det vil være en betydelig forverring av dagens situasjon for en rekke 
brukergrupper, deriblant barnehage og skole. Lokalveien innover Kongsvikdalen vil fortsatt 
gjøre områdene i tilgjengelig i driftsfasen. Dagens skiløype vil også bli lagt i kulvert slik at 
denne tilnærmet kan brukes som tidligere. 

Tiltaket medfører at dagens E10 på parsellen blir betydelig trafikkavlastet, noe som vil 
representere en forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv langs hele denne 
strekningen. Områdene vil oppleves som betydelig roligere enn i dagens situasjon og øke 
kvaliteten her, både for fastboende og tilreisende. Dette inkluderer blant annet områdene 
tilknyttet barnehagen, områder for lek og rekreasjon, samt fjæra. Dette vil også bedre 
trafikksikkerheten på disse bolignære veiene.  

Det er planlagt/vurdert tre deponier (D10 – D12) innenfor parsell 8. Deponi D11 er 
sjødeponi, planlagt i Fiskefjorden. D10 vil beslaglegge areal på land i området hvor det 
tidligere har blitt tatt ut masser i Fiskefjorden. Tiltak kan medføre landskapsmessige 
forringelser for brukere og beboere i området.  

Sjødeponi D11 vil beslaglegge sjøbunnen av Fiskefjorden, og dermed også leveområder 
og gyteområder for flere marine arter av interesse for fritidsfiskere, deriblant kysttorsk. I 
tillegg til selve arealbeslaget, dekning av sjøbunn, vil utfylling av tunnelmasser i sjø 
medføre oppvirvling av sediment og spredning av finstoff. Dette vil medføre dårligere 
fangster, og spesielt i anleggsperioden vil deponiet endre attraktive arters tilstedeværelse 
på fiskeplasser. Samtidig vil også deponeringen medføre trafikk og støy på fjorden som vil 
redusere opplevelsesverdien for fritidsfiskere. Det er fortsatt usikkerheter rundt deponiets 
påvirkning på sjølevende organismer, og dette utredes nærmere av Statens Vegvesen. 
Basert på kjente verdier i Fiskefjorden antas det at etablering av massedeponi vil medføre 
middels – stor negativt påvirkning på fagtemaet i parsellen. 

Deponi D12 er planlagt like nord for tunnelpåhugget i Kongsvikdalen. Dette området inngår 
i viktige tur- og rekreasjonsområder for lokale- og tilreisende, sommer og vinter. Skolen og 
barnehagen bruker også områdene til utfart og i undervisningsøyemed. Deponiet vil 
medføre kvalitetsforringelse av områdene gjennom støy, visuelt og gjennom 
barrierevirkning. Deponiet vil også endre landskapet lokalt i dalen. Det forutsettes at dette 
revegeteres og arronderes etter landskapet, slik at bruken kan gjenopptas på sikt. 
Massedeponiet vil medføre middels negativ påvirkning på fagtemaet. 

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. Det ligger ingen bygg innenfor rød, eller gul støysone. 
Ny veg går gjennom områder med stor verdi for nærmiljø og friluftsliv og støy fra trafikk i 
driftsfasen vil ha negativ effekt for brukere av området, både i Fiskefjordbotn, Kongsvidalen 
og Håkadalen. Videre vil redusert trafikk medføre mindre støy på eksisterende E10, noe 
som er positivt for nærmiljø og friluftsliv i de lavereliggende områdene hvor dagens E10 
går.  

Ingen boliger berøres direkte arealmessig av tiltaket. 

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-26. 
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Tabell 8-26. Parsell 8 i Tjeldsund kommune. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet 
med 0-alternativet. 

 Parsell 8 Fiskefjord – Kongsvik 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

8-1 Stor Middels negativt Middels negativ  
8-2 Middels Middels til stort 

negativt 
Middels negativ  

8-3 Liten Lite positivt Liten positiv  
8-4 Middels –stor Lite positivt Liten positiv  
8-5 Liten Lite positivt Liten positiv  
8-6 Stor Middels negativt Middels negativ  
8-7 Stor Intet Ubetydelig  
8-8 Stor Middels- stort 

negativt 
Stor negativ   

8-9 Stor Middels negativt Middels – stor 
negativ 

 

8-10 Stor Lite negativt Liten negativ  
8-11 Stor Intet Ubetydelig  

Samlet konsekvens vegparsell 8 Middels negativ  

8.4.2.1 Forslag til avbøtende tiltak 
Anleggsfase: 

• Unngå deponering i viktige gyteområder, og andre nøkkelbiotoper for fisk. Hvilke 
områder dette gjelder vil fremgå av fremtidige undersøkelser. Dette vil kunne 
redusere negativ konsekvens i noen grad, men dette avhenger av hvor stor andel 
slike lokaliteter det er i fjorden, og hvor mye som dekkes. 

Driftsfase: 

• Etablere støyreduserende tiltak i Fiskefjorden, Kongsvikdalen og Håkadalen. 

8.4.3 Parsell 9 Kongsvik – Hårvika 

Undersøkelsesområdet på denne parsellen strekker seg mellom tunnelpåhuggene ved 
Åshalsen i Kongsvik, og Hårberget ved kommunegrensen til Harstad kommune. Samlet 
utgjør dette en strekning på 7,2 km. Ettersom det planlegges tunnel gjennom Ulvikfjellet, 
utgjør det relevante undersøkelsesområdet for fagtemaet ca. 5 km. Den nye traséen 
medfører trafikkavlastning på dagens E10, og strekningen fra Kongsvik til 
kommunegrensen mot Harstad er derfor også inkludert i verdivurderingene. 

Parsellen preges av nærhet til fjorden og fjellområdene, spredt bebyggelse langs store 
deler av strekningen og dagens E10. Området for den nye traséen ligger i hovedsak i 
utmark- og skogsområder, i overkant av dagens bebyggelse og jordbruksarealer. 
Bebyggelsen, som ligger spredt langs dagens E10, består av fritidshus og boliger for 
fastboende. Områdene opp mot Håkadalen og Hårvikhalsen, samt strandsonen ved 
Balstad, brukes av flere brukergrupper, både lokale og tilreisende. Kongsvik skole og 
bebyggelse med tilhørende lek- og rekreasjonsområder er også viktige elementer for 
fagtemaet i parsellen. 

Verdisatte områder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-9 og tabell 8-27. 
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Figur 8-9. Verdikart over utredningsområdet i parsell 9 Kongsvik-Hårvika. Bakgrunn for verdisetting fremgår 
av tabell 8-27.   

Tabell 8-27 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 9: Kongsvik – Hårvika. 
Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet. 

Parsell 9 Kongsvik – Hårvika: Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
9-1 Håkadalen Utfartsområde opp mot åpen hytte ved 

Lillevatnet. Populært sommer og vinter, i 
hovedsak brukt av lokale. Brukes også av 
skolen.  

    Liten   Middels  Stor 

 
                    ▲ 

9-2 Skoleområdet Skoleområde med aktivitetsområde som 
innehar ballbinge, amfi, klatrevegg og BMX-
løype. Ake- og skiområde på sletten øst for 
skolen. Et naturlig utgangspunkt for 
lokalbefolkningen for turer i skog og mark og for 
turmarsjer i området. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                       ▲ 

9-3 Nymo – Ulvik Område med spredt bebyggelse med 
fastboende. Nærfriluftslivs- og lekeområder. 
Hytteutleie ved Nymo, som også er et naturlig 
utgangspunkt for turer inn i Håkadalen. 

    Liten   Middels  Stor 

 
              ▲ 

9-4 Ballstadåsen  Leke- og rekreasjonsområde med middels lokal 
bruksintensitet. Skogsveg fra Ballstad til toppen 
Ballstadåsen med flott utsikt utover og innover 
Tjeldsundet. Grenser opp mot svært viktige 
områder ned mot sjøen. Områdets kvaliteter 
ligger i hovedsak et stykke fra 

    Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 
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undersøkelsesområdet, noe som trekker 
verdien ned i denne vurderingen. 

9-5 Strandsonen 
Ulvik, Ballstad, 
Smiberget 

Strandsone og jordbrukslandskap med gode 
kvaliteter for friluftsliv, knyttet til turgåing, fiske, 
bading, fjæreaktiviteter, og utgangspunkt for 
båtutfart. Brukt mye av lokale og tilreisende. 
Spesielle kulturhistoriske opplevelseskvaliteter 
med flere fornminner i området ved Ballstad. 
Ulvik båthavn innehar sjøhus, toalettanlegg, 
uteplass, grillplass og overnattingssted for 
bobiler. Smiberget er lokal badeplass. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                      ▲ 
 
 

9-6 Ulvik Nord I hovedsak mindre tilgjengelig 
friluftslivsområde, med lite bruk. Enkelte 
boliger ned mot veien. 

Liten   Middels  Stor 

 
       ▲ 

9-7 Sæterskaret – 
Ulvikfjellet 

Utfartsområde med merket sti fra Birkeland 
opp mot Ulvikfjellet. Middels brukt av i 
hovedsak lokale.  

Liten   Middels  Stor 

 
           ▲ 

9-8 Bebyggelse og 
strandsonen 
Birkeland, 
Sæter, Hårvika 

Strandsone med gode kvaliteter for 
fjæreaktiviteter. Flere naust. Brukes av lokale. 
Bebyggelsen varierer mellom eiendommer for 
fastboende og fritidseiendommer. 
Samfunnshus i midtre del av delområdet.  

Liten   Middels  Stor 

 
             ▲ 

9-9 Sæter Nord Relativt bratt skogkledd li mellom bebyggelsen 
og fjellfoten. Lite brukt som friluftslivsområde. 

Liten   Middels  Stor 

 
   ▲ 

9-10 Hansemarka – 
Hårvika 

Ordinær bebyggelse like ovenfor europaveien. 
Regulert inn med flere boliger. Nærturterreng 
med badeplass ved elveutløpet, småbåtkai og 
fjæreaktiviteter. Utgangspunkt for en noe brukt, 
merket sti opp til Sætertinden.  

Liten   Middels  Stor 

 
                ▲ 

9-11 Hårvika Nord Nærturterreng med flere stier. Brukes av lokale 
til bærplukking, turgåing og noe jakt. 
Utgangspunkt for en noe brukt, merket sti opp 
til Sætertinden. 

Liten   Middels  Stor 

 
            ▲ 
 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområdene er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-28. Parsellens 
områder har varierende verdi for natur og friluftsliv, men der spesielt skolen i Kongsvik, 
utfartsområdet ved Balstad og Håkadalen og spredt bebyggelse med tilhørende områder 
bidrar med gode kvaliteter til fagtemaet på parsellen. 
 
Samlet anses parsell 9 å ha middels – stor verdi for nærmiljø og friluftsliv 
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Tabell 8-28. Samlet verdivurdering parsell 9. Kongsvik – Hårvika 

Parsell 9 Kongsvik – Hårvika 
Delområde/element Verdi 
9-1 Håkadalen Middels – stor 
9-2 Skoleområdet Stor 
9-3 Nymo – Ulvik Middels 
9-4 Ballstadåsen Liten – Middels 
9-5 Strandsonen Ulvik, Balstad, Smiberget Stor 
9-6 Ulvik nord Liten 
9-7 Sæterskaret – Ulvikfjellet Middels 
9-8 Bebyggelse og strandsonen Birkeland, 

Sæter, Hårvika 
Middels 

9-9 Sæter nord Liten 
9-10 Hansemarka Middels 
9-11 Hårvika nord Middels 
Samlet verdivurdering Middels – Stor 

 

8.4.4 Virkninger av tiltaket 

Anleggsfase 

Tiltaket vil i hovedsak berøre områder som i dag ikke er direkte påvirket av tyngre inngrep, 
og ligger høyere i terrenget enn dagens bebyggelse. Anleggsarbeidene vil medføre 
betydelig aktivitet i områder som i dag er lite påvirket av dette. Anleggsarbeidene 
representere et betydelig inngrep, både visuelt og i form av støy, samt at det skaper en 
barriereeffekt for brukerne av disse områdene. Tiltaket vil også tidvis berøre områder 
knyttet til eksisterende E10 og lokalveier, noe som vil medføre omkjøringer, noe uoversiktlig 
trafikkbilde, og generelt økt aktivitet og støy i området. 

Anleggsarbeidene vil tidvis påvirke nærmiljøet, med spesielt økt forstyrrelser knyttet til støy. 
Det forventes at områdene rundt skolen, samt boligene fra Birkeland til Hårvika tidvis vil bli 
negativt påvirket av dette. For de boligene som ligger like ved tiltaket i delområde 9-8 vil 
den negative belastningen være betydelig, og representere en kvalitetsforringelse. 

Anleggsarbeidene vil også medføre betydelig barriereeffekt for brukere ovenfor tiltaket, 
samt representere en betydelig forringelse av nærmiljøet. Dette vil tidvis redusere verdien 
av områdene mot Håkadalen, Ulvikfjellet og Hårvikhalsen, som brukes til utfart. 

Det planlegges riggområde i områder nær Birkeland (delområde 9-8), samt like ved dagens 
E10 ved Hårvika (delområde 9-10). Påvirkningen av anleggsperioden vil forsterkes her. 

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels omfang på nærmiljø og 
friluftsliv i parsell 9. 

Tiltak på avlastet veg 

Etter åpningen av de fem tunnelene på strekningen mellom Kanstadbotn i Kvæfjord 
kommune og Tjeldsund bru i Harstad kommune, vil den nye veien være den naturlige 
reiseveien i denne delen av kommunen. Dagens E10 på parsellen vil derfor bli betydelig 
avlastet og omklassifisert. 

Det er ikke planlagt noe videre tiltak på denne avlastede veien. 
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Driftsfase 

Tiltaket innebærer ny veitrasé på hele strekningen, noe som vil medføre betydelig 
arealbeslag i områder som i dag stor sett ikke er påvirket av tyngre inngrep. Tiltaket vil 
være synlig i et større landskapsrom, og vil fremstå som et fremmedelement i de berørte 
områdene. 

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, men dette vil avta jo lengre oppover i terrenget en beveger seg. Det forutsettes at 
tilgangen til Håkadalen blir opprettholdt i en viss grad gjennom kulvert ved stien som fører 
fra skolen og sikker passasje langs Ulvikelva. Ved Hårvikhalsen vil det anlegges undergang 
og utfartsparkering ved eksisterende masseuttak. Dagens utfartsrute fra Birkeland til 
Ulvikfjellet vil ikke bli opprettholdt, men det forventes at det naturlig dannes en ny sti vest 
for påhugget her. Nedre del av denne utfartsruten vil likevel bli påvirket negativ visuelt og 
gjennom støy. 

Bebyggelsen på strekningen fra Birkeland til Hårvika vil få veitrafikk på begge sider av 
eiendommene, noe som kan medføre kvalitetsforringelse blant annet med tanke på bruk 
av områdene i overkant av bebyggelse, samt et mer inneklemt preg. Det forventes også 
noe annet støybilde, men dette kan også reduseres for noe av bebyggelsen, avhengig av 
plassering i forhold til tiltaket.  

Tiltaket medfører at dagens E10 på parsellen blir betydelig trafikkavlastet, noe som vil 
representere en betydelig forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv langs 
hele denne strekningen. Områdene vil oppleves som betydelig roligere enn i dagens 
situasjon og øke kvaliteten for nærmiljø her. Dette inkluderer blant annet områdene 
tilknyttet skolen og bebyggelsen med tilhørende områder for lek og rekreasjon. Dette vil 
også bedre trafikksikkerheten på disse bolignære veiene.  

Ingen boliger vil berøres direkte arealmessig av tiltaket. 

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. Det ligger ingen bygg innenfor rød, eller gul støysone 
i parsellen. Ny veg går gjennom områder med blant annet middels til stor, og middels verdi 
for nærmiljø og friluftsliv og støy fra trafikk i driftsfasen vil ha negativ effekt for brukere av 
området. Videre vil redusert trafikk medføre mindre støy på eksisterende E10, noe som er 
positivt for nærmiljø og friluftsliv i de lavereliggende områdene hvor dagens E10 går.  

I parsell 9 er det planlagt med to massedeponier, D13 og D15.  

Deponi D13 blir plassert i nedre del av Håkådalen. Dette er område som brukes mye til 
utfart, og aktiviteten tilknyttet deponiet vil forsterke den negative påvirkningen av 
anleggsarbeidene som foregår her. Dette vil bidra i kvalitetsforringelse av disse områdene. 
Det forventes at deponiet revegeteres og arronderes etter landskapet. Deponiet kan 
medføre endringer i landskapet lokalt, og det er mulig at enkelte stier får ny trasé. På sikt, 
når vegetasjonen vokser til, vil ikke dette alene medføre endret bruk av områdene. 

D15 dekker betydelige arealer tilknyttet et gammelt masseuttak, samt myr- og 
skogsområder.  Deponiet vil forsterke anleggsperioden her, noe som vil medføre betydelig 
kvalitetsforringelse for brukere av områdene i anleggsperioden. 

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-29.Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi middels negativ konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsell 9. 
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Tabell 8-29. Parsell 9 i Tjeldsund kommune. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet 
med 0-alternativet. 

