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1 Sammendrag 

1.1 Sortland kommune 
Verdier 
Innenfor planområdet for parsell 1 finnes det spredte forekomster av jordbruksarealer med 
fulldyrket jord, overflatedyrket jord og areal registrert som innmarksbeite. Store areal i 
planområdet egner seg for oppdyrkning til fulldyrket jord, men består i dag av skog, myr og 
annen utmark.  
 
De største sammenhengende arealene med skog av middels bonitet i nærhet til 
planområdet ligger over riksvegen ved Kjerringnes og sør og øst for Kjerringnesdalsvatnet. 
Det finnes flere plantefelt av gran på disse arealene. Flere skogsveger/ adkomsttraseer til 
skog og utmark forekommer. Driftsforholdene varierer innenfor planområdet. Deler av 
planområdet består av areal hvor annen utmark dominerer, bl.a. myr og impediment skog.  
 
Mellom Kjerringnes og Kjerringnesdalsvatnet forekommer en sand- og grusforekomst. Det 
eksisterer et masseuttak ved eiendom gnr./bnr. 3/7. Uttaket er lite i bruk. Tidligere 
masseuttak i området har blitt opparbeidet til dyrket mark.  
 
Virkninger i anleggsfase 
Planlagte tiltak vil hovedsakelig berøre areal tilknyttet dagens rv. 85. Jordbruksareal vil bli 
noe berørt. Tiltakene vil medføre delvis driftsstopp på berørte jordbruksareal. Tiltak vil i 
noen grad beslaglegge skogareal, og noe hogst og skogrydding vil forekomme.  
 
Avlastet veg 
Det er ingen veger som blir avlastet.  
 
Virkninger i driftsfase 
Dersom areal innenfor planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 9,2 daa fulldyrka jord, 
2,4 daa overflatedyrket jord og ca. 3,7 daa med areal registrert som innmarksbeite bli 
omdisponert. Videre kan ca. 160 daa med dyrkbar jord bli omdisponert. Planlagt 
arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med de nasjonale og regionale målene for å 
redusere omdisponering av jordbruksareal. Planlagte tiltak vil i liten grad medføre 
oppsplitting av jordbruksareal. Arealene vil i stor grad bli redusert. Adkomst til 
skogsveger/kjøretraséer til skog ivaretas fra planlagt ny veg. Skogressurser innenfor 
planområdet vil i liten grad bli påvirket av planlagt tiltak.  
 
I parsell 1 er det planlagt to massedeponier, henholdsvis ved Kjerringneset (D1) og ved 
avkjørsel øst for Kjerringnesdalsvatnet (D2).  Deponi D1 vil medføre beslag av areal med 
kjente sand– og grusforekomster hvor det tidligere har blitt drevet masseuttak. Etablering 
av massedeponi D2 vil medføre beslag av skog av lav og middels bonitet. Massedeponi vil 
endre skogmarkas evne til å produsere skog. Skogmarka utgjør her også potensial for 
oppdyrking til fulldyrka jord.  
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Tabell 1-1 Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Sortland. 

Sortland 
Parsell - Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
1-2 Middels Middels 

negativt 
Middels negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere konsekvens 
1-2 Middels Middels 

negativt 
Middels negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere konsekvens 
1-3 Liten til 

middels 
Intet Ubetydelig  

1-4 Liten til 
middels 

Intet Ubetydelig  

1-5 Liten Intet Ubetydelig  
1-6 Liten Intet Ubetydelig  
Samlet konsekvens Sortland Liten til middels 

negativ 
 

 
Samlet forventes det at tiltaket vil gi liten til middels negativ konsekvens for 
naturressurser. 
 
Avbøtende tiltak 
Jordbruksareal bør i den grad det er mulig spares. Der jordbruksareal blir beslaglagt bør 
jordbruksjorda mellomlagres under anleggsperioden og tilbakeføres. Dersom det ikke er 
formålstjenlig grunnet permanent beslag skal jord brukes andre steder, evt. til nydyrking. 
Statens vegvesen bør inngå dialog med eier av det tidligere masseuttaket. I den grad det 
er hensiktsmessig kan deponiet etableres slik det er mulig med fremtidig drift av 
masseuttak, dog i noe mer begrenset grad. 

1.2 Kvæfjord kommune 
Verdier 
 
Andel jordbruksareal innenfor og i nærheten av planområdet varierer. De største 
jordbruksområdene ligger ved Våtvoll, og bare spredte forekomster finnes i resten av 
parsellen. Flere av jordbruksarealene består av fulldyrka jord og er større enn 15 daa. Flere 
større utmarksarealer langs eksisterende veg, i hele parsellen, egner seg til oppdyrkning. 
I følge Kvæfjord kommune forekommer det lite utmarksbeite i eller i nærheten av 
planområdet.  

Skogressursene som inngår eller ligger tett på planområdet varierer i størrelse og bonitet. 
Løvskog av middels bonitet forekommer flere steder. Flere plantefelt forekommer, men i 
begrenset størrelse og utbredelse. De eldste plantefeltene har blitt høstet over lengre tid. 
Mye av skogen i planområdet er av lav bonitetsgrad eller impediment. Store myrområder 
forekommer. Driftsforholdene er varierte.  

På eiendom 19/2 og 19/16 ligger Fagerås Hjortefarm. Innenfor eiendommene finnes det 
arealer med fylldyrket jord. Flere av jordbruksarealene på strekningen fra Kobbeneset til 
Våtvoll brukes til produksjon til for hjorten.  
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Flere grus- og sandforekomster finnes innenfor eller i nærheten av planområdet. Kun 
masseuttak i Gullesfjordbotn har til dels vært i bruk de senere årene.  

Clemens kraft KS har fått konsesjon fra NVE til bygging av Våtvoll kraftverk med inntak i 
Våtvollelva og kraftstasjon på eiendom gnr./bnr. 19/2. Planlagt kraftstasjon og deler av 
vannveien ligger innenfor planområdet.  

I Gullesfjorden er det registrert gytefelt for kysttorsk. Gytefeltet har nasjonal verdi. Det er i 
tillegg registrert oppvekst- og beiteområder for torsk og passive fiskeplasser etter torsk sør 
i fjorden.  

Virkninger i anleggsfase 
 
Planlagte tiltak innebærer utbedring av eksisterende veg til bedre standard. På enkelte 
strekninger vil ny veg bli anlagt. Ellers vil inkluderer planlagte tiltak bl.a. etablering av 
riggområder, massedeponier, nye kryss, bruer, kollektivknutepunkt, avkjørsler og 
utfartsparkeringer.  
 
Drift av jordbruksjord vil utgå på berørte areal i anleggsfasen. Adkomstveger til 
jordbruksarealer, skog og andre utmarksressurser vil bli hensyntatt i anleggsfasen. 
Anleggsarbeid i ny vegtrasé kan virke barrieredannende i anleggsfasen ettersom tiltaket er 
stort og vil bli liggende midt mellom jordbruksarealer. Anleggsarbeid kan virke forstyrrende 
for dyr på innmarksbeite. Skog innenfor planområdet må ryddes i forbindelse med 
anleggsfasen. 
 
Utfylling i strandsone og fjord vil kunne medføre spredning av finstoff og oppvirvling av 
sedimenter. Resipientkapasiteten i fjorden er stor og planlagte utfyllinger er relativt små. 
Masseutfylling vil beslaglegge areal i sjø og vil påvirke sjølevende organismer lokalt. 
Tiltakene vil ha liten betydning for nærliggende gyteområder for kysttorsk og lokale fiskerier 
i fjorden.  
 
Avlastet veg 
Det er ingen lengre vegstrekninger som bli avlastet og/eller nedklassifisert som følge av 
planlagte tiltak i parsell 2. Enkelte mindre strekninger i Langvassbukt, ved Bømarka og ved 
Våtvoll vil bli omklassifisert til private veger til bruk for fastboende. Gjenværende partier av 
gammel veg blir fjernet.  

 
Virkninger i driftsfase 
Dersom areal innenfor definert planområde blir permanent beslaglagt vil ca. 38,1 daa 
fulldyrka jord, 6,1 daa overflatedyrket jord og ca. 2,7 daa med areal registrert som 
innmarksbeite bli omdisponert. Videre vil ca. 510 daa med potensiell dyrkbar jord bli 
omdisponert. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med de nasjonale og 
regionale målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. Planlagt tiltak vil i noen 
grad medføre oppsplitting av jordbruksareal bl.a. på Bømarka, men i liten grad medføre 
barrieredannelser i driftsfasen. Ellers vil jordbruksarealene i stor grad bli redusert. Adkomst 
til skogsveger/kjøretraséer til skog ivaretas fra planlagt ny veg. Planlagte vegtiltak spare 
de gamle granplantefeltene i Lavangsdalen.  
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Ingen kjente masseuttak vil bli påvirket av planlagte vegtiltak. Planlagte vegtiltak vil ikke 
medføre endringer i elva hvor Clemens kraft AS har fått vassdragskonsesjon til å bygge 
Våtvoll kraftverk, og vil derfor ikke ha noen betydning for kraftverket 
 
Fire massedeponi (D3, D5, D6 og D7) er planlagt etablert innenfor planområdet i Kvæfjord 
kommune. Deponi D3 vil beslaglegge fulldyrket jord innenfor det som i dag er Fagerås 
hjortefarm. Videre vil deponiet medføre beslag av skog, hovedsakelig impediment men 
også mindre areal av løvskog av middels bonitet, samt myr. Deponi D5 vil medføre beslag 
av små arealer med løvskog langs vegkant og mindre areal i sjø og strandsone. Utfylling i 
sjø vil medføre spredning av finstoff og oppvirvling av bunnsedimenter. Deponi D6 er bl.a. 
planlagt anlagt på et gammel masseuttak, samt på areal hvor det forekommer 
granplantefelt. Etablering av permanent massedeponi vil medføre opphør av skogdrift og 
fremtidig masseuttak. Deponi D7 vil beslaglegge myr og impediment skog.  
 
Tabell 1-2 Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Kvæfjord. 

Kvæfjord kommune 
Parsell - Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
2-1 Middels Middels 

negativt 
Middels negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere konsekvens 
2-2 Liten til 

middels 
Intet Ubetydelig  

2-3 Liten Lite negativt Liten negativ til 
ubetydelig 

 

2-4 Middels Lite negativt Lite negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

2-5 Stor Middels 
negativt 

Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

2-6 Middels Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

2-7 Middels Lite til middels 
negativ 

Liten til middels 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

2-8 Stor Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

2-9 Middels 
til stor 

Stor negativt Stor negativ  

2-10 Liten Intet Ubetydelig  
2-11 Liten Intet Ubetydelig  
2-12 Stor Intet Ubetydelig  
2-13 Liten Lite negativt Liten negativ til 

ubetydelig 
 

3-1 Liten til 
middels 

Liten til 
middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

3-2 Liten Lite negativt Liten negativ til 
ubetydelig 

 

3-3 Liten Lite negativt Liten negativ til 
ubetydelig 

 

3-4 Stor Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

Samlet konsekvens Kvæfjord kommune Liten til middels 
negativ 
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Samlet vil planlagte tiltak gi liten til middels negativ konsekvens for naturressurser i 
Kvæfjord kommune. 
 
Avbøtende tiltak 
For alle jordbruksareal hvor fulldyrket eller overflatedyrket jord er planlagt beslaglagt skal 
jord mellomlagres. Jorda kan så tilbakeføres til areal som kun blir midlertidig beslaglagt i 
anleggsfasen. Dersom det ikke er hensiktsmessig å tilbakeføre jorda kan jorda bli tilkjørt til 
andre jordbruksområder eller brukt til oppdyrking av nye jordbruksareal. For jordbruksareal 
i Langvassdalen, like øst av kommunegrensen, bør det så langt det er mulig unngås beslag 
av jordbruksområder. Midlertidige riggområder eller mellomlagring av utstyr bør gjøres på 
allerede opparbeidet areal eller i utmark langs veg. For de små jordbruksarealene langs 
Langvatnet vil det trolig ikke være formålstjenlig å tilbakeføre jord etter endt anleggsdrift 
ettersom veganlegget i stor grad vil beslaglegge arealene permanent. Det bør inngås 
dialog med grunneiere for å finne løsninger for bruk av jordbruksjord.  

I den grad det er mulig bør det unngås beslag av granplantefelt fra Løbergsbukta til 
Gullesfjordbotn, samt granplantefelt i Gullesfjordbotn i forbindelse med planlagt deponi 
(D6). Utfylling i sjø kan, hvis formålstjenlig, gjennomføres med bruk av siltgardiner for å 
hindre spredning av finstoff og oppvirvling og spredning av sedimenter. Massene som skal 
brukes skal være rene. Det kan med fordel gjennomføres prøvetagning av sedimenter hvor 
det er planlagt vegfylling i sjø. Dersom sedimentene er forurenset bør det iverksettes tiltak 
for å hindre spredning. For eksempel dekning av massene før deponering.  

Statens vegvesen bør inngå dialog med grunneier av tidligere masseuttak for å tilrettelegge 
for evt. videre drift av uttaket, evt. deler av masseuttaket.  

1.3 Lødingen kommune 
Verdier 
 
Flere jordbruksareal er registrert fra Kanstadbotn til Djupfesthamn i Lødingen. I flere av 
disse inngår fulldyrket mark og arealene er i flere tilfeller større enn 15 daa. Arealene er 
forholdsvis spredt. I tillegg forekommer det flere steder arealer med overflatedyrket jord og 
innmarksbeite. I Kanstadbotn (parsell 4) finnes det i tillegg til eksisterende jordbruksareal 
flere områder som egner seg til oppdyrkning. Færre områder som egner seg til oppdyrkning 
forekommer i parsell 6 og 7. Skogarealene innenfor planområdet inneholder generelt 
mindre arealer av skog av høy og middels bonitet. Disse er i liten grad sammenhengende. 
Majoriteten av skogen innenfor planområdet er av lavere bonitetsgrad, og større 
forekomster av impediment skog, myr og åpen fastmark finnes.  Driftsforholdene varierer 
innenfor planområdet. I stor grad er det vanskelige driftsforhold for skogbruk, spesielt i 
parsell 6 og 7.  
 
En stor sand- og grusforekomst er i NGU sine innsynsløsninger registrert i Kanstadbotn. 
Det er ikke noe kjent drift av masseuttak i Kanstadbotn i dag.  
 
Det er ikke registrert havbruks- eller fiskeriressurser i nærheten av planlagt vegtrasé. Det 
forekommer aktive og passive fiskeplasser i Tjeldsundet, henholdsvis etter reke og sei og 
torsk. Fiskefeltene er registrert midt i Tjeldsundet.  
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Virkninger i anleggsfase 
I forbindelse med utvidelse og oppgradering av ny eksisterende veg, anleggelse av rigg- 
og deponiområder, nye kryss, bruer, kollektivknutepunkt, avkjørsler o.l., vil det forekomme 
beslag av innmark og utmarksareal. I anleggsfasen kan beslag av jordbruksareal medføre 
stopp i produksjon og bruk på de aktuelle arealene. Anleggsarbeid vil kunne medføre 
barrieredannelser ettersom vegarbeidet skjer mellom jordbruksareal og skogsareal. 
Anleggsarbeid kan virke forstyrrende for eventuelle beitedyr på innmark i nærheten av 
tiltaksområdet. Tiltak vil medføre behov for skogrydding og kan være negativt for 
skogeier/grunneier.  I forbindelse med planlagte tiltak i strandsone og i sjø (i parsell 6 og 
7) vil disse kunne medføre oppvirvling av sedimenter og spredning av finstoff. Tiltakene vil 
være begrenset og omfanget av utfylling vil være liten. Eventuelle sedimenter og finstoff vil 
ikke påvirke fiskebestander eller lokale fiskerier.  
 
Avlastet veg 
Planområdet for parsell 5 strekker seg mellom tunnelpåhuggene i den planlagte tunnelen 
mellom Kanstadbotn og Fiskefjord. Dette medfører at eksisterende E10 mellom 
Kanstadbotn og Kåringenkrysset blir avlastet av ny veg.  På avlastet veg forekommer det 
enkelte jordbruksarealer med både fulldyrket og overflatedyrket jord. Det forekommer også 
skogarealer med skog av middels og høy bonitet. Arealene er i mindre grad 
sammenhengende. Majoriteten av utmarksarealet langs eksisterende E10 består av skog 
av lavere bonitetsklasse, impediment skog og åpen fastmark. Det er ikke planlagt noen 
arealbeslag på avlastet veg som vil medføre reduksjon av jordbruksareal, skogsareal eller 
andre naturresurser.  
 
Virkninger i driftsfase 
Dersom areal innenfor definert planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 38 daa 
fulldyrka jord, 5,3 daa overflatedyrket jord og ca. 29,1 daa med areal registrert som 
innmarksbeite bli omdisponert. Videre vil ca. 98 daa med potensiell dyrkbar jord bli 
omdisponert. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med de nasjonale og 
regionale målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. Planlagt tiltak vil i liten 
grad medføre oppsplitting av jordbruksareal eller virke barrieredannende i driftsfasen. Den 
største effekten vil være reduksjon av jordbruksareal. Adkomst til skogsveger/kjøretraséer 
til skog ivaretas fra planlagt ny veg. Ny veg vil i noen grad beslaglegge områder hvor det 
forekommer skog av høy og middels bonitet. Dette gjelder i noen grad i Kanstadbotn og i 
større grad for tiltak i Fiskefjorden.  
 
To massedeponier er planlagt innenfor planområde i Lødingen kommune. Deponi D7 og 
D9 er begge planlagt i Kanstadbotn. Etablering av deponi D7 vil beslaglegge et begrenset 
areal med skog av lav bonitet, samt myrområder. Etter anleggsfasen vil deler av areal for 
deponi bli omgjort til kollektivknutepunkt og snuplass. Deponi D9 vil hovedsakelig bli lagt 
på areal bestående av myr og skog av lav bonitet/impediment skog. Et begrenset areal av 
skog med middels bonitet vil bli beslaglagt av ved etablering av deponi D9. Skogmarkas 
evne til å produsere skog vil reduseres.  
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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  Liten Lite negativt Liten negative til 

ubetydelig 
Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

4-2 Liten Lite negativt Liten negative til 
ubetydelig 

Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

4-3 Stor Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

 

4-4 Middels Middels negativ Middels negativ  
5-1 Middels Intet Ubetydelig Avlastet veg 
5-2 Liten Intet Ubetydelig Avlastet veg 
5-3 Liten Intet Ubetydelig Avlastet veg 
5-4 Middels Intet Ubetydelig Avlastet veg 
5-5 Liten Intet Ubetydelig Avlastet veg 
5-6 Liten til 

middels 
Intet Ubetydelig Avlastet veg 

6-1 Middels Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

6-2 Middels Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

6-3 Middels Middels negativt Middels negative Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

6-4 Middels Middels til stort 
negativt 

Middels negative Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

6-5 Stor Middels til stort 
negativt 

Middels negative Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

6-6 Liten Lite negativt Liten negativ til 
ubetydelig 

 

7-1 Middels Middels negativ Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

7-2 Middels Intet Ubetydelig  
7-3 Middels Lite til middels 

negativ 
Liten til middels 

negativ 
Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

7-4 Liten Liten negativ Liten til ubetydelig  
7-5 Liten til 

middels 
Lite til middels 

negativ 
Liten  

Samlet konsekvens Lødingen kommune Liten til middels 
negativ 

 

 
Samlet forventes det at planlagte tiltak vil gi liten til middels negativ konsekvens for 
naturressurser i Lødingen kommune.  
 
Avbøtende tiltak 
Det er viktig at avkjørsler til innmark og utmark ivaretas, noe som i stor grad er ivaretatt, 
men som likevel må poengteres. I den grad det lar seg gjøre bør det unngås beslag av 
skog av middels og høy bonitet i Kanstadbotn.  
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I den grad det er mulig, bør det unngås å beslaglegge dyrket mark, både midlertidig og 
permanent. Dersom det er uunngåelig skal jordbruksjord mellomlagres og tilbakeføres til 
areal som ikke er permanent beslaglagt. Evt. kan jord brukes andre steder, for eksempel 
til oppdyrkningsprosjekter.  

For alle tiltak i sjø kan det brukes siltgardiner for å fange opp eventuell spredning av 
oppvirvlete sedimenter og finstoff fra deponerte steinmasser.  

1.4 Tjeldsund kommune 
Verdier 
Innenfor planområde i Tjeldsund kommune forekommer det flere jordbruksarealer. 
Arealene varierer i størrelse fra små areal i Fiskefjorden til store i Kongsvik. De største og 
viktigste arealene i planområdet ligger i Kongsvik og fra Birkeland/Sæter til Hårvik. 
Jordbruksarealer i Ulvik ligger utenfor planområdet og er ikke vurdert. De fleste arealene 
består av fulldyrket jord, men overflatedyrket jord og spesielt areal registrert som 
innmarksbeite forekommer.  
 
Skogareal av høy og middels bonitet, hovedsakelig løvskog, forekommer i større grad i 
Fiskefjorden og mellom Birkeland og Hårvik. Innenfor planområdet i Kongsvik og nord for 
Ulvik forekommer det i større grad skog av lavere bonitetsklasser og impediment 
skog/myrområder.  
 
Flere sand- og grusforekomster er registrert innenfor og i nærheten av planområdet. I 
Fiskefjord finnes det masseuttak som i dag er i sporadisk drift.  
 
I Fiskefjorden er det registrert gyteområde for kysttorsk, men området er ikke definert som 
nasjonalt viktig. Det er også registrert passive fiskeplasser for torsk i området. Kartlagt 
gyteområde og fiskeplass strekker seg fra midten av Tjeldsundet og nesten helt inn i 
Fiskefjorden. Nord for Fiskøya finnes det et oppdrettsanlegg. Anlegget ligger utenfor 
planområdet for deponi i Fiskefjorden.  
 
Virkninger i anleggsfase 
Omfanget i anleggsfasen vil i stor grad berøre nye områder utenfor eksisterende E10 som 
vil medføre beslag av utmark og innmark. Det skal etableres ny veg i dagen mellom 
tunnelpåhugg i Fiskefjorden, Kongsvikdalen, nord for Ulvik og mellom Birkeland og Sæter. 
Videre skal det bl.a. etableres avkjørsler fra ny veg til eksisterende veg, anlegges 
riggområder og deponiområder, kollektivknutepunkt, utfartsparkeringer og bruer over elver.  
 
Beslag av innmark og jordbruksarealer, hovedsakelig på strekningen mellom 
Birkeland/Sæter og Hårvik, men også i mindre grad i Fiskefjorden og Kongsvikdalen, vil 
medføre driftsstopp og tap av produksjon. Ny vegtrasé vil i noen grad virke 
barrieredannende og medføre oppsplittelse mellom jordbruksareal i tillegg til reduksjon. Ny 
vegtrasé vil i anleggsfasen avskjære adkomstveger til jordbruksområder, skog og annen 
utmark. Planlagte tiltak vil medføre hogst av skog. Dyr som beiter på innmark og i utmark 
kan bli skremt av tiltak. I forbindelse med etablering av bru over Dalelva, kan det medføre 
noe økt massetransport i elva og ut i Fiskefjorden da tiltakene ligger relativt nær 
Fiskefjorden.  
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Planlagt uttak av masser fra eksisterende uttak og forekomst i Fiskefjorden, til bruk i 
vegfylling, vil redusere tilgjengelige masser for fremtidig bruk. 
 
Avlastet veg 
Ny E10 fra Fiskefjorden til Kongsvikdalen vil i stor grad avlaste dagens E10, som vil 
nedgraderes. Det er ikke planlagt noen arealbeslag på avlastet veg som vil medføre 
reduksjon av jordbruksareal, skogareal eller andre kjente naturressurser. 
 
Virkninger i driftsfase 
Dersom areal innenfor det definerte planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 26,2 daa 
fulldyrka jord, 2,8 daa overflatedyrket jord og ca. 51,4 daa med areal registrert som 
innmarksbeite bli omdisponert. Videre kan ca. 186 daa med potensielt dyrkbar jord bli 
omdisponert. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med de nasjonale og 
regionale målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. Planlagt tiltak vil i noen 
grad medføre oppsplitting av jordbruksareal eller virke barrieredannende i driftsfasen. Den 
største effekten vil være reduksjon av jordbruksareal. Adkomst til skogsveger/kjøretraséer 
til skog ivaretas fra planlagt ny veg. Ny veg vil beslaglegge områder hvor det forekommer 
skog av høy og middels bonitet, inkludert granplantefelt. Beslag av sammenhengende 
skogareal av høyere bonitetsgrad gjelder i noen grad for tiltak i Fiskefjorden og i større grad 
for strekningen mellom Birkeland/Sæter og Hårvika.  
 
Masseforekomstene (sand og grus) som finnes i Fiskefjorden, innenfor planområdet, vil i 
stor grad bli beslaglagt av planlagte vegtiltak. Blant annet planlegges ny vegtrasé, 
riggområder og annen infrastruktur over store deler av forekomstene. Bruddene som i dag 
er synlige i dagen vil i stor grad forsvinne. Det vil i fremtiden være mulig å åpne nye brudd 
ettersom forekomstene er store og strekker seg ut over det definerte planområdet.  Sand- 
og grusforekomstene i Kongsvik vil i liten grad bli beslaglagt og ettersom det ikke 
forekommer noen slags uttak her vil ikke beslagene ha noen effekt for drift. Sand- og 
grusforekomstene og det gamle bruddet ved Hårvika vil i stor grad bli beslaglagt.  
 
Fem massedeponier er planlagt innenfor/ i nærheten av planområdet i Tjeldsund 
kommune. Ett av deponiene (D11) er sjødeponi. Statens vegvesen undersøker muligheten 
for å etableres sjødeponi i Fiskefjorden og utarbeider er søknad til forurensningsmyndighet 
(Fylkesmannen). Basert på tilgjengelig informasjon om naturressurser i Fiskefjorden er det 
sannsynlig at et stort deponi vil medføre negative konsekvenser. Deponi D12 er planlagt 
nord for tunnelpåhugg i Kongsvikdalen og vil medføre beslag av impediment skog, åpen 
fastmark og myr, og i mindre grad løvskog av middels bonitet. Deponi 13 nord for Ulvik vil 
hovedsakelig beslaglegge areal bestående av myr og impediment skog. Deponi D15 vil 
beslaglegge areal bestående av løvskog av middels bonitet, myr og allerede opparbeidet 
skrotmark/gammel masseuttak i Hårvika.  
 
Tabell 1-4 Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Tjeldsund kommune. 

Tjeldsund kommune 
Parsell - Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
8-1 Middels Intet Ubetydelig  
8-2 Liten til 

middels 
Lite til middels 

negativt 
Liten til middels 

negativ 
 

8-3 Liten til 
middels 

Intet Ubetydelig  
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8-4 Middels Middels 
negativ 
negativt 

Middels negativ  

8-5 Stor Intet Ubetydelig  
8-6 Stor Intet Ubetydelig  
8-7 Middels 

til stor 
Intet Ubetydelig  

8-8 Liten Lite negativt Liten til ubetydelig  
8-9 Liten til 

middels 
Lite til middels 

negativt 
Liten negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere konsekvens 
8-10 Stor Intet Ubetydelig  
8-11 Middels Middels til stort 

negativt 
Middels negativ  

8-12 Middels Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-1 Middels Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-2 Stor Middels 
negativt 

Middels negativt Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-3 Middels Lite negativt Liten negativt Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-4 Stor Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-5 Stor Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-6 Liten Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-7 Middels Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-8 Liten til 
middels 

Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-9 Liten Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

Samlet konsekvens Tjeldsund kommune Liten til middels 
negativ 

 

 
Samlet vil planlagte tiltak gi liten til middels negativ konsekvens for naturressurser 
innenfor planområdet i Tjeldsund kommune.  
 
Avbøtende tiltak 
Permanent og midlertidig beslag av jordbruksareal bør i den grad det er mulig unngås. 
Dersom beslag av jordbruksareal er unngåelig bør jordbruksjord ivaretas under 
anleggsarbeid og tilbakeføres etter endt anleggsarbeid. Dersom det ikke er formålstjenlig 
å tilbakeføre jord kan jorda brukes andre steder eller eventuelt til oppdyrkning av nye 
jordbruksareal. Rigg og massedeponi bør unngås på dyrket jord ettersom dette vil medføre 
skade på jorda. 

Statens vegvesen bør påse at alle adkomstveger til jordbruksområder, skogområder og 
annen utmark hensynstas. Spesielt er det viktig å huske adkomstveg fra Birkeland/Sæter 
ettersom ny veg avskjærer denne. Statens vegvesen bør inngå dialog med eiere av 
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masseuttak i Fiskefjorden og i Hårvik for å vurdere hvorvidt det er ønskelig å bevare deler 
av disse til fremtidig bruk, evt. muligheten for å åpne nye.   

1.5 Harstad kommune 
Verdier 
I planområdet for Harstad kommune inngår store jordbruksarealer, spesielt i parsell 11 og 
13, men også på strekningen mellom Årbogen og Gausvika. Jordbruksarealene er generelt 
store og varierer med hensyn til jordbruksressurser. Majoriteten av arealene er fulldyrket, 
men også overflatedyrket jord og spesielt areal registrert som innmarksbeite forekommer. 
Skogressursene i og i nærheten av planområdet er store og består i større grad enn 
planområdet vestover av sammenhengende områder med skog av middels og høy bonitet. 
Majoriteten av skogen består av løvskog av middels bonitet, men flere granplantefelt av 
middels og høy bonitet forekommer. Areal bestående av skog av lavere bonitetsklasser 
forekommer i mindre grad sammenliknet med planområdet vestover. En del myr 
forekommer mellom skog og jordbruksarealene. Verdiene for jordbruk og skog er høye 
innenfor planområdet i Harstad kommune. 
 
Virkninger i anleggsfase 
Fra Årbogen til Leikvika, nord av Tjeldsundbrua, er det planlagt ny veg i dagen og i tunnel. 
Fra Leikvika og nordover mot Harstad by er ny veg mer eller mindre planlagt overlappende 
med eksisterende, med unntak. Flere vegtekniske installasjoner er planlagt, bl.a. avkjørsler 
mellom ny og eksisterende veg, kollektivknuteplasser, riggområder og massedeponier.  
 
Beslag av jordbruksjord i anleggsfasen vil medføre en reduksjon i produksjon. 
Anleggsvirksomhet kan medføre forstyrrelser på beitedyr. Beslag av skogsareal vil 
medføre hogst og rydding av vegetasjon. Adkomstveger til innmark og utmark vil kunne bli 
midlertidig avskåret i anleggsfasen. Ny veg vil på deler av planlagt strekning virke 
barrieredannende i anleggsfasen.  

Avlastet veg 
Eksisterende E10 vil bli nedgradert. Det er ikke planlagt noen arealbeslag på avlastet veg 
som vil medføre reduksjon av jordbruksareal, skogsareal eller andre naturresurser. Det er 
ikke planlagt noen tiltak eller arealbeslag på eksisterende Rv. 83 på strekninger der den 
ikke overlapper med ny veg. Gammel veg skal brukes som samleveg for avkjørsel til 
eiendommer. Vegen omklassifiseres til kommunal veg.  

 
Virkninger i driftsfase 
Dersom areal innenfor det definerte planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 185 daa 
fulldyrka jord, 35,1 daa overflatedyrket jord og ca. 90 daa med areal registrert som 
innmarksbeite bli omdisponert. Videre kan ca. 260 daa med dyrkbar jord bli omdisponert. 
Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med de nasjonale og regionale 
målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. Planlagt tiltak vil i noen grad 
medføre oppsplitting av jordbruksareal eller virke barrieredannende i driftsfasen. Den 
største effekten vil være reduksjon av jordbruksareal. Adkomst til skogsveger/kjøretraséer 
til skog ivaretas fra planlagt ny veg. Ny veg vil beslaglegge områder hvor det forekommer 
skog av høy og middels bonitet, inkludert granplantefelt.  
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Ni massedeponier er planlagt innenfor planområdet i Harstad kommune, henholdsvis D16, 
D17, D31, D32, D19, D20, D21, D33 og D34.  
 
Deponi D16 vil beslaglegge areal bestående av åpen fastmark, impediment skog og skog 
av lav bonitet. Deponi D17 vil beslaglegge løvskog av høy og middels bonitet, 
granplantefelt av middels bonitet, mindre arealer registrert som innmarksbeite og åpen 
fastmark. Deponi D18 vil i liten grad beslaglegge areal med fulldyrka jord, åpen fastmark, 
myr og løvskog av lav bonitet. D31 planlegges anlagt på allerede opparbeidet grunn, mens 
D32 hovedsakelig planlegges over løvskog med middels bonitet.  
Deponi D19 vil beslaglegge flere mindre areal registrert som innmarksbeite, overflatedyrket 
jord og fulldyrket jord. Deponiet vil også beslaglegge løvskog av høy, middels og lavere 
bonitet. Deponi D20 vil beslaglegge større areal registrert som innmarksbeite, 
overflatedyrket jord og fulldyrket jord. Videre vil deponiet beslaglegge løvskog av middels 
og lav bonitet, samt et mindre myrareal. Deponi D21 vil beslaglegge 9,2 daa med fulldyrket 
areal.  
 
Deponi D33 vil i hovedsak medføre beslag av skog, henholdsvis barskog og løvskog av 
middels bonitet. Deponi 34 vil beslaglegge barskog og løvskog av middels bonitet, 
overflatedyrket mark og fulldyrket mark. 
 
Tabell 1-5 Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Harstad kommune. 

