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Denne formingsveilederen gjelder for ny E10 Snubba i Evenes – Gullesfjordbotn, 
rv.83 Tjeldsund bru – Harstad og rv.85 Gullesfjordbotn – Sortland, fra nå av kalt 
Hålogalandsvegen, og dens prosjekter.

Bakgrunn for utbyggingen er at dagens veg har lav standard i forhold til vegens funksjon som 
hovedfartsveg mellom regionene, spesielt med tanke på næringsutvikling og regional utvikling. 
Formålet med planarbeidet er at i 2040 skal Hålogalandsvegen ha et godt og trafikksikkert 
transportsystem som knytter regionen tett sammen, og som gir gode forutsetninger for 
næringsutvikling og regional utvikling. 

Formålet med formingsveilederen er å være en overordnet veileder som skal sikre god kvalitet og 
helhetlig utforming av vegen og veganleggets omgivelser. Den skal gi en oversikt over hva som er 
viktig å vektlegge med hensyn til landskap og arkitektur samt naturmiljø, nærmiljø, friluftsliv og 
kulturmiljø.

Det nye veganlegget vil føre til bredere veger og inngrepene vil beslaglegge nye arealer, men anlegget 
medfører også en ryddigere og bedre arealbruk. Dette vil sammen med en god funksjonell og estetisk 
utforming av anlegg og tilstøtende arealer, bidra til en forbedring i forhold til dagens situasjon.
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Kapittelet introduksjon gir en 
innføring i prosjektet og i ulike 
formelle forutsetninger.  

Introduksjon              



5FORMINGSVEILEDER  // Hålogalandsvegen // Statens vegvesen Region nord

1.2 Målgruppe

Formingsveilederen skal gi prosjektledelsen 
oversikt over hva som er viktig å vektlegge 
med hensyn til landskap og arkitektur samt 
naturmiljø, nærmiljø, friluftsliv og kulturmiljø.

Formingsveilederen skal være et tidsbesparende 
arbeidsverktøy for den prosjekterende, både 
internt og eksternt, i alle planfaser og all 
prosjektering skal utføres som et tverrfaglig 
samarbeid der alle relevante fagtemaer er 
representert. 

Det er viktig at veilederen er godt 
forankret i prosjektledelsen, slik at den blir 
respektert og etterfulgt i utarbeidelsen av 
konkurransegrunnlaget og i byggefasen. 
Dette er spesielt viktig siden deler av neste 
fase av Hålogalandsvegen er et OPS – prosjekt 
(offentlig-privat samarbeid).

For å ivareta variasjon og særpreg innenfor 
en samlet helhet mellom de ulike parsellene 
Hålogalandsvegen inneholder, forutsettes det 
at de prosjekterende setter seg inn i allerede 
planlagte/ bygde tiltak, og hvordan utforming 
er løst på disse stedene.

1.4 Oppbygging 

Formingsveilederen kan leses som et 
oppslagsverk der hver del kan leses hver for 
seg, men likevel understøtter og utdyper 
hverandre. Denne formingsveileder er inndelt i 
7 kapitler.

1.1 Formål

Formingsveilederen skal definere prosjektets 
estetiske ambisjonsnivå og være en overordnet 
veileder som skal sikre god kvalitet og 
helhetlig utforming av vegen og veganleggets 
omgivelser. Veilederen skal sikre samspill med 
omgivelsene og ivareta og forsterke det lokale 
samt å tilføre nye visuelle opplevelser for alle 
brukerne av veganlegget.

Formålet med veilederen er ikke å legge 
bånd på prosjekteringen men sikre at 
Hålogalandsvegen får riktig kvalitet med 
en gjennomgående felles utforming som er 
bærekraftig og gjenkjennelig.

Veilederen gir føringer for den videre 
formmessige utvikling av Hålogalandsvegens 
avgrensede område. Formingsveilederen viser 
derfor prinsipper som skal tilstrebes og ikke 
endelige løsninger. Det vises til beskrivelsen av 
estestisk ambisjonsnivå for hvordan føringene 
skal håndteres.

Formingsveilederen skal begeistre, og være et 
inspirerende arbeidsverktøy for prosjekterende 
og planleggere, både interne og eksterne 
aktører.

Videre skal formingsveilederen danne grunnlag 
for prioriteringer og økonomiske vurderinger. 

1.3 Dokumentstatus

Formingsveilederen skal ha status som 
internt styringsdokumentet og derfor være et 
felles grunnlagsdokument i prosjektet. Avvik 
fra veilederen skal betraktes som avvik fra 
prosjektet.

Introduksjon    
          

1.5 Estetisk ambisjonsnivå

For å sikre god kvalitet på utformingen av vegen og veganleggets omgivelser, er det viktig å gi en 
definisjon av det estetiske ambisjonsnivået. Dette vil ikke legge begrensninger for utformingen 
men gi en pekepinn på hva som er viktig når det gjelder kvalitet.

I formingsveilederen vil det opereres med tre måter å håndtere føringene. Disse er definert for å 
sikre felles forståelse.

Skal: 
Føringen er i tråd med reguleringsplanbestemmelsene.

Bør: 
Føringen er ønskelig gjennomført. Dersom dette ikke er mulig skal dette redgjøres for.

Tilstrebes: 
Det skal tas sikte på at føringen gjennomføres der det er aktuelt.
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1.6 Prosjekt Hålogalandsvegen

Statens vegvesen har ferdigstilt arbeidet med reguleringsplaner for ny E10 Snubba i Evenes 
– Gullesfjordbotn, rv.83 Tjeldsund bru – Harstad og rv.85 Gullesfjordbotn – Sortland, fra 
nå av kalt Hålogalandsvegen. Strekningen berører sju kommuner og to fylkeskommuner: 
Nordland fylke med Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Sortland kommuner, og Troms fylke 
med Skånland, Harstad og Kvæfjord kommuner.

Prosjektet innebærer både oppgradering av dagens vegtraseer og bygging av ny trase i 
nytt terreng. 

Deler av prosjektet skal gjennomføres som OPS. OPS står for offentlig- privat 
samarbeid, som er en ordning for å finansiere bygging av offentlige bygninger og 
veier.

Målsettinger for planforslaget
Samfunnsmål:
Konseptvalgutredningens samfunnsmål formulerer den samfunnsutviklingen 
transportsystemet skal bygge opp under. Målet skal inneholde retning og ambisjon, 
og er knyttet til tiltakets virkning på samfunnet. Det prosjektutløsende behovet 
er å bedre rammevilkårene for næringsliv og regional utvikling ved å redusere 
avstandskostnadene. 

I 2040 skal Hålogalandsregionen ha et godt utbygd transportsystem som knytter 
regionen tett sammen, og som gir gode forutsetninger for næringsutvikling og 
regional utvikling.

Effektmålene som er omtalt i KVU: 
•   Redusert reisetid for næringstransport 
•   Bedre regularitet og robusthet
•   Indikator er reduksjon av stigninger som er flaskehalser for tungtransport
•   God tilrettelegging for lokalt næringsliv, reiselivsnæring og lokalbefolkning
•   Reduserte klimagassutslipp
•   Antall trafikkulykker reduseres
•   Vegnormalenes krav legges til grunn
•   Vegsystemet skal kunne bygges ut og tas i bruk i etapper som er realistiske i             
     forhold til tilgjengelige økonomiske midler
•   Krav om universell utforming, seilingshøyder, spesifikke krav fra                                              
     Fylkesmennene og lignende legges til grunn

De viktigste effektmålene som er omtalt i KVU er redusert reisetid for næringstransport 
og bedre regularitet og robusthet. Videre planlegging vil legge vekt på disse målene, 
netto nytte og ikke prissatte konsekvenser.

Introduksjon  
    
        

Snubba

Kåringen

Sigerfjord

Ruggevika

Tjeldsund

Sortland
Harstad

Lødingen

Kvæfjord

Skånland

Evenes

N

Illustrasjon Statens vegvesen, kartgrunnlag Statens kartverk
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På lag med omgivelsene - 
robust, nøktern og moderne. 

Visjonen signaliserer at vegen skal integreres 
i landskapet og planlegges med respekt for 
omgivelsene samt motivere til helhetlig og 
gjennomgående løsninger med robuste, 
nøkterne og moderne elementer. 

Visjonen gir et sammendrag av målsettingene 
og sier noe om prosjektets estetiske 
ambisjonsnivå. Ambisjonsnivået er i tråd med 
Statens vegvesens arkitekturstrategi.

Definisjoner:
- visjon: et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand.
- moderne: som tilhører vår tid.

1.7 Visjon

Introduksjon  
 

Veganlegget skal fremheve kvaliteter i landskapet og fremstå helhetlig og lavmælt med best mulig tilpasning til omgivelsene.
 

Landskapets særpreg og skala skal være førende ved utforming av vegen og sideterrenget, ved utforming av konstruksjoner og valg av vegutstyr. 

Veganlegget skal være trygt og oversiktlig.
 

En variert og særpreget reiseopplevelse skal gis trafikantene ved å fremheve kvaliteter i landskapet.

Tettstedene skal markeres og gode forbindelser mellom tettstedene/bygdene og Hålogalandsvegen skal ivaretas både fysisk og visuelt.

I alle planfaser, samt drift og vedlikehold, skal naturmiljø, kulturmiljø, landskapsbilde og nærmiljø gis best mulig løsninger. 

 

1.8 Målsettinger

1.

2.

3.

4.

6.

5.
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• Statens vegvesens visjon om å arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet 
transportsystem for å dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.

• Statens vegvesens Arkitekturstrategi. (Vegdirektoratet, Miljøseksjonen, 2012 – 2017)
• Nasjonal sykkelstrategi 2014 – 2023. Grunnlagsdokument for NTP 2014 – 2023. (Vegdirektoratet, 2012)
• Nasjonal gåstrategi. Strategi for å fremme gåing somt transportform og hverdagsaktivitet. (VD 2012)
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. (Miljøverndepartementet, 2011)
• Den europeiske landskapskonvensjonen. (Europarådet, 2004)
• Plan og bygningsloven. (Miljøverndepartementet, 2009)
• FN’s konvensjon om Barnets Rettigheter Artikkel 12 og 13. (2003)
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR). 

(Miljøverndepartementet,1989)
• Planprogram for Hålogalandsvegen (Statens Vegvesen, 2015) 
• Naturmangfoldsloven ( Klima og naturmangfoldsloven. 2009)  
• Lov om vassdrag og grunnvann, Vannressursloven, 2001 
• Lov om forvalting av naturens mangfold, naturmangfoldsloven, 2009
• Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldsloven, 2011

Statens vegvesens arkitekturstartegi
MILJØ OG ENERGIVENNLIGE LØSNINGER SKAL PREGE ARKITEKTUREN.
Mål: Statens vegvesen skal bruke god arkitektonisk kvalitet som ett av virkemidlene for å skape helhetlige og 
fremtidsrettede løsninger

BYER OG TETTSTEDER SKAL UTVIKLES MED ARKITEKTUR AV GOD KVALITET.
Mål: Statens vegvesens transportanlegg i byer og tettsteder skal være va god arkitektonisk kvalitet, og  
gjennom sektoransvaret skal vi bidra til å framme god by- og stedsutvikling.

STATEN SKAL IVARETA KULTURMILJØ OG BYGNINGSARV.
Mål: Statens vegvesen skal forvalte kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som kilder til forståelse av 
felles kultur og identitet. 

Planprogram Hålogalandsvegen
I Planprogrammet for Hålogalandsvegen står det: “Arkitektur og landskap danner omgivelsene for våre liv. De 
påvirker oss og betyr noe for oss alle. God arkitektur er med på å skape identitet og tilhørighet og kan øke vår 
livskvalitet. Statens vegvesen har derfor en strategi for å sikre god arkitektur på det vi planlegger, bygger og 
drifter.

Det skal utarbeides en formingsveileder med overordnede mål og formingsprinsipper for plassering og utforming 
av ny E10/rv.85/ r.v83 og tilhørende anlegg på strekningen. Formingsveilederen skal være et verktøy for å sikre et 
helhetlig estetisk uttrykk langs hele strekningen, samtidig som veilederen skal speile lokal identitet og mangfold 
langs Hålogalandsvegen. Dokumentet skal beskrive det estetiske ambisjonsnivået, og det skal utarbeides 
felles mål og forutsetninger for prosjektet. Veilederen skal ligge til grunn for alle prosjekteringsarbeider, og gi 
overordnede føringer for formuttrykk, materialvalg og fargebruk.”

1.9 Overordede lover og føringer

Austerdalselva i det verna Heggedalsvassdraget

Introduksjon       
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Kapittelet vegen i landskapet er en 
innføring i det store landskapet 
og de ulike landskapstypene 
Hålogalandsvegen går gjennom, 
av vegen i landskapet, samt en 
gjennomgang av fokusområder i 
prosjektet.



FORMINGSVEILEDER  // Hålogalandsvegen // Statens vegvesen Region nord10 Vegen i landskapet

NIJOS (Norsk institutt for skog og landskap) har utarbeidet et nasjonalt referansesystem for landskap. 
Referansesystemet deler landet inn i 45 landskapsregioner med 444 underregioner (Puschmann 
2005). Inndelingen er basert på store likheter i landskapet, og hver region har sin særegne karakter 
(skogoglandskap.no). Utredningsområdet berører to landskapsregioner med tilhørende underregioner: 
Landskapsregion 31 Lofoten og Vesterålen og Landskapsregion 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms, 
med størstedelen av planområdet beliggende i Fjordbygdene i Nordland og Troms.