 Parsell 9 Kongsvik – Hårvika 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

9-1 Middels – stor Middels – stort negativt Stor negativ  
9-2 Stor Lite negativt Liten negativ  
9-3 Middels Lite positivt Liten positiv  
9-4 Liten – middels Lite positivt Liten positiv  
9-5 Stor Lite positivt Liten positiv  
9-6 Liten Lite – middels negativt Liten negativ  
9-7 Middels Middels negativt Middels negativ  
9-8 Middels Intet Ubetydelig  
9-9 Liten Middels negativt Liten negativ  

9-10 Middels Lite – middels negativt Liten – middels 
negativ 

 

9-11 Middels Middels – stort negativt Middels negativ  
Samlet konsekvens vegparsell 9 Middels negativ  

8.4.4.1 Forslag til avbøtende tiltak 
Anleggsfase: 

• Opprettholde mulighetene for utfart til Hårvikhalsen 

• Opprettholde mulighetene for utfart opp Håkadalen 

8.4.5 Samlet konsekvens Tjeldsund kommune 

De planlagte tiltakene i Tjeldsund kommune legges i helhet i ny trasé i forhold til dagens 
E10, og 10 km planlegges i tunnel. Den nye traséen vil medfører betydelig trafikkavlastning 
på dagens E10, noe som vil representere en forbedring av kvalitetene for nærmiljø og 
friluftsliv her. Dette inkludere blant annet viktige områder for boligområdene med tilhørende 
lek- og rekreasjonsområder i Kongsvika, utfartsområder i Ulvika og deler av bebyggelse i 
Fiskefjorden. På strekningen fra Birkeland til Hårvika vil veien bli lagt i overkant av de 
bebygde områdene, noe som medfører vei på begge sider av eiendommene. Dette kan 
påvirke brukerne her i varierende grad. Generelt på strekningen vil veien i dagen trekkes 
innover i terrenget i forhold til dagens E10, noe som vil gjør at viktige friluftslivsområder i 
Kongsvikdalen, Fiskefjorden, Håkadalen og Hårvikhalsen, vil bli betydelig negativt påvirket. 
Spesielt i Kongsvikdalen vil tiltaket representere et nytt fremmedelement i områder som 
brukes mye av flere brukergrupper, deriblant av skolen og barnehagen. Det legges opp til 
at tiltaket skal opprettholde tilgangen til attraktive områder ovenfor alle de nevnte 
friluftslivsområdene, og de blir etablert utfartsparkering i Fiskefjorden og Hårvikhalsen. 
Deponiet i Fiskefjorden vil påvirke verdier knyttet til fritidsfiske i anleggs- og driftsfasen. 

Tabell 8-30. Samlet konsekvens Tjeldsund kommune for fagtema nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens fagtema nærmiljø og 
friluftsliv 

Alternativ 0 Alternativ A 

Tjeldsund vegparsell 8 Ubetydelig Middels negativ 
Tjeldsund vegparsell 9 Ubetydelig Middels negativ 
Samlet konsekvens Tjeldsund  Middels negativ 
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8.5 Harstad kommune 
Undersøkelsesområdet i Harstad kommune strekker seg fra Hårvika i sør til Ruggevika i 
nord, en strekning på vel 23 km som er fordelt på tre parseller (parsell 10-12). Parsell 10 
inkluderer ny trasé fra Hårvika til Tjeldsundbrua, parsell 11 går videre til Sørvik, mens 
parsell 12 inkluderer den resterende strekningen til Ruggevika. Det er planlagt tre tunneler 
på strekningen, og traséen i disse anses ikke som relevant for dette fagtemaet. Avlastede 
veistrekninger må også utredes og er inkludert i influensområdet for nærmiljø og friluftsliv. 
Generelt preges de relevante områdene på parsellene av vekslende jordbruks- og 
utmarksarealer, randbebyggelse og spredte fritidsboliger, samt områder brukt til rekreasjon 
og friluftsliv. Flere lokaliteter er også spesielt viktige for barns oppvekst og utvikling i denne 
delen av Harstad kommune. 

8.5.1 Parsell 10: Hårvika – Tjeldsund bru 

8.5.1.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Undersøkelsesområdet for nærmiljø og friluftsliv strekker seg langs ny veitrasé nordover 
fra tunnelpåhugget ved Årbogen til tunnelpåhugget i Gausvika, en strekning på vel 4,4 km. 
I tillegg inkluderer undersøkelsesområdet den avlastet veistrekningen fra Hårvika til 
Tjeldsundbrua.  

Den nye vegtraséen mellom tunnelene er planlagt høyere i terrenget enn dagens E10, og 
vil i hovedsak bli lagt i bakkant av områdene med bebyggelse og jordbruksarealer. I sør 
passerer den nye traséen områder tilknyttet Årbogen og idrettsplassen her, som også 
fungerer som utgangspunkt for flere brukergrupper inn i attraktive friluftslivsområder. 
Områdene videre forbi Haukebø og til Gausvik inngår i nærturterreng for lokalbefolkningen, 
og det går flere stier og driftsveier som strekker seg fra bebyggelsen og vestover gjennom 
området for den planlagte traséen. Områdene over hovedbebyggelsen i Gausvik inngår i 
viktige tur- og utfartsområder for lokale, men også tilreisende. Området er også en viktige 
innfallsåre til attraktive turområder lengre inn i terrenget. 

Dagens E10 vil bli omklassifisert til fylkesvei og avlastet for trafikk. De søndre områdene 
preges av jordbruksområder med noe spredt bebyggelse, der spesielt Sandtorgholmen gir 
området identitet og verdi. Videre går veien gjennom jordbrukslandskap med spredt 
randbebyggelse der spesielt Årbogen, Haukebø og Gausvik har bebyggelse som bidrar 
betydelig til områdets verdi for nærmiljø og friluftsliv. Området fra Gausvik til Tjeldsundbrua 
innehar noe spredt bebyggelse uten særlig verdi for fagtemaet. 

Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-10 og tabell 
8-31. 
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Figur 8-10. Verdikart over utredningsområdet i parsell 10 Hårvika - Tjeldsund. Bakgrunn for verdisetting 
fremgår av tabell 8-31.   

Tabell 8-31 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 10: Hårvika – Tjeldsund 
bru. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet. 

Parsell 10 Hårvika – Tjeldsund bru: Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
10-1 Hårvika - 

Sandtorg 
Områder uten bebyggelse, lite brukt til 
friluftsliv. 

    Liten   Middels  Stor 

 
   ▲ 

10-2 Sandtorg Jordbrukslandskap med spredt bebyggelse, 
der noe er fritidsbebyggelse, men i hovedsak 
fastboende. Områdene rundt regnes som leke- 
og rekreasjonsområder. Sandtorgholmen har 

    Liten   Middels  Stor 

 
                   ▲ 
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kulturhistorisk verdi, og har vært handelssted 
siden 1550 –tallet. Tilknyttet Sandtorgholmen 
er også restaurant, hotell og campingplass, 
samt tilrettelagt for en rekke aktiviteter. 
Strandlinjen har en rekke naust, og området 
brukes til fjæreaktiviteter. Veien er lyssatt på 
strekningen. 

 

10-3 Raudskjær Område med spredt bebyggelse, kirkegård og 
noe næring.  

    Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 

10-4 Årbogen Boligområde som preges av nybygging og 
utvikling, med god tetthet av barn.  Hele 
området inngår i leke- og rekreasjonsområder. 
Boligområdene ligger skjult i forhold til veien. 
Områdene ned mot veien, med fjæresonen 
brukes i mindre grad her. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                   ▲ 

10-5 Årbogen 
Idrettsplass  

Idrettsplass med lysløyper. Nye idrettsplassen 
brukes jevnlig, mens den gamle benyttes 
særlig til vinteraktiviteter. Mye brukt av alle 
aldersgrupper, og viktig moment i 
nærområdet. Området er også utgangspunkt 
for turer innover Hårvikhalsen og mot 
Hårberget og Sætertind. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                       ▲ 

10-6 Hårvikhalsen Nærturterreng og utfartsområde, mye brukt av 
lokale brukere i alle aldre.  Brukes til stor- og 
småviltjakt, bærplukking og turgåing. Turer inn 
til svært viktige friluftslivsområder. 

Liten   Middels  Stor 

 
                    ▲ 

10-7 Årbogen - 
Haukebø 

Spredt bebyggelse med bolighus. Stor andel 
jordbrukslandskap. Området inngår i leik- og 
rekreasjonsområder for beboere. Strandsone 
med gode kvaliteter for fjæreaktivitet, men 
nærhet til vei trekker ned verdien. Småbåthavn 
med flere naust nord i delområdet. 

Liten   Middels  Stor 

 
           ▲ 
 

10-8 Haukebø Delområde med spredte eneboliger, samt noe 
næring. Området ovenfor veien brukes som 
nærturterreng for befolkning rundt Haukebø. 
Kulvert under Europaveien. 

Liten   Middels  Stor 

 
             ▲   

10-9 Gausvika Randbebyggelse i jordbrukslandskap med 
enkelte fritidshus. Kapell i øvre del av sørlig 
bebyggelse. Området har hatt noe vekst med 
tilflytting av barnefamilier de siste årene. 
Barnehage med ca. 25 barn ligger ned mot 
sjøen. Strandområdet er mye brukt til 
fjæreaktiviteter for befolkningen inkludert 
barnehagen. Lyssatt gang- og sykkelsti 
gjennom tettstedet. 

Liten   Middels  Stor 

 
                       ▲ 
    

10-10 Gausvikvatnet Nærturterreng- og utfartsområde mye brukt av 
hovedsak lokale, men også tilreisende. Tursti 
rundt Gausvikvatnet. Området brukes også til 
o-løp. Det fiskes noe i vannet, som ikke har 
anadrom fisk. Viktige innfartsårer til svært 
viktige friluftslivsområder ved blant annet 
Storevatnet. Lokale grusveier inn til spredte 
hytter. Mye stier i området, som brukes også 
av barnehagen. Spredt jakt på små- og storvilt. 

Liten   Middels  Stor 

 
                     ▲ 
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10-11 Gausvik - 
Tjeldsundbrua 

Område med noe spredt bebyggelse, uten 
særskilte kvaliteter for nærmiljø og friluftsliv. 

Liten   Middels  Stor 

 
       ▲ 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområdene er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-32. Parsellen 
har flere delområder med betydelig verdi for nærmiljø og friluftsliv, der spesielt bebyggelse 
tilknyttet Gausvika og Årbogen, utfartsområdene ved Hårvikhalsen og Gausvik, 
idrettsplassen ved Årbogen, samt Sandtorgholmen trekkes frem som områder av betydelig 
verdi. 

Samlet anses parsell 10 å ha middels til stor verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

Tabell 8-32. Samlet verdivurdering for parsell 10: Hårvika - Tjeldsund bru 

Parsell 10 Hårvika – Tjeldsund bru 
Delområde/element Verdi 
10-1 Hårvika – Sandtorg Liten 
10-2 Sandtorg Middels – stor 
10-3 Raudskjær Liten – middels 
10-4 Årbogen Middels - stor 
10-5 Årbogen idrettsplass Stor 
10-6 Hårvikhalsen Middels – stor 
10-7 Årbogen - Haukebø Liten – middels 
10-8 Haukebø Middels 
10-9 Gausvik Stor 
10-10 Gausvikvatnet Middels- Stor 
10-11 Gausvik - Tjeldsundbrua Liten 
Samlet verdivurdering Middels - Stor 

8.5.1.2 Virkninger av tiltaket 
 
Anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak være knyttet til områder der det i dag er utmarks- 
og skogbruksarealer, men også områder nært tilknyttet bebyggelse. Anleggsarbeidene vil 
medføre betydelig aktivitet i områder som i dag preges av rolige omgivelser. Her vil 
anleggsarbeidene representere et inngrep, både visuelt og i form av støy, samt skape en 
barriereeffekt for brukerne av disse områdene. Der anleggsarbeidene berører dagens E10 
vil det tidvis medføre midlertidige omkjøringer, noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet 
i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare 
for brukere av områdene. 
 
Anleggsarbeidet vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt veien, med spesielt økt forstyrrelser 
knyttet til støy. Det forventes at fritidshus og boliger langs veien vil bli betydelig negativt 
påvirket av dette. Spesielt vil dette gjelde boligene i Årbogen (delområdE10-4) og den 
bebyggelsen ved Haukebø og søndre del av Gausvik som er ligger nær tiltaksområdet.  

Anleggsarbeidene kan i korte perioder redusere adgang til bolighus og fritidsboliger. Det 
forventes likevel at dette er i så begrensede tidsintervall at det ikke vil ha betydelig negativ 
påvirkning for disse. Omkjøringer og endret trafikkavvikling vil imidlertid føre til noe mer 
uoversiktlig trafikkbilde.  
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Det er planlagt deponi ved den gamle idrettsbanen ved Årbogen, og denne vil under 
anleggsarbeidet ikke kunne brukes som i dag. Arbeidene vil også medføre mye støy og 
aktivitet rundt den nye idrettsbanen. Det forutsettes at tilgangen til denne opprettholdes, 
men likevel vil støy og anleggstrafikk skape en miljøforringelse i denne perioden. 

Anleggsarbeidene vil medføre tidvis begrensing av adgang til stier som fører inn i viktige 
friluftslivsområder. Dette kan særlig virke negativt på stiene som strekker seg fra 
idrettsplassen og innover i attraktive turområder. 

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels til stort negativt omfang for 
nærmiljø og friluftsliv i parsell 10. 

Tiltak på avlastet vei 

Etter åpningen av tunnelene fra Hårvika til Årbogen og Gausvik til Tjeldsund bru vil den 
nye veistrekningen være den naturlige reiseveien i denne delen av kommunen. Dagens 
E10 mellom Hårvika og Tjeldsundbrua vil da bli betydelig trafikkavlastet. 

Det er ikke planlagt noen videre tiltak på denne avlastede veien.  

Driftsfase 

Tiltaket innebærer ny vei på hele strekningen mellom tunnelpåhuggene i Årbogen og 
Gausvika, i overkant av dagens bebyggelse på strekningen. I tillegg planlegges det 
tilkomstveier mellom ny og gammel E10 ved Årbogen og ved Haukebø. Dette vil medføre 
betydelig arealbeslag på hele strekningen som i hovedsak påvirker utmarksområder og 
noe landbruksarealer. Tiltaket vil fremstå som et nytt fremmedelement og stort inngrep i 
disse områdene. 

For brukere av friluftslivsområdene vest for dagens E10 vil tiltaket medføre større avstand 
fra bebyggelsen til områder uten særlige inngrep.  Tiltaket vil virke negativt både visuelt og 
i form av støy, noe som vil bidra til betydelig kvalitetsforringelse av nærområdene til ny vei. 

Tilkomstveien mellom ny og gammel E10 ved Årbogen legges i nær tilknytning til nordre 
del av boligfeltet her. Det forutsettes at ingen boliger berøres direkte arealmessig, men ny 
tilkomstvei vil være et nytt element som virker skjemmende visuelt og i form av støy for 
beboerne, samt at en barriereeffekt vil redusere tilkomst til nærlekområder. 
Støyreduserende tiltak kan redusere noe av denne negative påvirkningen. 

Det er en rekke stier og driftsveier på strekningen fra Årbogen til Gausvik som vil bli 
avskåret av den nye veien. Det legges derfor til rette med flere underganger slik at 
tilkomsten til områdene vest for veien opprettholdes, men med noe reduksjon i antall 
utfartsmuligheter fra bebyggelsen sammenlignet med dagens situasjon.   

Innfartsveiene til viktige friluftslivsområder fra Gausvik vil bli opprettholdt, både for bilister, 
syklende og gående. Friluftslivsområdet tilknyttet Gausvikvatnet og veien opp dit blir ikke 
betydelig negativt berørt av tiltaket. 

Tiltaket vil medføre at dagens E10 mellom Hårvika og Tjeldsundbrua blir betydelig 
trafikkavlastet og dette vil representere en forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og 
friluftsliv på hele strekningen. Områdene vil oppleves som betydelig roligere enn dagens 
situasjon, og øke kvaliteten her, både for fastboende og tilreisende. Trafikkavlastningen vil 
medføre reduksjon av tilfeldig besøkende ved Sandtorgholmen. 

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. 2 bygg ligger innenfor gul støysone, ett av disse er en 
utleiehytte. Ny veg går gjennom områder med høy verdi for nærmiljø og friluftsliv og støy 
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fra trafikk i driftsfasen vil ha negativ effekt for brukere av området. Videre vil redusert trafikk 
medføre mindre støy på eksisterende E10, noe som er positivt for nærmiljø og friluftsliv i 
de lavereliggende områdene.  

I parsell 10 er det planlagt fire permanente massedeponier, D16, D17 og D31 og D32. 

D16 og D31 planlegges i et delområde med viktige kvaliteter for friluftsliv, som brukes av 
en rekke brukergrupper. D31 er planlagt etablert på den gamle idrettsplassen i Årobogen 
og dette arealet skal planeres og tilbakeføres til opprinnelig formål etter anleggsperioden. 
Deponiene vil ikke hindre utfart til attraktive naturområder, men vil medføre betydelig 
kvalitetsforringelse gjennom støy og det visuelle i anleggsperioden. I driftsperioden vil 
bruken av området hvor deponi D16 er planlagt ta seg opp ettersom revegeteringen 
reduserer den negative effekten av deponiet.  

D32 og D17 vil legges i overkant av boliger sør av Storelva i Gausvik, og disse vil bli 
negativt påvirket av støy og barrierevirkning i anleggsperioden. Nærlek- og 
rekreasjonsområder vil bli negativt påvirket.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-33. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi liten negativ konsekvens for nærmiljø og friluftsliv i parsell 10. 

Tabell 8-33. Parsell 10 i Harstad kommune. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet 
med 0-alternativet. 