Harstad kommune 
Parsell - Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
10-1 Stor Lite til middels 

negativt 
Liten til middels 

negativ 
Avbøtende tiltak kan redusere 

konsekvens 
10-2 Stor Middels 

negativt 
Middels til stor 

negativ 
Avbøtende tiltak kan redusere 

konsekvens 
10-3 Middels Intet Ubetydelig  
10-4 Middels 

til stor 
Intet Ubetydelig  

10-5 Middels  Middels 
negativt 

Middels negativ  

10-6 Middels Intet Ubetydelig  
10-7 Liten til 

middels 
Liten negativ Liten negativ Avbøtende tiltak kan redusere 

konsekvens 
10-8 Liten Lite til middels 

negativt 
Liten negativ  

10-9 Liten Intet Ubetydelig  
10-10 Stor Intet Ubetydelig  
11-1 Middels Middels 

negativt 
Middels negativt Avbøtende tiltak kan redusere 

konsekvens 
11-2 Stor Middels til stort 

negativt 
Stor negativ Avbøtende tiltak kan redusere 

konsekvens 
11-3 Middels Middels 

negativt 
Middels negativ Avbøtende tiltak kan redusere 

konsekvens 
11-4 Middels Lite til middels 

negativt 
Liten til middels 

negativ 
Avbøtende tiltak kan redusere 

konsekvens 
11-5 Liten til 

middels 
Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak kan redusere 

konsekvens 
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12-1 Stor Middels 
negativt 

Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak kan redusere 
konsekvens 

12-2 Stor Middels 
negativt 

Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak kan redusere 
konsekvens 

12-3 Stor Middels 
negativt 

Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak kan redusere 
konsekvens 

12-4 Stor Lite til middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan redusere 
konsekvens 

12-5 Liten til 
middels 

Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak kan redusere 
konsekvens 

12-6 Middels Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

Avbøtende tiltak kan redusere 
konsekvens 

12-7 Liten til 
middels 

Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak kan redusere 
konsekvens 

12-8 Middels Intet Ubetydelig  
Samlet konsekvens Harstad kommune Middels negativ  

 
Samlet for planlagte vegtiltak i Harstad kommune vil konsekvensen være middels negativ 
for naturressurser. 
 
Avbøtende tiltak 
I den grad det er mulig, bør dyrka jord unngås. Spesielt bør det unngås å etablere rigg og 
deponiområder over dyrka jord. For alle jordbruksareal hvor fulldyrket jord eller 
overflatedyrket jord beslaglegges skal jord ivaretas og mellomlagres under 
anleggsperioden. Dersom det er mulig skal jorda tilbakeføres. Dersom det ikke er 
hensiktsmessig kan jorda brukes andre plasser, evt. til oppdyrking av nye jordbruksarealer. 
Beslag av produktiv skog, og spesielt skog av høy bonitet bør i den grad det er mulig 
unngås. I forbindelse med anleggelse av veg skal avkjørsler til utmark ivaretas. Det kan 
være hensiktsmessig å inngå dialog med grunneiere/skogeier for optimalisering av disse 
med tanke på bl.a. dimensjoner og fremtidig bruk. 
 
For at sau og andre beitedyr ikke skal ta skade av ny veg, bør det etableres sikring mot at 
dyr tar seg inn på vegen. Etablering av overganger/ underganger, muligens i forbindelse 
med skogdrift kan være avbøtende tiltak/ løsninger. 

1.6 Skånland kommune 
Verdier 
Skånland har et rikt og aktivt jordbruk. Langs eksisterende E10 finnes det relativt store 
jordbruksarealer. I tillegg til eksisterende jordbruksarealer finnes det innenfor planområdet 
forekomster av areal som har potensial for oppdyrking til fulldyrket jord. De største 
jordbruksarealene innenfor planområdet ligger ved Steinsland. Fra Steinsland til 
kommunegrense Evenes forekommer det spredte jordbruksarealer.  
 
Fra Steinsland og sørover finnes det produktive skogressurser på begge sider av 
eksisterende E10. Skogen består av løvskog og granplantefelt. Godt næringsgrunnlag i 
jorda, i kombinasjon med lav høyde over havet, gode lysforhold og godt lokalklima legger 
til rette for gode vekstforhold. Skogen langs E10 holder middels og høy bonitet. Det går 
flere skogsveger inn i området fra nærliggende fylkes- og kommunale veger. Det går også 
skogs- og gårdsveger under E10. 
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Virkninger i anleggsfase 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen vil hovedsakelig omfatte arealbeslag i forbindelse med 
utbedring av eksisterende veg, samt anleggelser av riggområder, utfartsparkering, 
kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, nye krys og av kjørsler, nye lokalveger og 
massedeponier. 
 
Beslag av jordbruksressurser vil medføre reduksjon i jordbruksproduksjon. Skog vil i større 
grad bli ryddet i anleggsfasen. Enkelte adkomstveger mellom jordbruksareal og 
adkomstveger til skog og utmark vil kunne bli midlertidig avskåret i anleggsfasen. 
 
Avlastet veg 
Ingen veger vil bli avlastet i forbindelse med tiltak på parsell 13. 
 
Virkninger i driftsfase 
Dersom areal innenfor det definerte planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 38,5 daa 
fulldyrka jord, 23,7 daa overflatedyrket jord og ca. 8,2 daa med areal registrert som 
innmarksbeite bli omdisponert. Videre kan ca. 300 daa med potensiell dyrkbar jord bli 
omdisponert. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med de nasjonale og 
regionale målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. Planlagte tiltak vil i liten 
grad medføre oppsplittelse eller barrieredannelse. Arealene blir hovedsakelig redusert. 
Adkomst til skogsveger/kjøretraséer til skog ivaretas. Ny veg vil beslaglegge områder hvor 
det forekommer skog av høy og middels bonitet, inkludert granplantefelt.  
 
Fire massedeponier er planlagt innenfor planområdet i Skånland kommune. Deponiene 
(D24, D25, D26 og D27) vil hovedsakelig medføre beslag av skog. D24 vil beslaglegge 
impediment skogmark, mens D26 vil beslaglegge løvskog av middels og lav bonitet. D25 
vil beslaglegge løvskog og barskog av middels bonitet, løvskog av høy bonitet og ca. 4,5 
daa med overflatedyrket jord. Deponi D27 vil beslaglegge ca. 0,3 daa med fulldyrket jord, 
samt løvskog av middels bonitet.  
 
Tabell 1-6 Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Skånland. 

Skånland kommune 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
13-1 Stor Middels 

negativt 
Middels negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere konsekvens 
13-2 Stor Middels 

negativt 
Middels negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere konsekvens 
13-3 Middels Lite negativt Liten negativ  
13-4 Middels Middels 

negativt 
Middels negativ  

13-5 Middels 
til stor 

Middels 
negativt 

Middels negativ  

13-6 Liten Lite negativt Liten negativ  
14-1 Middels 

til stor 
Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

14-2 Stor Middels 
negativt 

Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

14-3 Middels Middels 
negativt 

Middels negativ  
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14-4 Middels 
til stor 

Middels 
negativt 

Middels negativ  

14-5 Liten til 
middels 

Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

Samlet konsekvens Skånland kommune Middels negativ  

 
Samlet vil konsekvensgraden være middels negativ for naturressurser i Skånland 
kommune.  
 
Avbøtende tiltak 
Anleggelse av deponi på jordbruksjord bør unngås. I den grad det er mulig, innenfor 
planområdet, bør beslag av dyrka jord unngås. For alle jordbruksareal hvor fulldyrket jord 
eller overflatedyrket jord beslaglegges skal jord ivaretas og mellomlagres under 
anleggsperioden. Dersom det er mulig skal jorda tilbakeføres. Dersom det ikke er 
hensiktsmessig kan jorda brukes andre plasser, evt. til oppdyrking av nye jordbruksarealer. 
I den grad det er mulig bør hensynet til produktiv skog hensynstas ved anleggelse av ny 
veg. Skogen i området er god og beslag vil være negativt. Statens vegvesen bør inngå 
dialog med grunneier/ kommune i forbindelse med utforming av nye adkomstveger fra og 
under ny veg. 

1.7 Evenes kommune 
Verdier 
Planområdet går hovedsakelig gjennom jordbrukslandskap og skogområder. Det finnes 
flere større jordbruksarealer på strekningen, spesielt er Evenesmarka, Dragvik og dels 
Lenvika store og viktige jordbruksområder. Det finnes også spredte forekomster av 
jordbruksareal av betydning, som ved Osvatnet. I tillegg til eksisterende jordbruksarealer, 
finnes det innenfor planområdet areal som har potensial for oppdyrking til fulldyrket jord. 
Skogressursene på strekningen inkluderer flere sammenhengende areal med skog av høy 
og middels bonitet, hovedsakelig løvskog. Også skog av lavere bonitet forekommer.  
 
Virkninger i anleggsfase 
Fra kommunegrense Skånland og til Osvatnet følger ny veg eksisterende E10. Her vil 
eksisterende veg hovedsakelig utvides og oppgraderes. Fra Osvatnet til Bogen vil ny veg 
delvis gå i dagen over eksisterende og ved Dragvik er ny veg planlagt i tunnel. Fra Bogen 
vil ny veg bli lagt i tunnel til Lenvika. Ny veg i dagen vil gå over eksisterende veg til 
Snubbakollen. Herfra vil ny veg og eksisterende gå tilnærmet i samme trasé. I tillegg til ny 
trasé og tunnel, vil vegtekniske anlegg som riggområder, massedeponi, 
kollektivknutepunkt, avkjøringer, bruer, utbedring av kryss og nye lokalveger etableres.  
 
Tiltaket vil medføre reduksjon av produksjon på jordbruksarealer i forbindelse med beslag 
av jordbruksareal. Adkomstveger til jordbruksareal, skogareal og annen utmark vil bli 
midlertidig avskåret av planlagte anlegg i vegtrasé. Anleggsarbeid kan virke forstyrrende 
for beitedyr på innmark og utmark.  

Avlastet veg 
Det er planlagt et tiltak på avlastet veg, etablering av rundkjøring i kryss hvor fylkesveg 727 
møter E10. Rundkjøringen vil medføre beslag av myrområde og impediment skog. På deler 
av strekningen er det planlagt gang- og sykkelveg. Utover dette er det ikke planlagt 
arealbeslag i forbindelse med avlastet veg. 
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Virkninger i driftsfase 
Dersom areal innenfor det definerte planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 134 daa 
fulldyrka jord, 0 daa overflatedyrket jord og ca. 17,2 daa med areal registrert som 
innmarksbeite bli omdisponert. Videre kan ca. 443 daa med dyrkbar jord bli omdisponert. 
Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med de nasjonale og regionale 
målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. Planlagte tiltak vil i noen grad 
medføre oppsplittelse eller barrieredannelse. Arealene blir hovedsakelig redusert. Adkomst 
til skogsveger/kjøretraséer til skog ivaretas. Ny veg vil beslaglegge områder hvor det 
forekommer skog av høy og middels bonitet, inkludert granplantefelt.  
 
To massedeponier er planlagt i Evenes kommune. Massedeponiene vil beslaglegge 
jordbruksareal i noen grad. Deponiene vil beslaglegge skog av høy, middels og lavere 
bonitetsgrad.  
 
Tabell 1-7 Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Evenes kommune. 

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

til stor 
Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

15-2 Middels Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

15-3 Liten til 
middels 

Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

15-4 Middels 
til stor 

Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

15-5 Stor Intet Ubetydelig  
15-6 Stor Middels til stort 

negativt 
Middels til stor 

negativ 
Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

15-7 Stor Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

15-8 Stor Middels til stort 
negativt 

Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

15-9 Liten Lite til middels 
negativt 

Liten negativ  

15-10 Liten Liten til 
middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

16-1 Stor Middels 
negativ 

Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

16-2 Middels Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

 

16-3 Middels Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

 

16-4 Liten Liten til 
middels 
negativt 

Liten negativ  

16-5 Liten Lite negativt Liten negativt til 
ubetydelig 

 

17-1 Stor Intet Ubetydelig  
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17-2 Stor Middels 
negativt 

Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

17-3 Middels Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

17-4 Middels Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

17-5 Liten Lite til middels 
negativt 

Liten negativ  

17-6 Liten Intet Ubetydelig  
Samlet konsekvens Evenes kommune Middels negativ  

 
Samlet vil planlagte tiltak gi middels negativ konsekvens for naturressurser i Evenes 
kommune.  
 
Avbøtende tiltak 
Anleggelse av deponi på jordbruksjord bør unngås. I den grad det er mulig bør beslag av 
dyrka jord unngås. Tiltak som medfører oppsplittelse av og barrieredannelse mellom 
jordbruksareal bør unngås. Dersom det ikke lar seg gjøre, bør Statens vegvesen sammen 
med berørt grunneier/jordbruker finne løsninger for tilgang/adkomster til 
jordbruksressurser, for eksempel nye underganger/kulverter. For alle jordbruksareal hvor 
fulldyrket jord eller overflatedyrket jord beslaglegges skal jord ivaretas og mellomlagres 
under anleggsperioden. Dersom det er mulig skal jorda tilbakeføres. Dersom det ikke er 
hensiktsmessig å tilbakeføre jord, kan jorda brukes andre plasser, evt. til oppdyrking av 
nye jordbruksarealer. 

Områder som brukes til utmarksbeite, og innmarksbeite, skal hensynstas ved anleggelse 
av ny veg. Det skal etableres vern for å unngå at dyr tar seg inn på vegbane. Etablering av 
underganger/kulverter eller overganger kan vurderes. Disse kan ses i sammenheng med 
skogdrift og jordbruk.  

2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og formål 

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.  
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2.2 Innhold og avgrensning 

Planprogrammet er fastsatt av kommunal og moderniseringsdepartementet med krav om 
konsekvensutredning. Formålet med konsekvensutredning er å frembringe kunnskap om 
ressurser i undersøkelsesområdet og influensområdet, samt å belyse hvordan planlagte 
tiltak vil påvirke disse ressursene.  

Fem «ikke-prissatte» konsekvensutredningstema skal belyses i forbindelse med 
reguleringsplanen og KU. Disse er landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, 
kulturmiljø og naturressurser. Naturressurser er delt mellom reindrift og andre 
naturressurser. Sweco Norge AS er engasjert for å gjennomføre utredning for tre av disse 
temaene. Denne rapporten omhandler konsekvensutredning for fagtema naturressurser 
med hovedvekt på landbruk. Reindrift er vurdert separat i egen fagrapport.   

Naturresurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 
ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet ses i 
et ressursperspektiv. Konsekvensutredningen for fagtema naturressurser omhandler ikke 
egenverdier eller opplevelsesverdien for mennesket i forhold til naturelementene som blir 
skildret. Disse forholdene er beskrevet i fagrapportene for naturmiljø, landskap og nærmiljø 
og friluftsliv. Den økonomiske utnyttelsen av ressursene er heller ikke et tema i denne 
utredningen. 

3 Definisjon av tema og influensområde 

3.1 Planprogram og andre merknader 

I fastsatt planprogram for Hålogalandsvegen er konsekvenstemaet naturressurser definert 
etter Håndbok V712. Konsekvensanalyse av landbruk og reindrift er spesifikt beskrevet. 
Reindrift er vurdert i en egen fagrapport.  

For landbruk er følgende oppgaver beskrevet i fastsatt planprogram: 

«Ved omdisponering av dyrka jord skal følgende foreligge: 

- Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som foreslås omdisponert.  

- En vurdering av hvorvidt dette er forenelig med nasjonale og regionale mål vedrørende 
jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av fremtidig matproduksjon. 

Foreløpig er Lenvika og Dragvik i Evenes og Hårvik – Kongsvik områder som det er viktig 
å ta hensyn til jordbruksinteresser. Traseer i bakkant av jordbruksarealer kan være en 
mulighet».  

Denne fagrapporten er utarbeidet med sikte på å oppfylle kravene i planprogrammet. 
Landbruksressurser blir fremhevet da dette temaet er vektlagt i vedtatt planprogram. Det 
er bl.a. laget et arealregnskap for jordbruksareal som blir påvirket ved gjennomføring av 
planlagte tiltak.  

Utover landbruk er enkelte andre naturressurser (se tabell 4-1) vurdert og inkludert, basert 
på høringsuttalelser, forprosjekt, planprogram og informasjon fra offentlige databaser.  
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3.2 Avgrensing av plan- og influensområdet 

Statens vegvesen har gjennom planprogrammet definert et planområde. Statens vegvesen 
har avgrenset planområdet i 17 parseller, i 7 kommuner. Planområdet ble revidert i 2016 
og er noe redusert i forhold til det opprinnelige.  

Influensområdet er det området hvor de planlagte tiltakene kan ha innvirkning. Det må alltid 
vurderes ut fra direkte og indirekte påvirkning og konsekvenser og influensområdet vil som 
regel være større enn avgrensningen til selve tiltaket.  

Størrelsen på influensområdet varierer fra fagtema til fagtema. Influensområdet for tema 
landbruk (skogbruk, jordbruk og utmarksbeite) ligger i dette prosjektet hovedsakelig 
innenfor arealet definert som planområdet. Planområdet fanger i stor grad opp nærliggende 
landbruksressurser som kan bli påvirket av planlagt tiltak. I de tilfeller hvor tiltaket kan 
påvirke ressurser utenfor planområdet blir dette belyst. Dette gjelder i stor grad skog- og 
mineralressurser.  

4 Metode og kunnskapsgrunnlag 
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i planområdet (figur 6-1 og figur 6-2), 
anleggstekniske planer definert og beskrevet av Statens vegvesen, inkludert permanente 
og midlertidige arealbeslag (se tabell 6-1 og tabell 6-2). Det er gjennomført en 
verdivurdering av naturressurser innenfor hver vegparsell. Videre vurderes omfanget og 
konsekvensen de planlagte tiltakene vil ha for naturressursene i planområdet.  

Metodikk fra Håndbok V712 (Statens vegvesen, 2014) er lagt til grunn for 
konsekvensutredningen.  

4.1 Kunnskapsgrunnlag 

Verdivurderinger er gjort med utgangspunkt i egen befaring av området (16. - 17. 
september 2015), tidligere utredninger, silingsrapport fra Statens vegvesen, KVU, 
merknadsbehandling for planprogram (høringsuttalelser), offentlige databaser, samt 
informasjon fra lokale og regionale myndigheter og andre ressurspersoner.  

4.2 Vurdering av datakvalitet 

Konseptvalgutredning (KVU), silingsrapport og annet forarbeid på fagtema naturressurser 
er noe tynt og gir generelt lite informasjon om kjente verdier og utfordringer i planområdet. 
Informasjon fra kommuner, høringsuttalelser, offentlige databaser og befaring i 
planområdet har økt informasjonsgrunnlaget til et godt nivå. 

Informasjon om jordsmonn i offentlige databaser er tilgjengelig for deler av planområdet i 
Evenes kommune. Utover dette foreligger det ikke informasjon om jordsmonn i 
planområdet. Data om markslag er for mesteparten av planområdet ikke oppdatert.  
Vurderinger av landbruk er derfor i stor grad basert seg på egen befaring, informasjon fra 
kommuner og bruk av ortofoto, samt data fra NIBIO. Alle kommuner, utenom Evenes, har 
vært delaktige i formidling av informasjon om jord- og skogbruksressurser, samt andre 
naturressurser i de aktuelle planområdene.  
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Det foreligger lite informasjon om sjøarealer hvor det er planlagt midlertidig og permanent 
massedeponi i Fiskefjorden. Dette medfører noe usikkerhet knyttet til vurderinger. Egen 
utredning i forbindelse med deponi i Fiskefjorden gjennomføres av Statens vegvesen og 
skal presenteres i søknad til forurensningsmyndighet.  

4.3 Kriterier for verdivurdering 

I denne rapporten presenteres først og fremst naturressurser knyttet til landbruk da dette 
temaet ble fremhevet som viktig, sammen med reindrift, i planprogrammet. Reindrift er 
vurdert i egen fagrapport. Naturressursene kartlegges og verdivurderes. I noen grad er 
vannressurser, mineral- og geoforekomster og fiskeri og havbruk verdivurdert.  

Innenfor hver parsell finnes det flere naturressursforekomster av forskjellig størrelse og 
utbredelse. En naturressurs kan for eksempel være et fulldyrka jordbruksareal, et 
overflatedyrket jordbruksareal, et skogsareal eller et masseuttak/ mineralforekomst.  

Hver naturressurs som er kartlagt, er gitt en verdi og verdien er begrunnet. Kriterier for 
verdivurdering følger tabell 6.18 og 6.19 fra Håndbok V712 (Statens vegvesen, 2014) 
gjengitt i tabell 4-1 og tabell 4-2. I verdisettingen kan også lokalt og regionalt viktige 
naturressurser gis stor verdi ut fra lokale forhold. I de tilfeller hvor det registreres ressurser 
av stor verdi (etter metodikk i Håndbok V712), for eksempel et fulldyrket jordbruksareal 
over 15 daa, vil ikke dette nødvendigvis bety at delområdet har stor verdi for jordbruk i 
området. Naturressursene må ses i en større sammenheng.  

Verdien angis på en glidende skala som vist under. 

 
Figur 4-1 skala for verdivurdering (Kilde: Statens vegvesen, Håndbok V712).  
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Tabell 4-1 Kriterier for verdisetting av naturressurser (Kilde: Statens vegvesen, Håndbok V712) 
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Tabell 4-2 Bedømmelse av verdi for jordbruksareal (Kilde: Statens vegvesen, Håndbok V712).  

 
Alle verdivurderingene er kartfestet i et verdikart og begrunnet i denne rapporten. 
Naturressursene som er vurdert, er nummerert i verdikart og oppsummert i egen tabell for 
hver parsell. Verdikartet følger fargeskala definert i Håndbok V712. 

Verdikartet dekker, for tema landbruk (jordbruk, utmarksbeite og skogbruk) og andre 
naturressurser som for eksempel masseuttak, i stor grad planområdet som er definert av 
Statens vegvesen. I de tilfeller hvor verdifulle områder utenfor planområdet er vurdert som 
relevante, vises disse også i kart. Dette gjelder for eksempel hvor planområdet berører 
deler av et større areal med en registrert naturressurs. For naturressurser som er enkle å 
avgrense på grunn av en begrenset størrelse (et jordbruksområde, et mindre plantefelt, 
etc.) vil det være naturlig å vise hele arealet. Der planområdet berører naturressurser med 
stor utstrekning vises deler av arealet. Dette er en skjønnsvurdering.  

4.4 Omfang 

Omfangsvurderingen er et uttrykk for tiltakets påvirkning på det enkelte delområdet og de 
aktuelle naturressursene innenfor hvert delområde. Påvirkningene av de planlagte tiltakene 
kan være positive eller negative og skal vurderes i forhold til nullalternativet (kapp. 7). 
Omfanget vurderes etter en glidende skala som går fra stort negativt til stort positivt omfang 
(se figur 4-2).  

 
Figur 4-2 Skala for vurdering av omfang (Kilde: Statens vegvesen, Håndbok V712).  

Omfanget vurderes etter den effekten tiltaket vil ha på naturressurser, for eksempel 
fragmentering av jordbruksareal. Arealbeslaget av de ulike registrerte naturressursene skal 
oppgis der det er formålstjenlig. For jordbruk skal det spesielt oppgis arealbeslag og 
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hvorvidt tiltakene påvirker større sammenhengende jordbruksområder eller enkelte spredte 
områder. Tiltakets effekt for endring i omfang og / eller kvalitet begrunnes.  
 
Veg, vegskråning, nærliggende riggområder, planlagte massedeponi, m.m. vurderes etter 
illustrasjoner og beskrivelser fra Statens vegvesen. 

4.5 Konsekvens 

Tiltakets konsekvens uttrykkes som en funksjon av verdien til influensområdet og tiltakets 
grad av påvirkning. Konsekvensen for hvert delområde fremkommer ved å sammenholde 
verdivurderingen med omfangsvurderingen. Se figur 4-3 (konsekvensvifta) for illustrasjon 
av metode.  

 
Figur 4-3 Vurdering av konsekvens uttrykket som funksjon av verdien til området og tiltakets grad av 
påvirkning (Kilde: Statens vegvesen, Håndbok V712).  

4.6 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak blir foreslått der dette anses som formålstjenlig. Avbøtende tiltak kan for 
eksempel være justering av fysiske tiltak eller andre tiltak som kan dempe tiltakets negative 
omfang. Effekten av avbøtende tiltak holdes utenfor selve konsekvensvurderingen, men 
det redegjøres for hvordan de avbøtende tiltakene kan endre konsekvensgraden for de 
aktuelle tiltakene i et eget delkapittel for hver parsell.  
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5 Overordnet beskrivelse og mål for landbruk 
Planområdet 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). 
Planområdet og planlagt vegstrekning er ca. 160 km lang og går gjennom store områder 
med mye natur, med varierende grad av menneskelig påvirkning. I tillegg til naturområder, 
er flere områder opparbeidet eller tilrettelagt for landbruk, og/eller andre primærnæringer 
hvor naturressursene blir utnyttet i varierende grad og intensivitet. Næringsarealene 
varierer i størrelse, omfang, produktivitet og bruk.  

Majoriteten av registrert utnyttete naturressurser i områder ligger i nærheten av kysten og 
i nærheten av dagens vegnett, noe som er naturlig i denne delen av landet der høye fjell 
og vanskelig terreng ikke tilrettelegger for store arealekspensjoner. 

De fleste naturressursene i tiltakets influensområde er knyttet til landbruk, jordbruk og 
skogbruk, samt fiskeri. Dette er næringer som har dannet grunnlaget for bosetningen langs 
kysten. Andre naturressurser er knyttet opp mot kraftproduksjon, oppdrettsnæringen og 
havbruk, og mineral- og masseuttak.   

Det foreligger et nasjonalt mål om å holde omdisponering av dyrket jord under 6000 dekar 
per år, jf. «St. Meld. 9 (2011 – 2012) Landbruks- og jordpolitikken». I 2015 vedtok Stortinget 
et mål om at nedbygging av matjord skal ned til 4000 mål årlig før 2020. Med dyrket jord 
menes fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite (se tabell 5-1 for nærmere 
beskrivelse). Omdisponering av jord i Norge har ligget på ca. 6000 dekar per år, de siste 
årene. Over 350 000 dekar dyrket jord har blitt omdisponert de siste 40 årene. I 
jordvernstrategi for Nordland fylke er det et mål om at tap av dyrket jord skal være under 
400 dekar hvert år i perioden 2011 – 2020. De siste årene har omdisponeringen vært 
høyere. Det finnes ikke noen tilsvarende tallfesting i regional landbruksplan for Troms 2014 
- 2025.  

Fylkesmannen i henholdsvis Troms og Nordland har kommet med innspill til 
planprogrammet. Fylkesmannen i Troms påpeker at konsekvensutredningen må belyse 
avbøtende tiltak for å ivareta jordvern og hensyn til fremtidig landbruksdrift på tvers av 
eiendomsgrenser og uavhengig av dagens drift. Utredningen må belyse behov for 
underganger, samleveger, markaavkjøringer og adkomst tilpasset driftsbehov og berørt 
ressursgrunnlag for eiendommer og bygdelag. Deponier, anleggsområder, riggplasser og 
anleggsveger (både permanente og midlertidige) skal angis i reguleringsplan og 
konsekvensutredning. Fylkesmannen i Nordland påpeker at traseer fortrinnsvis bør gå i 
utkanten av jordbruksarealer, og ikke tvers over dem. Dersom et trasevalg innebærer større 
inngrep i jordbruksområder i form av samleveger, vil dette få store negative konsekvenser 
for landbruket. Fylkesmannen i Nordland ber om at tall for berørt jordbruksareal blir 
presentert i konsekvensutredning og at konsekvensutredningen beskriver hvorvidt 
planlagte tiltak i er forenelige med nasjonale eller regionale mål vedrørende jordvern, 
produksjonsøkning innen landbruk og sikring av fremtidig matproduksjon.  
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Tabell 5-1 Definisjon av fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite basert på metodikk fra 
NIBIO. Kilde: AR5 Klassifikasjonssystem (2014).  

Jordbruksareal Beskrivelse 

Fulldyrket jord Jordbruksareal som er dyrket til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til 
åkervekster eller ting eng, og som kan fornyes ved pløying. 

Overflatedyrket jord Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at 
maskinell høsting er mulig. 

Innmarksbeite Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes 
maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekket av godkjente 
gressarter eller beitetålende urter. 
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6 Kort beskrivelse av tiltaket 

6.1 Beskrivelse av planlagte tiltak 
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 riksveg 85, utvidelse av eksisterende og anleggelse av 
ny E10, samt utvidelse av eksisterende og anleggelse av ny riksveg 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.  

 
Figur 6-1 Hålogalandsvegen, oversiktskart for parsellene 1 – 9. Kilde: Statens vegvesen. 
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Figur 6-2 Hålogalandsvegen, oversiktskart for parsellene 10 – 17. Kilde: Statens vegvesen.  

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 
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Figur 6-3 Hålogalandsvegen, parsell 1, Sortland kommune. 

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 
begyggelsen 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.  
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• GS veg fra Viltkroa via undergang til kollektivknutepunkt i Langvassbukt. 

Ingen tiltak på avlastet veg 
 

 
Figur 6-4 Hålogalandsvegen, parsell 2, Kvæfjord kommune. 

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 
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• 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. 

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 Fv85. 
• 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 Fv85 til fritidseiendommer vest for Botnelva.   
•  Ny avkjørsel/ driftsavkjørsel til fritidsboliger og gård i Kanstadbotn. 
• Ny bru over Botnelva i Kanstadbotn, benyttes som interimsbru. 
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• 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 Fv85. 
• Riggområde i området for kollektivknutepunkt. 

 

 
Figur 6-6 Hålogalandsvegen, parsell 4, Lødingen kommune. 

Tabell 6-5 Tiltaksbeskrivelse parsell 5, Lødingen/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. 
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Figur 6-7 Hålogalandsvegen, parsell 5, Lødingen og Tjeldsund kommuner. 

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. 
• 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 
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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 Fv85 i bru over Dalelva med påkobling på østsiden av ny 
E10 Fiskefjord 

• Utfartsparkering på begge sider av Daleva tilknyttet sti og friluftsområder 
• 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. 
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• Bussholdeplass for skolebuss ved Kongsvik skole. 
• Riggområde/ midlertidig deponi: Tunellpåhugg Å ved Sæter. 
• Stopplomme og teknisk bygg etableres tilknyttet tunellpåhugg Å. 
• 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 

friluftsområder og muligheter til utfartsparkering i Hårvik. 
Avlastet veg omklassifiseres 

 

 
Figur 6-11 Hålogalandsvegen, parsell 9, Tjeldsund kommune. 
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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 
• 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.  
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Figur 6-12 Hålogalandsvegen, parsell 10, Harstad kommune. 

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. 
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Figur 6-13 Hålogalandsvegen, parsell 11, Harstad kommune. 

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 Fv4. 

• 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). 
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• 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. 

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. 
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• 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.  
 

 
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. 
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• 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. 
 

 
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. 
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• 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. 
• Busslommer Evenesmark, Kvitblikk, Osmark og Osvatnet. 

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

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

 
Figur 6-18 Hålogalandsvegen, 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. 
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• 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. 
• 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 utgjøre i planområdet vil variere mellom de 
forskjellige parsellene. Aktuelle deponi er belyst i tabell 6-1. 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 og i vedtatt alternativ for prosjekt Hålogalandsvegen: 
Tabell 7-1 Inkluderte tiltak (tall i mill. NOK).  

Fortausplater Rv85 Sortlandsbrua Statlige 
midler 

Annet 
(bompenger) 

Sum 

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

 

Inngår ikke i dette prosjektet: 

De 2 store bruene Tjeldsund bru og Sortlandsbrua samt Sigerfjordtunellen 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 Sigerfjordtunellen skal regnes som 
oppgradert i tråd med tunnelsikkerhetsforskriften både i nullalternativet og i vedtatt 
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alternativ. Det skal ikke medregnes breddeutvidelse av hverken bruene eller 
Sigerfjordtunellen.  
 
Begge de store bruene og Sigerfjordtunellen 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, for. 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 

Planområdet for Sortland kommune utgjør parsell 1. Parsellen strekker seg fra 
Sigerfjordskrysset til kommunegrensen Kvæfjord og følger rv.85.  

8.1.1 Parsell 1 Sigerfjord – kommunegrense Kvæfjord 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
 
Landbruksressurser 
 
Planområdet til parsell 1 grenser til areal som i dag benyttes til jordbruk ved eiendom 
gnr./bnr. 3/90, 3/34 på Sigerfjord og bl.a. eiendom 3/92 ved Moen vest for 
Kjerringnesdalsvatnet. Arealene består av jord som er fulldyrket, overflatedyrket og areal 
som er registrert som innmarksbeite. Langs eksisterende riksveg, omtrent langs hele 
parsellen, finnes det arealer som egner seg for oppdyrkning til fulldyrket jord. Utenfor 
planområdet, spesielt sør for Kjerringneselva finnes det store områder med dyrket mark. 
Disse er ikke vurdert. 
 
I og rundt planområdet finnes skogsareal bestående av skog av liten og middels bonitet, 
samt ikke-produktiv skog (impediment skog). De største sammenhengende arealene med 
skog av middels bonitet i nærhet til planområdet ligger ovenfor riksvegen ved Kjerringnes 
og sør og øst for Kjerringnesdalsvatnet. Det finnes flere plantefelt av gran på disse 
arealene. Ved eiendom 3/8 går en skogsveg opp mot høyden Kollen. Fra Moen og 
Langbakken går skogsveg/traktorveg inn i terrenget. Vegen brukes bl.a. til uttak av skog.  
 