LANDSKAPSKARAKTER
Planområdet stekker seg over et svært variert og sammensatt landskap, fra det store dramatiske 
fjordlandskapet langs Gullesfjorden og Tjeldsundet til det rolige småkuperte jordbrukslandskapet 
mot Harstad og Snubba. Historien og kystkulturen er synlig, og kontrasten mellom naturen og det 
menneskeskapte kulturlandskapet er iøynefallende. Listen nedenfor skildrer planområdets viktigste 
karaktertrekk. 

MORFOLOGI 
• Fjordtrauet som det dominerende landskapselementet. 
• Stor variasjon i fjellenes form- fra spisse tinder til rolige åser.
• Kort avstand mellom fjord og fjellfot.
• Småkupert med rolige terrengformer i nord og øst, vilt og dramatisk i sør og vest.
• Botner og eider.
• Store løsmasseforekomster.
• Lange fjorder og sund; Sortlandssundet, Gullesfjorden, Kanstadfjorden, Tjeldsundet og Ofotfjorden/

Bogen.
• Korte vassdrag – flere verna vassdrag.

VEGETASJON
• Store myrområder.
• Bjørkeskog dominerer fjellsidene med innslag av granplantefelt.
• Mindre furuskoger i fjordbotn og stedvis langs fjordsidene.
• Mye blandingsskog med høy undervegetasjon i skjermede områder.
• Gresslier fra tidligere beite eller i rasområder.
• Kulturlandskap i gjengroing, men også aktive jordbruksområder.
• Mye verdifull eldre kulturmark.

BEBYGGELSE
• Geografisk betinget og ujevnt bosettingsmønster.
• Fiske, jordbruk, båtbygging og industri.
• Mindre gårdsbruk og enkelthus på den smale strandflaten –noe fraflytting.
• Gamle handelssteder. 
• Tettsteder med nyere boligfelt.
• Rødmalte naust i strandsonen.

2.1 Det store landskapet

Regionen er en typisk fjord- og fjellregion der fjordtrauet er det dominerende landskapselementet. 
De vanligste fjellformene er høye og rolige avrundede fjellmassiv som brytes opp av steile fjellsider, 
spisse tinder, U-daler, botner og hengende sidedaler. Bilder viser Tjeldsundet med Djupfesthamn og 
Strandstind ( 1076 moh) i bakgrunnen. Både eksisternde og ny veg ligger på den svært smale bremmen 
nede langs sundet. 



11FORMINGSVEILEDER  // Hålogalandsvegen // Statens vegvesen Region nord

     Arkitektur
Bebyggelsen langs Hålogalandsvegen 
består av små og mellomstore gårder med 
trehus og uthus. Langs fjorden er det en del 
naustområder med små naust. Bebyggelsen 
er fra det siste århundre og i stor grad fra den 
siste halvdel av århundret med bygninger i 
nøktern funksjonalisme og noe i sveitserstil.

2.2 Karaktertrekk

Klima
Klimaet preges av den varierte  topografien med stor 
forskjell mellom kyststrøk og indre strøk. Lofoten - 
Vestrålen markere i mange situasjoner et værskille. 
Hovedvindretning om vinteren er ofte sørøst-
norvest men det er store varisjoner. Om sommeren 
blåser vinden nordover, nordøst ved kysten i 
Troms og nordvest ved kysten og innover de større 
fjorden i Nordland. Kaldeste måned er februar og 
sommerteparaturene er svært varierende i fylkene, 
avhengig av kyst- og innenlandsstrøk. Antall 
nedbørsdager varierer sterkt mellom kyststrøkene, 
fjellene langs kysten og de indre områdene. Skodde 
kommer gjerne innover kysten på sommerstid.

Vegen i landskapet          

     Fjellene, fjorden og utsikten
Landskapet langs Hålogalandsvegen skifter mye 
i karakter fra åpent storskala fjordlandskap 
til småskala jordbrukslandskap. Bygdene 
ligger med nær tilknytning og utsikt til fjord 
og sund og med majestetiske fjellformasjoner 
rundt. De fleste bygdene ligger på gammel 
strandlinje oftest med bratte lier og fjellet 
bak og fjord og sund foran. Sortlandssundet, 
Kvæfjorden, Tjeldsundet og Ofotfjorden har 
vært og er hovedfartsårer for sjøverts transport 
og har vært bindeledd i kommunestrukturen i 
kommunene rundt.

     E10 - Kong Olavs veg
Strekningen av Hålogalandsvegen med E10 
fra Snubba til Lofastkrysset i Gullesfjordbotn 
er en del av Kong Olavs vei.  Siden august 
1992 har Kong Olavs vei vært navnet på E 10 
fra riksgrensen ved Bjørnfjell til Å, ytterst på 
Moskenesøya i Lofoten, gjennom Nordland og 
Troms fylker. Veien gikk tidligere om Melbu, 
Stokmarknes og Sortland. Ny europavei 10 
mellom Fiskebøl og Gullesfjordbotn («Lofast») 
åpnet 1. desember 2007 av dronning Sonja.

Reindrift og markebygdene
Både på Hinnøya og i områdene på fastlandet 
har det vært og er aktiv reindrift. I Skånland 
og Evenes er det flere markebygder som 
tradisjonelt har vært bosatt av samiske 
familier som både har drevet med reindrift og 
tradisjonelt jordbruk.

     Fiske/ handel/ jordbruk
Kommunene langs Hålogalandsvegen har 
lange tradisjoner på jordbruk, fiske og handel. 
Landbruk med husdyrhold og noe skogbruk 
finner vi i større og mindre grad.  Spor etter 
fordums handel ser vi særlig på steder som 
f.eks. Sandtorgholmen. Kulturlandskapet er 
flere steder i ferd med å gro igjen på grunn av 
nedleggelse av mindre gårdsbruk.

1

2

     Historie/ viking
Hålogaland er beskrevet før Norge av 
historieskriverne. Området var kjent av 
grekerne gjennom handelssamkvem så 
tidlig som 800–900 f.Kr. Sjøfareren og 
handelsmannen Ottar som er nevnt i sagaen og 
som levde på 800-tallet, er kanskje den meste 
kjente historiske representanten fra Hålogaland. 
Fjordene og sundene langs Hålogalandsvegen 
har i uminnelige tider hatt bosetting og vært 
viktige kommunikasjonsårer. Mange rike funn 
fra steinalder, jernalder og vikingetid viser 
dette. Bildet viser Steinsviksverdet.
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     Gruvedrift og industri
Tettstedet Bogen er på mange måter formet 
av flere generasjoner med gruvedrift etter 
jernmalm og industri tilknyttet denne. Blant 
annet er store deler av strandsonen er utfylt 
med slagg fra jernmalmproduksjonen. En del 
bygninger og spor i landskapet viser hvilken 
rolle denne industriepoken har hatt for 
tettstedet.

4

4

Midnattsol/ mørketid 
Harstad på 68,8 nordlig breddegrade har 
midnattsol mellom 22. mai-21. juli og 
mørketid mellom 1. desember-12. jaunar.

Herdighetssoner
Herdighetssonen innenfor prosjektområdet 
varierer avhengig av geografiske forhold. 
Kyststrøkene ved Sortland, Lødningen og 
Harstad ligger i herdighetssone 5. Rett inn 
i fjordene ved Tjeldsund, Gullesfjordbotn 
og Narvik er herdighetssonen på 6. 
Innenlandsområdene varierer mellom 
herdighetssone 7 og 8.  

6
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2.3 Veien i landskapet 

Planområdet strekker seg over 15 mil fra Sigerfjorden i vest til Snubba i øst med en avstikker til 
Ruggevika i nord.  Planområdet er igjen delt inn i 17 parseller.

1. SIGERFJORD KRYSS -SIGERFJORDTUNNELEN ØST (Utbedring dagens tras é)
Parsellen strekker seg fra krysset til Sigerfjord og frem til Sigerfjordtunnelen i vest. Både Kjerringnesdalen 
og Sørkleivdalen er typiske U-daler der bratte fjellsider og bred dalbunn har stor inntrykksstyrke.

2. SIGERFJORDTUNNELEN ØST– VÅTVOLL (Utbedring dagens tras é og ny tras é ) 
Den første delen av strekningen etter tunnelen går gjennom et dallandskap som gradvis åpner seg opp jo 
nærmere Gullesfjorden man kommer. Nede ved Gullesfjorden i Langvassbukt, åpner det seg et storskala 
fjordlandskap.

3. VÅTVOLL - AUSTERDALEN (Nordland fylke)  
Terrenget langs hele strekningen til Gullesfjordbotn er sterkt sidebratt med en svært liten strandlinje, 
og vegetasjonen oppleves som svært frodig. Ny veg følger eksisterende trasé men går i tunnel mellom 
Våtvoll og Løbergsbukt.

4. AUSTERDALEN (Troms fylke) – KANSTADBOTN (Utbedring dagens tras é) 
Fra Gullesfjordbotn til Kanstadbotn går E10 over et U-formet eide. På veg ned mot Kanstadbotn åpner 
landskapet seg opp og man kommer i et åpent landskapsrom. Ny veg følger eksisterende trasé.

5. KANSTADBOTN  - FISKEFJORD  
Parsellen består av tunnel. 

6. KÅRINGEN -DJUPFESTHAMN (Utbedring av dagens trasé.)                                                                                            
Parsellen strekker seg fra Kåringen kryss til Djupfesthamn og veksler mellom å ligge i et åpne 
storskalalandskap og kuperte mellomskalalandskap. Terrenget er stedvis sidebratt med skrinn vegetasjon. 
Flere mindre gårdsbruk ligge nært opp til vegen. Vegen følger eksisterende trasé og vil forsterke dagens 
skjæringer og fyllinger. Over Djupfestham etableres ny bru med fylling.

7. DJUPFESTHAMN - FISKEFJORDEN (Utbedring av dagens trasé.)
Terrenget er kupert og middels bratt, fra Fiskøya blir fjellsidene gradvis bratter frem mot Rødberget.
Avstanden mellom fjære og fjellfot er mindre og eksisterende veg veksler mellom å ligge på den smale 
strandflaten med fylling i eller nær strandsonen.

8.FISKEFJORDEN - KONGSVIK (ny tras é )
Store deler av parsellen består av tunneler, og vegen har kun en kort dagsone gjennom Kongsvikdalen. 
Øverdalen er del av et større sammenhengende naturområde, og preges av tett vegetasjon og åpne 
myrområder. 

9. KONGSVIK - HÅRVIKA (ny tras é )
Store åpne myrområder og lav skog kjennetegner landskapet i Ulvik. Området fra Sæter er spredtbygd 
og kulturlandskapet er fremtredende. Delområdet inngår som del av storskalalandskapet Tjeldsundet  
består i hovedsak av dyrkamark og tidligere dyrka mark som skråner med mot Tjeldsundet med bratte 
lier på oversiden. Tunell gjennom Ulvikfjellet og Hårberget.
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Parsellinndeling. Illustrasjon Statens vegvesen, kartgrunnlag 
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Vegen i landskapet
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Parsellinndeling Illustrasjon Statens vegvesen, kartgrunnlag 
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Vegen i landskapet          

10. HÅRVIKA - TJLEDSUND BRU (vest)
Ny veg ligger i de slake skogkledte liene på oversiden av dagens veg og bebyggelse. Terrenget skråner 
ned mot Tjeldsundet, og utsikten over storskalalandskapet er svært god. Fra Gausvik går vegen i tunnel 
mot Harstad og Tjeldsundbrua. Ved Tjeldsundbrua ligger eksiterende veg i flere høyder oppover fjellsiden 
i store skjæringer på sørsiden. Nytt tunnelpåhugg blir liggende med dirkete adkomst til brua.

11. TJELDSUND BRU (vest) - SØRVIKA
Parsellen fra Tjeldsundbrua og nordover mot Harstad har et landskap som er svært variert og spenner 
fra storskala fjordlandskap til kupert, småskala skog- og jordbrukslandskap. Første del av trasé en etter 
tunnelen ligger i skogkledt svært sidebratt terreng. Fra Vollstad følger vegen i dagens trasé og, beveger 
seg i utkanten av og gjennom små bygder med åpent kulturlandskap. 

12. SØRVIKA –RUGGEVIKA
Landskapet mellom Sørvika og Nordvikmyrene er svært kupert og ny veg skjærer gjennom dette 
småskala landskapet. Fra Nordvikmyra følger vegen dagens trasé  gjennom et åpent og småkupert 
jordbrukslandskap, og ligger i randsonen mellom dyrkamark og skog.

13. TJELDSUND BRU (øst) - ELVEMO
Parsellen inngår i storskalalandskapet Tjeldsundet, og følger sundet sørover. Parsellen preges av spredt 
bebyggelse, jordbrukslandskap og skog. Landskapet på denne siden av Tjeldsundbrua er mindre 
dramatisk enn på vestsiden, men også denne siden preges av store tekniske inngrep. 

14. ELVEMO -EVENES FLYPLASS
Vegen går gjennom et skogkledt bølgende åslandskap, og svært tett og frodig vegetasjon preger 
parsellen.  Vegen følger de overordnede landskapsformene, og i over høybrekkene er det god oversikt 
over mellomskalalandskapet mens lavbrekkene og vegetasjon gjør at landskapet oppleves lukket. 

15. EVENES FLYPLASS –LAKSÅ
Det mest karakteristiske for parsellen er mellomskalalandskapet med rolig avrundede åser og mosaikk 
av jordbruksland, bebyggelse og vegetasjonsfelt. Ny veg følger eksisterende trasé på hele strekningen.  
Vekslingen i terreng, natur og bebyggelse langs vegen gir parsellen et dynamisk preg.