 Parsell 10 Hårvika – Tjeldsund bru 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

10-1 Liten Middels positivt Liten positiv  
10-2 Middels- stor Middels positivt Middels positiv  
10-3 Liten – middels Middels positivt Liten – 

middels positiv 
 

10-4 Middels – stor Middels negativt Middels 
negativ 

 

10-5 Stor Middels negativt Middels 
negativ 

 

10-6 Middels –stor Middels negativt Middels 
negativ 

 

10-7 Liten - middels Intet Ubetydelig  
10-8 Middels Intet Ubetydelig  
10-9 Stor Middels positivt Middels positiv  

10-10 Middels - stor Lite negativt Liten negativ  
10-11 Liten Middels positivt Liten positiv  

Samlet konsekvens vegparsell 10 Liten negativ  

8.5.1.3 Forslag til avbøtende tiltak 
Anleggsfase: 

• Opprettholde tilgangen til viktige utfartsområder ved Årbogen i løpet av 
anleggsfasen. 

Driftsfase: 

• Støyreduserende tiltak for ny tilkomstvei forbi boligfelt ved Årbogen.  
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8.5.2 Parsell 11: Tjeldsund bru – Sørvik 

8.5.2.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Undersøkelsesområdet for fagtemaet strekker seg fra tunnelpåhugget ovenfor Leikvika til 
Sørvika, en strekning på vel 6,5 km. Områdene preges av vekslende jordbruks- og 
skoglandskap med spredt bebyggelse langs dagens Rv.83. Det er noe tettere bebyggelse 
ved Brattland, Vollstad og Fauskevåg. Sørvika er et kommunedelssenter i vekst med blant 
annet skole, barnehage, eldresenter og butikk, samt andre tilbud for brukere i alle 
aldersgrupper. Områdene vest for Rv.83 inngår i nærturterrenget for lokale brukere. Det er 
en også en rekke stier og driftsveier som krysser undersøkelsesområdet innover mot de 
populære friluftslivsområdene tilknyttet Vollstadheia. 

Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-11 og tabell 
8-34. 
 

 
Figur 8-11. Verdikart over utredningsområdet i parsell 11 Tjeldsund bru - Sørvik. Bakgrunn for verdisetting 
fremgår av tabell 8-34.   
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Tabell 8-34 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 11: Tjeldsund bru - 
Sørvik. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet. 

Parsell 11 Tjeldsund bru - Sørvik : Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
11-1 Tjeldsundbrua 

- Brattland 
Delområde med enkelte spredte boliger uten 
utpregede kvaliteter. Flere av boligene er 
fraflyttet. Området brukes i liten grad til 
friluftsliv. 

    Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 

11-2 E10: Brattland 
- Vollstad 

Delområde langs eksisterende E10 med skog- 
og jordbrukslandskap spredt bebyggelse. De 
fleste her er fastboende og det er flere 
barnefamilier i delområdet, spesielt ved 
Brattland og Vollstad. Områdene tilknyttet 
dette inngår i nærturområder for beboerne. 

Liten   Middels  Stor 

 
           ▲ 

11-3 Brattland - 
Sørvika 

Jordbruks-, og skoglandskap i overkant av 
spredt bebyggelse på strekningen Brattland – 
Vollstad – Litle Fauskevåg - Sørvika. 
Delområdet følger i hovedsak dagens E10 fra 
området innenfor Litle Fauskevåg til Sørvika. 
Markaområdene har et nettverk av stier og 
småveier som brukes av lokale. 
Utfartsområder videre mot Vollstadheia som er 
et populært turområde for en rekke 
brukergrupper.  Veier ut til Grasholmen som er 
en av Harstad kommunes viktigste 
utfartsområder sommerstid. 

    Liten   Middels  Stor 

 
              ▲ 
       

11-4 Sørvika Sørvika er et kommunedelssenter i vekst med 
stor andel barnefamilier. Her er det barneskole 
med 1.-7. trinn og barnehage for ca. 35 barn, 
samt tilhørende idrettsanlegg. Områdene 
rundt skolen brukes mye som leik- og 
rekreasjonsområder. Utmarksområdene er 
tilrettelagt med flere stier, hinderløype etc. og 
brukes mye av lokale, inkludert skolen i 
undervisning. En finner også blant annet 
bensinstasjon, butikk, bo- og servicesenter for 
eldre, samt Sandtorg kirke med gravplass, i 
delområdet.  

    Liten   Middels  Stor 

 
                       ▲ 
 
 
 
 

11-5 Sørvika - øst Område langs eksisterende riksvei som 
preges av landbruksområder, med spredte 
boliger. Strandsonens nærhet til veien trekker 
denne verdien ned som rekreasjonsområde.  

    Liten   Middels  Stor 

 
          ▲ 

 
 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområdene er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-35. Parsellens 
områder har varierende verdi for natur og friluftsliv, men der spesielt Sørvika trekker opp 
verdien. 
 
Samlet anses parsell 11 å ha middels verdi for nærmiljø og friluftsliv. 
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Tabell 8-35. Samlet verdivurdering parsell 11 Rundkjøring Tjeldsund bru - Sørvik 

Parsell 11 Tjeldsund bru – Sørvik 
Delområde/element Verdi 
11-1 Tjeldsundbrua - Brattland Liten 
11-2 E-10: Brattland Vollstad Middels 
11-3 Brattland- Sørvika Middels 
11-4 Sørvika Stor 
11-5 Sørvika øst Liten - middels 
Samlet verdivurdering Middels 

8.5.2.2 Virkninger av tiltaket 
 
Anleggsfase 
 
Den nye veien fra tunnelen i sør til Fauskevåg planlegges i områder med utmarks- og 
jordbruksarealer som inngår i nærturterrenget til lokale brukere. Anleggsarbeidene vil 
medføre betydelig aktivitet i områder som i dag preges av rolige omgivelser. Her vil 
anleggsarbeidene representere et storstilt inngrep, både visuelt og i form av støy, samt 
skape en barriereeffekt for brukerne av disse områdene. Fra Fauskevåg til Sørvika, der 
veien legges i nær tilknytning til eksisterende trasé, vil det tidvis medføre midlertidige 
omkjøringer, et noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Dette vil i perioder 
medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. 
 
Anleggsarbeidet vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt veien, spesielt med økte forstyrrelser 
knyttet til støy. Det forventes at bebyggelsen vil bli betydelig negativt påvirket av dette. Det 
forutsettes at tilgangen til boliger opprettholdes i hele anleggsfasen. Likevel vil omkjøringer 
og trafikkavvikling kunne føre til noe uoversiktlige forhold for brukere av disse. Planlagt 
riggområde ved Fauskevågen, ved vestre side av Tjeldsundbroa og sør for Sørvika 
forsterker omfanget av anleggsarbeidet her. 
 
Anleggsarbeidene vil medføre tidvis begrensing av adgang til stier som fører innover i 
friluftslivsområdene vest for planområdet. Områdene i tilknytning til den nye traséen vil 
også bli påvirket negativt visuelt og av støy, og dermed miste mye av sin verdi som 
turområde i denne perioden. 

Samlet forventes det middels negativt omfang på nærmiljø og friluftsliv i parsell 11. 

 
Tiltak på avlastet vei 
 
Etter åpning av den nye tunnelen fra Tjeldsund bru og Gausvik vil dagens RV 83 bli 
omklassifisert til kommunal vei frem til Fauskevåg, der den nye veien sammenfaller med 
eksisterende veitrasé. Denne omklassifiserte veien vil da bli betydelig trafikkavlastet. Det 
er ikke planlagt noe videre tiltak på denne avlastede veien.  

Driftsfase 
 
Tiltaket innebærer ny vei på strekningen fra tunnel påhugget i sør til Fauskevåg, som er i 
overkant av bebyggelsen rundt eksisterende Rv.83. Dette vil medføre betydelig 
arealbeslag på hele strekningen som i hovedsak påvirker utmarksområder og noe 
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landbruksarealer. Tiltaket vil her fremstå som et fremmedelement i disse områdene. 
Strekningen fra Fauskevåg til Sørvika skal veitraseen overlappe eller gå svært nær 
eksisterende vei, og vil medføre mindre arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen. 
Tiltaket vil her ikke fremstå som et nytt fremmedelement i området. 

For boligområder mellom Fauskevåg og Sørvika vil utvidelse av veien medføre at enkelte 
boliger får mindre avstand til veien, noe som kan medføre en viss kvalitetsforringelse. Det 
forutsettes at ingen boliger blir direkte påvirket av denne utvidelsen. Ellers vil situasjonen 
bli tilnærmet dagens situasjon. 

For brukere av områdene vest for dagens Rv.83 vil tiltaket medføre større avstand fra 
bebyggelsen til områdene uten særlige inngrep. Tiltaket vil virke negativt både visuelt og i 
form av støy, og ha betydelig barriereeffekt. Dette vil bidra til en kvalitetsforringelse av disse 
områdene nær den planlagte veien. 

Tiltaket vil ikke påvirke tettstedet Sørvika i betydelig grad. Det er sannsynlig at enkelte 
bygninger vil bli direkte påvirket av arealbeslaget, eller at veien kommer betydelig tettere 
innpå disse, noe som gir negativ påvirkning. Ellers vil situasjonen være tilnærmet lik i dag.  

Det går flere driftsveier og stier på strekningen fra tunnelen til Fauskevåg som vil bli 
avskåret av den nye veien. Det legges opp til å samle disse ferdselsårene gjennom 
kulverter ved Brattland og Vollstad. Dette vil opprettholde tilkomsten til områdene i vest, 
men med noe reduksjon i antall utfartsmuligheter på strekningen. 

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. 50 bygg ligger innenfor gul støysone, mens 3 bygg 
ligger innenfor rød støysone. Det legges opp til lokal skjerming for uteområdene tilknyttet 
disse byggene. Det er hovedsakelig snakk om boliger. Ny veg går gjennom områder med 
middels verdi for nærmiljø og friluftsliv og støy fra trafikk i driftsfasen vil ha negativ effekt 
for brukere av området rundt den nye vegtraséen, men den negative påvirkningen vil kun 
være lokal i form av støy.  

Tiltaket vil medføre at dagens E10 mellom Hårvika (parsell 10) og Fauskevåg blir betydelig 
trafikkavlastet, noe som vil representere en betydelig forbedring av dagens situasjon for 
nærmiljø og friluftsliv på hele strekningen. Områdene vil oppleves som betydelig roligere 
enn dagens situasjon, og øke kvaliteten her, både for fastboende og tilreisende. 

Det er planlagt tre deponier innenfor parsell 11, D19, D20 og D21.  

D19 er planlagt i et område i overkant av dagens Rv.83, et område uten betydelige 
kvaliteter til nærmiljø og friluftsliv, og deponiet vil ha liten påvirkning på relevante momenter 
knyttet til fagtemaet. 

D20 er planlagt like i overkant av dagens Rv.83, i et område som brukes i noen grad av 
lokale til turgåing og rekreasjon. Deponiet vil beslaglegge dette i anleggsfasen, men bruken 
kan gjenopptas på sikt. 

D21 er lokalisert i jordbruksområde like ved dagens Rv.83. Deponiet beslaglegger ikke 
arealer av betydelig verdi for fagtemaet, men spesielt anleggsarbeid kan påvirke brukere 
av nærliggende stier. 

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-36. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi ubetydelig konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsell 11. 
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Tabell 8-36. Parsell 11 i Harstad. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-
alternativet. 

 Parsell 11 Tjeldsund bru - Sørvik 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

11-1 Liten Middels positivt Liten positiv  
11-2 Middels Lite negativt Liten negativ  
11-3 Middels Middels negativt Middels 

negativ 
 

11-4 Stor Intet  Ubetydelig  
11-5 Liten til middels Lite negativt Liten negativ  

Samlet konsekvens vegparsell 11 Liten negativ  

8.5.2.3 Forslag til avbøtende tiltak 
• Ingen avbøtende tiltak foreslått tiltak 

8.5.3 Parsell 12 Sørvik – Jektholtet 

8.5.3.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Undersøkelsesområdet for nærmiljø og friluftsliv strekker seg fra Sørvik til Ruggevika, en 
strekning på vel 8,5 km. Ny trasé følger i hovedsak eksisterende Rv.83, med unntak av en 
strekning på ca. 1 km. Her inkluderer undersøkelsesområdet gammel og ny trasé. 

Strekningen preges i hovedsak av Rv.83 som strekker seg gjennom jord- og 
skogbruksområder, med større myrflater ved Nordvikmyran. Det er også spredt 
bebyggelse, med tettere boligområder i Sørvik, Melvika og Ansletta ved Kilbotn. I 
nordenden av Nordvikmyran ligger avkjørselen til IF Kilkameratenes idrettsanlegg som er 
hovedarena for ski i kommunen. Her er fotballbaner, barnehage og SFO, og hele området 
inngår i viktige nærturområder med mye stier. Området er utgangspunkt for turer for 
brukere i alle aldersgrupper. 

I områder tilknyttet bebyggelse i Sørvika- Melvika og Kilbotn er det flere stier og driftsveier 
som krysser undersøkelsesområdet.  

Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-12 og tabell 
8-37. 
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Figur 8-12. Verdikart over utredningsområdet i parsell 12 Sørvik- Jektholtet. Bakgrunn for verdisetting 
fremgår av Tabell 8-37.   

Tabell 8-37 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 12: Sørvik - Jektholtet. 
Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet. 

Parsell 12 Sørvik - Jektholtet : Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
12-1 Sørvika - nord Landbruksområder med spredt bebyggelse, og 

nærturterreng. Sykehjem og servicesenter for 
eldre i midtre del av området. 

    Liten   Middels  Stor 

 
               ▲ 

12-2 Nordvika Landbruksområder med ordinær, spredt 
bosetting, og nærturterreng rundt husene. Fine 
områder for fjæreaktiviteter ned mot sjøen. 

    Liten   Middels  Stor 

 
              ▲ 

12-3 Nordvikmyran Varierende mellom myr-, jordbruks- og 
skogområder på begge sider av riksveien. 
Enkelte eneboliger. Sykkelvei på sørlige del av 
strekningen. Ellers få kvaliteter for nærmiljø og 
friluftsliv. 

    Liten   Middels  Stor 

 
       ▲ 

12-4 Idrettsanlegg 
med 
turområder 

IF Kilkameratenes idrettsanlegg er hovedarena 
for ski i Harstad kommune, og innehar også 
mye brukte fotballbaner.  Idrettsanlegget 
brukes dermed mye sommer og vinter. 
Områdene rundt har løypenett og mange 
småstier, og benyttes i stort omfang som 

    Liten   Middels  Stor 

 
                        ▲ 
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utfartsområde for kommunen hele året. Det er 
også barnehage og SFO ved idrettsanlegget, 
og disse bruker områdene rundt som leik- og 
rekreasjonsområder, samt til undervisning. 

12-5 Nordvika - 
Ruggevika 

Området varierer mellom landbruks- og 
skogsområder, med innslag av spredte 
bolighus. Flere stier og veier fører fra 
bebyggelsen og inn mot områder med gode 
nærturrengkvaliteter og stier. Veien går på mye 
av strekningen skjult i terrenget, og negativ 
påvirkning fra veien er dermed noe redusert. 

    Liten   Middels  Stor 

 
              ▲ 
 

12-6 Ruggevika Området er avsatt til næring, og består av 
kjøpesentre. Det forventes økt utbygging av 
næring her. Området har verdi som et 
samlingspunkt for nærmiljøet. 

    Liten   Middels  Stor 

 
             ▲ 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområdene er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Parsellens områder ha varierende verdi 
for nærmiljø og friluftsliv, men der spesielt områdene med nærhet til bebyggelse og 
idrettsanlegget bidrar med gode kvaliteter til parsellen. 
 
Samlet anses parsell 12 å ha middels verdi for nærmiljø og friluftsliv. 
 
Tabell 8-38. Samlet verdivurdering parsell 12. Sørvik - Jektholtet 

Parsell 12 Sørvik – Jektholtet 
Delområde/element Verdi 
12-1 Sørvika nord Middels 
12-2 Nordvika Middels 
12-3 Nordvikmyran Liten 
12-4 Idrettsanlegg med turområder Stor 
12-5 Nordvika – Ruggevika Middels 
12-6 Ruggevika Middels 
Samlet verdivurdering Middels  

8.5.3.2 Virkninger av tiltaket 
Anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens Rv.83. 
Anleggsarbeider med medfølgende massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, 
noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre 
økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. 

Anleggsarbeidet vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt veien, med spesielt økte forstyrrelser 
knyttet til støy. Dette kan påvirke bebyggelse, blant annet ved Sørvika- Melvika og Anslett 
ved Kilbotn.  

Ved Melvika vil ny trasé representere et stort inngrep i et område uten betydelige inngrep i 
dag. Dette vil bidra til kvalitetsforringelse både visuelt og i form av støy, samtidig som det 
vil medføre barriereeffekt for brukere av området. 
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Det forutsettes at tilgangen til IF Kilkameratenes idrettsanlegg opprettholdes under hele 
anleggsperioden, og at dette ikke får negative konsekvenser på bruken av dette området. 
Underganger for driftsveier vil tidvis bli stengt som følge av arbeidet. 

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite - middels negativt omfang for 
nærmiljø og friluftsliv i parsell 12. 

 
Tiltak på avlastet veg 
 
Omtrent 1 km av dagens Rv.83 ved Melvika vil bli avlastet og omklassifisert. Det er ikke 
planlagt noe videre tiltak på denne avlastede veien. 
 

Driftsfase 

Tiltaket innebærer i hovedsak utbedring av eksisterende vei til bedre standard. Dette 
medfører noe utvidelse av veien i forhold til dagens vei. Her lokaliseres ny veitrasé for det 
meste overlappende med, eller svært nær eksisterende vei, og vil medføre mindre 
arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelse og avretting av enkelte svinger. Her vil ikke 
tiltaket fremstå som et nytt fremmedelement for området.  

Ved Melvika legges veien i ny trasé, som vil endre dette områdets karakter i forhold til 
dagens situasjon. Tiltaket vil endre bruken av området ved at det forringes visuelt, gjennom 
trafikkstøy og barrierevirkning. Tilgjengelighet til områder vil opprettholdes i noen grad 
gjennom kulvert i midtre del av strekningen.  