Driftsforholdene varierer en del da tilgangen til skogressursene varierer, på grunn av 
terrenget.  I planområdet inngår også områder der det ikke finnes skog som drives og hvor 
utmarka er dominert av myr.  
 
Det finnes ingen registeringer av utmarksbeite i offentlige innsynsløsninger i eller i 
nærheten av planområdet. I følge Sortland kommune forekommer det ikke utmarksbeite 
for sau i dette området per dags dato.  
 
Andre naturressurser 
 
Mellom Kjerringnes og Kjerringnesdalsvatnet ligger en ca. 200 daa stor sand- og 
grusforekomst av breelvutforming. Forekomsten er gitt liten verdi i NGU sin innsynsløsning 
(NGU, 2016). Usikkerheten rundt avgrensningen er stor, og det er innenfor det store arealet 
tre mindre arealer med noe mer sikker avgrensning. Det eksisterer et uttak på eiendom 
3/7. Dette arealet ligger innenfor planområdet, men er ifølge kommunen lite i bruk. Tidligere 
masseuttak i området har blitt opparbeidet til dyrket mark.  
Tabell 8-1 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 1 Sigerfjordkrysset – 
kommunegrense Sortland. Nr. (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart.  

Parsell 1 Sigerfjord – kommunegrense Kvæfjord 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
1-1 Jordbruksareal på 

Sigerfjord 
Planområder grenser til/inngår i dyrket 
mark (grovforproduksjon) ved eiendom 

    Liten   Middels  Stor 
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3/90 og 3/34. Arealene inngår som en del 
av et større jordbruksområde med både 
fulldyrket og overflatedyrket jord og areal 
som brukes til innmarksbeite som har 
potensial for oppdyrkning. Jordkvaliteten 
er ikke kjent. De berørte arealene hører 
til jordbruksarealer som er under 15 daa i 
størrelse.   
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 
har jordbruksressursen middels verdi.  

               ▲ 
 
 
 
 

1-2 Jordbruksareal ved 
Moen vest for 
Kjerringnesdalsvatnet 

Planområdet grenser til/ inngår i 
fulldyrket jord bl.a. ved eiendom gnr./bnr. 
3/92. I tillegg finnes det flere mindre 
arealer med fulldyrket jord i nærheten av 
eksisterende veg. De berørte arealene 
inngår i jordbruksjord med størrelse 
under 15 daa. Jordkvalitet er ikke kjent.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 
har jordbruksressursen middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

 
               ▲ 
 

1-3 Skogressurser i 
Kjerringsdalen nord 
for Rv. 85 

Større sammenhengende områder med 
skog av middels og liten bonitet. 
Planområdet berører mindre areal. 
Varierende driftsforhold. Blant annet 
skogsveg/kjøretrase.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 
har skogressursen liten til middels verdi.  

    Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 
 
 
 

1-4 Skogressurser i 
Kjerringsdalen, sør 
for Rv. 85 

Skog av lav og middels bonitet inngår i 
planområdet sør for Rv. 85 bl.a. ved 
Kjerringnesdalsvatnet. Varierende 
driftsforhold. Blant annet 
skogsveg/kjøretrase. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 
har skogressursen liten til middels verdi. 

    Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 
 
 
 

1-5 Sand- og 
grusforekomster i 
Sigerfjord / 
Kjerringnesdalen 

Planområdet inngår i et større areal (ca. 
200 dekar) med sand- og 
grusforekomster.  
 
Basert på verdivurderinger gjennomført 
av NGU, samt metodikk fra Håndbok 
V712 har mineralressursen liten verdi. 

    Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 
 
 
 

1-6 Skog av lav bonitet og 
andre utmarksareal 

Skogen langs riksveg 85 består i stor 
grad av skog av lav bonitet eller 
impediment skog og andre utmarksareal. 
Det forekommer bl.a. en del myr og noe 
åpen fastmark langs strekningen. 
 
Basert på metodikk i Håndbok V712 
vurderes skog og utmark å ha liten verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
    ▲ 
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Figur 8-1 Verdikart parsell 1 i Sortland kommune. Nummerering stemmer overens med tabell 8-1.

 

Figur 8-2 Verdikart for parsell 1 i Sortland kommune, sør for eksisterende tunnel. Nummerering stemmer 
overens med tabell 8-1. 
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Tabell 8-2 sammenstilling av verdi for parsell 1 

Parsell 1 Sigerfjordkrysset – kommunegrense Kvæfjord 
Delområde/element Verdi 
1-1 Jordbruksareal på Sigerfjord Middels 
1-2 Jordbruksareal ved Moen vest for Kjerringnesdalsvatnet Middels 
1-3 Skogbruksareal i Kjerringsdalen, nord for Rv. 85 Liten til middels 
1-4 Skogressurser i Kjerringsdalen, sør for Rv. 85 Liten til middels 
1-5 Sand- og grusforekomster i Sigerfjord / Kjerringnesdalen Liten 
1-6 Skog av lav bonitet og andre utmarksareal Liten 
Samlet verdivurdering  Liten til middels 

 
Samlet har parsell 1 liten til middels verdi for naturressurser for undersøkelsesområdet.  
 
Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen omfatter bl.a. utbedring av eksisterende veg, etablering 
av ny avkjørsel ved Kjerringneset, ny bru over Kjerringneselva, ny avkjørsel ved 
Kjerringnesdalsvatnet, etablering av avkjørsel øst av Kjerringnesdalsvatnet, etablering av 
massedeponier, anleggelse av riggområde og justering av kryss med fylkesveg 822. 

Anleggsfase 

Tiltaket i anleggsfasen vil i hovedsak berøre areal tilknyttet dagens riksveg 85, men også 
noe jordbruksareal. Etablering av midlertidige riggområder vil påvirke kjente naturressurser 
i noen grad, blant annet er rigg delvis planlagt på areal hvor det i dag forekommer 
overflatedyrket og fulldyrket jord, samt innmarksbeite. Også noe skogareal vil bli påvirket i 
form av arealbeslag. Skog vil måtte ryddes i forbindelse med etablering av riggområder. 
Riggområder er midlertidig og vil etter hvert bli tilbakeført i den grad det er mulig.  
 
Det forutsettes at uttak av skog utenfor anleggsområdet og drift på nærliggende 
jordbruksareal skal kunne gjennomføres i anleggsfasen.  
 
Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi liten til middels negativt omfang på 
naturressurser i parsell 1. 
 
Tiltak på avlastet veg 
Det er ingen veger som blir avlastet og/ eller nedklassifisert som følge av de planlagte 
tiltakene i parsell 1.  
 
Driftsfase 

Planlagte tiltak innebærer utbedring av eksisterende veg til bedre standard, som medfører 
utvidelse av vegen i forhold til eksisterende veg. Utvidelsen vil medføre noe beslag av 
utmark- og innmarksareal.  
 
Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser for fulldyrket jord, 
overflatedyrket jord, innmarksbeite og dyrkbar jord, basert på data fra NIBIO. Tabell 8-3 
viser estimert arealbeslag av jordbruksjord innenfor parsell 1. Arealregnskapet er basert 
plankart fra Statens vegvesen, hvor bl.a. veg, riggområder og deponiområder inngår. 
Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med de nasjonale og regionale 
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målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. Ca. 15,3 daa av registrert 
jordbruksjord er planlagt omdisponert. I tillegg vil ca. 116 daa med potensielt dyrkbar jord 
bli beslaglagt av planlagte tiltak. Planlagte tiltak vil i liten grad medføre oppsplitting av 
jordbruksareal. Arealene vil i stor grad bli redusert. Det forutsettes at drift av riggområder 
på jordbruksjord gjennomføres skånsomt og at arealene i ettertid kan brukes til jordbruk. 
Adkomst til skogsveger/kjøretraséer ivaretas fra planlagt ny veg. Skogressurser innenfor 
planområdet vil i svært liten grad bli påvirket av planlagt tiltak. I parsell 1 er det planlagt to 
massedeponier, henholdsvis ved Kjerringneset (D1) og ved avkjørsel øst for 
Kjerringnesdalsvatnet (D2). Deponi D1 vil medføre beslag av areal med kjente sand – og 
grusforekomster hvor det tidligere har blitt drevet masseuttak. Deponi vil medføre beslag 
av nesten hele det gamle masseuttaket og medføre problemer for fremtidig masseuttak. 
Etablering av massedeponi D2 vil medføre beslag av skog av lav og middels bonitet. 
Massedeponi vil endre skogmarkas evne til å produsere skog. Skogmarka har her også 
potensial for oppdyrking til fulldyrka jord.  

Verdi-, omfang- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-4. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi liten til middels negativ konsekvens på naturressurser.  
 
Tabell 8-3 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser i forbindelse med planlagte veganlegg i parsell 1. 
Estimatet er basert på plankart fra Statens vegvesen for parsell 1 i Sortland kommune. Riggområdenes 
Tallene er oppgitt i daa.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 1  9,2 2,4 3,7 166 

 
Tabell 8-4 Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet, for parsell 1.  

 Parsell 1 Sigerfjord - kommunegrense Kvæfjord 
Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
1-1 Middels Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere konsekvens 
1-2 Middels Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere konsekvens 
1-3 Liten til 

middels 
Intet Ubetydelig  

1-4 Liten til 
middels 

Intet Ubetydelig  

1-5 Liten Intet Ubetydelig  
1-6 Liten Intet Ubetydelig  
Samlet konsekvens vegparsell 1 Liten til middels 

negativ 
 

 

Forslag til avbøtende tiltak 
I de relativt få jordbruksarealene som forekommer i parsell 1, bør det i så stor grad det er 
mulig unngås beslag av jordbruksareal. Det bær tas særlig hensyn ved etablering av 
riggområder på jordbruksjord. Der jordbruksareal blir beslaglagt bør jordbruksjorda 
mellomlagres under anleggsperioden og tilbakeføres. I den grad det er mulig tilbakeføres 
jord til areal som blir berørt under anleggsdrifta, men som ikke blir varig skadet. Dersom 
dette ikke er formålstjenlig vil det være mulig å bruke jorda i andre jordbruksområder eller 
i forbindelse med oppdyrking av utmark. Statens vegvesen bør inngå dialog med berørte 
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grunneiere, eller eiere av eiendommer som blir berørt for å diskutere løsninger. Statens 
vegvesen bør passe på at avkjørsler til utmark ivaretas.  

Statens vegvesen bør inngå dialog med eier av det tidligere masseuttaket. I den grad det 
er hensiktsmessig kan deponiet etableres slik det er mulig med fremtidig drift av 
masseuttak, dog i noe mer begrenset grad.  

8.2 Kvæfjord kommune 

Planområdet i Kvæfjord kommune strekker seg fra kommunegrensen Sortland til 
kommunegrensen Lødingen. Strekningen er inndelt i to parseller, parsell 2 og 3. Parsell 2 
strekker seg fra kommunegrensen Sortland til Våtvoll, mens parsell 3 strekker seg fra 
tunnelpåhugg fra Våtvoll/Løbergsbukta til kommunegrense Lødingen. Parsellen følger 
hovedsakelig eksisterende riksveg 85 på hele strekningen, med noen unntak, bl.a. planlagt 
tunnel ved Våtvoll.  

8.2.1 Parsell 2 Kommunegrense Sortland - Våtvoll 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser 

De største jordbruksområdene innenfor parsell 2 ligger ved Våtvoll, og bare spredte 
forekomster finnes i resten av parsellen. Flere større utmarksarealer langs eksisterende 
veg, i hele parsellen, egner seg til oppdyrkning.  

Fra kommunegrensen Sortland til Langvassbukta er det generelt få jordbruksområder. Like 
øst for kommunegrensen til Sortland inngår jordbruksareal i planområdet. Her drives det 
bl.a. med geiter og produksjon av geitemelk. Gården har pr. 2016 ca. 100 geiter, og har 
planer om å øke antallet (Kvæfjord kommune). Fulldyrket jord og innmarksbeite er registrert 
på arealene. I tillegg forekommer det utmarksbeite. Langs Langvatnet finnes noen 
begrensede arealer med dyrka mark. Disse inngår i planområdet. I Langvassbukta finnes 
det flere jordbruksarealer, enkelte av disse inngår i planområdet.  

Fra Kobbenesset til Våtvoll inngår flere eiendommer med jordbruksareal i planområdet. 
Arealene har varierende størrelser. Ved Våtvoll finnes det et mer eller mindre 
sammenhengende jordbruksområder bestående av fulldyrket jord, overflatedyrket jord og 
innmarksbeite.  

I følge Kvæfjord kommune forekommer det ikke utmarksbeite på eiendommene eller på 
andre eiendommer langs planområdet, utover eiendommer benyttet til geitehold.  

På eiendom 19/2 og 19/16 ligger Fagerås Hjortefarm. Vegtraséen er planlagt gjennom 
disse eiendommene. Innenfor eiendommene finnes det arealer med fylldyrket jord. Flere 
av jordbruksarealene på strekningen fra Kobbeneset til Våtvoll brukes til produksjon til for 
hjorten.  

Skogressursene som inngår eller ligger tett på planområdet varierer i størrelse og bonitet. 
Flere plantefelt forekommer, men i begrenset størrelse og utbredelse. De eldste 
plantefeltene har blitt høstet over lengre tid. 
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Det finnes mye myr innenfor og i nærheten av planområdet.  Terrenget er flere plasser 
svært bratt, noe som setter begrensninger for skogdrift. Utenom enkelte eldre plantefelt, 
og noen begrensete løvskogarealer av middels bonitet, består skogen innenfor 
planområdet av lav bonitet eller impediment skog. Det finnes noen skogsveger/ 
kjøretraséer til utmark. Driftsforholdene er generelt utfordrende i planområdet.  

Det hentes ut en del løvskog for privat bruk eller for salg.  

Andre naturressurser 

Et begrenset areal er i NGU sine ressurskart over grus- og pukkressurser registrert i 
Langvassbukta. Avgrensningen er usikker. I dag er det ikke noe uttak her. Området består 
av dyrket mark, spredte boligforekomster og gårdsbruk. Forekomsten av NGU vurdert å ha 
liten verdi. Et grunnvannsborehull i fjell er registrert i NGU sine innsynsløsninger i 
Langvassbukt.  

Et begrenset areal er i NGU sine ressurskart over grus- og pukkressurser registrert ved 
Bømarka. I dag er det ikke noe uttak her. Området består i dag av dyrket mark og utmark. 
Forekomsten er av NGU vurdert til å ha liten verdi. Området er ikke vist i verdikart da det 
overlapper med jordbruksareal på Bøneset.  

Clemens kraft KS har fått konsesjon fra NVE til bygging av Våtvoll kraftverk med inntak i 
Våtvollelva og kraftstasjon på eiendom gnr./bnr. 19/2. Planlagt kraftstasjon og deler av 
vannveien ligger innenfor planområdet.  
Tabell 8-5 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 2, kommunegrense Sortland til 
Våtvoll. Nr. (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 2 Kommunegrense Sortland - Våtvoll 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
2-1 Jordbruksareal øst 

for 
kommunegrense 

Planområdet grenser til/berører dyrket mark 
(geitebruk) ved eiendom gnr./bnr. 17/1, 
17/4, 17/13 og 17/16. I tillegg er det registret 
dyrket mark langs Rv. 85 ved Langvatnet. 
Fulldyrket jord og innmarksbeite er bl.a. 
registret på flere areal.  
 
Flere areal inngår som en del av større 
fulldyrket område med en størrelse under 15 
daa. Jordkvaliteten er ikke kjent.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
jordbruksressursen middels verdi.  

    Liten   Middels  Stor 

 
              ▲ 
 
 
 
 

2-2 Plantefelt 
Langvassdalen 

Spredte granplantefelt med begrenset 
størrelse i Langvassdalen. Antatt middels til 
stor bonitet. Gode driftsforhold grunnet 
skogsveger/kjøretraséer.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
skogressursen liten til middels verdi 

Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 
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2-3  Skogressurser i 
Langvassdalen, 
nord for Rv 85. 

Skogareal med lav bonitet / impediment og 
vanskelige driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
skogressursen liten verdi.  

Liten   Middels  Stor 

    
▲ 
 

2-4 Jordbruksareal i 
Langvassbukta 

Planområdet grenser til/ berører eiendom 
gnr./bnr. 16/14 med fulldyrket areal. 
Arealene inngår som del av større fulldyrket 
areal med en størrelse under 15 daa. 
Jordkvalitet er ukjent.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
skogressursen middels verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

2-5 Jordbruksareal 
ved Bømarka 

Planområdet grenser til/ berører tre 
eiendommer (gnr./bnr. 18/1, 18/2 og 18/3) 
med fulldyrket jordbruksareal med en 
størrelse på til sammen over 15 daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
jordbruksressursen stor verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

2-6  Jordbruksareal 
ved eiendom 
gnr./bnr. 18/4 

Planområdet grenser til/ berører eiendom 
gnr./bnr. 18/4 med fulldyrket jordbruksareal 
med en størrelse på under 15 daa. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
jordbruksressursen middels verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

2-7 Jordbruksareal 
ved eiendom 
gnr./bnr. 18/6 

Planområdet grenser til/ berører eiendom 
gnr./bnr. 18/6 med fulldyrket jordbruksareal 
med en størrelse på under 15 daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
jordbruksressursen middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

2-8 Jordbruksareal 
ved Våtvoll 

Planområdet grenser til/ berører et større 
sammenhengende jordbruksområde hvor 
flere eiendommer inngår. 
Jordbruksarealene består hovedsakelig av 
fulldyrket areal, men også noe 
overflatedyrket areal inngår. 
Jordbruksarealene er større enn 15 daa. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
jordbruksressursen stor verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

2-9 Hjortefarm på 
eiendom gnr./bnr. 
19/2 og 19/16 

Fagerås hjortefarm inngår i planområdet.   
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursen middels til stor verdi som 
jordbruksressurs og dyrket jord. 

Liten   Middels  Stor 

     
                    ▲ 
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2-10 Sand- og 
grusforekomst i 
Langvassbukta 

En begrenset areal med sand- og 
grusforekomst med noe usikker 
avgrensning i Langvassbukta. Ingen kjent 
drift i dag.  
 
Basert på verdivurdering gjennomført av 
NGU, samt metodikk fra Håndbok V712 har 
mineralressursen liten verdi. 

Liten   Middels  Stor 

    
▲ 

2-11 Sand- og 
grusforekomst ved 
Bømarka 

Et begrenset areal av sand- og 
grusforekomst ved Bømarka. Ingen kjent 
drift i dag.  
 
Basert på verdivurdering gjennomført av 
NGU, samt metodikk fra Håndbok V712 har 
mineralressursen liten verdi.  

Liten   Middels  Stor 

     
▲ 

2-12 Våtvoll kraftverk Planområdet berører areal hvor Våtvoll 
kraftverk er planlagt. Kraftverket har fått 
konsesjon av NVE.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
planlagt kraftverket middels til stor verdi 
som naturressurs.  

Liten   Middels  Stor 

     
                    ▲ 

2-13 Skogressurser fra 
Kobbeneset til 
Våtvoll 

Generelt vanskelige driftsforhold. 
Varierende bonitet, men hovedsakelig lav/ 
impediment.   
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
skogressursen liten verdi.  

Liten   Middels  Stor 

     
▲ 

 

 
Figur 8-3 Verdikart for parsell 2 i Kvæfjord kommune for strekningen kommunegrense Sortland til 
Bømarka. Nummerering stemmer overens med tabell 8-5. 
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Figur 8-4 Verdikart for parsell 2 i Kvæfjord kommune for strekningen Bømarka – Våtvoll. Nummerering 
stemmer overens med tabell 8-5. 

Tabell 8-6 Sammenstilling av verdi for parsell 2 

Parsell 2 Kommunegrense Sortland - Våtvoll 
Delområde/element Verdi 
2-1 Jordbruksareal øst for kommunegrense Middels 
2-2 Plantefelt i Langvassdalen Liten til middels 
2-3 Skogbruksareal i Langvassdalen Liten 
2-4 Jordbruksareal i Langvassbukta Middels 
2-5 Jordbruksareal ved Bømarka Stor 
2-6 Jordbruksareal ved eiendom gnr./bnr. 18/4 Middels 
2-7 Jordbruksareal ved eiendom gnr./bnr. 18/6 Middels 
2-8 Jordbruksareal på Våtvoll Stor 
2-9 Fagerås Hjortefarm Middels til stor 
2-10 Sand- og grusforekomst i Langvassbukta Liten 
2-11 Sand- og grusforekomst ved Bømarka Liten 
2-12 Våtvoll kraftverk Stor 
2-13 Skogressurser fra Kobbeneset til Våtvoll Liten  
Samlet verdivurdering  Middels 

 
Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen omfatter bl.a. utbedring av eksisterende veg, anleggelse 
av ny veg ved Langvassbukta og fra Bømarka til Våtvoll, etablering av nye kryss, 
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kollektivknutepunkt, nye bruer, skredsikringstiltak, anleggsveger, deponier, riggområder, 
avkjørsler og gang- og sykkelveger.  

Anleggsfase 

I hovedsak berøres områder tilknyttet dagens Rv 85, men tiltaket vil også medføre beslag 
av utmark- og innmarksareal i forbindelse med utvidelse av veg. Ved Langsvassbukta, 
Bømarka og Våtvoll vil det bli gjennomført arbeider utenfor dagens trase. Arealbeslag av 
jordbruksjord og skog vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom arealene i stor grad 
bli permanent beslaglagt til veg, skråningsutslag, etc. Drift av jordbruksjord vil utgå på 
berørte areal i anleggsfasen, og vil bli redusert i etterkant ettersom flere av beslagene er 
permanente. Anleggsarbeid kan virke forstyrrende for dyr på innmarksbeite. Skog innenfor 
planområdet må ryddes i forbindelse med anleggsfasen. Det forutsettes at uttak av skog 
utenfor anleggsområdet og drift på nærliggende jordbruksareal skal kunne gjennomføres i 
anleggsfasen. 

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite til middels negativt omfang på 
naturressurser.  

Tiltak på avlastet veg 
Enkelte mindre strekninger i Langvassbukt, ved Bømarka og ved Våtvoll vil bli 
nedklassifisert til private veger til bruk for fastboende. Gjenværende partier av gammel veg 
blir fjernet.  

Driftsfase 

Planlagte tiltak innebærer utbedring av eksisterende veg til bedre standard. Dette medfører 
en utvidelse av dagens veg. Videre medfører vegplanene omlegging av veg og kryss i 
Langvassbukta, samt ny trase på oversiden av bebyggelse ved Bømarka og frem mot 
planlagt tunnelpåhugg på Våtvoll. Resterende vegtrase er planlagt overlappende eller 
svært nær eksisterende riksveg.  

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser, for fulldyrket jord, 
overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord, basert på data fra NIBIO.  Tabell 8-7 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen, hvor 
bl.a. veg, riggområder og deponiområder inngår. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er 
ikke forenelig med de nasjonale og regionale målene for reduksjon av omdisponering av 
jordbruksareal. Ca. 46,9 daa med registrert jordbruksjord er planlagt disponert i forbindelse 
med vegplaner. Videre vil ca. 297 daa med potensielt dyrkbar jord bli beslaglagt av 
planlagte tiltak.  
Tabell 8-7 Estimert arealbeslag (daa) av jordbruksressurser i forbindelse med planlagte anlegg i parsell 
2.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 2  38,1 6,1 2,7 297 

 

Planlagte tiltak vil for jordbruksarealer i Langvassdalen hovedsakelig medføre reduksjon 
av jordbruksjord, og ikke oppsplittelse eller barrieredannelser. Eksisterende veg fungerer 
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per dags dato som en barriere og nye vegplaner vil i stor grad bygge videre på eksisterende 
vegtrasé. Ny vegløsning ved Langvassbukta vil i liten grad påvirke jordbruksressurser.  

Omlegging av ny veg rundt eksisterende bebyggelse i Bømarka vil medføre reduksjon og 
oppsplitting av jordbruksareal. Adkomst til fulldyrket areal og innmarksbeite øst av 
Bømarka ivaretas fra planlagt ny veg.  Ny veg vil beslaglegge noe jordbruksareal ved 
Grasneset. Planlagt ny vegtrase sør for Grasneset, samt adkomstveger mellom ny veg og 
eksisterende riksveg vil medføre beslag av jordbruksareal, men vil i liten grad medføre 
oppsplittelse eller barrieredannelser. Unntaket er fulldyrka jordbruksareal hvor Fagerås 
hjortefarm i dag ligger. Veganlegget er planlagt gjennom arealet hjortefarmen disponerer. 
Ny veg vil medføre oppsplitting av, og barrieredannelse mellom jordbruksressurser, bl.a. 
fulldyrket jord, registrert i og rundt hjortefarmen. Planlagt ny veg vil ikke medføre store 
arealbeslag ved det store sammenhengende jordbruksarealet på Våtvoll da ny veg er 
planlagt i over eksisterende veg og hovedsakelig utenfor eksisterende jordbruksareal.  

I forbindelse med planlagte veganlegg vil det være nødvendig å rydde noe skog. I 
Langvassdalen vil hovedsakelig skog av lav bonitet og allerede ryddet areal bli beslaglagt. 
Granplantefeltene i Langvassdalen vil ikke bli påvirket av planlagte tiltak. 
Adkomstveg/kjøretrasé til plantefeltene vil bestå etter at ny veg er anlagt. Ny vegtrasé i 
Langvassbukta vil i liten grad påvirke skog. Fra Langvassbukta til Våtvoll vil ny vegtrasé i 
liten grad påvirke eller beslaglegge skog av høy bonitet. Vegen vil hovedsakelig bli lagt 
utenom de få plantefeltene som er registrert på strekningen. Noe skog av lav og middels 
bonitet vil bli beslaglagt, men hovedsakelig er veg planlagt gjennom utmark bestående av 
myr og impediment skog/ åpen fastmark. Kjøretraséer til utmark vil bli ivaretatt ved 
anleggelse av ny veg.  

Det er planlagt ett massedeponier i parsell 2 (D3). Deponiet ligger på Våtvoll. Det er 
planlagt å deponere ca. 75 000 m2 stein. Deponi D3 vil medføre beslag av fulldyrket jord i 
og rundt areal brukt til hjortefarm. Deponi vil i tillegg medføre beslag av skog, hovedsakelig 
impediment skog, og myrområder, men også mindre areal av skog med middels bonitet.  

Planlagte vegtiltak vil ikke medføre endringer i elva hvor Clemens kraft AS har fått 
vassdragskonsesjon til å bygge Våtvoll kraftverk, og vil derfor ikke ha noen betydning for 
kraftverket.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurderinger fremgår av tabell 8-8. Samlet forventes det at 
planlagte tiltak vil gi liten til middels negativ konsekvens for naturressurser.  
Tabell 8-8. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet, for planlagt 
veganlegg i parsell 2.  

 Parsell 2 kommunegrense Sortland - Våtvoll 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
2-1 Middels Middels 

negativt 
Middels negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere 
konsekvens 

2-2 Liten til 
middels 

Intet Ubetydelig  
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2-3 Liten Lite negativt Liten negativ til 
ubetydelig 

 

2-4 Middels Lite negativt Lite negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

2-5 Stor Middels 
negativt 

Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

2-6 Middels Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

2-7 Middels Lite til middels 
negativ 

Liten til middels 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

2-8 Stor Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

2-9 Middels til 
stor 

Stor negativt Stor negativ  

2-10 Liten Intet Ubetydelig  
2-11 Liten Intet  Ubetydelig  
2-12 Stor Intet Ubetydelig  
2-13 Liten  Lite negativt Liten negativ til 

ubetydelig 
 

Samlet konsekvens vegparsell 2 Liten til 
middels 
negativ 

 

 
Forslag til avbøtende tiltak 
For alle jordbruksareal hvor fulldyrket eller overflatedyrket jord er planlagt beslaglagt bør 
jord mellomlagres. Jorda kan så tilbakeføres til areal som kun blir midlertidig brukt i 
anleggsfasen. Dersom det ikke er hensiktsmessig å tilbakeføre jorda kan jorda bli tilkjørt til 
andre jordbruksområder eller brukt til oppdyrking av nye jordbruksareal. For jordbruksareal 
i Langvassdalen, like øst av kommunegrensen, bør det så langt det er mulig unngås beslag 
av jordbruksområder. Midlertidige riggområder eller mellomlagring av utstyr bør gjøres på 
allerede opparbeidet areal eller i utmark langs veg. For de små jordbruksarealene langs 
Langvatnet vil det trolig ikke være formålstjenlig å tilbakeføre jord etter endt anleggsdrift 
ettersom veganlegget i stor grad vil beslaglegge arealene permanent. Det bør inngås 
dialog med grunneiere for å finne løsninger for bruk av jordbruksjord.  

Det er viktig å passe på det ikke forekommer unødvendig beslag av jordbruksareal i 
Langvassbukta under anleggsfasen. Det bør inngås dialog med alle berørte grunneiere og 
jordbrukere på strekningen for å oppnå optimale løsninger og for fortsatt drift av jorda i 
driftsfase.  
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8.2.2 Parsell 3 Våtvoll – kommunegrense Lødingen 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser 

Det finnes ingen registrerte jordbruksarealer fra Våtvoll til kommunegrensen Lødingen 
innenfor det definerte planområdet. Fra Løbergsbukta til Gullesfjordbotn er terrenget langs 
eksisterende veg bratt. Det er registrert flere granplantefelt innenfor eller på grensen til 
planområdet, blant annet fra Karineset til Gullesfjordbotn. Plantefeltene varierer i størrelse 
og nærhet til veg. I tillegg til granplantefelt finnes det også naturlige forekomster av løvskog, 
hovedsakelig av lav og middels bonitet. Driftsforholdene for skogbruk er varierte. Fra 
Løbergsbukta til Gullesfjordbotn er driftsforholdene noe utfordrende. Fra Gullesfjordbotn til 
kommunegrense Lødingen er driftsforholdene bedre, men her er utmarksarealene i større 
grad impediment eller bestående av myr. Enkelte plantefelt finnes også her. I følge 
Kvæfjord kommune er plantefeltene i Gullesfjordbotn hogstmodne. Det har blitt tatt ut 
tømmer herfra i flere år. I følge Kvæfjord kommune forekommer det ikke noe utmarksbeite 
på strekningen.  

Andre naturressurser 

En stor grus- og pukkforekomst er registret i Gullesfjordbotn. Arealet dekker hele fjordbotn 
og et stykke inn i Sørdalen og Austerdalen. Forekomsten er vurdert å ha liten verdi av NGU. 
Det har tidligere blitt drevet masseuttak i Gullesfjordbotn i tilknytning til tidligere vegprosjekt.  

I Gullesfjorden er det registrert gytefelt for kysttorsk. Gytefeltet har nasjonal verdi. Det er i 
tillegg registrert oppvekst og beiteområder for torsk, samt passive fiskeplasser etter torsk 
sør i fjorden.  
Tabell 8-9 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 3, Våtvoll - Gullesfjordbotn. Nr. 
(kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 3  Våtvoll - kommunegrense Lødingen 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
3-1 Skogressurser fra 

Våtvoll til 
Gullesfjordbotn 

Varierte forekomster. Flere granplantefelt 
med varierende bonitet og forekomster av 
løvskog av liten og middels bonitet. Større 
forekomster av impediment skog/myr. 
Varierte driftsforhold.   
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
skogressursen liten til middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 
 

3-2 Sand- og 
grusforekomst i 
Gullesfjordbotn 

Areal av grus- og pukkforekomst ved 
Gullesfjordbotn. Ingen kjent drift i dag.  
 
Basert på verdivurderinger gjennomført av 
NGU, samt metodikk fra Håndbok V712 
har mineralressursen liten verdi. 

    Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 
 
 
 

3-3 Skogressurser fra 
Gullesfjordbotn til 
kommunegrense 

Skog av lav bonitet, myr og impediment 
skog.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
skogressurs liten verdi.  

Liten   Middels  Stor 

 
   ▲ 
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3-4 Fiskeriressurser i 
Gullesfjorden 

Nasjonalt viktig gytefelt for torsk er 
registrert i Gullesfjorden. Oppvekst og 
beiteområde for torsk er registrert sør i 
Gullesfjorden. Passive fiskeplasser er 
registrert sør i Gullesfjorden. 
 
Basert på metodikk i Håndbok V712 har 
fiskeressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

 
                        ▲ 
 

 

 
Figur 8-5 Verdikart for parsell 3 i Kvæfjord kommune på strekningen Våtvoll – kommunegrense Lødingen. 
Nummerering stemmer overens med tabell 8-9. 

Tabell 8-10 Sammenstilling av verdier for parsell 3 

Parsell 3 Våtvoll – kommunegrense Lødingen 
Delområde/element Verdi 
3-1 Skogressurser Liten til middels 
3-2 Sand- og grusforekomst i Gullesfjordbotn Liten 
3-3 Skogressurser fra Gullesfjordbotn til kommunegrense Liten 
3-4 Fiskeriressurser i Gullesfjorden Stor 
Samlet verdivurdering  Middels 

 
Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen omfatter bl.a. utvidelse og oppgradering av 
eksisterende veg, tunnel fra Våtvoll til Løbergsbukta, utfartsparkeringer, skredsikringstiltak, 
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avkjørsel til campingplass ved Gullesfjordbotn, ny bru over Lakså, kollektivknutepunkt, 
rasteplass, riggområde og massedeponi.  

Anleggsfase 

Tiltaket i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens RV 85 og E10. 
Arealbeslag på land vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom arealene i stor grad 
blir permanent beslaglagt i form av veg, skråningsutslag, fylling, etc. Skogarealer må 
ryddes i forbindelse med planlagte tiltak. Det forutsettes at uttak av skog utenfor 
anleggsområdet skal kunne gjennomføres i anleggsfasen, dersom dette er aktuelt.  
 
