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Forord 

Statens vegvesen har startet 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. Reguleringsplanen skal 
gjennomføres med statlig plan, og planarbeidet skal resultere i vedtatte 
reguleringsplaner. Statens vegvesen Region nord, ved prosjektavdelingen, er 
prosjekteier og har ansvaret for planlegging og bygging av Hålogalandsvegen. 
Strekningen er totalt 160 km og deles opp i planleggingsparseller, men 
behandles som en helhetlig plan.  
 
Foreliggende temarapport er en delrapport i forslag til reguleringsplan med 
konsekvensutredning for Hålogalandsvegen. Delrapporten dokumenterer 
registreringer og verdivurderinger for temaet landskapsbilde, og vurderer 
omfang og konsekvenser av traséalternativet. Oppsummering og resultater fra 
denne delrapporten vil inngå i konsekvensutredningens hovedrapport.  
 
Arbeidet er ledet av Statens vegvesen Region nord ved Reidar Johansen som 
prosjektleder og Therese Frivåg Lund som delprosjektleder. Planprosessleder for 
kommunene Kvæfjord og Harstad er Guro Dalheim Olsen. Planprosessleder for 
kommunene Lødingen og Tjeldsund er Unni Kufaas. Temarapporten er utarbeidet 
av landskapsarkitektene Ulf Håkon Stoltz og Anne Kjersti Løvstad.  
 
Tromsø, April 2016 
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1 Sammendrag 

Bakgrunn 
Statens vegvesen startet høsten 2015 arbeidet med reguleringsplan for ny E10 Snubba i 
Evenes – Gullesfjordbotn, rv. 83 Tjeldsund bru – Harstad og rv. 85 Gullesfjordbotn – 
Sortland, heretter kalt Hålogalandsvegen. Prosjektet går gjennom syv kommuner i Nordland 
og Troms fylke. Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere 
reisetiden mellom Sortland, Harstad og Evenes. Vegen skal knytte Hålogalandsregionen tett 
sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling. 

Definisjon av tema og influensområde 
Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og er basert på 
fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Tema omhandler de visuelle, romlige og 
estetiske kvalitetene i omgivelsen og hvordan disse endres som følge av et vegtiltak. Teamet 
tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan 
landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelsen). Landskapsbilde omfatter alle 
omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. 

Metode og kunnskapsgrunnlag 
Konsekvensvurderingen er bygget opp etter en tretrinns prosedyre som følger håndbok 
V712 Konsekvensanalyse, 2015: 
 

 Trinn 1: Verdi, beskrivelse av dagens situasjon og verdivurdering av tema innenfor et 
angitt område.  

 Trinn 2: Omfang, vurdering av hvordan og i hvilken grad (positiv / negativ) det angitte 
tiltaket påvirker området.  

 Trinn 3: Konsekvens, vurdering av fordelene og ulempene et definert tiltak vil medføre.  
Konsekvens fremkommer ved å sammenstille verdi og omfang.  

I henhold til håndbok V712 er følgende vurdert 

• Tiltakets lokalisering og linjeføring  
• Tiltakets dimensjon/skala  
• Tiltakets utforming 
 

Befaring av utredningsområdet er gjennomført 11.-14. august 2014 og 14.-15 september 
2015. 
 
Konsekvensutredning for tema landskapsbildet er delt mellom to utredere. Sweco Norge er 
engasjert av Statens vegvesen til å utføre konsekvensutredning for kommunene Sortland, 
Skånland og Evenes. For de fire resterende kommunene Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og 
Harstad utføres konsekvensutredningen i egen regi.  
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1.1 Kvæfjord kommune 

Verdier 
Utredningsområdet strekker seg fra Sigerfjordtunellen til midt i Austerdalen og går gjennom 
et storskalalandskap som avgrenses av fjell i alle retninger. Den første delen av strekningen 
etter tunellen går gjennom et dallandskap som gradvis åpner seg mot Gullesfjorden. Vegen 
følger Langvatnet, noe som forsterker følelsen av det åpne landskapsrommet. Nede ved 
Gullesfjorden åpner det seg et storskala fjordlandskap. Terrenget langs hele strekningen er 
sterkt sidebratt med en svært liten strandlinje. Vegetasjonen oppleves som svært frodig.  
Vegen passerer gjennom eller i nærheten flere små bygder der bebyggelsen er en blanding 
av bolighus og små gårdsbruk. Nede i fjæresonen finner vi de karakteristiske røde naustene.  
Austerdalen strekker seg fra Gullesfjorden over mot Kanstadbotn. Landskapet har stedvis lav 
tåleevne for nye inngrep. Dette skyldes i stor grad romforløp, de topografiske forholdene på 
delstrekningen og vegens plassering i landskapet. Det bratte terrenget forsterker omfanget 
av inngrepene og gjør de svært eksponert. Landskapsrommene er mange og smale, og ny 
inngrep vil være godt synlig fra andre siden av fjorden 
 
Innenfor utredningsområdet er det registrert ett område med spesielt gode visuelle 
kvaliteter, og et område med noe reduserte kvaliteter. De resterende områdene har visuelle 
kvaliteter som er representative for regionen og har fått middels verdi. 
 

Kvæfjord 
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

2.-1: Langvassdalen Naturpreget område Middels 
2-2: Langvassbukt Spredtbygd område Middels  
2-3: Bømark Spredtbygd område Middels 
2-4: Bømar- Våtvoll Naturpreget område Middels 
2-5: Våtvoll Spredtbygd område Middels 
2-6 Litjedalen Naturpreget område Middels/Stor 
3-1: Litjedalen Naturpreget område Middels/Stor 
3-2: Løbergsbukt Naturpreget område Middels/liten 
3-3: Løbergsbukt - Gullesfjordbotn Naturpreget område Middels 
3-4: Gullesfjordbotn Naturpreget område Middels 
3-5: Austerdalen Naturpreget område Middels 

 

Virkning i anleggsfasen 
For tema landskapsbilde er konsekvenser i anleggsperioden først og fremst knytte til 
synlighet, nær- og fjernvirkning av området hvor anleggsarbeidet foregår. I anleggsfasen 
kan hele arealet innfor plangrensen bli berørt av anleggsarbeid, mellomlagring av masser og 
riggområder. Vegetasjon langs traseen fjernes, og store fyllinger og skjæringer blir liggende 
åpne. I anleggsperioden vil derfor tiltaket stedvis se svært dramatisk, og konsekvensene i 
anleggsfasen vil være betydelig større enn de permanente konsekvensene.  
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Innenfor parsell 2 og 3 er det planlagt en rekke riggområder. Riggområdene er stort sett lagt 
på steder som kun gir konsekvenser i anleggsperioden så fremt områdene settes i stand 
med god terrengbearbeiding og revegetering. Innfor delområde 2-6/ 3-1 Litjedalen 
planlegges midlertidig massedeponi og riggområde. Disse tiltakene vil ha stor negativ 
påvirkning på delområdet i anleggsfasen. Den permanente virkningen av tiltaket vil være noe 
mildere, men tiltaket vil påvirke delområdet negativt. De karakteristiske falte myrene som 
preger delområdet forsvinner og delområdets karakter endres. 

Virkning i driftsfasen 
Tabell 1-1 Kvæfjord 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
2-1: Langvassdalen Middels Lite negativt  - Sidebratt terreng. Ny veg 

følger dagens trasé 
2_2: Langvassbukt Middels  Lite/Middels 

negativt 
 -/-- Veg i nytt terreng. 

2-3: Bømark Middels Lite/Middels 
negativt 

 -/-- Sidebratt terreng. Ny veg 
følger dagens trasé men 
legges i ny trasé bak 
bebyggelsen 

2-4: Bømark- Våtvoll Middels Lite/middels 
negativt 

 -/-- Sidebratt terreng. Ny veg 
følger dagens trasé 

2-5: Våtvoll Middels Middels 
negativt 

 -- Sidebratt terreng. Ny veg 
følger dagens trasé men 
legges i ny trasé bak 
bebyggelsen 

2-6: Litjedalen Middels/Stor Middels 
negativt 

 -- Veg i nytt terreng. Stor 
landskapsverdi knyttet til 
Nerfossen. Stort 
massedeponi 

3-1 Litjedalen Middels/stor Middels 
negativt 

--  Tunnelpåhugg og store 
areal til rigg og midlertidig 
deponi. 

3-2 Løbergsbukt Liten/middels Middels/stort 
negativt 

-- Store sjøfyllinger 

3-3: Løbergsbukt-
Gullesfjordbotn 

Middels Lite/middels 
negativt 

-/-- Sidebratt terreng. Ny veg 
følger dagens trasé 

3-4 Gullesfjordbotn Middels Lite positiv  +/++ Føringer for formspråk, 
materialbruk etc. gis i egen 
formingsveileder 

3-5: Austardalen Middels Lite negativt  - Ny veg følger dagens trasé  
Samlet konsekvens Kvæfjord -/--  

 
Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Kvæfjord er satt til liten til middels negativ 
konsekvens for landskapsbildet. Alternativet følger i stor grad eksisterende trasé, men vil 
forsterke eksisterende terrenginngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelsen og 
kurvaturutbedringene vil gjøre vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Ved 
tettstedene Langvassbukt, Bømark og Våtvoll er vegen lagt i ny linje i bakkant av 
bebyggelsen. Terrenget er flere steder svært sidebratt, og den nye veglinjen gir både store 



8 
 

fyllinger og løsmasseskjæringer. Disse vil med tiden revegeters og bli en mer integrert del av 
landskapet, men vegen vil likevel være fysisk og visuell barriere og bidra til økt 
fragmentering av landskapet. Store deler av vegstrekningen går gjennom et storskala 
landskap som bidrar til å redusere det visuelle omfanget av vegen.  

Den nye veglinjen vil ha størst negativ konsekvens i delområde 2-6/3-1 Litjedalen og 3-2 
Løbergsbukt. I Litjedalen er det områdets høye verdi og sårbarhet som er utslagsgivende. I 
Løbergsbukta gir den nye veglinjen svært store inngrep. Den nye fyllingen over 
Løbergsbukta og tunnelpåhuggene står i et disharmonisk forhold til omkringliggende 
anlegg. De nye sjøfyllingene er dårlig forankret i omkringliggende terrengformer og har et 
statisk uttrykk som visker ut noen av landskapets karaktertrekk. Det nye vegtiltaket vil bli 
dominerende i hele delområdet, men vil ha liten påvirkning på det overordnede landskapet, 
og vil trolig ikke være synlig fra motsatt side av fjorden. Etablering av rasteplass i 
Gullesfjordbotn og utsiktpunkt ved Våtvoll vil tilføre landskapet nye kvaliteter.  

Det er planlagt totalt fire deponier fordelt på parsell 2 og 3. D3 og D7 ligger eksponert til i 
landskapet, men området er egnet både med tanke på eksisterende terrengformer og 
mulighet for revegetering. D5 innebærer en oppfylling av restarealet mellom ny og gammel 
sjøfylling, og gjør at vegtiltaket oppleves mer integrert i landskapet. Deponering av masser i 
dette området vil gi positiv konsekvens for landskapsbildet. D6 innebærer deponering av 
masser i et gammelt massetak i tilknytning til planlagt rasteplass.   
 

Viktigste avbøtende tiltak 
Kommune - 
sted/delområde 

Forslag til avbøtende tiltak 

Kvæfjord  
Generelt For å sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer, bør 

utsatte deler av skråningen plastres med sprengtstein før 
skråningen kles med vegetasjonsdekke/ aktuell jord. Høye 
løsmasseskjæringer kan legges med helning 1:1,5 for å 
redusere inngrepet. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til 
formingsveilederen. Dette vil redusere omfanget av tiltaket 

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

Ved tosidig bergskjæring bør den ene skalken sprenges vekk og 
terrenget legges med skjæring/fylling som er tilpasset det 
omkringliggende terrenget. Dette vil redusere omfanget. 

Sidearealene bør revegeteres parallelt med at vegkroppen 
ferdigstilles. Dette vil redusere omfanget av tiltaket.  
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Reetablering av strandsone og randvegetasjon. Dette vil 
redusere omfanget. 

Deponering av overskuddsmasser i bør som hovedregel skje i 
tilknytning til veglinja, som utslaking av sideareal eller 
oppfylling av restareal. For deponiene som ikke ligger langs 
veglinja bør form og høyde ha utgangspunkt i eksisterende 
terrengformer og forsterke eller fremheve disse. Deponering i 
myr og dyrkamark bør unngås 

Utarbeide egne planer for massedeponiene som viser 
terrengutforming, høyder, snitt gjennom deponi og avrenning i 
tråd med prinsipper for utforming av deponi i 
formingsveilederen kap. 4.8 Massehåndtering -Deponi  

Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen gir 
forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt veganlegg. 

Delområde 2-5 
 

Fyllinger for bro over Våtvollelva bør tilpasses terrenget slik at 
de inngår som en naturlig del av ravinen.  Dette vil redusere 
omfanget 

Delområde 2-6 Tunnelportalen ved påhugg G bør skråskjæres og tilpasses den 
ensidige fjellskjæringen. Dette vil redusere omfanget 

Delområde 3-2 De stor sjøfyllingene i Løbergsbukta og Raksebukta bør formes 
og tilpasses terrenget slik at buktenes naturlige form ikke 
forsvinner. Dette vil redusere omfanget 

Arealet mellom ny sjøfylling i Raksebukta og dagens veg fylles 
opp og nytt terreng gis en utforming som er tilpasset 
landskapets mindre former. Områdene revegeteres på lik linje 
med annet sideareal. Dette vil redusere omfanget 

 

Reiseopplevelse 
Ny veg gjennom Kvæfjord kommune vil samlet sett ha økt reiseopplevelse sammenlignet 
med dagens situasjon. Dette skyldes utbedring av vegstandard, siktrydding og etablering av 
rasteplass i Gullesfjordbotn. Reiseopplevelsen vurderes til svært god 

1.2 Lødingen kommune 

Verdier 
Parsellene i Lødingen kommune strekker seg fra Austerdalen til Fiskefjord og fra Kåringen 
kryss til Fiskefjorden. Landskapet består av både åpne storskalalandskap og kuperte 
småskalalandskap. Austerdalen er en typisk U-dal med flat dalbunn og bratte fjellsider. På 
veg ned mot Kanstadbotn åpner landskapet seg opp og man kommer inn i et mellomskala 
landskap preget av store terrasserte myrområder. Heggedalselva i ytterkant av 
landskapsrommet er vernet med vernegrunnlag urørthet. Fra Kåringen i retning Fiskefjorden 
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inngår parsellen i storlandskapet Tjeldsundet. Landskapsrommet er smalt med bratte 
fjellsider på begge sider av sundet. Strandflaten er relativt bred, og preges av spredt 
bebyggelse og jordbruksarealer. Avstanden mellom fjord og fjellfot blir gradvis kortere, og i 
Fiskefjorden stuper fjellsiden rett i fjorden. Vegetasjonsbildet veksler mellom frodig 
bjørkeskog og tørre partier med lyng og småfuru. Felles for de delene av parsellen som 
inngår i et storskalalandskap er åpne landskapsrom med stor eksponering som gjør store 
terrenginngrep svært synlige. I de sidebratte områdene vil de topografiske forholdene bidra 
til å øke omfanget av tiltaket. Disse områdene anses å ha lav tåleevne for nye inngrep.   
 
Innenfor utredningsområdet er det registrert fire områder med spesielt gode visuelle 
kvaliteter, og tre områder med noe reduserte kvaliteter. De resterende områdene har visuelle 
kvaliteter som er representative for regionen og har fått middels verdi. 
 
 

Lødingen  
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

4-1: Austerdalen Naturpreget område Middels 
4-2: Kanstadbotn/ 5-1 Kanstadbotn Naturpreget område Middels/Stor 
5-2 Fiskefjorden Naturpreget område Liten/Middels 

6-1: Tankhaugen Naturpreget område Liten/Middels 

6-2: Kåringenkrysset- 
Kåringklubben 

Spredtbygd område Liten/Middels 

6-3: Kåringklubben – Berg Spredtbygd område Middels/Stor 

6-4: Berg- Djupfesthamn Naturpreget område Middels 

6-5: Djupfesthamn Naturpreget område Middels/Stor 

7-1: Djupfest- Rødberget Naturpreget område Middels 
7-2: Fiskøya vest Spedbygd område Middels/Stor 
7-3: Ytre Fiskefjord (Tjeldsund) Naturpreget område Middels  
7-4: Fiskefjorden (Tjeldsund) Spredtbygd område Liten/Middels 

 

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

Innenfor parsell 4 er det planlagt en rekke mindre riggområder i tilknytning til de nye broene 
over Austerdalselva og Heggedalselva. Riggområdene er lagt på steder kun gir konsekvenser 
i anleggsperioden så fremt områdene settes i stand med god terrengbearbeiding og 
revegetering.  
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I Kanstadbotn planlegges i tillegg et 10 000m2 stort deponi sør for tunnelpåhugget. 
Deponiet har samme lokalisering som kollektivknutepunktet, og området er dermed sikret 
en skikkelig opparbeidelse etter endt bruk.  

For parsell 6 og 7 er det ikke avsatt egne riggområder.  

Virkninger i driftsfasen  
Lødingen 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
4-1: Austerdalen Middels Liten/Middels 

negativt  
-- Ny veg følger dagens trasé 

4-2: Kanstadbotn Middels/Stor Middels 
negativt 

 --/---  

5-1: Kanstadbotn Middels/Stor Lite negativt  -/-- Kun tunnelpåhugg 
5-2: Fiskefjorden Liten/Middels Lite negativt - Kun tunnelpåhugg 

Delområdet ligger i 
Tjeldsund kommune  

6-1: Tankhaugen Liten/Middels Middels/Stort 
negativt 

 -/--  

6-2: Kåringkrysset-
Kåringklubben 

Liten/Middels Middels/Stort 
negativt 

 -/--  

6-3: Kåringklubben 
- Berg  

Middels/stor Liten negativt  - Ny veg følger dagens trasé 

6-4: Berg- 
Djupfesthamn 

Middels Liten negativt  0 Ny veg følger dagens trasé 

6- 5: Djupfesthamn Middels Middels 
negativt 

 -- Bro over Djupfestham gir 
negativ konsekvens for 
landskapsbildet.  

7-1: Djupfest-
Rødberget 

Middels Lite negativt  -/0 Ny veg følger dagens trasé 

7-2: Fiskøya vest Middels/Stor Lite negativt - Ny veg følger dagens trasé 
7-3: Ytre Fiskefjord Middels Lite negativt  -/0  Ny veg følger dagens 

trasé. Delområdet ligger i 
Tjeldsund kommune. 

7-4: Fiskefjorden  Liten/Middels Stort negativt  -- Området preges av store 
terrenginngrep. 
Sjødeponiet vil ha negativ 
påvirkning på delområdet. 
Delområdet ligger i 
Tjeldsund kommune.  

Samlet konsekvens Lødingen  --  

 
Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Lødingen kommune er vurdert til middels 
negativ (--) for landskapsbildet. Alternativet følger i stor grad eksisterende trasé, men vil 
forsterke eksisterende terrenginngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelsen og 
kurvaturutbedringene vil gjøre vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Den nye 
veglinjen vil ha størst negativ konsekvens for parsell 4, og da spesielt for delområde 4-2 
Kanstadbotn. Over den verna Heggedalselva skal det anlegges to nye bruer. Bruene blir 
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liggende svært tett. I tilknytning til tunnelpåhugg L anlegges kryss i flere plan med 
adkomstveg til eksisterende veg og hyttebebyggelse samt lokalt kollektivknutepunkt og 
snuplass. Kryssområdet er arealkrevende, men ligger relativt lavt i terrenget og er delvis 
skult av vegetasjon og terreng. Det nye vegtiltaket vil likevel endre landskapskarakteren i 
delområdet noe. I parsell 6, i området mellom nytt og gammelt kryss mot Kåringen er det 
planlagt store terrenginngrep, delområde 6-1 og 6-2. Her vil det nye vegtiltaket være dårlig 
tilpasset landskapets steder og former, og vil bli svært dominerende. Delområdenes lave 
verdi gjør at konsekvensen likevel ikke blir større enn liten til middels negativ.  

Det er planlagt totalt tre permanente og ett midlertidig deponi innenfor parsell 4 og 7 
Deponi D7 og D9 er lagt til områder som terrengmessig egner seg godt for deponering, og 
deponiene kan integreres i landskapet uten påvirkning på områdenes landskapskarakter. 
D11 er planlagt som sjødeponi. Deponiet fyller hele Fiskefjorden og masser deponert på de 
grunne områdene vil være svært synlig fra omkringliggende områder. Tiltaket vil være dårlig 
forankret i landskapets former og elementer og utformingen er dårlig tilpasset omgivelsene.   

 

Viktigste avbøtende tiltak 
Kommune - 
sted/delområde 

Forslag til avbøtende tiltak 

Lødingen  
Generelt For å sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer, bør 

utsatte deler av skråningen plastres med sprengtstein før 
skråningen kles med vegetasjonsdekke/ aktuell jord. Høye 
løsmasseskjæringer kan legges med helning 1:1,5 for å 
redusere inngrepet. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til 
formingsveilederen. Dette vil redusere omfanget av tiltaket 

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

Ved tosidig bergskjæring bør den ene skalken sprenges vekk og 
terrenget legges med skjæring/fylling som er tilpasset det 
omkringliggende terrenget. Dette vil redusere omfanget. 

Sidearealene bør revegeteres parallelt med at vegkroppen 
ferdigstilles. Dette vil redusere omfanget av tiltaket.  

Reetablering av strandsone og randvegetasjon. Dette vil 
redusere omfanget. 

Deponering av overskuddsmasser i bør som hovedregel skje i 
tilknytning til veglinja, som utslaking av sideareal eller 
oppfylling av restareal. For deponiene som ikke ligger langs 
veglinja bør form og høyde ha utgangspunkt i eksisterende 
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terrengformer og forsterke eller fremheve disse. Deponering i 
myr og dyrkamark bør unngås 

Utarbeide egne planer for massedeponiene som viser 
terrengutforming, høyder, snitt gjennom deponi og avrenning i 
tråd med prinsipper for utforming av deponi i 
formingsveilederen kap. 4.8 Massehåndtering -Deponi  

Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen gir 
forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt veganlegg. 

Delområde  
6-1 og 6-2 

Den nye bergskjæringen mellom de to nye vegen fra Nyheim og 
nordover bør sprenges ned og restarealet mellom vegene slakes 
ut og revegeteres. Dette vil redusere omfanget. 

Delområde 6-4 Arealet mellom ny sjøfylling og dagens veg fylles opp og nytt 
terreng gis en utforming som er tilpasset landskapets mindre 
former. Områdene revegeteres på lik linje med annet sideareal. 
Dette vil redusere omfanget 

Delområde 7-2 Arealet mellom ny sjøfylling i Forvika og dagens veg fylles opp 
og nytt terreng gis en utforming som er tilpasset landskapets 
mindre former. Områdene revegeteres på lik linje med annet 
sideareal. Dette vil redusere omfanget 

Delområde 7-4 Landkar og fyllinger trekkes lenger unna Daleelva slik at 
buffersonen mot elva bevares. Dette vil redusere omfanget 

 

Reiseopplevelse 
Ny veg gjennom Lødingen kommune vil samlet sett ha redusert reiseopplevelse 
sammenlignet med dagens situasjon. Dette skyldes etablering av tunnel mellom 
Kanstadbotn og Fiskefjord. Reiseopplevelsen for ny veg i tunnel (E10) er vurdert til dårlig. 
Reiseopplevelsen for utbedret veg langs Tjeldsundet (Rv85) er vurdert til svært god. 
 

1.3 Tjeldsund kommune            

Verdier 
Utredningsområdet i Tjeldsund kommune strekker seg fra Fiskefjorden til Hårberget og 
inngår i et storskala fjordlandskap som strekker seg på begge sider av Tjeldsundet. Fjorden 
og de omkringliggende fjellene utgjør gulv og vegger i en rekke små og store landskapsrom 
som er et resultat av Tjeldsundets buktende strandlinje.  Terrenget er stedvis sterkt sidebratt 
med og bare en smal strandflate skiller fjellene fra fjorden. Inne i vikene er landskapet 
roligere med en større strandflate. Frodige daler som Sørdalen og Norddalen i Fiskefjord og 
Kongsvikdalen, Øverdalen og Håkadalen i Kongsvik gir landskapet mangfold og variasjon. 
Bebyggelsen ligger stort sett konsentrert i mindre bygder og tettsteder nært fjorden. 
Landskapet i de bebygde områdene fremstår som en mosaikk av dyrka mark, spredt 
gårdsbebyggelse og boligfelt. I fjæresonen ligger de karakteristiske røde naustene på rekke.  
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Mellom bygdene dominerer skogkledte lier. Landskapet har stedvis lav tåleevne for nye 
inngrep. Dette skyldes i stor grad de topografiske forholdene som gjør landskapet innenfor 
parsellen svært eksponert.  
 
Innenfor utredningsområdet er det registrert tre områder med spesielt gode visuelle 
kvaliteter, og tre områder med noe reduserte kvaliteter. De resterende områdene har visuelle 
kvaliteter som er representative for regionen og har middels verdi. 
 

Tjeldsund  
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

8-2: Fiskefjorden Spredtbygd område Liten/Middels 
8-3: Kongsvikdalen  Naturpreget område Middels 
8-4: Steinbakkmyra / 
9-1: Steinbakkmyra 

Naturpreget område Middels 

9-2: Ulvik- Hårberget Spredtbygd område Middels/Stor 
9-3: Hårvikhalsen nedre Naturpreget område Liten/Middels 
9-4: Hårvikhalsen  Naturpreget område Middels/Stor 
9-5: Hårberget Naturpreget område Middels/Stor 

 

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

Innenfor parsell 8 og 9 er det planlagt flere riggområder. Riggområdene er lagt på steder 
kun gir konsekvenser i anleggsperioden så fremt områdene settes i stand med god 
terrengbearbeiding og revegetering.  

Det er planlagt midlertidige deponier i både parsell 8 og 9. Disse vil ha negativ påvirkning på 
landskapsbildet  

Virkninger i driftsfasen  
Tjeldsund 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
8-1: Ytre Fiskefjord Middels Ikke relevant Ikke relevant Inngår i parsell 7. 
8-2: Fiskefjorden  Liten/Middels Lite negativt 0/- Istandsetting av 

eksisterende massetak vil 
ha positiv innvirkning på 
landskapsbildet.  

8-3: Kongsvikdalen Middels Lite/ Middels 
negativt 

 -- Tiltaket bryter med 
landskapets retning 
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8-4: Steinbakkmyra Middels Middels/Stor 
negativ 

--/--- Tiltaket mangler 
forankring i 
omkringliggende 
terrengformer. 

9-1: Steinbakkmyra Middels Middels/Stor 
negativ 

 --/--- Tiltaket mangler 
forankring i 
omkringliggende 
terrengformer. 

9-2: Ulvik- 
Hårberget 

Middels/Stor Middels 
negativt 

 --/--- Svært sidebratt terreng. 