16. LAKSÅ -BOGEN SENTRUM
Parsellen ligger i et åpent storskalalandskap, og strekker seg fra toppen av Dragvikbakken til Bogen 
sentrum. Første del av stekningen går gjennom sidebratt kulturlandskap med flere gårder. Mellom Dragvik 
og Bogen er terrenget svært sidebratt og stuper loddrett ned i fjorden. Deler av strekningen går i tunnel.

17. BOGEN SENTRUM -SNUBBA
Parsellen starter innerst i bukta Bogen i Ofotfjorden. Landskapsrommet er åpent, men likevel klart 
definert med bratte og høye fjellvegger i bakkant og den åpne fjorden i forkant. Bogen sentrum ligger 
helt nede ved fjordkanten og bebyggelsen følger terrengets halvmåneform. Terrenget fra Lenvika til 
Snubba er kupert med en blanding av små og store terrengformer som bratte skrenter, koller og raviner/ 
bekkedaler. Parsellen veksler mellom å ligge i et skogkledt dallandskap med liten skala og relativt lav 
horisont og et åpent storskala fjordlandskap. Deler av strekningen går i tunnel.
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Langvassbukt

Gullesfjordbotn

Fiskefjord

Kåringen

Ruggevika

Fauskevåg

Evenskjær

Bogen Snubba

2.4 Landskapstyper 

U-DALER MED BRATTE FJELLSIDER
Landskapet har klart definerte rom med tydelige vegger og gulv. Fjellsidene er bratte med avrundede nakne 
topper og en karakteristisk u-formet dalbunn med vassdrag og store myrområder. Vegetasjonen er relativt lav, 
men frodig og strekker seg et stykke opp i dalsiden. Tålegrensen for nye inngrep varierer ut fra plasseringen i 
dalen.

STORSKALA FJORDLANDSKAP MED BRATTE FJELLSIDER OG SMAL STRANDFLATE
Landskapet kjennetegnes av bratte fjellsider som stuper ned mot fjorden. Ei smal kyststripe har en del 
bebyggelse i små bygder. Landskapet har områder med lokalt lav tålegrense da inngrepene blir eksponert og 
terrenginngrepene blir store i det sidebratte terrenget. Samtidig skulder landskapets skala nye inngrep og gir 
landskapet som helthet relativt lav sårbarhet for nye inngrep.

KUPERT SMÅSKALA SKOG- OG JORDBRUKSLANDSKAP
Landskapet preges av en kystlinje som er buktende og fliket. Langs fjorden/sundet ligger jordbruksområder 
med gårdsbruk og boligbebyggelse. Lenger inn er terrengformene kraftigere. 
Småskalalandskapet vurderes å ha lav tåleevne for inngrep. Det er lett å sprenge skalaen i landskapet og det 
svært kuperte landskapet gjør det vanskelig å oppnå en god terrengtilpasning.
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Fiskefjorden inngår i landskapstypen “Storskala fjordlandskap med bratte fjellsider og smal strandflate”                                                                                                                                                                                                Foto. Ida Bohlin7

Vegen i landskapet          
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Snubba

Kåringen

Sigerfjord kryss

Ruggevika

2.5 Fokusområder
Innenfor fokusområdene skal det tilføres noe ekstra. Det kan være en spesiell markering av et element 
eller et høyere detaljeringsnivå med innslag av kontrastmaterialer. Detaljeringsgrad kommer frem av 
temasidene i formingsveilederen.
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Kongsvikdalen -Bru 

Kårigen - Kryss

Fotopunkt

Fiskefjord - Kryss + Regional kollektivterminal 

Sigerfjord kryss - Kryss + Lokal kollektivholdeplass

Langbakken - Rasteplass

Langvassbukt - Kryss + Lokal kollektivholdeplass

Våtvoll- Kryss/ Markering av tettsted + Fotopunkt

Gullesfjordbotn -Rasteplass + Kryss E10/Rv85 + Regional kollektivterminal+ Døgnhvileplass

Kanstadbotn - Kryss +Lokal kollektivholdeplass
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Kongsvik- Kryss/ Markering av tettsted + Lokal kollektivholdeplass

Årbogen -Kryss/ Markering av tettsted

Gausvik - Kryss / Markering av tettsted

Gausviktunnelen - Rundkjøring i tunnel - Tunnelportal Tjeldsundbrua

Sørvika - Kryss/ Markering av tettsted + Lokal kollektivholdeplass

Tjeldsundkroa - Regional kollekvtivterminal

Lilleskånland -  Rasteplass
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Boltåskrysset - Kryss K3

Evenes lufthavn- Kryss + Regional kollektivterminal + Nautå bru

Bogen- Markering av tettsted + Lokal kollektivholdeplass
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Vegen i landskapet
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Kapittelet formspråk, materialer og 
farger inneholder de grunnleggende 
føringene for utformingen. Dette skal 
bidra til å skape et gjennomgående 
visuelt uttrykk av Hålogalandsvegen. 

Det påpekes at under temaene 
formspråk, farger og materialer er 
skissene og fotografiene ment som 
retningsgivende og som inspirasjon til 
videre prosjektering. 

Evenes lufthavn- Kryss + Regional kollektivterminal + Nautå bru

Formspråk, materialer og farger            



FORMINGSVEILEDER  // Hålogalandsvegen // Statens vegvesen Region nord18

3.1 Formspråk                                          
            
All formgivning av anlegget skal ha et gjennomgående felles uttrykk som er gjenkjennelig. 
Det er viktig at noe av formgivningen fungerer både om sommeren når det er lyst og om vinteren når 
det er mørkt. Formspråket skal skal ha et moderne uttrykk som er lokalt forankret til stedet. 

FORM
Hålogalandsvegens lokale, omkringliggende bebyggelse og bruene Tjeldsundsbrua, Sortlandsbrua og 
Andøyabrua er inspirasjonskilden for abstraksjonsøvelser og formstudier for formspråket.

Bebyggelsen langs vegen og tettstedene er nøkterne i stilen. Byggeskikken er preget av kystkulturens 
knapphet men det finnes også innslag av funksjonalistisk arkitektur. Kontrasten mellom det mektige 
fjell- og fjordlandskapet og den enkle og kvadratiske bebyggelsen, gjør at bebyggelsen stikker seg ut 
som geometriske former.  

Bruene er også kontraster til det mektige fjell- og fjordlandskapet og fremstår som rette og elegante 
skulpturer i landskapet. 

I denne sammenheng er begrepet form knyttet til det som kan uttrykkes gjennom rette linjer og 
geometriske former som er stramme og elegante i formen. Dette vil derfor ikke omfatte organiske 
former, som for eksempel amøbeformer. 
 
Det oppfordres til å gjøre egne formstudier og tolkninger basert på de samme referansene og kriteriet 
om et geometrisk formspråk.

Formspråk, materialbruk og farger             
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3.1 Formspråk forts.                                             

REFERANSER
- Lokal kystbebyggelse
- Lokale bruer

ANALYSE/ ABSTRAKSJON
Skissene viser enkel abstraksjon av de 
valgte inspirasjonskildene.

TOLKNING
En sammenstilling av inspirasjonskildene 
viser rette linjer og sammensatte 
geometriske former som er stramme 
og elegante i formen. Tolkningene av 
inspirasjonskildene kan bygges videre 
på av den prosjekterende, eller det kan 
gjøres nye analyser / abstraksjoner fra 
de samme inspirasjonskildene.

1 2 3
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3.2 Materialbruk                             

Hålogalandsvegen vil i hovedsak ha asfalt som 
det dominerende materiale i anlegget. For å 
skape et godt utformet og helhetlig veganlegg 
skal noen elementer og detaljer tillegges større 
omtanke og annen materialbruk. Dette kan 
være på rasteplasser, kollektivknutepunkter, 
belysningsarmaturer, kryss, bruer, rekkverk, 
punktopplevelser og andre elementer. Den 
prosjekterende må finne en balanse i bruk 
av elementer og detaljer slik at det nye 
veganlegget oppleves harmonisk og moderne, 
nøkternt og robust. 

REFERANSER FOR MATERIALER
Forslag til materialer tar utgangspunkt i 
stedets særpreg og eksisterende kvaliteter 
langs Hålogalandsvegen. Dette betyr at vi 
foreslår å bruke det som allerede finnes på 
stedet, både med hensyn på lokal vegetasjon 
og materialbruk. Kombinasjon av tre, betong, 
naturstein, stål, og vegetasjon finner vi igjen 
i Hålogalandsvegens fysiske omgivelsene. 
Bruk av lokal stein og farget stål skal benyttes 
som kontrastmateriale og kan benyttes i 
fokusområdene.

Bruk av ulike materialer med forskjellige 
visuelle og taktile uttrykk og kvaliteter skal 
sammen danne en helhet i anlegget. 

SOLID OG ROBUSTE MATERIALER
Materialene må være mest mulig robuste 
og tåle omådets klima med snø, fryse-tine-
perioder, frost, vind og regn.

Ved valg av løsninger skal den prosjekterende 
sørge for at det er klarert med drift- og 
vedlikehold slik at løsningene blir varige og 
vedlikeholdt på en riktig og god måte.

MILJØ OG BÆREKRAFT
Materialene skal basere seg på norske/ 
lokale leverandører så langt det er mulig, 
for å redusere transportbehov. Miljøvennlig 
materialer og overflatebehandlinger skal 
prioriteres høyt. Gjenbruk skal tilstrebes.

KONTRASTER
Å benytte lokale materialer i anlegget, gjør at 
anlegget spiller på lag med omgivelsene. Å 
behandle de lokale materialene på ulike måter 
for å få frem nye strukturer og teksturer, gjør at 
anlegget tilføres nye opplevelser uten å tilføre 
”fremmede” elementer.

I materialbruken skal fokuset på kontraster 
komme til uttrykk. Kontraster kan tre frem 
mellom det naturgitte og det
menneskeskapte, samt det glatte og polerte, og 
det rue og robuste. 

Kontrastene kan oppnås ved å endre, forsterke 
eller fornye segmenter av de ulike materialene. 
En del av et element kan behandles for å skape 
kontraster innad i elementet. Et eksempel 
her kan være i fjellskjæring der deler av 
berggrunnen kan behandles for å få en ulik 
struktur og tekstur fra resten av skjæringen.
Ulik grad av detaljering og skala i de ulike 
materialene er et annet eksempel på å skape 
kontraster i elementer i anlegget.

Formspråk, materialbruk og farger             

MATERIALER
Valg av materialer tilknyttet det nye veganlegget 
skal oppfylle kriterier til visuelle og taktile 
kvaliteter, uttrykk, robusthet og miljø. 
Eksemplene og illustrasjonene skal være til 
inspirasjon og bidra til å illustrere det taktile og 
visuelle uttrykket vegen skal ha.
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3.3 Farger

GRUNNFARGER
Naturens og sjøens dominerende farger skal 
brukes som inspirasjonskilder for grunnfargene 
som skal benyttes på konstruksjoner og 
vegutstyr i veganlegget. Ved å velge farger 
som harmonerer med landskapets naturlige 
fargepalett vil det bidra til at vegen spiller på 
lag med omgivelsene. 

Farger med grå og brune toner skal være 
gjennomgående på større flater og elementer. 

KONTRASTFARGER
Som kontrastfarger er fortsatt naturens farger 
inspirasjonskilder men mer de som kommer til 
syne på høsten og vinteren. Kontrastfargene 
skal være sterke og klare. Det skal unngås 
blasse fargetoner slik som grunnfargene kan 
være.

Det angis ikke generelle fargekoder i 
formingsveilederen. Fargene over er 
retningsgivende og til inspirasjon.

Formspråk, materialbruk og farger             
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Kapittelet vegutforming og 
tilstøtende terreng inneholder 
grunnprinsipper som skal gjelde 
for utformingen av vegen og 
dens tilstøtende terreng. For 
eksempel sideterreng, vegetasjon, 
naturmiljø, sjø, elv og vann, 
massehåndtering, kryssområde, 
rasteplasser etc.

Vegutforming og tilstøtende terreng
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4.1 Vegens sidearealer  

Målet med utformingen av sideterrenget er å redusere vegens barrierevirkning, og i tråd med visjonen;  
spille på lag med omgivelsene. Hålogalandsvegens vil gå gjennom tre ulike landskapstyper, og medføre 
stor variasjon av inngrep i sideterreng. 

Først beskrives en generell terrengtilpasning for fjellskjæring, fyllinger, jordskjæring og restarealer. 
Videre prensenteres prinsipper på lokale terrengtilpasninger innenfor de ulike landskapstypene.

PRINSIPPER/ TILTAK
Sideterreng omfatter bergskjæring, jordskjæring og -fyllinger, grøfter og annet restareal i umiddelbar 
tilknytning til vegen. Utformingen av sideterrenget skal bidra til at veganleggets skala underordner seg 
landskapets skala.      Vegens lokalisering, horisontal- og vertikalkurvatur bør føye seg best mulig etter 
landskapets former slik at terrenginngrepene minimaliseres. Det tilstrebes fylling fremfor fjellskjæring 
og det bør unngås rekkverk så langt det er mulig. Fyllinger og skjæringer bør fremstå helhetlig, ryddige 
og rensket, og i harmoni med omgivelsene. 