Utfylling i strandsone og fjord, i forbindelse med anleggelse av veg, vil kunne medføre 
spredning av finstoff og oppvirvling av sedimenter. Resipientkapasiteten i fjorden er stor og 
planlagte utfyllinger er relativt små. Masseutfylling vil beslaglegge areal i sjø og vil påvirke 
sjølevende organismer lokalt. Tiltakene vil ha liten betydning for nærliggende gyteområder 
for kysttorsk og lokale fiskerier i fjorden. Finstoffene vil fortynnes og vil sammen med 
sedimenter falle til bunns.  
 
Samlet forventes det at anleggsarbeidet vil gi lite negativt omfang på naturressurser.  
 
Tiltak på avlastet veg 
Avlastet vei mellom Våtvoll og Løbergsbukta vil bli omklassifisert til privat veg. Vegen vil 
etter omklassifisering kunne brukes til bl.a. uttak av skog.  

Driftsfase 

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser, basert på data fra 
NIBIO, for fulldyrket jord, overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord.  Tabell 8-11 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen. 
Planlagte tiltak vil ikke medføre beslaglegning av eksisterende jordbruksarealer, men vil 
medføre beslag av areal som potensialt kan oppdyrkes. Det er i hovedsak områder som i 
dag består av myr. Ca. 215 daa med potensielt dyrkbar jord vil bli beslaglagt dersom areal 
innenfor planområdet blir beslaglagt til vegformål. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord i 
parsell 3 er forenelig med de nasjonale og regionale målene mot reduksjon og 
omdisponering av jordbruksareal.  
Tabell 8-11 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagte veganlegg i 
parsell 3.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 3  0 0 0 214,8 

 

Planlagt riggområde i Løbergsbukta vil beslaglegge areal bestående av impediment skog. 
Det er hovedsakelig eksisterende vegskråninger og utmark nær eksisterende veg som vil 
bli påvirket i forbindelse med planlagte vegtiltak i parsell 3. Utmark som i dag består av 
skog av middels bonitet, samt skog av lavere bonitetsklasser blir beslaglagt i noen grad. 
Granplantefelt langs eksisterende veg vil i noen grad bli påvirket. Utover skog vil 
utmarksareal bestående av myr bli beslaglagt. Sand- og grusforekomst i Gullesfjordbotn vil 
i liten grad bli berørt av planlagt veg.  
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Planlagt arbeid i fjord, bl.a. i forbindelse med utfylling av steinmasser kan medføre 
spredning av finstoff fra steinmasser og medføre oppvirvling av sedimenter som spres i 
resipienten. Sedimentene kan være forurenset. Utfyllinger i sjø i parsell 3 vil være svært 
begrenset. Etter at sedimenter og finstoff har blitt tynnet ut i resipienten eller falt til bunns 
vil de ikke medføre problemer for fisk eller lokale fiskerier. Areal hvor vegfylling er planlagt 
påvirker ikke funksjonsområder for lokale fiskerier.  

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 veg og delvis i utfylling i fjorden. Deponiet vil medføre beslag av små arealer 
med løvskog på land langs eksisterende veg. Løvskogen har her liten verdi. Utfylling i sjø 
vil kunne medføre spredning av finstoff og spredning av sedimenter til resipienten og vil 
kunne påvirke sjølevende organismer i anleggsfasen. Deponiet vil ha liten påvirkning på 
gyteområder for kysttorsk, oppvekst og beiteområder eller kystnære fiskerier. Deponi D6 
er planlagt på tidligere masseuttak, samt på areal hvor det finnes granplantefelt i dag. 
Etablering av permanent massedeponi vil medføre opphør av skogdrift og fremtidig 
masseuttak. Deponi D7 vil beslaglegge myr og impediment skog.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-12. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi liten negativ konsekvens for naturressurser.  
Tabell 8-12. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet, for planlagt 
veganlegg i parsell 3.  

 Parsell 3 Våtvoll – kommunegrense Lødingen 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
3-1 Liten til 

middels 
Liten til 
middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

3-2 Liten Lite negativt Liten negativ til 
ubetydelig 

 

3-3 Liten Lite negativt Liten negativ til 
ubetydelig 

 

3-4 Stor Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

Samlet konsekvens vegparsell 3 Liten negativ  
 

Tabell 8-13 viser forventet samlet konsekvens for naturressurser i Kvæfjord kommune. 
Konsekvensen vurderes som liten til middels negativ.  
Tabell 8-13 Samlet konsekvens i Kvæfjord kommune for fagtema naturressurser. 

Konsekvens fagtema 
naturressurser 

Alternativ 0 Alternativ A 

Kvæfjord parsell 2 Ubetydelig Liten til middels negativ 
Kvæfjord parsell 3 Ubetydelig Liten negativ 
Samlet konsekvens Kvæfjord  Liten til middels negativ 
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Forslag til avbøtende tiltak 
I den grad det er mulig bør det unngås beslag av granplantefelt fra Løbergsbukta til 
Gullesfjordbotn, samt granplantefelt i Gullesfjordbotn i forbindelse med planlagt deponi 
(D6). Dersom det vurderes som aktuelt, kan utfylling i sjø gjennomføres med bruk av 
siltgardiner for å hindre spredning av finstoff og oppvirvling og spredning av sedimenter. 
Massene som skal brukes skal være rene.  

Statens vegvesen bør inngå dialog med grunneier/eier av tidligere masseuttak for å 
tilrettelegge for evt. videre drift av uttaket, evt. deler av masseuttaket.  

8.3 Lødingen kommune 

Planområdet i Lødingen kommune er delt opp i parsellnummer 4 til 7. Parsell 4 strekker 
seg fra kommunegrense Kvæfjord til Kanstadbotn. Parsell 5 går i tunnel fra Kanstadbotn til 
Fiskefjorden i Tjeldsund kommune. Parsell 6 stekker seg fra Kåringenkrysset til 
Djupfestehamn, mens parsell 7 strekker seg fra Djupfestehamn til Fiskefjorden i Tjeldsund 
kommune.   

8.3.1 Parsell 4 Kommunegrense Kvæfjord - Kanstadbotn 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser  

I følge Lødingen kommune foreligger det ingen landbruksarealer som er i drift eller 
leiekontrakter for høsting av fulldyrka arealer på strekningen. Området nyttes ikke som 
beiteareal for husdyr. I NIBIO sine innsynsløsninger forekommer det flere jordbruksarealer 
innenfor og i nærheten av planområdet. Et større areal med fulldyrket jord, samt 
innmarksbeite som egner seg for oppdyrkning er registrert i Kanstadbotn like vest for 
planlagt tunnelportal.  

Skogbruksmessig har området, ifølge Lødingen kommune, marginale ressurser. Det er 
heller ikke noen plantefelt eller vesentlige skogbruksinteresser i området. Basert på 
markakart (AR5) er det flere registreringer av skog med både middels og høy bonitet i 
område rundt Kanstadbotn, hovedsakelig løvskog. Ellers består store deler av planområdet 
av myr og eller impediment skog.  

Andre naturressurser 

En stor sand- og grusforekomst er i NGU sine innsynsløsninger registrert i Kanstadbotn. 
Store deler av forekomsten er usikker i avgrensning, mens et mindre areal rundt 
Eidesheimen er registrert med sikker avgrensning. Forekomsten er vurdert å ha liten verdi 
av NGU. Det er ikke noe kjent drift av masseuttak i Kanstadbotn i dag. 
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Tabell 8-14 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 4, Kommunegrense Kvæfjord 
- Kanstadbotn - Nr. (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 4  Kommunegrense Kvæfjord – Kanstadbotn 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
4-1 Skogressurser 

fra 
kommunegrense 
Kvæfjord til 
Kanstadbotn 

Skogen er hovedsakelig av lav bonitet eller 
impediment. Store deler av planområdet 
består av myr.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
skogressursen stor verdi.  

    Liten   Middels  Stor 

         
    ▲ 
 

4-2 Sand- og 
grusforekomst i 
Kanstadbotnen 

Det finnes en grus- og pukkforekomst i 
Kanstadbotn.  
 
Basert på verdivurderinger gjennomført av 
NGU, samt metodikk fra Håndbok V712 har 
mineralressursen liten verdi. 

    Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 
 
 
 

4-3 Jordbruksareal i 
Kanstadbotn 

Et større areal bestående av flere areal med 
fulldyrket jord og innmarksbeite som egner 
seg til oppdyrkning er registrert innenfor og 
tilgrensende til planområdet. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
mineralressursen stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

 
                        ▲ 
 

4-4 Skog rundt 
Kanstadbotn 

Enkelte skogsareal av høyere bonitet ved 
Kanstadbotn. Utelukkende løvskog. Både høy 
og middels bonitet forekommer. Hovedsakelig 
mindre felt, med svært gode driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
mineralressursen middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

 
              ▲ 
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Figur 8-6 Verdikart for parsell 4 i Lødingen kommune. Nummerering stemmer overens med tabell 8-14. 

Tabell 8-15 Sammenstilling av verdier for naturressurser i parsell 4 

Parsell 4 Kommunegrense Kvæfjord - Kanstadbotn 
Delområde/element Verdi 
4-1  Skogressurser fra kommunegrense Kvæfjord til 

Kanstadbotn 
Liten 

4-2 Sand- og grusforekomst i Kanstadbotn Liten 
4-3 Jordbruksressurser i Kanstabotn Stor 
4-4 Skog rundt Kanstadbotn  Middels 
Samlet verdivurdering Middels 

 
Virkninger av tiltaket  
Omfanget i anleggs- og driftsfasen omfatter bl.a. utbedring av eksisterende veg, ny 
kryssløsning for trafikk mot Kåringen, nye bruer over Austerdalselva og Botnelva, 
utfartsparkering ved Kanstadeidet, avkjørsler til fritidseiendommer, kollektivknutepunkt i 
Kanstadbotn, samt rigg og deponiområder.  

Anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E10. Arealbeslag 
vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom arealene i stor grad blir permanent 
beslaglagt. Anleggsarbeidet kan virke barrieredannende ettersom vegen strekker seg 
gjennom enkelte områder der jordbruksjord eller skogsareal ligger på begge sider. Det 
forutsettes at uttak av skog utenfor anleggsområdet og drift på nærliggende jordbruksareal 



   

 
 
 

 

70 (145) 
 
RAPPORT 
42T17.10/2016 
 
 
 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9 

skal kunne gjennomføres i anleggsfasen, dersom det er aktuelt. Anleggsarbeid kan virke 
forstyrrende for eventuelle beitedyr på innmark i nærheten av tiltaksområdet. Planlagte 
tiltak vil medføre behov for skogrydding.  
 
Samlet forventes det at anleggsarbeidet vil gi lite til middels negativt omfang på 
naturressurser.  
 
Tiltak på avlastet veg 
Det er ingen veger som blir avlastet/ og eller nedklassifisert i parsell 4. Gjenværende partier 
av gammel veg blir fjernet og revegetert.  

Driftsfase 

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende E10 til bedre standard, som medfører 
utvidelse av vegen i forhold til dagens. Det er planlagt utfartsparkering ved Kanstadeidet. I 
Kanstadbotn vil tunnelpåhugg, samt nye kryssløsninger, nytt kollektivknutepunkt, 
snuplasser, avkjørsler, etc. representer store inngrep på innmark og utmark.  

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser for fulldyrket jord, 
overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord, basert på data fra NIBIO. Tabell 8-16 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen hvor bl.a. 
veg, riggområder og deponi inngår. Planlagte tiltak vil medføre beslag av innmarksbeite 
tilsvarende 3,4 daa og tiltaket vil påvirke areal som potensialt kan oppdyrkes (ca. 66 daa). 
Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med de nasjonale og regionale 
målene for reduksjon av omdisponering av jordbruksareal.  
Tabell 8-16 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagte veganlegg i 
parsell 4.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 4  0 0 3,4 66,2 

 

Avkjørsler til innmark vil bli ivaretatt i forbindelse med planlagte tiltak. Arealbeslagene vil 
hovedsakelig redusere areal med innmarksbeite og ikke skape barrieredannelser.  

Av skogressurser vil skog av høyere bonitet i stor grad bli beslaglagt i Kanstadbotn. I tillegg 
til reduksjon av skog i forbindelse med tiltak (hogst), vil skogmarkas evne til å produsere 
skog (bonitet) reduseres. For øvrig i parsellen vil planlagte tiltak medføre at areal av skog 
av lavere bonitet bli beslaglagt. Avkjørsler til utmark (skog) vil i stor grad bli ivaretatt.  

En liten del av areal registrert som sand- og grusforekomst i Kanstadbotn vil bli beslaglagt 
i forbindelse med planlagte tiltak.  

I parsell 4 er det planlagt to deponier, henholdsvis D7 og D9. D7 deler navn med tilsvarende 
deponi på andre siden av kommunegrensen og er beskrevet i kapittel 8.2.2. Deponi D9 vil 
hovedsakelig bli lagt på areal bestående av myr og skog av lav bonitet/impediment skog. 
Et begrenset areal av skog med middels bonitet vil bli beslaglagt av ved etablering av 
deponi D9. Skogmarkas evne til å produsere skog vil reduseres.  
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Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-17. Samlet forventes det at 
tiltaket vil gi liten til middels negativ konsekvens for naturressurser.  
 
Tabell 8-17. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 4 Kommunegrense Kvæfjord - Kanstadbotn 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
4-1 Liten Lite negativt Liten negative til 

ubetydelig 
 

4-2 Liten Lite negativt Liten negative til 
ubetydelig 

 

4-3 Stor Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

4-4 Middels Middels 
negativ 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

Samlet konsekvens vegparsell 4 Liten til middels 
negativ 

 

 
Forslag til avbøtende tiltak 
Det er viktig at avkjørsler til innmark og utmark ivaretas, noe som i stor grad også er 
ivaretatt, men som likevel må poengteres. I den grad det lar seg gjøre bør det unngås 
beslag av skog av middels og høy bonitet.  

Areal registrert som innmarksbeite bør ikke beslaglegges i forbindelse med de planlagte 
tiltakene.  

8.3.2 Parsell 5 – Avlastet veg mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset 

Status og verdivurdering 
Planområdet for parsell 5 strekker seg mellom tunnelpåhuggene i den planlagte tunnelen 
mellom Kanstadbotn og Fiskefjord, og er ikke relevante utredningsområder ved vurderinger 
knyttet til naturressurser. Etablering av tunnel vil føre til endret bruk av dagens veg mellom 
Kanstadbotn og Fiskefjord. Derfor må den avlastede vegen verdisettes for naturressurser. 
For parsell 5 gjelder dette strekningen fra Kanstadbotn til Kåringskrysset. 

Landbruksressurser 

Ved Mølnosen, sør for eksisterende europaveg 10, ligger det flere eiendommer med 
fulldyrket og overflatedyrket mark. Utover disse eiendommene forekommer det ikke dyrket 
mark på strekningen mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset innenfor planområdet.  

Skogressursene på strekningen er i stor grad impediment og består av myr og åpen 
fastmark. Innimellom forekommer det arealer med skog av middels eller høy bonitet, men 
forekomstene er begrenset. Ved Mølnosen finnes det bl.a. et granplantefelt av høy bonitet. 
Driftsforholdene er vanskelige. Mellom Asphaugen og Ørnstolen, sør for eksisterende E10 
finnes det et større skogsareal med løvskog av høy og middels bonitet. Driftsforholdene er 
varierende.  
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Andre naturressurser 

To sand- og grusforekomster er registret langs eksisterende E10, henholdsvis sør for 
Kanstadbotn og ved Endeneset. Begge forekomstene er tidligere vurdert å være lite viktige. 
Det har tidligere blitt tatt ut masser her, men masseuttakene er nedlagt.   
Tabell 8-18 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 5 (avlastet veg), Kanstadbotn 
- Kåringenkrysset - Nr. (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 5 Kanstadbotn - Kåringenkrysset  
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
5-1 Jordbruksareal 

ved Mølnosen 
Jordbruksarealer fulldyrket og overflatedyrket 
mark.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
jordressursen middels verdi.  

    Liten   Middels  Stor 

         
              ▲ 
 

5-2 Skog- og 
utmarksressurser 
langs avlastet 
veg 

Hovedsakelig impediment skog og åpen 
fastmark. Enkelte forekomster av skog med 
lav, middels og i mindre grad høy bonitet. 
Generelt vanskelige driftsforhold. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
skogressursen liten verdi. 

    Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 
 
 
 
 

5-3 Sand- og 
grusforekomst 
sør for 
Kanstadbotn 

Sand- og grusforekomst. Nedlagt uttak.  
 
Basert på NGU sine vurderinger og metodikk 
fra Håndbok V712 vurderes forekomsten å ha 
liten verdi. 

   Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 
 

5-4 Skog av høy 
bonitet ved 
Mølnosen 

Skog av høy og middels bonitet (gran og 
løvskog) forekommer i et begrenset areal 
over E10 ved Mølnosen. Driftsforholdene 
vurderes som gode.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 er 
skogressursen vurdert å ha middels verdi.  

Liten   Middels  Stor 

 
             ▲ 
 

5-5 Sand- og 
grusforekomst 
ved Endeneset. 

Sand- og grusforekomst. Nedlagt uttak.  
 
Basert på NGU sine vurderinger og metodikk 
fra Håndbok V712 vurderes forekomsten å ha 
liten verdi. 

   Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 
 

5-6 Skogressurser 
mellom 
Asphaugen og 
Ørnstolen 

Løvskog av høy og middels bonitet. 
Sammenhengende forekomst. Varierende 
driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 er 
skogressursen vurdert å ga liten til middels 
verdi.  

   Liten   Middels  Stor 

 
         ▲ 
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Figur 8-7 Verdikart avlastet veg mellom Kanstadbotn og Austre Kanstad. Nummerering stemmer overens 
med tabell 8-18. 

 
Figur 8-8 Verdikart for avlastet ved mellom Austre Kanstad og Kåringenkrysset. Nummerering stemmer 
overens med tabell 8-18. 
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Tabell 8-19 Sammenstilling av verdier for naturressurser i parsell 5 (avlastet veg). 

Parsell 5 Avlastet veg mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset 
Delområde/element Verdi 
5-1  Jordbrukseiendommer ved Mølnosen Middels 
5-2 Skogressurser Liten 
5-3 Sand- og grusforekomst sør for Kanstadbotn Liten 
5-4 Skog av høy bonitet ved Mølnosen Middels 
5-5 Sand- og grusforekomst ved Endeneset. Liten 
5-6 Skogressurser mellom Asphaugen og Ørnstolen Liten til middels 
Samlet verdivurdering Liten til middels 

 
Virkninger av tiltaket 
I denne utredningen er det kun virkning på avlastet veg som vurderes.  

Anleggsfase 

Det er ikke planlagt noen arealbeslag på avlastet veg som vil medføre reduksjon av 
jordbruksareal, skogsareal eller andre naturresurser. Det forventes at tiltakets 
anleggsfasen vil gi ubetydelig omfang på naturressurser.  

Driftsfase 

Det er ikke planlagt noen arealbeslag på avlastet veg som vil medføre reduksjon av 
jordbruksareal, skogareal eller andre naturressurser. Det forventes at tiltaket vil gi 
ubetydelig konsekvens for naturressurser.  

Tabell 8-20. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 5 (avlastet veg) Kanstadbotn - Kåringenkrysset 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
5-1 Middels Intet Ubetydelig  
5-2 Liten Intet Ubetydelig  
5-3 Liten Intet Ubetydelig  
5-4 Middels Intet Ubetydelig  
5-5 Liten Intet Ubetydelig  
5-6 Liten til 

middels 
Intet Ubetydelig  

Samlet konsekvens vegparsell 5 Ubetydelig  
 

Forslag til avbøtende tiltak 
Det er ingen forslag til avbøtende tiltak 
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8.3.3 Parsell 6 Kåringenkrysset - Djupfestehamn 

Status og verdivurdering 
Landbruksressurser 

Det er flere arealer med fulldyrket jord i drift innenfor og i nærheten av planområdet langs 
parsell 6. Jordbruksarealene på denne strekningen består ifølge Lødingen kommune 
hovedsakelig av grasproduksjon (grovfor).  

Planområdet berører dyrket mark på flere eiendommer. Jordbruksarealene ligger spredt 
langs E10. Av jordbruksressurser finnes det hovedsakelig fulldyrket jord og areal brukt til 
innmarksbeite. Det forekommer i mindre grad overflatedyrket jord. Jordkvaliteten er ukjent.  

Lødingen kommune har opplyst at området har marginale skogbruksressurser. Det finnes 
en del trær/skog langs eksisterende europaveg, men av varierende utforming, størrelser 
og sammenheng. Det antas at det tas ut skog her, men hovedsakelig til privat bruk. I følge 
NIBIO sine innsynsløsninger består skogsforekomstene langs E10 i stor grad av 
impediment skog og åpen fastmark.  

Andre naturressurser 

Det er ikke registrert havbruks- eller fiskeriressurser i nærheten av planlagt vegtrasé. Det 
forekommer aktive og passive fiskeplasser i Tjeldsundet, henholdsvis etter reke og sei og 
torsk. Fiskefeltene ligger midt i Tjeldsundet.  
Tabell 8-21 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 6, Kåringenkrysset – 
Djupfestehamn. Nr. (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 6 Kåringenkrysset - Djupfestehamn 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
6-1 Jordbruksareal 

ved eiendom 
gnr./bnr. 28/14 

Undersøkelsesområdet grenser til/ inngår i 
eiendom gnr./bnr. 28/14 med fulldyrket 
jordbruksareal med en størrelse på under 15 
daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
jordbruksressursene middels verdi. 
 

    Liten   Middels  Stor 

 
               ▲ 
 
 
 
 

6-2 Jordbruksareal 
ved Storvollen 

Jordbruksareal ved Storvollen. Fulldyrket 
mark. Mindre enn 15 daa. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
jordbruksressursene middels verdi. 
 

   Liten   Middels  Stor 

 
               ▲ 
 

6-3 Jordbruksareal 
sør for 
Kåringosen  

Jordbruksareal sør for Kåringosen. Fulldyrket 
mark og areal brukt til innmarksbeite. Mindre 
enn 15 daa. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
jordbruksressursene middels verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

 
               ▲ 
 

6-4 Jordbruksareal 
nord for 
Nylandshaugen 

Jordbruksareal nord for Nylandshaugen. 
Fulldyrket og overflatedyrket mark. Mindre 
enn 15 daa.  

Liten   Middels  Stor 
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Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
jordbruksressursene middels verdi. 
 

               ▲ 
 

6-5 Jordbruksareal 
fra Fredheim til 
Storhaugen 

Undersøkelsesområdet grenser til/ inngår i 
flere eiendommer med fulldyrket og 
overflatedyrket jordbruksareal og areal brukt 
til innmarksbeite med en størrelse på over 15 
daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
jordbruksressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

 
                        ▲ 
 

6-6 Skog av lav 
bonitet og 
andre 
utmarksareal 

Skogen langs E10 består i stor grad av skog 
av lav bonitet eller impediment skog og andre 
utmarksareal. Det forekommer bl.a. en del 
myr og åpen fastmark langs strekningen. 
 
Basert på metodikk i Håndbok V712 vurderes 
skog og utmark å ha liten verdi.  

Liten   Middels  Stor 

 
    ▲ 
 

 

 
Figur 8-9 Verdikart for parsell 6 i Lødingen kommune mellom Kåringenkrysset og Djupfesthamn. 
Nummerering stemmer overens med tabell 8-21. 
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Tabell 8-22 Sammenstilling av verdivurderinger for parsell 6. 

Parsell 6 Kåringenkrysset - Djupfestehamn 
Delområde/element Verdi 
6-1 Jordbruksareal ved eiendom gnr./bnr. 28/14 Middels 
6-2 Jordbruksareal ved Storvollen Middels 
6-3 Jordbruksareal sør for Kåringosen Middels 
6-4 Jordbruksareal nord for Nylandshaugen Middels 
6-5 Jordbruksareal fra Fredheim til Storhaugen Stor 
6-6 Skog av lav bonitet og andre utmarksareal Liten 
Samlet verdivurdering  Middels til stor 

 
Virkninger av tiltaket 
Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende veg til bedre standard, som bl.a. medfører 
noe utvidelse av veg i forhold til eksisterende. Det skal etableres nytt kryss ved 
Kåringenkrysset, bru over Slåttdalselva og bru/fylling ved Djupfestehamn, utretting av 
enkelte svinger på strekningen og etablering av riggområder, som vil medføre arealbeslag. 
I hovedsak vil ny vegtrasé lokaliseres overlappende eller svært nær eksisterende E10.  

Anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E10. Arealbeslag 
vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom arealene i stor grad blir permanent 
beslaglagt av bl.a. veg, skråningsutslag, etc. Anleggsarbeid kan virke forstyrrende for 
beitedyr på innmark i nærheten av tiltaksområdet. Anleggsarbeid kan tidvis ha en 
barrieredannende effekt og vil kunne medføre problemer for drift, flytting, etc. på 
jordbruksjord. 
 
Det forutsettes at uttak av skog og drift på nærliggende jordbruksareal skal kunne 
gjennomføres i anleggsfase.  I forbindelse med planlagte tiltak i strandsone og i sjø vil det 
kunne medføre oppvirvling av sedimenter og spredning av finstoff. Tiltakene vil være 
begrenset og omfanget av utfylling vil være liten. Eventuelle sedimenter og finstoff vil ikke 
påvirke fiskebestander eller lokale fiskerier.  
 
Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi liten til middels negativt omfang for 
naturressurser.  
 
Tiltak på avlastet veg 
Det er ingen veger som blir avlastet/ og eller nedklassifisert i parsell 6.  

Driftsfase 

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser, basert på data fra 
NIBIO, for fulldyrket jord, overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord. Tabell 8-23 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen, hvor 
bl.a. veg, riggområder og massedeponi inngår. Planlagte tiltak vil medføre et beslag av 
dyrket mark tilsvarende ca. 60 daa. I tillegg vil planlagte tiltak medføre beslag av areal som 
kan oppdyrkes. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med de nasjonale 
og regionale målene for reduksjon av omdisponering av jordbruksareal.  
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Tabell 8-23 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagte veganlegg i 
parsell 6.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 6  36,1 1,3 23 31,9 

 

Da planlagt ny veg i hovedsak følger eksisterende trasé vil beslagene medføre reduksjon 
av dyrket jord, og ikke oppsplitting eller barrieredannelser i forhold til dagens E10. 

Ny bru over Slåttdalselva, utfylling ved Lille Djupfest og i Djupfestehamn vil beslaglegge 
arealer i strandsone og i sjø. Beslagene vil påvirke sjølevende organismer lokalt, men vil 
ikke påvirke fiskerinæringen eller registrerte fiskefelt.  

Samlet vil planlagte tiltak gi middels negativ konsekvens på naturressurser i parsell 6. 
Tabell 8-24. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 6 Kåringenkrysset-Djupfestehamn 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
6-1 Middels Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere 
konsekvens 

6-2 Middels Middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

6-3 Middels Middels 
negativt 

Middels 
negative 

Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

6-4 Middels Middels til stort 
negativt 

Middels 
negative 

Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

6-5 Stor Middels til stort 
negativt 

Middels 
negative 

Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

6-6 Liten Lite negativt Liten negativ til 
ubetydelig 

 

Samlet konsekvens vegparsell 6 Middels negativ   
 

Forslag til avbøtende tiltak 
For alle tiltak i sjø kan det brukes siltgardiner for å fange opp eventuell spredning av 
oppvirvlete sedimenter og finstoff fra deponerte steinmasser.  

I den grad det er mulig, bør det unngås å beslaglegge dyrket mark, både midlertidig og 
permanent. Dersom det er uunngåelig skal jordbruksjord mellomlagres og tilbakeføres til 
areal som ikke er permanent beslaglagt. Evt. kan jord brukes andre steder, for eksempel 
til oppdyrkningsprosjekter.  
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8.3.4 Parsell 7 Djupfestehamn - Fiskefjorden 

Status og verdivurdering 
Landbruksressurser 

Fra Djupfestehamn og til kommunegrense Tjeldsund er det få areal med betydning for 
jordbruk innenfor planområdet. Tre jordbruksareal er registrert innenfor eller på grensen til 
planområdet. 

Lødingen kommune har informert om at det i planområdet hovedsakelig finnes marginale 
skogressurser. Skogen som finnes ligger i vegkanten og varierer i utforming og størrelse. 
Det antas at det tas ut noe skog her hovedsakelig til privat bruk, men at omfanget er lite. 
Fra kommunegrense til Tjeldsund og inn mot Fiskefjorden finnes det en del skog i de bratte 
lisidene. Skogen er variert, men det finnes forekomster av skog med høy bonitet, både bar- 
og løvskog. Driftsforholdene i skogen er vanskelige.  

Andre naturressurser 

Det er ikke registrert havbruks- eller fiskeriressurser i nærheten av planlagt vegtrasé. Det 
forekommer aktive og passive fiskeplasser for torsk i Tjeldsundet. Fiskefeltene er registrert 
midt i Tjeldsundet. Oppdrettsanlegget Mortenlaks AS er vurdert i parsell 8. 
Tabell 8-25 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 7, Djupfestehamn – 
kommunegrense Tjeldsund. Nr. (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 7 Djupfestehamn - Fiskefjorden 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
7-1 Jordbruksareal 

ved eiendom 
gnr./bnr. 30/1 

Undersøkelsesområdet grenser til/ inngår i 
eiendom gnr./bnr. 30/1 med overflatedyrket 
jordbruksareal med en størrelse på under 15 
daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

7-2 Jordbruksareal 
ved eiendom 
gnr./bnr. 29/2 

Undersøkelsesområdet grenser til/ inngår i 
eiendom gnr./bnr. 29/2 med overflatedyrket 
jordbruksareal med en størrelse på under 15 
daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

7-3 Innmarksbeite 
ved Fiskøya 

Undersøkelsesområdet grenser til/ inngår 
areal brukt til innmarksbeite. Arealet er større 
enn 15 daa. Usikkert om areal kan 
opparbeides til dyrkbar jord. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 
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7-4 Skog av lav 
bonitet og 
andre 
utmarksareal 

Skogen langs E10 består i stor grad av skog 
av lav bonitet eller impediment skog og andre 
utmarksareal. Det forekommer bl.a. en del myr 
og åpen fastmark langs strekningen. 
 
Basert på metodikk i Håndbok V712 vurderes 
skog og utmark å ha liten verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
    ▲ 

7-5 Skogressurser 
i Fiskefjorden 

Innenfor Undersøkelsesområdet finnes det 
forekomster av skog med høy bonitet, både av 
bar- og løvskogutforming. Driftsforholdene er 
vanskelige. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
         ▲ 

 

 
Figur 8-10 Verdivurdering for parsell 7 i Lødingen kommune på Strekningen Djupfesthavn til Forvikneset. 
Nummerering stemmer overens med tabell 8-25. 
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Figur 8-11 Verdikart for parsell 7 i Lødingen og delvis Tjeldsund kommune på strekningen Forvikneset – 
Fiskefjorden. Nummerering stemmer overens med tabell 8-25. 

Tabell 8-26 Sammenstilling av verdivurderingene for parsell 7 

Parsell 7 Djupfestehamn – kommunegrense Tjeldsund 
Delområde/element Verdi 
7-1 Jordbruksareal ved eiendom gnr./bnr. 30/1 Middels 
7-2 Jordbruksareal ved eiendom gnr./bnr. 29/2 Middels 
7-3 Innmarksbeite ved Fiskøya Middels 
7-4 Skog av lav bonitet og andre utmarksareal Liten 
7-5 Skogressurser ved Fiskefjorden Liten til middels 
Samlet verdivurdering  Liten til middels 

 
Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen omfatter bl.a. utvidelse av eksisterende veg, 
utfartsparkering ved Oterberget, avkjørsel til Fiskeøya, skredsikring og anleggelse av 
riggområde.  

Anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E10. Arealbeslag 
vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom arealene i stor grad blir permanent 
beslaglagt av veg, skråningsutslag, fylling, etc. Planlagte tiltak vil medføre hogst og rydding 
av skog. Det forutsettes at uttak av skog og drift på nærliggende jordbruksareal skal kunne 
gjennomføres under anleggsfasen.  
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Planlagte tiltak/utfylling i strandsone og i sjø ved Forvika vil kunne medføre oppvirvling av 
sedimenter og spredning av finstoff. Tiltakene vil være begrenset og omfanget av utfylling 
vil være liten. Eventuelle sedimenter og finstoff vil ikke påvirke fiskebestander eller lokale 
fiskerier.  
 
Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite negativt omfang for naturressurser 
i parsell 7.  
 
Tiltak på avlastet veg 
Det er ingen veger som blir avlastet/ og eller nedklassifisert i parsell 7. 

Driftsfase 

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser, basert på data fra 
NIBIO, for fulldyrket jord, overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord. Tabell 8-27 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen, hvor 
bl.a. veg, riggområder og deponiområder inngår. Planlagte tiltak vil medføre et beslag av 
dyrket mark tilsvarende ca. 5 daa. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig 
med de nasjonale og regionale målene for reduksjon av omdisponering av jordbruksareal.  
Tabell 8-27 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagte veganlegg i 
parsell 7.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 7  2,5 0 2,9 0 

 

To av jordbruksområdene, henholdsvis på eiendom gnr./bnr. 30/1 og det registrerte 
innmarksbeite på Fiskeøya, vil bli delvis beslaglagt som følge av de planlagte tiltakene. 
Jordbruksområdet ved Djupfestehamn vil ikke bli berørt. Beslag av dyrka jord vil 
hovedsakelig medføre reduksjon av areal og ikke oppsplitting og barrieredannelser. Ved 
Forvika er det planlagt å legge deler av veg og vegskråning ut i strandsone. Utfyllingen vil 
medføre beslag av sjøareal. Arealbeslaget vil påvirke sjølevende organismer lokalt, men 
vil ikke ha noen effekt på fiskeribestander eller lokale fiskerier.  