9-3: Hårvikhalsen 
nedre 

Liten/Middels Lite negativt  - Nedlagt massetak 

9-4: Hårvikhalsen Middels/Stor   Berøres ikke av tiltaket. 
9-5: Hårberget Middels/Stor Lite til middels 

negativt 
-/-- Tunnelpåhugg 

Samlet konsekvens Tjeldsund --/---  

 
Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Tjeldsund kommune er vurdert til middels 
negativ til stor negativ (--/---) for landskapsbildet. Den nye vegen blir liggende i nytt 
terreng i bakkant av eksisterende trasé gjennom begge parsellene. Dette er delområder som 
i dag er lite påvirket av tekniske inngrep. Terrenget veksler mellom kupert småskalalandskap 
og svært sidebratt storskalalandskap, begge med stor sårbarhet for mye inngrep. For 
delområdene 9-1: Steinbakkmyra og 9-2: Ulvik- Hårberget vil den nye vegtraséen medføre 
store terrenginngrep. Ny veg har en stiv kurvatur som i varierende grad tar hensyn til 
landskapets elementer og mindre terrengformer. Høye fyllinger og skjæringer gjør ny veg til 
et dominerende elementet i landskapet. Dagnes veg beholdes som lokalveg, og man får en 
negativ fragmentering av landskapet.  

Innenfor parsell 8 og 9 skal det bygges en rekke tunneler og dette gir et stort 
masseoverskudd som ønskes deponert innfor planområdet. Det er planlagt fem permanente 
deponier innenfor parsell 8 og 9. D10 omfatter deponering av masser i det nedlagte 
massetaket i delområde 8-1 Fiskefjorden, og vil ha positiv påvirkning på landskapsbildet ved 
at det åpne massetaket settes i stand og området revegeteres. D12, D13 og D15 er lagt til 
områder som terrengmessig egner seg godt for deponering. Landskapets små og 
mellomstore terrengformer gjør at områdene har gode forutsetninger for å absorbere 
deponiene. Deponi D 15 stekker seg over to ulike delområder.Deponering av masser i det 
nedlagte massetaket i delområde 9-3 Hårvikhalsen nedre vil ha positiv påvirkning på 
landskapsbildet ved at det åpne massetaket settes i stand og området revegeteres. 
Deponering av masser i delområde 9-4 Hårvikhalsen vil ha negativ påvirkning på landskapet.  

 

Viktigste avbøtende tiltak 
Kommune - 
sted/delområde 

Forslag til avbøtende tiltak 

Tjeldsund  
Generelt For å sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer, bør 

utsatte deler av skråningen plastres med sprengtstein før 
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skråningen kles med vegetasjonsdekke/ aktuell jord. Høye 
løsmasseskjæringer kan legges med helning 1:1,5 for å 
redusere inngrepet. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til 
formingsveilederen. Dette vil redusere omfanget av tiltaket 

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

Ved tosidig bergskjæring bør den ene skalken sprenges vekk og 
terrenget legges med skjæring/fylling som er tilpasset det 
omkringliggende terrenget. Dette vil redusere omfanget. 

Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen gir 
forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt veganlegg. 

Deponering av overskuddsmasser i bør som hovedregel skje i 
tilknytning til veglinja, som utslaking av sideareal eller 
oppfylling av restareal og gamle massetak. For deponiene som 
ikke ligger langs veglinja bør form og høyde ha utgangspunkt i 
eksisterende terrengformer og forsterke eller fremheve disse. 
Deponering i myr og dyrkamark bør unngås 

Utarbeide egne planer for massedeponiene som viser 
terrengutforming, høyder, snitt gjennom deponi og avrenning i 
tråd med prinsipper for utforming av deponi i 
formingsveilederen kap. 4.8 Massehåndtering -Deponi  

Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen gir 
forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt veganlegg. 

Delområde 8-2 Unngå berøring av Kongsvikelva og elvas kantsonen i 
anleggsfasen. 

Delområde 9-1 Optimalisering av linja for å redusere omfanget av skjæringer og 
fyllinger.  

 

Reiseopplevelse 
Ny veg gjennom Tjeldsund kommune vil samlet sett ha redusert reiseopplevelse 
sammenlignet med dagens situasjon. Dettes skyldes de mange tunnelene og korte 
dagsonene på strekningen. Reiseopplevelsen for ny E10 er vurdert til mindre god.  
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1.4 Harstad kommune 

Verdi  
Årbogen - Tjeldsundbrua  
Delområdets sørlige trasé strekker seg fra Årbogen til Tjeldsundbrua og inngår i 
storskalalandskapet Tjeldsundet. Dette er et typisk fjordlandskap der fjorden utgjør gulvet 
og de omkringliggende fjellene utgjør veggene i landskapsrommet. Terrenget er stedvis 
svært sidebratt. Spesielt området mellom Storenga/Fuglvika og Tjeldsundbrua hvor terrenget 
stuper rett i fjorden. Strandflaten er ofte smal, men inne i vikene er landskapet roligere og 
avstanden mellom fjord og fjellfot betydelig større. Bebyggelsen ligger stort sett konsentrert 
i mindre bygder og tettsteder nært fjorden. Landskapet i de bebygde områdene fremstår 
som en mosaikk av dyrka mark, spredt gårdsbebyggelse og boligfelt. Bebyggelsen ligger 
både på oversiden og nedsiden av vegen. Mellom bygdene er liene grønne og frodige av 
bjørkeskog. Landskapet har stedvis lav tåleevne for nye inngrep. Dette skyldes i stor grad de 
topografiske forholdene som gjør landskapet innenfor parsellen svært eksponert.  
 
Tjeldsundbrua- Kilbotn 
Parsellens nordlige trasé strekker seg fra Tjeldsundbrua til Kilbotn. Landskapet innenfor 
parsellen er svært variert, og spenner fra storskala fjordlandskap til kupert, småskala skog- 
og jordbrukslandskap.  Første del av parsellen inngår som en del av det overordnede 
storskalalandskapet Tjeldsundet. Terrenget fra Tjeldsundbrua til Vollstad er svært sidebratt, 
og eksisterende veg skjærer seg inn i terrenget.  Avstanden over sundet er kort, og 
terrenginngrep på begge sider er svært synlige. Fra Vollstad endrer landskapet karakter, og 
man kommer inn i et kupert småskalalandskap. Kystlinjen er buktende og fliket. Langs 
fjorden ligger store jordbruksområder, gårdsbruk og boligbebyggelse. Lenger inn er 
terrengformene kraftigere. Terrenget stiger jevnt før det stuper med mot våtmarksområder 
og jordbruksområder på den andre siden. Fra Sørvika til Nordvika er jordbruksarealene igjen 
konsentrert langs fjorden.  Fra Nordvika skifter landskapet igjen karakter, og går over i et 
storskalalandskap som veksler mellom skog- og fjordlandskap. 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.  
 
Innenfor utredningsområdet er det registrert tre områder med spesielt gode visuelle 
kvaliteter, og to områder med noe reduserte kvaliteter. De resterende delområdene har 
visuelle kvaliteter som er representative for regionen og har middels verdi. 
 

Harstad  
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

10-1: Hårberget Naturpreget område Middels 
10-2: Hårvikhalsen  Naturpreget område Middels/Stor 
10-3: Årbogen - Haukebø Naturpreget område Middels 
10-4: Haukebø -Gausvik Spredtbygd område Middels/Stor 
10-5: Gausvikvatnet Naturpreget område Middels/Stor 
10-6: Tjeldsundbrua Naturpreget område Middels/Liten 
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11-1: Skogsområdene Leikvika – 
Fauskevåg 

Naturpreget område Middels 

11-2: Vollstad Spredtbygd område Middels 
11-3: Brokvika Spredtbygd område Middels 
11-4: Ramnfløya Naturpreget område Middels 
11-5: Sørvika- Nordvika/  
12-1: Sørvika- Nordvika 

Spredtbygd område Middels  

12-2: Bjørnhågen - Nordvikmyra Naturpreget område Middels 
12-3: Nordvikmyra Naturpreget område Middels 
12-4: Bjørnåsen Naturpreget område Middels/Liten 
12-5: Kilbotn Spredtbygd område Middels 
12-6: Kilbotn - Ruggevika Naturpreget område Middels  
12-7: Ruggevika Tettbygd område Middels 

 

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

Innenfor parsell 10,11 og 12 er det planlagt en rekke riggområder. Riggområdene er med 
unntak av myrområdene lagt på steder kun gir konsekvenser i anleggsperioden så fremt 
områdene settes i stand med god terrengbearbeiding og revegetering.  

På Vollstad planlegges et 15 000m2 stort deponi. Deponiet har samme lokalisering som 
kollektivknutepunktet og ventelomme for tungtrafikk, og området er dermed sikret en 
skikkelig opparbeidelse etter endt bruk.  

Virkninger i driftsfasen  
Harstad 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
10-1: Hårberget Middels/Stor Middels 

negativt 
-- 

 

10-2: Hårvikhalsen Middels/Stor Middels 
negativt 

-- 
Vegen ligger lett i 
landskapet. 

10-3: Årbogen-
Haukebø 

Middels Middels 
negativt 

-- 
Sidebratt terreng. Tiltaket 
er arealkrevende.  

10-4: Haukebø- 
Gausvik 

Middels/Stor Middels/Stort 

--- 

Tiltaket mangler 
forankring i 
omkringliggende 
terrengformer. 

10-5: Gausvikvatnet Middels/Stor Middels/Stort 

--- 

Tiltaket mangler 
forankring i 
omkringliggende 
terrengformer. 
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10-6:Tjeldsundbrua Liten/Middels Middels 
negativt 

 
-/-- 

Området preges av store 
tekniske inngrep.  

11-1: 
Skogsområdene 
Leikvika- Fauskevåg 

Middels Middels/ Stor 
negativt  

 
--/--- 

Tiltaket mangler 
forankring i 
omkringliggende 
terrengformer. 

11-2: Vollstad Middels Lite negativt 
 

- 
Ny veg følger dagens trasé 

11-3: Brokvika Middels Liten/Middels 
negativ 

-/-- 
Ny veg følger dagens trasé 

11-4: Ramnfløya Middels Lite/middels 
negativt  

-/-- 
Ny veg følger dagens trasé 

11-5: Sørvika-
Nordvika 

Middels Middels 
negativt 

-- 
Ny veg følger dagens trasé  

12-1: Sørvika-
Nordvika 

Middels Stort 
--- 

 Tiltaket sprenger 
landskapets skala. 

12-2: Bjørnhågen- 
Nordvikmyra 

Middels Stort 
--- 

Tiltaket sprenger 
landskapets skala. 

12-3: Nordvikmyra Middels Lite/middels -/-- Ny veg følger dagens trasé 
12-4: Bjørnåsen Middels/Liten Lite negativt -/0 Ny veg følger dagens trasé 
12-5: Kilbotn Middels Lite negativt -/0 Ny veg følger dagens trasé 
12-6: Kilbotn- 
Ruggevika 

Middels Lite/middels 
negativt 

-/-- 
Ny veg følger dagens trasé 

12-7: Ruggevika Middels Lite/middels 
negativt 

-/-- 
Ny veg følger dagens trasé 

Samlet konsekvens Harstad --/--- Ny veg følger dagens trasé 

 
Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Harstad kommune er vurdert til middels til 
stor negativ (--/---) for landskapsbildet. Den nye vegen varierer mellom å ligge i nytt 
terreng og å følge eksisterende trasé. På strekningene der ny veg følger dagens trasé vil økt 
standard forsterke eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelse vil 
gjøre vegen mer dominerende i landskapet og vegens barrierevirkning øker. Dette gjelder 
strekningen fra Vollstad til Ruggevika. De største konsekvensene finner man for 
delområdene der vegen ligger i nytt terreng. For delområde 10-4 Haukebø- Gausvika, 10-5 
Gausvikvatnet, 12-1 Sørvika- Nordvika og 12-2 Bjørnhågen- Nordvikmyra vil tiltaket gi stor 
negativ konsekvens, og Dette er delområder som i dag er lite påvirket av tekniske inngrep. 
Terrenget er småkupert og stedvis sidebratt med liten skala og stor sårbarhet for nye 
inngrep. I alle delområdene vil den nye vegtraseen medføre store terrenginngrep, og 
vegtiltaket vil være dårlig tilpasset og forankret i landskapets terrengformer og elementer. 
Høye tosidige fyllinger og skjæringer og svært arealkrevende kryssløsninger gjør ny veg til et 
dominerende elementet i landskapet. Stedvis sprenger vegen skalaen i landskapet.  

Det er planlagt totalt ti deponer fordelt på tre parseller. Deponiene D16, D19 og D21, og 
D34 er alle lagt til områder som terrengmessig passer godt, men størrelsen på deponiene og 
deponering i myrområder eller på dyrka mark gir de foreslåtte deponiene negative 
konsekvenser. D17, D32 og D33 er lagt til et småkupert område godt egnet for deponi. 
Deponiet ligger i tilknytning til ny veg og eller tunnelpåhugg. D20 er lagt til et område som 
skal benyttes som kollektivknutepunkt og ventelomme for tungtrafikk, og området egner 
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seg godt for deponering. D20 har liten til ingen påvirkning på landskapet. D31 innebærer 
oppfylling av den ene idrettsbanen i Årbogen til tilstøtende terrenghøyde. 
  

Viktigste avbøtende tiltak 
Kommune - 
sted/delområde 

Forslag til avbøtende tiltak 

Harstad  
Generelt For å sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer, bør 

utsatte deler av skråningen plastres med sprengtstein før 
skråningen kles med vegetasjonsdekke/ aktuell jord. Høye 
løsmasseskjæringer kan legges med helning 1:1,5 for å 
redusere inngrepet. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til 
formingsveilederen. Dette vil redusere omfanget av tiltaket 

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

Ved tosidig bergskjæring bør den ene skalken sprenges vekk og 
terrenget legges med skjæring/fylling som er tilpasset det 
omkringliggende terrenget. Dette vil redusere omfanget. 

Deponering av overskuddsmasser i bør som hovedregel skje i 
tilknytning til veglinja, som utslaking av sideareal eller 
oppfylling av restareal og gamle massetak. For deponiene som 
ikke ligger langs veglinja bør form og høyde ha utgangspunkt i 
eksisterende terrengformer og forsterke eller fremheve disse. 
Deponering i myr og dyrkamark bør unngås 

Utarbeide egne planer for massedeponiene som viser 
terrengutforming, høyder, snitt gjennom deponi og avrenning i 
tråd med prinsipper for utforming av deponi i 
formingsveilederen kap. 4.8 Massehåndtering -Deponi  

Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen gir 
forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt veganlegg. 

 

Delområde 10-4 
og 11-2 

Etablering av vegetasjonsskjermer eller terrengformer langs veg, 
i kryss og i tilknytning til kollektivknutepunkt/venteareal vil 
skjule tiltaket og kan redusere omfanget. Store 
sammenhengende asfaltflater bør unngås. 



21 
 

Delområde 10-5 Det bør etableres lang portal, ca. 200 meter, fra påhugg D i 
retning Haukebø. Terreng over portal skal tilbakeføres og 
revegeteres. Dette vil redusere omfang og konsekvens.  

Delområde 11-1 Senking av veglinja i områder hvor det nye vegtiltaket ligger 
høyt i terrenget og mangler forankring i landskapet. Eventuelt 
oppfylling av terreng på innsiden av veglinja. Dette vil redusere 
omfang og konsekvens. 

Delområde 12-2 
og 12-3 

Nordvikelva blir liggende under flere store vegfyllinger 
Elvestrengen bør flyttes mot sør slik at den blir liggende utenfor 
terrenginngrepet og reetableres med naturlik kantsone. Dette 
kan redusere omfang og konsekvens noe. 

 

Reiseopplevelse 
Ny veg gjennom Harstad kommune vil ha redusert reiseopplevelse sammenlignet med 
dagens situasjon. Dette skyldes etablering av nye tunneler og reduksjon i opplevelsesverdi 
når vegen legges utenom tettstedene. Reiseopplevelsen regnes som god.  
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2 Innledning 
Konsekvensutredning for tema landskapsbildet er delt mellom to utredere. Sweco Norge er 
engasjert av Statens vegvesen til å utføre konsekvensutredning for kommunene Sortland, 
Skånland og Evenes. For de fire resterende kommunene Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og 
Harstad utføres konsekvensutredningen i egen regi.  

Bakgrunn  
Statens vegvesen startet høsten 2015 arbeidet med reguleringsplan for ny E10 Snubba i 
Evenes – Gullesfjordbotn, rv. 83 Tjeldsund bru – Harstad og rv. 85 Gullesfjordbotn – 
Sortland, heretter kalt Hålogalandsvegen. Prosjektet går gjennom syv kommuner i Nordland 
og Troms fylke. Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere 
reisetiden mellom Sortland, Harstad og Evenes. Vegen skal knytte Hålogalandsregionen tett 
sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling. 
 
Planarbeidet skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Strekningen er totalt 159 km og 
deles opp i planleggingsparseller, men behandles som en helhetlig plan. 
Med bakgrunn i utarbeidet silingsrapport, innkomne merknader til planprogrammet og 
vedtatt korridor for ny veglinje ble planprogram for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen 
fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. september 2015. Dette danner 
grunnlaget for konsekvensutredningen.  

Formål 
Formålet med konsekvensutredningen er å avdekke og redegjøre for de virkningene det nye 
veganlegget har på landskapsbilde og landskapskarakter i de 7 berørte kommunene. 
Konsekvensutredningen skal også angi avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle 
negative konsekvenser av tiltaket.    

Fra planprogrammet 
Dagens situasjon og kunnskapsstatus:  
KVU fra 2012 gjorde en overordnet analyse av konseptvalgene og konsekvenser for 
landskapsbilde, og konkluderte med at valgte konsept gav ingen eller liten konsekvens. 
Konsept 2 gir inngrep i landskapet ved Kanstadbotn. Konsept 3 vil i tillegg påvirke 
landskapet negativt mellom Tjeldsundet og Evenes flyplass. Høsten 2014 ble det 
gjennomført en ny vurdering av landskapsbilde. Også denne var på et overordnet nivå, men 
med konkrete korridorer og standardvalg som grunnlag. Vurderingen er gjort etter metoden 
angitt i håndbok V712, og tiltakets lokalisering, linjeføring og dimensjon/skala er sett opp 
mot landskapets skala, sårbarhet og tåleevne. I anbefaling av trasé er det lagt vekt på 
muligheten for en god landskapstilpasning innenfor de aktuelle traséene  
 
Videre utredning: 
Følgende veiledere ligger til grunn for arbeidet med silingsrapporten og for det videre 
arbeidet med KU for deltema landskap. 

• Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen, 2015. 
• Landskapsanalyse- Fremgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og 

landskapsverdi, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren, 2010. 
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• Veileder- Metode for landskapsanalyse i kommuneplan, Direktoratet for 
naturforvaltning og Riksantikvaren, 2011. 

 
Konsekvenser som skal utredes: 
Felles for de landskapsmessige utredningene er at det skal legges vekt på eksponeringen av 
tiltaket fra omkringliggende landskap, og hvordan landskapet blir seende ut fra vegen. Det 
skal vurderes om reiseopplevelse bare skal beskrives og ikke tas med i samlet vurdering slik 
at de visuelle konsekvensene blir belyst best mulig (reiseopplevelse nuller ofte ut de visuelle 
konsekvensene av tiltaket).  
 
Virkningen av inngrepet i landskapet er avhengig av tiltakets lokalisering, linjeføring og 
utforming, utslag av fylling og skjæring, samt plassering og utforming av bruer, 
tunellpåhugg og kryssløsninger. Følgende skal inngå i vurderingen av tiltakets konsekvenser: 
 
• Registrering av landskapet og dets elementer. Kartfesting og beskrivelse av landskapet. 

Befaringer og kartgrunnlag skal danne grunnlag for definisjon av influensområde for de 
ulike alternativer for ny veg.  

 
• Beskrive omfang av tiltaket. Det skal beskrives på hvilken måte tiltaket vil endre 

landskapsbildet. Står tiltakets skala i et harmonisk forhold til skalaen i 
landskapet? Medfører tiltaket skjemmende, irreversible sår i landskapet? Bryter tiltaket 
med strukturen i landskapet? 

 
• Beskrive og vurdere reiseopplevelse. Opplevelsen langs selve vegstrekningen må 

beskrives, men også kryss, utstyr som støyskjermer/voller, trafikksikkerhetsutstyr og 
lignende må inngå i vurderingene.  

 
• Beskrive konsekvenser av tiltaket. Det skal beskrives hvilke konsekvenser tiltaket har på 

landskapsbildet og reiseopplevelsen i de berørte områdene. Tiltaket vurderes i forhold til 
nær- og fjernvirkning og tilpasning til omgivelser 

 
• Mulighet for avbøtende eller kompenserende tiltak skal også omtales.  
 

3 Definisjon av tema og influensområde 

Avgrensning av tema 
Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og er basert på 
fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Tema omhandler de visuelle, romlige og 
estetiske kvalitetene i omgivelsen og hvordan disse endres som følge av et vegtiltak. Teamet 
tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan 
landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelsen). Landskapsbilde omfatter alle 
omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. 
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Begrepet landskap er definert i Den Europeiske landskapskonvensjonen og lyder slik: 
«Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning 
fra, og samspill mellom, naturlige og/eller menneskelige faktorer.»  
 
Definisjonen av landskap er svært vid og inneholder flere perspektiver. I håndboka 
omhandler tema landskapsbilde det visuelle bildet av landskapet, mens folks oppfattelse av 
landskapet inngår tema nærmiljø/friluftsliv. Naturgrunnlaget er behandlet under tema 
naturmangfold og tema kulturmiljø tar for seg de kulturhistoriske sporene i landskapet 

Plan- og influensområdet 
Planområdet er de områdene som blir fysisk berørt av den planlagte utbyggingen.  
 
Med influensområde menes i denne sammenhengen det område som blir visuelt berørt av 
det planlagte tiltaket. Avgrensingen for influensområdet for Hålogalandsvegen er basert på 
topografiske forhold ut fra hvor det antas at inngrepet vil ha størst visuell konsekvens. Det 
er vanlig å dele inn i nærvirkning og fjernvirkning. Det er rimelig å anta at det vil finnes 
områder innenfor influensområdet hvor inngrepet ikke har noen visuell betydning, likeså at 
det kan finnes områder utenfor det fastsatte influensområdet der man kan se tiltaket.  

4 Metode og kunnskapsgrunnlag 
Konsekvensvurderingen er bygget opp etter en tretrinns prosedyre som følger håndbok 
V712 Konsekvensanalyse, 2015 
 

 Trinn 1: Verdi, beskrivelse av dagens situasjon og verdivurdering av tema innenfor et 
angitt område.  

 Trinn 2: Omfang, vurdering av hvordan og i hvilken grad (positiv / negativ) det angitte 
tiltaket påvirker området.  

 Trinn 3: Konsekvens, vurdering av fordelene og ulempene et definert tiltak vil medføre.  
Konsekvens fremkommer ved å sammenstille verdi og omfang.  

I verdivurderingen er det verdien i sammenligningsåret i alternativ 0 som legges til grunn. 
Endringer som følge av vedtatte planer inngår som grunnlag for verdivurderingen.    
Konsekvensen er basert på en syntese av verdi og omfang. Alle tiltak som inngår i 
investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingen av omfang. Andre tiltak som 
fagutreder foreslår skal omtales som avbøtende eller kompenserende tiltak. 
 
Følgende kilder er brukt som støtte: 

• Landskapsanalyse- Fremgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og 
landskapsverdi, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren, 2010. 

• Veileder- Metode for landskapsanalyse i kommuneplan, Direktoratet for 
naturforvaltning og Riksantikvaren, 2011. 

• NIJOS referansesystem for landskap. 
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Registrering og datagrunnlag 
Landskapsvurderinger er gjort på grunnlag av gjentatte befaringer i området, bruk av kart og 
flyfoto, fotografier fra befaring, digital 3D-modell og terrengsnitt. Det er gjennomført 
befaring i både planområdet og steder med utsikt til det planlagte tiltaket, influensområdet.  
 
Følgende deltema er registret: 

• Landformer og terreng 
• Vegetasjon 
• Vann og vassdrag 
• Bebyggelse og tekniske installasjoner 
• Eksisterende inngrep 
• Skala og retning 

 
Befaring er gjennomført 11.-14. august 2014 og 14.-15 september 2015. 
 
Enhetlige delområder 
Planområdet er delt inn i enhetlige delområder som defineres som mindre enheter innenfor 
et større sammenhengende landskap (influensområde) Delområdene kan avgrenses og 
karakteriseres som en helhet, og inndelingen blir gjort på grunnlag av likhet i innehold, 
kjennetegn, karaktertrekk og/eller geografiske avgrensinger. Grensen mellom to områder 
trekkes der skillet i kjennetegnene er størst.  
 
Delområdene kan deles i fem kategorier:  

• Naturområder 
• Naturpregete områder  
• Spredtbygde områder.  
• Tettbygde områder 
• Urbane områder 

 
Det er utarbeidet verdikart og en skriftlig omtale av hvert delområde. 
 

Verdi 
Verdivurderingen tar utgangspunkt i de overnevnte kategoriene. Det er utarbeidet kriterier 
for hver områdetype, tabell 2. Utgangspunkt for verdivurderingen er at et område som er 
typisk eller vanlig for stedet har middels verdi. I verdivurderingen er det verdien for 
alternativ 0 i sammenligningsåret som legges til grunn. Endringer som følge av vedtatte 
planer inngår som grunnlag for verdivurderingen.    
 
 
Tabell 4-1: Kriterier for verdivurdering (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2015) 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Naturområder og 
naturpregete områder 

- Områder med reduserte 
visuelle kvaliteter 

Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/representative for 
landskapet i et større 

- Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter, 
som er uvanlige i et større 
område/region - 
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område/region - 
Områder med vanlig gode 
visuelle kvaliteter 

Områder der landskapet 
er unikt i nasjonal 
sammenheng, herunder 
landskapsvernområder 

Spredtbebygde område Områder med reduserte 
visuelle kvaliteter - 
Områder hvor landskap 
og bebyggelse/anlegg til 
sammen gir et mindre 
godt totalinntrykk 

- Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/representative for 
landskapet i et større 
område/region - 
Landskap og bebyggelse/ 
anlegg med vanlig gode 
visuelle kvaliteter 

Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter, 
som er uvanlige i et større 
område/region - 
Områder hvor landskap 
og bebyggelse/anlegg til 
sammen gir et spesielt 
godt eller unikt 
totalinntrykk 

Tettbygde og urbane 
områder 

- Områder som bryter 
med byformen og utgjør 
et mindre godt 
totalinntrykk - Områder 
som har reduserte eller 
dårlige visuelle kvaliteter 
eller utgjør et mindre 
godt totalinntrykk 

-Områder med vanlig 
gode visuelle kvaliteter - 
Områder som er tilpasset 
byformen og gir et vanlig 
godt totalinntrykk 

- Områder som forsterker 
byformen og utgjør et 
spesielt godt totalinntrykk 
- Områder som har 
spesielt gode visuelle 
kvaliteter eller utgjør et 
spesielt godt totalinntrykk 

 

Omfang 
Omfangsvurderingen er et uttrykk for påvirkning det aktuelle tiltaket har på det enkelte 
delområde sammenlignet med 0-alternativet. Påvirkningen kan være positiv eller negativ. 
Omfanget vurderes ut fra en glidende skala fra stort negativt til stor positiv omfang 
 
 

 
Figur 4-1: Skala for vurdering av omfang (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2015) 

 
Et veganlegg vil påvirke et område gjennom direkte inngrep eller nærføring. Et tiltak vil 
endre det visuelle bildet av landskapet avhengig av:  
 

• Tiltakets lokalisering og linjeføring  
• Tiltakets dimensjon/skala  
• Tiltakets utforming 
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Det er utarbeidet en egen formingsveileder for prosjektet. Denne definerer prosjektets 
estetiske ambisjonsnivå, og skal sikre god kvalitet og en helhetlig utforming av veganlegget. 
Veilederen trekker opp hovedlinjene i formgivningen og legger prinsipielle føringer for 
formspråk, materialbruk, farger, terrengforming, vegens sideareal og konstruksjoner.  
Denne ligger til grunn for vurderingen av tiltakets utforming. 
 