For brukere ellers på strekningen vil tiltaket i stor grad fremstå som i dagens situasjon. Det 
forutsettes at ankomsten til IF Kilkameratenes idrettsanlegg vil opprettholdes, og tiltaket vil 
ikke ha noen negative virkninger på bruken av disse områdene. 

Enkelte boliger ved Anslett kan bli påvirket av arealbeslaget, eller få redusert avstand til 
veien, noe som medfører kvalitetsforringelse av eiendommene. Det forutsettes at boliger 
ikke blir direkte berørt av tiltaket. 

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. 24 bygg ligger innenfor gul støysone, mens 1 bygg 
ligger innenfor rød støysone. Det legges opp til lokal skjerming for uteområdene tilknyttet 
disse byggene. Det er hovedsakelig snakk om boliger. Ny veg går gjennom områder med 
varierende grad av verdi for nærmiljø og friluftsliv og støy fra trafikk i driftsfasen vil ha 
negativ effekt for brukere av området rundt den nye vegtraséen, men den negative 
påvirkningen vil kun være lokal i form av støy.  

Trafikkavlastning på dagens Rv.83 ved Melvika vil representere en betydelig forbedring av 
dagens situasjon for boliger og bruksområder her.  

Tiltaket vil ikke påvirke områdene tilknyttet Ruggevika (delområde 12-6) i betydelig grad.  

Det er planlagt to massedeponier innenfor parsell 12 (D33 og D34). D33 og D34 vil 
beslaglegge skogsområder og jordbruksområder. Deponiene vil medføre 
kvalitetsforringelse for brukere av området hvor det bl.a. finnes stier inn over mot utmarka.  
Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-39. 
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Tabell 8-39. Parsell 12 i Harstad kommune. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet 
med 0-alternativet. 

 Parsell 12 Sørvik – Jektholtet 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

12-1 Middels Intet Ubetydelig  
12-2 Middels Lite negativt Liten negativ  
12-3 Liten Lite negativt Liten negativ  
12-4 Stor Intet Ubetydelig  
12-5 Middels Lite til middels 

negativt 
Liten til 
middels 
negativ 

 

12-6 Middels Intet Ubetydelig  
Samlet konsekvens vegparsell 12 Liten negativ  

8.5.3.3 Forslag til avbøtende tiltak 
Ingen særskilte avbøtende tiltak foreslått. 

8.5.4 Samlet konsekvens Harstad kommune 

De planlagte tiltakene på E10 og Rv.83 i Harstad kommune vil være knyttet til nye 
veitraséer fra kommunegrensen mot Tjeldsund i sør til Fauskevåg. Tiltakene innebærer her 
tunnel fra Hårvika til Årbogen og fra Gausvika til Leikvika. Der veitraséen skal gå i dagen, 
legges den noe høyere i landskapet, i hovedsak i overkant av bebyggelse og 
jordbruksområder. Dette medfører at dagens E10 og Rv.38 i disse områdene blir betydelig 
trafikkavlastet, noe som vil representere en betydelig forbedring av dagens situasjon for 
fastboende og andre brukere av disse områdene. Der tiltaket legges i ny trasé i dagen vil 
veien representere et betydelig inngrep både visuelt og i form av støy, samtidig som det 
medfører en barriereeffekt for brukere av turområdene vest for den planlagte traséen. 
Tilgangen til disse områdene blir likevel opprettholdt i noen grad gjennom etablering av 
flere underganger på strekningen. Idrettsanlegget og områdene tilknyttet Årbogen vil bli 
negativt påvirket i anleggs- og driftsfasen. Dette vil få negativ konsekvens for en rekke 
brukergrupper. 

Fra Fauskevåg og nord til Ruggevika er tiltaket i hovedsak planlagt i eksisterende trasé. 
Under anleggsperioden vil dette medføre endret trafikkmønster og støy i området. 
Utvidelse av veien vil gi noe arealbeslag, men tiltaket vil ikke framstå som et nytt 
fremmedelement her, og brukerne vil i liten grad merke forskjell fra dagens situasjon. 
Unntaket er ved Melvika der veien legges i ny trasé og vil dermed medføre et inngrep i et 
område som i dag ikke har tyngre inngrep. For enkelte eiendommer med bebyggelse nær 
dagens Rv.83 kan tiltaket medføre betydelig kvalitetsforringelse. 

Tabell 8-40 viser samlet konsekvens for nærmiljø og friluftsliv i Harstad kommune.  
Konsekvensen vurderes til å bli liten negativ.  
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Tabell 8-40. Samlet konsekvens Harstad kommune for fagtema nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens fagtema nærmiljø og 
friluftsliv 

Alternativ 0 Alternativ A 

Harstad vegparsell 10 Ubetydelig Liten negativ 
Harstad vegparsell 11 Ubetydelig Liten negativ 
Harstad vegparsell 12 Ubetydelig Liten negativ 
Samlet konsekvens Harstad  Liten negativ 

8.6 Skånland kommune 
Undersøkelsesområdet i Skånland kommune strekker seg fra Tjeldsundbrua i vest til 
kommunegrensen mot Evenes i øst, og følger i hovedsak eksisterende E10 på hele 
strekningen som utgjør vel 16,5 km. Undersøkelsesområdet er delt opp i to parseller der 
parsell 13 strekker seg fra Tjeldsundbrua til Elvemo og parsell 14 videre til 
kommunegrensen mot Evenes. 

8.6.1 Parsell 13 Tjeldsund bru – Elvemo 

8.6.1.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
 
Undersøkelsesområdet i parsell 13 følger i hovedsak eksisterende E10 fra Tjeldsund bru 
til Elvemo, en strekning på vel 7,5 km. Generelt preges parsellen av den eksisterende 
europaveien som hovedsakelig er en viktig gjennomfartsåre for fastboende og turister, 
samt næringstransport. På strekningen går veien gjennom jordbruks- og skoglandskap 
med spredt bebyggelse på strekningen mellom Tjeldsundbrua og Evenskjer. Områdene 
like ved Tjeldsundbrua har både turistinfo, kiosk, motell og konferansesenter, og har stor 
verdi for fastboende og tilreisende brukere. Dette er også et mye brukt utgangspunkt til 
attraktive turløyper. Steinsland er et attraktivt bolig- og jordbruksområde med en rekke 
gode kvaliteter for nærmiljø. Ellers går store deler av traséen noe nedsenket i terrenget i 
områder uten de store interessene for nærmiljø og friluftsliv. 

Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-13 og tabell 
8-41. 
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Figur 8-13. Verdikart over utredningsområdet i parsell 13 Tjeldsund bru - Elvemo. Bakgrunn for verdisetting 
fremgår av tabell 8-41.   

Tabell 8-41 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 13: Tjeldsund bru - 
Elvemo. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet 

Parsell 13 Tjeldsund bru - Elvemo : Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
13-1 Tjeldsund 

bru 
I østre ende av Tjeldsundbrua finner en motell, 
hytteutleie, sykkelutleie, turistinfo, kiosk og 
gatekjøkken. Dette er også oppstillingsplass for 

    Liten   Middels  Stor 
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langtransport. Dette komplekset brukes mye av 
turister, men fungerer også som møteplass for 
lokale, samt kurs- og konferansesenter for 
næringsliv i kommunen. Den sterke 
tidevannsstrømmen gir området et særpreg, 
samtidig som det gir gode fiskeforhold.  
Området ned mot sjøen er dermed populær 
fiskeplass for turister og brukere fra regionen. 
Området fungerer som utgangspunkt for turer 
opp til Kvitnesveten, og videre inn i større 
friluftslivsområder av stor verdi, med merkede 
turstier. Disse turene er mye brukt av lokale og 
tilreisende. Utfartsparkering ligger nord i 
delområdet, mens den mest brukte turstien 
starter sør i delområdet, vel 150 meter fra 
kafeen.  

                       ▲ 
 
 
 
 

13-2 Steinsland Jordbrukslandskap med bebyggelse. I 
hovedsak fastboende, inkludert flere 
barnefamilier. Området er i utvikling med 
nyreguleringer til bolig. I strandlinjen ligger flere 
naust og brygger, og strandsonen brukes mye 
til fjæreaktiviteter. Delområdet har også et 
relativt nytt og mye brukt forsamlingshus. Det 
går skogsveier inn til attraktive utfartsområder 
blant annet ved Svartvatnet, som også fungerer 
som parkering ved videre utfart på merkete 
stier.  

    Liten   Middels  Stor 

 
                     ▲ 
 
 

13-3 Djuphamna Område med jordbruks- og skogsområder med 
spredt bebyggelse, uten utpregede kvaliteter for 
nærmiljø og friluftsliv. 

    Liten   Middels  Stor 

 
      ▲ 

13-4 Kryss 
Evenskjer - 
rasteplass 

Jordbruks- og utmarksområder med spredt 
bebyggelse. Topografi og vegetasjon gjør at 
bebyggelsen ligger beskyttet for trafikkstøy fra 
hovedveien. En lokalt viktig tursti krysser under 
veien i kulvert tre steder. Denne er i bruk hele 
året og det kjøres skispor i traséen om vinteren. 
Rasteplass med toalett, bord og 
informasjonsskilt om blant annet turmuligheter i 
omegn. Brukes som parkering av turgåere inn 
til lokalt viktige turområder, blant annet 
Tømmeråsen og Kollan. 

    Liten   Middels  Stor 

 
              ▲ 
 
 
 
 

13-5 Stormyra Utmarksområde lite brukt til rekreasjon eller 
friluftsliv. Unntaket er en turløype som går 
under veien i kulvert, og som brukes sommer 
og vinter av lokale fra området Evenskjær.  

    Liten   Middels  Stor 

 
        ▲ 

13-6 Elverhøy Boligområde med syv hus med fastboende. 
Områdene rundt inngår i nærturterreng og 
lekeområde. 

    Liten   Middels  Stor 

 
           ▲ 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområdene er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-42. Parsellens 
områder ha varierende verdi for nærmiljø og friluftsliv, men der spesielt områdene med 
nærhet til bebyggelse ved Steinsland, samt komplekset ved Tjeldsundbrua bidrar med 
gode kvaliteter til parsellen. 
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Samlet anses parsell 13 å ha middels verdi for nærmiljø og friluftsliv. 
 
Tabell 8-42. Samlet verdivurdering parsell 13. Tjeldsund bru - Elvemo 

Parsell 13 Tjeldsund bru – Elvemo 
Delområde/element Verdi 
13-1 Tjeldsund bru Stor 
13-2 Steinsland Middels 
13-3 Djuphamna Liten 
13-4 Kryss Evenskjer – rasteplass Middels 
13-5 Stormyra Liten 
13-6 Elverhøy Middels 
Samlet verdivurdering Middels 

 

8.6.1.2 Virkninger av tiltaket 
Anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E10. 
Anleggsarbeider med medfølgende massetransport vil medføre økt aktivitet i området med 
midlertidige omkjøringer og et noe uoversiktlig trafikkbilde. Stedvis og i perioder vil dette 
medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene.  
 
Anleggsarbeidene vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt riksveien, spesielt forstyrrelser knyttet 
til støy. Det forventes at områdene tilknyttet østenden av Tjeldsundbrua og bebyggelse 
med nærhet til veien ved Steinsland tidvis vil bli negativt påvirket av dette. Underganger på 
strekningen vil tidvis være stengt og kan begrense sikker tilgang til bruksområder. 
 
Tiltaket vil medføre betydelige anleggsarbeid ved Tjeldsundbrua, og dette vil representere 
en midlertidig kvalitetsforringelse av disse områdene med betydelig verdi for fagtemaet. 
Det forutsettes at det tilrettelegges med midlertidig muligheter for turgåere å parkerer og 
vandre sikkert til turløypene, slik at denne tilkomsten ikke reduseres. 

Det er ingen boliger som vil bli direkte påvirket arealmessig av tiltaket i anleggsperioden. 

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels negativt omfang på nærmiljø 
og friluftsliv i parsell 13. 

Tiltak på avlastet vei 

Ved Tjeldsundbrua er det enkelte partier av dagens vei som vil bli omklassifisert og få 
funksjon som lokal vei. Det er ikke lagt opp til tiltak på denne veien.  Det er ellers ingen 
veier som blir bli avlastet og /eller omklassifisert som følge av tiltakene i parsell 13. 
Gjenværende partier av gammel vei blir fjernet og revegetert. 
 
Driftsfase 

Tiltaket innebærer i hovedsak utbedring av eksisterende vei til bedre standard, noe som 
medfører noe utvidelse av veien. Ny vegtrasé lokaliseres overlappende med, eller svært 
nær eksisterende vei, og vil medføre mindre arealbeslag i forbindelse med 
breddeutvidelsen. Tiltaket vil ikke fremstå som et nytt fremmedelement i området. 
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Ved Tjeldsundbrua vil den nye traséen avvike fra dagens vei og dermed medføre ekstra 
arealbeslag her. Tilrettelegging for ny utfartsparkering, tilkomstveier til attraktive turstier sør 
og nord for komplekset, samt nye kryssløsninger medfører at dette arealbeslaget eller 
andre momenter med tiltaket ikke vil ha betydelig negativ påvirkning på verdier for nærmiljø 
og friluftsliv. Det vil heller representere en forbedring av dagens situasjon, med unntak av 
planlagt massedeponi. Tiltaket inkluderer en ny skjæring som vil endre landskapsbildet 
negativt og representere et nytt inngrep som reduserer visuelle kvaliteter. Likevel er disse 
områdene allerede negativt berørt så det aksepteres noe større inngrep uten at det bryter 
helt med landskapet og kvaliteter for brukere av områdene. 

For boligfeltet ved Steinsland vil veien i stor grad fremstå som i dag, og det er ingen 
områder av betydelig verdi for fagtemaet som vil bli betydelig påvirket. Dette forutsetter at 
veien legges i dagens veitrasé. Tilgangen til begge sider av veien vil opprettholdes gjennom 
at to av dagens tre kulverter fornyes, samt at det legges en ny lokalvei på vestsiden av 
europaveien. 

Tiltaket vil medføre at det blir mulig for syklister og gående å ferdes på lokale veier fra 
Tjeldsundbrua til avkjørselen mot Evenskjer, noe som vil være en betydelig forbedring i 
forhold til dagens situasjon. 

Avkjørsler og driftsavkjørsler blir begrenset på hele strekningen. Rasteplassene og 
kulvertene på strekningen fra kryss Evenskjer til Elvemo vil opprettholdes eller forbedres 
og vil fremstå mye som i dag. 

Ingen boliger vil bli betydelig påvirket av det nye tiltaket, arealmessig.  

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. 38 bygg ligger innenfor gul støysone. Det er 
hovedsakelig snakk om boliger. Det legges opp til lokal skjerming for uteområdene tilknyttet 
disse byggene. For boligfeltet ved Møllemyrene legges det opp til en støyskjerm som går 
over broen. Denne gjør at det vil bli tilfredsstillende støynivå for uteområdene i boligfeltet. 
Ny veg er hovedsakelig planlagt i samme trasé hvor dagens E10 ligger.  Ettersom vegen i 
stor grad er planlagt på/over eksisterende veg vil støysituasjonen være relativt lik den i dag. 
Noe økt støy vil forekomme da fartsgrensen er noe høyere. Støy vil kun ha mindre 
påvirkning på tema nærmiljø og friluftsliv for parsell 13.  

Det er planlagt to lokaliteter for deponi på parsell 13, D24 og D25. D24 planlegges like øst 
for Tjeldsundbrua, tett opptil dagens E10. Delområdet knyttet til denne delen av parsellen 
har stor verdi for fagtemaet, men arealbeslaget vil ikke berøre viktige arealer. Deponiet vil 
forsterke negativ påvirkning under anleggsfasen, men vil ikke medføre betydelig negativ 
påvirkning i driftsfasen. 

D25 planlegges etablert like ved dagens E10, like ved en kulvert som brukes i noen grad 
av turgåere fra Evenskjer. Tiltaket vil virke sjenerende for disse brukerne i anleggsfasen. I 
driftsfasen vil området i stor grad brukes som tidligere uten betydelig kvalitetsforringelse.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-43. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi liten positiv konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsell 13. 

Tabell 8-43. Parsell 13 i Skånland kommune. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvenser i 
driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 13 Tjeldsund bru - Elvemo 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

13-1 Stor Lite positivt Liten positiv  
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13-2 Middels Lite positivt Liten positiv  
13-3 Liten Lite positivt Liten positiv  
13-4 Middels Intet Ubetydelig  
13-5 Liten Intet Ubetydelig  
13-6 Middels Intet Ubetydelig  

Samlet konsekvens vegparsell 13 Liten positiv  

8.6.1.3 Forslag til avbøtende tiltak 
 

Det er ingen forslag til avbøtende tiltak utover det som allerede er inkludert i tiltaket. 

8.6.2 Parsell 14 Elvemo – Grense Evenes 

8.6.2.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Undersøkelsesområde i parsell 14 strekker seg fra Elvemo til kommunegrensen mot 
Evenes, og følger i hovedsak eksisterende E10 på hele strekningen som utgjør vel 9 km. 
Generelt preges parsellen av den eksisterende europaveien som hovedsakelig er en viktig 
gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt næringstransport. På strekningen går 
veien i hovedsak gjennom utmarks- og skogsområder, med enkelte innslag av 
jordbruksområder. Det er noe bebyggelse med en viss nærhet til veien, dog utenfor 
undersøkelsesområdet ved Elvemo, Soltun og Boltåskrysset. Det går flere driftsveier i 
kulverter under dagens E10. Disse brukes også av lokale turgåere, blant annet ved Elvemo 
og Soltun. I den søndre delen av parsellen følger undersøkelsesområdet langs Tennvatnet 
og Langvatnet med verdi for blant annet fiskere, ornitologer og andre naturinteresserte. 

Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-14 og tabell 
8-44. 
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Figur 8-14. Verdikart over utredningsområdet i parsell 14 Elvemo – Grense Evenes. Bakgrunn for 
verdisetting fremgår av tabell 8-44.   

Tabell 8-44 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 14: Elvemo – Grense 
Evenes. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet 

Parsell 14 Elvemo – Grense Evenes : Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
14-1 Elvemo Senteret Elvemo har tidligere vært skole og 

behandlingssenter, men er i dag statlig mottak 
for mindreårige flyktninger, med 
aktivitetsområder. Nærområdet inngår i 
områdets lek- og rekreasjonsområder. 
Vegetasjon gjør at senteret i stor grad er 
skjermet i fra europaveien. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                      ▲ 
 

14-2 Vollmyra Myr og skogområder brukt i liten grad til 
friluftsliv, leik eller rekreasjon. Ingen 
bebyggelse. 

    Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 

14-3 Soltun Soltun folkehøyskole med undervisnings- og 
fritidstilbud for ungdom fra hele landet. Området 

    Liten   Middels  Stor 
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har også utleieleiligheter, idrettshall og -anlegg, 
samt kapell. Nærområdet brukes i undervisning 
og til nærrekreasjon for elevene ved skolen, og 
ligger noe skjult fra veien. Det går skogsvei i 
kulvert under europaveien som fører inn til 
områder mye brukt som nærturterreng. 

                      ▲ 
 
 

14-4 Kvitberget Veistrekningen går i hovedsak gjennom utmark 
og jordbruksområder, med spredt bebyggelse i 
utkanten av influensområdet. Bebyggelsen er i 
stor grad skjermet fra veien. Kvitberget 
rasteplass er mye brukt og har bord, toaletter, 
infoskilt og søppelhåndtering. Kulvert i 
sørenden fører en skogsvei under 
Europaveien, og brukes i noen grad av 
turgåere. 

    Liten   Middels  Stor 

 
          ▲ 
 
 

14-5 Trøsehøgda Området øst for veien brukes som 
nærturterreng til sykling, skigåing, turgåing og 
bær- og soppsanking. Aktiviteten er i hovedsak 
tilknyttet stiene over mot Vildalen og Lille 
Trøsevatnet. Området er viktig for 
lokalbefolkningen, samt elever ved 
folkehøyskolen. 

    Liten   Middels  Stor 

 
             ▲ 

14-6 Trøsen -
Boltåskrysset 

Utmarksområder uten bebyggelse. Brukes i 
liten grad til friluftsliv. Unntaket er skogstien 
som går i kulvert opp til Nøkktjønna, og som 
brukes noe av lokalbefolkningen. 

    Liten   Middels  Stor 

 
        ▲ 

14-7 Nyheim Jordbruksområde med bebyggelse og 
omkringliggende områder som brukes til lek- og 
nærrekreasjon for disse. 

    Liten   Middels  Stor 

 
            ▲ 

14-8 Tennvatnet 
vest 

Utmark med noe spredt bebyggelse, som ligger 
skjult i forhold til europaveien. Området er lite 
brukt til friluftsliv. 

   Liten   Middels  Stor 

 
        ▲ 

14-9 Tennvatnet - 
Langvatnet 

Tennvatnet og Langvatnet med tilhørende 
våtmarksområder. Førstnevnte vernet grunnet 
biologiske verdier. Området brukes hele året til 
fiske. Langvatnet er anadromt. Vannene er 
også viktige ornitologiske områder og besøkes 
av naturinteresserte. 

   Liten   Middels  Stor 

 
                    ▲ 

14-10 Langvatnet 
øst 

Utmarksområde med spredt bebyggelse i 
utkanten av influensområdet. Boligene ligger 
skjermet i forhold til veien. Området brukes i 
liten grad til friluftsliv eller rekreasjon. 
Rasteplass med informasjon om fiske. 

   Liten   Middels  Stor 

 
     ▲ 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområdene er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-45. Parsellens 
områder har varierende verdi for nærmiljø og friluftsliv. Områdene tilknyttet senteret på 
Elvemo, Soltun og vannene i sør bidrar med gode kvaliteter til fagtemaet på parsellen.  
 
Samlet anses parsell 14 å ha middels verdi for nærmiljø og friluftsliv. 
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Tabell 8-45. Samlet verdivurdering parsell 14. Elvemo – Grense Evenes 

Parsell 14 Elvemo – Grense Evenes 
Delområde/element Verdi 
14-1 Elvemo Stor 
14-2 Vollmyra Liten 
14-3 Soltun Stor 
14-4 Kvitberget Liten til middels 
14-5 Trøsehøgda Middels 
14-6 Trøsen – Boltåskrysset Liten 
14-7 Nyheim Middels 
14-8 Tennvatnet vest Liten 
14-9 Tennvatnet - Langvatnet Middels – stor 
14-10 Langvatnet øst Liten 
Samlet verdivurdering Middels 

 

8.6.3 Virkninger av tiltaket 

Anleggsfase 

Anleggsarbeidet vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E10. Anleggsarbeidet vil 
gi økt aktivitet i området med massetransport og midlertidige omkjøringer, noe som vil gi et 
uoversiktlig trafikkbilde. Stedvis og i perioder vil dette medføre økt barrierevirkning, støy og 
trafikkfare for brukere av områdene.  
 
Anleggsarbeidene vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt riksveien, med spesielt forstyrrelser 
knyttet til støy. På store deler av strekningen ligger veien skjult i landskapet og skjermes 
fra områder med betydelig verdi for fagtemaet. Støyen kan virke negativ på bebyggelse 
ved Soltun, Elvemo og Boltåskrysset, men disse ligger med slik avstand til tiltaket at dette 
anses å være i kun liten grad. Rasteplassen ved Kvitberget vil tidvis bli avstengt og miste 
sin funksjon. Friluftslivsområdene ved Tennvatnet kan tidvis bli negativt påvirket i 
anleggsperioden. Det kan periodevis forekomme noe tilslamming av elva mellom 
Tennvatnet og Langvatnet, men det forutsettes at tiltaket vil bli gjennomført uten betydelig 
negativ påvirkning på fisk eller andre naturinteresser som tiltrekker seg brukere av området. 
Vannene som ornitologisk lokalitet kan reduseres, spesielt hvis anleggsarbeidet legges til 
hekketiden for fugler. Det forventes at dagens parkeringsmulighet for brukere av disse 
områdene begrenses tidvis. 
 
Kulvertene under veien vil være tidvis stengt, noe som hindrer trygg passasje for personer 
som bruker områdene til rekreasjon. Spesielt vil dette kunne påvirke brukere ved Soltun 
som i stor grad benytter seg av denne kulverten for utfart mot Trøsehøgda. Det er også 
planlagt riggområde ved kulverten på driftsveien fra Rødberg til Trøsen, og 
anleggsarbeidets negative effekt vil derfor forsterkes her. Dette er likevel kun en begrenset 
tidsperiode, og omfanget anses derfor å være lite. 
 
Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite til middels omfang på nærmiljø og 
friluftsliv i parsell 14. 
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Tiltak på avlastet veg 
Det er ingen veier som blir avlastet og/eller omklassifisert som følge av tiltakene i parsell 
14. Gjenværende partier av gammel vei blir fjernet og revegetert. 

Driftsfase 

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende vei til bedre standard, noe som medfører noe 
utvidelse av veien i forhold til dagens trasé. Dette inkluderer blant annet utretting av traséen 
og ny kryssløsning ved Elvemo og Boltås som vil gi noe arealbeslag. I hovedsak lokaliseres 
ny veitrasé overlappende eller svært nær eksisterende vei og vil medføre små arealbeslag 
i forbindelse med breddeutvidelsen. Tiltaket vil ikke fremstå som et nytt fremmedelement i 
området. 

For brukere av områdene tilknyttet parsellen vil tiltaket i stor grad fremstå som i dagens 
situasjon. Kulverten ved Soltun vil beholdes/fornyes og det forutsettes at passasjen forbi 
E10 mellom Soltun og Boltåskrysset vil bli ivaretatt gjennom tilrettelegging med kulverter 
og lokalveier.  

Tiltaket vil medføre at muligheten for parkering ved Tennvatnet begrenses i noen grad, 
ellers forutsettes det at ingen naturinteresser berøres negativt og at forholdene forblir som 
i dag. 

Ingen boliger vil bli betydelig påvirket av det nye tiltaket, arealmessig.  

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. 14 bygg ligger innenfor gul støysone, mens 1 bygg 
ligger innenfor rød støysone. Det er hovedsakelig snakk om boliger, samt 4 bygg tilknyttet 
folkehøyskolen. Det legges opp til lokal skjerming for uteområdene tilknyttet disse byggene. 
Ny veg er hovedsakelig planlagt i samme trasé hvor dagens E10 ligger. Ettersom vegen i 
stor grad er planlagt på/over eksisterende veg vil støysituasjonen være relativt lik den i dag. 
Noe økt støy vil forekomme da fartsgrensen er noe høyere. Støy vil kun ha mindre 
påvirkning på tema nærmiljø og friluftsliv for parsell 14.  

Det vurderes to massedeponi på strekningen, D26 og D27. D26 vurderes i et område med 
driftsvei/skogsvei under dagens E10 med noe utfart på vei til og fra populære områder i 
Trøsen. Deponiet vil utgjøre en barriere for disse brukerne i anleggstiden. Det forventes at 
bruken vil ta seg opp etter hvert i driftsfasen. 

D27 legges inntil dagens E10 i et område uten betydelige verdier for fagtemaet. Deponiet 
vil derfor ha liten negativ effekt på bruken av området. 

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-46. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi liten negativ konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsell 14. 

Tabell 8-46. Parsell 14 i Skånland kommune. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvenser i 
driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 14 Elvemo – Kommunegrense Evenes 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

14-1 Stor Intet Ubetydelig  
14-2 Liten Intet Ubetydelig  
14-3 Stor Intet Ubetydelig  
14-4 Liten - middels Intet Ubetydelig  
14-5 Middels Intet Ubetydelig  
14-6 Liten Intet Ubetydelig  
14-7 Middels Lite negativt Liten negativ  
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14-8 Liten – middels Intet Ubetydelig  
14-9 Middels – Stor Lite-middels 

negativt 
Liten - middels 

negativ 
Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

14-10 Liten Intet Ubetydelig  
Samlet konsekvens vegparsell 14 Liten negativ  

 

8.6.3.1 Forslag til avbøtende tiltak 
Anleggsfase: 

• Gjennomføre anleggsarbeidet ved Tennvatnet utenfor fuglenes hekkesesongen. 
Denne perioden anses å være tidsrommet da området er mest populært for 
ornitologer. Dette vil redusere påvirkning av anleggsarbeidet i noen grad, men vil 
ikke påvirke den fastsatte omfangsvurderingen. 

Driftsfase: 

• Tilrettelegge med enkel avkjøringsmulighet og parkering mellom Langvatnet og 
Tennvatnet for brukere av disse områdene. Reduserer konsekvens til ingen – liten 
konsekvens. 

8.6.4 Samlet konsekvens Skånland kommune 

De planlagte tiltakene på E10 i Skånland kommune vil i hovedsak berøre områder tilknyttet 
dagens veitrasé, og påvirkningen blir derfor ubetydelig på store deler av strekningen. Det 
er tilrettelagt for at verdiene for fagtemaet rundt Tjeldsundbrua vil opprettholdes og tilsvare 
dagens situasjon. Tilgangen til sikker passasje for turgåere som skal krysse veien blir 
opprettholdt på hele strekningen ved kulverter eller et tilsvarende alternativ. Etablering av 
sikker lokalvei mellom Steinsland og krysset til Evenskjer vil gi syklende og gående en 
sikker ferdselsvei fra Tjeldsundbrua til Evenskjer, noe som er en betydelig forbedring av 
dagens situasjon for flere brukergrupper. Ingen boliger vil bli betydelig påvirket av tiltaket, 
og tiltaket vil i hovedsak ikke fremstå som noe nytt fremmedelement for brukerne av disse 
områdene. 

Samlet vurdering av tiltakenes konsekvens på nærmiljø og friluftsliv på parsellene i 
Skånland fremgår av tabell 8-47, og vurderes til liten positiv. 

Tabell 8-47. Samlet konsekvens i Skånland for fagtema nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens fagtema Nærmiljø 
og friluftsliv 

Alternativ 0 Alternativ A 

Skånland vegparsell 13 Ubetydelig Liten positiv 
Skånland vegparsell 14 Ubetydelig Liten negativ 
Samlet konsekvens Skånland  Liten positiv 

8.7 Evenes kommune 
Undersøkelsesområdet i Evenes kommune strekker seg fra kommunegrensen mot 
Skånland i vest til Snubba i øst, en strekning på vel 25 km som er fordelt på tre parseller 
(parsell 15, 16 og 17). Parsell 15 følger eksisterende trasé til E10 til Lakså, parsell 16 videre 
i ny trasé til Bogen sentrum og parsell 17 videre langs ny tunnel og eksisterende trasé til 
Snubba. Det er planlagt to tunneler på strekningen, og traséen i disse anses ikke som 
relevant for dette fagtemaet. Avlastede veistrekninger må også utredes og er inkludert i 
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influensområdet for nærmiljø og friluftsliv. Generelt preges de relevante områdene på 
parsellene av vekslende jordbruks- og utmarksarealer, randbebyggelse og spredte 
fritidsboliger, samt områder brukt til rekreasjon og friluftsliv. 

 

8.7.1 Parsell 15: Grense Evenes - Lakså 

8.7.1.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 
 
Undersøkelsesområdet for nærmiljø og friluftsliv strekker seg fra kommunegrensen mot 
Skånland til Lakså, en strekning på vel 10 km. Fra vest følger undersøkelsesområdet i 
hovedsak eksisterende E10, mens de siste 4 km planlegges i ny trasé like nord for den 
eksisterende traséen. Generelt preges parsellen av den eksisterende europaveien som 
hovedsakelig er en viktig gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt 
næringstransport. På strekningen går veien i hovedsak gjennom utmarks-, skog- og 
jordbruksområder, med noe avstand til spredte boliger langs hele parsellen. I vest passerer 
parsellen områder knyttet til industri og næring. Vannene i Nautåvassdraget og Osvatnet i 
øst brukes som friluftslivsområder og har betydelig verdi for fagtemaet. 

Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-15 og tabell 
8-48. 

 
Figur 8-15. Verdikart over utredningsområdet i parsell 15 Grense Evenes - Lakså. Bakgrunn for verdisetting 
fremgår av tabell 8-48.    
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Tabell 8-48 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 15: Grense Evenes - 
Lakså. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet. 

Parsell 15 Grense Evenes - Lakså : Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
15-1 Evenes 

truckstop 
Område med kultursenter og næring. 
Bensinstasjon med butikk. Fungerer i noen 
grad som møteplass for lokale. 

    Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 

15-2 Nautå 
naturreservat 

Naturreservat og Ramsarområde som er 
vernet grunnet stor verdi for biologisk 
mangfold. Tiltrekker seg ornitologer, spesielt i 
hekketiden for fugl. Mye fiske, spesielt 
vinterstid på Kjerkhaugvatnet. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                    ▲ 

15-3 Svansevatnet 
vest 

Utmarksområde uten bosetting. Noe områder 
brukes til næring. Få kvaliteter knyttet til 
nærmiljø eller friluftsliv 

    Liten   Middels  Stor 

 
     ▲ 

15-4 Nystad - 
Lakså vest 

Område langs europaveien med noe 
bebyggelse i utkanten av influensområdet. 
Spredte jordbruksområder og noe næring 
rundt gjenvinningsanlegget vest i delområdet. 
Enkelte stier og skogsveier inn i turområder 
lenger unna til europaveien. Området har 
generelt få kvaliteter for nærmiljø og friluftsliv.  

    Liten   Middels  Stor 

 
      ▲ 
 

15-5 Evenesmarka Landbruksområde med bebyggelse i utvikling. 
Flere fastboende barnefamilier. Leke- og 
rekreasjonsområder rundt bebyggelsen.  

    Liten   Middels  Stor 

 
                   ▲ 

15-6 Osvatnet Osvatnet brukes til fiske året rundt og det er et 
populært badested for lokale. Det er også et 
viktig hekkeområde for fugl og området 
besøkes av ornitologer. Området rundt 
Osvatnet brukes også til turgåing og 
bærplukking. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                 ▲ 

 
På bakgrunn av verdivurderingene i delområdene er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-49. Parsellens 
delområder varierer i verdi for fagtemaet, men der spesielt Osvatnet, naturreservatet og 
bebyggelsen i Evenesmarka tilfører gode kvaliteter for nærmiljø og friluftsliv på parsellen. 
 
Samlet anses parsell 15 å ha middels verdi for nærmiljø og friluftsliv. 
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Tabell 8-49. Samlet verdivurdering parsell 15. Grense Evenes – Lakså  

Parsell 15 Grense Evenes – Lakså 
Delområde/element Verdi 
15-1 Evenes truckstop Liten – middels 
15-2 Nautå naturreservat Middels – stor 
15-3 Svanevatnet vest Liten 
15-4 Nystad – Lakså vest Liten 
15-5 Evenesmarka Middels – stor 
15-6 Osvatnet Middels 
Samlet verdivurdering Middels 

8.7.1.2 Virkninger av tiltaket 
Anleggsfase 

På strekningen fra kommunegrensen til Osvatnet vil anleggsfasen i hovedsak berøre 
områder tilknyttet dagens E10. Unntaket er et stykke lik nord før krysset til Evenes flyplass 
som legges noe vest av dagens trasé. Anleggsarbeidet vil gi økt aktivitet i området med 
massetransport og midlertidige omkjøringer, noe som vil gi et uoversiktlig trafikkbilde. 
Stedvis og i perioder vil dette medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere 
av områdene. Det planlegges med nytt kryss til Evenes lufthavn, og her vil arbeidene foregå 
i noe lengre tid. Anleggsarbeidene vil tidvis påvirke nærmiljøet rundt europaveien, med 
spesielt forstyrrelser knyttet til støy. Dette kan periodevis sjenere boliger i med liten avstand 
til tiltaket. På denne strekningen ligger likevel dagens vei noe skjult i landskapet som vil 
begrense negativ påvirkning på områdene rundt. 