Planlagte skråningsutslag langs sørsiden av Fiskefjorden, nord i parsellen, samt avkjørsel 
til Fiskefjorden vil medføre beslag av skog. Skogen består her hovedsakelig av løvskog av 
høy og middels bonitet. Noen granplantefelt inngår også. Tiltakene vil medføre hogst og 
skogrydding, samt medføre reduksjon av skogmarkas evne til å produsere skog i fremtiden 
grunnet vegdekke og skråningsutslag.  

Deponi D11 er vurdert for parsell 8.  

Samlet vil planlagte tiltak gi liten til middels negativ konsekvens for naturressurser.  
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Tabell 8-28 Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet, for planlagt 
veganlegg i parsell 7.  

 Parsell 7 Djupfestehamn - Fiskefjord 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
7-1 Middels Middels 

negativ 
Middels negativ Avbøtende tiltak kan 

redusere 
konsekvens 

7-2 Middels Intet Ubetydelig  
7-3 Middels Lite til middels 

negativ 
Liten til middels 

negativ 
Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

7-4 Liten Liten negativ Liten til 
ubetydelig 

 

7-5 Liten til 
middels 

Lite til middels 
negativ 

Liten  

Samlet konsekvens vegparsell 7 Liten til middels 
negativ 

 

 

Tabell 8-29 viser forventet samlet konsekvens for naturressurser i Lødingen kommune. 
Forventet samlet konsekvens vurderes som liten til middels negativ.  
Tabell 8-29. Samlet konsekvens i Lødingen for fagtema naturressurser. 

Konsekvens fagtema 
naturressurser 

Alternativ 0 Alternativ A 

Lødingen vegparsell 4 Ubetydelig Liten til middels negativ 
Lødingen vegparsell 5 Ubetydelig Ubetydelig 
Lødingen vegparsell 6 Ubetydelig Middels negativ 
Lødingen vegparsell 7 Ubetydelig Liten til middels negativ 
Samlet konsekvens Lødingen  Liten til middels negativ 

 
Forslag til avbøtende tiltak 
I den grad det er mulig bør dyrka jord unngås. Dersom det er nødvendig å beslaglegge 
dyrka mark, skal jord mellomlagres og tilbakeføres areal som ikke er permanent beslaglagt. 
Evt. kan jord brukes andre steder, for eksempel til oppdyrkingsprosjekter.  
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8.4 Tjeldsund kommune 

Planområdet i Tjeldsund kommune strekker seg fra Fiskefjorden til kommunegrense 
Harstad øst for Hårvik. Planområdet for kommunen er delt opp i to parseller. Parsell 8 
strekker seg fra Fiskefjorden til Kongsvik, hovedsakelig gjennom tunnel. Parsell 9 strekker 
seg fra Kongsvik til Hårvik. Fra Kongsvik til Sæter er det planlagt tunnel. Ny E10 gjennom 
Tjeldsund vil avlaste dagens E10.  

8.4.1 Parsell 8 Fiskefjorden - Kongsvik 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser 

Det finnes flere jordbruksarealer i Fiskefjorden, men planområdet berører bare to 
eiendommer med jordbruksareal. Planområdet grenser i jordbrukseiendom gnr./bnr. 64/16 
og 64/20 hvor det blant annet er registrert fulldyrket jord med en størrelse under 15 daa. 
Flere arealer i Fiskefjorden har potensial for oppdyrking til fulldyrket jord. Langs avlastet 
veg, på begge sider av Storelva finnes det dyrka mark, hovedsakelig fulldyrket. 
Jordbruksarealet er her større enn 15 daa. 

Det er flere større jordbruksareal i Kongsvikområdet. Disse ligger utenfor planområdet 
langs eksisterende E10 som er planlagt avlastet. Jordkvaliteten er ukjent. Langs avlastet 
veg, ved Lien øst for Lineset, finnes det et overflatedyrket areal større enn 15 daa. Fra 
Gangstiberget til Stakksvoll finnes det spredte jordbruksareal bestående av fulldyrket mark 
og areal brukt til innmarksbeite. Fra Storelva i Kongsvik og til Gulllåsen, langs eksisterende 
E10, finnes det et stort jordbruksområde der størstedelen av de dyrkete arealene er 
fulldyrket. Jordbruksarealene er sammenhengende og viktige produksjonsarealer.   

Planområdet ligger utenfor avgrensede beiteområder for sau.  

Skogressursene langs planområdet i Fiskefjorden er varierte. Terrenget er bratt og det 
forekommer en del myrareal innimellom den eksisterende skogen.  På begge sider av 
fjorden finnes det flere plantefelt med gran, flere av høy bonitet. Det forekommer også en 
del løvskog av middels og høy bonitet. Samtidig er det kort veg mellom produktiv skog og 
impediment skog. Det finnes noen skogs/traktorveger inn i terrenget. Driftsforholdene er 
vanskelige grunnet bratt og utilgjengelig terreng flere steder.  

Skogressursene innenfor planområdet i Kongsvikdalen er varierte, men er hovedsakelig 
bestående av skog av lav bonitet og til dels middels bonitet. Det finnes store 
myrforekomster her, noe som medfører større arealer av impediment skog. Det finnes 
nesten utelukkende løvskog innenfor planområdet. Skogressursene er større innover i 
Kongsvikdalen, utenfor planområdet. Det finnes bl.a. flere større plantefelt her. 
Driftsforholdene varier med terrenget, men det går blant annet en skogsbilveg innover 
Kongsvikdalen.  

Andre naturressurser 

To store grus- og pukkforekomster er i NGU sine innsynsløsninger registrert innerst 
Fiskefjorden både på land og i sjø, henholdsvis på hver sin side av Oselva. Forekomsten 
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som ligger sør for Oselva er minst. To mindre areal innenfor forekomsten har noe sikrere 
avgrensing og det er i begge registrert to masseuttak. Det ene er nedlagt, mens den andre 
har ifølge NGUs innsynsløsning sporadisk drift. Forekomsten øst for Oselva består også 
av to masseuttak med noe sikrere avgrensning, hvor det ene er nedlagt mens det andre er 
i sporadisk drift. I følge Tjeldsund kommune tas det ikke ut masser i noen av dem i dag. 
Begge forekomstene, med unntak av det ene masseuttaket sør for Oselva er i NGU sine 
innsynsløsninger vurdert som viktige. Det ene masseuttaket sør for Oselva er registret som 
lite viktig. Bruddene er i dag synlige i dagen og det går driftsveger opp til dem.  

I Kongsvik er det en stor grus- og pukkforekomst Forekomsten strekker seg fra Kongsvika 
og opp mot Øverdalen, hovedsakelig på vestsiden av Kongsvikelva, men også i et mer 
begrenset areal på vestsiden av elva. Det er tidligere drevet masseuttak innenfor 
masseforekomsten, men uttakene er nedlagt. Forekomsten er av NGU vurdert som lite 
viktig.  

I Fiskefjorden er det gyteområde for kysttorsk. Området er ikke definert som nasjonalt 
viktig. Det er også registrert passive fiskeplasser for torsk i området. Gyteområder og 
fiskeplasser strekker seg fra midten av Tjeldsundet og nesten helt inn i Fiskefjorden. Nord 
for Fiskøya finnes det et oppdrettsanlegg. Konsesjonær er Mortenlaks AS. Anlegget ligger 
utenfor planområdet for deponi i Fiskefjorden. Det produseres laks på anlegget. Lokaliteten 
som anlegget disponerer i fjorden er ifølge Mortenlaks AS svært god bl.a. grunnet 
forekomster av rødåte (krepsdyr) i vannmassene og nærheten til Fiskeøya som gir ly for 
vær og vind. I følge Mortenlaks AS foregår det lite tradisjonelt fiske i Fiskefjorden. 
Tabell 8-30 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 8, Fiskefjord – Kongsvik. Nr. 
(kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 8 Fiskefjord - Kongsvik 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
8-1 Jordbruksareal ved 

eiendom gnr./bnr. 
64/16 og 64/20 

Undersøkelsesområdet grenser til/ inngår 
i eiendom gnr./bnr. 64/16 og 64/20 med 
fulldyrket jordbruksareal med en størrelse 
på under 15 daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

8-2 Skogressurser i 
Fiskefjorden  

Skogressursene er varierte. Det 
forekommer skog av høy, middels og lav 
bonitet, samt flere myrområder og 
impediment skog. Driftsforholdene 
vurderes generelt som vanskelige, med 
unntak av areal som kan nås fra skogsveg. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
skogressursene liten til middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
         ▲ 
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8-3 Skogressurser 
langs avlastet veg 
fra Fiskefjorden til 
Kongsvika 

Skogressursene er varierte. Det 
forekommer skog av høy, middels og lav 
bonitet, samt flere myrområder og 
impediment skog. Driftsforholdene 
vurderes generelt som vanskelige. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene liten til middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
         ▲ 

8-4 Sand- og 
grusforekomster i 
Fiskefjorden 

To Sand- og grusforekomst innerst i 
Fiskefjorden, i sjø og på land. Ingen kjent 
drift i dag.  
 
Basert på verdivurderinger gjennomført av 
NGU, samt metodikk fra Håndbok V712 
har naturressursen middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

8-5 Jordbruksareal ved 
Storelva i 
Fiskefjord 

Større jordbruksområde på begge sider av 
Storelva i Fiskefjord. Området ligger 
utenfor planområdet. Jordbruksareal 
hovedsakelig fulldyrket, men også 
forekomster av overflatedyrket jord og 
areal brukt til innmarksbeite.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
ressursene stor verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
                       ▲ 

8-6 Jordbruksareal ved 
Lien ved 
Taraldsvika 

Overflatedyrket jord langs eksisterende 
E10. Området ligger utenfor 
Undersøkelsesområdet. Jordbruksarealet 
har en størrelse på over 15 daa. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
ressursen stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                       ▲ 

8-7 Jordbruksareal fra 
Gangstibergen til 
Stakkvoll ved 
Kongsvika 

Forekomster av fulldyrket areal og areal 
brukt til innmarksbeite finnes langs 
eksisterende E10. Områdene er større 
enn 15 daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
ressursen middels til stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                   ▲ 

8-8  Sand- og 
grusforekomst i 
Kongsvik 

Sand- og grusforekomst i Kongsvik. Ingen 
drift i dag.  
 
Basert på verdivurdering gjennomført av 
NGU, samt metodikk fra Håndbok V712 
har ressursen liten verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
   ▲ 

8-9 Skogressurser i 
Kongsvikdalen 

Skogressursene er av variert utforming. 
Større myrarealer medfører en del 
impediment skog. Skogen i 
Undersøkelsesområdet er ellers av lav og 
middels bonitet. Løvskogutforming. Et par 
mindre plantefelt av høy bonitet.   
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene liten til middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
          ▲ 
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8-10 Jordbruksarealer i 
Kongsvik 

Store sammenhengende jordbruksarealer 
i Kongsvik. Hovedsakelig fulldyrket jord.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene liten verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                       ▲ 

8-11 Fiske- og 
havbruksressurser 
i Fiskefjorden 

Det fiskes etter kysttorsk i Fiskefjorden 
(passive fiskerier). Samtidig er det 
registrert gytefelt for torsk her. 
Oppdrettsanlegg i fjorden nord for 
Fiskeøya (Mortenlaks AS).  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

8-12 Jordbruksressurser 
innenfor 
planområdet i 
Kongsvikdalen 

To jordbruksarealer ligger innenfor 
planområdet. Begge er registrert som 
fulldyrka jord under 15 daa. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

 

 
Figur 8-12 Verdikart for parsell 8 i Tjeldsund kommune. Nummerering stemmer overens med tabell 8-30. 
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Figur 8-13 Nærkart av verdikart for parsell 8 i Tjeldsund kommune for å illustrere lokalitet 8-12. 
Nummerering stemmer overens med tabell 8-30. 

Tabell 8-31 Sammenstilling av verdier i parsell 8 

Parsell 8 Fiskefjord - Kongsvik 
Delområde/element Verdi 
8-1 Jordbruksareal ved eiendom gnr./bnr. 64/16 Middels 
8-2 Skogressurser i Fiskefjorden Liten til middels 
8-3 Skogressurser langs avlastet veg fra Fiskefjorden til 

Kongsvika 
Liten til middels 

8-4 Sand- og grusforekomster i Fiskefjorden Middels 
8-5 Jordbruksareal ved Storelva i Fiskefjord Stor 
8-6 Jordbruksareal ved Lien ved Taraldsvika Stor 
8-7 Jordbruksareal fra Gangstibergen til Stakkvoll ved 

Kongsvika 
Middels til stor 

8-8 Sand- og grusforekomst i Kongsvik Liten 
8-9 Skogressurser i Kongsvikdalen Liten til middels 
8-10 Jordbruksarealer i Kongsvik Stor 
8-11 Fiske – og havbruksressurser i Fiskefjorden Middels 
8-12 Jordbruksressurser innenfor planområdet i Kongsvikdalen Middels 
Samlet verdivurdering  Middels 

 
Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggsfasen vil i stor grad berøre nye områder utenfor eksisterende E10 som 
vil medføre beslag av utmark. Ny trasé i dagen mellom tunnelpåhugg i Fiskefjord, bru over 
Dalelva, masseuttak fra eksisterende sand og grusforekomster, avkjørsel til Fiskefjorden, 
nytt kollektivknutepunkt, ny trasé i dagen mellom tunnelpåhugg i Kongsvikdalen, bru over 
Kongsvikelva/Storelva, midlertidig og permanent massedeponi er eksempler på tiltak som 
er planlagt i parsell 8.  
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Anleggsfase 

Beslag av skogareal og annen utmark, samt masseuttak vil i stor grad være lik den i 
driftsfasen ettersom arealene blir permanent beslaglagt. Tiltaket vil ikke medføre beslag av 
jordbruksareal. Det vil være nødvendig med hogst og rydding av skog i forbindelse med 
planlagte tiltak. Dyr som beiter på innmark, eller evt. i utmark kan bli skremt av 
anleggsarbeidene. Det forutsettes at uttak av skog og drift på nærliggende jordbruksareal 
skal kunne gjennomføres i anleggsfasen.  

I forbindelse med etablering av bru over Dalelva, kan det medføre noe økt massetransport 
i elva og ut i Fiskefjorden. Massetransporten og eventuell spredning av masser i 
Fiskefjorden vil være liten og vil ikke påvirke fiskebestander eller lokale fiskerier. Uttak av 
eksisterende grusressurser fra masseuttak i Fiskefjorden til bruk i vegfylling vil redusere 
tilgjengelige masser i masseuttak for fremtidig bruk.  

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite til middels negativt omfang på 
naturressurser i parsell 8.  

Tiltak på avlastet veg 

Ny E10 fra Fiskefjorden til Kongsvikdalen vil i stor grad avlaste dagens E10, som vil 
nedgraderes. Det er ikke planlagt noen arealbeslag på avlastet veg som vil medføre 
reduksjon av jordbruksareal, skogareal eller andre kjente naturressurser.  

Driftsfase 

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser, basert på data fra 
NIBIO, for fulldyrket jord, overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord.  Tabell 8-32 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen hvor bl.a. 
veg, riggområder og deponiområder inngår. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke 
forenelig med de nasjonale og regionale målene for reduksjon av omdisponering av 
jordbruksareal til tross for at arealbeslag av eksisterende jordbruksjord i parsell 8 er svært 
små. 
Tabell 8-32 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagt veganlegg i 
parsell 8.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 8  2,1 0 0 85,4 

 

Ingen av de registrerte jordbruksarealene i Fiskefjorden vil bli påvirket av planlagte tiltak. 
Kun ett jordbruksareal i Kongsvikdalen grenser til planområdet, noe som medfører et 
beslag av 0,1 daa fulldyrket jord.  

Skogareal av høy og middels bonitet, samt mindre areal med lavere bonitetsgrad, vil bli 
beslaglagt i forbindelse med planlagt veg, skråningsutslag, bru over Dalelva, tunnelpåhugg, 
riggområder, massedeponi og annen planlagt infrastruktur i Fiskefjorden. Skogareal som 
beslaglegges ligger i områder med varierte driftsforhold. Skogsbeslagene er små sett i 
forhold til skogressurser i området. Skogsveger i området ivaretas. Arealbeslag i 
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forbindelse med tunnelpåhugg, riggområder, bru over Kongsvikelva/Storelva og veganlegg 
med skråningsutslag i Kongsvikdalen vil i noen grad beslaglegge skog av middels og høy 
bonitet. De største beslagene er av skog av lavere bonitet, myr og åpen fastmark.  

Masseforekomstene (sand og grus) som finnes i Fiskefjorden, innenfor planområdet, vil i 
stor grad bli benyttet i planlagte vegtiltak. Blant annet planlegges ny vegtrasé, riggområder 
og annen infrastruktur over store deler av forekomstene. Bruddene som i dag er synlige i 
dagen vil i stor grad forsvinne. Det vil i fremtiden være mulig å åpne nye brudd ettersom 
forekomstene er store og strekker seg ut over det definerte planområdet.   

Sand- og grusforekomstene i Kongsvik vil i liten grad bli beslaglagt og ettersom det ikke 
forekommer noen slags uttak her vil ikke beslagene ha noen effekt for drift.  

Tre massedeponi er planlagt/vurdert innenfor parsell 8, henholdsvis deponi D10, D11 og 
D12. Deponi D10 er planlagt langs ny veg og vil medføre beslag av bl.a. gammel 
masseuttak. 

Deponi D11 er sjødeponi, planlagt i Fiskefjorden. Deponi D11 vurderes gjennom egne 
undersøkelser som egnet permanent deponiareal.  

Deponi D12 er planlagt etablert nord for tunnelpåhugg i Kongsvikdalen. Deponiet vil 
hovedsakelig beslaglegge areal bestående av impediment løvskog, myr og åpen fastmark. 
Noen mindre arealer med løvskog av middels bonitet vil også bli beslaglagt. Massedeponi 
vil redusere skogmarkas evne til å produsere skog.  

Sjødeponi vil medføre beslag av sjøbunn i Fiskefjorden og vil med det beslaglegge 
leveområder for sjølevende organismer og påvirke gyteområder for kysttorsk og 
fiskeområder for lokale fiskerier. I tillegg til selve arealbeslaget, dekning av sjøbunn, vil 
utfylling av tunnelmasser i sjø medføre sedimentoppvirvling og spredning av finstoff. Videre 
kan spredning av sedimenter og finstoff kunne påvirke fiskeoppdrett nord for Fiskeøya, 
utenfor definert deponiområde. Spesielt finstoff fra tunnelstein vil kunne medføre problemer 
for oppdrettsanlegg bl.a. ettersom små partikler fra sprengstein kan sette seg fast i gjellene 
til oppdrettsfisken. Statens vegvesen undersøker områdene og Fylkesmannen som er 
forurensningsmyndighet vil avgjøre hvorvidt det skal gis tillatelse til å bruke områdene som 
massedeponi. Det er knyttet store usikkerheter til effekten av massedeponi i Fiskefjorden. 
Bl.a. er utfallet avhengig av kjennskap til tunnelmassenes egenskaper, bunnsedimentenes 
egenskaper (grad av forurensning), mengde stein, deponeringsmetoder, 
strømningsforhold, fiskebestander, etc. Basert på kjente verdier i Fiskefjorden antas det at 
etablering av massedeponi vil medføre middels til stor negativt omgang på havbruk og 
fiskerier.  

Verdi-, omfangs- og konsekvensvurderinger fremgår av tabell 8-33.Samlet forventes det at 
planlagte tiltak vil gi liten til middels negativ konsekvens for naturresurser.  
Tabell 8-33. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 8 Fiskefjord-Kongsvik 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
8-1 Middels Intet Ubetydelig  
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8-2 Liten til 
middels 

Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

 

8-3 Liten til 
middels 

Intet Ubetydelig  

8-4 Middels Middels 
negativ 
negativt 

Middels negativ  

8-5 Stor Intet Ubetydelig  
8-6 Stor Intet Ubetydelig  
8-7 Middels til 

stor 
Intet Ubetydelig  

8-8 Liten Lite negativt Liten til 
ubetydelig 

 

8-9 Liten til 
middels 

Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

8-10 Stor Intet Ubetydelig  
8-11 Middels Middels til stort 

negativt 
Middels negativ  

8-12 Middels Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

Samlet konsekvens vegparsell 8 Liten til middels 
negativ 

 

 

Forslag til avbøtende tiltak 
Beslag av jordbruksareal bør unngås i Fiskefjorden og i Kongsvikdalen. Dersom beslag av 
jordbruksareal er unngåelig bør jordbruksjord ivaretas under anleggsarbeid og tilbakeføres 
etter endt anleggsarbeid. Dersom det ikke er formålstjenlig å tilbakeføre jord kan jorda 
brukes andre steder eller eventuelt til oppdyrkning av nye jordbruksareal. Rigg og 
massedeponi bør unngås på dyrket jord ettersom dette vil medføre skade på jorda.  
 
Statens vegvesen bør inngå dialog med eier av det tidligere masseuttaket i Fiskefjorden. I 
den grad det er hensiktsmessig kan deponiet etableres slik det er mulig med fremtidig drift 
av ett masseuttak. 

8.4.2 Parsell 9 Kongsvik - Hårvik 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser 

De mange jordbruksarealene fra Kongsvik til Hårvik er ifølge Tjeldsund kommune viktige 
produksjonsarealer. I første del av parsellen, mellom tunnel fra Kongsvik og tunnelen som 
er planlagt videre til Birkeland/Sæter, berører planområdet et jordbruksareal på eiendom 
gnr./bnr. 68/10. På eiendommen inngår et fulldyrket areal på ca. 6,5 daa. Et større 
jordbruksområde finnes ved Ulvik langs eksisterende E10 og planlagt avlastet veg. 
Området er et viktig produksjonsområde, og består i stor grad av større fulldyrkete areal 
og areal brukt til innmarksbeite. Området er ikke verdivurdert ettersom det ligger utenfor 
planområdet.  
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Fra tunnelpåhugg ved Birkeland til Hårvik berører planområdet flere jordbruksarealer. 
Jordbruksarealene består hovedsakelig av fulldyrket jord, men også av overflatedyrket jord 
og areal brukt til innmarksbeite. Det går en skogsveg/traktorveg fra Birkeland og opp i 
utmark fra Birkeland.  

I tillegg til eksisterende jordbruksarealer finnes det innenfor planområdet større 
forekomster av arealer som har potensial for oppdyrking til fulldyrket jord. 

Skogressursene i området varierer. Utmarksarealene mellom de to planlagte tunnelene 
nord for Ulvik består i stor grad av myr (bl.a. Steinbakkmyra). Skogen innenfor planområdet 
her er i større grad impediment, med mindre forekomster av løvskog av lav og middels 
bonitet. Nord for planområdet finnes det større forekomster med skog av middels og høy 
bonitet. Kjørespor i terrenget kan tyde på at det tas ut skog i dalen. Mellom Ulvik og Hårvik 
er det får myrarealer og skogressursene er større og sammenhengende. Det forekommer 
flere mindre granplantefelt og skogen i stor grad av middels og høy bonitet. Driftsforholdene 
er vanskelige grunnet det bratte terrenget. 

Tjeldsund kommune har uttalt at utmarksarealene har et sterkt beitepress fra nord da 
beitedyr fra nabokommuner, i tillegg til egne beitedyr, trekker ned i området. Sørvik beitelag 
benytter et stort område som strekker seg fra Kongsvik til Harstad. De har over 4000 sau 
og lam på beite. Beiteområdet er ikke vist i verdikart ettersom det gjelder hele området.  

Andre naturressurser 

En sand- og grusforekomst er registrert nord for Hårvik. Massetaket som tidligere ble drevet 
her er nedlagt. I NGU sin innsynsløsning er forekomsten gitt liten verdi. Området fremstår 
i dag som skrotmark.                
Tabell 8-34 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 9, Kongsvik - Hårvik. Nr. 
(kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 9 Kongsvik - Hårvik 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
9-1 Jordbruksareal 

ved eiendom 
gnr./bnr. 68/10 

Planområdet grenser til/ inngår i eiendom 
gnr./bnr. 68/10 med fulldyrket jordbruksareal 
med en størrelse på under 15 daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

9-2 Jordbruksareal 
på 
Birkeland/Sæter 

Planområdet grenser til/ inngår i fulldyrket og 
overflatedyrket jordbruksareal og areal brukt 
til innmarksbeite, med en størrelse over 15 
daa. Jordkvalitet er ukjent. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
                       ▲ 
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9-3 Jordbruksareal 
ved eiendom 
gnr./bnr. 70/13 
og 70/14 på 
Kleiva 

Planområdet grenser til i areal med fulldyrket 
jord og areal brukt til innmarksbeite, med en 
størrelse på under 15 daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

9-4 Jordbruksareal 
på Bakkely 

Planområdet grenser til fulldyrket 
jordbruksareal og areal brukt til 
innmarksbeite, med en størrelse over 15 daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
                       ▲ 

9-5 Jordbruksareal 
på eiendom 
gnr./bnr. 71/11, 
71/3, 71/22 og 
71/6  

Planområdet grenser til/inngår i fulldyrket 
jordbruksareal og areal brukt til 
innmarksbeite, med en størrelse på over 15 
daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

9-6 Skogressurser 
nord for Ulvika 

Utmarka er påvirket av myr. Mye impediment 
skog. Enkelte forekomster av skog med lav 
og middels bonitet. Store og gode 
skogressurser nord for 
Undersøkelsesområdet.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene liten verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
    ▲ 

9-7 Skogressurser 
mellom Ulvika 
og Hårvika.  

Større og sammenhengende skogressurser. 
Flere granplantefelt. Middels og høy bonitet 
innenfor planområdet. Skogsveg/traktorveg 
fra Birkeland. Ellers vanskelige driftsforhold 
grunnet bratt terreng.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

9-8 Sørvik beitelags 
utmarksbeite 

Sørvik utmarksbeite. Over 4000 sau/lam 
beiter på et ca. 150 km2 stort område. 
Planområdet inngår i beiteområdet og det er 
et spesielt beitepress i og rundt planområdet. 
Beiteområdet er ikke vist i verdikart. Gjelder 
hele området.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursen liten til middels verdi   

Liten   Middels  Stor 

                   
         ▲ 

9-9 Sand- og 
grusforekomst 
nord for Hårvik 

Sand- og grusforekomst nord for Hårvik. 
Ingen drift i dag.  
 
Basert på verdivurdering gjennomført av 
NGU, samt metodikk fra Håndbok V712 har 
ressursen liten verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
   ▲ 

 



   

 
 
 

 

94 (145) 
 
RAPPORT 
42T17.10/2016 
 
 
 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9 

 
Figur 8-14 Verdikart for parsell 9 i Tjeldsund kommune. Nummerering stemmer overens med tabell 8-34. 

Tabell 8-35 sammenstilling av verdier for parsell 9 

Parsell 9 Kongsvik - Hårvika 
Delområde/element Verdi 
9-1 Jordbruksareal ved eiendom gnr./bnr. 68/10 Middels 
9-2 Jordbruksareal på Birkeland/Sæter Stor 
9-3 Jordbruksareal ved eiendommer på Kleiva Middels 
9-4 Jordbruksareal ved eiendommer ved Bakkely Stor 
9-5 Jordbruksareal på eiendom gnr./bnr. 71/11, 71/3, 71/22 og 

71/6 
Stor 

9-6 Skogressurser nord for Ulvika Liten 
9-7 Skogressurser mellom Ulvika og Hårvika. Middels 
9-8 Sørvik beitelags utmarksbeite Liten til middels 
9-9 Sand- og grusforekomst nord for Hårvik Liten 
Samlet verdivurdering  Middels 

 
Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen er knyttet til arealbeslag av utmark og innmark i 
forbindelse med anleggelse av ny veg, avkjørsler til eksisterende veg, skråningsutslag, 
riggområder og tunnelpåhugg. 
 
Anleggsfase 
Arealbeslag av jordbruksjord og skog, samt andre naturressurser vil hovedsakelig være lik 
den i driftsfasen ettersom områdene blir permanent beslaglagt. Bruk av riggområde på 
areal registrert som innmarksbeite ved Birkeland/Sæter vil begrense et eventuelt bruk av 
dette arealet til landbruksformål under anleggsperioden. Anleggsarbeidet vil medføre hogst 
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og rydding av skog, og vil kunne virke forstyrrende på beitedyr på innmark og i utmark. 
Anleggsområdet vil kunne virke som en barriere under anleggsfasen og kan medføre 
problemer for drift av jordbruksareal, skog og andre utmarksressurser. Det forutsettes at 
uttak av skog utenfor planområdet, samt drift av jordbruksområder utenfor anleggsområder 
skal kunne gjennomføres under anleggsperioden. 
 
Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite til middels negativt omfang for 
naturressurser for parsell 9. 
 
Tiltak på avlastet veg 
Det er ikke planlagt tiltak på avlastet veg. 
 
Driftsfase 
Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksareal for fulldyrket jord, 
overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord, basert på data fra NIBIO.  Tabell 8-36 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen, hvor 
bl.a. veg, rigg og deponier inngår. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig 
med de nasjonale og regionale målene for reduksjon av omdisponering av jordbruksareal. 
Ca. 77 daa med registrert jordbruksareal vil bli beslaglagt dersom areal innenfor 
planområdet blir permanent beslaglagt. Videre ligger ca. 100 daa med potensielt dyrkbar 
jord innenfor plangrensen.  
 
Tabell 8-36 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagte veganlegg i 
parsell 9.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 9  24,1 2,8 51,4 100,4 

 

Jordbruksareal ved eiendom gnr./bnr. 68/10 vil bli redusert som følge av etablering av 
avkjørsel fra ny E10 til eksisterende veg. Jordbruksareal ved Birkeland/Sæter vil bli 
redusert som følge av tiltak. Areal registrert som innmarksbeite vil bli oppsplittet av planlagt 
tiltak. Ny veg vil her medføre en ny barriere for drift av jordbruksareal, samt skogsdrift. 
Vegen vil også medføre barriere for traktorveg til utmark fra jordbrukseiendommer ved 
Birkeland. Riggområde ved Birkeland/Sæter vil medføre midlertidig beslag av areal 
registrert som innmarksbeite. Riggområder kan ødelegge jorda og medføre problemer for 
fremtidig bruk. Små areal av jordbruksjord fra Birkeland til Bakkely vil bli beslaglagt og 
redusert, men ikke oppsplittet. Jordbruksareal mellom Bakkely og Hårvika vil i liten grad bli 
beslaglagt av planlagte tiltak, med unntak av mindre fulldyrka jordbruksareal ved Hårvik 
som følge av planlagt avkjørsel fra ny E10.  
 
Sammenhengende skog av middels og høy bonitet, hovedsakelig løvskog, vil bli beslaglagt 
i forbindelse med planlagte tiltak mellom Birkeland/Sæter og Hårvika. Tre granplantefelt 
inngår i planlagt beslaglagt areal. Ny veg kan medføre barrieredannelse for drift av skogen.  
 
Ny veg kan medføre fare for sau som beiter i området og som trekker ned fra områdene i 
nord. Ny veg med planlagte tiltak vil medføre beslag av det gamle masseuttaket nord for 
Hårvika.  
 
To massedeponier er planlagt i parsell 9, henholdsvis D13 og D15. Deponi D13 vil 
hovedsakelig beslaglegge areal som i dag består av myr og impediment skog. Deponi D15 
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vil beslaglegge areal bestående av løvskog av middels bonitet, samt myr og allerede 
opparbeidet areal (skrotmark/ gammel masseuttak).  
 
Tabell 8-37. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 9 Kongsvik - Hårvika 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
9-1 Middels Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak 

kan redusere 
konsekvens 

9-2 Stor Middels negativt Middels negativt Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

9-3 Middels Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

9-4 Stor Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

9-5 Stor Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

9-6 Liten Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

9-7 Middels Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

9-8 Liten til 
middels 

Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

9-9 Liten Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

Samlet konsekvens vegparsell 9 Liten til middels 
negativ 

 

 
Tabell 8-38 viser forventet samlet konsekvens for naturressurser i Tjeldsund kommune. 
Forventet samlet konsekvens vurderes som liten til middels negativ. 
 
Tabell 8-38. Samlet konsekvens i Tjeldsund for fagtema naturresurser. 

Konsekvens fagtema naturressurser Alternativ 0 Alternativ A 
Kvæfjord vegparsell 8 Ubetydelig Liten til middels negativ 
Kvæfjord vegparsell 9 Ubetydelig Liten til middels negativ 
Samlet konsekvens Tjeldsund Ubetydelig Liten til middels negativ 

 
Forslag til avbøtende tiltak 
Beslag av jordbruksareal bør unngås. For å hindre oppsplitting/barrieredannelse kan det 
anlegges en kulvert/undergang under ny veg ved Birkeland/Sæter. Da vil 
grunneier/skogeier/jordbruker kunne benytte eksisterende traktorveg til utmark, samt 
benytte jordbruksarealer nord for den nye vegen. Dersom beslag av jordbruksareal er 
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unngåelig, bør jordbruksjord ivaretas under anleggsarbeid og tilbakeføres etter endt 
anleggsarbeid. Dersom det ikke er formålstjenlig å tilbakeføre jord kan jorda brukes andre 
steder eller eventuelt til oppdyrkning av nye jordbruksareal. Rigg bør unngås på dyrket jord 
ettersom dette vil medføre skade på jorda.  