Inngrep som utføres i anleggsperioden skal inngå i omfangsvurderingen dersom de gir 
varige endringer av området.  
 
Tabell 4-2: Kriterier for omfangsvurdering (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2015) 

 Positivt omfang Lite/Intet omfang Negativt omfang 
Tiltakets 
lokalisering og 
linjeføring  

 

-dersom tiltaket 
framhever typiske trekk 
ved landformen, for 
eksempel ved å 
tydeliggjøre naturlige 
skiller i landskapet, eller 
at veglinjen rydder opp i 
et ustrukturert område. 

-omfang dersom tiltaket 
stort sett har en visuell 
forankring i landskapet/ 
stedet 

-dersom et tiltak er dårlig 
tilpasset linjene i 
landskapet, ikke er 
forankret i 
landskapets/byens 
former, forårsaker 
skjemmende sår eller 
deler opp en enhetlig 
terrengform 

Tiltakets 
dimensjon/skala  

 

-i forbindelse med 
reparasjonstiltak som for 
eksempel at tverrsnittet 
blir smalere eller at 
utflytende kryss 
strammes opp 

 

- dersom tiltaket stort 
sett står i et harmonisk 
forhold til landskapets/ 
stedets skala 

-dersom et tiltak har en 
dimensjon som ikke 
harmonerer med skalaen i 
landskapet/ stedet 

Tiltakets 
utforming 

 

-dersom et vegtiltak er 
utformet med et visuelt 
uttrykk som er tilpasset 
stedet, materialbruken er 
enhetlig og med god 
kvalitet, eller at 
konstruksjonene er godt 
formgitt og har et uttrykk 
som er tilpasset 
omgivelsene. 

 

-dersom tiltakets 
utforming med 
konstruksjoner og utstyr 
er tilpasset eller 
underordnet omgivelsene  

 

-dersom et vegtiltak har 
utstyr og konstruksjoner 
med dårlig design 
og/eller lav 
materialkvalitet, 
inneholder mange ulike 
elementer som er dårlig 
tilpasset hverandre m.m. 

 

Konsekvens 
Konsekvensene av tiltakene fremkommer ved å sammenstille vurderingene av tiltakets 
omfang med vurderingene av områdets verdi. Jo mer verdifullt det aktuelle 
området/komponenten er, jo større betydning vil inngrepet ha. Konsekvensen er gradert i en 
9-delt skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens i henhold 
til Statens vegvesens håndbok V712 (2015). 
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Figur 4-2: Konsekvensvifte (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2015 

 

Avbøtende og kompenserende tiltak 
Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurdering av 
omfang. Andre tiltak som blir anbefalt for å redusere negative virkninger, skal omtales som 
avbøtende tiltak. Mulige avbøtende tiltak er omtalt for hvert delområde.  
 

 
Figur 4.3: Hierarkisk fremstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning. Størst gevinst oppnås ved å unngå 
eller begrense tiltaket, deretter avbøting og som siste utveg kompensering. (Håndbok V712 
Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2015) 
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Usikkerhet 
Det vil alltid være en usikkerhet i de faglige vurderingene som er gjort. Den viktigste årsaken 
til usikkerhet er kunnskap om verdien eller måten tiltaket påvirker delområdene på. 
Usikkerhet i verdi- og omfangsvurderingen videreføres til konsekvensvurderingen.   
 

Reiseopplevelse 
Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse sett fra vegen. Denne bør ha en god 
rytme og gi den reisende stimulanser tilpasset fartsnivået. Kriterier for en god 
reiseopplevelse kan være: rytme, ulike sekvenser med variasjon i opplevelser, samt oppleve 
landskapets særtrekk. Reiseopplevelsen vurderes etter skalaen: Positiv – liten/intet – negativt 
sammenlignet med reiseopplevelsen i 0-alternativet.  
Faktorer som påvirker reiseopplevelsen: 
 

• Oversiktlig og lesbart trafikkbilde 
• Framkommelighet 
• Vegens linjeføring 
• Utformingen av sideterrenget 
• Utsyn til natur- og kulturlandskap 
• Variasjoner og sekvenser i opplevelse 
• Fartsgrense 

 
Endring av reiseopplevelsen vil kunne påvirke konsekvensvurderingen både i positiv og 
negativ retning men vil ikke være utslagsgivende for konsekvensgraden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

5 Overordnet beskrivelse av området 
Kart over plan og influensområde 
Undersøkelsesområdet strekker seg fra Sigerfjordtunnelen på grensen mellom Sortland 
kommune og Kvæfjord kommune til Ruggevika i Harstad kommune, og omfatter plan- og 
influensområdet.  
 

 
Figur 5-1: Plan og influensområdet for kommunene Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad                
Illustrasjon SVV                                                                         

Landskapskarakter 
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). Ved å gå inn å se på særtrekkene 
i landskapsregionen, vil man kunne danne seg et bilde av landskapskarakteren i 
utredningsområdet. Utredningsområdet berører to landskapsregioner med tilhørende 
underregioner. Landskapsregion 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms.  
 
Landskapsregion 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms 
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. Relieffet 
er ofte stort, og helningen på skråningene varierer fra slake åssider til stupbratte fjellsider.    
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Fjordene er brede ved munningen mens lenger inn i landet er fjordarmen smal, ofte med 
godt innsyn til motsatt bredde. Mellom fjordflaten og fjellfoten finner vi ofte en smal 
strandflate.  
 
Både fiske, jordbruk, båtbygging og industri hat hatt stor betydning for bosettingsmønsteret 
i regionen. Likevel er regionen stedvis tynt befolket, og mange områder er i dag fraflyttet og 
ubebodde. Særlig typisk for regionene er en smal stripe dyrka mark der små gårdshus og et 
naust i strandkanten danner blikkfang.  Regionene har opplevd en stor nedgang i antall 
aktive gårdsbruk. Slått av utmark har i praksis utgått, og de fleste steder er beitene i ferd 
med å gro igjen.  
 
Bjørkeskogen er vanlig i hele regionen, og rik engbjørkeskog dominerer stedvis hele 
fjordsiden. Gråor vokser på leirjord og elvebakker. I bratte fjord- og dalsider med mye skred 
og forvitring sees ofte snaue grasbakker etter beite og slått, i likhet med kulturlandskapet er 
også mange av disse i begynnende gjengroing.  
 
Landskapstyper innenfor planområdet.   
Landskapet innfor plan og influensområdet er inndelt i tre kategorier basert på 
karakteristiske trekk.  

 
Figur 5-1-2: Inndeling i ulike landskapstyper langs vegtraséen                           Illustrasjon SVV 
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STORSKALA FJORDLANDSKAP MED BRATTE FJELLSIDER OG SMAL STRANDFLATE 
Gullesfjorden og særlig Tjeldsundet er store fjordsystemer som preger plan- og 
influensområdet. Landskapet kjennetegnes av bratte fjellsider som stuper ned mot den 
smale fjorden. Avstanden mellom fjæresone og fjellfot er ofte svært liten. I gamle fjord- og 
dalbotner blir kyststripen noe bredere med plass til små bygder og flekker av dyrkamark. 
Vegetasjonen veksler mellom tett og frodig løvskog, og karrig furu- og rabbvegetasjon. 
Gullesfjorden er smal med godt innsyn fra motsatt side.   
 
DALLANDSKAP 
Mellom fjordene ligger tydelige eider og daldrag som Langvassdalen, Austerdalen, 
Kanstadboten og Kongsvikdalen. 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.  
 
KUPERT SMÅSKALA SKOG- OG JORDBRUKSLANDSKAP 
Landskapet mellom Tjeldsundbrua og Kilbotn preges av en kystlinje som er buktende og 
fliket. Langs fjorden og sundet ligger flate små bygder med spredt boligbebyggelse og 
mindre gårdsbruk. Lenger inn er terrengformene kraftigere, med tett skogsvegetasjon. Mye 
av jordbruksarealene er i aktiv drift, men også her sees en begynnende gjengroing av 
kulturlandskapet.   
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6 Kort beskrivelse av tiltaket 
Gjenstående vegsløyfer og restareal skal revegeteres og tilpasses omkringliggende areal. 

 

   

Figur 6-1 Figur Hålogalandsvegen, oversiktskart for parsellene som er beskrevet i tabellen nedenfor. Detaljerte 
kart for parsellene finnes i vedlegg x. 
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Tabell 6-1.  Hålogalandsvegen er delt inn i 10 parseller mellom Kvæfjord og Harstad  

Hålogalandsvegen – Tiltaksbeskrivelse KU – 07.10.16 
Kommune Veg-

parsell 
Tiltaksbeskrivelse 

Sortland 1 Krysset Sigerfjord (Sigerfjordveien x Rv85) – kommunegrense 
Kvæfjord, 9,3 km 
• Utbedring av eksisterende veg til H2 standard.  

Sigerfjordkrysset inkl undergang og kollektivknutepunkt 
reguleres av Sortland kommune.  

• Ingen nye kryss tilrettelegges.  
• Eksisterende undergang med lysløype Kjerringneset 

forlenges/fornyes. 
• Rasteplass Kjerringneset beholdes, avkjøring tilpasses. 
• Massedeponi ved Kjerringneset bevares og benyttes. 
• Avkjørsler vest for Kjerringnesdalsvatnet slås sammen, ny 

lokalveg. 
• Ny bru over Kjerringneselva. 
• Kryss med Langbakkvegen flyttes litt lenger øst, 

bussholdeplass, utfartsparkering sør for Rv. 85 og 
kjørbar veg under ny bru. 

• Avkjørsler nordover ved Kjerringnesdalsvatnet slås 
sammen/saneres. Lokalveg beholdes og videreføres. 

• Avkjørsel Kjerringnesdalsvatnet øst – bussholdeplass. 
• Avsatt areal for massedeponi Kjerringnesdalen, på begge 

siden av vegen. 
• Riggområde på nordsiden av Sigerfjordtunnelen. (Østside 

av vegen).   
• Sigerfjordtunnelen bevares slik den er i dag, ca 2.2 km. 
• Skredvoll over tunnelpåhugg Sigerfjordtunnelen sør ( på 

østsiden).  
• Kryss med fv. 822 flyttes noe og tilpasses, kryss 

kanaliseres. Bussholdeplass. 
• Avkjørsler og driftsavkjørsler skal begrenses/saneres på 

hele strekningen. 

Ingen avlastet veg 

Kvæfjord  2 Kommunegrense Kvæfjord – Våtvoll, 10,45 km 

• Standard H2: 8,5m bredde, 80 km/t, 1m brede skuldre, 
sikkerhetssoner: 7 m. 

• Ny veg i eksisterende trase fra kommunegrense Kvæfjord 
til Bømark, ny veg i ny trase på oversiden av bebyggelsen 
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ved Bømark, forbi Grasneset og over begyggelsen ved 
Våtvoll. 

• Omlegging av kryss i Langvassbukt; kanalisert kryss med 
venstresvingefelt 

• Lokalt kollektivknutepunkt Langvassbukt (2 busser 
samtidig, parkering for bil, park&ride) 

• Nye bruer: over Langvasselva, over Bømarkelva, over 
Skjellneselva og over Våtvollelva, samt kulvert ved 
Litjevatnet 

• Skredsikringstiltak: skredvoll og skredbasseng i 
Langvassdalen, 3 rasbasseng før Grasnesset, skredvoll på 
oversiden av ny veg ved Våtvoll 

• Liten stopplomme/fotopunkt ved fossen i Våtvoll 
• Anleggsveg Våtvoll 
• Permanent deponi ved Våtvoll, D3.  
• Tilkoblingsveg med kryss mellom eksisterende og ny 

RV85 ved Våtvoll 
• Avkjørsel mellom eksisterende og ny Rv85 ved Bømark 
• Ensidig busslomme ved kryss ved tilkoblingsveg Våtvoll 

(park & ride) 
• Kontrollplass i Langvassbukt 
• Tilrettelegging for tilkomst utmark i form av 

driftsavkjørsler/kulverter. 
• Tilrettelegging for adkomst til eiendommer og boliger i 

form av noen nye avkjørsler.  
• GS veg fra Viltkroa via undergang til kollektivknutepunkt i 

Langvassbukt 

Ingen tiltak på avlastet veg. 

3 Våtvoll - kommunegrense Lødingen, 9,7 km 

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

• Tunnel FG (tunnelprofil T9,5) ved Våtvoll: 1,52 km 
• Ny veg i eksisterende trase fra Løbergsbukt til 

kommunegrense Lødingen. 
• Skredsikringstiltak: 2 skredvoller ved Litjevåtvoll, 

skredbasseng ved Brattelva. 
• 3 permanente deponi: på strandfylling i Løbergsbukt 

(D5), I Gullesfjordbotn ved kombinerte samferdselsformål 
(D6) og ved kommune/fylkesgrensa til Lødingen (D7) 

• Utfartsparkering i Løbergsbukt, etableres på område 
avsatt til midlertidig rigg- og anleggsområde etter 
anleggsperioden, samt på oversiden av vegen ved 
Vesterbotn. 
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• Tilrettelegge for adkomst til fritidseiendommer i 
Løbergsbukt, via undergang/kulvert under ny veg.  

• Avkjørsel til campingplass i Gullesfjordbotn 
opprettholders og utbedres. 

• Driftsavkjørsler/kulverter for å tilrettelegge for tilkomst 
utmark. 

• Ny bru over elv i Løbergsbukt, over Lakselva og over 
Vesterelva, i tillegg til kulvert i Løbergsbukt 

• Regionalt kollektivknutepunkt 
Gullesfjordbotn/Lofastkrysset (4 busser samtidig, 
parkering for biler, park & ride) 

• Stor rasteplass i Gullesfjordbotn/Lofastkrysset 
• Døgnhvileplass i Gullesfjordbotn/Lofastkrysset 

Ingen tiltak på avlastet veg. Eksisterende veg mellom Våtvoll 

og Løbergsbukt omklassifiseres. 

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

• Utbedring etter H3 standard, veg i dagen 2,9 km 
• Tilkoblingsveg Kanstadbotn/ adkomstveger 

Kanstadbotn. H1/A1 
• Kryssløsning for trafikk mot Kåringen, fremtidig 

Fv85 
• Ny bru over Austerdalselva 
• Ny bru over Botnelva 
• Utfartsparkering Kanstadeidet 
• Tilrettelegge for kryssing, E10 for rein i området 

mellom utfartsparkering og kollektivknutepunkt  

 

•  Avkjørsel fra framtidig Fv85 til fritidseiendommer 
vest for Botnelva.   

•     Ny avkjørsel/ driftsavkjørsel til fritidsboliger og gård 
i Kanstadbotn 

• Ny bru over Botnelva i Kanstadbotn, benyttes som 
interimsbru 

• Deponi ved grensen til Kvæfjord kommune (D7) og 
sør for påhugg L (D9)  

• Lokalt kollektivknutepunkt og snuplass, ordinært 
busstopp, mellom ny E10 og påkopling fremtidig 
Fv85 

• Riggområde i området for kollektivknutepunkt 
5 Tunellpåhugg L, Kanstadbotn – tunellpåhugg P Fiskefjord 

(Tunell LP) – 10.2 km 
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• Tunell LP 10,2 km 

Eksisterende veg mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset 

omklassifiseres til Fylkesveg. 

6 Kåringenkrysset - Djupfest 8,3 km 

• Utbedring av eksisterende veg til H2 standard  
• Kåringenkrysset flyttes ca. 400 m nærmere Lødingen, 

bygges med min U-H2 standard, kanalisert med 
venstresvingfelt og dråpeøy i sekundærveg 

• Vegen heves nord for Kåringenkrysset pga 
klimatilpasning.   

• Omlegging av veg i Djupfesthamn, hvor det 
tilrettelegges for bru kombinert med fylling. Lengde 
avhengig av kvikkleirefunn.  

• Tilrettelegging for avkjørsel/ kryss til regulert 
næringsområde ved Grønnelvskjæran 

• Utfartsparkering/ stopp ved Storvollvatnet, Lundli og 
Forneset  

• Kjettingplass saneres 
• Riggområde ved Breidablikk (tidligere masseuttak) 
• Gang/ sykkelvei kombinert samleveg i området 

Lundli, Solstad, Moshaugen  
• Ny bru over Strandelva, Slåttdalelva og Djupfesthamn 

(kombinert med fylling)  
• Avkjørsler og driftsavkjørsler skal begrenses/saneres 

på hele strekningen 
• Avkjørsler til boliger/ fritidsboliger og driftsavkjørsler 

ivaretas 

 Tiltak på avlastet veg: Ikke relevant 

7 Djupfest – Fiskefjord 7,8 km 

• Ny bru over Stielva 
• Utfartsparkering ved eksisterende rasteplass ved 

Oterberget beholdes som utfartsparkering og 
utsiktspunkt. Utfartsparkering Forvikneset. 

• Avkjørsel til næringsområdet Fiskøya 
• Skredsikring:  

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

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

Tiltak på avlastet veg: Ikke relevant.  

Tjeldsund 
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Fiskefjord med tunnelpåhugg P og r, tunnel rX, tunnel ZÆ, til 
Kongsvik. 9,1 km 
• Ny trase mellom tunellpåhugg i Fiskefjord, og tunnel rX 

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

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

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

• Gjennomgående fremtidig Fv85 i bru over Dalelva med 
påkopling på østsiden av ny E10 Fiskefjord 

• Utfartsparkering på begge sider av Daleva tilknyttet sti og 
friluftsområder 

• Regionalt kollektivknutepunkt, 4 busser samtidig, park & 
ride, mellom ny E10 og fremtidig Rv85 

• Uttak av eksisterende gode grusressurser/ løsmasser til 
bruk i vegfylling 

• Mellomlagring av grus og vegetasjonsdekke   
• Deponi: Oppfylling på land ca. opp mot opprinnelig 

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

• Skred/ ledevoll og sikringsgjerde på vestsiden av 
tunellpåhugg r 

• Skredvoll på nordsiden av tunellpåhugg Æ 
• Nye bruer: Over Kongsvikelva/ Storelva – i Kongsvikdalen, 

over Dalelva vest (E10), over Dalelva øst (Rv85) og over 
Kongsvikelva (havarilomme og snuplass).   

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

• Riggområder: I tilknytning til deponi D10 i Fiskefjorden, 
på begge sider av tunellpåhugg X, tunellpåhugg Z og 
tunellpåhugg Æ. På begge sider av traseen i 
Kongsvikdalen og på begge sider av traseen i 
Steinbakkmyra.   
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• Skikulvert under E10 i Kongsvikdalen. Kulverten er ca. 3,5 
m høy og ca. 5 m bred, tilstrekkelig for løypemaskin 

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

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

dagen til sammen 5,0 km, tunnel ØÅ (tunellprofil T 9,5) 
gjennom Ulvikfjellet 2,2 km, fram til tunellpåhugg A 

• Ny bru: Ulvikelva (ca. 65 m) 
• Tilrettelegge for turvei/ tursti under bru, langs Ulvikelva 
• Lokalt kollektivknutepunkt (overgang mellom 

regionbusser og inntil 2 lokale busser). 
• Tilkoblingsveg mellom dagens og ny E10 med gang- og 

sykkelveg fra eksisterende gangveg ved Kongsvik skole 
fram til ny E10 og kollektivknutepunkt 

• Bussholdeplass for skolebuss ved Kongsvik skole 
• Riggområde/ midlertidig deponi: Tunellpåhugg Å ved 

Sæter 
• Stopplomme og teknisk bygg etableres tilknyttet 

tunellpåhugg Å. 
• Snulomme før tunell ved påhugg Å og to ca. midt på 

strekningen mellom Sæter og Hårvik 
• Eksisterende sti fra Sæter mot Ulvikfjellet legges om 
• Kraftlinje må flyttes, går i framtidig vegtrase 
• Deponi: Permanent deponi og midlertidig rigg- og 

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

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

med utgangspunkt i framtidig K3 ved Hårvika 
• Ny avkjørsel til boligområde i Hårvik 
• Etablering av undergang E10 (minimum fri høyde 4,6m 

og bredde 4,5m) til friluftsområder og muligheter til 
utfartsparkering i Hårvik 

 
Tiltak på avlastet veg:  

Harstad 

 

 

10 Hårvik - Tjeldsund bru, 9,9 km 

• Standard H3 frem til kryssområde for 
tilkoblingsvegen i Gausvik, deretter H4 fra Gausvik 
og mot Tjeldsund bru. 
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• Standard H4: 10 m bredde (midtfelt: 1m, kjørebane 
3,5 m, skulder 1 m.), 80 km/t 

• Tunnel AB (tunnelprofil T9,5) gjennom Hårberget: 
1,8 km  

• Profil utenfor vegskulder utformes likt som på 
resterende parseller: strekninger uten rekkverk 
etableres med 10 m skråninger med helning ¼ og 
stedstilpasset skråning utenfor dette med helling 
enten på ½ eller 1/3 mot terreng. Ved bruk av 
rekkverk etableres skråninger på enten ½ eller 1/1,5. 

• Ny veg i ny, øvre trase fra tunnelpåhugg B i Årbogen 
til tunnelpåhugg D i Gausvik 

• Tunnel Dj (tunnelprofil T10,5) fra Gausvik til 
rundkjøring i fjell ved Tjeldsund bru, 3 km 

• Tunnel jJ fra rundkjøring i fjell ved Tjeldsund bru til 
Tjeldsund bru, 430 m 

• Permanent deponi ved tunnelpåhugg B i Årbogen 
(D16), ved gamle idrettsbanen i Årbogen (D31), og 
ved Haukebø (D17 og D32) 

• Kulvert for å ivareta lysløype og traktorveg i 
Årbogen, dimensjoneringshøyde: 4,8 m 

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

• Tilrettelegging for tilkoblingsveger mellom 
eksisterende og ny E10, inkl fullkanaliserte kryss i 
Årbogen og Haukebø/Gausvik. 

• GS veg ved siden av tilkoblingsvegen 
Haukebø/Gausvik. 

• Parkering for vogntog dersom Tjeldsundbrua er 
stengt ved tilkoblingsveg i Gausvik 

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

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

vogntog utenfor tunnelportal ved Tjeldsund bru 
• Parkering for biler ved eksisterende Rv83 ved 

Tjeldsund bru 

Ingen tiltak på avlastet veg. Omklassifiseres. 

11 

 

 

Tjeldsund bru-Sørvik, 7,3 km 

• Standard H4 
• Tunnel jN (tunnelprofil T10,5) fra rundkjøring i tunnel til 

Leikvik: 1,6 km 
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• Ny veg i ny, øvre trase fra fra tunnelpåhugg N til 
Fauskevåg, deretter ny veg i eksisterende trase fra 
Fauskevåg til Sørvik. 

• Tilkoblingsveg mellom eksisterende og ny Rv83 med 
fullkanaliserte kryss ved Vollstad, Fauskevåg og Halsebø 

• Kombinert samferdselsareal med parkering for vogntog 
dersom stengt Tjeldsund bru og kontrollplass for SVV og 
politiet ved kryssområde Vollstad. 

• Forbikjøringsfelt på Halsebømyra, profil 5279-6720 
(1,45 km), med mulighet for midtrekkverk. 

• Permanent deponi i Leikvik (D19), ved Vollstad (D20) og 
ved Fauskevåg (D21). Midlertidig rigg og anleggsområde 
ved Halsebømyra sør og nord. 

• Tilrettelegging for samleveger for adkomst bebyggelse, 
jordbruksområder etc på strekningen Leikvik-Vollstad, 
ved Fauskevåg og Halsebø  

Tiltak på avlastet veg: Ingen. Brukes enkelte steder som 

samleveg for avkjørsler eiendommer, inkl GS veg (blandet 

trafikk). Noen sløyfer må omklassifiseres. 

12 Sørvik-Jektholtet, 8,5 km 

• Standard H4 
• Ny veg i eksisterende trase fra Sørvik til Melvik/Nordvik, 

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

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

kryss i Nordvik/Nordvikmyran sør. Det planskilte krysset 
etableres med av-og påkjøringsramper, samleveger, 
overgangsbru tilknyttet to rundkjøringer og tilkobling til 
forlenget Fv4. 

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

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

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

• Forbikjøringsfelt Nordvikmyran (4 felt): Nordgående (1,8 
km) og sørgående retning (1,4 km), med mulighet og 
anbefalt midtrekkverk 
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• Lokalt kollektivknutepunkt i Sørvik med plasss til 2 
busser samtidig, park&ride 

• Permanente deponi ved tunnelpåhugg Mølnastunnelen 
sør (D33) og nord (D34). 

• Nye bruer ved Sørvik nordre, Laukebakker og Gåssteinen, 
i tillegg til flere kulverter. 

Tiltak på avlastet veg: Ingen. Brukes som samleveger, GS veg 

(blandet trafikk). Omklassifiseres. 

Skånland 
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Tjeldsundbru-Elvemo, 7,5 km 

• Standard H3 (U-H2 fra Tjeldsund bru til og med kryss 
med Steinsland) 

• Utbedring av eksisterende veg fra Tjeldsund bru til 
kommunegrense Evenes. 

• Utfartsparkering, hvileplass og kollektivknutepunkt (med 
plass til min. 4 busser samtidig og park&ride) ved 
Tjeldsundbrua Kro. 

• Undergang mot nordøst fra Tjeldsundbrua Kro, 
kombinert bruk atkomst for kraftselskap og tursti for 
utfart. 

• Nytt kanalisert kryss med avkjøring til Tjeldsundbrua Kro. 
• Undergang sør for Tjeldsundbrua Kro for gang og sykkel. 
• Tilpassing eksisterende kryss Steinsland – Fv. 825 i 

eksisterende kulvert under E10. 
• Ny lokalveg nordover øst for E10 Steinsland. 
• Busslommer Steinsland. 
• To underganger mellom kryss Steinsland og Staurneset 

beholdes/fornyes. En undergang stenges og ny lokalveg 
etableres. 