Fra Osvatnet legges traséen noe lengre nord i forhold til den eksisterende E10. Her vil 
anleggsarbeidene medføre betydelig aktivitet i området og representere et storstilt inngrep, 
både visuelt og i form av støy, samt skape en barriereeffekt for brukerne av disse 
områdene. Enkelte bygninger vil bli betydelig negativt pårørt av dette. Området vil også 
begrense adgang til stier og driftsveier som krysser planområdet, men dette vurderes som 
midlertidig. 

Økt anleggstrafikk på veien forbi Osvatnet og anleggsarbeidene rundt Langvatnet kan 
redusere opplevelsesverdien knyttet til deler av disse områdene for rekreasjon og friluftsliv. 

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite til middels omfang på nærmiljø og 
friluftsliv i parsell 15. 

Tiltak på avlastet vei  

Det etableres en rundkjøring i krysset mellom dagens E10 og Fv.727 til Liland. Dagens veg 
fra Osvatnet til Lakså vil omklassifiseres og brukes som samlevei. Denne veien vil bli 
betydelig trafikkavlastet fra dagens situasjon. 
 
Driftsfase 

I store deler av parsellen innebærer planlagt tiltak utbedring av eksisterende vei til bedre 
standard, noe som medfører noe utvidelse i forhold til dagens vei. Der den nye veitraséen 
lokaliseres overlappende eller svært nær eksisterende vei vil dette medføre mindre 
arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen.  Fra Osvatnet og til Lakså legges veien i 
ny trasé, noe som vil gi betydelig ny arealbeslag her. Det legges også opp til flere nye 
kryss, blant annet ved Evenes lufthavn, Evenes truckstop og avkjørsel til Fv.727, som vil 
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medføre arealbeslag. I hovedsak vil ikke disse arealbeslagene ha direkte påvirkning på 
områder av betydelig verdi for nærmiljø og friluftsliv på parsellen. Likevel vil tiltaket fremstå 
som et nytt fremmedelement på strekningen fra Osvatnet til Lakså, og området vil bli 
kvalitetsforringet visuelt, støymessig samt veien som en barriere for videre utfart. Tilgangen 
til områdene ovenfor den nye veien vil bli begrenset, men opprettholdt gjennom kulverter 
ved flere av dagens driftsveier. 

For verdiene knyttet til Nautå naturreservat og de tilknyttede vannene forutsettes det at 
tiltaket ikke har negativ virkning på naturverdiene her, og at områdenes verdi for 
brukergruppene opprettholdes. Den nye traséen legges med større avstand til Osvatnet 
enn dagens trasé, og det forventes at det vil være noe mindre støy fra veien i disse 
friluftslivsområdene. Ut over det forventes det at området vil fremstå som i dag.  

For området tilknyttet Evenes truckstop vil den nye veien trekkes noe lenger vekk enn i 
dag, noe som kan forbedre nærmiljøet rundt her i noen grad. 

Det legges opp til begrensing av avkjørsler på strekningen, men likevel ivaretas tilgangen 
til områder ved å anlegge sideveier og underganger slik at denne ikke reduseres. 

Ingen boliger vil bli betydelig påvirket av tiltaket, arealmessig.  

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. 43 bygg ligger innenfor gul støysone, mens 6 bygg 
ligger innenfor rød støysone. Det er hovedsakelig snakk om boliger. Det legges opp til lokal 
skjerming for uteområdene tilknyttet disse byggene. Ny veg er for store deler av traséen 
planlagt i samme trasé hvor dagens E10 ligger. Ettersom vegen i stor grad er planlagt 
på/over eksisterende veg vil støysituasjonen være relativt lik den i dag. Noe økt støy vil 
forekomme da fartsgrensen er noe høyere. De delene av traséen som blir etablert utenfor 
eksisterende E10 vil medføre økt støypåvirkning. Arealene har få kvaliteter for fagfeltet 
nærmiljø og friluftsliv. Støy vil kun ha mindre påvirkning på tema nærmiljø og friluftsliv for 
parsell 15.  

Det er planlagt ett massedeponi innenfor parsell 15 (D29). Deponi D29 består utgjør ca. 82 
000 m2. Disse ligger langs dagens E10 i ett område uten betydelige verdier knyttet til 
friluftsliv og nærmiljø. Deponiet vil medføre støy i anleggsfasen som kan få påvirkning på 
omkringliggende områder, og enkelte boliger kan tidvis bli påvirket av dette. Enkelte av 
driftsveiene brukes i mindre grad til utfart, men det er andre stier i nær tilknytning som vil 
kunne erstatte disse veiene i anleggs- og starten av driftsperioden. 

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-50. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi ubetydelig konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsell 15. 

Tabell 8-50. Parsell 15 i Evenes kommune. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvenser i driftsfasen 
sammenlignet med 0-alternativet 

 Parsell 15 Grense Evenes – Lakså 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

15-1 Liten - middels Lite positivt Liten positiv  
15-2 Middels - stor Intet Ubetydelig  
15-3 Liten Intet Ubetydelig  
15-4 Liten Lite negativt Ubetydelig- 

liten negativ 
 

15-5 Middels – Stor Intet Ubetydelig  
15-6 Middels Lite positivt Liten positiv  

Samlet konsekvens vegparsell 15 Ubetydelig  
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8.7.1.3 Forslag til avbøtende tiltak 
 

Ingen særskilte avbøtende tiltak foreslått. 

8.7.2 Parsell 16 Lakså – Bogen sentrum 

Undersøkelsesområdet for nærmiljø og friluftsliv strekker seg fra Lakså til Strandelva i 
Bogen sentrum, en strekning på vel 5,5 km. Det planlegges med tunnel frem til Bogen, og 
det relevante utredningsområdet for fagtemaet, tiltaket i dagen, utgjør vel 2,5 km. Den nye 
traséen medfører trafikkavlastning på dagens E10 fra Lakså til Bogen, og denne 
strekningen er derfor også inkludert i verdivurderingene. 

Parsellen generelt preges av nærhet til fjorden, jordbrukslandskap i områdene rundt 
Dragvik, bratte formasjonene i parsellens midtre del, samt bebyggelse i Bogen sentrum. 
Det er bebyggelse for fastboende tilknyttet Dragvik, og områdene inngår i viktige 
nærfriluftslivsområder. Dragvikosen er et populært utfartsområde, og hele strandlinjen 
brukes i noen grad til fjæreaktiviteter i og turgåing. Bogen er administrasjonssenter i 
kommunen med fast bosetting og en rekke funksjoner for befolkningen. Området vest for 
Strandelva brukes som utgangspunkt for turer til attraktive områder. 

Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-16 og tabell 
8-51. 

 

Figur 8-16. Verdikart over utredningsområdet i parsell 16 Lakså – Bogen sentrum. Bakgrunn for verdisetting 
fremgår av tabell 8-51.   
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Tabell 8-51 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 16: Lakså – Bogen 
sentrum. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet. 

Parsell 16 Lakså – Bogen sentrum : Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
16-1 Dragvik Jordbruksområde med bebyggelse for 

fastboende, inkludert flere barnefamilier. 
Området inngår i leke- og rekreasjonsområder 
for bebyggelsen. Strandsonen har flere naust 
og brukes til fjæreaktiviteter. 

   Liten   Middels  Stor 

 
                 ▲ 

16-2 Dragvikosen Strandsone med en del naustbebyggelse. 
Populært utfartsområde for bading og andre 
fjære- og fritidsaktiviteter.  

    Liten   Middels  Stor 

 
                     ▲ 

16-3 Lakså nord Utmarksområde med tilgrensende dyrket mark. 
Enkelte stier i området og noe bruk, men det er 
andre mer attraktive nærturområder i nærheten. 

    Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 

16-4 Dragvik nord Mye brukt utfartsområde for lokale med flere 
stier i attraktive friluftslivsområder. 

    Liten   Middels  Stor 

 
             ▲ 

16-5  Skog- utmarksområde med lite bebyggelse, og 
lite brukt til friluftsliv. Området har begrensede 
kvaliteter for nærmiljø eller friluftsliv. 

    Liten   Middels  Stor 

 
      ▲ 

16-6 Strandlinjen 
Dragvik - 
Bogen 

Mye brukt av lokale og beboere ved hotellet til 
fjæreaktiviteter og turgåing. Natokaien er et 
populært sted for fiske fra land, med gode 
parkeringsmuligheter. 

    Liten   Middels  Stor 

 
              ▲ 

16-7 Bogen vest Bogen (inkluderer flere delområder) er tettsted 
og administrasjonssenter for kommunen. Det 
bor om lag 400 personer her, der en betydelig 
andel er barn og ungdom. Vest for elven (dette 
delområdet) ligger bebyggelse med bolighus, 
butikk og fjordhotell tett inntil europaveien. Her 
er også en bensinstasjon med kro, og denne er 
en viktig møteplass for lokale. Niingveien er 
gamle Bogen sentrum og viktig for plassens 
identitet.  

    Liten   Middels  Stor 

 
                      ▲ 
 

 
På bakgrunn av verdivurderingene av delområder er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-52. Parsellen 
har varierende verdi for fagtemaet, der spesielt bebyggelse tilknyttet Bogen og Dragvik, 
samt utfartsområder ved Dragvikosen og Dragvik nord bidrar med gode kvaliteter.  
 
Samlet anses parsell 16 å ha middels – stor verdi.  
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Tabell 8-52. Samlet verdivurdering parsell 16. Lakså – Bogen sentrum. 

Parsell 16 Lakså – Bogen sentrum 
Delområde/element Verdi 
16-1 Dragvik Middels 
16-2 Dragvikosen Stor 
16-3 Lakså nord Liten – middels 
16-4 Dragvik nord Middels 
16-5 Dragvik – Bogen nord Liten 
16-6 Strandlinjen Dragvik – Bogen Middels 
16-7 Bogen vest Stor 
Samlet verdivurdering Middels – stor 

8.7.2.1 Virkninger av tiltaket  
 
Anleggsfase 
 
Vest for den planlagte tunnelen vil tiltaket i hovedsak berøre områder som er preget av 
inngrep i mindre grad, og ligger høyere i terrenget enn dagens bebyggelse. 
Anleggsarbeidene vil medføre betydelig aktivitet i områder som i dag er i områder som 
fremstår rolig og uten sjenerende momenter for brukere. Arbeidene representerer et 
betydelig inngrep, både visuelt og i form av støy, samt at det skaper en barriereeffekt for 
brukerne av disse områdene. Tilgangen til områdene ovenfor den nye traséen vil tidvis 
begrenses i noen grad.  

Spesielt vil arbeidene knyttet til driving av tunnelene medføre betydelig aktivitet i områdene 
tilknyttet tunnelpåhuggene, noe som kan ha noe lengre varighet. 

Det østre tunnelpåhugget ligger i områder tilknyttet bebyggelse i Bogen, og i området vest 
for Strandelva planlegges det med rundkjøring. Anleggsarbeidene vil påvirke nærmiljøet 
her i stor grad, spesielt med økte forstyrrelser knyttet til omkjøringer, uoversiktlig 
trafikkbilde, og generelt økt aktivitet og støy i området. Flere boliger og et av tettstedets 
møteplass, bensinstasjonen, vil bli betydelig negativ påvirket av dette. Drivingen av 
tunnelen vil utvide tidsrommet for anleggsarbeidet, samt omfanget av dette. 

Det forutsettes at tilgangen til alle eiendommer vil opprettholdes under anleggsperioden, 
men det kan forventes tidvis korte tidsrom der tilgangen begrenses. 

Det forventes økt trafikk av anleggsmaskiner på eksisterende E10 gjennom parsellen. 

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels – stort omfang på nærmiljø og 
friluftsliv i parsell 16. 

Tiltak på avlastet vei 
 
Den planlagte veien legges i ny trasé fra Lakså til Bogen, noe som vil være den naturlige 
gjennomfartsåren for reisende gjennom denne parsellen. Dette medfører at den 
eksisterende E10 vil bli betydelig trafikkavlastet og omklassifisert. 

Tiltaket legger opp til gang og sykkelsti fra Dragvik til Bogen, noe som vil forbedre forholde 
for syklende og gående her. 

Utover dette er det ikke planlagt noe tiltak på den avlastede veien. 
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Driftsfase 
 
Tiltaket innebærer ny veitrasé på nesten hele parsellen, noe som vil medføre betydelig 
arealbeslag der veien planlegges i dagen (utenom tunnel). Områdene vest for tunnelen er 
i dag mindre påvirket av større inngrep, og tiltaket vil være synlig i et større landskapsrom, 
og fremstå som et fremmedelement her. For brukere av utfartsområdene nord for Dragvik 
(delområde 16-4) vil tiltaket gi en barriereeffekt, uten planlagte sikre kryssinger av den nye 
veien. Vegtrafikken vil tydeliggjøre inngrepet her. 

For befolkningen på vestsiden av Strandelva i Bogen vil tiltaket medføre et betydelig 
inngrep i områder som er preget av nærhet til boliger med tilhørende lek- og 
rekreasjonsområder. Enkelte boliger vil bli direkte påvirket av arealbeslaget. Tiltaket vil 
representere et fremmedelement som medfører økt støy, barrierevirkning og visuell 
kvalitetsforringelse av områdene, og bruken av områdene vil reduseres eller endres. 
Tilgangen til Niingveien som utgangspunkt for turer inn i attraktive turområder vil 
opprettholdes gjennom etablering av rundkjøring. Niingveien blir sammen med 
Strandvegen gjennomgående lokalveier. Det forutsettes at det etableres gang- og sykkelsti 
over Strandelva, som medfører binder sammen- og gir sikre forhold for brukere av disse. 
Det forventes at tiltaket ikke vil ha betydelig negativ konsekvens på bensinstasjonen som 
samlingssted i tettstedet.  

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. 47 bygg ligger innenfor gul støysone, mens 2 bygg 
ligger innenfor rød støysone. Det er hovedsakelig snakk om boliger, men også 
fritidsboliger. Det legges opp til lokal skjerming for uteområdene tilknyttet disse byggene. 
Det er foreslått to støyskjermer på til sammen 670 meter i Bogen. Disse strekker seg fra 
tunnelen til rundkjøring nr. 2. Dette vil medføre betydelig reduksjon av støynivå på de 
utsatte byggene. Ny veg er planlagt i ny trasé i dagen fra Lakså frem til tunnel og vil gå 
gjennom områder med verdi for nærmiljø og friluftsliv. Støy fra veg vil ha en negativ 
påvirkning for brukere av området. 

Tiltaket medfører at dagens E10 på parsellen blir betydelig trafikkavlastet, noe som vil 
representere en betydelig forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv langs 
denne strekningen. Områdene vil oppleves som betydelig roligere enn i dagens situasjon 
og øke kvaliteten for nærmiljø her. Dette inkluderer blant annet områdene tilknyttet 
bebyggelsen i Lakså, Dragvik og Bogen, samt utfartsområdene i Dragvikosen og 
strandlinjen videre til Bogen. 

Det er ikke planlagt med deponier på parsell 16.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-53. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi middels - stor negativ konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsell 16. 
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Tabell 8-53. Parsell 16 i Evenes kommune. Oppsummering av konsekvenser i driftsfase sammenlignet med 
0 -alternativet. 

 Parsell 16 Lakså – Bogen sentrum 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

16-1 Middels Lite positivt Liten positiv  
16-2 Stor Lite positivt Middels positiv  
16-3 Liten – 

middels 
Middels negativt Liten – middels negativ  

16-4 Middels Stort negativt Middels - stor negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

16-5 Liten Lite negativt Liten negativ  
16-6 Middels Lite positivt Liten positiv  
16-7 Stor Middels – stort 

negativt 
Stor negativ 
konsekvens 

 

Samlet konsekvens vegparsell 16 Middels- stor negativ  
 

8.7.2.2 Forslag til avbøtende tiltak 
Driftsfase: 

• Tilrettelegging for sikker passering av den nye veien for brukere av 
friluftslivsområder i Dragvik nord (delområde 16-4), ved etablering av kulvert/ 
undergang eller passasje tilknyttet bruen over Storelva. Dette vil medføre endring 
i negativ konsekvens til middels negativ konsekvens. 

• Legge inngangen til tunellportalen i Bogen i en løsmassekulvert. Dette vil begrense 
den visuelle og støymessig negative påvirkningen, uten at dette er alene nok til å 
redusere konsekvensen. 

• Gjennomføre støyreduserende tiltak i Bogen. Dette vil begrense omfanget i noen 
grad, men ikke i slik grad at konsekvensgraden endres 

8.7.3 Parsell 17 Bogen sentrum - Snubba 

Undersøkelsesområdet for nærmiljø og friluftsliv strekker seg Strandelva i Bogen sentrum 
til Snubba, en strekning på vel 9 km. Det planlegges med en ca. 2,3 km lang tunnel fra 
tunnel fra Bogen til området nord for Lenvik, og traséen her anses ikke som relevant for 
fagtemaet. 