For å unngå skade på beitende sau som trekker ned fra beiteområder i nord og ut på veg 
kan det vurderes tiltak langs ny veg (gjerder). Ved anleggelse av ny veg bør beslag av skog 
av høy bonitet, samt granplantefelt unngås/hensyntas.  

Statens vegvesen bør inngå dialog med eier av det tidligere masseuttaket i Hårvika. I den 
grad det er hensiktsmessig kan deponiet etableres slik det er mulig med fremtidig drift av 
masseuttak, dog i noe mer begrenset grad.  

8.5 Harstad kommune 

Planområdet i Harstad kommune strekker seg fra kommunegrense Tjeldsund (Hårvik) til 
utkanten av byområdet Harstad. Store deler av planområdet er lagt utenfor dagens E10 og 
Riksveg 83, og vil erstatte dagens E10 og Rv 83. Planområdet er delt inn i tre parseller. 
Parsell 10 strekker seg fra kommunegrense Tjeldsund (Hårvik) til Tjeldsund bru. Parsell 11 
strekker seg fra Tjeldsund bru til Sørvik. Parsell 12 strekker seg fra Sørvik til Jektholtet.  

8.5.1 Parsell 10 – Hårvik – Tjeldsund bru 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser 

Langs eksisterende E10 fra Sandtorg til Gausvika (avlastet veg) finnes det mer eller mindre 
sammenhengende jordbruksområder. Jordbruksarealene er hovedsakelig fulldyrket og det 
dyrkes hovedsakelig gress på disse arealene. Det finnes også overflatedyrkete arealer og 
arealer brukt til innmarksbeite. Det finnes arealer som egner seg for oppdyrking til 
fulldyrkning, men som i dag består av utmark. Sammenliknet med andre parseller er disse 
arealene mindre.  

To store jordbruksareal ligger innenfor/ grenser til planområdet. Gausvika og Haukebø er 
mer eller mindre et sammenhengende jordbruksområde som består av flere typer 
jordbruksareal, men med en hovedvekt av fulldyrket jord. Utenfor planområdet ligger 
områdene Sandtorg og Årbogen. Jordbruksarealene her er nesten utelukkende fulldyrket.  

Over planlagt tunnelpåhugg ved Tjeldsundbrua og over planlagt tunnel ligger det et 
jordbruksareal ved Elvehøy bestående av overflatedyrket jord og areal brukt til 
innmarksbeite. Jordbruksarealene er over 15 daa. Tilkomst til eiendommer er via E10.  

Langs eksisterende E10 fra Gausvika og nordover finnes det få sprede jordbruksareal. 
Disse ligger utenfor planområdet, men inngår i det som blir den avlastede vegen.  

Skogressursene som inngår eller grenser til planområdet er noe oppstykket sammenliknet 
med andre parseller. Dette henger sammen med de store forekomstene av 
jordbruksarealer, men også av topografi og forekomster av myr. Driftsforholdene antas å 
være relativt gode ettersom det finnes flere skogsveger på de mange eiendommene, 
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spesielt fra Gausvika. Videre antas terrenget å være mer tilgengelig sammenliknet med 
andre parseller. De største sammenhengende skogsarealene med middels til høy bonitet 
er registret fra Årbogen til Haukebø, ovenfor jordbruksarealene og eksisterende E10. 
Videre finnes det også noe sammenhengende skogarealer med middels til høy bonitet 
rundt Gausvikvatnet. Skogen består for det meste av løvskog, men det finnes flere 
plantefelt med barskog i området, også innenfor planområdet.  

Planområdet ligger innenfor Sørvik beitelag sine beiteområder. Ca. 4200 sau/lam blir 
sluppet her. Beitelaget bruker et ca. 145 km2 stort område som strekker seg fra Kongsvik i 
Tjeldsund kommune til Harstad by. Beitekart er ikke vist i verdikart.  

Andre naturressurser 

Ved Årbogen ligger det et nedlagt masseuttak i en sand- og grusforekomst. NGU har i sine 
innsynsløsninger vurdert forekomsten som lite viktig. En silikaforekomst, vurdert å ha liten 
eller ingen betydning av NGU, er lokalisert ved Årbogen/Sandtorg. Ressursen drives ikke. 
En silikaforekomst finnes ved Nydammen, utenfor planområdet. Forekomsten er vurdert å 
ha liten eller ingen betydning av NGU.  

Ved Storenga, langs eksisterende E10, ligger det et nedlagt brudd for tektonisk granitt. 
NGU har i sine innsynsløsninger vurdert forekomsten som lite viktig.   

Rørgaten til Hålogalands krafts kraftverk, Gausvika 1, inngår i planområdet og planlagt veg 
vil krysse over rørgate. Rørgata er ikke tegnet i verdikart.  
Tabell 8-39 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 10, Hårvik – Tjeldsund bru. Nr. 
(kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 10 Kommunegrense Hårvik – Tjeldsund bru  
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
10-1 Jordbruksareal 

ved Sandtorg og 
Årbogen 

Jordbruksarealene ved Sandtorg og 
Årbogen og Breineset består hovedsakelig 
fulldyrkede arealer med grasproduksjon. 
Flere av arealene er større enn 15 daa. 
Jordkvalitet er ukjent. Deler av området 
ligger utenfor planområdet. Det som ligger 
innenfor er vurdert.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

 10-2 Jordbruksareal 
ved Haukebø og 
Gausvik 

Planområdet inngår i og grenser til 
jordbruksarealer ved Haukebø og i 
Gausvika. Størstedel av arealene er 
fulldyrket, men det finnes også flere 
overflatedyrkede arealer og areal brukt til 
innmarksbeite. Jordkvalitet er ukjent. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 
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10-3 Jordbruksarealer 
ved Litlenga og 
Storenga. 

To jordbruksområder fra Gausvik til 
Tjeldsundbrua innenfor parsell 10. Mindre 
arealer med fulldyrket, overflatedyrket og 
innmarksbeite. Mindre enn 15 daa. 
Områdene ligger utenfor planområdet. 
Jordkvalitet er ukjent.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

10-4 Jordbruksarealer 
ved Elvehøy 

Jordbruksareal ved Elvehøy består av 
overflatedyrket areal og areal brukt til 
innmarksbeite. Arealene har til sammen en 
størrelse på over 15 daa. Jordkvalitet er 
ukjent. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels til stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                    ▲ 

10-5 Skogressurser 
mellom Årbogen 
og Haukebø 

Mer eller mindre sammenhengende 
skogområder med større forekomster av 
skog med middels og høy bonitet. Flere 
plantefelt med barskog/gran. Noe varierte 
driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

10-6 Skogressurser 
mellom Haukebø 
og 
Tjeldsundbrua 

Skogområder med variert grad av bonitet og 
sammenheng. Flere større felt med middels 
og høy bonitet. Flere plantefelt med 
barskog/gran. Generelt gode driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

10-7  Beiteområde Sørvik utmarksbeite. Over 4000 sau/lam 
beiter på et ca. 140 km2 stort område. 
Planområdet inngår i beiteområdet og det er 
et stort beitepress i og rundt planområdet. 
Beiteområde er ikke vist i verdikart. Gjelder 
hele området.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursen liten til middels verdi   

Liten   Middels  Stor 

                   
         ▲ 

10-8 Sand- og 
grusforekomst 
ved Årbogen 

Nedlagt masseuttak og sand- og 
grusforekomst. 
 
Basert på verdivurdering gjennomført av 
NGU, samt metodikk fra Håndbok V712 har 
ressursen liten verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
  ▲ 

10-9 Forekomst av 
tektonisert 
granitt ved 
Storenga.  

Nedlagt brudd ved Storenga.  
 
Basert på verdivurdering gjennomført av 
NGU, samt metodikk fra Håndbok V712 har 
ressursen liten verdi. Ikke vist i verdikart.  

Liten   Middels  Stor 

                   
  ▲ 
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10-
10 

Rørgate, 
Gausvika 
kraftverk 

Rørgate for Hålogaland krafts kraftverk 
Gausvika 1, ligger i planområdet.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
vannressursen stor verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

 

 
Figur 8-15 Verdikart for parsell 10 i Harstad kommune på strekningen fra Sandtorget til Breineset. 
Nummerering stemmer overens med tabell 8-39. 
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Figur 8-16 Verdikart for parsell 10 i Harstad kommune på strekningen mellom Breineset og Gausvika. 
Nummerering stemmer overens med tabell 8-39. 
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Figur 8-17 Verdikart for parsell 10 i Harstad kommune på strekningen mellom Gausvika og Tjeldsund bru. 
Nummerering stemmer overens med tabell 8-39. 

Tabell 8-40 Sammenstilling av verdier i parsell 10 

Parsell 10 Hårvik – Tjeldsund bru 
Delområde/element Verdi 
10-1 Jordbruksareal ved Sandtog og Årbogen Stor 
10-2 Jordbruksareal ved Haukebø og Gausvik Stor 
10-3 Jordbruksarealer ved Litlenga og Storenga. Middels 
10-4 Jordbruksarealer ved Elvehøy Middels til stor 
10-5 Skogressurser mellom Årbogen og Haukebø Middels 
10-6 Skogressurser mellom Haukebø og Tjeldsundbrua Middels 
10-7 Beiteområde Liten til middels 
10-8 Sand- og grusforekomst ved Årbogen Liten 
10-9 Forekomst av tektonisert granitt ved Storenga. Liten 
10-10 Rørgate, vannkraftverk i Gausvika Stor 
Samlet verdivurdering  Middels til stor 

 

Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen vil i hovedsak berøre utmark ettersom ny vegtrasé i sin 
helhet etableres utenfor eksisterende E10. I tillegg til veg skal det etableres avkjørsler til 
eksisterende veg ved henholdsvis Årbogen og Haukebø. Store deler av parsell 10 er 
planlagt i tunnel.  
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Anleggsfase 

Arealbeslag av jordbruksjord og skog vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom 
arealene i stor grad bli permanent beslaglagt bl.a. av veg og skråningsutslag, etc. 
Jordbruksareal som blir beslaglagt i anleggsfase vil medføre reduksjon av produksjon. 
Disse arealene vil også i stor grad forbli beslaglagt i driftsfase. Ny vegtrasé vil kunne virke 
barrieredannende i anleggsfase og vil kunne medføre problemer for adkomst til innmarks- 
og utmarksarealer. Det forutsettes at uttak av skog og drift på nærliggende jordbruksareal 
skal kunne gjennomføres i anleggsfasen. 
 
Samle forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels negativt omfang på 
naturressurser i parsell 10. 
 
Tiltak på avlastet veg 
Eksisterende E10 vil bli nedgradert. Det er ikke planlagt noen arealbeslag på avlastet veg 
som vil medføre reduksjon av jordbruksareal, skogsareal eller andre naturresurser.  

Driftsfase 

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser for fulldyrket jord, 
overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord, basert på data fra NIBIO. Tabell 8-41 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen, hvor 
bl.a. veg, rigg og deponi inngår. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med 
de nasjonale og regionale målene for reduksjon av omdisponering av jordbruksareal. Ca. 
55 daa dyrket jord er planlagt beslaglagt og omdisponert innenfor planområdet. Videre blir 
ca. 140 daa dyrkbar jord beslaglagt dersom areal planområdet blir permanent beslaglagt.  
Tabell 8-41 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagte veganlegg i 
parsell 2.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 10  32,1 0 23.4 140,3 

 

Mindre jordbruksareal mellom Årbogen og Breineset vil bli beslaglagt som følge av 
planlagte tiltak. De største beslagene av jordbruksareal vil skje i Gausvika og i forbindelse 
med avkjørsel ved Haukebø. Planlagte tiltak vil hovedsakelig medføre reduksjon av 
jordbruksjord og ikke oppsplitting eller barrieredannelse. Ved planlagt avkjørsel ved 
Haukebø vil ny veg medføre oppsplitting av eksisterende jordbruksareal. Den nye vegen 
vil ikke medføre barrieredannelse her ettersom dagens E10 i fremtiden kan brukes for 
tilgang til jordbruksareal. Jordbruks- og skogarealene som ligger over planlagt tunnel vil 
trolig ikke bli påvirket av planlagte tiltak.  

Store arealer av skog av middels og høy bonitet, hovedsakelig løvskog, vil bli beslaglagt 
som følge av den nye vegtraséen mellom tunnelene. Dette vil medføre reduksjon av 
skogmarkas evne til å produsere skog. Driftsveger og andre adkomstveger til utmark blir 
ivaretatt.  

Ny veg kan medføre fare for beitedyr, sau, som trekker ned fra beitene i utmarka. Rørgate 
for kraftverk i Gausvika hensyntas i forbindelse med veganlegg.  
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Planlagte tiltak vil beslaglegge deler av sand- og grusforekomsten ved Årbogen. Ettersom 
det ikke forekommer noen uttak i dag, vil ikke beslagene ha noen effekt for drift.  

Fire massedeponier er planlagt etablert i parsell 10, henholdsvis deponi D16, D17 og D31 
og D32. De planlagte deponiene er permanente. Deponi D16 vil beslaglegge areal 
bestående av åpen fastmark, impediment skog og skog av lav bonitet. Deponi D17 vil 
beslaglegge løvskog av høy og middels bonitet, granplantefelt av middels bonitet, mindre 
arealer registrert som innmarksbeite og åpen fastmark. Deponi D18 vil i liten grad 
beslaglegge areal med fulldyrka jord, åpen fastmark, myr og løvskog av lav bonitet.  

Verdi-, omfangs og konsekvensvurdering fremgår av tabell 8-42. Samlet forventes det at 
planlagte tiltak vil gi liten til middels negativ konsekvens for naturressurser.  
Tabell 8-42. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 10 Kommunegrense Tjeldsund - Tjeldsund bru 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
10-1 Stor Lite til middels 

negativt 
Liten til middels 

negativ 
Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

10-2 Stor Middels 
negativt 

Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

10-3 Middels Intet Ubetydelig  
10-4 Middels til 

stor 
Intet Ubetydelig  

10-5 Middels  Middels 
negativt 

Middels negativ  

10-6 Middels Lite negativt Ubetydelig til 
liten negativ 

 

10-7 Liten til 
middels 

Liten negativ Liten negativ Avbøtende tiltak kan 
redusere 
konsekvens 

10-8 Liten Lite til middels 
negativt 

Liten negativ  

10-9 Liten Intet Ubetydelig  
10-10 Stor Intet Ubetydelig  
Samlet konsekvens vegparsell 10 Liten til middels 

negativ 
 

 
Forslag til avbøtende tiltak 
I den grad det er mulig, bør arealbeslag på dyrka jord unngås. For parsell 10 er det planlagt 
riggområder på dyrket jord. For alle jordbruksareal hvor fulldyrket jord eller overflatedyrket 
jord beslaglegges skal jord ivaretas og mellomlagres under anleggsperioden. Dersom det 
er mulig skal jorda tilbakeføres. Dersom det ikke er hensiktsmessig kan jorda brukes andre 
plasser, evt. til oppdyrking av nye jordbruksarealer. Statens vegvesen bør inngå dialog med 
jordbruker for å finne de beste løsningene for bruk av jord.  

I forbindelse med anleggelse av veg skal avkjørsler til utmark ivaretas. Det kan være 
hensiktsmessig å inngå dialog med grunneiere/skogeier for optimalisering av disse med 
tanke på bl.a. dimensjoner og fremtidig bruk.  
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Det bør etableres sikring mot at dyr tar seg inn på vegen. Gjerder, etablering av 
overganger/ underganger, for eksempel i forbindelse med skogdrift kan være avbøtende 
tiltak/ løsninger.  

8.5.2 Parsell 11 – Tjeldsund bru - Sørvik 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser 

Langs Tjeldsund bru til Rysletta finnes det spredte forekomster av jordbruksareal. Fra 
Rysletta/Vollstad og nordover mot Sørvik forekommer det svært mange og store 
jordbruksareal, både innenfor og i nærheten av planområdet. Flere områder egner seg til 
oppdyrking til fulldyrkete jordbruksareal, men er per dags dato ikke dyrket.  

Jordbruksområdene på steder som Hamna, Leikvika, Brattland og Skuvesvika har 
hovedvekt av innmarksbeite og overflatedyrket jordbruksareal. Det finnes også en mindre 
andel med fulldyrket jord innenfor disse arealene.  

Jordbruksarealene fra Vollstad til Sørvik følger i stor grad eksisterende Rv 83. 
Konsentrasjonen av jordbruksareal er størst på nedsiden av riksvegen, mens oversiden i 
større grad består av skog og utmark. Jordbruksarealene er hovedsakelig fulldyrket og 
innmarksbeite, og jordbrukseiendommene er i stor grad større enn 15 daa. Det forekommer 
også store arealer med overflatedyrket mark. Jordkvaliteten i området er ikke kjent.  

Skogressursene i parsellen har en hovedvekt av løvskog av middels bonitet. Løvskog av 
høy bonitet forekommer i mindre grad. Løvskog av lav bonitet forekommer i større grad, 
spesielt i nærheten av jordbruksarealer. Det finnes flere plantefelt av gran i parsellen av 
middels og høy bonitet, men disse er av mindre størrelse og utbredelse. Skogen er i stor 
grad sammenhengende utenfor jordbrukslandskapet. Driftsforholdene anses å være 
relativt gode, grunnet topografi og flere skogsveger/traktorveger.  

Planområdet ligger innenfor Sørvik beitelag sine beiteområder. Ca. 4200 sau/lam blir 
sluppet her. Beitelaget bruker et ca. 145 km2 stort område som strekker seg fra Kongsvik i 
Tjeldsund kommune til Harstad by. Beiteområdet vises ikke i verdikart.  
Tabell 8-43 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 11, Tjeldsund bru -  Sørvik. Nr. 
(kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 11 Tjeldsund bru  – Sørvik  
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
11-1 Jordbruksområder 

sør for Rysletta 
Flere spredte jordbruksarealer langs 
eksisterende Rv 83. Arealene har 
hovedvekt av overflatedyrket jord og areal 
brukt til innmarksbeite. Det forkommer 
også fulldyrket jordbruksareal her. 
Jordkvalitet er ukjent. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 
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11-2 Relativt 
sammenhengende 
jordbruksareal fra 
Rysletta til Sørvik 

Store relativt sammenhengende 
jordbruksareal fra Rysletta til Sørvik. 
Arealene har hovedvekt av fulldyrket areal, 
men også store forekomster av 
overflatedyrket jord og areal brukt til 
innmarksbeite. Jordkvaliteten er ukjent. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

11-3 Skogressurser fra 
Tjeldsund bru til 
Vollstad 

Større sammenhengende skogareal. 
Varierende grad av bonitet. Stor vekt av 
løvskog av middels bonitet. Relativt gode 
driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

11-4 Skogressurser fra 
Vollstad til Sørvik 

Større sammenhengende skogareal. 
Varierende grad av bonitet. Stor vekt av 
løvskog av middels bonitet. Relativt gode 
driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

11-5  Beiteområde Sørvik utmarksbeite. Over 4000 sau/lam 
beiter på et ca. 150 km2 stort område. 
Planområdet inngår i beiteområdet og det 
er et spesielt beitepress i og rundt 
planområdet. Beiteområdet vises ikke i 
verdikart. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursen liten til middels verdi   

Liten   Middels  Stor 

                   
         ▲ 
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Figur 8-18 Verdikart for parsell 11 i Harstad kommune. Nummerering stemmer overens med tabell 8-43. 

Tabell 8-44 Sammenstilling av verdier i parsell 11 

Parsell 11 Tjeldsund bru - Sørvik 
Delområde/element Verdi 
11-1 Jordbruksområder sør for Rysletta Middels 
11-2 Sammenhengende jordbruksareal fra Rysletta til Sørvik Stor 
11-3 Skogressurser fra Tjeldsund bru til Vollstad Middels 
11-4 Skogressurser fra Vollstad til Sørvik Middels 
11-5 Beiteområde Liten til middels 
Samlet verdivurdering Middels til stor 

 
Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen omfatter tunnelpåhugg ved Leikvik, ny veg fra 
tunnelpåhugg til Fauskvåg og utbedring av eksisterende Rv. 83 fra Fauskvåg til Sørvik. 
Videre er det planlagt å etablere avkjørsler fra ny veg til gammel veg, henholdsvis ved 
Vollstad, Fauskvåg og Halsebø, samt å etablere bussholdeplasser, parkering for vogntog, 
riggområder og deponiområder.  
Anleggsfase 

Arealbeslag av jordbruksjord og skogarealer vil i stor grad være lik den i driftsfasen 
ettersom arealene i stor grad blir permanent beslaglagt. Beslag av jordbruksareal i 
anleggsfase vil medføre reduksjon av produksjon. Ny veg vil i noen grad kunne virke 
barrieredannende i anleggsfasen ved at adkomstveger til utmark blir midlertidig avskåret. 
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Det forutsettes at uttak av skog utenfor anleggsområdet og drift av nærliggende 
jordbruksjord skal kunne gjennomføres i anleggsperioden. Etablering av riggområde ved 
Vollstad og Mersmyra vil medføre hogst og rydding av løvskog av henholdsvis middels og 
høy bonitet. Riggområder kan medføre ødeleggelser på skogmarka.  

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels negativt omfang på 
naturressurser i parsell 11. 

Tiltak på avlastet veg 

Det er ikke planlagt noen tiltak eller arealbeslag på eksisterende Rv. 83 på strekninger der 
den ikke overlapper med ny veg. Gammel veg skal brukes som samleveg for avkjørsel til 
eiendommer. Vegen omklassifiseres til kommunal veg.  

Driftsfase 

Det er laget et arealregnskap for beslag av jordbruksressurser for fulldyrket jord, 
overflatedyrket jord, innmarksbeite og dyrkbar jord, basert på data fra NIBIO. Tabell 8-45 
viser estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen, 
hvor veg, rigg og deponi bl.a. inngår. Planlagte arealbeslag av jordbruksjord er ikke 
forenelig med de nasjonale og regionale målene for reduksjon av omdisponering av 
jordbruksareal. Ca. 150 daa dyrket jord er planlagte beslaglagt og omdisponert dersom 
areal innenfor planområdet blir permanent beslaglagt. Videre blir ca. 35 daa med potensielt 
dyrkbar jord beslaglagt dersom areal innenfor planområdet blir permanent beslaglagt.  
Tabell 8-45 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagte veganlegg i 
parsell 11.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 11 70,5 23,4 57,3 34,2 

 

Planlagte tiltak vil i større grad medføre oppsplitting og barrieredannelse på jordbruksjord i 
parsell 11. Dette gjelder spesielt på strekningen mellom Leikvik og Fauskvåg hvor ny veg 
hovedsakelig er planlagt utenfor eksisterende veg. Fra Fauskvåg til Sørvik vil planlagte 
arealbeslag hovedsakelig medføre reduksjon av jordbruksareal og ikke oppsplitting eller 
barrieredannelse.  

Planlagte tiltak vil medføre hogst av skog og beslag av skogmark hvor det er registrert skog 
av høy og middels bonitet, samt skog av lavere bonitet. Flere skogsveger og kjøretraséer 
til utmark vil bli avskåret av ny veg, spesielt mellom Leikvik og Fauskvåg hvor ny veg i stor 
grad etableres i utmark. Disse vegene og traséene er viktig for drift av utmarksressurser. 
Fra Fauskvåg til Sørvik vil ny veg hovedsakelig bli lagt i samme trasé som dagens veg og 
avkjørsler vil derfor ivaretas. Etableringa av riggområder vil i tillegg til å medføre hogst av 
skog, kunne medføre skader på terreng og påvirke skogmarkas evne til å produsere skog 
dersom.  

Tre massedeponier er planlagt innenfor parsell 11, henholdsvis deponi D19, D20 og D21. 
Deponi D19 vil beslaglegge flere mindre areal registrert som innmarksbeite, overflatedyrket 
jord og fulldyrket jord. Deponiet vil også beslaglegge løvskog av høy, middels og lavere 
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bonitet. Deponi D20 vil beslaglegge større areal registrert som innmarksbeite, 
overflatedyrket jord og fulldyrket jord. Videre vil deponiet beslaglegge løvskog av middels 
og lav bonitet, samt et mindre myrareal. Deponi D21 vil beslaglegge 9,2 daa med fulldyrket 
areal.  

Ny veg, spesielt i områder som per dags dato er utmark, vil kunne medføre fare for beitedyr 
som trekker ned fra overliggende områder.  
Tabell 8-46. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 11 Tjeldsund bru - Sørvik 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
11-1 Middels Middels negativt Middels negativt Avbøtende tiltak 

kan redusere 
konsekvens 

11-2 Stor Middels til stort 
negativt 

Stor negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

11-3 Middels Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

11-4 Middels Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

11-5 Liten til 
middels 

Lite negativt Liten negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

Samlet konsekvens vegparsell 11 Middels til stor 
negativ 

 

 

Forslag til avbøtende tiltak 
Deponiområder og riggområder bør ikke anlegges på dyrket jord. Dersom det er mulig bør 
planlagte deponier og riggområder anlegges i utmark fremfor innmark. I den grad det er 
mulig bør dyrket jord unngås. For alle jordbruksareal hvor fulldyrket eller overflatedyrket 
jord beslaglegges skal jord ivaretas og mellomlagres under anleggsarbeidet. Jorda 
tilbakeføres etter endt anleggsarbeid til areal som ikke er permanent beslaglagt av 
veganlegg. Dersom det ikke er hensiktsmessig å tilbakeføre jord, kan den benyttes andre 
plasser, evt. til oppdyrking av nye jordbruksarealer. I de tilfellene hvor ny veg medfører 
oppsplitting og barrieredannelse bør det vurderes å anlegge kulverter/underganger for 
adkomst til jordbruksareal. Underganger/kulverter bør ses i sammenheng med skogdrift og 
utmarksbeite. Statens vegvesen bør inngå dialog med jordbruker/grunneier for å finne 
optimale løsninger vedrørende arealbeslag, bruk av overskuddsjord og løsninger på 
barrieredannelser.  

Beslag av produktiv skog, og spesielt skog av høy bonitet bør i den grad det er mulig, 
innenfor planområdet, unngås. Avkjørsler og adkomstveger/ kjøretraséer skal ivaretas eller 
evt. etableres i forbindelse med planlagte tiltak. Statens vegvesen bør i samråd med 
grunneier/skogeier finne optimale løsninger med tanke på dimensjonering av kulverter for 
fremtidig bruk.  
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Det bør etableres sikring for å hindre skade på sau og evt. andre beitedyr som kan ta seg 
inn på ny veg. Dette gjelder spesielt hvor ny veg er planlagt i eksisterende utmark og areal 
som brukes som beiteområder. Underganger/ kulverter kan vurderes som et avbøtende 
tiltak sammen med for eksempel gjerder langs veg.  

8.5.3 Parsell 12 Sørvik - Jektholtet 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser 

Fra Sørvika til Nordvika finnes det flere større jordbruksarealer, hovedsakelig med 
fulldyrket jord og med mindre innslag av arealer brukt til innmarksbeite. Det finnes få areal 
med overflatedyrket jord. Flere av jordbrukseiendommene mellom Sørvik og Nordvika 
inngår eller grenser til planområdet. Mellom Nordvika og Kilbotn forekommer det enkelte 
store fulldyrkete jordbruksarealer. I Kilbotn og nordover mot Jektholtet inngår det flere 
større jordbruksområder i planområdet. Det er også her hovedsakelig fulldyrket areal som 
inngår. Jordbruksarealene er hovedsakelig brukt til grasproduksjon. Jordkvaliteten for 
arealene er ukjent. Det finnes flere større areal som er egnet til oppdyrking til fulldyrket 
areal, men som i dag består av utmark og myr.  

Skogressursene er her noe mindre innenfor og tett opp til planområdet, sammenliknet med 
parsell 11. Langs eksisterende riksveg finnes det flere større arealer med myr og 
våtmarksområder. Dette medfører også at en del av skogen som finnes her er mer 
oppstykket, spredt og ofte av lav bonitet eller ikke egner seg til skogproduksjon. Det er få 
store sammenhengende områder av middels eller høy bonitet, men det forekommer flere 
små arealer med løvskog med middels og i noen grad høy bonitet. Det forekommer også 
spredte granplantefelt. Driftsforholdene er varierende, hovedsakelig grunnet store 
forekomster av myr. 

Planområdet ligger innenfor Sørvik beitelag sine beiteområder. Ca. 420 sau/lam blir sluppet 
her. Beitelaget bruker et ca. 145 km2 stort område som strekker seg fra Kongsvik i 
Tjeldsund kommune til Harstad by.  

 Andre naturressurser 

Utenfor planområdet, ved avkjørsel til Rv 4, ved Nordvikmyran ligger det et mineralbrudd 
med forekomst av gneis, amfibolitt og grønnstein. Bruddet er i drift og er i NGU sin 
innsynsløsning vurdert som viktig.  
Tabell 8-47 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 12, Sørvik - Jektholtet. Nr. 
(kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 12 Sørvik - Jektholtet  
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
12-1 Jordbruksareal i 

Sørvik og Nordvika 
Flere større jordbruksarealer mellom 
Sørvik og Nordvika inngår eller grenser til 
planområdet. Fulldyrket, overflatedyrket og 
areal brukt til innmarksbeite. Areal større 
enn 15 daa. Jordkvalitet ukjent. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 



  

   

 
 

111 (145) 
 

RAPPORT 
42T17.10/2016 
 
 
 

 

 

re
po

00
2.

do
cx

 2
01

3-
06

-1
4 

Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

12-2 Jordbruksareal 
mellom Nordvika 
og Kilbotn 

Enkelte store jordbruksareal med 
fulldyrket- og overflatedyrket jord inngår 
eller grenser til planområdet. Større enn 15 
daa. Jordkvalitet er ukjent.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

12-3 Jordbruksareal i 
Kilbotn 

Større jordbruksareal med fulldyrket jord 
inngår i planområdet. Areal større enn 15 
daa. Jordkvalitet ukjent. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

12-4 Jordbruksareal 
mellom Kilbotn og 
Jektholtet 

Større jordbruksareal med fulldyrket jord 
inngår i planområdet. Areal større enn 15 
daa. Jordkvalitet ukjent. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

12-5 Skogressurser 
mellom Sørvik og 
Kilbotn 

Skogressurser med varierende grad av 
sammenheng, størrelse og bonitet. Enkelte 
granplantefelt. Hovedsakelig løvskog av 
middels bonitet. Varierende driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursen liten til middels verdi   

Liten   Middels  Stor 

                   
         ▲ 

12-6 Skogressurser 
mellom Kilbotn og 
Jektholtet 

Skogressurser med varierende grad av 
sammenheng, størrelse og bonitet. Enkelte 
granplantefelt. Hovedsakelig løvskog. 
Varierende driftsforhold. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursen middels verdi   

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

12-7 Beiteområde Sørvik utmarksbeite. Over 4000 sau/lam 
beiter på et ca. 150 km2 stort område. 
Planområdet inngår i beiteområdet og det 
er et spesielt beitepress i og rundt 
Undersøkelsesområdet. Beiteområdet er 
ikke vist i verdikart. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursen liten til middels verdi   

Liten   Middels  Stor 

                   
         ▲ 
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12-8 Masseuttak/ 
mineralbrudd 

Mineralbrudd med forekomst av gneis, 
amfibolitt og grønnstein 
 
Basert på vurderinger gjort av NGU og 
metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursen middels verdi   

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

 

 
Figur 8-19 Verdikart for parsell 12 i Harstad kommune. Nummerering stemmer overens med tabell 8-47. 

Tabell 8-48 Sammenstilling av verdier i parsell 12. 

Parsell 12 Sørvik - Jektholtet 
Delområde/element Verdi 
12-1 Jordbruksareal i Sørvik og Nordvika Stor 
12-2 Jordbruksareal mellom Nordvika og Kilbotn Stor 
12-3 Jordbruksareal i Kilbotn Stor 
12-4 Jordbruksareal mellom Kilbotn og Jektholtet Stor 
12-5 Skogressurser mellom Sørvik og Kilbotn Liten til middels 
12-6 Skogressurser mellom Kilbotn og Jektholtet Middels 
12-7 Beiteområde Liten til middels 
12-8 Masseuttak/ mineralbrudd Middels 
Samlet verdivurdering  Middels til stor 
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Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen vil i hovedsak medføre utbedring av eksisterende veg 
og avkjørsler, og tunnelarbeid ved Mølnestunnelen. 

Anleggsfase 

Arealbeslag av jordbruksjord og skog vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom 
arealene i stor grad bli permanent beslaglagt. Beslag av jordbruksjord i anleggsfasen vil 
medføre en reduksjon i produksjon. Anleggsvirksomhet kan medføre forstyrrelser på 
beitedyr. Beslag av skogsareal vil medføre hogst og rydding av vegetasjon. Adkomstveger 
til innmark og utmark vil kunne bli midlertidig avskåret i anleggsfasen.  

Det forutsettes likevel at uttak av skog og drift på nærliggende jordbruksareal skal kunne 
gjennomføres i anleggsfasen. Etablering av riggområder ved Mølnestunnelen vil medføre 
beslag av areal med løvskog av middels bonitet, hogst og rydding av vegetasjon, samt 
beslag av areal registrert som innmarksbeite og fulldyrket jord. Riggområde sør av 
Nordvikmyra vil beslaglegge fulldyrka areal, samt løvskog av middels bonitet. Anleggelse 
av riggområder på dyrket mark vil i anleggsperioden medføre driftsstopp og kan medføre 
ødeleggelser av jordsmonnet.  