• Ny overgangsbru og sammenhengende lokalveg/gs-veg 
fra kryss Steinsland til kryss Evenskjer N. Avkjørsler langs 
E10 på strekningen saneres. 

• Ny kryssutforming i kryss med Fv. 115 til Evenskjer nord. 
Mulighet for bussholdeplass i kryssområdet.  

• Lille-Skånland rasteplass/oppstillingsplass ivaretas og 
avkjørsel tilpasses. 

• Massedeponi sør for Myrmoen. 
• Kulverter/driftsunderganger på strekningen mellom kryss 

Evenskjer N og kryss Elvemo. 

Ingen avlastet veg 

14 Elvemo-kommunegrense Evenes, 9 km 

• Standard H3 
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• Utbedring av eksisterende veg fra Elvemo til 
kommunegrense Evenes. 

• Ny kryssutforming Elvemo. Omlegging og ny undergang 
for Fv. 116.  Kollektivknutepunkt i forbindelse med 
krysset, med plass til 2 busser samtidig og park&ride. 

• Riggområde ved Elvemokrysset. 
• Ny bru over Trøseelva. 
• Undergang Soltun – Larsemyra beholdes/fornyes. 
• Rasteplass/hvileplass Kvitberget ivaretas og avkjørsler 

tilpasses. 
• Omlegging lokalveger og nye underganger mellom 

Kvitberget og Boltåskrysset. 
• Rigg og deponiområde ved Høgbergsmyra, vest for E10. 
• Ny kryssutforming med Fv. 824 Boltåskrysset. Utformes 

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

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

bevares. 
 

Ingen avlastet veg 

Evenes 15 Kommunegrense Evenes-Lakså, 9,7 km 

• Standard H3 (H1 fra før kryss med Truckstop til og med 
kryss med fv. 722). 

• Nytt kryss til Evenes Truckstop. 
• Kontrollområder i begge kjøreretninger. 
• Utbedring av eksisterende veg og noe ny trase fra 

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

veg til lufthavn og Forsvaret.  
• Kollektivknutepunkt i krysset til flyplassen, med 

fortausløsning for gående.  
• Naturreservat ved avkjørsel til Evenes lufthavn hensyntas 

på best mulige måte. 
• Tilpassing kryss med Fv. 722. 
• Ny lokalveg fra Fv 722 og østover. 
• Diverse midlertidige massedeponi på nordsiden av E10 

fra flyplasskrysset til Osvatnet. 
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• Utbedring kryss Liakollvegen. Samle kryss for fv. 724 og 
lokalveger på begge sider av E10. Ny undergang og bekk 
i rør. 

• Ny kryssutforming kryss til forsvarsanlegg. 
• Permanent massedeponi mellom ny og gammel E10, nord 

for Osvatnet. 
• Ny vegtrase nord for dagens E10 fra Osvatnet til 

parsellgrense. Dagens veg brukes som samleveg. Nye 
underganger og lokalveger/driftsveger. 

• Nytt kryss med Fv. 727 til Liland. 
• Ny bru over Laksåa. 
• Riggområde øst for Laksåa. 
• Busslommer Evenesmark, Kvitblikk, Osmark og Osvatnet. 

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

16 Lakså-Bogen sentrum  
Parsell 16B Ny veg og tunnel. 5,5 km  
• Standard H3 (H1 i Bogen sentrum). 
• Ny øvre trase over Dragvik, tunnel ST ca. 3 km inn til 

Bogen sentrum. 
• Tilførselsveg på vestsiden av tunnel under anlegg (bruk 

av eksisterende veg og delvis ny anleggsveg) 
• Ny bru over Storelva. 
• Riggområde, teknisk rom og havarilomme ved 

tunnelpåhugg. 
• Kulvert for gående og syklende under ny E10 i Bogen 

sentrum. 
• Niingsveien og Strandveien blir gjennomgående 

lokalveier. 
• 3 parallelle bruer over Strandelva. 

Ingen tiltak på avlastet veg 

17 Bogen sentrum-Snubba, 9,1 km 

• Standard H3 (H1 gjennom Bogen sentrum). 
• Eksisterende veg blir lokalveg. Ny hovedveg sør for 

dagens. Ny lokalveg sør for denne igjen, med fortau mot 
sjøen.  

• Ny tunnel WR (ca. 2.3 km) fra sentrum til Lenvik, veg i ny 
trase mot Snubba og videre utbedring av eksisterende 
veg til parsellgrense. 

• Nytt rundkjøring i Bogen sentrum, med tilhørende kryss 
• Kollektivknutepunkt i Bogen sentrum, med plass til to 

busser og park&ride.  
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7 Nullalternativet 
Nullalternativet (referansesituasjonen) er grunnlaget som alternativet skal sammenlignes 
med. Nullalternativet har per definisjon konsekvensgrad 0 (Ubetydelig). Konsekvensen av 
alternativet viser dermed hvor mye det avviker fra nullalternativet. 

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

Nullalternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2040 dersom det ikke bygges ny 
veg. I nullalternativet inngår derfor trafikkveksten fram til sammenligningsåret og vedtatte 

• Støyreduserende tiltak og trafikksikkerhetstiltak i Bogen 
sentrum. 

• Tilførselsveg under anlegg/Riggområde ved 
tunnelpåhugg. Bruk av eksisterende veg i vest 
(tunnelpåhugg W)  

• Riggområde, teknisk rom og havarilomme ved 
tunnelpåhugg. 

• Skredsikringstiltak: Rasfanggjerde steinskred og 
isskrednett. 

• Ny undergang for adkomst/utfartsveg øst for 
tunnelpåhugg R og ny bru over bekk med adkomstveg til 
bolig under. 

• Anleggsveg fra eksisterende E10 i Lenvika og opp til 
tunnelpåhugg R 

• Rasteplass og fotopunkt mellom tunnel og Jansbakken 
• Bekk i rør under veg Jansbakken. 
• Ny undergang for dagens E10 under ny E10 ved NAF 

øvingsbane. 
• Nytt kryss øst for NAF øvingsbane, kobling til dagens E10 

som beholdes som lokalveg. 
• Permanent massedeponi øst for NAF øvingsbane. 
• Kryss med Snubbavegen vest flyttes litt lenger øst. 

Busslommer (Lenvikmark nord) og undergang for 
eksisterende driftsveg i nærhet av kryss. 

• Ny bru over Tverrelva. 
• Tilpasning av kryss og busslommer (Lenvikmark sør) 

Snubbavegen øst. Undergang øst for kryss beholdes. 

Ingen tiltak på avlastet veg 
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utbygginger som ventes fullført før sammenligningsåret. Dette er utbygging av andre veger, 
boligbygging og næringsutbygging.  

Dette inngår i nullalternativet: 

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

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

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

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

Følgende tiltak som kan forventes å ha virkning er besluttet gjennomført både i 
nullalternativet eller i vedtatt alternativ for prosjekt Hålogalandsvegen: 
 
Tabell 7-1. Inkluderte tiltak (tall i mill. kr.) 

Fortausplater Rv85 
Sortlandsbrua 

Statlige 
midler 

Annet 
(bompenger) 

Sum 

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

 
 
Inngår ikke i prosjektet 
De 2 store bruene Tjeldsund bru og Sortlandsbrua samt Sigerfjordtunellen inngår ikke i 
prosjekt Hålogalandsvegen, men i egne prosjekter. Tiltak på disse elementene skal derfor 
ikke medtas i sammenligning (med unntak av Fortausplatene på Sortlandsbrua, se over). 
 
Standard opprettholdes på bruene og standard i Sigerfjordtunellen skal regnes som 
oppgradert i tråd med tunnelsikkerhetsforskriften både i nullalternativet og i vedtatt 
alternativ. Det skal ikke medregnes breddeutvidelse av hverken bruene eller 
Sigerfjordtunellen.  
 
Begge de store bruene og Sigerfjordtunellen skal inngå i beregning av avstander, kjøretid og 
transportøkonomiske beregninger. 
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Vedtatte reguleringsplaner  
Det vises til vedtatt planprogram for vedtatte reguleringsplaner i aktuelle kommuner. Den 
totale planstatusen for strekningen er ikke fullstendig kartlagt. Noen av disse planene er 
realisert, noen er ikke.  
 
Nedenfor er en foreløpig oversikt over planer som direkte eller indirekte kommer i berøring 
med eksisterende veg. 
 
Tabell 7-2. Reguleringsplaner som direkte eller indirekte kommer i berøring med eksisterende veg 

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

aktivitetsbarnehage 
594 

Harstad, Rv 83 Grovavfallsplass, Fjellvassrabben 302 
Harstad, Rv 83 Nordvika Norvik Mekaniske Verksted 423 
Harstad, Rv 83 Nordvika Nordlysparken handels- og næringspark 552 
Harstad, Rv 83, Melvika Fiskebruk 583 
Harstad, Rv 83, Sørvik Bensinstasjon 308 
Harstad, Rv 83, Sørvik Sørvik sentrum 308 
Harstad, Rv 83, Halsebø Skogan (grendefelt) 265 
Harstad Rv 83, Vollstad Gang-sykkelveg 414 
Harstad, E10, Gausvik-
Sandtorg 

Gang- og sykkelveg Gausvik-Sandtorg 394 

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

veg, 2004 
 

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

2005210 
2008235 

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

områdene 2005-2017.  
 

Overordnet 

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

Kvitnes 
Id 1 

Skånland Trafikksikkerhetsplan 2013-2017 Id 6 
Skånland Fortau Lilleskånland Id 65 
Skånland Hålogalandsparken ved krysset til Elvemo Reg.plan under 

utarbeidelse 
Lødingen Fiskøya - utfylling Planlagt  
Kvæfjord Seks kommunale reguleringsplaner Ingen planID 
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8 Statusbeskrivelse, verdivurdering og virkning av tiltaket 
"Landskapsområde" er den minste kartleggingsenheten i metoden for romlig 
landskapsplanlegging. Et landskapsområde er en visuell, romlig enhet i landskapet, som 
regel avgrenset av markerte høydedrag øverst i synsfeltet. En "landskapstype" er definert 
som en gruppe landskapsområder med fellestrekk i innhold, sammensetning og form. Det 
presiseres at landskapstypene ikke er et eget geografisk nivå, men kun en gruppering av like 
landskapsområder. 

8.1 Sortland kommune 
Strekningen mellom Sigerfjordtunnelen og grense Kvæfjord er innlemmet i delområde 2-1 
Langvassdalen 

8.2 Kvæfjord kommune 
Kvæfjord kommune er delt i 2 parseller  

• Parsell 2 Grense Kvæfjord-Våtvoll 
• Parsell 3 Våtvoll-grense Lødingen 

 
Utredningsområdet strekker seg fra Sigerfjordtunellen til midt i Austerdalen, og går gjennom 
et storskalalandskap som avgrenses av fjell i alle retninger. Den første delen av strekningen 
etter tunellen går gjennom et dallandskap som gradvis åpner seg mot Gullesfjorden. Vegen 
følger Langvatnet, noe som forsterker følelsen av det åpne landskapsrommet. Nede ved 
Gullesfjorden åpner det seg et storskala fjordlandskap. Terrenget langs fjorden er sterkt 
sidebratt med en svært liten strandlinje. Vegetasjonen oppleves som svært frodig.  Vegen 
passerer gjennom, eller i nærheten av, flere små bygder der bebyggelsen er en blanding av 
bolighus og små gårdsbruk. Nede i fjæresonen finner vi de karakteristiske røde naustene. 
Den karakteristiske U-dalen Austerdalen strekker seg fra Gullesfjorden til Kanstadbotn.  
 
Landskapet har stedvis lav tåleevne for nye inngrep. Dette skyldes i stor grad romforløp, de 
topografiske forholdene på delstrekningen og vegens plassering i landskapet. Det bratte 
terrenget forsterker omfanget av inngrepene og gjør dem svært eksponert. 
Landskapsrommene er mange og smale, og ny inngrep vil være godt synlig fra andre siden 
av fjorden 
 
Tabell 8-1 Delområder og verdi parsell 2 

Parsell 2 Grense Kvæfjord-Våtvoll 
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

2.-1: Langvassdalen Naturpreget område Middels 
2-2: Langvassbukt Spredtbygd område Middels  
2-3: Bømark Spredtbygd område Middels 
2-4: Bømark- Våtvoll Naturpreget område Middels 
2-5: Våtvoll Spredtbygd område Middels 
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2-6 Litjedalen Naturpreget område Middels/Stor 

 
Tabell 8-2 Delområder og verdi parsell 3 

Parsell 3 Våtvoll – grense Lødingen 
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

3-1: Litjedalen Naturpreget område Middels/stor 
3-2: Løbergsbukt Naturpreget område Middels/liten 
3-3: Løbergsbukt - Gullesfjordbotn Naturpreget område Middels 
3-4: Gullesfjordbotn Naturpreget område Middels 
3-5: Austerdalen Naturpreget område Middels 

 

 
Figur 8-1 Verdikart Kvæfjord kommune 
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8.2.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 

Delområde 2-1: Langvassdalen 
Delområdet omfatter det definerte landskapsrommet Langvassdalen og strekker seg fra 
Sigerfjordtunellen til Langvassbukt. Delområdet Langvassdalen er en typisk U-dal som 
munner ut i Gullesfjorden. Dalbunnen er flat og bred, omkranset av bratte dalsider. 
Silhuetten er vekslende mellom tagget dramatisk og rolig avrundet. Fjellene som danner 
veggene i landskapsrommet er dramatiske og har stor inntrykksstyrke. Terrenget er 
varierende kupert og til dels svært sidebratt, spesielt langs Langvatnet. På begge sider av 
dalen består terrenget av blokkmark med bratte flog på oversiden. Enkelte større steiner har 
funnet vegen til dalbunnen. Landskapsrommet har en markant øst vest retning. I bunnen av 
dalen ligger Langvatnet og Langvasselva som renner ut i Gullesfjorden og vannet 
understreker landskapets hovedretning.  Nærmere Sigerfjordtunellen ligger det mindre 
Litjevatnet. Flere mindre bekker renner ut Langvatnet, og disse krysser under dagens veg. 
Området preges av tett og frodig fjellbjørkeskog og åpne myrområder. Eksisterende Rv85 
ligger på nordsiden av Langvatnet svært tett på fjellsiden, og følger i stor grad landskapets 
retning og terrengformasjoner. Delområdet har få tekniske inngrep foruten dagens Rv85. På 
sørsiden av dalen går en høyspentledning. Denne krysser på skrå over delområdet med 
Litjevatnet. På eidet mellom Litjevatnet og Langvatnet ligger spredt gårdsbebyggelse med 
tilhørende innmark. På begge sider av Langvatnet finnes punktbebyggelse i form av spredte 
hytter. Delområdet er preget av store kontraster mellom det rolige Langvatnet og de bratte 
ville fjellsidene. Landskapet har stor intensitet og inntrykkstyrke, noe som er vanlig for 
landskapet i regionen.  
 
Samlet verdivurdering: middels verdi 
Stor                    Middels             Liten 
 |-----------▲---|----------------| Verdi      
 
Sårbarhet: Delområdets sårbarhet knytts til den naturlige strandsonene langs Langvatnet og 
til det sidebratte terrenget. Begge disse elementene er sårbare for nye store terrenginngrep 
som ny veg.  
 

Delområde 2-2: Langvassbukt 
Delområde Langvassdalen har en glidende overgang mot delområde Langvassbukt. 
Delområdet er som navnet tilsier, en bukt i enden av Langvassdalen. Området preges av 
skog- og kulturlandskap. Innerst i bukta, og på nordsiden, er terrenget svakt skrånende ned 
mot fjorden med bratte fjellsider i bakkant. På sørsiden er terrenget sidebratt og avstanden 
mellom fjellfot og fjord svært kort. Vegetasjonsbildet preges av bjørkeskog med innslag av 
granplantefelt, gressmyrer og dyrkamark med grasproduksjon helt ned til fjæresteinene. 
Bebyggelsen består av spredt gårdsbebyggelse og eneboliger, og ligger på nordsiden av 
bukta. Gullesfjorden er et viktig landskapselement som gjør delområdet lyst og åpent. 
Fjæresonen er stort sett urørt med unntak av et par mindre moloer i tilknytning til 
gårdsbebyggelsen.  Langvasselva renner fra Langvatnet gjennom delområdet og ut i bukta. 
Eksisterende veg krysser elva på det smaleste, og elvas bredde øker jo nærmere Langvatnet 
man kommer. Rv85 og Rv83 møtes i Langvassbukt, og vegene følger landskapets retninger 
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og er i stor grad tilpasset terrenget. På nordsiden er vegen lagt bak bebyggelsen, og 
oppleves ikke som en barriere mot fjorden. Delområdet har god visuell og fysisk kontakt 
med fjorden og godt utsyn over Gullesfjorden og områdene på motsatt side. Delområdet har 
vanlige visuelle kvaliteter som er typiske for landskapet i regionen.  
 
Samlet verdivurdering: middels verdi 
 
Stor              Middels             Liten 
 |----------------▲----------------| Verdi      
 
Sårbarhet: Den sørlige delen av delområdet er svært sidebratt og eksponert, og har sammen 
med den naturlige fjæresonen i samme område stor sårbarhet for nye tekniske inngrep som 
et vegtiltak. Jordbruksområdene og bebyggelsen har middels sårbarhet.     
 

Delområde 2-3: Bømark 

 
Figur 8-2 Bømark 

Delområdet strekker seg fra Kobbeneset til Bømark, og avgrenses av Kobbenesaksla i vest og 
Gullesfjorden i øst. Fra Kobbeneset er terrenget svært sidebratt og fjellsiden går rett ned i 
fjorden.  Ved tettstedet Bømark åpner terrenget seg mer opp strandflaten blir bredere og 
slakere. Strandflaten er imidlertid smal sammenlignet med andre steder i planområdet. På 
Bømark finnes flere tydelige spor i terrenget etter flyttblokker fra istiden. Bebyggelsen er 
konsentrert til Bømark, og består av eneboliger og et par små gårder. Nede i fjæresonen 
ligger de karakteristiske røde naustene. Vegetasjonsbildet består av bjørkeskog med tørr 
undervegetasjon av lyng oppover de bratte fjellsidene. På strandflaten ved Bømark 
dominerer det åpne jordbrukslandskapet med fórgras helt ned i fjæresteinene. Private hager 
finnes, men disse gjør lite av seg. Gullesfjorden er et viktig landskapselement i delområdet, 
og det er god kontakt med fjorden både fysisk og visuelt fra hele delområdet. Strandsonen 
er naturlig buktende. Bømarkelva renner fra Bømarkdalen gjennom delområdet og ut i 
Gullesfjorden. Elva har eldre plastring av elveløpet med naturstein. Fra Kobbeneset ligger 
eksisterende veg på en utskåret hylle i terrenget. Vegen er smal og nøktern, og følger i stor 
grad landskapets retning og terrengformer. Tettstedet Bømark deles i to av eksisterende 
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Rv.85 og vegen en fysisk og visuell barriere. Flere høyspentlinjer går på oversiden av vegen 
og bebyggelsen. Delområdet ligger eksponert til langs den åpne Gullesfjorden, og det er 
godt utsyn over fjorden og områdene på motsatt side. Delområdet har visuelle kvaliteter 
som er vanlige i regionen. 

 
Figur 8-3 Bømarkelva 

Samlet verdivurdering: middels verdi 
 
Stor           Middels      Liten 
 |----------▲--------| Verdi      
 
Sårbarhet: Strekningen Kobbeneset- Bømark er svært sidebratt og eksponert og har stor 
sårbarhet i forhold til et stort inngrep som et veganlegg. Tiltaket vil kunne gi svært høye og 
eksponerte skjæringer eller utfylling i den naturlige fjæresonen.  Det er også knyttet 
sårbarhet til bebyggelsen og jordbruksarealene på Bømark. 
 

Delområde 2-4: Bømark- Våtvoll 
Området mellom Bømark og Våtvoll består av bratte skogkledte lier som stuper ned i 
Gullesfjorden. Delområdet inngår i storskalalandskapet Gullesfjorden. Området mellom 
fjæresone og fjellfot er svært smal, flere steder ikke-eksisterende. Fjellsiden er kupert med 
innslag av terrassering. Vegetasjonsbildet er preget av løvskog med innslag av granplantefelt 
og små klynger av furu. Undervegetasjonen består av tørr lyngvegetasjon. 
Skogsvegetasjonen går flere steder helt til toppen av fjellsiden og delområdet oppleves som 
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frodig. Gullesfjorden er det mest fremtredende landskapselementet i delområdet. Flere 
bekker renner gjennom delområdet og ut i Gullesfjorden. Fjæresonen er naturlig og 
buktende med en rekke mindre nes. Eksisterende Rv85 ligger på en utskåret hylle i terrenget 
et stykke over fjorden. Vegen er smal, og har en nøktern standard, som i stor grad følger 
landskapets terrengformer og er underordnet landskapet. Både høyspent og lavspent følger 
samme trasé som vegen. Svært spredt bebyggelse ligger på nedsiden av eksisterende veg. 
Det er god visuell kontakt med fjorden og landskapet på andre siden. Landskapet innenfor 
delområdet har visuelle kvaliteter som er representative for regionen.  
 
Samlet verdivurdering: middels verdi 
 
Stor              Middels             Liten 
 |----------------▲----------------| Verdi      
 
Sårbarhet: Delområdet har stor sårbarhet for større tekniske inngrep som for eksempel 
vegtiltak. Dette begrunnes i det svært sidebratte og eksponerte terrenget. Vegen vil flere 
steder gi høye og eksponerte skjæringer eller store fyllinger ned mot fjæresonen. 

Delområde 2-5: Våtvoll 

 
Figur 5: Tettstedet Våtvoll sett i retning fra nord mot sør.                                                               Foto Trond Aalstad 

Delområdet strekker seg fra Skjellneset i nord til Våtvollneset i sør og består i hovedsak av 
skog- og jordbrukslandskap. Delområdet avgrenses av Skjellnestinden (597m) i vest og 
Gullesfjorden i øst. Fjellsiden er bratt og kupert med flere mindre terrasser og dype renner. 
Strandflaten blir gradvis bredere, og avstanden mellom fjæresone og fjellfot øker. 
Landskapet på den slake strandflaten består av en mosaikk av dyrkamark, spredt 
bebyggelse, mindre skogklynger og naust langs den naturlige strandlinjen. Bebyggelsen 
består av eldre eneboliger og mindre gårder. Dyrkamark, og rester av dyrkamark finnes på 
begge sider av eksisterende veg, helt med til fjæresonen. Mellom bebyggelsen og fjellfoten 
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ligger et slakt og småkupert myrområde. Vegetasjonsbildet består av lav bjørkeskog, åpne 
gressmyrer og dyrkamark med grasproduksjon. Private hager finnes, men gjør lite av seg. 
Gullesfjorden er et viktig landskapselement som gjør delområdet lyst og åpent. Skjellneselva 
renner ut i fjorden ved Skjellneset. Litt lenger sør renner Våtvollelva ut i en vifteformet elveos 
i Gullesfjorden. På vestsiden av vegen ved Våtvollelva ligger en campingplass. Tettstedene 
deles i to av eksisterende Rv.85, og vegen fremstår som en fysisk og visuell barriere.  På 
oversiden av bebyggelsen går flere høyspentlinjer. Området på nordsiden av Våtvollelva 
benyttes til hjortefarm, og både terrenget og vegetasjonen er svært merket av dette. 
Delområdet ligger eksponert med innsyn fra fjorden. Deler av området preges av gjengroing, 
men delområdet som helhet bidrar med variasjon til et noe ensformig fjordlandskap. 
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
  
Stor                Middels             Liten 
 |--------------▲--|-----------------| Verdi                                                                                                                                                                             
 
Sårbarhet: Delområdets har stor sårbarhet for større tekniske inngrep som for eksempel 
vegtiltak. Dette begrunnes i det sidebratte og eksponerte terrenget og den urørte 
fjæresonen.  Det vil også være sårbarhet knyttet til bebyggelsen og landbruksområdene.  

Delområde 2-6: Litjedalen / 3-1: Litjedalen 

 
Figur 8-4: Landskapet i Litjedalen karakteriseres av en flat dalbunn omkranset av bratte fjellsider. 
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Delområde Litjedalen ligger på et løsmasseplatå over bygda Våtvoll. Selve dalen ligger 
skjermet til mellom St.Hanshågen (125m) og Geithovudet (375m), og er en typisk U-dal med 
bratte fjellsider og bred dalbunn. Dalbunnen som er helt flat består av myrdekte 
morenemasser. Vegetasjonsbildet domineres av tett bjørkeskog og gressmyrer. Våtvollelva 
renner i utkanten av delområdet. Elva har gravd seg ned i løsmassene og har etterlatt seg en 
bred og flat ravinedal med svært bratte skråninger. I Våtvollelva ligger Nerfossen, en spesielt 
iøynefallende og vakker foss. En høyspentlinje passerer gjennom området. De spesielle og 
karakteristiske terrengformene sammen med Nerfossen vektes høyt i verdisettingen av 
delområdet.  

 
Figur 8-5: Nerfossen 
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Samlet verdivurdering: middels til stor verdi. 
 
 Stor                Middels             Liten 
 |---------▲-------|-----------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdet er lite eksponert, men har en karakteristisk form som er sårbar for 
nye tekniske inngrep som en veg. Det er også knyttet stor sårbarhet til fossefallet i utkanten 
av delområdet og elveløpet i bunnen av ravinen.  

Delområde 3-2: Løbergsbukt 

 
Figur 8-6 Delområde Løbergsbukt                                                                                                   Foto: Ulf Håkon Stoltz 

Delområdet omfatter det definerte landskapsrommet Løbergsbukt. Rommet består i 
hovedsak av bratte fjellsider som stuper ned mot fjorden og danner en liten sidearm til 
Gullesfjorden. Området avgrenses av markante fjellsider i nord, Kobberyggen, og Karitinden 
i sør med en mer glidende og åpen overgang mot Løbergsdalen i vest. Fjellsidene er 
oppsprukne med nye bart fjell i dagen, enkelte steder med lave flog. Vegetasjonsbildet 
består av lav bjørkeskog med tørr lyngvegetasjon i bunnen. Gullesfjorden er delområdets 
mest iøynefallende landskapselement, men fjæresonen er flere steder ødelagt av 
vegbygging. Løbergselva renner fra Løbergsdalen gjennom delområdet og ut i Gullesfjorden. 
Eksisterende veg ligger på den smale bremmen mellom fjord og fjellfot, eller er skåret inn i 
terrenget. Vegen krysser Løbergselva på fylling med kulvert på elvas bredeste punkt. På 
nordsiden av delområdet ligger en rekke hytter. I Raksebukta er det bygget en stor skredvoll. 
Fra delområdet er det utsyn mot motsatt side av Gullesfjorden. Delområdet har visuelle 
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kvaliteter som er vanlige i regionen, men den ødelagte fjæresonen og elvemunningen tekker 
helhetsinntrykket ned. 
 