Parsellen preges av bebyggelsen tilknyttet Bogen i vest som innehar en rekke viktige 
funksjoner for beboere i alle aldre, deriblant barnehage, idrettsområde, kommunehus, 
bank, butikk, samt nærleik- og friluftslivsområder. Strandvatnet nord for Bogen sentrum og 
Østervikvatnet er viktige friluftslivsområde. Øst for Bogen preges nedre del av 
undersøkelsesområdet av dagens E10 som går gjennom jordbruksarealer med spredt 
bebyggelse og nærhet til sjøen. Lenger opp i terrenget er det utmark- og skogsområder, 
en rekke bekkedaler og enkelte, små bebygde områder med tilknyttet kulturmark rundt.  

De østre fem kilometerne av undersøkelsesområdet strekker innover i landet langs 
Østervikelva og Østervikvatnet. Området preges av utmark- og skogområder, med spredte 
jordbruksområde. Nærheten til dagens E10 er sentralt og det er spredt bebyggelse knyttet 
til Lenvika og Snubba. 
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Verdisatte delområder for parsellen med beskrivelse fremgår av kart i figur 8-17 og tabell 
8-54 

 

Figur 8-17. Verdikart over utredningsområdet i parsell 17 Bogen sentrum - Snubba. Bakgrunn for 
verdisetting fremgår av tabell 8-54.   

Tabell 8-54 Oversikt over verdisatte delområder for nærmiljø og friluftsliv i parsell 17: Bogen sentrum - 
Snubba. Delområdenummer (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikartet. 

Parsell 17 Bogen sentrum - Snubba: Delområder 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
17-1 Bogen midt Like øst for elven er samfunnshuset med 

biblioteket og ungdomsklubben, samt 
hundeklubben som har tilhold på en forfalt 
idrettsbane. Delområdet har tettbebygd 
boligstrøk. Like bak bebyggelsen går "Sporet", 
den gamle jernbaneveien som i dag er 
populær til rekreasjon og som lekeområde.  I 
østre del er butikk, bank og kommunehus. 
Strandlinjen brukes til fjæreaktiviteter for 
lokale. Det er lyssatt gang- og sykkelsti på 
strekningen. 
 

    Liten   Middels  Stor 

 
                      ▲ 
 
 
 
 

17-2 Strandvatnet Området rundt Strandvatnet er mye brukt av 
både lokale og tilreisende fra 
nabokommunene. Vannet er anadromt med en 
god bestand av sjørøye i tillegg til sjøørret, og 

    Liten   Middels  Stor 

 
                       ▲ 
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er et populært fiskevann sommer og vinter. Det 
er lysløype rundt vannet og traktorvei frem til 
populære Vassbotn som brukes til bading, 
grilling, leking og rekreasjon. Her er også 
gapahuk og trimkasse. Det er flere andre 
rasteplasser med blant annet lavvo/gapahuk i 
lia ovenfor "Sporet". Parkering i enden av 
Niingveien for turgåing i DNTs merkede 
løypenett inn i friluftlivssområder med stor 
verdi. Generelt blir området mye brukt hele 
året av flere brukergrupper. Strandvatnet 
ligger utenfor undersøkelsesområdet. 

 
 

17-3 Bogen øst Bebygde områder med fastboende, inkludert 
flere barnefamilier. Barnehage, lekeplass og 
idrettspark ved den nedlagte skolen. Kapell på 
nordsiden av europaveien. Bro over riksvegen 
er viktig atkomst som knytter den øvre 
bebyggelsen med lekeområdet ved skolen og 
barnehagen. Det går stier fra nordsiden av 
bebyggelsen og inn i nærturterreng opp mot 
Lenvikhaugen. Rasteplass med toalett ned 
mot strandkanten øst i delområdet. Hele 
strandlinjen anses som viktig for turgåing og 
fjæreaktiviteter. Gravplass helt øst i 
delområdet. 

    Liten   Middels  Stor 

 
                        ▲ 
 
 
 

17-4 Lenvika Jordbruksområde med spredt bebyggelse. 
Området rundt bebyggelsen inngår i leke- og 
nærturterreng. Det går noen stier videre opp til 
friluftslivsområder lenger unna 
influensområdet. 

    Liten   Middels  Stor 

 
             ▲ 

17-5 Lenvika nord Utmark med noe skogsveier og stier som 
brukes i noen grad lokale for utfart videre inn i 
friluftslivsområder nordover. Enkelte, små 
bebyggelser her. 

    Liten   Middels  Stor 

      
             ▲ 

17-6 Østervikelva 
nord 

Utmarksområde med enkelte boliger. Naf 
øvingsbane ligger i midten av delområdet uten 
at det gir verdi til området. Det er enkelte stier, 
men området anses ikke som betydelig brukt. 
Noe jakt kan forkomme. 

   Liten   Middels  Stor 

      
         ▲ 
 

17-7 Snubba Område med spredt bebyggelse, både 
fastboende og fritidshus. Leke- og 
nærturterreng i tilknytning til bebyggelsen. 
Nord i området er det en utfartsparkering brukt 
i noen grad vinterstid for turer opp mot 
Buvatnet og Niingsvatnet. 

   Liten   Middels  Stor 

      
                  ▲ 
 

17-8 Østervikvatnet Området tilknyttet Østervikvatnet har svært 
gode biologiske kvaliteter og er derfor et 
populært utfartsområder for ornitologer og 
andre naturinteresserte. Området brukes også 
mye til turgåing, skigåing, bærplukking og jakt. 
Området er del av et av regionens mest 
populære utfartsområder med flere hytter, men 
disse ligger i hovedsak utenfor 
influensområdet. Vannet er ikke anadromt, 
men likevel et populært fiskevann sommer og 
vinter. 

   Liten   Middels  Stor 

      
                         ▲ 
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På bakgrunn av verdivurderingene av delområdet er det gjort en sammenstilling for å få 
parsellens samlede verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette fremgår av tabell 8-55. Parsellens 
delområder har varierende verdi for fagtemaet, der spesielt bebyggelsen tilknyttet Bogen, 
bidrar med gode kvaliteter til fagtemaet. Områdene tilknyttet Strandvatnet og 
Østervikvatnet er viktige utfartsområder, men deres bidrag til parsellens samlede verdi 
reduseres noe ettersom de i stor grad ligger utenfor tiltakets undersøkelsesområde. Samlet 
anses parsellen å ha middels - stor verdi for fagtemaet. 

Tabell 8-55. Samlet verdivurdering parsell 17 

Parsell 17 Bogen sentrum - Snubba  
Delområde/element Verdi 

17-1 Bogen midt Stor 
17-2 Strandvatnet Stor 
17-3 Bogen øst Stor 
17-4 Lenvika Middels 
17-5 Lenvika nord Liten til middels 
17-6 Østervikelva nord Liten 
17-7 Snubba Middels 
17-8 Østervikvatnet Middels - stor 
Samlet verdivurdering Stor 

 

8.7.4 Virkninger av tiltaket 

Anleggsfase 

I Bogen midt (delområde 17-1) vil tiltaket berøre områder som er preget av dagens E10 og 
tett bebyggelse med boliger, næringsområder og servicefunksjoner for bebyggelsen. 
Anleggsarbeidene vil medføre betydelig aktivitet i disse områdene, og vil representere 
betydelige inngrep både visuelt og i form av støy, omkjøringer, uoversiktlig trafikkbilde, 
samt barriereeffekten tiltakene medfører. Arbeid med tunneldriving vil forsterke omfang og 
varighet av arbeidene. Enkelte boliger vil også bli direkte arealmessig berørt. Dette vil 
medføre betydelig kvalitetsforringelse av dette tettstedet. Det forutsettes at tilgangen til alle 
eiendommer og veier opprettholdes gjennom omkjøringer eller andre tiltak i perioden.   

Friluftslivsområdene ved Strandvatnet (delområde 17-2) vil bli påvirket av tiltakene i liten 
grad.  Områdene kan tidvis bli påvirket av noe økt støy, uten at dette medfører betydelig 
kvalitetsforringelse eller endret bruk av disse områdene. Det kan bli noe tilgrumsing av 
Strandelva, men det forutsettes at tiltaket ikke vil ha negativ påvirkning på fisk eller fiske i 
elva og Strandvatnet. 

Like øst for tunnelen (delområde 17-5) vil tiltak berøre områder uten de betydelige 
inngrepene, og anleggsperioden vil tidvis medføre en kvalitetsforringelse av områdene her, 
både visuelt, støymessig og barrierevirkningen. Enkelte fritidshus vil bli påvirket i stor grad. 
Det forventes at skogsveier i området vil midlertidig være stengt, og tilkomsten vil derfor bli 
begrenset. 

Lengre øst (delområde 17-6 til 17- 8) legges traséen delvis i eksisterende trasé. Områdene 
her vil også tidvis bli betydelig påvirket av arbeidene, og det kan forventes omkjøringer på 
eksisterende E10. Det forutsettes at tilgangen til eiendommer opprettholdes under hele 
anleggsperioden. 
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Den planlagte traséen vil følge eksisterende E10 forbi bebyggelsen på Snubba (delområde 
17-7). Dette vil medføre tidvis noe ekstra støy for disse områdene, men ettersom traséen 
ligge noe avskjermet og nedsenket i terrenget vil dette være i noe begrenset grad. Enkelte 
boliger nært tilknyttet tiltaket vil bli påvirket negativt i stor grad, og kan bli arealmessig 
påvirket. Områdene tilknyttet Østervikvatnet vil ikke bli betydelig påvirket av tiltakene. 

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels – stort omfang på nærmiljø og 
friluftsliv i parsell 1. 

Tiltak på avlastet veg 

Den planlagte veien legges i ny trasé fra Bogen sentrum til bebyggelsen i Snubba sør, noe 
som vil medføre at denne blir den naturlige gjennomfartsåren for reisende gjennom denne 
parsellen. Dette medfører at den eksisterende E10 vil bli betydelig trafikkavlastet og 
omklassifisert. 

Det er planlagt med flere kryssløsninger for og koble eksisterende E10 til den nye traséen 
på strekningen, noe som fører til enkle tiltak i kryssområdene. Det planlegges også gang 
og sykkelsti fra Bogen til Lenvika, noe som vil forbedre forholde for syklende og gående 
her. 

Utover dette planlegges det ingen tiltak på avlastet vei. 

Driftsfase 

I Bogen midt (delområde 17-2) vil tiltaket medføre betydelige endringer i veiløsningene med 
økt arealbeslag tilknyttet breddeutvidelse på eksisterende vei, nye vei opp mot 
tunnelpåhugg, nye kryssløsninger, samt parkeringsplasser for kollektivtransport og 
endringer av lokale veier. Dette vil medføre beslaglegning av et betydelig areal i et trangt 
landskapsrom med liten avstand mellom bebyggelsen. Spesielt vil tunnelpåhugget og ny 
trasé frem mot dette representere et nytt storstilt fremmedelement både visuelt og 
støymessig for beboerne og brukerne av disse områdene. Det forutsettes at tilgangen til 
alle områder opprettholdes, og at populære turveien "Sporet" ikke blir avskåret. Støybildet 
vil endres og det forventes at spesielt bebyggelse tilknyttet Geitbogen blir påvirket negativt. 

Tiltaket vil beslaglegge fjærområder som brukes til fjæreaktiviteter. Det planlegges med en 
strandpromenade på utsiden av veien. Dette kan tilgjengeliggjøre disse områdene i noen 
grad, men det forventes at bruken endres. Det forutsettes at mulighetene for sikker 
gjennomfart for gående og syklende opprettholdes. 

Det forventes ikke at friluftslivsområdet tilknyttet Strandvatnet (delområde 17-2) vil bli 
påvirket i betydelig grad. Det kan forventes at støyen vil spre seg noe mer fra strekningene 
opp mot påhuggene i Bogen, men forutsatte støyreduserende tiltak vil redusere dette. 
Tunnelpåhuggene vil kunne være synlig fra deler av området og kan oppfattes som 
sjenerende av enkelte, men dette medfører generelt ikke noe kvalitetsforringelse eller 
endret bruk av området. Det forutsettes at tiltaket ikke vil påvirke fisk eller fiske i elva og 
vatnet negativt. 

For brukere av områdene nord av Lenvika (delomårde 17-5) vil tiltaket fremstå som et 
fremmedelement for disse områdene, både visuelt og støymessig. Spesielt vil brukere av 
en fritidseiendom får tiltaket nært inntil eiendommen, noe som vil medføre 
kvalitetsforringelse av denne.  Tilgangen til områdene ovenfor den nye traséen vil 
opprettholdes gjennom kulverter eller passering under bro.  
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Videre øst (delomårdene 17-6 til 17-8) vil tiltaket legges delvis eller i tilknytning til 
eksisterende vei. Her veiens økte standard medføre noe breddeutvidelse uten at dette 
medfører negativ påvirkning på områder av betydelig verdi for fagtemaet. I områdene der 
veien legges i ny trase med betydelig avstand fra dagens E10 vil veien fremstå som et 
fremmedelement både visuelt, støymessig og ved barrierevirkning. Enkelte av skogstiene, 
drifteveiene og lokalveiene vil bli avskåret. Dagens E10 vil opprettholdes som lokalvei på 
deler av strekningen og vil bidra med at tilgangen til eiendommer vil opprettholdes. For 
bebyggelsen på strekningen vil enkelte hus bli betydelig negativt påvirket gjennom redusert 
avstand til hovedvei, arealbeslag av eiendommer eller at de før vei på to sider av boligen. 
Likevel vil tiltakene ikke ha betydelig negativ påvirkning på områder med størst verdi for 
nærmiljø og friluftsliv. 

Trafikk vil medføre støy i driftsfasen. 19 bygg ligger innenfor gul støysone, mens 2 bygg 
ligger innenfor rød støysone. Det er hovedsakelig snakk om boliger, men også 
fritidsboliger. Det legges opp til lokal skjerming for uteområdene tilknyttet disse byggene. 
Ny veg er planlagt i ny trasé i dagen fra tunnel til Snubbakollen. Traséen går gjennom 
områder med noe verdi for nærmiljø og friluftsliv. Støy fra veg vil ha en negativ påvirkning 
for brukere av området. Fra Snubbakollen vil ny veg anlegges over/nær eksisterende E10-
trasé. Ettersom vegen i stor grad er planlagt på/over eksisterende veg vil støysituasjonen 
være relativt lik den i dag. Noe økt støy vil forekomme da fartsgrensen er noe høyere. 

Østervik vatnet vil ikke bli direkte påvirket av tiltakene utover noe støy fra veg. Tilgangen 
til vatnet vil kunne bli noen redusert i forhold til i dag ettersom mulighetene for avkjørsel 
reduseres. Det forutsettes at veien inn til søndre del - og vei til fritidshus i nordre del av 
vatnet opprettholdes.  

Tiltaket medfører at dagens E10 mellom tunnelpåhugget i Bogen og noe innover langs 
Østervikelva blir betydelig trafikkavlastet, noe som vil representere en betydelig forbedring 
av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv langs denne strekningen. Områdene vil 
oppleves som betydelig roligere enn i dagens situasjon og øke kvaliteten for nærmiljøet. 
Dette gjelder også områdene med bebyggelse, barnehage, gamle skolen og lekeområder 
i Bogen øst (17-3), samt bebyggelsen i Lenvika (delområder 17-4). 

På parsell 17 er det planlagt 2 deponier langs eksisterende E10 (D30 og D35). Like vest 
av Østervikvatnet vil deponi (D30) sperre av en drifts-/skogsvei brukt av enkelte hytteeiere 
og andre brukere av populære utfartsområder rundt Østervikvatnet. I anleggsfasen vil 
denne være av avstengt og det vil være betydelig støy fra deponiene. Disse deponiene vil 
også komme nær bebyggelse, og disse vil bli betydelig negativt berørt. 

Deponi D35 er planlagt vest av Snubbakollen, like sør for dagens E10, i et områder som 
ikke er særlig brukt til friluftsliv. NAF sitt anlegg ligger like nord for planlagt deponi. 
Etablering nær E10 dagens E10 vil gi rom for en viss toleranse.  

Verdi-, omfangs-, og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-56. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi middels negativ konsekvens på nærmiljø og friluftsliv i parsell 17. 
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Tabell 8-56. Parsell 17 i Evenes kommune. Oppsummering av konsekvenser i driftsfase sammenlignet med 
0 -alternativet. 

 Parsell 17 Bogen sentrum- Snubba 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

17-1 Stor Middels – stort 
negativt 

Stor negativ   

17-2 Stor Intet Ubetydelig  
17-3 Stor Lite positivt Liten – middels 

positiv 
 

17-4 Middels Lite positivt Liten positiv  
17-5 Liten - middels Middels negativt Liten – middels 

negativ 
 

17-6 Liten Lite – middels 
negativt 

Liten negativ  

17-7 Middels Lite negativt Liten negativ  
17-8 Middels - Stor Lite negativt Liten negativ  

Samlet konsekvens vegparsell 17 Middels negativ  

8.7.4.1 Forslag til avbøtende tiltak 
Driftsfase: 

• Etablere gjennomgående gang/sykkelvei langs strandlinjen, på utsiden av veien 
gjennom Bogen. Dette vil redusere negativ påvirkning av tiltaket, men vil ikke 
alene være nok til å redusere konsekvensen her. 

• Etablere gang- og sykkelsti over broen i Bogen. Dette vil forbedre forholdene for 
gående og syklende, men vil ikke alene være nok til å redusere konsekvensen 
her. 

• Legge inngangen til tunellportalen i Bogen i en løsmassekulvert. Dette vil begrense 
den visuelle og støymessig negative påvirkningen, uten at dette er alene nok til å 
redusere konsekvensen. 