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels negativt omfang for 
naturressurser i parsell 12. 

Tiltak på avlastet veg 

Eksisterende riksveg som ikke blir utbedret omklassifiseres som kommunal veg og vil bli 
brukt til samleveg. Ingen arealbeslag er planlagt i forbindelse med avlastet veg.  

Driftsfase 

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser for fulldyrket jord, 
overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord, basert på data fra NIBIO. Tabell 8-49 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen, hvor 
bl.a. veg, rigg og deponi inngår. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med 
de nasjonale og regionale målene for reduksjon av omdisponering av jordbruksareal. Ca. 
82,7 daa med fulldyrket jord, ca. 11,7 daa med overflatedyrket jord og ca. 9 daa med areal 
registrert som innmarksbeite vil bli beslaglagt dersom areal innenfor planområdet blir 
permanent beslaglagt. I tillegg vil ca. 87 daa med dyrkbar jord bli beslaglagt dersom areal 
innenfor planområdet blir beslaglagt permanent.  
Tabell 8-49 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagte veganlegg i 
parsell 12.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 12  82,7 11,7 9,1 87,4 

 

De fleste arealbeslagene av dyrket jord vil skje i forbindelse med utvidelse og oppgradering 
av eksisterende veg. I tillegg vil enkelte arealer, hovedsakelig fulldyrka, bli beslaglagt i 
forbindelse med anleggelse av ny veg fra Melvika til Brustad. Her vil ny veg, i tillegg til å 
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redusere jordbruksareal, medføre oppsplitting og barrieredannelse. For øvrig vil planlagte 
tiltak hovedsakelig medføre reduksjon av jordbruksarealer.  

Planlagte tiltak vil medføre beslag av skog. Skogen er variert, men større areal bestående 
av løvskog av middels og høy bonitet, samt noen granplantefelt av middels og høy bonitet, 
vil bli beslaglagt. Ny veg vil beskjære eksisterende traktorveger, skogsbilveger og andre 
adkomster til utmark og skog. Dette vil spesielt være gjeldene for strekningen mellom 
Melvika og Brustad hvor ny veg i utmark og innmark er planlagt.  

Ny veg, spesielt mellom Melvika og Brustad vil medføre fare for beitedyr. Eksisterende 
masseuttak vil ikke bli påvirket av planlagte tiltak.  

Tre massedeponi er planlagt innenfor parsell 12. Deponi D33 vil i hovedsak medføre beslag 
av skog, henholdsvis barskog og løvskog av middels bonitet. Deponi 34 vil beslaglegge 
barskog og løvskog av middels bonitet, overflatedyrket mark og fulldyrket mark.  

Verdi-, omfang- og konsekvensvurdering fremgår i tabell 8-50. Samlet forventes det at 
planlagte tiltak vil gi middels negativ konsekvens for naturressurser.   
Tabell 8-50. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 12 Sørvik-Jektholtet 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
12-1 Stor Middels negativt Middels til stor 

negativ 
Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

12-2 Stor Middels negativt Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

12-3 Stor Middels negativt Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

12-4 Stor Lite til middels 
negativt 

Middels negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

12-5 Liten til 
middels 

Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

12-6 Middels Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

12-7 Liten til 
middels 

Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

12-8 Middels Intet Ubetydelig  
Samlet konsekvens vegparsell 12 Middels negativ  

 

Tabell 8-51 viser forventet samlet konsekvens for naturressurser i Harstad kommune. 
Forventet samlet konsekvens vurderes som middels negativ. 
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Tabell 8-51. Samlet konsekvens i Harstad for fagtema naturressurser. 

Konsekvens fagtema naturressurser Alternativ 0 Alternativ A 
Harstad vegparsell 10 Ubetydelig Liten til middels negativ 
Harstad vegparsell 11 Ubetydelig Middels til stor negativ 
Harstad vegparsell 12 Ubetydelig Middels negativ 
Samlet konsekvens Harstad Ubetydelig Middels negativ 

 
Forslag til avbøtende tiltak 
Deponiområder og riggområder bør ikke anlegges på dyrket jord. Dersom det er mulig bør 
planlagte deponier og riggområder anlegges i utmark fremfor innmark. I den grad det er 
mulig bør dyrket jord unngås. For alle jordbruksareal hvor fulldyrket eller overflatedyrket 
jord beslaglegges skal jord ivaretas og mellomlagres under anleggsarbeidet. Jorda 
tilbakeføres etter endt anleggsarbeid til areal som ikke er permanent beslaglagt av 
veganlegg. Dersom det ikke er hensiktsmessig å tilbakeføre jord, kan den benyttes andre 
plasser, evt. til oppdyrking av nye jordbruksarealer. I de tilfellene hvor ny veg medfører 
oppsplitting og barrieredannelse bør det vurderes å anlegge kulverter/underganger for 
adkomst til jordbruksareal. Underganger/kulverter bør ses i sammenheng med skogdrift og 
utmarksbeite. Statens vegvesen bør inngå dialog med jordbruker/grunneier for å finne 
optimale løsninger vedrørende arealbeslag, bruk av overskuddsjord og løsninger på 
barrieredannelser.  

Beslag av produktiv skog, og spesielt skog av høy bonitet bør i den grad det er mulig, 
innenfor planområdet, unngås. Avkjørsler og adkomstveger/ kjøretraséer skal ivaretas eller 
evt. etableres i forbindelse med planlagte tiltak. Statens vegvesen bør i samråd med 
grunneier/skogeier finne optimale løsninger med tanke på dimensjonering av kulverter for 
fremtidig bruk.  

Det bør etableres sikring for å hindre skade på sau og evt. andre beitedyr som kan ta seg 
inn på ny veg. Dette gjelder spesielt hvor ny veg er planlagt i eksisterende utmark og areal 
som brukes som beiteområder. Underganger/ kulverter kan vurderes som et avbøtende 
tiltak sammen med for eksempel gjerder langs veg.  

8.6 Skånland kommune 

Planområdet i Skånland kommune strekker seg fra Tjeldsundbrua til kommunegrense 
Evenes. Planområdet er delt inn i to parseller, parsell 13 og 14. Parsellene veksler ved 
Elvemo hvor fylkesvei 116 og fylkesvei 824 kobles på E10. Planområdet følger 
hovedsakelig eksisterende E10.  

8.6.1 Parsell 13 Tjeldsundbrua - Elvemo 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser 

Skånland har et rikt og aktivt jordbruk. Langs eksisterende E10 finnes det ett relativt stort 
jordbruksområde ved Steinsland. I tillegg til eksisterende jordbruksarealer finnes det 
innenfor planområdet areal som har potensial for oppdyrking til fulldyrket jord. Fra 
Steinsland og sørover langs E10 til Birkeland finnes det samlet og spredte 
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jordbruksforekomster. De største jordbruksarealene i parsellen finnes på Steinsland og ved 
Fredheim til Birkeland. Jordbruksarealene varierer i størrelse og jordbrukskategori. De 
fleste arealene som berøres av planområdet har en andel fulldyrket og/ eller overflatedyrket 
areal. Det er også flere areal som brukes til innmarksbeite. Selv om det finnes flere store 
jordbruksarealer inngår / berører planområdet svært få arealer større enn 15 daa.  

Fra Steinsland og sørover finnes det ifølge Skånland kommune stort sett produktive 
skogressurser på begge sider av eksisterende E10 fordelt på svært mange eiendommer 
ettersom eiendommene ut mot E10 er lange og smale. Skogen består av løvskog og 
granplantefelt. Godt næringsgrunnlag i jorda, i kombinasjon med lav høyde over havet, 
gode lysforhold og godt lokalklima legger til rette for gode vekstforhold. Skogen langs E10 
holder middels og høy bonitet. Det går flere skogsveger inn i området fra nærliggende 
fylkes- og kommunale veger. Det går også skogs- og gårdsveger under E10.  Det drives 
skogbruk på alle eiendommer med skog langs E10. Det er flere plantefelt som nærmer seg 
hogstmoden alder. Det er gode driftsforhold for skogbruk langs planområdet.   

Areal øst for eksisterende vegtrasé inngår i Foreningen Skånland beitelag. Ca. 2800 sau 
og lam og et mindre antall storfe beiter på et ca. 185 km2 stort område. Planområdet 
grenser til beiteområdet, men inngår ikke i areal for beite.  
Tabell 8-52 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 13, Tjeldsundbrua - Elvemo. 
Nr. (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 13 Tjeldsundbrua - Elvemo 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
13-1 Jordbruksareal 

på Steinsland 
Planområdet grenser til / inngår i flere 
eiendommer med jordbruksarealer av 
varierende størrelse og utforming på 
Steinsland.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

13-2 Jordbruksareal 
fra Fredheim til 
Birkeland  

Planområdet grenser til / inngår i flere 
eiendommer med jordbruksarealer. Arealene 
har forskjellige utforminger og størrelser.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verd.  

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

13-3 Skogressurser 
Steinsland 

Planområdet grenser til/ inngår i noen 
eiendommer med skogarealer av varierende 
størrelser. Skog av middels bonitet. Gode 
driftsforhold. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

13-4 Skogressurser 
mellom 
Steinsland og 
Birkeland 

Planområdet grenser til/ inngår i flere 
eiendommer med skogareal med skog av 
middels bonitet. Gode driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 



  

   

 
 

117 (145) 
 

RAPPORT 
42T17.10/2016 
 
 
 

 

 

re
po

00
2.

do
cx

 2
01

3-
06

-1
4 

13-5 Skogressurser 
fra Birkeland til 
Elvemo 

Planområdet grenser til/ inngår i flere 
eiendommer med skogareal med skog av 
middels og høy bonitet. Gode driftsforhold. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels til stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                    ▲ 

13-6 Skog av lav 
bonitet og andre 
utmarksområder 

Skog av lav bonitet, impediment skog eller 
annen utmark. 
 
Basert på metodikk i Håndbok V712 er areal 
vurdert å ha liten verdi for naturressurser.  

Liten   Middels  Stor 

                   
    ▲ 

 

 
Figur 8-20 Verdikart for parsell 13 i Skånland kommune. Nummerering stemmer overens med tabell 8-52. 

Tabell 8-53 Sammenstilling av verdier fra parsell 13. 

Parsell 13 Tjeldsundbrua - Elvemo 
Delområde/element Verdi 
13-1 Jordbruksareal på Steinsland Stor 
13-2 Jordbruksareal fra Fredheim til Birkeland Stor 
13-3 Skogressurser Steinsland Middels 
13-4 Skogressurser mellom Steinsland og Birkeland Middels 
13-5 Skogressurser fra Birkeland til Elvemo Middels til stor 
13-6 Skog av lav bonitet og andre utmarksområder Liten 
Samlet verdivurdering  Middels til stor 



   

 
 
 

 

118 (145) 
 
RAPPORT 
42T17.10/2016 
 
 
 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9 

 
Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen vil hovedsakelig omfatte arealbeslag i forbindelse med 
utbedring av eksisterende veg, samt anleggelser av riggområder, utfartsparkering, 
kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, nye kryss og avkjørsler, nye lokalveger og 
massedeponier.  

Anleggsfase 

Arealbeslag av jordbruksjord og skog vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom 
arealene i stor grad blir permanent beslaglagt. Beslag av jordbruksressurser vil medføre 
reduksjon i jordbruksproduksjon. Skog vil bli ryddet. Enkelte adkomstveger mellom 
jordbruksareal og adkomstveger til skog og utmark vil kunne bli midlertidig avskåret i 
anleggsfasen.  
Det forutsettes likevel at uttak av skog og drift på nærliggende jordbruksareal skal kunne 
gjennomføres i anleggsfasen. Anleggsarbeidet vil kunne virke forstyrrende for beitedyr.  
 
Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels negativt omfang for 
naturressurser i parsell 13. 
 
Tiltak på avlastet veg 
Ingen veger vil bli avlastet i forbindelse med tiltak på parsell 13. 
 

Driftsfase 

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser, basert på data fra 
NIBIO, for fulldyrket jord, overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord. Tabell 8-54 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen, hvor 
bl.a. veg, riggområder og deponi inngår. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke 
forenelig med de nasjonale og regionale målene for reduksjon av omdisponering av 
jordbruksareal. Ca. 45 daa med jordbruksjord vil bli beslaglagt som følge av planlagte tiltak 
dersom areal innenfor planområdet blir permanent beslaglagt. Videre vil ca. 207 daa med 
potensielt dyrkbar jord bli beslaglagt dersom areal innenfor planområdet blir permanent 
beslaglagt.  
Tabell 8-54 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagte veganlegg i 
parsell 13.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 13  21 18,2 6,4 207,5 

 

Ettersom veganlegget i stor grad er planlagt i eksisterende trasé vil planlagte beslag 
hovedsakelig redusere jordbruksareal og ikke medføre oppsplitting og nye 
barrieredannelser.  

Skogressurser bli beslaglagt som følge av utvidelse og oppgradering av E10. Beslagene 
vil i tillegg til hogst og skogrydding medføre endring av skogmarkas evne til å produsere 
skog, blant annet i form av etablering av skråningsutslag og vegfyllinger. De fleste arealene 
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som blir beslaglagt er løvskog av middels bonitet, men flere felt med skog av høy bonitet, 
både løv- og granskog, vil også bli berørt.  

Skogsveger og andre adkomster til utmark og skogressurser er hensyntatt av Statens 
vegvesen i vegplanleggingen.  

To massedeponi er planlagt innenfor parsell 13, henholdsvis deponi D24 og D25.  Deponi 
D24 vil hovedsakelig beslaglegge impediment skogsmark. Etablering av deponi D25 vil 
medføre beslag av løvskog av middels og lav bonitet.  

Verdi-, omfang- og konsekvensvurdering fremgår i tabell 8-55. Samlet forventes det at 
planlagte tiltak vil gi middels negativ konsekvens for naturressurser.   
 
Tabell 8-55. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 13 Tjeldsund bru-Elvemo 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
13-1 Stor Liten til middels 

negativt 
Middels negativ Avbøtende tiltak 

kan redusere 
konsekvens 

13-2 Stor Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

13-3 Middels Lite negativt Liten negativ  
13-4 Middels Middels negativt Middels negativ  
13-5 Middels til 

stor 
Middels negativt Middels negativ  

13-6 Liten Lite negativt Liten negativ  
Samlet konsekvens vegparsell 13 Middels negativ  

 
Forslag til avbøtende tiltak 
I den grad det er mulig bør beslag av dyrka jord unngås. For alle jordbruksareal hvor 
fulldyrket jord eller overflatedyrket jord beslaglegges, skal jord ivaretas og mellomlagres 
under anleggsperioden. Dersom det er mulig skal jorda tilbakeføres. Dersom det ikke er 
hensiktsmessig kan jorda brukes andre plasser, evt. til oppdyrking av nye jordbruksarealer. 
Statens vegvesen bør inngå dialog med jordbruker for å finne de beste løsningene for bruk 
av eventuell overskuddsjord. 

I den grad det er mulig bør hensynet til produktiv skog hensynstas ved anleggelse av ny 
veg. Skogen i området er god og beslag vil være negativt. Statens vegvesen bør inngå 
dialog med grunneier/ kommune i forbindelse med utforming av nye adkomstveger fra og 
under ny veg. Skånland kommune har uttalt at det kan være fordelaktig å etablere høyere 
og bredere kulverter under ny veg, sammenliknet med eksisterende.  

8.6.2 Parsell 14 Elvemo – kommunegrense Evenes 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser 

Planområdet grenser til/ inngår i få eiendommer med jordbruksarealet i parsell 14. 
Jordbruksareal på eiendom gnr./bnr. 17/14, 19/1, 23/30, 23/65 samt jordbruksareal på fire 
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eiendommer ved kommunegrensen Evenes inngår i planområdet. Med unntak av to 
eiendommer er det fulldyrket areal som inngår i planområdet. I tillegg til eksisterende 
jordbruksarealer finnes det arealer som har potensial for oppdyrking til fulldyrket jord 
innenfor planområdet. 

De fleste arealene langs eksisterende veg er skogsareal med middels og høy bonitet, med 
overvekt av middels bonitet. Skogen består både av løvskog og av granplantefelt. Skånland 
kommune har informert om at flere av disse skogsarealene nærmer seg hogstmoden alder. 
Driftsforholdene i området er gode.  

Planområdet grenser til og inngår, innenfor et begrenset areal sør for Beistrand, i et ca. 
185 km2 stort areal disponert av Foreningen Skånland beitelag. Ca. 2800 sau og lam og et 
lavere antall storfe beiter innenfor dette arealet.  

Andre naturressurser 

En forekomst av karbonatmineraler/kalk er registret på Trøsen, sør for Vollmyra. 
Forekomsten er vurdert å ha liten til ingen lokal betydning av NGU. Lokaliteten har tidligere 
vært i drift. Lokaliteten ligger utenfor planområdet og er ikke vurdert videre.  
Tabell 8-56 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 14, Elvemo – kommunegrense 
Evenes. Nr. (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 14 Elvemo – kommunegrense Evenes 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
14-1 Jordbruksareal 

ved Nyheim 
Planområdet grenser til / inngår i flere 
eiendommer med jordbruksarealer av 
mindre størrelse og utforming, langs parsell 
14 ved Nyheim.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels til stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                    ▲ 

14-2 Jordbruksareal 
på eiendom 
gnr./bnr. 19/2 

Planområdet grenser til / inngår i eiendom 
gnr./bnr. 19/2 med fulldyrket jordbruksareal 
av størrelsesgrad ca. 15 daa og areal brukt 
til innmarksbeite.   
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                   ▲ 

14-3 Jordbruksareal 
nord for 
kommunegrense 
Evenes 

Planområdet grenser til/ inngår i fire 
jordbrukseiendommer nord for 
kommunegrense Evenes. 
Jordbruksarealene er fulldyrket. Ingen av 
arealene er større enn 15 daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 
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14-4 Skogressurser i 
parsell 14 

Planområdet grenser til/ inngår i skogsareal 
på begge sider av eksisterende veg. Skog 
med middels og høy bonitet. Gode 
driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels til stor verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
                   ▲ 

14-5 Beiteområder Planområdet grenser til, og inngår i et 
begrenset areal sør for Beitsranda, i et 
område som benyttes til utmarksbeite av 
Foreningen Skånland beitelag. 
Beiteområdene er ikke vist i verdikart. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene liten verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
    ▲ 

 

 
Figur 8-21 Verdikart for parsell 14 i Skånland kommune for strekningen mellom Elvemo og Stormyråsen. 
Nummerering stemmer overens med tabell 8-56. 
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Figur 8-22 Verdikart for parsell 14 i Skånland kommune for strekningen mellom Stormyråsen og 
kommunegrense Evenes. Nummerering stemmer overens med tabell 8-56.  

Tabell 8-57 sammenstilling av verdier for parsell 14 

Parsell 14 Elvemo – kommunegrense Evenes 
Delområde/element Verdi 
14-1 Spredte jordbruksareal i parsell 14 Middels til stor 
14-2 Jordbruksareal på eiendom gnr./bnr. 19/2 Stor 
14-3 Jordbruksareal nord for kommunegrense Evenes Middels 
14-4 Skogressurser i parsell 14 Middels til stor 
14-5 Beiteområder Liten til middels 
Samlet verdivurdering  Middels til stor 

 
Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen omfatter hovedsakelig utbedring av eksisterende E10. 
Det skal i tillegg etableres nye kryss ved Elvemo, omlegging og etablering av ny undergang 
til fylkesveg 116, kollektivknutepunkt, ny bru over Trøseelva, undergang ved Soltun, 
rasteplass ved Kvitberget, omlegging av lokalveger og nye underganger ved Kvittun og 
Boltåskrysset, rigg- og deponiområder ved Høgbergsmyra, ny kryssutforming ved 
Boltåskrysset, og rigg- og deponiområde ved Boltåskrysset. Tiltakene vil hovedsakelig 
medføre arealbeslag i utmark og innmark langs veg. 

Anleggsfase 

Arealbeslag av jordbruksjord og skog vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom 
arealene i stor grad blir permanent beslaglagt. Beslag av jordbruksressurser vil medføre 
reduksjon i jordbruksproduksjon. Skog vil bli ryddet i anleggsfasen. Enkelte adkomstveger 
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mellom jordbruksareal og adkomstveger til skog og utmark vil kunne bli midlertidig avskåret 
i anleggsfasen.  
 
Det forutsettes likevel at uttak av skog og drift på nærliggende jordbruksareal skal kunne 
gjennomføres i anleggsfasen. Etablering av riggområde ved Durumålslia vil medføre hogst 
og rydding av skog, samt midlertidig beslag av skogareal.  
 
Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels negativt omfang på 
naturresurser i parsell 14.  
 
Tiltak på avlastet veg 
Ingen veger vil bli avlastet i forbindelse med tiltak på parsell 14. 
 

Driftsfase 

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser, basert på data fra 
NIBIO, for fulldyrket jord, overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord. Tabell 8-58 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen, hvor 
veg, rigg og deponi bl.a. inngår. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med 
de nasjonale og regionale målene for reduksjon av omdisponering av jordbruksareal. Ca. 
17 daa med fulldyrket jord vil bli omdisponert dersom areal innenfor planområdet blir 
permanent beslaglagt. Videre vil ca. 90 daa av potensielt dyrkbar jord utgå dersom areal 
innenfor planområdet blir beslaglagt permanent.  
Tabell 8-58 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser i forbindelse med planlagte veganlegg i parsell 
14. Estimatet er gjort med bruk av plankart fra SVV. Riggområdenes arealbeslag er også inkludert. Tallene 
er oppgitt i daa.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 14  17,5 5,5 1,8 92,6 

 

Ettersom veganlegget i stor grad er planlagt i eksisterende trasé vil planlagte beslag 
hovedsakelig redusere jordbruksareal og ikke medføre oppsplitting og nye 
barrieredannelser.  

Skogressurser bli beslaglagt som følge av utvidelse og oppgradering av E10. Beslagene 
vil i tillegg til hogst og skogrydding medføre endring av skogmarkas evne til å produsere 
skog, blant annet fordi skråningsutslag og vegfyllinger vil beslaglegge jorden. Skogen som 
blir berørt er av middels og høy bonitet.  

To massedeponier er planlagt på strekningen, henholdsvis deponi D26 og D27 Deponi D26 
beslaglegger løvskog og barskog av middels bonitet, løvskog av høy bonitet, samt ca. 4,5 
daa med overflatedyrket jord. Deponi D27 vil beslaglegge ca. 0,3 daa med fulldyrket jord, 
samt løvskog av middels bonitet. Massedeponi vil medføre forringelse av jordbruksjord og 
redusere skogmarkas bonitet. 

Skogsveger og andre adkomster til utmark og skogressurser er hensyntatt av Statens 
vegvesen i vegplanleggingen. Verdi-, omfang- og konsekvensvurdering fremgår i tabell 
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8-59. Samlet forventes det at planlagte tiltak vil gi middels negativ konsekvens for 
naturressurser.   
 
Tabell 8-59. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 14 Elvemo - kommunegrense Evenes 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
14-1 Middels til 

stor 
Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak 

kan redusere 
konsekvens 

14-2 Stor Middels negativt Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

14-3 Middels Middels negativt Middels negativ  
14-4 Middels til 

stor 
Middels negativt Middels negativ  

14-5 Liten til 
middels 

Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

Samlet konsekvens vegparsell 14 Middels negativ  
 

Tabell 8-60 viser forventet samlet konsekvens for naturressurser i Skånland kommune. 
Forventet samlet konsekvens vurderes som middels negativ. 
Tabell 8-60. Samlet konsekvens i Skånland for fagtema naturressurser. 

Konsekvens fagtema naturressurser Alternativ 0 Alternativ A 
Skånland vegparsell 13 Ubetydelig Middels negativ 
Skånland vegparsell 14 Ubetydelig Middels negativ 
Samlet konsekvens Skånland Ubetydelig Middels negativ 

 
Forslag til avbøtende tiltak 
Anleggelse av deponi på jordbruksjord bør unngås. I den grad det er mulig bør beslag av 
dyrka jord unngås. For alle jordbruksareal hvor fulldyrket jord eller overflatedyrket jord 
beslaglegges skal jord ivaretas og mellomlagres under anleggsperioden. Dersom det er 
mulig skal jorda tilbakeføres. Dersom det ikke er hensiktsmessig kan jorda brukes andre 
plasser, evt. til oppdyrking av nye jordbruksarealer. Statens vegvesen bør inngå dialog med 
grunneier for å finne de beste løsningene for bruk av eventuell overskuddsjord. 

I den grad det er mulig bør hensynet til produktiv skog hensynstas ved anleggelse av ny 
veg. Kvaliteten på skogen i området er god og beslag vil være negativt. Statens vegvesen 
bør inngå dialog med grunneier/ kommune i forbindelse med utforming av nye 
adkomstveger fra og under ny veg. Skånland kommune har uttalt at det kan være 
fordelaktig å etablere høyere og bredere kulverter under ny veg, sammenliknet med 
eksisterende.  
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8.7 Evenes kommune 

Planområdet i Evenes kommune følger hovedsakelig eksisterende E10 fra 
kommunegrense Skånland og til Snubba. Planområdet er delt inn i tre parseller. Parsell 15 
strekker seg fra kommunegrense Skånland til Lakså. Parsell 16 strekker seg fra Lakså til 
Bogen. Parsell 16 strekker seg går i en overliggende trasé over Dragvik og i tunnel til 
Bogen. Parsell 17 strekker fra Borgen til Snubba.  

8.7.1 Parsell 15 Kommunegrense Skånland - Lakså 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser 

Planområdet går hovedsakelig gjennom jordbrukslandskap og skogområder. I tillegg til 
eksisterende jordbruksarealer, finnes det innenfor planområdet areal som har potensial for 
oppdyrking til fulldyrket jord. Det er kun i Evenes kommune at det foreligger beskrivelser 
av jordkvalitet i offentlige innsynsløsninger. Jordkvaliteten på strekningen mellom 
Svanevatnet og Lakså er registrert som god og svært god. Registeringene gjelder 
majoriteten av jordbruksarealene omtalt i konsekvensutredningen for parsell 15.  

De største jordbruksområdene ligger på strekningen fra Svanevatnet og Nautåvatnet og 
langs Evenesmarka, samt ved Osmarka og øst av Osvatnet. Jordbruksarealene ligger 
hovedsakelig nord for europavegen. De fleste jordbruksarealene er fulldyrket, men det 
finnes også arealer med overflatedyrka jord og areal som brukes til innmarksbeite. Utover 
jordbruksarealene som inngår i planområdet er det større sammenhengende 
jordbruksarealer både på Evenesmarka og ved Lakså. 

Innimellom jordbruksarealene finnes det hovedsakelig løvskog. De største 
sammenhengene skogarealelene med høy og middels bonitet ligger langs vegen fra 
kommunegrensen til sørenden av Langvatnet, og fra Svanvatnet til Liamohaugen. Fra 
Liamohaugen og mot Lakså er skogarealene med høy og middels bonitet mer oppstykket, 
men det forekommer flere større areal i og langs planområdet mot Lakså. Majoriteten av 
skog med høy og middels bonitet er løvskog, men flere granplantefelt forekommer spredt i 
og rundt planområdet. Noen områder med en del impediment skog og større myrareal. 
Spesielt mellom Arfinnkollen og Osvatnet. Driftsforholdene vurderes å være gode.  

Hele planområdet inngår i beiteareal som brukes av Evenes beitelag. Beitelaget har ca. 
3000 sau og lam på beite i tillegg til ca. 400 storfe. Arealet som brukes er ca. 230 km2 stort. 

Andre naturressurser 

En kalksteinsbrudd er registrert innenfor Evenes flyplass sine områder. Bruddet er drift og 
er av NGU vurdert som viktig. Bruddet ligger like utenfor planområdet. En sand- og 
grusforekomst er registrert på Osmarken, nord for Osvatnet. Det har tidligere vært 
masseuttak i drift her, men uttaket er lagt ned. NGU har vurdert forekomsten å være av 
liten verdi. En sand- og grusforekomst er også registrert øst for Osvatnet. Det har tidligere 
blitt tatt ut masser herfra, men det er ingen drift i dag. NGU har vurdert forekomsten å være 
av liten verdi.  
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Tabell 8-61 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 15, kommunegrense Skånland 
- Lakså. Nr. (kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 15 Kommunegrense Skånland - Lakså 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
15-1 Skogressurser 

fra 
kommunegrense 
Skånland til 
sørenden av 
Langvatnet  

Planområdet grenser til/ inngår i 
skogsareal av middels og høy bonitet. 
Hovedsakelig løvskog, men også flere 
granplantefelt. Gode driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels til stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                   ▲ 

15-2 Skogressurser 
fra Svanvatnet til 
Arnfinnkollen 

Planområdet grenser til/inngår i 
skogsareal av middels og høy bonitet. 
Hovedsakelig løvskog av middels bonitet. 
Noen områder med impediment skog. 
Flere granplantefelt. Gode driftsforhold 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

15-3 Skog og utmark 
fra Arnfinnkollen 
til Osvatnet 

Skog av høy, middels og lav bonitet. Noen 
granplantefelt. Impediment skog og 
myrareal.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene lav til middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
         ▲ 

15- 4 Skogressurser 
øst av Osvatnet 

Planområdet grenser til / inngår i flere 
skogsareal av middels og høy bonitet. 
Hovedsakelig løvskog. Noen 
granplantefelt.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels til stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                   ▲ 

15-5 Jordbruksareal 
nord for Nautåa 

Planområdet grenser til / inngår i 
jordbruksareal nord for elva Nautåa. 
Hovedsakelig fulldyrket jord over 15 daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

15-6 Jordbruksareal 
på Evenesmarka 

Planområdet grenser til / inngår i flere 
eiendommer med jordbruksareal på 
Evenesmarka. Arealene består 
hovedsakelig av fulldyrka mark og areal for 
innmarksbeite. Flere av arealene hvor 
Undersøkelsesområdet inngår er større 
enn 15 daa. Arealene har god til svært god 
jordkvalitet.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 
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15-7 Jordbruksareal 
på Osmarken 

Planområdet grenser til/ inngår i flere 
eiendommer med jordbruksareal på 
Osmarken. Arealene består hovedsakelig 
av fulldyrket jord. De største arealene som 
berøres er over 15 daa. Arealene har god 
til svært god jordkvalitet. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

15-8 Jordbruksareal 
øst for Osvatnet 

Planområdet grenser til/ inngår i flere 
eiendommer med jordbruksareal øst for 
Osvatnet. Arealene består hovedsakelig 
av fulldyrket jord. De største arealene som 
berøres er over 15 daa. Arealene har god 
til svært god jordkvalitet. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

15-9 Sand og 
grusforekomster 
ved Osmarka.  

To sand- og grusforekomster er registrert 
ved Osmarka.  
 
Basert på NGU sine verdivurderinger og 
metodikk fra Håndbok V712 er 
naturressursene vurdert til å ha liten verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
    ▲ 

15-10 Beiteområder Planområdet ligger innenfor Evenes 
beitelags beiteområder. Det beiter ca. 
3000 sau/lam og 400 storfe på et område 
tilsvarende ca. 230 km2. Beiteområder er 
ikke vist på verdikart. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursen liten verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
    ▲ 

 



   

 
 
 

 

128 (145) 
 
RAPPORT 
42T17.10/2016 
 
 
 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9 

 
Figur 8-23 Verdikart for parsell 15 i Evenes kommune for strekningen mellom kommunegrense Skånland 
og Osvatnet. Nummerering stemmer overens med tabell 8-61. 
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Figur 8-24 Verdikart for parsell 15 i Evenes kommune for strekningen mellom Osvatnet og Dragvik. 
Nummerering stemmer overens med tabell 8-61. 

Tabell 8-62 sammenstilling av verdier for parsell 15 

Parsell 15 Elvemo – kommunegrense Evenes 
Delområde/element Verdi 
15-1 Skogressurser fra kommunegrense Skånland til sørenden av 

Langvatnet 
Middels til stor 

15-2 Skogressurser fra Svanvatnet til Arnfinnkollen Middels 
15-3 Skogressurser mellom Arnfinnkollen og Osvatnet Liten til middels 
15-4 Skogressurser øst av Osvatnet Middels til stor 
15-5 Jordbruksareal nord for Nautåa Stor 
15-6 Jordbruksareal på Evenesmarka Stor 
15-7 Jordbruksareal på Osmarken Stor 
15-8 Jordbruksareal øst for Osvatnet Stor 
15-9 Sand og grusforekomster ved Osmarka. Liten 
15-10 Beiteområde Liten 
Samlet verdivurdering Middels til stor 

 
Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen omfatter i stor grad utbedring av eksisterende E10, samt 
bl.a. etablering av mindre strekninger med ny trasé, etablering og utbedring av kryss, 
kollektivknutepunkt, nye lokalveger, massedeponi og riggområder.  

Anleggsfase 

Arealbeslag av jordbruksjord, skogressurser og andre naturressurser vil i stor grad være 
lik den i driftsfasen ettersom de fleste arealene blir permanent beslaglagt. Tiltaket vil 
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medføre reduksjon av produksjon på jordbruksarealer i forbindelse med beslag av 
jordbruksareal. Adkomstveger til jordbruksareal, skogareal og annen utmark vil bli 
midlertidig avskåret av planlagte anlegg i vegtrasé. 

Det forutsettes likevel at uttak og drift av skog, og drift av nærliggende jordbruksareal skal 
kunne gjennomføres i anleggsfasen. For vegtiltak som medfører barrieredannelse vil dette 
medføre problemer for drift.  

Anleggsarbeid kan virke forstyrrende for beitedyr på innmark og utmark.  