Samlet verdivurdering: middels til liten verdi 
 Stor              Middels             Liten 
 |----------------|----▲------------| Verdi      
 
Sårbarhet: Delområdets har stor sårbarhet for større tekniske inngrep som for eksempel 
vegtiltak. Dette begrunnes i det svært sidebratte og eksponerte terrenget, og nærheten til 
fjæresonen. Vegen vil enten gi høye skjæringer, eller store fyllinger i sjø.  
 

Delområde 3-3: Løbergsbukt – Gullesfjordbotn 

 
Figur 8-7 Delområde Løbergsbukt- Gullesfjordbotn                                                             

Området mellom Løbergsbukt og Gullesfjordbotn består av bratte skogkledte lier som stuper 
ned mot Gullesfjorden. Delområdet inngår i storskalalandskapet Gullesfjorden. Fjellsiden er 
småkupert og har mange ras- og bekkerenner. Området mellom fjæresone og fjellfot er 
svært smal, flere steder ikke-eksisterende. Vegetasjonsbildet er preget av løvskog med 
innslag av granplantefelt. Skogen brytes opp av store og små åpne sletter med gress og 
høgstauder. Skogsvegetasjonen går flere steder helt til toppen av fjellsiden og delområdet 
oppleves som svært frodig. Gullesfjorden er det mest fremtredende landskapselementet i 
delområdet. Flere bekker renner ned fjellsidene og ut i Gullesfjorden. Eksisterende Rv85 
ligger på den svært smale bremmen nede i fjæresonen eller den skjærer seg inn i siden. 
Vegen er smal og har en nøktern standard som følger landskapets terrengformer, og er 
underordnet landskapet. Midt i delområdet er det bygget en skredvoll. Denne er revegetert 
og fremstår som en del av delområdets mindre terrengformer. Det er godt visuell kontakt 
med fjorden og landskapet på andre siden.  Landskapet innfor delområdet har visuelle 
kvaliteter som er representative for regionen.  
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Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |----------------▲----------------| Verdi  
     
Sårbarhet: Delområdets har stor sårbarhet for større tekniske inngrep som for eksempel 
vegtiltak. Dette begrunnes i det svært sidebratte og eksponerte terrenget, og nærheten til 
fjæresonen.  Vegen vil enten gi høye skjæringer eller store fyllinger i sjø.  

Delområde 3-4: Gullesfjordbotn 

 
Figur 8-8 Delområde Gullesfjordbotn                                                                                                           Foto: Ida Bolin 

Store åpne myrområder utgjør gulvet i landskapsrommet som er omkranset av bratte 
fjellsider sør, øst og vest og avgrenses visuelt av Gullesfjorden i nord. Silhuetten veksler 
mellom tagget dramatisk og rolig avrundet. Fjellene som danner veggene i 
landskapsrommet, er dramatiske, og har stor inntrykksstyrke. Terrenget i dalbunnen er flatt 
med lave terrasser av løsmasser. Delområdet ligger i krysningspunktet mellom flere daler og 
har ingen klar retning. Vegetasjonsbildet består av store sletter med myrvegetasjon. Høyere 
vegetasjon i form av fjellbjørkeskog finnes i randsonen rundt myrene og bekkene og 
oppover fjellsidene. Vegetasjonskorridorene i fjordbotn gir det åpne landskapet struktur og 
mindre rom. Gullesfjorden er det mest fremtredende vannelementet i delområdet, men 
kontakten med fjorden er dårligere enn i de andre delområdene langs Gullesfjorden. Dette 
skyldes det flate terrenget. Flere bekker, og to mindre elver, renner gjennom delområdet og 
ut i fjorden. Felles for begge elvene er tydelige elvedelta i fjordmunningen. Nede ved 
Gullesfjorden ligger Gullesfjorden Camping med både campinghytter og vogner. Midt i 
delområdet ligger Statens vegvesen sin kontrollstasjon. I arkitekturen sees tydelige 
referanser til det omkringliggende landskapet med spisse grønne fjell. Formspråk og 
fargebruk gjør bygget til et blikkfang i det åpne landskapet. Eksisterende E10 mot Lofoten, 
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Rv 85 og Fv103 møtes midt i delområdet, men vegene ligger lett i terrenget og er godt 
integrert i det flate landskapet. I delområdet finnes flere gamle massetak, og terrenget er 
flere steder endret av menneskelige inngrep. Innenfor planområdet er det planlagt 
godsterminal, og det foreligger tegninger for regionalt kollektivknutepunkt, samt planer for 
etablering av vegkro med bensinstasjon. Området har spor av flere tekniske inngrep, men 
landskapets skala og det flate terrenget gjør inngrepene lite iøynefallende.  
 

 
Figur 8-9 Statens vegvesen sin kontrollstasjon i Gullesfjordbotn                                          

 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor                     Middels               Liten 
 |----------------▲--------------| Verdi      
 
Sårbarhet: Delområdet Gullesfjordbotn er lite eksponert, og har et relativt flatt og tilgivende 
terreng som har gode forutsetninger til å absorbere et nytt veganlegg. Delområdet har 
generelt liten sårbarhet. Det er likevel deler av området som har stor sårbarhet. Dette gjelder 
eleven, elvemunningene og den urørte strandsonen.  
 
Delområde 3-5: Austerdalen 
Delområdet strekker seg over kommunene Kvæfjord og Lødingen, og beskrivelsen av 
delområdet er lik for disse to kommunene.  
 
Delområdet består av den karakteristiske U-dalen Austerdalen, og strekker seg fra 
Gullesfjordbotn i vest til Kanstadbotn i øst.  Landskapet har en klar øst/vest retning med 
bratte fjellsider i nord og sør, og åpent opp mot Gullesfjordbotn og Kanstadbotn. Fjellsidene 
er slakere enn i de foregående delområdene, og toppene er avrundede. Terrenget er 
småkupert og vegetasjonen strekker seg flere steder helt til topps. På nord og sørsiden av 
dalen består terrenget av blokkmark. Enkelte større steiner har funnet vegen til dalbunnen. 
Dalbunnen er relativt flat med store sammenhengende myrområder. Vegetasjonsbildet 
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består av løvskog, i hovedsak lav fjellbjørkeskog, men med enkelte innslag av granplantefelt. 
Midt på eidet går et vannskille, mot Kanstadbotn renner Austerdalselva, og mot 
Gullesfjorden renner Seljebekken. Begge får tilførsel fra en rekke mindre fjellbekker på 
begge sider av delen. Eksisterende E10 ligger i randsonene mellom den flate dalbunnen og 
fjellsiden på nordsiden av dalen, og følger i stor grad landskapets mindre terrengformer. To 
høyspentledninger passerer gjennom området. Landskapet er vakkert, men typisk for 
regionen. 
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |-------------▲---|--------------| Verdi      
 
Sårbarhet: Delområdet er lite eksponert men dalsidene av blokkmark har flere steder en 
helningsgrad som kan medføre store terrenginngrep i form av høye skjæringer. 

8.2.2 Virkninger av tiltaket 

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

Innenfor parsell 2 og 3 er det planlagt en rekke riggområder.  Riggområdene er lagt på 
steder som kun gir konsekvenser i anleggsperioden så fremt områdene settes i stand med 
god terrengbearbeiding og revegetering.  

Tiltak på avlastet veg 
Tiltak på avlastet veg i Kvæfjord kommune har ingen kjente konsekvenser for tema 
landskapsbilde 

Driftsfase 
Det er de permanente virkingene av vegtiltaket som vurderes. Det vil si hvordan vegen med 
tilhørende sideareal fremstår i landskapet etter revegetering, beplantning og ferdig 
opparbeidede rasteplasser, kollektivknutepunkt etc.  

Delområde 2-1: Langvassdalen 
Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé som eksisterende veg, og innebærer 
derfor ikke noe nytt inngrep i landskapet. Økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende 
inngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelse og endringer i kurvatur vil gjøre vegen 
stivere og mer dominerende i landskapet. Nærføringen til Langvatnet øker som følge av 
breddeutvidelse og større fyllinger ned mot vannkanten. For å unngå berøring med selve 
strandsonen er det flere steder langs Langvatnet anlagt mur, disse har en høyde på inntil 5 
meter. Omtrent midt i delområdet skal det etableres en skredvoll. Vollen følger landskapets 
retning og har en utforming som er tilpasset og underordnet omgivelsene.  
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Tiltaket er stort sett godt forankret i omgivelsene og landskapets skala.  
 
  Stort neg.  Middels neg.  Lite neg. 0  Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------|----▲----|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite negativt. Dette gir liten negativ konsekvens (-). 
 

Delområde 2-2: Langvassbukt 
Gjennom Langvassbukt går vegen i nytt terreng på oversiden av dagens veg. Vegen ligger 
lett i terrenget og spiller på lag med eksisterende terrengformer. Langvasselva krysses med 
ny bro oppstrøms. Fyllingen under broa ligger noe nært elvestrengen. Eksisterende bru og 
vegsløyfe saneres og arealet revegeteres. Det skal etableres nytt kryss mellom Rv85 og Rv83. 
I kryssområdet anlegges også et lokalt kollektivknutepunkt med «park & ride». Tiltaket 
legger beslag på mye nytt areal, men ligger lavt i terrenget og forsvinner i 
storskalalandskapet.  
 
  Stort neg.  Middels neg.  Lite neg. 0  Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------▲--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi, og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--). 
 

Delområde 2-3: Bømark 
Fra Kobbeneset frem til bebyggelsen i Bømark følger ny veg eksisterende trasé. Terrenget 
langs strekningen er svært sidebratt, og breddeutvidelsen gir stedvis svært store skjæringer i 
både berg og løsmasser. Ved Bømark ligger vegen i bakkant av bebyggelsen. Dagens veg 
beholdes som lokalveg, og man får en negativ fragmentering av landskapet. Ny veg følger 
landskapets retning, men blir liggende tungt i terrenget med tosidig skjæring. Skjæringen 
skjermer noe mot bebyggelsen, men forsterker også vegens barriereeffekt. Bømarkelva 
krysses med ny bru oppstrøms dagens bru. Fram mot brua ligger vegen på tosidig fylling. 
Landkarene er trukket langt tilbake for å sikre utmarksveger på begge sider av elva.  
 
Stort neg.  Middels neg.  Lite neg. 0  Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|--------▲--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--). 

Delområde 2-4: Bømark- Våtvoll 
Ny veglinje følger dagens trasé på strekningen. Vegen følger terrengets hovedform og 
retning langs fjorden, men standardøkningen vil forsterke eksisterende terrenginngrep som 
fylling og skjæring, og gjøre vegen stivere og mer dominerende. Den nye vegen gir økt 
nærføring til fjorden. Både eksisterende vegetasjonsbelte mellom veg og fjord og selve 
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strandsonen berøres i lange sammenhengende partier. Sjøfyllingene vil gjøre strandsonen 
mer statisk og viske ut eksisterende karaktertrekk. Dette har negativ betydning for 
landskapskarakteren lokalt innfor delområdet, men vil ha liten påvirkning på Gullesfjorden 
som landskapselement i en større sammenheng. Terrenget langs Gullesfjorden er stedvis 
svært sidebratt og dette gir svært høye løsmasseskjæringer. På strekningen skal det 
etableres fangmagasin for flom- og sørpeskred. Disse gir store løsmasseskjæringer i det 
sidebratte terrenget.  
 
Stort neg.  Middels neg.  Lite neg. 0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|--------▲---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--). 
 

Delområde 2-5: Våtvoll 
Fra Grasneset legges vegen i ny trasé på oversiden av dagens veg. Føreste del av strekningen 
er svært sidebratt, og den nye vegen blir liggende på en kunstig hylle med fylling mot sjøen 
og skjæring på innsiden. Løsmasseskjæringene følger terrengets helningsgrad, men blir 
stedvis svært høye. I bakkant av bebyggelsen veksler vegen mellom å ligge på tosidig fylling 
og tosidig skjæring. Den nye veglinjen følger terrengets retning, men mangler stedvis 
forankring i landskapets mindre former. Fra ny Rv85 skal det anlegges adkomstveg til 
lokalvegen gjennom Våtvoll. Dagens veg beholdes som lokalveg, og man får en negativ 
fragmentering av landskapet. På oversiden av vegen er det planlagt et utsiktspunkt mot 
Nerfossen. Denne delen av delområdet benyttes i dag til hjortefarm og utsiktpunktet 
sammen med revegetering av vegens sideareal kan gi området et visuelt løft. I krysset 
mellom Rv85 og adkomstvegen skal det anlegges bussholdeplass. Bussholdeplassen 
utformes etter føringer i formingsveilederen.  
 
Innenfor delområdet skal det etableres et stort permanent massedeponi D3. Deponiets 
størrelse gjør det godt synlig i landskapet, men området er egnet både med tanke på 
eksisterende terrengformer og mulighet for revegetering. Det er imidlertid viktig at deponiet 
gis en utforming som harmonerer med omkringliggende terrengformer og integreres i 
landskapet.  
 
 Stort neg.  Middels neg.  Lite neg. 0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|----▲----|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til middels negativt. Dette gir middels negativ konsekvens (--). 
 

Delområde 2-6: Litjedalen 
Vegen går i bru over ravinene og Våtvollelva, for så gå i tunnel gjennom Brattfjellet. På 
sørsiden av broen er det planlagt en stor fylling ut i ravinen og denne mangler forankring i 
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eksisterende terrengformer. Landskapsrommet er lukket og lite, og den nye vegen vil stå i et 
lite harmonisk forhold til omgivelsenes skala. 

Innfor delområdet planlegges midlertidig massedeponi og riggområde. Disse tiltakene vil ha 
stor negativ påvirkning på delområdet i anleggsfasen. Den permanente virkningen av tiltaket 
vil være noe mildere, men tiltaket vil påvirke delområdet negativt. De karakteristiske falte 
myrene som preger delområdet forsvinner og delområdets karakter endres.   

 

Stort neg.  Middels neg.  Lite neg. 0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|----▲---|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 

Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels negativt. Dette gir middels negativ konsekvens (--). 
 

Tabell 8-3. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 2 Grense Kvæfjord-Våtvoll 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

2-1: Langvassdalen Middels Lite negativt Liten negativ  
(-) 

Sidebratt terreng. 
Ny veg følger 
dagens trasé 

2_2: Langvassbukt Middels  Lite/Middels 
negativt 

Liten/Middels 
negativ (-/--) 

Veg i nytt terreng. 

2-3: Bømark Middels Lite/Middels 
negativt 

Liten/Middels 
negativ (-/--) 

Sidebratt terreng. 
Ny veg følger 
dagens trasé men 
legges i ny trasé 
bak bebyggelsen 

2-4: Bømark- 
Våtvoll 

Middels Lite/middels 
negativt 

Liten/Middels 
negativ (-/--) 

Sidebratt terreng. 
Ny veg følger 
dagens trasé 

2-5: Våtvoll Middels Lite/middels 
negativt 

Liten/Middels 
negativ (-/--) 

Sidebratt terreng. 
Ny veg følger 
dagens trasé men 
legges i ny trasé 
bak bebyggelsen 

2-6: Litjedalen Middels/Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ (--) 

Veg i nytt terreng. 
Stor 
landskapsverdi 
knyttet til 
Nerfossen.  

Samlet konsekvens vegparsell 2 -/--  
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Delområde 3-1: Litjedalen 
Delområdet Litjedalen berøres av tunnelpåhugg G. Påhuggsområdene ligger lite eksponert 
til, og det er planlagt tilbakefylling over tunnelportalene. Området i overkant av påhuggene 
renskes i anleggsperioden, og dette vil gi noen mindre sår i landskapet 
 
Innfor delområdet planlegges midlertidig massedeponi og riggområde. Disse tiltakene vil ha 
stor negativ påvirkning på delområdet i anleggsfasen. Den permanente virkningen av tiltaket 
vil være noe mildere, men tiltaket vil påvirke delområdet negativt. De karakteristiske falte 
myrene som preger delområdet forsvinner og delområdets karakter endres.  
 
  Stort neg.  Middels neg.  Lite neg. 0  Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|----▲-----|--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi, og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels negativt. Dette gir middels negativ konsekvens (--). 
 

Delområde 3-2: Løbergsbukt 
Påhugg F for tunnel gjennom Brattfjellet blir liggende relativt høyt i terrenget på kote 25, ca. 
20 meter over dagens veg. Inngrepet vil bli godt synlig i landskapet. Eksisterende veg i 
Løbergsbukta beholdes for å sikre adkomst til hytter, og ny veg legges i kulvert over denne 
før den krysser Løbergsbukta på ny sjøfylling. Denne ligger parallelt med eksisterende, men 
ca. 3 meter høyere. Etter sjøfyllingen ligger vegen i tosidig skjæring et stykke ovenfor 
eksisterende veg, før den igjen ligger på en massiv sjøfylling over Raksebukta mot Karineset. 
Vegens fysiske og visuelle barrierevirkning, spesielt i Løbergsbukta, øker, og de nye 
sjøfyllingene er dårlig forankret i omkringliggende terrengformer. Sjøfyllingene har et statisk 
uttrykk som visker ut noen av landskapets karaktertrekk. Det nye vegtiltaket vil bli 
dominerende i hele delområdet, men vil ha liten påvirkning på det overordnede landskapet, 
og vil trolig ikke være synlig fra motsatt side av fjorden.   
 
I Raksebukta er det planlagt et mindre deponi D5. Deponiet innebærer en oppfylling av 
restarealet mellom ny og gammel sjøfylling, og gjør at vegtiltaket oppleves mer integrert i 
landskapet. 
 
   Stort neg.  Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|----▲----|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels til stort negativt. Dette gir middels negativ konsekvens (--). 
 

Delområde 3-3: Løbergsbukt – Gullesfjordbotn 
Ny veglinje følger dagens trasé på strekningen. Vegen følger terrengets hovedform og 
retning langs fjorden, men standardøkningen vil forsterke eksisterende terrenginngrep som 
fylling og skjæring, og gjøre vegen stivere og mer dominerende. Den nye vegen gir økt 
nærføring til fjorden, og både eksisterende vegetasjonsbelte mellom veg og fjord og selve 
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strandsonen berøres i lange sammenhengende partier. Sjøfyllingene vil gjøre strandsonen 
mer statisk og viske ut eksisterende karaktertrekk. Dette har negativ betydning for 
landskapskarakteren lokalt innfor delområdet, men vil ha liten påvirkning på Gullesfjorden 
som landskapselement i en større sammenheng. Terrenget langs Gullesfjorden er stedvis 
svært sidebratt og dette gir stedvis svært høye løsmasseskjæringer. Det er knyttet usikkerhet 
rundt mulighetene for en god revegetering av disse. Eksisterende skredvoll ved Litjevåtvoll 
forlenges med ca. 200 meter i hver retning. Vollene følger dalsiden og har en utforming og 
skala som er tilpasset og underordnet omgivelsene. Gullesfjorden er her på sitt smaleste, og 
de nye terrenginngrepene vil bli godt synlige fra andre steder i både plan- og 
influensområdet fram til ny vegetasjon er etablert.  
 
  Stort neg.  Middels neg.  Lite neg. 0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|----▲----|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til liten til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--). 
 

Delområde 3-4: Gullesfjordbotn 
Ny veg følger i eksisterende vegtrasé eller ligger parallelt med denne. Breddeutvidelsen og 
parallell veg vil forsterke eksisterende terrenginngrep som fylling og skjæring, og gjøre 
vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Terrenget innfor delområdet er flatt og 
åpent. Ny veg veksler mellom å ligge både tyngre i terrenget og på større fyllinger enn 
dagens veg, og er stedvis dårlig forankret i landskapet. Etablering av ny rasteplass vil tilføre 
landskapet nye kvaliteter og samtidig istandsette gamle massetak. Dette trekker det samlede 
omfanget av tiltaket noe opp. Føringer for formspråk, materialbruk, fargevalg etc. gis i egen 
formingsveileder.  
 
Innenfor delområdet skal det etableres et permanent massedeponi, D6, i tilknytning til 
området ved ny rasteplass. Arealet er terrassert og preges i dag av åpne massetak. Området 
ligger i et storskala landskap og deponiet vil kunne integreres godt i landskapet.  
   Stort neg.  Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------|----▲-----|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite negativt. Dette gir liten negativ konsekvens (-). 

Delområde 3-5: Austerdalen 
Ny veg følger dagens vegtrasé med mindre justeringer i horisontal og vertikalkurvatur. 
Dagens terrenginngrep forsterkes ved at fyllinger og skjæringer blir større. Økt vegstandard 
og kurvaturendring gjør vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Vegen følger 
landskapets retning, og ligger i overgangssonen mellom bratt dalside og flat dalbunn. 
Fyllingsskråningene er slake, og vegen er godt forankret i terrenget. De siste 2700 meterne 
før fylkesgrensen legges vegen i nytt terreng, men både linjeføring og vegens dimensjon er 
underordnet landskapet.  
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Innenfor delområdet skal det etableres et stort permanent massedeponi D7. Eksisterende 
veg trase inngår i deponiområdet. Deponiets størrelse gjør det godt synlig i landskapet, men 
området er egnet både med tanke på tilpasning til eksisterende terrengformer og mulighet 
for revegetering.  
 
   Stort neg.  Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------|----▲-----|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite negativt. Dette gir liten negativ konsekvens (-). 
 

Tabell 8-4.  Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 3 Våtvoll-grense Lødingen 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
3-1 Litjedalen Middels/stor Middels 

negativt 
Middels negativ 

(--) 
 Tunnelpåhugg 
og store areal til 
rigg og 
midlertidig 
deponi. 

3-2 Løbergsbukt Liten/middels Middels/stort 
negativt 

Middels negativ 
(--) 

Store 
sjøfyllinger 

3-3: Løbergsbukt-
Gullesfjordbotn 

Middels Lite/middels 
negativt 

Liten/ middels 
negativ (-/--) 

Sidebratt 
terreng. Ny veg 
følger dagens 
trasé 

3-4 Gullesfjordbotn Middels Lite negativt Liten negativ 
(-) 

Føringer for 
formspråk, 
materialbruk 
etc. gis i egen 
formingsveileder 

3-5: Austerdalen Middels Lite negativt Liten negativ 
(-) 

Ny veg følger 
dagens trasé  

Samlet konsekvens vegparsell 3 Liten/Middels 
negativ 
(-/--) 

 

 

Samlet konsekvens Kvæfjord 
Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Kvæfjord er satt til liten til middels negativ 
konsekvens for landskapsbildet. Alternativet følger i stor grad eksisterende trasé, men vil 
forsterke eksisterende terrenginngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelsen og 
kurvaturutbedringene vil gjøre vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Ved 
tettstedene Langvassbukt, Bømark og Våtvoll er vegen lagt i ny linje i bakkant av 
bebyggelsen. Terrenget er flere steder svært sidebratt, og den nye veglinjen gir både store 
fyllinger og løsmasseskjæringer. Disse vil med tiden revegeters og bli en mer integrert del av 
landskapet, men vegen vil likevel være fysisk og visuell barriere og bidra til økt 
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fragmentering av landskapet. Store deler av vegstrekningen går gjennom et storskala 
landskap som bidrar til å redusere det visuelle omfanget av vegen.  

Den nye veglinjen vil ha størst negativ konsekvens i delområde 2-6 Litjedalen og 3-2 
Løbergsbukt. I Litjedalen er det områdets høye verdi og sårbarhet som er utslagsgivende. I 
Løbergsbukta gir den nye veglinjen svært store inngrep. Den nye fyllingen over 
Løbergsbukta og tunnelpåhugget står i et disharmonisk forhold til omkringliggende anlegg. 
De nye sjøfyllingene er dårlig forankret i omkringliggende terrengformer og har et statisk 
uttrykk som visker ut noen av landskapets karaktertrekk. Det nye vegtiltaket vil bli 
dominerende i hele delområdet, men vil ha liten påvirkning på det overordnede landskapet, 
og vil trolig ikke være synlig fra motsatt side av fjorden.   

Etablering av rasteplass i Gullesfjordbotn og utsiktpunkt ved Våtvoll vil tilføre landskapet nye 
kvaliteter.  

 

Tabell 8-5. Samlet konsekvens i Kvæfjord for fagtema landskap. 

Konsekvens fagtema landskap Alternativ 0 Ny trasé 
Kvæfjord vegparsell 2 0 -/-- 
Kvæfjord vegparsell 3 0 -/-- 
Samlet konsekvens Kvæfjord 0 -/-- 

 

 

8.2.3 Forslag til avbøtende tiltak 

Anleggsfasen: 
• Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal en det som er nødvendig. 

Naturtypelokaliteter, kulturminner og terrengformer/vegetasjon som skal bevares bør 
framgå av rigg- og marksikringsplan. Det utarbeides stikningsdata slik at lokalitetene 
kan sikres med sperrebånd/anleggsgjerde.  

• Unngå mellomlagring av masser i sidebratt terreng – smalt anleggsbelt Dette er 
avgjørende for permanent omfang. 

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

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

• Det bør utarbeides riggplaner slik at ikke større areal enn nødvendig beslaglegges. 

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

• Følge opp at rigg- og marksikringsplan og planlagt massehåndtering er i tråd med 
prinsippene for Natur og Dyrket/ tidligere dyrket mark i formingsveilederen kap. 4.4, 
og at massehåndteringen innarbeides i kontrollplan for anlegget. 
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• Kontraktsfeste Grønn time med opplæring av anleggspersonell ved oppstart bygging.    

Driftsfase: 

• Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen gir forslag til løsninger og 
tiltak for å sikre et godt veganlegg. 

• For å sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer, bør utsatte deler av 
skråningen plastres med sprengtstein før skråningen kles med vegetasjonsdekke/ 
aktuell jord. Høye løsmasseskjæringer kan legges med helning 1:1,5 for å redusere 
inngrepet. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til formingsveilederen. Dette vil 
redusere omfanget av tiltaket 

• Ved tosidig bergskjæring bør den ene skalken sprenges vekk og terrenget legges 
med skjæring/fylling som er tilpasset det omkringliggende terrenget. Dette vil 
redusere omfanget. 

• Optimalisering av veglinja for å redusere omfanget av fyllinger og skjæringer, samt gi 
vegtiltaket større forankring i omkringliggende terreng. Dette vil redusere omfanget 
av tiltaket. 

• Reetablering av strandsone og randvegetasjon. Dette vil reduser omfanget av tiltaket.  

• Fyllinger for bro over Våtvollelva bør tilpasses terrenget slik at de inngår som en 
naturlig del av ravinen. Dette vil redusere omfanget 

• Tunnelportalen ved påhugg G bør skråskjæres og tilpasses den ensidige 
fjellskjæringen. Dette vil redusere omfanget 

• De stor sjøfyllingene i Løbergsbukta og Raksebukta bør formes og tilpasses terrenget 
slik at buktenes naturlige form ikke forsvinner. Dette vil redusere omfanget 

• Arealet mellom nye sjøfyllinger og dagens veg fylles opp og nytt terreng gis en 
utforming som er tilpasset landskapets mindre former. Områdene revegeteres på lik 
linje med annet sideareal. Dette vil redusere omfanget 

• Sidearealene bør revegeteres parallelt med at vegkroppen ferdigstilles.   