Bergskjæringer
-       Ved sprengning av bergskjæringer tas hensyn til fjellkvalitet og naturlige slepper. 
- Bergskjæringen tilstrebes å gi lite sikringsbehov, gi lite fremtidig forvitring og nedfall av stein, 
hindrer vannuttregning og isdannelse og gi god utnytting av massene. 
-        I sidebratt terreng bør høye bergskjæringer utformes med helling 10:1 for å unngå for stort 
utslag i høyden. Ved fjellskjæringer over 10 meter skal det vurderes fjellhyller, både fra et geologisk og 
visuelt perspektiv. I frodige områder, skal det vurderes å vegetere fjellhyllene. 
-       Permanent hylle over en lengre strekning bør planlegges med varierende høyde. Det vil bedre 
fjernvirkningen av hylla.
-       Det tilstrebes tilbakefylling opp mot skjæringen der det er mulig. Hellingen bør ikke være brattere 
enn 1:1,5. Ved fare for erosjon bør den ha en helling på 1:2. 
- Der terrenget er slakere tilstrebes et åpnere profil med helling 5:1, eller skjæringen formes etter 
slepper i berget der det er naturlig. 
-       Ved skjæringer på 1-2 meter høyde tilstrebes det å sprenge ut et bredere profil med varierende 
avstand til vegen, og deretter fylle tilbake masser.
-       Ved skjæringer på 2-4 meter: samme som over.
- Lave tosidige bergskjæringer bør formes slik at det ikke står igjen små skalker. I slike tilfeller bør 
terrenget formes slik at sideterrenget får mer naturlik form.
- Et gjerde på toppen av bergskjæringen vil forsterke virkningen av skjæringen. Bergskjæringer bør 
som hovedregel sprenges slik at sikring unngås. 
- Start- og endepunkt for skjæringer bør avrundes mot eksisterende terreng for en mest mulig naturlig 
overgang.
- Ved eksponerte fjellskjæringer er det svært viktig med et ryddig inntrykk som harmonerer med 
eksisterende terreng og vegetasjon.

Vegutforming og tilstøtende terreng
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Løsmasseskjæringer
-       Løsmasseskjæringer formes som en naturlig del av landskapet og sikres for å unngå erosjon.
- Hellingen på løsmasseskjæringene tilstrebes å være så slake at de kan vegeteres. Det tilstrebes å 
utforme løsmasseskjæringer med helling 1:2-1:3, som varierer mot eksisterende terreng. Avrundes mot 
eksisterende terreng.
- I arealkritiske områder, verdifulle områder og i bratt terreng kan helling 1:1,5 benyttes dersom det 
er geoteknisk forsvarlig. Dette skal gjøres i samarbeid med landskapsarkitekt og fagansvarlig på andre 
aktuelle tema.
- Ved dyrka mark tilstrebes helling 1:8 for å tilbakeføre til jordbruksareal (se tema Vegetasjon). 
- Lave tosidige løsmasseskjæringer tilstrebes en naturlik form.
- Ved eksponerte løsmasseskjæringer er det svært viktig med et ryddig inntrykk som harmonerer med 
eksisterende terreng og vegetasjon.

4.1 Vegens sidearealer forts.

Fyllinger
- Ved lange og eksponerte tosidig fyllinger over dalsøkk skal det etableres bru.
-       Fyllinger formes som en naturlig del av landskapet og sikres for å unngå erosjon.
-       Hellingen på fyllingene tilstrebes å være så slake at de kan vegeteres og unngå rekkverk. Det 
tilstrebes å utforme fyllingene med helling 1:4 eller slakere, som varieres og avrundes mot eksisterende 
terreng.
-       I arealkritiske områder, verdifulle områder og i bratt terreng bør helling 1:1,5 benyttes dersom 
det er geoteknisk forsvarlig. Murer kan benyttes i bunnen av fyllinger for å redusere arealbeslaget. 
Dette skal gjøres i samarbeid med landskapsarkitekt og fagansvarlig på andre aktuelle tema.
- Bruk av biologisk nedbrytebare erosjonsmatter vurderes, erosjonsmattene muliggjør revegetering i 
løsmasseskjæringer og fyllinger brattere brattere enn 1:1,5.
- Ved eksponerte fyllinger er det svært viktig med et ryddig inntrykk som harmonerer med eksisterende 
terreng og vegetasjon.

Restarealer
Se føringer for skjæring, fylling og løsmasseskjæring.
-       Restarealene i forbindelse med underganger og bruer tilstrebes utformet med en skråningsutforming på 
1:2 eller slakere og, med bakgrunn i omgivelsene, naturlig revegeteres, eller opparbeides på en annen positiv 
visuell måte i tråd med gitte føringer. 
- Bevisst utforming og bruk av sand, grus eller stein kan også være aktuelt på slike restarealer. Det 
oppfordres til å utforme disse arealene slik at de bidrar positivt til omgivelsene. 

Vegutforming og tilstøtende terreng
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4.2 Lokale terrengtilpasninger innenfor landskapstypene

KUPERT SMÅSKALA SKOG- OG JORDBRUKSLANDSKAP

Landskapstypen kupert småskala skog- 
og jordbrukslandskap finner vi innenfor 
kommunene Evenes, Skånland og Harstad, 
langs strekningen Mølnåsen til Fauskevåg og på 
strekningen mellom Evenskjær og Snubba med 
unntak av Bogen. 

Vegutforming og tilstøtende terreng

Arealet mellom grøft og fjellskjæring skal ha 
en helning på 1:2. Dette arealet skal naturlig 
revegeteres med eksisterende frøbank.

Veg i fjellskjæring; en- og tosidig
På topp av fjellskjæring skal det
etableres en minimum 2 m bred
fjellhylle som ryddes for løsmasser. 
Hvis mulig, bør skjæringstoppen 
avrundes.

Skjæringen skal formes 
naturlig etter bergets slepper 
eller med helning 1:2. 

Dersom det blir stående igjen mindre fjellknauser 
og bergnabber, må det gjøres vurderinger på 
stedet om disse skal fjernes eller skal få stå. 
Dersom de skal stå, formes nye koller slik at det 
ser ut som de alltid har ligget der.   

Skjæringstopp 
avrundes.

Eksisterende frøbank kan legges på 
hyller/ forsenkninger i skjæringen der det 
harmonerer med omgivelsene.

Ved dyrka mark skal det 
tilstrebes å tilbakeføre til 
jordbruksareal med helning 1:8 
eller helningsgrad etter avtale 
med grunneier

Veg i løsmasser og dyrka mark

Løsmasseskjæringen skal ha en varierende 
helning på mellom 1:3 og 1:2 fra grøft og opp. 
Skjæringstoppen avrundes.

Løsmasseskjæringen sikres mot erosjon 
dersom det er nødvendig og naturlig 
revegeteres med eksisterende frøbank.

For å unngå rekkverk og for å få best 
mulig terrengtilpasning skal fyllingen ha 
en helning på 1:4 eller slakere
innenfor sikkerhetssone og deretter 
avsluttes fylling med helning 1:3-1:2 mot 
terreng.

Dersom det er stigende terreng etter fyllingen skal det 
unngås å lage en unaturlig forsenkning. Forsenkningen 
fylles naturlig igjen (oransje linjer) og naturlig revegeteres.

Grøft utgår der hvor det er sidefall 
mot motsatt side.

Ved naturverdier, verneområder eller vann skal 
helningen på fyllingen være 1:1,5-1:2 for å 
unngå berøring av disse områdene. Fyllingen skal 
sikres mot erosjon og naturlig revegeteres. Se 
også kap. Naturmiljø.

Veg på fylling og ved vann/ naturverdier

Ved høyde over 10 meter skal 
skjæringen palles. For å redusere 
omfanget kan man legge på masser, 
avrunde og etablere vegetasjon. 
Forutsetter at terrenget ikke er for 
bratt i bakkant. 
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4.2 Typiske normalprofil innenfor landskapstypene forts.

U-DALER MED BRATTE FJELLSIDER

Landskapstypen u-daler med bratte fjellsider 
finner vi innenfor kommunene Sortland, 
Kvæfjord og Lødningen, langs strekningen 
Sigerfjord-Langvassbukt og Gullesfjordbotn-
Fiskefjord.

Veg i løsmasser og med fylling
Løsmasseskjæringen skal ha en varierende 
helning på mellom 1:3 og 1:2 fra grøft og opp. 
1:1,5 vurderes i bratte områder. Skjæringstoppen 
avrundes.

Løsmasseskjæringen sikres mot erosjon 
dersom det er nødvendig og naturlig 
revegeteres med eksisterende frøbank.

For å unngå rekkverk og for å få best 
mulig terrengtilpasning skal fyllingen ha 
en helning på 1:4 eller slakere
innenfor sikkerhetssone og deretter 
avsluttes fylling med helning 1:3-1:2 
mot terreng. Sjekke opp hvor lang 
sikringssonen. Se an situasjonen!

Dersom fyllingen blir svært høy 
skal det vurderes helning 1:1,5 på 
løsmasseskjæringen. Løsmasseskjæringen 
skal være geoteknisk forsvarlig og sikres 
mot erosjon.

STORSKALA FJORDLANDSKAP MED BRATTE FJELLSIDER OG SMAL STRANDFLATE

Vegutforming og tilstøtende terreng

Landskapstypen storskala fjordlandskap finner 
vi innefor kommunenen Kvæfjord, Lødingen, 
Tjeldsund og Evenes, langs strekningen 
Langvassbukt-Gullesfjordbotn, Kåringen kryss-
Tjeldsundbrua og i Bogen.

Ved dyrka mark bør sideterrenget 
ha den helningsgraden som gir 
mest mulig dyrkbart areal. Dette 
bør avtales med grunneier.

Ved fjord bør helningen på fyllingen være 
1:1,5-1:2 for å unngå berøring av strandsonen. 
Fyllingen skal sikres mot erosjon og naturlig 
revegeteres. Se ”Sjø,elver og vann”

Løsmasseskjæringen sikres mot erosjon 
dersom det er nødvendig og revegeteres 
naturlig med eksisterende frøbank.

Arealet mellom grøft og fjellskjæring skal ha 
en helning på 1:2. Dette arealet skal naturlig 
revegeteres med eksisterende frøbank  eller 
steinsettes med stedegen stein. Ved tosidig 
skjæring skal fjernes mot sjø.

Veg i fjellskjæring; en- og tosidig og fylling mot sjø.

Løsmasseskjæringen skal ha en varierende 
helning som er tilpasset terrenget. For å redusere 
omfanget av skjæringene kan skråningen ha en 
helning på 1:1,5 Skjæringstoppen avrundes.

Veg i løsmasser og med fylling
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4.3 Naturmangfold

Både eksisterende og ny veg går gjennom ,eller 
i utkanten av, store verneområde områder med 
varig verna vassdrag og områder med utvalgte 
naturtyper. 

Naturreservat
Tennevatnet (Skånland)
Nautå (Evenes)

Verna vassdrag 
     Heggedalselva (Kvæfjord og Lødingen)
Gausvikelva (Harstad) 
Kvitforsvassdraget (Skånland og Evenes)
Laksåga (Evenes)
Østervikelva (Evenes)

Utvalgte naturtyper 
Naturmangfoldloven gir hjemmel for å vedta 
utvalgte naturtyper, og det er Kongen i statsråd 
som fastsetter forskrift som angir bestemte 
naturtyper som utvalgt. Utpekingen av utvalgte 
naturtyper er knyttet til forvaltningsmålet for 
naturtyper i naturmangfoldlovens § 4. Målet er 
at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor 
deres naturlige utbredelsesområde.
Naturtyper som kan vurderes å bli utvalgt er 
enten truet, viktig for en eller flere prioriterte 
arter, har en vesentlig andel av sin utbredelse i 
Norge, eller det er internasjonale forpliktelser 
knyttet til  seks utvalgte naturtypen. 
I planområdet er det registrert tre ulike: 
Kalksjøer, slåttemark og slåttemyr.

Kalksjø
Kalksjøer er innsjøer, tjern og dammer som 
er naturlig påvirket av kalk. De spesielle 
vannforholdene gjør kalksjøene til unike 
levesteder for flere sjeldne kalkkrevende arter, 
særlig kransalger. De aller fleste kalksjøer i 
Norge er forholdsvis små. De hydrologiske 
forholdene i hver enkelt kalksjø har betydning 
for hvor følsom den er for påvirkninger fra 
menneskelige aktiviteter i nedbørfeltet, og 
dermed hvordan den bør forvaltes. Utvalgt 
naturtype kalksjøer inkluderer de mest kalkrike 
sjøene og som har en eller flere truede, 
kalkkrevende plante- eller dyrearter.

    Slåttemark 
Slåttemark er arealer som blir regelmessig slått, 
men ikke oppdyrket, gjødslet eller tilsådd.

Slåttemyr 
De fleste kalkrike myrene i Norge har tidligere 
vært slått. Regelmessig myrslått gjennom 
hundrevis av år har formet slåttemyrer. 
Slåttemyrene ble vanligvis slått med ljå med ett 
eller flere års mellomrom avhengig av myras 
produktivitet. Disse myrene er ofte svært 
artsrike, og de er blant annet viktige levesteder 
for fugler og sjeldne orkidéer. I løpet av første 
halvdel av 1900-tallet ble det imidlertid slutt 
med myrslåtten, og i dag er slåttemyr en av de 
mest truede naturtypene vi har i Norge. Utvalgt 
naturtype slåttemyr inkluderer slåttemyrer med 
verdi A og B.