• Gjennomføre særskilte støytiltak i Bogen. Dette vil begrense omfanget i noen 
grad, men ikke i slik grad at konsekvensgraden endres 

• Opprettholde veitilgangen til hyttene ved Østervikvatnet. Vil redusere omfanget, 
men ikke i slik grad at konsekvensgraden endres 

8.7.5 Samlet konsekvens Evenes kommune 

I Evenes kommune utgjør de planlagte tiltakene vel 25 km der det veksles mellom legge 
tiltakene i ny trasé eller å følge eksisterende E10. De planlegges med to tunneler på 
strekningen. I områdene som følger eksisterende trasé vil arealbeslaget i hovedsak være 
begrenset til arealutvidelsen og nye kryssløsninger. Dette gjelder i hovedsak største delene 
av strekningene fra kommunegrensen mot Skånland til Osvatnet, samt traséen langs 
Østervikvatnet.  Tiltaket vil her kun påvirke verdier for nærmiljø og friluftsliv i liten grad. 

Resterende strekning legges i ny trasé, høyere i terrenget og i hovedsak ovenfor dagens 
bebyggelse. Her vil tiltaket representere et fremmedelement i form av støy, visuelt og 
barriereeffekt i områder som i stor grad ikke innehar større inngrep. I enkelte områder vil 
dette virke kvalitetsforringende på områder som brukes til utfart, deriblant nord for Dragvik 
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og Lenvika. I områdene langs Østervikelva vil tiltaket virke negativt på noe spredt 
bebyggelse, men hovedbebyggelsen tilknyttet Snubba vil ikke bli vesentlig påvirket. 

I Bogen sentrum vil tiltaket medføre endringer i forhold til dagens veiløsninger med 
betydelig arealbeslag knyttet til breddeutvidelse av veien, ny vei opp mot tunnelpåhugget, 
nye kryssløsninger, samt parkering for kollektivtransport og endring av lokale veier. 
Spesielt vil tunnelpåhugget og ny trasé frem mot dette representere et nytt storstilt 
fremmedelement både visuelt og støymessig for beboerne og brukerne av disse områdene.  

Tiltaket forventes å ikke gi betydelig påvirkning på verdifulle friluftslivsområder ved 
vannene tilknyttet Strandvatnet, Nautåvassdraget, Osvatnet eller Østervikvatnet, men 
tilgangen kan bli noe redusert til de tre sistnevnte. 

Tiltaket medfører at dagens E10 på deler av strekningen blir betydelig trafikkavlastet, noe 
som vil representere en betydelig forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv 
langs disse strekningene. Områdene vil oppleves som betydelig roligere enn i dagens 
situasjon og øke kvaliteten for nærmiljøet. Dette gjelder blant annet i områder tilknyttet 
bebyggelse ved strekningen fra Lakså til Bogen og østre del av Bogen til Lenvika. 

Samlet konsekvensvurdering i Evenes kommune for fagtemaet fremgår av tabell 8-57, og 
settes til middels negativ. 

Tabell 8-57. Samlet konsekvens i Evenes kommune for fagtema nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens fagtema nærmiljø og 
friluftsliv 

Alternativ 0 Alternativ A 

Evenes parsell 15 Ubetydelig Ubetydelig 
Evenes parsell 16 Ubetydelig Middels – stor 

negativ 
Evenes parsell 17 Ubetydelig Middels negativ 
Samlet konsekvens Evenes  Middels negativ 

9 Usikkerhet 
En vesentlig del av utredningen er å finne områdenes verdi for fagtemaet, som danner 
grunnlaget for endelig konsekvensgrad. Dette gjøres på bakgrunn av egne befaringer, 
tidligere utredninger og kartlegginger i området, informasjonsinnhenting gjennom 
databaser og internett, samt samtaler med ressurspersoner. Dette gir et godt grunnlag for 
verdivurderingene. Likevel er verdivurderingen gjort på et overordnet nivå der planområdet 
er delt inn i enhetlige områder der verdien som er satt er lik for hele området. Det er 
nødvendig å ha verdivurderingen såpass overordnet for å klare å håndtere et så stort 
planområde. Men ved en slik inndeling vil det være risiko for at mindre områder med 
avvikende verdi ikke blir fanget opp. Enkelt-kilder kan også gi ukorrekt informasjon rundt 
dagens situasjon, uten at dette registreres av utreder. Samtidig gjør utrederen 
skjønnsmessige verdivurderinger av områdene, og verdien kan derfor være avhengig av 
utreder. Dette er feilkilder som kan gi usikre eller ukorrekte verdivurderinger av områdene. 

10 Samlet vurdering 
Strekningen tilknyttet Hålogalandsvegen innehar en rekke områder med gode kvaliteter og 
betydelige verdier for nærmiljø og friluftsliv. Samtidig er det stor variasjon i det planlagte 
tiltakets grad av påvirkning på hvert av disse områdene.  
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Generelt vil anleggsarbeidene tidvis medføre økt barrierevirkning, støy og økt aktivitet i 
området. Ved arbeid langs dagens trasé vil dette gi midlertidige omkjøringer, noe 
uoversiktlig trafikkbilde og økt trafikkfare. I områder som tidligere ikke er påvirket av tyngre 
inngrep, vil arbeidene representere et betydelig inngrep, både visuelt og i form av støy, 
samt at det skaper en barriereeffekt for brukerne av disse områdene. 

På deler av strekningen innebærer tiltaket oppgradering av eksisterende vei, der ny 
vegtrasé lokaliseres overlappende med eller svært nær eksisterende vei. Her medfører 
tiltaket kun mindre arealbeslag og tiltaket vil i hovedsak ikke fremstå som nytt 
fremmedelement for brukere av områdene. Dette gjelder store deler av strekningene i 
kommunene Sortland, Skånland og Kvæfjord. 

Flere steder medfører tiltaket betydelig trafikkavlastning på dagens europa- og riksveier. 
Når ny vei er ferdig vil slike områder oppleves som betydelig roligere enn dagens situasjon, 
og øke kvaliteten her, noe som vil representere en forbedring av dagens situasjon for 
nærmiljø og friluftsliv. Bebyggelsen i Kongsvik og østre deler av Bogen er eksempler på 
områder med gode kvaliteter der forholdene blir forbedret. 

Den spredte randbebyggelse på strekningen blir i hovedsak ikke betydelig påvirket av 
tiltakene. Likevel er det enkelte boligområder hvor tiltaket vil medføre kvalitetsforringelse 
visuelt, i form av støy og ved barrierevirkning, deriblant vestre deler av Bogen.  

På enkelte strekninger legges den nye traséen i områder av betydelig verdi for friluftsliv 
eller medfører barrierevirkning for brukere på vei inn i attraktive turområder. Kongsvikdalen 
er et slikt eksempel der tiltaket vil medføre kvalitetsforringelse av et område av stor verdi 
for brukere i alle aldersgrupper. Flere steder tilrettelegges det for ivaretakelse av 
kvalitetene for friluftsliv gjennom blant annet etablering av utfartsparkeringer, og i enkelte 
tilfeller vil dette forbedre dagens situasjon. Eksempler på dette er Kanstadeidet, som er 
populært for brukere i alle aldre, samt Forvika og Løbergsbukta, som er mye brukte 
utgangspunkt for turgåere til attraktive fjellområder. Der tiltaket medfører barrierevirkning 
inn mot attraktive friluftslivsområder, er det de fleste steder planlagt sikker kryssing av 
vegen ved etablering av eksempelvis kulverter. Likevel medfører dette flere steder at utfart 
blir kanalisert til et krysningspunkt, i motsetning til dagens situasjon der utfartsmulighetene 
til hvert område er mange. 

Samlet sett vil Hålogalandsvegen få liten - middels negativ konsekvens for nærmiljø og 
friluftsliv. 

Tabell 10-1. Oppsummering av konsekvens og rangering av alle alternativene. 

Fagtema nærmiljø og friluftsliv Alternativ 0 Alternativ A 
Sortland Ubetydelig Liten negativ 
Kvæfjord Ubetydelig Ubetydelig til liten negativ 
Lødingen Ubetydelig Liten positiv 
Tjeldsund Ubetydelig Middels negativ 
Harstad Ubetydelig Liten negativ 
Skånland Ubetydelig Liten positiv 
Evenes Ubetydelig Middels negativ 
Samlet konsekvens Ubetydelig Middels til liten negativ 
Strider mot nasjonale mål*  Nei 
Rangering 1 2 

 



   

 
 
 

 

134 (138) 
 
RAPPORT 
HÅLOGALANDSVEGEN – NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 
 

 

 

10.1.1 Oppsummering av avbøtende tiltak 

 
Viktigste avbøtende tiltak for hver kommune oppsummert: 
 
Sortland kommune 

• Tilrettelegging for midlertidig utfartsparkering i anleggsperioden for utfart fra 
parkeringsplass ved kommunegrensen til Kvæfjord. Reduserer negativt omfang i 
anleggsfasen. 

• Etablering av utfartsparkering ved Galtbekken. Konsekvens reduseres til ingen 
konsekvens. 

• Tiltak for å sikre trygg overgang over vei for turgåere fra utfartsparkeringen øst for 
Sigerfjordtunnelen til DNTs løypenett. Reduserer konsekvens til ingen 
konsekvens. 

 
Kvæfjord kommune 

• Tilpasse anleggsperioden til høysesong for Gullesfjordbotn camping. Redusere 
negativt omfang i anleggsfasen. 

• Tilrettelegge for tilkomst til områder i Løbergsbukta. Redusere negativt omfang i 
anleggsfasen. 

• Etablere særskilte støytiltak for å redusere støybelastning i Kanstadbotn. 
Reduserer konsekvens til liten konsekvens. 

• Tilrettelegging for atkomst til alle hytter på begge sider av veien nord for 
Langvatnet. Reduserer konsekvens til ubetydelig negativ konsekvens. 

• Etablere særskilte støyreduserende tiltak for å redusere støybelastning på 
eldresenteret og andre områder i Langvassbukt. Reduserer konsekvens til liten 
konsekvens. 

 
Lødingen kommune 

• Sikre at anleggsarbeidene ikke hindrer utfart til Kanstadeidet, Storvollvatnet og 
Forvika. Reduserer negativ konsekvens i anleggsfasen. 

 
Tjeldsund kommune 

• Opprettholde mulighet for utfart til Hårvikhalsen og Håkadalen i anleggsfasen. 
Reduserer negativ konsekvens i anleggsfasen. 

• Unngå deponering i viktige områder for fisk. Hvilke områder dette gjelder vil fremgå 
av fremtidige undersøkelser. Dette vil opprettholde fangst ved fritidsfiske i noen 
grad, men dette avhenger av hvor stor andel slike lokaliteter det er i fjorden, og 
hvor mye som dekkes. Reduksjon av konsekvens er derfor uviss 

 
Harstad kommune 

• Opprettholde tilgangen til viktige utfartsområder ved Årbogen i løpet av 
anleggsfasen. Reduserer negativ påvirkning i anleggsfasen. 
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• Etablere særskilt støyreduserende tiltak for ny tilkomstvei forbi boligfelt ved 
Årbogen.  

 
Skånland kommune 

• Tilrettelegge med enkel avkjøringsmulighet og parkering mellom Langvatnet og 
Tennvatnet for brukere av disse områdene. Reduserer konsekvens til Intet – liten 
konsekvens. 

 
Evenes kommune 

• Etablere gjennomgående gang/sykkelvei langs strandlinjen, på utsiden av veien 
gjennom Bogen. Vil redusere negativ påvirkning, men vil isolert sett ikke medføre 
endring i konsekvensgrad. 

• Etablere gang- og sykkelsti over broen i Bogen. Vil redusere negativ påvirkning, 
men vil isolert sett ikke medføre endring i konsekvensgrad. 

• Legge inngangen til tunellportalene i Bogen i en løsmassekulvert hvis mulig. Dette 
begrenser den visuelle og støymessig negative påvirkningen, uten at dette isolert 
er nok til å redusere konsekvensen. 

• Gjennomføre særskilte støyreduserende tiltak i Bogen. Isolert sett vil ikke tiltaket 
medføre endring i konsekvensgrad. 

• Opprettholde veitilgangen til hyttene ved Østervikvatnet ved å etablere 
avkjøringsmulighet. Vil redusere negativ påvirkning, men vil isolert sett ikke 
medføre endring i konsekvensgrad. 

• Tilrettelegging for sikker passering av den nye veien for brukere av 
friluftslivsområder i Dragvik nord. Dette vil medføre endring i konsekvens til middels 
negativ konsekvens. 
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11.2 Digitale kilder 
Evenes kommunes nettsider : http://www.evenes.kommune.no/ 

Harstad kommunes nettsider: http://www.harstad.kommune.no/ 

Inatur:    https://www.inatur.no/ 

Kilden (Skog og landskap):  http://kilden.skogoglandskap.no/ 

Kvæfjord kommunes nettsider: http://www.kvafjord.kommune.no/ 

Lødingen kommunes nettsider: http://www.lodingen.kommune.no/ 

Naturbase (Miljødirektoratet):  http://kart.naturbase.no/ 

Nordland Fylkeskommunes nettsider: https://www.nfk.no/ 

Skånland kommunes nettsider: http://www.skanland.kommune.no/ 

Sortland kommunes nettsider: https://www.sortland.kommune.no/ 

Tjeldsund kommunes nettsider: http://www.tjeldsund.kommune.no/ 

Troms Fylkeskommunes nettsider: http://www.tromsfylke.no/ 

UT.no (Den Norske turistforeningen): http://www.ut.no/ 

Ut på tur:   http://utpaatur.net 

11.3 Kontaktpersoner – muntlige referanser 
Under befaring ble det innhentet informasjon fra en rekke personer som vi ikke kan henvise 
til med navn. Følgende navngitte personer har bidratt med informasjon: 

Bård Meløe: Informasjon om friluftskartlegging i regionen. 

Frode Wiseth Jørgensen: Informasjon om friluftskartlegging i regionen. 

https://www.inatur.no/
http://kart.naturbase.no/
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Helge Stoltenberg med flere, Kvæfjord kommune: Informasjon om fagtemaet i 
kommunen. 

Ivar Hartviksen, Skånland kommune. Informasjon om fagtemaet i kommunen. 

Jan Inge Lakså med flere, Harstad kommune: Informasjon om fagtemaet i kommunen 

Nils Erik Bakke med flere, Harstad turlag: Informasjon om utfarts og friluftslivsområder i 
regionen. 

Ole Øystein Lindebø og Per-Ander Robertsen, Evenes og Tjeldsund kommuner: 
Informasjon om fagtemaet i kommunene. 

Raina Kristensen, Sortland kommune: Informasjon om fagtemaet i kommunen. 

Thomas Haugland: Informasjon om friluftskartlegging i regionen. 

Tom Roger Hansen, Lødingen kommune: Informasjon om fagtemaet i kommunen. 
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12 Vedlegg 
 

Vedlegg 1. Oversikt over rigg- og deponiområder.  
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VEDLEGG 1 

Massedeponi og riggområder – oversiktskart 

Vedlegget inneholder oversiktskart over areal med reguleringsformål anleggs- og riggområder i henhold til 
reguleringsplanbestemmelser for parsell 1 – 17 i Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Skånland og Evenes 
kommuner. Oversiktskartene skiller mellom: 

1) Områder (areal) som kan benyttes som anleggs- og/eller riggområde så lenge anleggsarbeidet pågår. Dette 
inkluderer midlertidig lagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og liknende. Arealene er i oversiktskart 
referert til som midlertidig rigg- og anleggsområde. 

2) Områder (areal) hvor det tillates permanente terrengtiltak, herunder oppfylling av terreng og permanent lagring 
av overskuddsmasse, stein, jord- og myrmasser fra E10, rv.83 og rv. 85 Hålogalandsvegen. Arealene er i 
oversiktskart referert til som permanent deponi. 

For detaljerte kart over anleggs- og riggområder, henvises det til planbestemmelser og plankart for hver parsell. Merk at 
det ikke forekommer areal avsatt til rigg eller deponi i parsell 5. 
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Oversikt over planlagte massedeponi ved bygging av Hålogalandsvegen 
Parsell Kommune Deponi nr. Lokalitet Størrelse (m2) 
1 Sortland D1 Kjerringneset 15871 
1 Sortland D2 Kjerringnesdalen 18132  
2 Kvæfjord D3 Våtvoll 74911 
3 Kvæfjord D5 Løbergsbukta 18660 
3 Kvæfjord D6 Gullesfjordbotn 24511 
3/4 Kvæfjord/Lødingen D7 Østerdalselva 30951/32327 
4 Lødingen D9 Kanstadbotn sør 11253 
7 Lødingen D11 Fiskefjord sjødeponi 2 557600 
8 Tjeldsund D10 Fiskefjordbotn 33818 
8 Tjeldsund D12 Kongsvikdalen 68510 
9 Tjeldsund D13 Ulvik 34545 
9 Tjeldsund D15 Hårvik 218757 
10 Harstad D16 Årbogen vest 40754 
10 Harstad D31 Årbogen øst 15218 
10 Harstad D32 Haukebø sør 9122 
10 Harstad D17 Haukebø nord 22004 
11 Harstad D19 Leikvik 63094 
11 Harstad D20 Vollstad 47615 
11 Harstad D21 Fauskevåg 6376 
12 Harstad D33 Brattberget 47572 
12 Harstad D34 Mølnosen 37763 
13 Skånland D24 Tjeldsund kro 12412 
13 Skånland D25 Øverlia 57021 
14 Skånland D26 Durumålslia 49144 
14 Skånland D27 Boltås 21646 
15 Evenes D29 Osvatnet 82400 
17 Evenes D35 Langmyra 8016 
17 Evenes D30 Snubbakollen 20730 
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