• Deponering av overskuddsmasser i bør som hovedregel skje i tilknytning til veglinja, 
som utslaking av sideareal eller oppfylling av restareal. For deponiene som ikke 
ligger langs veglinja bør form og høyde ha utgangspunkt i eksisterende 
terrengformer og forsterke eller fremheve disse. Deponering i myr og dyrkamark bør 
unngås 

• Utarbeide egne planer for massedeponiene som viser terrengutforming, høyder, snitt 
gjennom deponi og avrenning i tråd med prinsipper for utforming av deponi i 
formingsveilederen kap. 4. Massehåndtering -Deponi  
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8.3 Lødingen kommune 
Lødingen kommune er delt i 4 parseller  

• Parsell 4 Grense Lødingen-Kanstadbotn 
• Parsell 5 Tunnel Kanstadbotn-Fiskefjord (Lødingen og Tjeldsund) 
• Parsell 6 Kåringenkrysset-Djupfest 
• Parsell 7 Djupfest-Fiskefjord (Lødingen og Tjeldsund) 

 
Parsellene i Lødingen kommune strekker seg fra Austerdalen til Fiskefjord og fra Kåringen 
kryss til Fiskefjorden. Landskapet består av både åpne storskalalandskap og kuperte 
småskalalandskap. Austerdalen er en typisk U-dal med flat dalbunn og bratte fjellsider. På 
veg ned mot Kanstadbotn åpner landskapet seg opp og man kommer inn i et mellomskala 
landskap preget av store terrasserte myrområder. Heggedalselva i ytterkant av 
landskapsrommet er vernet med vernegrunnlag urørthet. Fra Kåringen i retning Fiskefjorden 
inngår parsellen i storlandskapet Tjeldsundet. Landskapsrommet er smalt med bratte 
fjellsider på begge sider av sundet. Strandflaten er relativt bred, og preges av spredt 
bebyggelse og jordbruksarealer. Avstanden mellom fjord og fjellfot blir gradvis kortere, og i 
Fiskefjorden stuper fjellsiden rett i fjorden. Vegetasjonsbildet veksler mellom frodig 
bjørkeskog og tørre partier med lyng og småfuru. Felles for de delene av parsellen som 
inngår i et storskalalandskap er åpne landskapsrom med stor eksponering som gjør store 
terrenginngrep svært synlige. I de sidebratte områdene vil de topografiske forholdene bidra 
til å øke omfanget av tiltaket.  Disse områdene anses å ha lav tåleevne for nye inngrep.   
 

Tabell 8-6 Delområder og verdi parsell 4 

Parsell 4 Grense Lødingen-Kanstadbotn 
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

4-1: Austerdalen Naturpreget område Middels 
4-2: Kanstadbotn Naturpreget område Middels/Stor 

 

Tabell 8-7 Delområder og verdi parsell 5 

Parsell 5 Tunnel Kanstadbotn-Fiskefjord 
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

5-1 Kanstadbotn Naturpreget område Middels/Stor 
5-2 Fiskefjorden* Naturpreget område Liten/Middels 

*Delområde 5-2Fiskefjorden ligger i Tjeldsund kommune, men inngår i parsell 5.  

Tabell 8-8 Delområder og verdi parsell 6 

Parsell 6 Kåringenkrysset-Djupfest 
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

6-1: Tankhaugen Naturpreget område Liten/Middels 

6-2: Kåringenkrysset- 
Kåringklubben 

Spredtbygd område Liten/Middels 
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6-3: Kåringklubben – Berg Spredtbygd område Middels/Stor 

6-4: Berg- Djupfesthamn Naturpreget område Middels 

6-5: Djupfesthamn Naturpreget område Middels/Stor 

 

Tabell 8-9 Delområder og verdi parsell 7 

Parsell 7 Djupfest-Fiskefjord 
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

7-1: Djupfest- Rødberget Naturpreget område Middels 
7-2: Fiskøya vest Spedbygd område Middels/Stor 
7-3: Ytre Fiskefjord Naturpreget område Middels  
7-4: Fiskefjorden* Spredtbygd område Liten/Middels 

*Delområdene 7-3: Ytre Fiskefjord og 7-4: Fiskefjorden ligger i Tjeldsund kommune,                       
men inngår i parsell 7.  

 

 
Figur 8-10 Verdikart Lødingen kommune 
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8.3.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 

Delområde 4-1 Austerdalen 
Delområdet strekker seg over kommunene Kvæfjord og Lødingen, og beskrivelsen av 
delområdet er lik for disse to kommunene.  

 
Figur 8-11 Delområde Austerdalen med Møysalen i bakgrunnen.                                            

Delområdet består av den karakteristiske U-dalen Austerdalen og strekker seg fra 
Gullesfjordbotn i vest til Kanstadbotn i øst.  Landskapet har en klar øst-vest retning, med 
bratte fjellsider i nord og sør og åpent opp mot Gullesfjordbotn og Kanstadbotn. Fjellsidene 
er slakere enn i de foregående delområdene og toppene er avrundede. Terrenget er 
småkupert og vegetasjonen strekker seg flere steder helt til topps. På nord- og sørsiden av 
dalen består terrenget av blokkmark. Enkelte større steiner har funnet vegen til dalbunnen. 
Dalbunnen er relativt flat med store sammenhengende myrområder. Vegetasjonsbildet 
består av løvskog, i hovedsak lav fjellbjørkeskog, men med enkelte innslag av granplantefelt. 
Midt på eidet går et vannskille, mot Kanstadbotn renner Austerdalselva og mot Gullesfjorden 
renner Seljebekken. Begge får tilførsel fra en rekke mindre fjellbekker på begge sider av 
delen. Eksisterende E10 ligger i randsonene mellom den flate dalbunnen og fjellsiden på 
nordsiden av dalen, og følger i stor grad landskapets mindre terrengformer. To 
høyspentledninger passerer gjennom området. Landskapet er vakkert, men typisk for 
regionen.  
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Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |---------▲---|--------------| Verdi      
 
Sårbarhet: Delområdet er lite eksponert men dalsidene av blokkmark har flere steder en 
helningsgrad som kan medføre store terrenginngrep i form av høye skjæringer. Delområdet 
har middels sårbarhet for nye store tekniske inngrep som for eksempel et vegtiltak 

Delområde 4-2: Kanstadbotn / 5-1: Kanstadbotn 

 
Figur 8-12 Store flate myrområder preger delområdet 

Kanstadbotn er en typisk U-dal med bratte dalsider og bred dalbunn. Terrenget er tydelig 
terrassert med klare referanser til siste istid. Dalsidene er kuperte, uten bart fjell.  
Vegetasjonsbildet består av lav bjørkeskog og fuktige gressmyrer. Høyere vegetasjon finnes i 
randsonen rundt myrene og bekkene, og oppover fjellsidene. Vegetasjonskorridorene gir det 
åpne landskapet struktur og inndeling i mindre rom. Store sammenhengende myrområder 
med innslag av bekker, elver og mindre vann preger området. Den verna Heggedalselva har 
sitt utløp innerst i Kanstadbotn. Heggedalselva er vernet med vernegrunnlag urørthet, og 
fremstår som et verdifullt landskapselement. Elva har erodert gjennom løsmassene og 
danner en meandrerende elveslette med kritthvite sandbanker ned til deltaet mot 
tidevannssonen. På sørsiden av dalen ligger et gårdsbruk med tilhørende innmark og en 
håndfull hytter. Eksisterende E10 ligger på sørsiden av de store myrene og krysser 
Heggedalselva der denne møter Austerdalselva. Delområdet er del av et større 
sammenhengende naturlandskap. Delområdet har visuelle kvaliteter som er mindre vanlige i 
regionen. 
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Figur 8-13 Austerdalselva og Heggedalselva 

Samlet verdivurdering: middels til stor verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |-----▲-----------|--------------| Verdi      
 
Sårbarhet: Delområdet har stor sårbarhet for nye store tekniske inngrep som for eksempel et 
vegtiltak. Det er Heggedalselva med tilhørende kantsone og de store sammenhengende 
myrområdene som gjør delområdet sårbart.  
 

Delområde 5-2: Fiskefjorden 
Delområdet ligger i Tjeldsund kommune og beskrives også under delområde 8-1 
Fiskefjorden. 
 
Skålformet landskapsrom innerst i Fiskefjorden, en avstikker fra Tjeldsundet. Delområdet har 
en markant geografisk avgrensing med bratte fjellsider på tre sider og åpner seg opp mot 
fjorden. Landskapets hovedformer er bratte og dramatiske, og stuper ned mot Fiskefjorden 
og fjordbotn. Den øverste delen av fjellsidene er preget av nakne flog og tydelige rasvifter. I 
de slakere partiene nærmere fjordbotn er steinurer og blokkmark dekket av et frodig 
skogsbelte. Fjordbotn er slakt skrående med mot Fiskefjorden. En rekke mindre elver slynger 
seg gjennom landskapet og danner ravinepregede elvedaler i morenedekket.  I nord og vest 
er delområdet preget av tett skog, mens landskapet i øst og sør mot fjorden består av en 
mosaikk av dyrkamark, spredt bebyggelse, mindre skogklynger og naust langs den naturlige 
strandlinjen. Fiskefjorden er i dag ubebodd, og husene benyttes somfritidsboliger. Både 
bebyggelsen og innmarka fremstår likevel som godt vedlikeholdt, og gjør landskapet variert 
og lesbart. Delområdet preges av flere store terrenginngrep og tekniske installasjoner. Flere 
grustak, både nedlagte og de som er i aktiv drift er godt synlige. Uttak av grus har endret 
landskapet i dalbotn, men man kan fortsatt se restene etter opprinnelig terreng. En 
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høyspentlinje passerer tvers gjennom delområdet. Dagens veg ligger tett opptil strandsonen 
og utgjør en fysisk og visuell 
 
Samlet verdivurdering: middels til liten. 
 Stor              Middels             Liten 
 |----------------|----▲---------- Verdi      
 

Delområde 6-1: Tankhaugen 
Delområdet omfatter landskapet fra Jermishamn til Kåringen kryss. Landskapsrommet er 
skålformet med en klar avgrensning av Lødingsaksla (457m) og Forrahaugen (172m) i 
bakkant og med svakt skrånende terreng med mot Tjeldsundet i front. Terrenget er kupert 
med mye fjell i dagen. Lav furuskog med innslag av bjørk dominerer vegetasjonsbildet. 
Tjeldsundet er et viktig landskapselement og Arendalselva renner ut i en elveos svært nær 
dagens veg.   Bebyggelsen består av spredte hytter. Dagens Rv85 ligger flere steder svært 
nær fjorden. Vegen følger i middels grad landskapets terrengformer, og ligger i tosidig 
skjæring flere steder. Delområdet er lite harmonisk og har visuelle kvaliteter som er 
dårligere enn det som er vanlig i regionen.  
 
Samlet verdivurdering: middels til liten. 
 Stor              Middels             Liten 
 |----------------|----▲---------- Verdi       
 
Sårbarhet: Delområdets sårbarhet er knyttet til den naturlige strandlinjen og elveosen. 

Delområde 6-2 Kåringenkrysset – Kåringklubben 
Delområdet stekker seg fra Kåringenkrysset i sør til Kåringklubben i nord, og omfatter den 
brede strandflaten mellom Tjeldsundet og høydedraget Storhaugen-Skarhaugen Kåringen 
kryss inngår i delområdet. Delområdets hovedformer er relativt som og avrundede, men med 
mye oppsprukket fjell i dagen. Nordover fra Kåringenkrysset faller terrenget ned mot 
strandflaten. Avstanden fra fjæresone er bred og terrenget er flatt. Storvollvatnet opptar 
store deler av strandflaten og utgjør sammen med flate myr- og jordbruksområder gulvet i 
delområdet. I tilknytning til vannet er det anlagt en minneplass til ære for de forulykkede i 
Kvitbjørnulykken i 1947. I området mellom Kåringen kryss og Storvollvatnet ligger flere 
lager- og næringsbygg, og i fjæresonen på sørsiden av dagens veg er det regulert og 
påbegynt et stort industriområde på sjøfylling. Dagens E10/Rv85 ligger i utkanten av 
delområdet, svært nært Tjeldsundet. Landskapet i delområdet er forringet av store tekniske 
inngrep. 
 
Samlet verdivurdering: middels til liten verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |----------------|---------▲-----| Verdi      
 
Sårbarhet: Delområdet har liten sårbarhet. 
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Delområde 6-3 Kåringklubben – Berg 
Delområdet strekker seg fra Kåringklubben i sør til Berg i nord, og omfatter et småskala 
landskap der jordbruks- og bebyggelseslandskapet er fremtredende. Strandflaten er bred og 
svært fliket med nes, holmer og klubber, og avstanden mellom fjord og fjellfot er stor. 
Landskapet har en liten skala med mindre koller og små terrengformer. Dette gjør den 
visuelle kontakten med fjorden varierende i de lavereliggende områdene. Vegetasjonsbildet 
er variert, og består av en blanding av skog, åpne myrer og jordbruksareal. På strandflaten 
og mellom kollene ligger åpne myrområder og jordbruksareal med beitemark og 
grasproduksjon. Dyrkamarka går helt ned i fjæresteinene, men områdene på nedsiden av 
dagens veg er i mindre bruk og består flere steder av blomsterenger. De åpne områdene 
rammes inn av kantvegetasjon av bjørk. På kollene og de bakenforliggende åsene er 
jordsmonnet tørt og preget av furu og lyngvegetasjon. Bebyggelsen bestående av mindre 
gårder og eneboliger ligger vekselvis i klynger eller som punktbebyggelse. Delområdet har 
en vakker kystlinje med snøhvit sand og en lang fjæresone som gjør vannet mellom holmene 
turkist. To elver, Slåttdalselva og Strandselva, krysser delområdet. Der elvene møter fjorden 
er det dannet tydelige elveoser. Jordbrukslandskap og bebyggelse finnes på begge sider av 
eksisterende E10, og vegen oppleves til en viss grad som en barriere. Eksisterende veg er 
flere steder trukket vekk fra sundet og følger landskapets retning og terrengformer. Ved 
avkjøringen til Breidablikk ligger et sidetak for løsmasser. Landskapet er variert og 
sammensatt med lave rolige terrengformer og en mosaikk av dyrkamark, bebyggelse og 
skogsklynger. En flikete kystlinje med nes, viker og holmer skaper rom og sekvenser.  
 

 
Figur 8-14 Dyrkamarka strekker seg ned til fjæra. 

Samlet verdivurdering: middels til stor verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |-----▲-----------|--------------| Verdi      
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Sårbarhet: Delområdets sårbarhet knyttet til det småkuperte landskapet og den buktende 
kystlinjen som har stor sårbarhet sett i forhold til et stort inngrep som en ny veg. Det er 
også knyttet en viss sårbarhet til bebyggelsen og jordbruksarealene.  

Delområde 6-4: Berg- Djupfesthamn 
Fra Berg skifter landskapet karakter. Fjellsidene blir svært sidebratte og går nærmest rett 
ned i sjøen. Strandlinjen er relativt rett, uten nes og holmer. Sandstrendene er borte og 
erstattet med rullesteiner. Fjellsidene har mye berg i dagen med innslag av rabbvegetasjon 
som mose og lyng. Furuskogen er fremtredende, men også her finnes det innslag av løvtrær 
som bjørk og osp. Dagens E10 ligger på en kunstig hylle i randsonen mellom fjellfot og 
fjord. Vegen er flere steder lagt ut over rullesteinstrendene, og sjøen kommer helt opp til 
veien. Landskapet innenfor delområdet skiller seg ut fra de andre delområdene, men den 
tørre vegetasjonen med mye furu er vanlig i Tjeldsundet.  
 
Samlet verdivurdering: middels til stor verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |--------------▲--|--------------| Verdi      
 
Sårbarhet: Det sidebratte terrenget og nærheten til sundet gir delområdet stor sårbarhet sett 
i forhold til et stort inngrep som en ny veg. 

Delområde 6-5: Djupfesthamn 
Delområdet omfatter strekningen Jektvika til Djupfest og omfatter det naturpregede 
landskapet i vika Djupfesthamn og inn Djupfestbotn. Området er avgrenset av grovkuperte 
åssider i nord og sør som Munkfjellet (207m), Tverrfjellet (220m) og Storhaugen (110,5m).  
Mot vest avgrenses delområdet visuelt av det lave eidet mellom Vedhøggan og Bjørnlia. 
Disse terrengformene, sammen med nesene Geitneset og Middagshaugen, definerer 
landskapsrommet. Terrenget er flere steder svært sidebratt med mye berg i dagen, og faller 
markant ned mot den flate dalbotn.  Bebyggelsen består av to mindre gårder, 
Skogneshaugen i dalbotn og Djupfest ved Middagshaugen. Vegetasjonsbildet preges av 
skrint jordsmonn og rasmark. På strandflaten finnes tett bjørkeskog med åpne partier av myr 
eller dyrkamark og tidligere dyrkamark. Oppover liene blir vegetasjonen noe mer glissen. 
Bukta Djupfesthamn har en karakteristisk og spesiell form. Eksisterende veg ligger på fylling 
på den smale bremmen mellom fjellfot og fjord, og følger i stor grad landskapets former og 
retninger.  
 

 
Figur 8-15 Djupfesthamn  
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Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor               Middels             Liten 
 |----------------▲--------------| Verdi      
 
Sårbarhet: Delområdets sårbarhet er knyttet til den halvlukkede bukta, og de naturlige 
nesene på hver side av denne. Delområdet har liten skala og middels til stor sårbarhet for 
nye inngrep som et vegtiltak vil medføre. 

Delområde 7-1: Djupfest – Rødberget 
Dette er et naturpreget område langs Tjeldsundet. Terrenget er kupert og middels bratt, fra 
Fiskøya blir fjellsidene gradvis brattere frem mot Rødberget. Landskapet oppleves som 
åpent, og fjelltoppene er godt synlig fra fjæresonen i motsetning til i Gullesfjorden. Lav 
bjørkeskog er dominerende med innslag av skinn jord og blokkmark, med spredt småfuru 
og tett lyngvegetasjon. Avstandene mellom fjære og fjellfot er avtagende, og eksisterende 
veg veksler mellom å ligge på den smale strandflaten, og på fylling, i eller svært tett opptil, 
strandsonen. Delområdet er kupert, og lave bergskjæringer er vanlig. Fjorden er et svært 
viktig og dominerende landskapselement. Fra delområdet er det godt utsyn over store deler 
av det mektige Tjeldsundet med omkringliggende fjelltopper. Det åpne sundet gjør også 
delområdet svært eksponert. Delområdets verdi er i stor grad knyttet til samspillet og 
kontrasten mellom det åpne sundet og de høyreiste dramatiske fjellene. Landskapet er 
vakkert, men vanlig i regionen.  
 

 
Figur 8-16 Furu og tørr lyngvegetasjon preger delområdet. 

Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |---------------▲-|--------------| Verdi      
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Sårbarhet: Delområdet er eksponert, men terrenget er kun stedvis sidebratt. Avstanden 
mellom fjære og fjellfot er avtagende, men fjæresonen er flere steder berørt av eksisterende 
veg. Området har middels sårbarhet for tekniske anlegg som for eksempel ny veg. 

Delområde 7-2: Fiskøya vest 
Halvøya Fiskøya skiller seg fra de andre delområdene i både innhold og form. Terrenget er 
flatt og småkupert, og øya har en svært buktende kystlinje. Terrengformene har liten skala, 
og står i kontrast til det omkringliggende storkalalandskapet. Delområdet avgrenses av 
eksisterende veg i vest og et lavereliggende høydedrag i øst. Området preges av 
jordbrukslandskap med spredt gårdsbebyggelse. Vegetasjonsbildet består av løvskog, åpne 
myrer og slåttemark. Eksisterende veg ligger på innsiden av halvøya og påvirker delområdet i 
liten grad.  
Samlet verdivurdering: middels til stor verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |-----▲-----------|--------------| Verdi      
Sårbarhet: Boligbebyggelsen og dyrkamarka har middels sårbarhet for nye tekniske inngrep 
som for eksempel en ny veg.   

Delområde 7-3: Ytre Fiskefjorden  

 
Figur 8-17 Delområde Ytre Fiskefjorden sett fra nord mot sør.                                                                 Foto: Ida Bolin 

Delområdet strekker seg over kommunene Lødingen og Tjeldsund, og beskrivelsen av 
delområdet er lik for disse to kommunene.  
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Delområdet omfatter landskapet på begge sider av Fiskefjorden. Landskapsrommet oppleves 
som lukket og er visuelt avgrenset av høye fjell og fjellrygger på begge sider. Delområdet 
har en klar nord-sør-retning. Fjellsidene er bratte, og går for det meste rett ned i fjorden. 
Høye flog og synlige rasvifter preger de øvre delen av liene. Nærmere fjorden finnes områder 
med blokkmark og rasmark. Vegetasjonsbildet er preget av skrinn jord og blokkmark med 
løvskog, hovedsakelig bjørk med innslag av selje. Mindre felt med gran skaper variasjon.  
Vegetasjonsbeltet strekker seg langt oppover liene, men skogsvegetasjonen avtar gradvis. 
Fiskefjorden er et viktig landskapselement og den visuelle kontakten med fjorden er god i 
hele delområdet. Bebyggelsen er lokalisert på vestsiden av fjorden, men husene er få og 
ligger spredt. Eksisterende veg ligger svært nært fjorden og veksler mellom å ligge på den 
svært smale bremmen mellom fjellfot og fjæresone, og å ligge på fylling ut i fjorden. 
Avstanden mellom fjord og veg er størst på vestsiden. Dagens veg er smal og har en nøktern 
standard som tar hensyn til terrengformer og følger landskapets retning. Landskapet har 
visuelle kvaliteter som er vanlige i regionen.  
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |----------------▲--------------| Verdi      
 
Sårbarhet: Delområdet er svært sidebratt og eksponert, og har middels til stor sårbarhet for 
nye store terrenginngrep som en veg.  
 

Delområde 7-4: Fiskefjorden 
Delområdet ligger i Tjeldsund kommune og beskrives også under delområde 8-1 
Fiskefjorden. 
 
Skålformet landskapsrom innerst i Fiskefjorden, en avstikker fra Tjeldsundet. Delområdet har 
en markant geografisk avgrensing med bratte fjellsider på tre sider og åpner seg   mot 
fjorden. Landskapets hovedformer er bratte og dramatiske, og stuper ned mot Fiskefjorden 
og fjordbotnen. Den øverste delen av fjellsidene er preget av nakne flog og tydelige rasvifter. 
I de slakere partiene nærmere fjordbotnen er steinurer og blokkmark dekket av et frodig 
skogsbelte. Fjordbotnen er slakt skrånende med mot Fiskefjorden. En rekke mindre elver 
slynger seg gjennom landskapet og danner ravinepregede elvedaler i morenedekket.  I nord 
og vest er delområdet preget av tett skog, mens landskapet i øst og sør mot fjorden består 
av en mosaikk av dyrkamark, spredt bebyggelse, mindre skogklynger og naust langs den 
naturlige strandlinjen. Fiskefjorden er i dag ubebodd, og husene benyttes som fritidsboliger. 
Både bebyggelsen og innmarka fremstår likevel som godt vedlikeholdt, og gjør landskapet 
variert og lesbart. Delområdet preges av flere store terrenginngrep og tekniske 
installasjoner. Flere grustak, både nedlagte og i aktiv drift er godt synlige. Uttak av grus har 
endret landskapet i dalbotn, men man kan fortsatt se restene etter opprinnelig terreng. En 
høyspentlinje passerer tvers gjennom delområdet. Dagens veg ligger tett opptil strandsonen 
og utgjør en fysisk og visuell barriere. 
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Samlet verdivurdering: Middels til liten verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |----------------|--------▲--------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdets sårbarhet knytter seg til elvene Daleelva, Kjerringelva og Oselva, 
med tilhørende kantvegetasjon, den naturlige strandsonen og til bebyggelse- og 
kulturlandskapet.  

8.3.2 Virkninger av tiltaket 

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

Innenfor parsell 4 er det planlagt en rekke mindre riggområder i tilknytning til de nye broen. 
Deponiene er lagt på steder kun gir konsekvenser i anleggsperioden så fremt områdene 
settes i stand med god terrengbearbeiding og revegetering.  

For parsell 6 og 7 er det ikke avsatt riggområder.  

Tiltak på avlastet veg 
Tiltak på avlastet veg i Lødingen kommune har ingen kjente konsekvenser for tema 
landskapsbilde. 

Driftsfase 
Det er de permanente virkingene av vegtiltaket som vurderes. Det vil si hvordan vegen med 
tilhørende sideareal fremstår i landskapet etter revegetering, beplantning og ferdig 
opparbeidede rasteplasser, kollektivknutepunkt etc.  

Delområde 4-1: Austerdalen 
De første 400 meterne etter fylkesgrensen går vegen i nytt terreng på oversiden av dagens 
veg. Her blir vegen liggende i overgangssonen mellom fjellside og dalbunn, og vegen følger 
landskapets retning og terrengformer. Videre nedover mot Kanstadbotn følger ny veg 
eksisterende trasé, og eksisterende terrenginngrep som fyllinger og skjæringer forsterkes 
som følge av standardheving og kurvaturutbedringer. Sammenkobling mellom ny trasé og 
eksisterende trasé, samt endringer i vertikalkurvatur, gjør at vegen periodevis ligger noe 
høyt i terrenget og er i korte partier noe dårlig forankret i landskapet. 

Innenfor delområdet skal det etableres et stort permanent massedeponi D7. Eksisterende 
veg trase inngår i deponiområdet. Deponiets størrelse gjør det godt synlig i landskapet, men 
området er egnet både med tanke på tilpasning til eksisterende terrengformer og mulighet 
for revegetering. Omfang er vurdert til liten til middels negativ 

 
Stort neg.  Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.   Middels pos.   Stort pos. 
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 |---------|---------▲---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til liten til middels negativt. Dette gir liten/middels negativ konsekvens (-/--). 

Delområde 4-2: Kanstadbotn 
Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé som eksisterende veg, og innebærer 
derfor ikke noe nytt inngrep i landskapet. Økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende 
inngrep som fyllinger og skjæringer. Videre vil breddeutvidelse og endringer i kurvatur gjøre 
vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Over Heggedalselva skal det etableres to ny 
permanente bruer. Dagens bru rives i anleggsperioden. I tilknytning til tunnelpåhugget 
anlegges kryss i flere plan med adkomstveg til eksisterende veg og hyttebebyggelse, samt 
lokalt kollektivknutepunkt og snuplass. Kryssområdet er arealkrevende, men ligger relativt 
lavt i terrenget, og er delvis skjult av vegetasjon og terreng. Fra Kanstadbotn går vegen i 
tunnel til Fiskefjorden. Ved påhugg L anlegges 30 meter portal fram til slutt bergskjæring og 
terrenget tilbakeføres over portalen.  

Innenfor delområdet skal det etableres et stort permanent massedeponi D9. Deponiets 
størrelse gjør det godt synlig i landskapet, men området er egnet både med tanke på 
eksisterende terrengformer og mulighet for revegetering. Det er imidlertid viktig at deponiet 
gis en utforming som harmonerer med omkringliggende terrengformer og integreres i 
landskapet.  
Stort neg.   Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.   Middels pos.   Stort pos. 
 |--------|-----▲----|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi, og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels negativt. Dette gir middels til stor negativ konsekvens (--/---). 
 