PRINSIPPER/ TILTAK
- Unngå bruk av rekkverk for å redusere 
fragmenteringen av verneområdet. 
- Dersom rekkverk er påkrev velges det 
rekkverkstyper som gir minst mulig fysisk og 
visuell barreierevirkning.
- Unngå slake skråninger; sideterrenget skal 
legges så bratt som mulig for å minimere 
inngrepet i verneområdene, men så slak at 
revegetering er mulig. 
- Bruk av biologisk nedbrytebare 
ersojonsmatter vurderes, erosjonsmattene 
muliggjør revegetering i løsmasseskjæringer og 
fyllinger brattere brattere enn 1:2.
- Fylling i strandsonen bør ikke forekomme.
- Eksisterende vegeatsjonssone mellom vegen 
og vann, elver og bekker skal bevares.
- Krav om naturlig revegetering med stedlig 
frøbank eller innsamlet frøbank fra stedegne 
arter. 
- Kryssing av elver og bekker, og veg i 
starndsone omtales i et eget kapittel, ”Sjø, elv 
og vann.”
- Tett dialog med direktoratet for 
naturforvaltning ved inngrep i naturreservat. 
-Dialog med NVE ved inngrep i verna vassdrag.
-Økologisk kompensasjon. 

• Lov om vassdrag og grunnvann, Vannressursloven, 2001 
• Lov om forvalting av naturens mangfold, naturmangfoldsloven, 2009
• Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldsloven, 2011

Vegutforming og tilstøtende terreng

Prinsipper for håndtering av verneområder og viktige naturtyper. Meld. St 14. Natur for livet - Norsk 
handlingsplan for naturmangfold

Verna vassdrag- Heggedalselva Slåttemark i Bogen 
Foto: Christina Wegner
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4.4 Vegetasjon/ revegetering

Natur
Bevaring av eksisterende vegetasjon
Eksisterende vegetasjon skal bevares så langt 
det er mulig. RM-plan skal vise områder hvor 
eksisterende vegetasjon og naturbiotoper skal 
bevares.
Økologisk restaurering
Innebærer naturlig revegetering og spesielle 
restaureringstiltak (se tema Naturmiljø).
-       Vegens sidearealer skal i hovedsak 
revegeteres naturlig der vegen går gjennom 
skogs- og naturområder, for å bevare og 
gjenopprette økologiske verdier i området.
- Ved avtaking og lagring av jord skal 
vegetasjonsdekke og traumasser lagres hver for 
seg, slik at frøbanken i jorda ivaretas. 
- Sidelagring av jord bør gjennomføres der det 
er mulig. Areal for mellomlagring av masser 
skal vises i RM-plan. Det skal ikke sidelagres i 
verneområder eller utvalgte naturtyper, se tema 
Naturmiljø. 
- Når vegens sidearealer er terrengformet, 
skal vegetasjonsdekke tilbakeføres til 
terrengavsnittet det ble hentet ut fra og 
behandles slik at det ikke blir komprimert. 
- Dersom det ikke er mulig å revegetere 
naturlig bør det benyttes en stedstilpasset 
frøblanding. 

Nye grøntanlegg
Frøblanding/ artsvalg
- Eksisterende vegetasjon, spesielt større trær, 
bør bevares så langt det er mulig og det bør 
fokuseres på å la det naturlige integreres i det 
nye anlegget for å skape en myk overgang 
til omgivelsene. Det skal brukes stedegen 
vegetasjon i nye grøntanlegg. 
- Plantene skal være innenfor herdighetssone 6 
og være av nordlig proveniens. 
- Grøntanleggene skal være bestandige og 
robuste, samt ta hensyn til pollenallergikere.
-      Ny vegetasjonen innenfor fokusområdene 
tilstrebes å ha en mer urban karakter. Stedegen 
vegetasjon skal benyttes men vegetasjonen 
tilstrebes en arkitektonisk funksjon i tillegg til 
den praktiske og miljømessige funksjonen. 
- Vegetasjonen tilstrebes å definere rom og 
retning og/ eller skape fysiske og visuelle 
skiller mellom ulike trafikantgrupper.
- Frøblanding til grasarealer bør være 
stedstilpasset.

Revegetering dyrket/ tidligere 
dyrket mark
- Ved riktig håndtering av matjord og jord 
nær bebyggelse kan uønsket spredning av 
ugras og fremmede arter unngås. Omfanget av 
nødvendig bekjempelse minimeres.
- Forekomster av fremmede arter kartlegges, 
og tiltak for bekjempelse av ugras og fremmede 
arter innarbeides i konkurransegrunnlaget.
- Matjord og jord fra bebyggelse holdes adskilt 
fra vegetasjonsdekke ved mellomlagring, og 
skal ikke gjenbrukes i naturområder.
- På sideareal langs dyrket mark tilstrebes 
helning 1:8. Hensiktsmessig arrondering 
og eksisterende dyrkingskvalitet skal 
opprettholdes eller forbedres.
-      Veggrøfter og skråninger i 
kulturlandskap og bebygde områder tilsås 
med egnet frøblanding. Sidearealene kles 
med undergrunnsjord framfor matjord. 

Hålogalandsvegens omgivelser fremstår frodig. 
Vegetasjonen er variert gjennom de ulike 
landskapstypene, med store myrer, bjørkeskog og 
granplantefelt, mindre furuskoger, blandingsskog, 
gresslier fra tidligere beite, verdifull eldre 
kulturmark og intakt og nedlagt dyrka mark. 

Reiseopplevelse
En målsetting for Hålogalandsvegen er å gi 
trafikanten en særegen reiseopplvelse. Det er 
derfor viktig å sikre opplevelsen av tydelige natur- 
og kulturlandskap samt nye grøntanlegg nær 
vegen. Dette gjøres ved å:
- hindre spredning av fremmede arter og ugras 
samt å sikre biologisk mangfold. 
- bevare eksisterende vegetasjon.
- tilbakeføre berørte arealer til naturtypen på 
stedet.
- bruke stedegen ny vegetasjon som forholder seg 
til omgivelsenes karakter fremfor vegens stramme 
linjeføring.

Bevisst tynning av vegetasjon for å åpne opp 
for utsikter på deler av strekningen, vil være 
et virkemiddel for å sikre god reiseopplevelse. 
Utsikt til typiske særegne stedskvaliteter langs 
veglinjen som gamle bygninger, landbruk i bratt 
terreng, utsikt over sjø og fjell, visuell kontakt 
med tettstedene osv. vil bidra til å skape identitet. 
Vegetasjon som punktopplevelse vil også være 
viktig på strekningen. 

      Solitære trær eller grupper av store trær kan 
i stor grad berike opplevelsen langs vegen. Slike 
trær bør registreres og vurderes bevart. 

Kontraktfestet rigg- og marksikringsplan (RM-plan)
Det skal utarbeides RM-plan i forbindelse med konkurransegrunnlaget. RM-planen er et stedfestet og konkret verktøy for å følge opp landskap og miljøhensyn 
under bygging. Planen skal sette de ytre rammene for anleggsarbeidet slik at skade på viktige landskapstrekk, kulturminner og vegetasjon unngås. Planen 
skal kartfeste eksisterende verdier, plassering av rigg, permanent og midlertidig deponi, samt vise hvordan massehåndtering skal gjennomføres. Kartene skal 
innlemmes i konkurransegrunnlaget. Ved anleggsoppstart skal anleggspersonell ha opplæring av innholdet i RM-planen: kontraktfestet Grønn time. 

Definisjoner fra prosesskoden R761
- Vegetasjonsdekke: øvre jordsjikt av 
naturbunn. Brukes der det er planlagt naturlig 
innvanding av vegetasjon
- Matjord: øvre jordlag på dyrket mark, som 
skiller seg fra dypere lag ved å inneholde mold.

PRINSIPPER/ TILTAK

Vegutforming og tilstøtende terreng
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4.5 Sjø, elv og vann

Elver, vann og sjø er viktige for både plante- og dyreliv, næringsinteresser og landskapsopplevelsen, og 
strandsonen er særlig viktig både estetisk og økologisk. E10/Rv. 85/ Rv.83 Hålogalandsvegen går langs  
de store fjordsystemer Gullesfjorden, Tjeldsundet og Bogen. Vegen går i tillegg svært tett på flere 
vassdrag ,og krysser en rekke elver og større bekker.

PRINSIPPER/ TILTAK
Som hovedprinsipp skal all fylling i buffersone og fjæresone unngås. Dersom vegen må ligge i selve 
strandsonen skal følgende prinsipper følges: 

• Fyllinger og skjæringer utformes slik at de blir minst mulig synlig på avstand. 
• Kantvegetasjon skal bevares. 
• Lange vegstrekninger i strandsonen skal brytes opp av naturlig vegetasjon og terreng. 
• Fyllingene legges med helningsgrad 1:2 og revegeteres med naturlig frøbank eller stedegne arter. 

I områder med bløtbunnsfjære skal fyllingene være stramme med helning 1:2 til 1:1,5 slik at 
inngrepet i fjæresonen minimeres. 

• I områder med sand- og grusbunn bør ny strandsone etableres slik at ødelagte biotoper 
gjenskapes.  

• Naturlige viker, sund og elveoser krysses med bru, ikke på fylling. 

Kryssing av elver og større bekker. 
• Ved bygging av bru bør vegetasjonen og landskapet under brua skånes så godt som mulig.
• Naturlig vegetasjon som ødelegges i anleggsperioden må reetableres.
• Når elver og bekker krysses er det viktig at kantvegetasjonen ved bekken bevares. Sonen med 

vegetasjon bør være minst 10 meter på hver side. 
• For at plantedekke skal få tilstrekkelig sollys under brua, bør brua ha en minimum høyde på 5 m, 

og i skogkledde områder helst 10 m eller mer.
• Ved bruk av kulvert skal kulverten plasseres og utformes slik at grensen for maksimal hoppehøyde 

og maksimal strømhastighet for fisk ikke overskrides. 
•       Dersom det er helt nødvending å flytte elv eller bekk skal den reetableres og istandsettes med 

fokus på biologisk mangfold og naturlig utforming i tråd med føringer.  

Krav til bevaring av kantvegetasjon
Kantvegetasjon er lovbeskyttet gjennom vannressurslovens § 11:
“Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.” I tillegg er vi gjennom 
vannforskriften pålagt å sikre en best mulig beskyttelse og bærekraftig bruk av elvene og de andre 
vannforekomstene.

For å oppnå vannforskriftens mål om ”god økologisk og kjemisk tilstand” innen 2021, er det essensielt 
å opprettholde kantvegetasjonen.

Vegutforming og tilstøtende terreng
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    Foto. Elisabeth Kongsbakk

4.6 Sykkel og gange  

I fastsatt planprogram for Hålogalandsvegen 
står det at løsninger for gående og syklende må 
ivaretas for hele strekningen. Det står videre 
at det er ønskelig å få til et sammenhengende 
gang og sykkelvegnett mellom to tettsteder. 
Eksepelvis: Gausvik-Kongsvik, Våtvoll-Bømark. 
Ved omlegging av veg og etablering av tunnel 
må en påse at avlastet veg er tilfredsstillende 
og kan benyttes for gående og syklende, for 
eksempel der eksisterende veg er utsatt for ras. 
Dersom det ikke finnes alternativ sykkelrute 
vurderes det å legge til rette for sykling i tunnel 
i overensstemmelse med gjeldende regler.

Nasjonal sykkelstrategi og Nasjonal gåstrategi 
i Statens vegvesen beskriver formål og 
virkemidler innenfor tilrettelegging for myke 
trafikanter. N100 Veg- og gateutforming og 
V233 Sykkelhåndboka gir løsninger for gående 
og syklende avhengig av standard på veg.

PRINSIPPER/ TILTAK
Gang- og sykkelvegløsninger i tilknytning til 
Hålogalandsvegen tilstrebe et fokus på at det 
skal være attraktivt og trygt å gå og sykle. 
Dette innebærer å finne gode tverrforbindelser 
og sideforbindelser for myke trafikanter som 
fungerer året rundt.

Generelle prinsipper for gående og 
syklende langs vegen
- attraktiv og trygg ferdsel
- tilstrekkelig og god belysning
- tydelig merking og skilting
- bevisst plassering av oppholdplasser på lange 
strekninger

Utforming
-      Gang- og sykkelvegen tilstrebes å gå i 
en annen korridor enn parallelt med vegen. 
Ferdselen vil da føles mer trygg og attraktiv. 
Dersom egen korridor ikke er mulig, tilstrebes 
en vegetasjonsbuffer mellom veg for gang- og 
sykkel og bilveg. 

- Fokus på koblinger mot eksisterende gang- 
og sykkelveger, turstier og ”snarveger”.

-      Fokus på opplevelse for gående og 
syklende. For eksempel nærhet til sjøen/ elv/ 
vann, spesiell utsikt, landemerker, nærhet til 
bebyggelse osv.
 
-      Ved egen vegbane for gående og syklende 
vurderes det dedikert belysning, spesielt i 
bebyggelsesstøk. Belysning for gående og 
syklende bør ha likheter med vegbelysningen 
men tilstrebes et mer urbant preg og med 
høyere detaljering. Lysmasten tilstrebes å være 
lavere. 
                  
- Nye lysmaster langs veg for gående og 
syklende skal være i tråd med formspråket og 
i slektskap med eksisterende master. Mastene 
som velges tilstrebes å være gjennomgående i 
parsellene.

- Det vurderes, med tanke på behov og plass, 
fysisk skille mellom fortau og sykkelveg. 
Oppmerking og skilting skal generelt følge 
Sykkelhåndboka. 

- Ved gang- og/eller sykkelveg i tunnel 
skal håndbok N500 Vegtunneler og V233 
Sykkelhåndboka følges. Det bør etableres egen 
belysning for myke trafikanter samt fysisk skille 
mellom myke og harde trafikanter i tunnel. 
Luftkvalitet skal være i henhold til gjeldende 
krav.