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels negativt omfang på 
naturressurser i parsell 15. 

Tiltak på avlastet veg 
Det er planlagt et tiltak på avlastet veg, etablering av rundkjøring i kryss hvor fylkesveg 727 
møter E10. Rundkjøringen vil medføre beslag av myrområde og impediment skog. Utover 
dette er det ikke planlagt noen arealbeslag på avlastet veg.  

Driftsfase 

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser for fulldyrket jord, 
overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord, basert på data fra NIBIO. Tabell 8-63 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen, hvor 
bl.a. veg, rigg og deponi inngår. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med 
de nasjonale og regionale målene for reduksjon av omdisponering av jordbruksareal. 
Nærmere 70 daa med fulldyrket jord, samt ca. 10 daa med areal registrert som 
innmarksbeite, inngår i areal plangrense. Videre kan over 340 daa av potensielt dyrkbar 
jord bli beslaglagt dersom areal innenfor plangrense blir permanent beslaglagt.  
Tabell 8-63 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagte veganlegg i 
parsell 15.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 15  69,7 0 10,5 347,8 

 

Veganlegg er for store deler av parsellen planlagt på eller i nærheten av eksisterende E10. 
Dette medfører at planlagte arealbeslag av jordbruksjord vil resultere i arealreduksjon og 
generelt ikke oppsplittelse eller ny barrieredannelse. Noen unntak finnes. Bl.a. vil beslag 
av fulldyrket jord i forbindelse med avkjørsel til fylkesveg 724 i tillegg til reduksjon av 
fulldyrka jord medføre oppsplitting av jordbruksarealer. Også øst for Osvatnet vil ny veglinje 
medføre oppsplittelse og barrieredannelse på eksisterende jordbruksareal. Eksisterende 
fylkesvei og kommunalt vegnett vil gi tilgang til jordbruksarealer. For enkelte 
jordbruksarealer blir arealbeslagene store. I tillegg er det planlagt riggområder på 
eksisterende jordbruksjord henholdsvis vest og øst av Osvatnet. Riggområdene vil 
beslaglegge ca. 11 daa fulldyrket jord. Anleggelse av riggområder på jordbruksjord vil 
medføre ødeleggelse av jord og kan medføre driftsproblemer i ettertid. Adkomstveger og 
underganger/kulverter til jordbruksareal, skog og annen innmark og utmark vil bli 
hensyntatt i forbindelse med anleggelse av ny veg og ny infrastruktur.  
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I forbindelse med utvidelse og oppgradering av eksisterende E10, samt nytt vegareal øst 
av Osvatnet, vil areal med skog bli beslaglagt. Skogmarkas evne til å produsere skog vil bli 
redusert i form av etablering av skråningsutslag, vegfyllinger og annen infrastruktur. Skog 
av middels, høy og lavere bonitetsklasse vil gå tapt som følge av planlagte tiltak. Planlagte 
riggområder langs eksisterende E10, nord for Nautåa, vil medføre beslag av løv- og 
barskog av høy bonitet. Riggområder vest og øst av Osvatnet vil, i tillegg til å føre beslag 
på jordbruksjord og myrområder, beslaglegge løvskog av middels bonitet. Eksisterende 
avkjørsler og adkomstveger til skog og annen utmark, samt kulverter og underganger vil bli 
hensyntatt. Der det er nødvendig vil nye adkomster og underganger/kulverter bli etablert.  

Områder for utmarksbeite vil bli berørt, og spesielt gjelder dette der ny vegtrasé er planlagt 
utenfor eksisterende E10. Kalksteinsbruddet ved Evenes flyplass blir ikke påvirket. Sand- 
og grusforekomstene ved Osmarka vil bli påvirket i form av beslag. Ettersom det ikke 
forekommer noen drift her i dag vil ikke beslagene har noen effekt på forekomsten.   

Et massedeponi er planlagt innenfor parsell 15. Deponi D29 består av utgjør ca. 80 000 
m2. Deponiet er hovedsakelig planlagt etablert på løvskog av middels bonitet. 

Verdi-, omfang- og konsekvensvurdering fremgår i tabell 8-64 Samlet forventes det at 
planlagte tiltak vil gi middels negativ konsekvens for naturressurser.   
 
Tabell 8-64. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 15 Grense Evenes-Lakså 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
15-1 Middels til 

stor 
Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak 

kan redusere 
konsekvens 

15-2 Middels Liten til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

15-3 Liten til 
middels 

Lite til middels 
negativt 

Liten negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

15-4 Middels til 
stor 

Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

15-5 Stor Intet Ubetydelig  
15-6 Stor Middels til stort 

negativt 
Middels til stor 

negativ 
Avbøtende tiltak 

kan redusere 
konsekvens 

15-7 Stor Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

15-8 Stor Middels negativt Middels til stor 
negativ 

Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

15-9 Liten Lite til middels 
negativt 

Liten negativ  
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15-10 Liten Liten til middels Liten negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

Samlet konsekvens vegparsell 15 Middels negativ  
 

Forslag til avbøtende tiltak 
I den grad det er mulig bør beslag av dyrka jord unngås. Tiltak som medfører oppsplittelse 
av og barrieredannelse mellom jordbruksareal bør unngås. Dersom det ikke lar seg gjøre, 
bør Statens vegvesen sammen med berørt grunneier finne løsninger for tilgang/adkomster 
til jordbruksressurser, for eksempel nye underganger/kulverter. For alle jordbruksareal hvor 
fulldyrket jord eller overflatedyrket jord beslaglegges skal jord ivaretas og mellomlagres 
under anleggsperioden. Dersom det er mulig skal jorda tilbakeføres. Dersom det ikke er 
hensiktsmessig å tilbakeføre jord, kan jorda brukes andre plasser, evt. til oppdyrking av 
nye jordbruksarealer. Statens vegvesen bør inngå dialog med grunneier for å finne de 
beste løsningene for bruk av eventuell overskuddsjord.  

I den grad det er mulig bør hensynet til produktiv skog hensynstas ved anleggelse av ny 
veg/ oppgradering og utvidelse av eksisterende veg. Skogen i området er god og beslag 
vil være negativt. Statens vegvesen bør inngå dialog med grunneier/ kommune i 
forbindelse med utforming av nye adkomstveger fra og under ny veg. Det vil her som i 
Skånland være fordelaktig om grunneier/ kommune kan uttale seg om behov og 
dimensjonskrav for nye kulverter/underganger.  

Områder som brukes til utmarksbeite, og innmarksbeite, skal hensynstas ved anleggelse 
av ny veg. Det skal etableres vern for å unngå at dyr tar seg inn på vegbane. Etablering av 
underganger/kulverter eller overganger kan vurderes. Disse kan ses i sammenheng med 
skogdrift og jordbruk.  

8.7.2 Parsell 16 Lakså - Bogen 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser 

Området Lakså/Dragvik er et stort og viktig jordbruksområdet i Evenes kommune. Innenfor 
deler av planområdet inngår flere landbrukseiendommer. De fleste av disse er fulldyrket, 
men det forekommer også noe overflatedyrket jord og areal brukt til innmarksbeite. De 
fleste jordbruksarealene har god eller svært god jordkvalitet, mens noen få har mindre god 
kvalitet. Utover jordbruksområdene i Lakså/Dragvik finnes det enkle forekomster av 
jordbruksareal langs eksisterende E10 mellom Dragvik og Borgen og i Bogen. Disse er 
registrert som fulldyrket og som areal med innmarksbeite.  

I de overliggende arealene over jordbruksområdene finnes det en del skog. Utformingen 
er hovedsakelig løvskog, men flere granplantefelt finnes. Et større granplantefelt 
forekommer øst for Storelva, nord for eksisterende E10. Flere granplantefelt forekommer i 
det noe bratte terrenget mellom Dragvik og Bogen. Det er registret flere traktorveger opp i 
terrenget fra Dragvik. Mellom Dragvik og Bogen er terrenget bratt og driftsforholdene er 
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vanskeligere her. Store deler av skogressursene innenfor planområdet er av høy bonitet, 
spesielt mellom Storelva og Bogen.  

Hele planområdet inngår i beiteareal som brukes av Evenes beitelag. Beitelaget har ca. 
3000 sau og lam på beite i tillegg til ca. 400 storfe. Arealet som brukes er ca. 230 km2 stort. 

Andre naturressurser 

Et nedlagt pukkverk er registrert ved Slettbakken. NGU har vurdert forekomsten som lite 
viktig.  
Tabell 8-65 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 16, Lakså - Bogen. Nr. (kolonne 
1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 16 Lakså - Bogen 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
16-1 Jordbruksareal 

i parsell 16  
I planområdet inngår et viktig område for 
jordbruk. Hovedsakelig fulldyrket mark. 
Jordkvaliteten er hovedsakelig god eller svært 
god. Store areal over 15 daa.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

16-2 Jordbruksareal 
langs E10 i 
Bogen 

Areal med fulldyrket jord og innmarksbeite i 
Bogen, ovenfor eksisterende E10. 
 
Basert på metodikk i Håndbok V712 er 
ressursene vurdert å ha middels verdi.  

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

16-3 Skogressurser 
i parsell 16 

I planområdet inngår bl.a. skogressurser av 
middels og høy bonitet. Varierende 
driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

16-4 Beiteområder Planområdet ligger innenfor Evenes beitelags 
beiteområder. Det beiter ca. 3000 sau/lam og 
400 storfe på et område tilsvarende ca. 230 
km2. Beiteområdene er ikke vist i verdikart. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursen liten verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
    ▲ 

16-5 Infrastruktur 
og 
bosetninger. 

Areal med infrastruktur og bosetninger med 
liten verdi for naturressurser. Enkelte 
skogressurser inngår, men har liten verdi. 
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursen liten verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
    ▲ 



   

 
 
 

 

134 (145) 
 
RAPPORT 
42T17.10/2016 
 
 
 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9 

 

 
Figur 8-25 Verdikart for parsell 16 i Evenes kommune. Nummerering stemmer overens med tabell 8-65. 

Tabell 8-66 Sammenstilling av verdier i parsell 16 

Parsell 16 Lakså - Bogen 
Delområde/element Verdi 
16-1 Jordbruksareal i parsell 16 Stor 
16-2 Jordbruksareal i Bogen Middels 
16-3 Skogressurser i parsell 16 Middels 
16-4 Beiteområde Liten 
16-5 Infrastruktur og bosetning Liten 
Samlet verdivurdering  Middels 

 
Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anleggs- og driftsfasen omfatter anleggelse av ny veg i en øvre trasé over 
Dragvik. Vegen planlegges lagt i tunnel ca. 3 km inn til Bogen sentrum. Planlagt tiltak 
omfatter også ny bru over Storelva og etablering av rundkjøring og nytt kryss i Borgen 
sentrum.  

Anleggsfase 

Arealbeslag av jordbruksjord og skog vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom 
arealene i stor grad blir permanent beslaglagt. For planområde frem til tunnel vil ny 
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vegtrasé i anleggsfasen medføre beslag av jordbruksjord, rydding av skog, avskjæring av 
adkomstveger til innmark og utmark, samt virke forstyrrende på beitedyr.  

Det forutsettes at uttak av skog og drift på nærliggende jordbruksareal skal kunne 
gjennomføres i anleggsfasen. 

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels negativt omfang for 
naturressurser i parsell 16.  

Tiltak på avlastet veg 
Ny gang- og sykkelveg vurderes på avlastet veg. Ellers er det ikke planlagt noen 
arealbeslag i forbindelse med avlastet veg.  

Driftsfase 

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser for fulldyrket jord, 
overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord, basert på data fra NIBIO. Tabell 8-67 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen, hvor 
veg, rigg og deponi bl.a. inngår. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med 
de nasjonale og regionale målene for reduksjon av omdisponering av jordbruksareal. Ca. 
50 daa med jordbruksareal vil bli omdisponert dersom areal innenfor planområdet blir 
permanent beslaglagt. Videre vil ca. 50 daa av potensielt dyrkbar jord utgå dersom areal 
innenfor plangrense blir beslaglagt permanent.  
Tabell 8-67 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagte veganlegg i 
parsell 16.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 16  46,5 0 3 47,7 

Arealbeslag av jordbruksjord vil i stor grad forekomme over de store jordbruksarealene ved 
Lakså/Dragvik. Kun de øverste arealene av jordbruksjord vil bli berørt. Tiltakene vil i noen 
grad medføre oppsplittelse av og barrieredannelse mellom jordbruksareal. En mindre del 
av jordbruksareal i Borgen vil bli påvirket. 

Veganlegget vil medføre beslag av skog, hovedsakelig løvskog, men også plantefelt av 
gran. Flere kjøretraséer og traktorveger fra jordbruksområdene ved Dragvik og opp i 
utmarka vil bli avskåret av ny veg.  

Områder for utmarksbeite vil bli berørt. Ny veg anlagt i utmarksområder kan medføre fare 
for beitedyr.  

Verdi-, omfang- og konsekvensvurdering fremgår i tabell 8-68. Samlet forventes det at 
planlagte tiltak vil gi Liten til middels negativ for naturressurser.   
 
Tabell 8-68. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 16 Lakså-Bogen sentrum  
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
16-1 Stor Middels negativ Middels til stor 

negativ 
Avbøtende tiltak 

kan redusere 
konsekvens 
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16-2 Middels Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

 

16-3 Middels Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

 

16-4 Liten Liten til middels 
negativt 

Liten negativ  

16-5 Liten Lite negativt Liten negativt til 
ubetydelig 

 

Samlet konsekvens vegparsell 16 Liten til middels 
negativ 

 

 

Forslag til avbøtende tiltak 
Planlagt trasé gir noe rom for å ta hensyn til jordbruksarealer. Jordbruksjord bør i den grad 
det er mulig unngås. Adkomstveger til jordbruksområder som blir avskåret av ny veg bør 
vurderes i samråd med grunneiere. Eventuelle kulverter under ny veg bør også vurderes i 
samråd med skogeiere og i forbindelse med utmarksbeite. For alle jordbruksareal hvor 
fulldyrket jord beslaglegges skal jord ivaretas og mellomlagres under anleggsperioden. 
Dersom det er mulig skal jorda tilbakeføres. Dersom det ikke er hensiktsmessig kan jorda 
brukes andre plasser, evt. til oppdyrking av nye jordbruksarealer. Statens vegvesen bør 
inngå dialog med jordbruker for å finne de beste løsningene for bruk av eventuell 
overskuddsjord. I den grad det er mulig bør hensynet til produktiv skog hensynstas ved 
anleggelse av ny veg.  
Områder som brukes til utmarksbeite, og innmarksbeite, skal hensynstas ved anleggelse 
av ny veg. Etablering av underganger/kulverter eller overganger kan vurderes. Disse kan 
ses i sammenheng med skogdrift og jordbruk.  

I den grad det er mulig bør hensynet til produktiv skog hensynstas ved anleggelse av ny 
veg/ oppgradering og utvidelse av eksisterende veg.  
Statens vegvesen bør inngå dialog med grunneier/ kommune i forbindelse med utforming 
av nye adkomstveger fra og under ny veg. Det vil her som i Skånland være fordelaktig om 
grunneier/ kommune kan uttale seg om behov og dimensjonskrav for nye 
kulverter/underganger.  

8.7.3 Parsell 17 Bogen - Snubba 

Statusbeskrivelse og verdivurdering 
Landbruksressurser 

Det er flere jordbruksareal i Lenvika/ Gulljorda og flere jordbruksareal inngår i planområdet. 
Området har utenom eksisterende jordbruksareal noe potensial for videre oppdyrking til 
fulldyrket areal. Arealene som dyrkes i dag er hovedsakelig fulldyrket, men det finnes også 
overflatedyrket jord og noe innmarksbeite. Jordkvaliteten er hovedsakelig svært god eller 
god.  

Flere jordbruksarealer ligger innenfor eller tett opp mot planområdet fra Snubbakollen og 
til Snubba. De fleste av disse arealene er fulldyrket, men også noe overflatedyrket jord og 
innmarksbeiteareal forekommer.  

Skogressursene innenfor og tett opp til planområdet er i hovedsak registrert som skog av 
middels og høy bonitet, men unntak av enkelte områder der skogen er mer eller mindre 
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uproduktiv. Driftsforholdene er noe variert grunnet topografi, terrengtilgang og flere 
forekomster av myr. Det finnes flere granplantefelt innenfor og tett opp til planområdet, av 
variert størrelse og omfang. Skogen i området er naturlig nok dominert av løvskog.  

Hele planområdet inngår i beiteareal som brukes av Evenes beitelag. Beitelaget har ca. 
3000 sau og lam på beite i tillegg til ca. 400 storfe. Arealet som brukes er ca. 230 km2 stort. 

Andre naturressurser 

En gammel steintipp er registrert i NGU sine innsynsløsninger registrert i Bogen ovenfor 
veg og opp mot Skrubbhaugen fra Bergvikneset. Steintippen består av gamle 
tunnelmasser. Tippen er ikke i drift i dag og har liten betydning som ressurs. Tippen er ikke 
verdivurdert.  
Tabell 8-69 Oversikt over verdisatte egenskaper/kvaliteter innenfor parsell 17, Borgen - Snubba. Nr. 
(kolonne 1) henviser til nummerering i verdikart. 

Parsell 17 Bogen -  Snubba 
Nr. Navn Egenskaper/Kvaliteter Verdivurdering 
17-1 Jordbruksareal 

på Gulljorda 
ved Leinvika 

Jordbruksareal innenfor eller nært opp til 
planområdet på Gulljorda ved Leinvika. Flere 
eiendommer og areal. Hovedsakelig fulldyrket 
areal. Flere areal opp mot og større enn 15 
daa. Jordkvaliteten er hovedsakelig svært god 
og god.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

17-2 Jordbruksareal 
fra 
Snubbakollen 
til Snubba 

Jordbruksareal innenfor eller nært opp til 
planområdet fra Snubbakollen til Snubba. 
Flere eiendommer og areal. Hovedsakelig 
fulldyrket. Flere større areal over 15 daa. 
Jordkvalitet ukjent.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene stor verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
                        ▲ 

17-3 Skogressurser 
fra Bogen til 
Leinvika  

Planområdet inngår/grenser til 
skogbruksressurser av middels og høy 
bonitet. Varierende driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 

17-4 Skogressurser 
fra Leinvika til 
Snubba 

Planområdet inngår/grenser til 
skogbruksressurser av middels og høy 
bonitet. Varierende driftsforhold.  
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursene middels verdi. 

Liten   Middels  Stor 

                   
              ▲ 
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17-5 Beiteområde Planområdet ligger innenfor Evenes beitelags 
beiteområder. Det beiter ca. 3000 sau/lam og 
400 storfe på et område tilsvarende ca. 230 
km2. Beiteområder er ikke vist i verdikart.                
 
Basert på metodikk fra Håndbok V712 har 
naturressursen liten verdi. 
 

Liten   Middels  Stor 

                   
    ▲ 

17-6 Infrastruktur 
og 
bosetninger. 

Areal med infrastruktur og bosetninger med 
liten verdi for naturressurser.  

Liten   Middels  Stor 

                   
    ▲ 

 

 
Figur 8-26 Verdikart for parsell 17 i Evenes kommune på strekningen mellom Bogen og Lenvika. 
Nummerering stemmer overens med tabell 8-69. 
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Figur 8-27 Verdikart for parsell 17 i Evenes kommune for strekningen Lenvika – Snubba. Nummerering 
stemmer overens med tabell 8-69. 

Tabell 8-70 Sammenstilling av verdier for parsell 17 

Parsell 17 Bogen - Snubba 
Delområde/element Verdi 
17-1 Jordbruksareal på Gulljorda ved Leinvika Stor 
17-2 Jordbruksareal fra Snubbakollen til Snubba Stor 
17-3 Skogressurser fra Bogen til Leinvika Middels 
17-4 Skogressurser fra Leinvika til Snubba Middels 
17-5 Beiteområde Liten 
17-6 Infrastruktur og bosetninger Liten 
Samlet verdivurdering Middels til stor 

 

Virkninger av tiltaket 
Omfanget i anlegg- og driftsfasen omfatter utbedring av veg gjennom Bogen sentrum, 
tunnel fra Bogen til Lenvik, veg i ny trasé mot Snubba og videre til parsellgrense. Det vil bli 
anlagt midlertidige riggområde bl.a. øst for Snubbakollen. Flere deponier vil bli permanent 
etablert. I tillegg vil planlagte tiltak inneholde elementer som avkjørsler, kollektivknutepunkt, 
kryss, underganger, bru, ol. Omfanget for naturressurser er forbundet med beslag av 
jordbruks- og skogareal.  

 



   

 
 
 

 

140 (145) 
 
RAPPORT 
42T17.10/2016 
 
 
 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9 

Anleggsfase 

Arealbeslag av jordbruksjord og skog vil i stor grad være lik den i driftsfasen ettersom 
arealene i stor grad blir permanent beslaglagt. Planlagte veganlegg i dagen vil bl.a. 
medføre beslag av jordbruksareal, redusere jordbruksproduksjon, beskjære adkomstveger 
til innmark og utmark, medføre skogrydding og virke forstyrrende for beitedyr. 

Det forutsettes at uttak av skog og drift på nærliggende jordbruksareal skal kunne 
gjennomføres i anleggsfasen. Anleggelse av riggområde øst for Snubbakollen vil ikke 
påvirke naturresurser ettersom arealet tilhører NAF øvingsbane.   

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi middels negativt omfang for 
naturressurser i parsell 17.  

Tiltak på avlastet veg 

Ny gang- og sykkelveg vurderes på avlastet veg. Ellers er det ikke planlagt noen 
arealbeslag i forbindelse med avlastet veg.  

Driftsfase 

Det er laget et arealregnskap for beslaglegning av jordbruksressurser, basert på data fra 
NIBIO, for fulldyrket jord, overflatedyrket, innmarksbeite og dyrkbar jord. Tabell 8-71 viser 
estimert arealbeslag. Arealregnskapet er basert på plankart fra Statens vegvesen, hvor 
bl.a. veg, rigg og deponi inngår. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med 
de nasjonale og regionale målene for reduksjon av omdisponering av jordbruksareal. Ca. 
18 daa med fulldyrket jord og 3,7 daa med areal registrert som innmarksbeite vil bli 
omdisponert dersom areal innenfor planområdet blir permanent beslaglagt. Videre kan 
nesten 50 daa av potensielt dyrkbar jord utgå dersom areal innenfor planområdet blir 
beslaglagt permanent.  
Tabell 8-71 Estimert arealbeslag av jordbruksressurser (daa) i forbindelse med planlagte veganlegg i 
parsell 17.  

 Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Dyrkbar jord 
Parsell 17  18,4 0 3,7 47,6 

 

Beslag av jordbruksjord vil skje ved Snubba. Jordbruksareal i Lenvika vil bli spart ettersom 
ny veg er planlagt i en trasé over eksisterende E10 og utenfor jordbruksareal. Ny vegtrasé 
vil avskjære flere skogsveger og adkomstveger/traséer som går til utmark og dyrket jord 
(hovedsakelig innmarksbeite). Disse hensynstas av Statens vegvesen.  

Planlagte tiltak vil medføre beslag av skogareal. Store deler av vegtraséen går gjennom 
areal med skog av lav bonitet og impediment skog, men også skog av middels og høy 
bonitet vil bli beslaglagt som følge av ny veg. Dette gjelder spesielt i området rund 
Snubbakollen og i retning Snubba. Det er hovedsakelig løvskog av middels og høy bonitet 
som blir påvirket her, men også noen granplantefelt blir påvirket. 
Adkomstveger/traktorveger til utmark vil bli avskåret og må hensynstas av Statens 
vegvesen.  
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To massedeponi er planlagt fra Snubbakollen til Snubba. Deponiene vil beslaglegge areal 
bestående av skog og noe jordbruksareal. Av skog vil deponier hovedsakelig beslaglegge 
løvskog av høy og middels bonitet. Etablering av massedeponi vil ha negativ effekt på 
skogbruket ettersom deponiene er permanente.  

Områder for utmarksbeite vil bli berørt. Ny veg anlagt i utmarksområder kan medføre fare 
for beitedyr. Dette gjelder spesielt i området fra tunnelpåhugg og til området rundt 
Snubbakollen.  
Tabell 8-72. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 17 Bogen sentrum - Snubba 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
17-1 Stor Intet Ubetydelig  
17-2 Stor Middels negativt Middels til stor 

negativ 
Avbøtende tiltak 

kan redusere 
konsekvens 

17-3 Middels Lite til middels 
negativt 

Liten til middels 
negativ 

Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

17-4 Middels Middels negativt Middels negativ Avbøtende tiltak 
kan redusere 
konsekvens 

17-5 Liten Lite til middels 
negativt 

Liten negativ  

17-6 Liten Intet Ubetydelig  
Samlet konsekvens vegparsell 17 Middels negativ  

 
Tabell 8-73. Samlet konsekvens i Evenes for fagtema naturressurser. 

Konsekvens fagtema naturressurser Alternativ 0 Alternativ A 
Grense Sortland-Lakså 15 Liten negativ til 

ubetydelig 
konsekvens 

Middels negativ 

Lakså-Bogen sentrum 16 Liten negativ til 
ubetydelig 

konsekvens 

Liten til middels negativ 

Bogen sentrum-Snubba 17 Liten negativ til 
ubetydelig 

konsekvens 

Middels negativ 

Samlet konsekvens Evenes Liten negativ til 
ubetydelig 

konsekvens 

Middels negativ 

 

Forslag til avbøtende tiltak 
Planlagt trasé gir noe rom for å ta hensyn til jordbruksarealer. Jordbruksområder bør i den 
grad det er mulig unngås. Adkomstveger til jordbruksområder som blir avskåret av ny veg 
bør vurderes i samråd med grunneiere. Eventuelle kulverter under ny veg bør også 
vurderes i samråd med skogeiere og i forbindelse med utmarksbeite. For alle 
jordbruksareal hvor fulldyrket jord beslaglegges skal jord ivaretas og mellomlagres under 
anleggsperioden. Dersom det er mulig skal jorda tilbakeføres. Dersom det ikke er 
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hensiktsmessig kan jorda brukes andre plasser, evt. til oppdyrking av nye jordbruksarealer. 
Statens vegvesen bør inngå dialog med jordbruker for å finne de beste løsningene for bruk 
av eventuell overskuddsjord. I den grad det er mulig bør hensynet til produktiv skog 
hensynstas ved anleggelse av ny veg.  
 
Områder som brukes til utmarksbeite, og innmarksbeite, skal hensynstas ved anleggelse 
av ny veg. Det skal etableres vern for å unngå at dyr tar seg inn på vegbane. Etablering av 
underganger/kulverter eller overganger kan vurderes. Disse kan ses i sammenheng med 
skogdrift og jordbruk.  
 
I den grad det er mulig bør hensynet til produktiv skog hensynstas ved anleggelse av ny 
veg/ oppgradering og utvidelse av eksisterende veg.  
Statens vegvesen bør inngå dialog med grunneier/ kommune i forbindelse med utforming 
av nye adkomstveger fra og under ny veg. Det vil her som i Skånland være fordelaktig om 
grunneier/ kommune kan uttale seg om behov og dimensjonskrav for nye 
kulverter/underganger.  

9 Usikkerhet 
Verdivurderinger 

En vesentlig del av utredningen er å finne områdenes verdier for fagtema. Dette danner 
grunnlaget for konsekvensgrad. Verdivurderinger gjøres på bakgrunn av egne befaringer, 
tidligere utredninger og kartlegginger, informasjonsinnhenting gjennom databaser og 
internett, samt samtaler/ annen korrespondanse med ressurspersoner. Dette gir et godt 
grunnlag for verdivurderinger. Likevel kan det være enkelte momenter som ikke fremgår 
av datainnhentingen og som derfor ikke inkluderes i utredningen. Enkelte kilder kan også 
gi ukorrekt/utdatert informasjon rundt dagens situasjon, uten at dette registreres/oppdages 
av utreder. Samtidig gjør utrederne skjønnsmessige vurderinger av områdene, og verdiene 
kan derfor være avhengige av utreder. Dette er feilkilder som kan gi usikre og ukorrekte 
verdivurderinger av områdene.   
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Tiltaksbeskrivelsen 

Ved gjennomføringen av omfangsvurderingene var det usikkerhet knytet til den endelige 
utformingen av tiltaket. Veilinjen var ikke fastsatt, og en rekke detaljer var ikke inkludert. 
Dette medfører en viss usikkerhet rundt omfangsvurderingen og videre 
konsekvensvurdering for tiltaket. Dette medfører at det opereres med forutsetninger i 
teksten, og vurderingene skal i hovedsak være så robust at noe flytting av veilinjen innenfor 
undersøkelsesområdet ikke skal få betydelig utslagsgivende effekt. 

10 Samlet vurdering 
Hålogalandsvegen vil medføre store beslag av jordbruksjord, både i forbindelse med 
anleggelse av veg, skråningsutslag, tunnelportaler og annen vegteknisk infrastruktur, og i 
forbindelse med etablering av massedeponi. Dersom beslagene innenfor den definerte 
planområdet blir permanent, vil henholdsvis 471 daa fulldyrket jord, 75 daa overflatedyrket 
jord, 200 daa med areal registrert som innmarksbeite og ca. 1960 daa med potensielt 
dyrkbar jord bli omdisponert. Dette er ikke forenelig med de nasjonale målene for reduksjon 
av omdisponering av jordbruksjord. 

Planlagt veganlegg og massedeponiene vil i liten grad medføre oppsplittelse av 
eksisterende- og nye barrierer mellom jordbruksareal. Massedeponi og riggområder er 
generelt i liten grad planlagt på jordbruksjord, med unntak.  

Store skogarealer vil bli beslaglagt som følge av planlagte tiltak. Skog av både høy, middels 
og lavere bonitetsklasser vil bli permanent beslaglagt og dette vil medføre at skogmarkas 
evne til å produsere skog vil reduseres. Adkomstveger til skog og utmark er i stor grad 
hensyntatt gjennom Statens vegvesens planer.  

Utfylling i sjø i forbindelse med veganlegg vil i liten grad påvirke lokale fiskerier og/ eller 
kartlagte fiskeribestander. Sjødeponi i Fiskefjorden vil medføre negativ påvirkning for lokale 
fiskerier, fiskebestander og kan medføre negativ påvirkning for fiskeoppdrettet Mortenlaks 
AS nord for Fiskeøya.  

Flere areal med registrerte masseforekomster (bl.a. sand og grus) vil bli beslaglagt. Få av 
disse arealene drives i dag, men beslag vil kunne påvirke fremtidig masseuttak.  
Planlagte tiltak vil ikke medføre negativ påvirkning for henholdsvis planlagt vannkraftverk 
på Våtvoll (Kvæfjord kommune) eller eksisterende vannkraftverk i Gausvika (Harstad 
kommune).   

Samlet sett vil Hålogalandsvegen få middels negativ konsekvens for naturressurser.  
Tabell 10-1. Oppsummering av konsekvens og rangering av alle alternativene. 

Fagtema landskap Alternativ 0 Alternativ A 
Sortland Ubetydelig Liten til middels negativ 
Kvæfjord Ubetydelig Liten til middels negativ 
Lødingen Ubetydelig Liten til middels negativ 
Tjeldsund Ubetydelig Liten til middels negativ 
Harstad Ubetydelig Middels negativ 
Skånland Ubetydelig Middels negativ 
Evenes Ubetydelig Middels negativ 
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Samlet konsekvens Ubetydelig Middels negativ 
Strider mot nasjonale mål*  Ja 

 
*Markeres med ja, der det er relevant – ellers ingen markering 

10.1.1 Oppsummering av avbøtende tiltak 

For alle planlagte tiltak, både vegtekniske og massedeponi, bør Statens vegvesen generelt 
styre unna jordbruksjord og da spesielt fulldyrkede og overflatedyrkede areal. Rigg og 
massedeponi bør ikke etableres på jordbruksjord.  

På jordbruksareal hvor veg eller deponi medfører oppsplittelse eller barrieredannelse skal 
det vurderes hvorvidt det er mulig å etablere kulvert/undergang under ny veg. På denne 
måten vil jordbruker få tilgang på jordbruksjord. Kulverter/underganger eller andre 
adkomstmuligheter under og over ny veg må også ses i lys av skogbruk og innmarksbeite 
eller tilgang på andre naturressurser.  

Der jordbruksareal blir beslaglagt skal jordbruksjord, spesielt fulldyrka og overflatedyrka 
jord, ivaretas under anleggsarbeidet. Dersom det er formålstjenlig skal jorda tilbakeføres 
på areal som er beslaglagt under anleggsperioden så vidt arealene ikke er ødelagt av 
anleggsarbeid. Dersom det ikke er hensiktsmessig å tilbakeføre jord skal den brukes andre 
steder, evt. i forbindelse med nydyrking.  

I områder hvor det forekommer utmarksbeite skal det vurderes hvilke avbøtende tiltak som 
kan redusere faren for kollisjon mellom dyr og bil. Gjerder og evt. kulverter/underganger 
eller overganger kan være aktuelle løsninger. 

I de tilfeller det er mulig bør høyproduktiv skog (skogmark med høy bonitet) ivaretas/ 
reduksjon av skogareal bør begrenses.  

På et generelt grunnlag bør Statens vegvesen inngå dialog med grunneier, skogeier og 
jordbruker i alle tilfeller hvor jordbruksareal eller skog er planlagt beslaglagt. Også i 
forbindelse med etablering av nye underganger for adkomst til jordbruksarealer, skog eller 
annen utmark bør Statens vegvesen undersøke med grunneier og kommune for optimale 
løsninger vedrørende bruk og dimensjoner.  
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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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