Tabell 8-10. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 4 Grense Lødingen-Kanstadbotn 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

4-1: Austerdalen Middels Liten/Middels 
negativt  

Middels (--)  

4-2: Kanstadbotn Middels/Stor Middels 
negativt 

Middels/Stor  
(--/---) 

 

Samlet konsekvens vegparsell 4 Middels til stor 
(--/---) 

 

 

Delområde 5-1: Kanstadbotn 
Delområdet Kanstadbotn berøres av tunnelpåhugg L. Påhuggsområdet ligger lite eksponert 
og det er planlagt tilbakefylling over tunnelportalenen. Området i overkant av påhuggene 
renskes i anleggsperioden, og dette vil gi noen mindre sår i landskapet. 
 
   Stort neg.  Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.   Middels pos.   Stort pos. 
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 |---------|---------|-----▲----|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til lite negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--). 
 

Delområde 5-2: Fiskefjorden 
Delområdet Fiskefjorden berøres av tunnelpåhugg P. Påhuggsområdet ligger lite eksponert 
og det er planlagt tilbakefylling over tunnelportalenen. Området i overkant av påhuggene 
renskes i anleggsperioden, og dette vil gi noen mindre sår i landskapet.  
Stort neg.  Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.   Middels pos.   Stort pos. 
 |---------|---------|-----▲----|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til lite negativt. Dette gir liten negativ konsekvens (-). 
 
Tabell 8-6: Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 5 Tunnel Kanstadbotn-Fiskefjord 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

5-1: Kanstadbotn Middels/Stor Lite Liten/Middels 
(-/--) 

 

5-2: Fiskefjorden Liten/Middels Lite Liten (-)  
Samlet konsekvens vegparsell 5 Lite/Middels 

(-/--) 
Parsellene er inndelt 
slik at selve 
påhugget ligger i 
parsell 5 mens 
forskjæringer og 
portal ligger i 
parsell 4 og 8. En 
vurdering av kun 
påhuggsflaten gir 
kunstig lavt 
omfang/konsekvens 
for det samlede 
tunneltiltaket.  

 

Delområde 6-1: Tankhaugen 
Eksisterende veg breddeutvides og flyttes stedvis noe nærmere sundet for å utbedre 
kurvaturen. Som følge av kurvaturkrav blir vegen liggende i direkte berøring med fjæresonen 
og elveosen nedenfor Nyheim. Ved Tankhaugen skal det etableres nytt og arealkrevende 
kryss mot Kåringen. Første del av strekningen blir liggende i tosidig skjæring før vegen 
løftes på fylling over myrområdene og bebyggelsen på Nyheim. Fra kryssområdet blir ny og 
gammel veg liggende parallelt. Tiltaket blir svært dominerende i det relativt flate og lukkede 
landskapsrommet, og vil stedvis være dårlig tilpasset landskapets former og elementer  
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Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|--▲-------|--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--) 
 

Delområde 6-2: Kåringkrysset-Kåringklubben 
Eksisterende trasé har dårlig kurvatur, og både horisontal og vertikalkurvatur utbedres. 
Dette betyr i praksis en helt ny veg parallelt med eksisterende. Ved dagens kryss mot 
Kåringen blir de to nye vegene liggende parallelt men i ulik høyde, og det vil bli høye 
eksponerte bergskjæringer. Frem til Kåringklubben blir vegen liggende i samme trasé som 
dagens veg, men økt standard vil forsterke eksisterende inngrep som fyllinger og 
skjæringer, og vegens barriereeffekt øker som følge av breddeutvidelsen. Det nye vegtiltaket 
gir et stort nytt inngrep i landskapet, samtidig som det forsterker eksisterende inngrep. 
Tiltaket er vil stedvis være dårlig forankret i landskapets mindre terrengformer. 
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|--▲-------|--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--) 
 

Delområde 6-3: Kåringklubben – Berg 
Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé som eksisterende veg, og innebærer 
derfor ikke noe nytt inngrep i landskapet. Økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende 
inngrep som fyllinger og skjæringer, og breddeutvidelse og kurvaturutbedring vil gjøre 
vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Vegens barrierevirkning øker. Det etableres 
ny bru over Slåttdalselva, og dagens bru beholdes som lokalveg. Fra brua og nordover skal 
det etableres ca. 350 meter gang- og sykkelveg parallelt med vegen. Terrenget her er flatt, 
og tiltaket vil ha liten påvirkning på landskapet.  

 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------|----▲----|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til lite negativt. Dette gir liten negativ konsekvens (-) 

Delområde 6-4: Berg- Djupfesthamn 
Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé som eksisterende veg, og innebærer 
derfor ikke noe nytt inngrep i landskapet. Økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende 
inngrep som fyllinger og skjæringer, og breddeutvidelse og kurvaturutbedring vil gjøre 
vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Vegens barrierevirkning øker. Den nye 
vegen gir stedvis økt nærføring til fjorden, og eksisterende vegetasjonsbelte mellom veg og 
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fjord berøres av tiltaket. Strekningen ligger eksponert til langs Tjeldsundet, men etter 
revegetering av sidearealene vil tiltaket trolig ha liten fjernvirkning.  
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------|----▲----|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite negativt. Dette gir ubetydelig konsekvens (0). 

Delområde 6- 5: Djupfesthamn 
Over Djupfestham skal det etableres en 350 meter lang bro. Broen er buet og følger formen 
på bukta, men etablering av en rekke bropilarer vil stenge av bukta både visuelt og fysisk, og 
redusere buktas verdi som landskapselement.  
 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg. 0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |--------|--▲------|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels negativt. Dette gir middels til stor negativ konsekvens (--/---). 
 
 
Tabell 8-7: Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 6 Kåringenkrysset-Djupfest 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

6-1: Tankhaugen Liten/Middels Middels Liten/middels 
negativ (-/--) 

 

6-2: Kåringkrysset-
Kåringklubben 

Liten/Middels Middels Liten/middels 
negativ (-/--) 

 

6-3: Kåringklubben 
- Berg  

Middels/stor Liten Liten negativ  
(-) 

 

6-4: Berg- 
Djupfesthamn 

Middels Liten Ubetydelig  
(0) 

 

6- 5: Djupfesthamn Middels Middels Middels 
negativ  

(--) 

 

Samlet konsekvens vegparsell 6 Liten/Middels 
negativ (-/--) 

 

 

Delområde 7-1: Djupfest-Rødberget 
Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé som eksisterende veg, og innebærer 
derfor ikke noe nytt inngrep i landskapet. Økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende 
inngrep som fyllinger og skjæringer, og breddeutvidelse og kurvaturutbedring vil gjøre 
vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Vegens barrierevirkning øker. Tiltaket gir 
økt nærføring til fjorden, og enkelte steder går fyllingene helt ned i fjæresonen. Dette har 
imidlertid liten påvirkning på landskapskarakteren i delområdet. 
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Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------|--▲------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite negativt. Dette gir ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) 
 

Delområde 7-2: Fiskøya vest 
Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé som eksisterende veg, og innebærer 
derfor ikke noe nytt inngrep i landskapet. Økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende 
inngrep som fyllinger og skjæringer, og breddeutvidelse og kurvaturutbedring vil gjøre 
vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Vegens barrierevirkning øker. 
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------|----▲----|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til lite negativt. Dette gir liten negativ konsekvens (-) 
 

Delområde 7-3: Ytre Fiskefjord 
Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé som eksisterende veg, eller ligger 
parallelt med denne. Tiltaket innebærer derfor ikke noe inngrep i uberørt landskap. Økt 
standard vil imidlertid forsterke eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer, og 
breddeutvidelse og kurvaturutbedring vil gjøre vegen stivere og mer dominerende i 
landskapet. Nærføringen til fjorden øker som følge av parallelforskyvningen. Vest for 
Kobbeneset skal det etableres en ny skredvoll. Vollen tar hensyn til landskapets retning og 
former, og vil ikke påvirke landskapskarakteren i delområdet. 
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------|----▲----|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite negativt. Dette gir liten negativ til ubetydelig konsekvens (-/0) 
 

Delområde 7-4: Fiskefjorden  
Vegen blir liggende på en naturlig terrenghylle på oversiden av dagens veg, og krysser 
Daleelva på ny bru oppstrøms dagens bru. Både vegen og broa dra nytte av terrengets 
former og stigning. Broa får en lengde på ca. 100 meter og landkarene er trukket godt 
tilbake for å bevare buffersonen mot elva. Tiltaket vil stort sett være forankret i stedets 
former og elementer og vil stort sett så i et harmonisk forhold til omgivelsene.  
Innenfor delområdet skal det etableres et permanent sjødeponi D11, og det er viktig at 
utskipningsrampen gis en utforming tilpasset strandsonen og de eksisterende 
terrengformer. Selve sjødeponiet fyller hele Fiskefjorden og masser deponert på de grunne 
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områdene vil være svært synlig fra omkringliggende områder. Tiltaket vil være dårlig 
forankret i landskapets former og elementer og utformingen er dårlig tilpasset omgivelsene.   
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------▲---------|--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi, og omfanget av tiltaket er 
vurdert til lite til middels negativt. Dette gir liten negativ konsekvens (-) 
 
Tabell 8-8: Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 7 Djupfest-Fiskefjord 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

7-1: Djupfest-
Rødberget 

Middels Lite negativt Liten negativ/ 
Ubetydelig  

(-/0) 

 

7-2: Fiskøya vest Middels/Stor Lite negativt Liten negativ 
 (-) 

 

7-3: Ytre Fiskefjord Middels Lite negativt Liten negativ/ 
Ubetydelig  

(-/0) 

 

7-4: Fiskefjorden  Liten/Middels Stort nagativt Middels 
negativ 

(--) 

 

Samlet konsekvens vegparsell 7 LiMiddels 
negativ 

(--) 

 

 

Samlet konsekvens Lødingen  
Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Lødingen kommune er vurdert til middels 
negativ (--) for landskapsbildet. Alternativet følger i stor grad eksisterende trasé, men vil 
forsterke eksisterende terrenginngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelsen og 
kurvaturutbedringene vil gjøre vegen stiver og mer dominerende i landskapet. Den nye 
veglinjen vil ha størst negativ konsekvens for parsell 4, og da spesielt for delområde 4-2 
Kanstadbotn. Over den verna Heggedalselva skal det anlegges to nye bruer. Bruene blir 
liggende svært tett. I tilknytning til tunnelpåhugg L anlegges kryss i flere plan med 
adkomstveg til eksisterende veg og hyttebebyggelse samt lokalt kollektivknutepunkt og 
snuplass. Kryssområdet er arealkrevende men ligger relativt lavt i terrenget og er delvis skult 
av vegetasjon og terreng. Det nye vegtiltaket vil likevel endre landskapskarakteren i 
delområdet noe. I parsell 6, i området mellom nytt og gammelt kryss mot Kåringen er det 
planlagt store terrenginngrep, delområde 6-1 og 6-2. Her vil det nye vegtiltaket være dårlig 
tilpasset landskapets steder og former, og vil bli svært dominerende. Delområdenes lave 
verdi gjør at konsekvensen likevel ikke blir større enn liten til middels negativ.  
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Tabell 8-11. Samlet konsekvens i Lødingen for fagtema Landskap 

Konsekvens fagtema landskap Alternativ 0 Ny trasé  
Lødingen vegparsell 4 0 --/--- 
Lødingen vegparsell 5 0 -/-- 
Lødingen vegparsell 6 0 -- 
Lødingen vegparsell 7 0 -- 
Samlet konsekvens Lødingen 0 -- 

 

8.3.3 Forslag til avbøtende tiltak 

Anleggsfase: 
• Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal en det som er nødvendig. 

Naturtypelokaliteter, kulturminner og terrengformer/vegetasjon som skal bevares bør 
framgå av rigg- og marksikringsplan. Det utarbeides stikningsdata slik at lokalitetene 
kan sikres med sperrebånd/anleggsgjerde.  

• Unngå mellomlagring av masser i sidebratt terreng – smalt anleggsbelt 

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

• Unngå skader på høyere vegetasjon. 

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

• Anleggsveger skal framgå av rigg- og marksikringsplan, og anlegges slik at de ikke 
gir permanente terrenginngrep. Dette er avgjørende for permanent omfang  

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

 Driftsfase: 

• Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen gir forslag til løsninger og 
tiltak for å sikre et godt veganlegg. 

• Utarbeide kontraktsfestet rigg- og marksikringsplan og planlegge 
massehåndteringen i tråd med prinsippene for Natur og Dyrket/ tidligere dyrket mark 
i formingsveilederen kap. 4.4. 

•  For å sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer, bør utsatte deler av 
skråningen plastres med sprengtstein før skråningen kles med vegetasjonsdekke/ 
aktuell jord. Høye løsmasseskjæringer kan legges med helning 1:1,5 for å redusere 
inngrepet. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til formingsveilederen. Kan 
redusere omfanget 



88 
 

• Ved tosidig bergskjæring bør den ene skalken sprenges vekk og terrenget legges 
med skjæring/fylling som er tilpasset det omkringliggende terrenget. - Vil redusere 
omfanget. 

• Reetablering av strandsone og randvegetasjon. Dette vil reduser omfanget av tiltaket.  

• Delområde 6-1 og 6-2: Den nye bergskjæringen mellom de to nye vegen fra Nyheim 
og nordover bør sprenges ned og restarealet mellom vegene slakes ut og 
revegeteres. Dette vil redusere omfanget. 

• Delområde 7-2: Arealet mellom ny sjøfylling i Forvika og dagens veg fylles opp og 
nytt terreng gis en utforming som er tilpasset landskapets mindre former. Områdene 
revegeteres på lik linje med annet sideareal. –Vil redusere omfanget 

• Arealet mellom nye sjøfyllinger og dagens veg fylles opp og nytt terreng gis en 
utforming som er tilpasset landskapets mindre former. Områdene revegeteres på lik 
linje med annet sideareal. Dette vil redusere omfanget  

• Optimalisering av veglinja for å redusere omfanget av fyllinger og skjæringer, samt gi 
vegtiltaket større forankring i omkringliggende terreng 

• Sidearealene bør revegeteres parallelt med at vegkroppen ferdigstilles.   

• Deponering av overskuddsmasser i bør som hovedregel skje i tilknytning til veglinja, 
som utslaking av sideareal eller oppfylling av restareal. For deponiene som ikke 
ligger langs veglinja bør form og høyde ha utgangspunkt i eksisterende 
terrengformer og forsterke eller fremheve disse. Deponering i myr og dyrkamark bør 
unngås 

• Utarbeide egne planer for massedeponiene som viser terrengutforming, høyder, snitt 
gjennom deponi og avrenning i tråd med prinsipper for utforming av deponi i 
formingsveilederen kap. 4.8 Massehåndtering –Deponi. Avgjørende for permanent 
omfang. 

• Sjødeponi i Fiskefjorden bør begrenses og deponering bør kun tillates i dypere 
områder av fjorden slik at massedeponiet ikke er synlig ved fjære sjø. Avgjørende for 
permanent omfang.  

 

8.4 Tjeldsund kommune 
Tjeldsund kommune er delt i 2 parseller: 

• Parsell 8 Grense Fiskefjord-Kongsvik 
• Parsell 9 Kongsvik-Hårvika 

 
Utredningsområdet i Tjeldsund kommune strekker seg fra Fiskefjorden til Hårberget og 
inngår i et storskala fjordlandskap som strekker seg på begge sider av Tjeldsundet. Fjorden 
og de omkringliggende fjellene utgjør gulv og vegger i en rekke små og store landskapsrom 
som er et resultat av Tjeldsundets buktende strandlinje.  Terrenget er stedvis sterkt sidebratt 
med og bare en smal strandflate skiller fjellene fra fjorden. Inne i vikene er landskapet 
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roligere med en større strandflate. Frodige daler som Sørdalen og Norddalen i Fiskefjord og 
Kongsvikdalen, Øverdalen og Håkadalen i Kongsvik gir landskapet mangfold og variasjon. 
Bebyggelsen ligger stort sett konsentrert i mindre bygder og tettsteder nært fjorden. 
Landskapet i de bebygde områdene fremstår som en mosaikk av dyrka mark, spredt 
gårdsbebyggelse og boligfelt. I fjæresonen ligger de karakteristiske røde naustene på 
rekke.  Mellom bygdene dominerer skogkledte lier.  
 
Landskapet har stedvis lav tåleevne for nye inngrep. Dette skyldes i stor grad de 
topografiske forholdene som gjør landskapet innenfor parsellen svært eksponert.  
 
 
Tabell 8-12 -8: Delområder og verdi parsell 8 

Parsell 8 Grense Fiskefjord-Kongsvik 
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

8-1 Ytre Fiskefjord Naturpreget område Middels 
8-2: Fiskefjorden Spredtbygd område Liten/Middels 
8-3: Kongsvikdalen  Naturpreget område Middels 
8-4: Steinbakkmyra  Naturpreget område Middels 

 
 
Tabell 8-9: Delområder og verdi parsell 9 

Parsell 9 Kongsvik-Hårvika 
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

9-1: Steinbakkmyra Naturpreget område Middels 
9-2: Ulvik- Hårberget Spredtbygd område Middels/Stor 
9-3: Hårvikhalsen nedre Naturpreget område Liten/Middels 
9-4: Hårvikhalsen  Naturpreget område Middels/Stor 
9-5: Hårberget Naturpreget område Middels/Stor 
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Figur 8-18 Verdikart Tjeldsund kommune 
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8.4.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 

Delområde 8-1: Ytre Fiskefjord 
Delområdet strekker seg over kommunene Lødingen og Tjeldsund, og beskrivelsen av 
delområdet er lik for disse to kommunene.  
 
Delområdet omfatter landskapet på begge sider av Fiskefjorden. Landskapsrommet oppleves 
som lukket og er visuelt avgrenset av høye fjell og fjellrygger på begge sider. Delområdet 
har en klar nord-sør-retning. Fjellsidene er bratte, og går for det meste rett ned i fjorden. 
Høye flog og synlige rasvifter preger de øvre delen av liene. Nærmere fjorden finnes områder 
med blokkmark og rasmark. Vegetasjonsbildet er preget av skrinn jord og blokkmark med 
løvskog, hovedsakelig bjørk med innslag av selje. Mindre felt med gran skaper variasjon.  
Vegetasjonsbeltet strekker seg langt oppover liene, men skogsvegetasjonen avtar gradvis. 
Fiskefjorden er et viktig landskapselement og den visuelle kontakten med fjorden er god i 
hele delområdet. Bebyggelsen er lokalisert på vestsiden av fjorden, men husene er få og 
ligger spredt. Eksisterende veg ligger svært nært fjorden og veksler mellom å ligge på den 
svært smale bremmen mellom fjellfot og fjæresone, og å ligge på fylling ut i fjorden. 
Avstanden mellom fjord og veg er størst på vestsiden. Dagens veg er smal og har en nøktern 
standard som tar hensyn til terrengformer og følger landskapets retning. Landskapet har 
visuelle kvaliteter som er vanlige i regionen.  

 
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |----------------▲--------------| Verdi      
 
Sårbarhet: Delområdet er svært sidebratt og eksponert, og har middels til stor sårbarhet for 
nye store terrenginngrep som en veg.  
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Delområde 8-2:Fiskefjorden  
Delområdet strekker seg over kommunene Lødingen og Tjeldsund, og beskrivelsen av 
delområdet er lik for disse to kommunene.  
 
Skålformet landskapsrom innerst i Fiskefjorden, en avstikker fra Tjeldsundet. Delområdet har 
en markant geografisk avgrensing med bratte fjellsider på tre sider, og åpner seg mot 
fjorden. Landskapets hovedformer er bratte og dramatiske, og stuper ned mot Fiskefjorden 
og fjordbotn. Den øverste delen av fjellsidene er preget av nakne flog og tydelige rasvifter. I 
de slakere partiene nærmere fjordbotn er steinurer og blokkmark dekket av et frodig 
skogsbelte. Fjordbotn er slakt skrående med mot Fiskefjorden. En rekke mindre elver slynger 
seg gjennom landskapet og danner ravinepregede elvedaler i morenedekket.  I nord og vest 
er delområdet preget av tett skog mens landskapet i øst og sør mot fjorden består av en 
mosaikk av dyrkamark, spredt bebyggelse, mindre skogklynger og naust langs den naturlige 
strandlinjen. Fiskefjorden er i dag ubebodd, og husene benyttes til fritidsboliger. Både 
bebyggelsen og innmarka fremstår likevel som godt vedlikeholdt, og gjør landskapet variert 
og lesbart. Delområdet preges av flere store terrenginngrep og tekniske installasjoner. Flere 
grustak, både nedlagte og i aktiv drift, er godt synlige. Uttak av grus har endret landskapet i 
dalbotn, men man kan fortsatt se restene etter opprinnelig terreng. En høyspentlinje 
passerer tvers gjennom delområdet. Dagens veg ligger tett opptil strandsonen og utgjør en 
fysisk og visuell barriere mellom bebyggelsen og fjorden.  Store terrenginngrep trekker 
verdien ned. 

 
Figur 8-19 Delområde Fiskefjorden                                                                                                                      
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Figur 8-20: Store massetak preger delområdet og påvirker landskapsverdien negativt  

Samlet verdivurdering: Middels til liten verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |----------------|--------▲--------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdets sårbarhet knytter seg til elvene Dalelva, Kjerringelva og Oselva med 
tilhørende kantvegetasjon, den naturlige strandsonen og til bebyggelse- og 
kulturlandskapet.  
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Delområde 8-3: Øverdalen 

 
Figur 8-21 Øverdalen  

Landskapsområde Øverdalen er naturpreget med lite teknisk infrastruktur. Området inngår 
som del av den store U-dalen Kongsvikdalen, og avgrenses markant av Kongsviktind(977m) i 
øst og Stakksvollfjellet(516m) i vest. Dalsidene er frodige og grønne med enkelte innslag av 
mindre ur- og rasområder. Små hengende daler som Finngamholla og Kvitskreholla samt 
markante skar som Ivarskaret bryter opp dalsidene på begge sider av delområdet. I nord og 
sør oppleves landskapsrommet som åpent og har en mer diffus avgrensing av mindre 
skogkledte terrengformer av både morenemasser og fast fjell. Landskapsrommet defineres 
av en markant nord-sør-retning som forsterkes ytterligere av den meandrerende 
Kongsvikelva. Selve elveløpet er lite eksponert, men de bratte og dype elveskråningene gjør 
likevel Kongsvikelva til et dominerende landskapselement. Vegetasjonen er en blanding av 
løvskog dominert av bjørk, men med innslag av plantefelt med grantrær. Store åpne 
myrområder finnes i hele delområdet, og danner et relativt flatt «gulv» i delområdet. 
Skogsbilveier og lysløyper følger landskapets nord-sør-retning, og fremstår som godt 
integrert og tilpasset områdets terrengformer og skala. Høyspentlinjen fra Fiskefjorden 
krysser delområdet på skrå. Delområde Øverdalen er del av et større sammenhengende 
naturområde, og preges av tett vegetasjon og åpne myrområder. Dette sammen med den 
store kontrasten mellom det flate gulvet i dalbunnen, de bratte fjellsidene og dype raviner 
skåret ut av Kongsvikelva, gir spenning og variasjon til landskapsrommet. Landskapet 
fremstår med vanlige gode visuelle kvaliteter som er typisk for regionen.  
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 
 Stor              Middels             Liten 
 |----------------▲-----------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
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Sårbarhet: Delområdet har et relativt flatt terreng og er lite eksponert, og har middels 
sårbarhet for nye tekniske inngrep som et vegtiltak. Det finnes likevel mindre områder med 
stor sårbarhet. Dette gjelder Kongsvikelva med tilhørende kantvegetasjon.  

Delområde 8-4 / 9-1 Steinbakkmyra 

 
Figur 8-22 Steinbakkmyra  

Naturpreget område med svært få tekniske installasjoner. Delområdet består i hovedsak av 
store åpne myrområder avgrenset av fjellene Kongsviktind (977m) og Ulvikfjellet(370m) i 
nord og øst, og bebyggelsen i Kongsvik og Ulvik i sør og vest. Terrenget på myrene er 
småkupert og til dels terrassert. Vegetasjon består av bjørkeskog med innslag av 
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granplantefelt oppover liene og mellom myrpartiene. På myrene finnes innslag av tørre 
rabber med diverse lyngarter og skogsvegetasjon. Deler av myrene er svært fuktige, og 
nedenfor Ulvikaksla finnes flere små myrdammer. Ulvikelva ligger i foten av aksla og har sitt 
utløp i Ulvik.  Delområdet ligger i utkanten av et større sammenhengende naturområde. 
Landskapet er vanlig i regionen og har lite variasjon.  
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |----------------▲-----------------| Verdi    
                                                                                                                                                                              
Sårbarhet: Delområdet har relativt et flatt terreng og lite eksponert terreng, og er del av et 
storskala landskap som har god evne til å absorbere ulike terrenginngrep. Delområdet har 
liten til middels sårbarhet for veginngrep.  

Delområde 9-2: Ulvik – Hårberget 

 
Figur 8-23 Grønne enger ned mot Tjeldsundet i Hårvika                                                                               

Område i spredtbygde strøk der kulturlandskapet er fremtredende. Delområdet inngår som 
del av storskalalandskapet Tjeldsundet, og består i hovedsak av dyrkamark og tidligere 
dyrka mark som skråner med mot Tjeldsundet med bratte lier på oversiden. 
Landskapsrommet er langstrakt med en klar nord-sør-retning, og avgrenses av Ulvikfjellet i 
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øst og Hårberget i vest. Den bratte fjellsiden opp mot Sætertind definerer delområdet mot 
nord. I sør har delområdet en åpen avgrensing mot Tjeldsundet. Strandflaten er smal og 
bratt, og avstanden mellom fjæresone og fjellfot er kort. Mot Hårberget blir strandflaten 
bredere og terrenget flater ut. Vegetasjonen består i stor grad av løvskog, i hovedsak bjørk, 
med innslag av regionens typiske granplantefelt og åpne gressletter. I de bratte liene er 
skogen tett og sammenhengende, mens man nede mellom bebyggelsen finner en mer åpen 
kant- og randvegetasjon. Denne vegetasjonen følger ofte eiendomsgrenser, bekker og 
grøfter langs dyrkamark, og bidrar til sekvenser og mindre romforløp innad i delområdet. 
Kulturlandskapet mellom bebyggelsen består av både fulldyrka mark, og delvis gjengrodd 
beitemark med rik blomstring sommerstid. På den smale strandflaten mellom Tjeldsundet og 
fjellene ligger tettstedene Sæter og Hårvik. Bebyggelsen bestående av eneboliger og mindre 
gårder ligger tett opp til E10 på begge sider av vegen. Nede langs Tjeldsundet ligger små 
røde naust. I den bratte lia over bebyggelsen går flere høyspentledninger. Fra hele 
delområdet er det utsyn over store deler av Tjeldsundet og Tjeldøya på andre siden av 
sundet.  
  