- Det vurderes behov for sykkelparkering i 
bebyggelsesstrøk langs strekningen.

Bruk av mellomsjiktvegetasjon eller trær mellom gang- og sykkelveg og kjøreveg gir en god fysisk 
og visuell buffer til vegen. Dette bidrar til trygg ferdsel for myke trafikanter. Vegetasjon bidrar til et 
mer oppdelt vegbilde som i mindre grad domineres av asfalt, i tillegg til at blader fanger opp støv 
og gir en miljømessig gevinst.

Vegutforming og tilstøtende terreng
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    Foto. Elisabeth Kongsbakk
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4.7 Universell utforming   

Universell utforming er et hovedmål i Nasjonal transportplan, og et viktig virkemiddel for å gjøre 
transportsystemet mer attraktiv og tilgjengelig for alle myke trafikanter. Universell utforming er 
lovpålagt.

Løsninger i forbindelse med avlastningsvegen skal ha god tilgjengelighet og fremkommelighet for alle 
og disse bør være en integrert del av utformingen. God tilgjengelighet er å unngå spesialløsninger. Det 
handler om å heve hele kvaliteten på infrastrukturen gjennom bruk av ulike virkemidler, slik at flest 
mulig kan ta den i bruk.

Det er den prosjekterende som har ansvar for å legge frem løsninger som er i tråd med håndbok V 129 
med henblikk på å gjøre trafikksystemet tilgjengelig for alle.

Det påpekes at løsningen tilstrebes å være funksjonelle også på vinterstid. Vintervedlikehold med 
plassbehov, slitasje og skader bør ha fokus ved valg av materialer og elementer.

Bildene er til inspirasjon.

Vegutforming og tilstøtende terreng

Tydelig avgrenset gangsone er med på å forenkle trafikkbildet og lette orienteringen. Overgangen mellom matrialene danner en 
naturlig ledelinje. Foto: Statens vegvesen.

Severdighet med universell utforming. Nasjonal Turistveg, Trollstigen. Rampe/gangbro sikrer trinnfri atkomst mellom servicebygg 
og utsiktspunkt. Rampen har rekkverk og kontrastfarge mot omliggende natur. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen.

Gangsti med kontrastfarget grus.Universelt utformet bussholdeplass i Trondheim. Foto: Knut Opeide/ Statens vegvesen.
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4.8 Massehåndtering - deponi

Foreløpig massebalanse for Hålogalandsvegen 
viser et stort masseoverskudd. 
Overskuddsmassene skal brukes i veganlegget 
der det er mulig, dvs. i vegfundament, 
bakkeplanering og arrondering av sideterreng. 
Masseoverskuddet er imidlertid så stort at det 
vil være behov for en rekke massedeponier. 
Det vil være to typer deponi: midlertidig og 
permanente. 

Utfordringer: 
• Mengder og plassbehov
• Forming av nytt terreng og istandsetting. 
• Eksponering i anleggsfasen
• Eksponering i landskapet
• Bevaring av eksisterende vegetasjon 

PRINSIPPER/ TILTAK

Aktuelle områder for permanente 
deponi kan være:
• Bakkeplanering og tilpasning til vegen 

sideterreng
• I forlengelsen eller i tilknytning til 

eksisterende terrengformer.
• Mindre deponier i tilknytning til kupert 

terreng.
• Rehabilitering av tomme massetak.
• Skredvoller og skredsikringstiltak.
• Støyvoller.
• Sjødeponi.*

* Deponi og rigg i strandsone og randsone til 
sjø, vann og vassdrag bør ikke forekomme. 
Sjødeponi skal legges til dype områder og 
deponiet skal ikke være synlig ved lavvann. 

DEPONI
DEPONI

DEPONI
DEPONI

BEVART 
VEGETASJON

BEVART 
VEGETASJON

SKREDVOLLBEVART 
VEGETASJON

                                                                                                                                                     Lofast     Foto: Mari Hagen

Lofast - Permanent deponi og rasvoll på E10 Lofast. Eksisterende vegetasjon i forkant av deponiet er bevart. 

Vegutforming og tilstøtende terreng

Generelt
Deponiene skal ikke berøre strandsoner 
og elvekanter, verdifulle naturtyper (A og 
B verdier), utvalgte naturtyper (kalksjøer, 
slåttemyrer og slåtteenger), verdifulle 
naturressurser, viktige kulturminner eller 
kulturmiljø, verdifulle friluftsområder eller 
områder med store landskapskvaliteter. 

Permanente deponier
• Deponiene bør følge eksisterende 

terrengformasjoner og utformes slik at de er 
tilpasset det omkringliggende landskapets 
former og skala. Nye terrengformer bør 
ikke skille seg ut fra det som er naturlig på 
stedet.

• Det er viktig å ta vare på eksisterende 
vegetasjon i et belte rundt massedeponiene. 
Ved anleggelse av store deponier bør det 
i tillegg avsette «øyer» av eksisterende 
vegetasjon inne i selve deponiet. Ved at ta 
vare på skjermer og klynger av eksisterende 
vegetasjon blir massedeponiene hurtigere 
integrert i omgivelsene.

• Etablering av ny vegetasjon bør skje på et 
tidlig tidspunkt i anleggsfasen slik at denne 
har god vekst når anlegget står ferdig. 

• Naturlige forsenkninger i terrenget som er 
lite eksponert kan fylles, dette skal da skje 
på en måte som ikke forringer landskapets 
karakter.
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4.9 Kryssområder

Kryss vil være visuelle punkt og viktige 
orienteringspunkt for de som ferdes langs 
Hålogalandsvegen. Langs Hålogalandsvegen 
vil det bli kryss i forbindelse med avkjørsler til 
tettsteder og koblingspunkt mot andre veger. 

PRINSIPPER/ TILTAK
Alle kryssløsninger skal være oversiktlige 
og med god utforming. Kryssets geometri 
bør tilpasses eksisterende terreng, ha gode 
siktforhold og være lett lesbart.

Kryss som inngangsport til tettsteder
Kryss innenfor fokusområder bør gis en 
særpreget utforming og være iøynefallende.      
      Effektbelysning, skulptur eller iøynefallende 
master kan bidra til dette. Kryss som fører inn 
til tettsteder bør markere det enkelte tettstedet, 
være identitetsskapende og gjøre trafikanten 
oppmerksom på at dette krysset viser veg til et 
tettsted. 

Terrengforming
      Eksisterende terrengformer, som koller og 
fjellknatter, tilstrebes bevart i kryssområdene 
for å danne visuell avskjerming mellom 
veglinjene og for å trekke vegetasjon inn i 
kryssene. Forutsetningen er at terrengformene
ligger utenfor sikkerhetssonene. Fyllinger bør
slakes ut, spesielt i områder mellom ramper og
hovedveg, slik at terrenget etter ferdig anlegg
framstår med slake og jevne terrengformer.

Detaljer
Utformingen av krysset tilstrebes å være 
moderne, robust og nøktern i tråd med 
visjonen. Innholdet skal følge prinsipper for 
formspråk, materialbruk og farger. Enkelte 
elementer som rekkverk, skilt, og hovedmaster 
tilstrebes å være gjennomgående likt gjennom 
alle kryssene (likt som resten av strekningen). 

Kryss innenfor fokusområdene bør inneholde 
kontrastmateriale og/ eller kontrastfarger. 
Mindre priorterte kryss bør være enkle og 
rolige i sitt uttrykk. Alle bør være oversiktlige 
og ha likhetstrekk. Kryssene tilstrebes også å 

Vegutforming og tilstøtende terreng

være orienteringspunkt i mørket og på vinteren 
ved hjelp av lyssetting. Evt. trafikkøyer på vei 
inn mot krysset tilstrebes god kvalitet mht. 
materialvalg osv., men tillegges mindre vekt.

Belysning
Belysningen bør være gjennomgående 
lik gjennom hele Hålogalandsvegen. 
Belysningsarmaturer bør velges ut fra visuelle 
kvaliteter i tråd med formspråket. Lysmengden 
kan erstatte eller supplere det øvrige gatelys 
omkring krysset. Se også tema belysning s. 46.

Vegetasjon
      Vegetasjon i kryss skal følge prinsippene 
nevnt under tema vegetasjon. Eksisterende 
vegetasjon bør suppleres med nye trær, som 
større grupper eller som enkelttrær.
Kryssene tilstrebes å deles opp i mindre 
rom med vegetasjon slik at trafikantene ikke 
opplever for mange linjer samtidig. Vegetasjon i 
kryssområder er med på å markere krysset som 
et punkt på vegstrekningen, kan fungere som 
optisk leding og virke som et fartsreduserende
tiltak.

Kryss innenfor fokusområder tilstrebes å 
ha en mer urban og stilistisk uttrykk på 
vegetasjonen mens mindre prioriterte kryss 
tilstrebes å harmonere mer med eksisterende 
vegetasjonsstrukturer. 

Rundkjøring
Det vil bli tre rundkjøringer langs strekningen. 
Rundkjøringene bør ha en bevisst utforming 
i tråd med føringene.      Eksempel fra 
rundkjøring ved Strindheimtunnelen i 
Trondheim.

1 2
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Foto:  Monika Gora Foto:  Hentet fra formingsveileder E6 Gardemoen - Biri
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Foto:  Ukjent

Foto:  Ukjent
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4.10 Kollektiv

Det vil bli fem regionale kollektivknutepunkt, elleve lokale kollektivknutepunkt og en rekke 
bussholdeplasser langs Hålogalandsvegen. Innhold og arealbehov vil variere, men utformingen av 
områdene bør være i slektskap og harmonere med omgivelsene. Utformingen skal gjøre det enkelt 
og attraktivt å benytte seg av kollektiv transport langs Hålogalandsvegen. Det vises til Håndbok V123 
Kollektivhåndboka og håndbok V129 Universell utforming for veger og gater.

PRINSIPPER/ TILTAK
Generelt
Som for rasteplasser skal det legges vekt på tilpasningen til eksisterende terrengformer og kvaliteter, 
samt vindretning. Bevaring av eksisterende vegetasjon og etablering av ny, stedegen vegetasjon vil 
være viktig tiltak for å integrere kollektivområdet i landskapet. Det bør unngås store, åpne asfaltflater 
og det bør etableres en buffer mot hovedvegen. 

Utformingen av kollektivområder skal være i tråd med visjonen og gitte føringer for formspråk, 
material- og fargebruk. Viktige elementer ved utforming av venteareal med leskur skal være i tråd med 
håndboka.

Nye leskur bør ha gjennomgående lik utforming og tilstrebes å ha en enkel og transparent utforming 
som glir inn i omgivelsene.

Foto: norfax.no

Vegutforming og tilstøtende terreng

Foto: norfax.no
Illustrasjon: Hentet fra Håndbok V123
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4.11 Rasteplass og fotopunkter 

Det skal anlegges rasteplasser og fotopunkter 
langs strekningen. 
Lille Skånland, Gullesfjordbotn og Sigerfjord

PRINSIPPER/ TILTAK
I utformingen av alle nye rasteplasser skal 
det legges vekt på tilpasning til eksisterende 
terrengformer og kvaliteter. Utforming, innhold 
og orientering skal hensynta solforhold, 
klimatiske forhold, utsikt og nærhet til 
vann eller andre landskapskvaliteter.  Alle 
rasteplassene skal ha en moderne og 
gjennomtenkt utforming. Materialbruk, 
formspråk og farger angis i egne kapitler. 
Sitteplassene skal oppleves som hyggelige og 
ha skjerming mot sol, vind og regn, og mot 
trafikken. Det skal etableres et klart skille 
mellom veg og kjøretøy og oppholdsareal 
slik at oppholdsarealene oppleves som 
trygge. Det skal legges stor vekt på 
trafikksikkerhet.  Størrelsen på rasteplassene 
tilpasses trafikkmengde og antatt bruk. 
Arkitektkompetanse ved større bygg vurderes.

Vegutforming og tilstøtende terreng

Hovedrasteplass
• 5-15 benker og bord
• 5-15 søppelkasser
• Toalett/ servicebygg - SVV modul
• Vann
• Aktivitetsmuligheter
• Lekeplass
• Informasjonstavle
• Belysning
• Unik, med en egen identitet. 
• Åpen hele året.
• Plass til tungtrafikk

Fotopunkt
• Kun midlertidig stopp
• Vakkert sted
• God utsikt
• Midnattssol/ nordlys

Foto: Bjarne Ristø

Foto: Ukjent

Foto:Steinar Skaar
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Kapittelet konstruksjoner   
inneholder overordnede prinsipper 
som skal gjelde for konstruksjoner 
som må til i forbindelse med 
vegen. For eksempel støttemurer, 
bruer, underganger etc.

Konstruksjoner            
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Prosjektet består i hovedsak av små og 
mellomstore bruer som strekker seg over daler, 
elver, bekker, deler av sjø og sekundærveier. 
Det er ingen bruer som går på tvers av fjorden. 
Utforming av bru bør derfor være nøktern og 
moderne uten høye tårn. Målet er å gi de ulike 
bruene gode proporsjoner, god detaljering og 
bevist materialbruk i tråd med føringer. Selve 
brutformingen bør differensieres utfra hvor 
synlig og viktig den er for omgivelsene. 

PRINSIPPER/ TILTAK
Generelt
-      Bruas landingsområder bør utformes 
bevisst og integreres i landskapet.  
- Skråning og fyllinger under og langs landkar 
tilstrebes samme helning som omkringliggende 
terreng og tilstøtende vegfylling. Helning bør 
ikke være brattere enn 1:2. 
-      Konstruksjon bør være slank med en bred 
lysåpning under.
- Landkaret tilstrebes plassert på naturlige 
høyder i terrenget og      følge retningen på 
elvestrengen dersom vegen krysser skjevt over.
-      Vingemurene bør trekkes bakover for å 
tilrettelegge for passasje under brua og for at 
den skal fremstå luftig.
- Brurekkverk og vegrekkverk bør harmonere. 
Se tema rekkverk.

Eksponerte bruer
-      Eksponerte bruer bør få en symmetrisk 
utforming som bidrar positivt til den visuelle og 
romlige helheten på stedet. Dette vil være med 
på å skape positive opplevelser for alle, som for 
eksempel som et landemerke. 
- Det bør være slektskap i utformingen av 
bruene.
- Utformingen bør vektlegge samspillet mellom 
arkitektur og konstruksjon der gitte føringer for 
formspråk og materialbruk bør være tydelig. 
- Det tilstrebes få og smale søyler slik at brua 
oppleves lett og luftig.
- Bru over Kongsvikdalen, overgangsbru i 
Kilbotn og/ eller Nautå bru vurderes tilført 
lavmælt effektbelysning som fremhever bruas 
form i mørketidslandskapet.

1

5.1 Bruer

Konstruksjoner

Kryssing av elver og bekker med bru
- Se tema sjø, elv og vann side 30. 
- Prinsipper/ tiltak over gjelder.
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Foto:  Knut Opeide

4 5
Foto:  Werner Zellien

2
Illustasjon: Hentet fra Håndbok V420

Lite eksponerte bruer
- Bruer som ikke vil være eksponert i 
omgivelsene bør ha en god og enkel tilpasning 
til omgivelsene. 
- Det bør være slektskap i utformingen av 
bruene.
- Det tilstrebes en slank betongkonstruksjonen 
med enkelt rekkverk i tråd med gitte føringer. 

5
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5.2 Undergang og kulvert  

Underganger og kulverter vil ha ulike 
funksjoner langs strekningen. Aktuelle 
kryssninger er undergang for myke trafikanter, 
driftsunderganger og kulvert eller stikkrenne for 
elv og bekk. Utformingen av undergang og kulvert 
bør differensieres utfra bruksområde, samt hvor 
synlig og viktig de er for omgivelsene.

PRINSIPPER/ TILTAK
Generelt
Undergangens og kulvertens sidearealer tilstrebes 
utformet bevisst med gode overganger til 
eksisterende terreng slik at sikringsrekkverk 
unngås så lang det er mulig.

Eksponerte underganger og kulverter
-      Store eksponerte betongflater bør unngås. 
Dette bør løses ved å benytte forblending 
med tørrsteinsmurer. Det tilstrebes plasstøpte 
løsninger for bedre stedstilpasning.
- Undergangen og kulverten tilstrebes å gå mest 
mulig rettviklet under vegen og vingemurene 
tilstrebes å være parallelle eller 90 grader i 
forhold til vegen over.
-      Undergang for myke trafikanter tilstrebes et 
tverrsnitt utformet med mest mulig åpent profil.
- Nedgangen til undergang for myke trafikanter 
bør vektlegges med tanke på kortest mulig 
lengde, forskjæring og størst mulig kurveradius. 
Området skal være universelt utformet.
- Underganger for trafikanter skal ha tilstrekkelig 
belysning med et moderne uttrykk som er innfelt 
og integrert i konstruksjonen.

Lite eksponerte underganger og kulverter
- Underganger/ kulverter som ikke vil være 
eksponert i omgivelsene bør ha en god men 
nøktern og enkel tilpasning til omgivelsene. Det 
kan velges prefabrikerte løsninger.

0 + ++ +++

Konstruksjoner            

Kryssing av elver og bekker med kulvert 
eller stikkrenne
- Skråningene bør ikke være brattere enn 
1:2. Det tilstrebes slakere helling.      Dersom 
terrenget må være brattere enn 1:2 bør det 
anlegges natursteinsmur der kulverten/ 
stikkrenna er eksponert. 
-      Det skal tas hensyn til biologisk mangfold, 
evt. fiskearter osv samt klimatiske forhold ved 
dimensjonering av kulvert og stikkrenne.
- ”Elvebunnen” reetableres og bunn av 
stikkrenna fylles med knuste steinmasser. 
Unngå jord i røret.
-      Plassering av inn- og 
utløpskonstruksjonen tilpasses etter forholdene 
på stedet.      Røret skal ikke bli hengende i 
lufta og stikke ut fra terrenget.

Foto:  Knut Opeide

Illustasjon: Hentet fra Håndbok V420

1

3

4

2

5

1

2

3

4

5

6

6

Foto:  Knut Opeide

Foto:  Synnøve Lien

Illustasjon: Mari Hagen/ Svv
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Forskjæring
Forskjæringer og tunnelpåhugg vil ofte medføre vesentlige landskapsinngrep.      Tunnelpåhugget bør 
lokaliseres slik at dagsonene gir minst mulig inngrep i terrenget og portalen bør økes for å minimere 
forskjæringer, spesielt ved 2-sidig skjæring. Dette bør prioriteres på eksponerte tunnelpåhugg. 
Påhuggsflate og forskjæringer tilstrebes en jevnest mulig og ryddig flate. Trekk for vilt tilstrebes ført 
over portalområdet.

Portalområdet
-      Tunnelportal med synlig berg i bakkant tilstrebes utført med forstøtningsmurer integrert i 
portalen. 
- Utforming av murer bør være i tråd med føringer beskrevet under tema Murer.
- Murer bør føres godt over portalen slik at de danner en helhetlig «ramme» rundt portalen. Se bilde 2.
-      Ved portal i løsmasseskjæring bør området rundt portalområdet tilbakefylles og vegeteres. 
- Portalen bør være godt integrert i terrenget, være enkel og ren i utformingen. 
- Eventuelle støytiltak over portalen tilstrebes utført i terrengvoll. 
- Rekkverk, sikringsgjerde eller veg over portalen tilstrebes trukket bort fra portalområdet slik at det 
ikke er synlig fra Hålogalandsvegen. 
- Portalen bør følge retningen på terrenget. Bilde!

Belysning
-      Ved lange tunneler vurderes effektbelysning som opplevelse og avbrekk i tunnelen.

Teknisk bygg og annet utstyr
- Teknisk bygg i portalområdet tilstrebes skjult eller være godt integrert i landskapet for å unngå 
visuelt kaos. 
- Mengden og størrelsen på skilt og utstyr reduseres mest mulig og plasseres med omtanke for 
adkomstarealet, omgivelsene og i avstand fra portalområdet. 
- Type og plassering av skilt og vegutstyr bør ses som en helhet og ha en materialbruk og farge som 
står i stil til den moderne utformingen og gitte føringer.

Prioritert tunnel/ portal
Det vurderes om en eller to portaler enten etter Tjeldsundbrua, i Årbogen, i Kanstadbotn og/ eller i 
Fiskfjorden skal skille seg ut og tilføres høyere grad av detaljering.      Eksempel fra Hardangerbrua. 

5.3 Tunnel og portal  

Konstruksjoner

Hålogalandsvegen vil få ti tunneler og dertil 21 portaler (tunnel ved Tjeldsundbru med tre innganger). 
Tunnelene vil være variert i lengde, fra den korteste på ca 440 meter og til den lengste på ca 10200 
meter. Tunnel er en mørk og lukket sekvens som kan oppleves klaustrofobisk. For å ivareta en positiv 
kjøreopplevelse i tunnelene er det derfor viktig med et ryddig og oversiktlig tunnelrom med estetisk 
bevisst og funksjonell lyssetting. Dette skal bidra til å gi trafikanten en trygg og positiv opplevelse i en 
tunnel med moderne inntrykk.

PRINSIPPER/ TILTAK
Utformingen av portalområdet og tunnelrommet blir et samspill mellom vegens linjeføring, belysning, 
form og farge og/eller overflatebehandling på vegger og tak, samt plassering og form på inventaret 
som skilt og annet utstyr.

Foto: Aas Jacobsen
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Foto: Kjell Wold

Foto: Olav Handeland
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Foto: Elisabet Kongsbakk

Illustrasjoner: Hentet fra Faglig kvalitet i utbyggingsprosjekter utenfor byer 
og tettsteder. Svv region sør
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Foto: Ellen Slinde

5.4 Murer                

Ideelt sett bør vegen plasseres slik at støttemur unngås. Dersom 
støttemurer likevel må bygges skal de normalt plasseres utenfor 
sikkerhetssonen slik at sikring med rekkverk unngås. Støttemurer og 
andre murkonstruksjoner er imidlertid et viktig verktøy for å redusere 
skråningsutslag i sideterreng, sikre utglidning av løsmasser, og for å 
bevare miljøer av spesiell verdi. En mur kan også brukes som støy- eller 
vindskjerming.

PRINSIPPER/ TILTAK
Murer bygges i utgangspunktet som tørrmurer av naturstein, 
alternativt kan betongmurer benyttes (se prioritert rekkefølge under). 
Grønne murer, jordarmering vil være et godt alternativ nederst i 
løsmasseskråninger for å redusere inngrepets omfang. 

Prioritert rekkefølge:
1.)      Naturstein: Enten som tørrmur eller forblending. Prioriteres høyest 
nærmest urbane, verdifulle områder og der store murer står eksponert i 
omgivelsene. Steinmaterialet bør ha en mest mulig kubisk form. 
2.) Kombinasjon av plasstøpt betong og naturstein: Prioriteres ved 
store og mange murer på et område, for eksempel ved kulverter og 
underganger.
3.)      Plasstøpt betong: Prioriteres inne i kulverter eller ved en bevisst 
utforming av elementer, f.eks. på rasteplasser.
4.) Betongelement: Dette brukes som unntak der murene ikke ligger 
eksponert mot omgivelsene, eller der andre faglige vurderinger veier 
tyngre enn det arkitektoniske uttrykket. Elementene bør ikke etterligne 
naturstein, men ha et rent og enkelt uttrykk.

Utforming
- Støttemurer bør gis en utforming tilpasset omgivelsene og de skal 
ikke bryte med kulturmiljøet eller kulturminnet verken i form eller 
materialbruk.
- Det bør hovedsakelig brukes lokal stein langs strekningen. Dersom 
det er lite av lokal stein, bør den lokale steinen først anlegges i 
prioriterte områder som er godt synlig. 
- Geologien langs Hålogalandsvegen er variert, og det skal tilstrebes 
at det brukes stedlig, lokal stein i støttemurer slik at støttemuren 
harmonerer med berget i området.       Eks. Lærdalstunnelen.
- Muren bør ha en jevn murkrone, en jevn overflate, og en jevn 
størrelse på steinen i hvert skift. Det tilstrebes å bruke de største 
steinene nederst i muren og det må bygges med forband mellom 
steinene. Se håndbok V270 Tørrmuring med maskin.
- Standard helningsgrad på natursteinsmur bør være 3:1.          
- Murene bør ha en god avslutning. Vegetasjon og terreng på siden av 
muren tilstrebes å gi en naturlig overgang mellom muren og terrenget. 
- Ved stor belastning, kompliserte terrengforhold og utforming, eller 
behov for en slank konstruksjon vurderes betongmurer. 
- Murene tilstrebes å ha flere funksjoner, for eksempel sitteplass.
-       Ved plastring eller erosjonssikring bør steinen være ordnet og 
fremstå ryddig.

Konstruksjoner            

Foto: Werner Harstad
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5.5 Støyskjerming

Veien bør i utgangspunktet legges slik at støyskjermingstiltak unngås. Dersom støyskjermingstiltak er 
nødvendig bør det være hensynet til omgivelsene som er førende for hvilken løsning som velges. 
Støyskjermer langs vegen er et dominerende lineært element som er en barriere både visuelt og fysisk, 
og fremstår ofte som en ”trakt”. Det vurderes derfor i første omgang andre støyskjermende tiltak som 
for eksempel terrengvoller, fasadetiltak og lokale tiltak på selve eiendommen i første omgang. 

PRINSIPPER/ TILTAK
Hvert skjermingstiltak må løses ut fra sitt sted og sine spesielle utfordringer. Støyskjermingstiltak 
bør så langt det er mulig ha en naturlig forankring i landskapet. Løsningene bør være lite 
vedlikeholdskrevende, og ivareta hensynet til snølagring langs vegen samt evt. snøfokkproblematikk. 

Terrengvoller
-      Det tilstrebes støyskjerming med voll fremfor skjermer. Dette skaper et veganlegg som glir godt 
inn i landskapet, og som på sikt gir mindre vedlikehold enn vanlig støyskjerm.
- Dersom det er en naturlig terrenghøyde mellom bebyggelse og vegen, tilstrebes denne beholdt og 
avrundet som en støyvoll. 
- Voller kan også brukes i kombinasjon med lave tørrmurer for å redusere arealbeslag.

Støyskjermer
- Dersom det er arealknapphet og ikke plass til voll, tilstrebes støyskjermene utformet i:
• Tre. Det tilstrebes en nøytral farge fra gitt fargeskala eller bruk av ubehandlet tre eller    

tilsvarende. 
•   Mur i lokal naturstein. Ved mur som støyskjermingstiltak, må det sørges for at støyen ikke   

reflekteres til bebyggelse.
•   Kombinasjon av tre og natursteinsmur.  

-      Det vurderes innslag av glass eller plexi for å gjøre skjermene transparente og lettere, spesielt ved 
opplevelsesrik utsikt som på en bru eller i nærheten av bebyggelse. Bruken av glass eller plexi skal ta 
hensyn til drift- og vedlikehold.
- Støyskjermer tilstrebes å være gjennomgående lik i utformingen men selve detaljeringen og 
kombinasjonen av materialbruken kan variere noe avhengig av omgivelsene. 
- Avslutningene tilstrebes enten trappes, ført inn i terreng eller bøyd vekk fra vegen.
- Unngå “baksider” der støyskjermen ses fra to sider.
- Høye skjermer vurderes med todelt materialbruk for å redusere høydevirkningen.

Foto: Hans-Petter Sandseth

Konstruksjoner

Foto: Kjell Wold2
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Foto: Norconsult
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5.6 Skredvoller               

PRINSIPPER/ TILTAK
Det blir viktig å begrense det visuelle omfanget av skredvoller for å hindre at de blir dominerende 
i landskapet. Konstruksjonene skal berike landskapet og harmonere med omgivelsene. En 
landskapsmessig god løsning skal imidlertid ikke gå på bekostning av de funksjonelle kravene som må 
til for å få en god rassikringsløsning.

Materialer
- Natursteinsmur
-       Gabioner
-Løsmasser med vegetasjonsdekke

Utforming
- Voller bør plassers og utformes slik at de får en best mulig ”forankring” i landskapet på hvert enkelt 
sted, og vollendene skal tilpasses eksisterende terreng.
- De bør ha bratt helning mot raset, slakere mot veg, og være bygd av overskuddsmasser i prosjektet. 
- Vegetasjon inntil og foran vollene bør beholdes slik at det visuelle inntrykket av rassikringstiltakene 
dempes ned.
- I frodige områder bør vollene kles med vegetasjonsdekke fra stedet. Frø og plantedeler i massene 
spirer, og gir vollene tilbake den vegetasjon som er vanlig i området.
- I mer skrinne og områder med mye berg i dagen vurderes det å kle vollene med stein i like 
fragmenter slik at det ser ryddig ut.

Fangvoll/ ledevoll.
Slak side mot veg
Helning 1:2 -1:1,5

Steinsatt bratt front 
på skredsiden
Helning 3:1 -2:1

Bredde topp
minimum 3 meter

Fanggrøft
10-15 meter

Brede grøfter

SKRED

Prinsippskisse skredvoll

Drenerende masser

Konstruksjoner            
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Foto: Norconsult

Foto: SVV
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5.7 Sørpeskred               

GENERELLE PRINSIPPER
- Robuste grøfter med god drenering
- Sørge for at vannveier best mulig uhindret passerer vegområdet med plastrede utløp nedstøms veg
- Utvide bekkeløp på sideveger for å ta imot evt. flom med masseføring og  flomskred
- Løsmasseskjæringer bør ikke ha helning brattere enn 1:2
- Etabering av sørpebasseng

SØRPEBASSENG
Fangdammens ytterside mot veg formes som en vanlig grøft. Vegens sideterreng får trafikksikker myk 
utforming også forbi skredmagasinet. Det bør legges vekt på å bevare intakt terreng og skog så nært 
inn på skredmagasinet som mulig. Både grøfteutformingen og bevaring av terrenget omkring gjør 
skredmagasinet mindre synlig

Berg:
Veggene i fangdammen ønskes presist utformet.   

Konstruksjoner

Prinsippskisse skredbasseng i løsmasser

Prinsippskisse skredbasseng i berg

Foto: Henriette Erken Busterud

Fangdam i løsmasser i Sørdalen/ Lofast

Fangdam i løsmasser 

Foto: Therese Sigurdson
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Kapittelet utstyr langs veg   
inneholder overordnede føringer 
som skal gjelde for utstyr som 
skal plasseres langs vegen. For 
eksempel rekkverk, belysning, 
møblering etc.

Utstyr langs veg

Foto: Henriette Erken Busterud

Foto: Therese Sigurdson
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Gjennom Håloalandsvegen vil det være et variert behov for belysning. Belysning skal harmonere med 
landskapet og bidra til økt lesbarhet i trafikken. Den bør danne visuelle orienteringspunkt og gi oss en 
større trygghetsfølelse og opplevelse i den mørke delen av døgnet og spesielt i mørketiden. Lavmælt, 
riktig og spennende belysning vil være med på å tilføre Hålogalandsvegen nye estetiske verdier, samt 
øke andelen av myke trafikanter. 

PRINSIPPER/ TILTAK
Belysning bør være gjennomgående likt for hele vegstrekningen, og dermed danne et lettlest 
mørketidslandskap. 

Belysning langs vegen
Dimensjoneringsklassene etter håndbok N100 (H2/U-H2, H3 og H4), som er valgt for 
Hålogalandsvegen setter ikke spesifikke krav om belysning langs vegen, men det er krav til 
punktbelysning. Krav i tråd med håndbok N100 vil gjelde for blant annet kryss, rundkjøringer, 
kollektivknutepunkter, gangtunneler og bruer. Det er også spesifikke krav til belysning av tuneller.

-      Belysningen bør være lavmælt med gjennomgående lik utforming med hensyn til armatur og 
mastfarge. Unntak kan være iøynefallende lysmast i for eksempel fokusområder. 
- Det skal velges miljøvennlige lyskilder som benytter seg av for eksempel energibesparende  LED-
teknologi.      Eksempel fra E134 Skjøl-Darbu.
- Belysningen bør ha gjennomgående hvitt lys.
- Belysningen bør ikke blende, men gi et tilstrekkelig og ensartet lys.
- Belysningen bør samordnes slik at antallet master kan reduseres og lysforurensning unngås. Unntak 
ved iøynefallende lysmast. 
- Master bør plasseres slik at de ikke er til hinder for snørydding.

Gående og syklende
- Gang- og sykkelveger tilstrebes en gjennomgående og dedikert belysning med master som har et 
urbant og arkitektonisk preg. 
- Det vurderes effektbelysning, som å belyse vegetasjon eller fjellskjæring, på korte deler av gang- og 
sykkelvegstrekningene. Denne effektbelysningen skal da også belyse selve g/s-vegen. Dette gir en 
spennende variasjon og opplevelse. 
- Master langs gang- og sykkelveg bør generelt være lavere med mindre innbyrdes avstand enn 
mastene langs vegen
- Nærliggende områder for gående og syklende, for eksempel bussholdeplasser, bør ha samme 
lysmaster og armatur som gang- og sykkelvegen. 

Reiseopplevelse
-      Det vurderes lavmælt effektbelysning av brulandkar eller brupilarer for å fremheve karakteristikk 
av konstruksjonen. Dette vurderes på prioriterte bruer langs strekningen. 
- Det vurderes iøynefallende lysmaster innenfor fokusområder.
-      Det vurderes effektbelysning i tunnel.
- Effektbelysningen bør være lavmælt og ha hvit farge, eller gis en farge fra kontrastfargene. 
- Effektbelysningen bør ikke være sjenerende.

2

3

6.1 Belysning

Utstyr langs veg
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Foto: Vidar Moløkken
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Foto: Geir Brekke

Foto: Multilux
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Foto: Vidar Moløkken

Foto: Geir Brekke

Foto: Multilux

6.2 Gjerder og rekkverk  

Både fra et landskaps-, naturmangfold (vilt) og klimaperspektiv (snøfokk) ønskes det at vegen og sidearealene 
legges på en slik måte at rekkverk unngås. Der det slår inn krav til rekkverk og gjerder for å sikre trygg ferdsel, vil 
valg av riktig utstyr være med på å løfte det visuelle uttrykket ved anlegg.

PRINSIPPER/ TILTAK
      Generelt bør gjerder og rekkverk være så transparente som mulig med gode overganger til andre type 
rekkverk og gjerder som for eksempel brurekkverk. Avslutningene på rekkverk og gjerder bør være bevisst 
utformet ved at de føres inn i sideterrenget. Det skal unngås ABS-terminal så lang det er mulig.

Utforming rekkverk for veg og kjørebruer
      Der det er behov for rekkverk bør det benyttes åpent, rørformet veg og brurekkverk. Valg av rekkverk bør være 
gjennomgående langs strekningen og tilstrebes ført inn i tunnel. Rekkverket bør ha et lett, nøytralt og transparent 
uttrykk som glir inn i landskapet så godt det går.      For rekkverk på kjørebruer bør det benyttes rekkverk som 
kan sammenføyes med rørrekkverk. 

Utforming gjerder
      Gjerder tilstrebes å ha høy kvalitet i materialer og detaljering der de er eksponert og/ eller der det ferdes myke 
trafikanter. De bør ha en transparent utforming.      Dersom det velges trebru, tilstrebes også rekkverket å være i 
tre. Tilstøtende vegrekkverk tilstrebes å harmonere med brurekkverket så langt det er naturlig. På steder som folk 
normalt sett ikke ferdes, tilstrebes gjerdene ha en nøytral utforming, og fremdeles transparente. Aktuelle steder 
for dette er over sikringsgjerde over tunnelportal og evt. viltgjerder. Disse gjerdene burde skjules bak terreng eller 
vegetasjon. Viltgjerdene bør settes opp i tilknytning til naturlige linjer i landskapet, gjerne i overgangen mellom 
eksisterende og ny vegetasjon. Det tilstrebes benyttet galvanisert flettverksgjerde.

Utstyr langs veg
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5 Foto: Knut Opheim

Foto: VikØrsta

Foto: VikØrsta4
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Foto: Steinar Svensbakken
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6.3 Utstyr og møblering    

Utstyr og møblering vil være aktuelt på kollektivterminaler (regionale og lokale), rasteplasser og 
fotopunkter, enkelte bussholdeplasser og muligens langs gang- og sykkelveger. Utstyr og møbler vil 
være viktige elementer både for opplevelser, møter, rekreasjon og hvile. Ved riktig valg av produkt kan 
de bidra til å løfte både viktige funksjonelle og visuelle kvaliteter ved aktuelle områder. 

Utforming og/eller valg av produkter skal samsvare med føringer gitt for materialbruk, fager og 
formspråk. Møbleringen tilstrebes å ta høyde for en lang vinterperiode.

Bildene er til inspirasjon.

Sitteplasser og benker
Sitteplasser og benker tilstrebes å være robuste, nøkterne og moderne, i harmoni med omgivelsene. 
Benkene tilstrebes å ha en sitteflate som er behagelig og robost.

Sykkelparkering
Å legge til rette for sykkelparkering ved bussholdeplasser er med på å generere bruk av sykkel. 
Sykkelparkeringen tilstrebes å være lik gjennom strekningen, den skal være enkel og ta liten plass der 
det blir plassert.

Avfallsbeholdere
Avfallsbeholderene tilstrebes å ha en enkel utforming og plasseres slik at de er lett tilgjengelig. De skal 
ha en gjennomgående lik utforming og farge.

Utstyr langs veg

Foto: Jarle Wahler Foto: Vestre

Foto: Felix Odell Foto: Norfax

Foto: VestreFoto: Vestre Foto: euroskilt.noFoto: swoon.no
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6.4 Tekniske bygg

Tekniske bygg, som for eksempel koblingsskap, tennskap og trafostasjoner, er ofte elementer som 
ikke harmonerer med omgivelsene fordi plasseringen og fasaden gjør at den skiller seg ut. I tillegg vil 
disse ofte ha en plassering der det er mange ulike vegelementer, for eksempel ved tunnelportal. Ved en 
bevisst plassering med forankring i landskapet og utforming, vil tekniske bygg kunne bli en integret del 
av anlegget og harmonere med landskapet. Utforming og plassering skal være i samråd med det som er 
funksjonelt og teknisk forsvarlig.

PRINSIPPER/ TILTAK
- Koblingsskap, tennskap og tilsvarende installasjoner tilstrebes kledd med materialer i henhold til 
føringer for materialbruk slik at det harmonerer med landskapet rundt.
- Uavhengig av type teknisk konstruksjon bør det tilpasses omliggende terreng og helst stå i nærheten/ 
skjult av noe vegetasjon, være bygd inn i terrenget eller kles med stein i forbindelse med en mur. 
- Det skal også vurderes et flerfunksjonelt behov, for eksempel at det tekniske bygget integreres 
i sitteplasser langs gang- og sykkelveg, i forbindelse med en mur eller annet. Dette vil redusere 
synligheten av denne typen installasjoner.

Utstyr langs veg

Foto: Vestre

Foto: Norfax

Foto: Vestre Foto: Ukjent

Foto: Thomas Rolland/ svv
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Planprogram Hålogalandsvegen (2015)
KVU Hålogalandsvegen 
Den europeiske landskapskonvensjonen. Europarådet (2004)  
Kledninger av ubehandlet tre. Byggforskserien 542.645  (2008)
Faglig kvalitet i utbyggingsprosjekter (Region Sør, 2008)
Formingsveileder E6 Lillehammer - Biri
Formingsveileder E6 Gudbrandsdalen
Formingsveileder Omkjøringsvegen Hammerfest
Formingsveileder Alta
Formingsveileder Harstadpakken
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. (Miljøverndepartementet, 2011)
Nasjonal gåstrategi. Strategi for å fremme gåing somt transportform og hverdagsaktivitet. (Vegdirektoratet, 2012).
Nasjonal sykkelstrategi 2014 – 2023. Grunnlagsdokument for NTP 2014 – 2023. (Vegdirektoratet, 2012)
Vestre.no
Norfax.no
Euroskil.no
Swoon.no

Veien i landskapet. Om vakre veger. Vegdirektoratet (2014)

Statens vegvesens Arkitekturstrategi. (Vegdirektoratet, Miljøseksjonen, 2012 – 2017)
Støyskjermer: Idékatalog. Statens vegvesen (2008)
Trebruer, Sweco. (2013)

Statens vegvesens håndbøker. 
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