Delområdets verdi er i stor grad knyttet til kontrasten og samspillet mellom det blanke 
sundet med urørt strandlinje, åpent kulturlandskap og stupbratte fjellsider. Landskapet 
oppleves dramatisk, men likevel harmonisk. Deler av innmarka er ikke i drift, men innehar 
likevel visuelle kvaliteter som beriker delområdet. Bygdene deles i to av dagens E10, og 
vegen en fysisk og visuell barriere.   
 
Samlet verdivurdering: Middels til stor verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |---------▲-------|-----------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdets har stor sårbarhet for større tekniske inngrep som for eksempel 
vegtiltak. Dette begrunnes i det svært sidebratte og eksponerte terrenget og den urørte 
fjæresonen.  Det vil også være stor sårbarhet knyttet til bebyggelsen og landbruksområdene.  

Delområde 9-3: Hårvikhalsen Nedre 
Naturpreget område med store terrenginngrep og tekniske installasjoner. Delområdet ligger 
i foten av Hårberget på et platå over bygda Hårvik. I nord, øst og vest avgrenses området av 
terrengformasjoner, mens det i sør avgrenses av et vegetasjonsbelte. Området er relativt 
flatt med svak helning ned mot Tjeldsundet. Vegetasjonen preges av tett løvskog og 
myrvegetasjon, med enkelte innslag av granplantefelt. I utkanten av delområdet mot øst 
finnes et område med ospeskog. Ved foten av Hårberget og Torvmyra ligger et stort åpent 
massetak. Flere høyspentledninger krysser gjennom delområdet. Det er godt utsyn over 
Tjeldsundet og Tjeldøya, samt til delområde 9-2 Ulvik- Hårberget, men siden delområdet er 
flatt, er det lite innsyn.  
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Figur 8-24 Delområdet preges av store tekniske inngrep.                                                                               

Delområdet preges av store tekniske inngrep, disse er lite eksponert fra omkringliggende 
områder, men har en negativ innvirkning på delområdets verdi.  
Samlet verdivurdering: Middels til liten verdi. 
 Stor              Middels             Liten 
 |----------------|--------▲--------| Verdi   
                                                                                                                                                                               
Sårbarhet: Delområdet har liten sårbarhet for nye inngrep, men stort forbedringspotensial.  

Delområde 9-4: Hårvikhalsen  
Naturpreget område i foten av Hårberget. Området ligger eidet mellom Hårvika og Gausvika, 
og består av store åpne myrdrag og tørre knauser med bart fjell. Delområdet har en markant 
avgrensing mot Hårberget (399m) i sør og en mer glidende avgrensning mot Vardfjellet 
(Sætertind) i nordøst. Mot Hårvika i sørøst og Årbogen i nordvest er landskapet åpnet, og det 
er godt utsyn over Tjeldsundet i begge retninger. Terrenget er småkupert slakt skrånende 
mot nordvest og sørøst fra et flatt platå midt på eidet.  Vegetasjonsbildet er todelt og består 
av en blanding av fuktig gressmyrer og øyer av tørr rabbvegetasjon som furu og røsslyng. I 
liene opp mot Hårberget og ned mot Årbogen finnes et større sammenhengende parti med 
furuskog.  Langs bekkene vokser frodig løvskog av or, bjørk og frodige høgstauder. Oppe på 
platået finnes en rekke små åpne vann og et innfløkt system av kanaler og bekker som også 
slynger seg nedover myrene mot Årbogen. Delområdet har liten menneskelig påvirkning. En 
grusveg leder opp til en leirplass i utkanten av delområdet, og en belyst sti slynger seg 
mellom knausene.  To høyspentledninger krysser delområdet. 
Delområde Hårvikhalsen kan betraktes som et mellomskala landskap med stor visuell 
tilknytning til storskalalandskapet Tjeldsundet. Området har gode visuelle kvaliteter som 
solitære krokfuruer og åpent vann.  Kontrasten og variasjonen mellom det åpne våte 
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myrlandskapet og de tørre knausene med bart fjell, skrinn lyngvegetasjon og furuskog, 
skaper spenning og sekvenser. Området er del av et større sammenhengende naturområde.  
 
Samlet verdivurdering: middels til stor verdi. 
  
Stor                Middels             Liten 
 |---------▲-------|-----------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdet ligger skjermet til og terrenget er relativt flatt. Delområdet har 
middels til liten sårbarhet for store terrenginngrep som en veg.  

Delområde 9-5: Hårberget 
Delområdet strekker seg over kommunene Tjeldsund og Harstad, og beskrivelsen av 
delområdet er lik for disse to kommunene.  
Hårberget er en karakteristisk og markert topp, og et godt synlig landemerke fra store deler 
av planområdet fra Kongvika til Tjeldsundbrua og fra Tjeldsundet. Toppen er avrundet med 
en form som et liggende egg. Mot nord ligger Hårvikhalsen og mot sør ligger Tjeldsundet. 
Toppen av berget består av bart fjell, men sidene er frodig grønne. Vegetasjonsbildet 
domineres av lav fjellbjørk med innslag av furu. Eksisterende E10 ligger på den smale 
strandflaten mellom Tjeldsund og Hårberget. Hårberget skiller seg fra de andre toppene i 
området ved at den er lavere og roligere i sin form enn de omkringliggende fjelltoppene.  
 
Samlet verdivurdering: middels til stor verdi. 
 
 Stor                Middels             Liten 
 |---------▲-------|-----------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdet er svært eksponert og sidebratt og har stor sårbarhet for nye store 
inngrep som et vegtiltak 

8.4.2 Virkninger av tiltaket 

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

Innenfor parsell 8 er det planlagt riggområde i de åpne massetakene i Fiskefjorden. I tillegg 
er det planlagt et riggområde ved påhugg R. Riggområdene i massetakene skal istandsette 
etter bruk. Riggområdet ved påhugg R blir liggende under planlagt skredvoll.  

Innenfor parsell 9 er det planlagt midlertidig riggområde langs Kongsvikelva. Området skal 
istandsettes etter bruk.   
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Tiltak på avlastet veg 
Tiltak på avlastet veg i Tjeldsund kommune har ingen kjente konsekvenser for tema 
landskapsbilde 

Driftsfase 
Det er de permanente virkingene av vegtiltaket som vurderes. Det vil si hvordan vegen med 
tilhørende sideareal fremstår i landskapet etter revegetering, beplantning og ferdig 
opparbeidede rasteplasser, kollektivknutepunkt etc.  

8-1: Ytre Fiskefjord. 
Delområdet berøres ikke av tiltaket. 

8-2: Fiskefjorden  
Vegtiltaket omfatter strekningen mellom påhugg P og påhugg R, samt etablering av 
tilkomstveg til gammel E10 og bebyggelsen i Fiskefjorden. Vegen fra Kanstadbotn kommer 
ut midt i et åpent massetak. Videre fortsetter vegen på bru over Daleelva. På nordsiden av 
elva ligger vegen på fylling gjennom massetaket, og terrenget løftes betraktelig 
sammenlignet med dagens situasjon. Ny veg blir liggende noe høyere enn opprinnelig 
terreng. Fyllingene fortsetter over hele dalbotn frem mot påhugg R, og høyden på fyllingen 
øker jo nærmere påhugget man kommer. Flere mindre elver og bekker med stor masseføring 
renner gjennom delområdet, og det vil være behov for store kulverter gjennom fyllingen. 
Ved påhugg R skal det etableres en 70 meter lang tunnelportal. Det er planlagt tilbakefylling 
av terreng over portalen. Parallelt med portalen skal det i tillegg etableres en skredvoll. Midt 
på strekningen skal det etableres regionalt kollektivknutepunkt og tilkomstvei til dagens E10 
og bebyggelsen i Fiskefjorden. Med store tosidige fyllinger blir tiltaket arealkrevende, og den 
store høydeforskjellen mellom eksisterende terreng og dalbunnen blir svært stor. Dette er 
likevel en god mulighet til å istandsette dagens sår i landskapet, og reetablere det 
terrasserte terrenget man ser restene av. På den måten kan vegtiltaket tilføre landskapet nye 
kvaliteter. Slik vegen er planlagt vil tiltaket stedvis mangle forankring i omkringliggende 
landskap og terrengformer. Dette skyldes i hovedsak at vegen er noe dårlig tilpasset 
landskapselementer som elver og bekker. Vegfyllingene er statiske og vil skille seg ut som 
fremmedelement i dalbotn. Dette vil kunne løses med et bevisst forhold til utformingen av 
fyllingene.  
  
Innenfor delområdet skal det etableres tre mindre permanente massedeponi D10. Her er det 
oppfylling av et gammelt massetak med mulighet for å skape tilnærmet opprinnelig terreng 
og vegetasjon. Området er egnet både med tanke på eksisterende terrengformer og 
mulighet for revegetering. Hoveddelen av deponeringen bør legges på delområdet mellom 
ny og gammel veilinje og delområdene tilpasses eksiterende terreng. Turstier og bekkeløp 
må sikres gjennom deponiet.  
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|----------|----▲-----|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til lite negativt. Dette gir ubetydelig til liten negativ konsekvens (-) 
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8-3: Kongsvikdalen 
Vegen kommer ut av tunnel og krysser på tvers av dalen før den igjen går i tunnel gjennom 
Falkåsen. Vegen ligger på fylling frem til Kongsvikelva. Elva krysses med lang bru, og 
ravinelandskapet og kantsoner i tilknytning til elva bevares. På vestsiden ligger bruhodet på 
en stor fylling, men både størrelse og form på fyllingene har samme dimensjon som 
omkringliggende terrengformer. På østsiden er bruhodet forankret i eksisterende 
terrengformer. Kongsvikdalen er et naturpreget område med få tekniske inngrep, og den nye 
vegen blir en stor barriere på tvers av dalen.  
 
Innenfor delområdet skal det etableres to permanente massedeponi D12 lokalisert i 
tilknytning til tunnelpåhugget i Kongsvikdalen. Eksiterende landskap gjør det godt mulig å 
koble deponiene sammen med eksiterende terrengformer og forsterke disse. Størstedelen av 
deponeringen må skje på det største delområdet nordvest for tunnelpåhugget. Det er viktig 
at deponiene blir revegetert på en måte som harmonerer med omkringliggende vegetasjon i 
landskapet. Deponiene vil i så måte få en liten til ubetydelig konsekvens. 
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------▲--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til liten til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--) 

8-4 Steinbakkmyra 
Traséen blir liggende på oversiden av Kongsvik og dagens E10 i et naturpreget landskap 
med få tekniske inngrep. Dagens veg beholdes som lokalveg, og ny veg vil gi en 
fragmentering av landskapet. Fra påhugg Ø Falkåstunnelen etableres 80 meter portal. Nytt 
terreng etableres over portal. Videre over myrene veksler vegen mellom å ligge i dyp tosidig 
skjæring og høy fylling. Skjæringene går gjennom morenemasser og ligger på det dypeste 9 
meter under eksisterende terreng. Fyllingene ligger tilsvarende 9-10 meter over 
eksisterende terreng. 
 
Innenfor delområdet skal det etableres et mindre permanent massedeponi D13, i tilknytning 
til veglinje og tunnelpåhugget under Kongsviktinden. Deponiet henger også sammen med 
deponi i parsell 9.  
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------▲---------|--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite negativt. Dette gir ubetydelig konsekvens (0) 
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Tabell 8-13. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 8 Fiskefjord-Kongsvik 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

8-1 Ytre Fiskefjord Middels - - Delområdet 
berøres ikke av 
tiltaket. 

8-2: Fiskefjorden  Liten/Middels Lite negativt Liten negativ  
(0/-) 

Istandsetting av 
eksisterende 
massetak vil ha 
positiv 
innvirkning på 
landskapsbildet, 
men tiltaket er 
noe dårlig 
tilpasset 
landskapet med 
fylling frem mot 
påhugg R.  

8-3: Kongsvikdalen Middels Liten/Middels 
negativt 

Liten/Middels 
negativ (-/--) 

Tiltaket krysser på 
tvers av dalen, 
men har god 
forankring i 
områdets 
terrengformer og 
er lite eksponert 

8-4: Steinbakkmyra Middels Middels /Stor 
negativ 

--/--- Tiltaket mangler 
forankring i 
omkringliggende 
terrengformer. 

Samlet konsekvens vegparsell 8 Middels/stor 
negativ 

 (--/---) 

 

 

9-1: Steinbakkmyra 
Traséen blir liggende på oversiden av Kongsvik og dagens E10 i et naturpreget landskap 
med få tekniske inngrep. Dagens veg beholdes som lokalveg, og ny veg vil gi en 
fragmentering av landskapet. Over myrene blir vegen liggende på høye fyllinger 10-15 
meter over eksisterende terreng. Tilførselsveg mellom ny og gammel E10 ligger på 
eksisterende terreng første halvdel, men stiger gradvis og ender opp med samme 
fyllingshøyde som hovedvegen. I krysset mellom E10 og tilførselsvegen skal det etableres 
lokalt kollektivknutepunkt. Bru over Ulvikelva har langt spenn, og mulighet for turveg under. 
Landkarene er trukket langt tilbake slik at buffersonen mot elva er bevart. Påhugg Å 
Ulviktunnelen får store løsmasseskjæringer i påhuggsområdet, og det er knyttet stor 
usikkerhet til omfanget av tiltaket.  
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Fyllingene skaper en stor barriere og representerer et fremmedelement på tvers av den åpne 
myra. Vegen mangler forankring i det omkringliggende landskapet og er dårlig tilpasset 
terrenget. Tiltakets lokalisering og linjeføring, samt stiv kurvatur er dårlig tilpasset 
landskapets former, og tiltaket vil stå i et lite harmonisk forhold til de åpne og flate 
myrområdene. 
 
Innenfor delområdet skal det etableres et mindre permanent massedeponi D13, i tilknytning 
til veglinje og tunnelpåhugget ved Ulvikfjellet. Deponiet henger også sammen med deponi i 
parsell 8. Deponiet blir godt synlig i landskapet og deponeringen bør skje i tilknytning til 
vegen og som utslaking av sideareal, oppfylling av restareal i kryss og forsterking av 
eksiterende terrengformer. Deponering i myrområdene bør unngås.  
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg. 0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------▲---------|--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til middels til stort negativt. Dette gir middels negativ konsekvens (--) 

9-2: Ulvik- Hårberget 
Tunnelen gjennom Ulvikfjellet kommer ut i dagen i overkant av bebyggelsen i Sæter, og 
følger i stor grad dagens høyspenttrasé. Tiltaket følger terrengets retning og helning, men 
blir svært arealkrevende. Vegen ligger stort sett på fylling langs fjellsiden, og det etableres 
en ny kunstig hylle i terrenget. Fyllingen ligger på det høyeste 6-7 meter over dagens 
terreng, med fyllingsutslag på opptil 50 meter nedover fjellsiden. Mye av dagens tette 
vegetasjon fjernes under anleggsarbeidet. Vegen blir liggende eksponert til fra både 
bebyggelsen innad i delområdet og fra boligområdene på motsatt side av Tjeldsundet. 
Tiltaket vil være svært synlig frem til ny vegetasjon er etablert. Selve tunnelpåhugget vil være 
eksponert fra vegen, men eksisterende terrengformer, lang portal og reetablering av terreng, 
gjør inngrepet lite synlig i det store landskapet. Eksisterende E10 trasé beholdes som 
lokalveg, og ny vegtrase gir økt fragmentering av landskapet, og en ny fysisk og visuell 
barriere mot fjellet. Tilførselsveg mellom ny og gammel E10 blir liggende i utkanten av 
delområdet mot Hårberget, og legger beslag på mye nytt areal. Tilkomstveien skaper en 
ytterligere barriere mot fjellet. Delområdet inngår i et storskala landskap, og ny veg vil stort 
sett stå i et harmonisk forhold til landskapets skala men etterlater en markant stripe langs 
hele fjellsiden.  
 
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg. 0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |--------|-----▲----|--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels negativt. Dette gir middels til stor negativ konsekvens (--) 
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9-3: Hårvikhalsen nedre 
Vegen blir liggende i et område med store terrenginngrep og krysser tvers gjennom 
eksisterende massetak. Vegen ligger stort sett lett i terrenget og står i et harmonisk forhold 
til landskapets skala.  
 
Innenfor delområdet skal det etableres et stort permanent massedeponi D15 i et eksiterende 
massetak og i tilknytning til veilinje og tunnelpåhugg. Området egner seg for deponering og 
vil kunne endre dagens situasjon positivt ved at en gjenskaper opprinnelig terrengform og 
vegetasjon.  
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg. 0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |--------|---------|----▲----|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til lite negativt. Dette gir liten negativ til ubetydelig konsekvens (-/0) 
 

9-4: Hårvikhalsen  
Området påvirkes ikke dirkete av vegtiltaket, men innenfor delområdet er det planlagt et 
stort permanent massedeponi D15.Terrenget er småkupert godt egent for deponi, men 
deponienes størrelse og utstrekning kommer i konflikt med landskapets skala. Deponiene 
berører store myrområder og vil kunne påvirke landskapskarakteren negativt.  
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg. 0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |--------|----▲-----|--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels negativt. Dette gir middels til stor negativ konsekvens (--/---) 
 

9-5: Hårberget 
Portal og forskjæringer for tunnel gjennom Hårberget skal anlegges innfor delområdet, mens 
selve påhugget omtales under parsell 10. Det er planlagt en 20 meter lang tunnelportal, og 
nytt terreng etableres over portalen. Portalen trekkes ut til enden av forskjæringen. 
Delområdet inngår i et storskala landskap, og ny veg vil stort sett stå i et harmonisk forhold 
til landskapets skala.  
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg. 0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |--------|---------▲--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi, og omfanget av tiltaket er 
vurdert til lite til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--) 
 
 
Tabell 8-14. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 
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 Parsell 9 Kongsvik-Hårvika 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
9-1: Steinbakkmyra Middels Middels/Stor 

negativ 
Middels 
negativ 

(-- /---) 

Tiltaket mangler 
forankring i 
omkringliggende 
terrengformer. 

9-2: Ulvik- 
Hårberget 

Middels/Stor Middels 
negativt 

Middels/stor 
negativ 
(--/---) 

Svært sidebratt 
terreng. 

9-3: Hårvikhalsen 
nedre 

Liten/Middels Lite negativt Lite negativt 
omfang (-) 

Nedlagt 
massetak 

9-4: Hårvikhalsen Middels/Stor - - Berøres ikke 
direkte av 
vegtiltaket. 
Massedeponi 
omtales under 
eget kapittel 

9-5: Hårberget Middels/Stor Lite til middels 
negativt 

Liten/Middels 
negativt (-/--) 

Tunnelpåhugg 

Samlet konsekvens vegparsell 9 Middels/stor 
negativ 
(--/---) 

 

 

Tabell 8-15. Samlet konsekvens i Tjeldsund for fagtema landskap. 

Konsekvens fagtema landskap Alternativ 0 Ny trasé  
Kvæfjord vegparsell 8 0 --/--- 
Kvæfjord vegparsell 9 0 --/--- 
Samlet konsekvens Tjeldsund 0 --/--- 

 

Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Tjeldsund kommune er vurdert til middels 
negativ til stor negativ (--/---) for landskapsbildet. Den nye vegen blir liggende i nytt 
terreng i bakkant av eksisterende trasé gjennom begge parsellene. Dette er delområder som 
i dag er lite påvirket av tekniske inngrep. Terrenget veksler mellom kupert småskalalandskap 
og svært sidebratt storskalalandskap, begge med stor sårbarhet for mye inngrep. For 
delområdene 8-4 /9-1: Steinbakkmyra og 9-2: Ulvik- Hårberget vil den nye vegtraséen 
medfører store terrenginngrep. Ny veg har en stiv kurvatur som i varierende grad tar hensyn 
til landskapets elementer og mindre terrengformer. Høye fyllinger og skjæringer gjør ny veg 
til et dominerende elementet i landskapet. Dagnes veg beholdes som lokalveg, og man får 
en negativ fragmentering av landskapet.  

 

 

 



106 
 

8.4.3 Forslag til avbøtende tiltak 

Anleggsfase: 
• Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal en det som er nødvendig. 

Naturtypelokaliteter, kulturminner og terrengformer/vegetasjon som skal bevares bør 
framgå av rigg- og marksikringsplan. Det utarbeides stikningsdata slik at lokalitetene 
kan sikres med sperrebånd/anleggsgjerde.  

• Unngå mellomlagring av masser i sidebratt terreng – smalt anleggsbelt Dette er 
avgjørende for permanent omfang. 

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

• Unngå skader på høyere vegetasjon. 

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

• Anleggsveger skal framgå av rigg- og marksikringsplan, og anlegges slik at de ikke 
gir permanente terrenginngrep. Dette er avgjørende for permanent omfang.             

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

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

Driftsfase: 

• Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen gir forslag til løsninger og 
tiltak for å sikre et godt veganlegg. 

• Utarbeide kontraktsfestet rigg- og marksikringsplan og planlegge 
massehåndteringen i tråd med prinsippene for Natur og Dyrket/ tidligere dyrket mark 
i formingsveilederen kap. 4.4. 

• Sidearealene bør revegeteres parallelt med at vegkroppen ferdigstilles.   

• For å sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer, bør utsatte deler av 
skråningen plastres med sprengtstein før skråningen kles med vegetasjonsdekke/ 
aktuell jord. Høye løsmasseskjæringer kan legges med helning 1:1,5 for å redusere 
inngrepet. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til formingsveilederen. Kan 
redusere omfanget 

• Ved tosidig bergskjæring bør den ene skalken sprenges vekk og terrenget legges 
med skjæring/fylling som er tilpasset det omkringliggende terrenget. Dette vil 
redusere omfanget. 
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• I rigg- og marksikringsplanen bør det gis detaljerte føringer for masseflytting for å 
sikre en god revegetering og unngå spredning av uønskede arter i anlegget. Dette er 
avgjørende for omfanget.        

• Optimalisering av veglinja for å redusere omfanget av fyllinger og skjæringer, samt gi 
vegtiltaket større forankring i omkringliggende terreng 

• Bru over deler av strekningen mellom kollektivknutepunkt og påhugg R vil gi vegen et 
lettere uttrykk. Dette kan redusere omfanget. 

• Deponering av overskuddsmasser i bør som hovedregel skje i tilknytning til veglinja, 
som utslaking av sideareal eller oppfylling av restareal. For deponiene som ikke 
ligger langs veglinja bør form og høyde ha utgangspunkt i eksisterende 
terrengformer og forsterke eller fremheve disse. Deponering i myr og dyrkamark bør 
unngås 

• Utarbeide egne planer for massedeponiene som viser terrengutforming, høyder, snitt 
gjennom deponi og avrenning i tråd med prinsipper for utforming av deponi i 
formingsveilederen kap. 4.8 Massehåndtering –Deponi. Avgjørende for permanent 
omfang. 

• Delområde 8-2, Unngå berøring av Kongsvikelva og elvas kantsonen i anleggsfasen. 

• Delområde 9-1, Optimalisering av linja for å redusere omfanget av skjæringer og 
fyllinger. 

 

8.5 Harstad kommune 
Hartsad kommune er delt i 3 parseller: 

• Parsell 10 Hårvik-Tjeldsund bru 
• Parsell 11 Tjeldsund bru-Sørvik 
• Parsell 12 Sørvik-Jektholtet 

Årbogen - Tjeldsundbrua  
Kommunens sørlige trasé strekker seg fra Årbogen til Tjeldsundbrua og inngår i 
storskalalandskapet Tjeldsundet. Dette er et typisk fjordlandskap der fjorden utgjør gulvet 
og de omkringliggende fjellene utgjør veggene i landskapsrommet. Terrenget er stedvis 
svært sidebratt. Spesielt området mellom Storenga/Fuglvika og Tjeldsundbrua hvor terrenget 
stuper rett i fjorden. Strandflaten er ofte smal, men inne i vikene er landskapet roligere og 
avstanden mellom fjord og fjellfot betydelig større. Bebyggelsen ligger stort sett konsentrert 
i mindre bygder og tettsteder nært fjorden. Landskapet i de bebygde områdene fremstår 
som en mosaikk av dyrka mark, spredt gårdsbebyggelse og boligfelt. Bebyggelsen ligger 
både på oversiden og nedsiden av vegen. Mellom bygdene er liene grønne og frodige av 
bjørkeskog. Landskapet har stedvis lav tåleevne for nye inngrep. Dette skyldes i stor grad de 
topografiske forholdene som gjør landskapet innenfor parsellen svært eksponert.  
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Tjeldsundbrua- Kilbotn 
Kommunenes nordlige trasé strekker seg fra Tjeldsundbrua til Kilbotn. Landskapet innenfor 
parsellene er svært variert, og spenner fra storskala fjordlandskap til kupert, småskala skog- 
og jordbrukslandskap.  Første del av strekningen inngår som en del av det overordnede 
storskalalandskapet Tjeldsundet. Terrenget fra Tjeldsundbrua til Vollstad er svært sidebratt, 
og eksisterende veg skjærer seg inn i terrenget.  Avstanden over sundet er kort, og 
terrenginngrep på begge sider er svært synlige. Fra Vollstad endrer landskapet karakter, og 
man kommer inn i et kupert småskalalandskap. Kystlinjen er buktende og fliket. Langs 
fjorden ligger store jordbruksområder, gårdsbruk og boligbebyggelse. Lenger inn er 
terrengformene kraftigere. Terrenget stiger jevnt før det stuper med mot våtmarksområder 
og jordbruksområder på den andre siden. Fra Sørvika til Nordvika er jordbruksarealene igjen 
konsentrert langs fjorden.  Fra Nordvika skifter landskapet igjen karakter, og går over i et 
storskalalandskap som veksler mellom skog- og fjordlandskap. 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.  
 
Tabell 8-16 Delområder og verdi parsell 10 

Parsell 10 Hårvik-Tjeldsund bru 
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

10-1: Hårberget Naturpreget område Middels 
10-2: Hårvikhalsen  Naturpreget område Middels/Stor 
10-3: Årbogen - Haukebø Naturpreget område Middels 
10-4: Haukebø -Gausvik Spredtbygd område Middels/Stor 
10-5: Gausvikvatnet Naturpreget område Middels/Stor 
10-6: Tjeldsundbrua Naturpreget område Middels/Liten 

 

Tabell 8-17 Delområder og verdi parsell 11 

Parsell 11 Tjeldsund bru-Sørvik 
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

11-1: Skogsområdene 
Leikvika – Fauskevåg 

Naturpreget område Middels 

11-2: Vollstad Spredtbygd område Middels 
11-3: Brokvika Spredtbygd område Middels 
11-4: Ramnfløya Naturpreget område Middels 
11-5: Sørvika- Nordvika/  
 

Spredtbygd område Middels  

 

Tabell 8-18 Delområder og verdi parsell 12 

Parsell 12 Sørvik-Jektholtet 
Delområde/element Registreringskategori Verdi 

12-1: Sørvika- Nordvika Spredtbygd område Middels  
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12-2: Bjørnhågen - 
Nordvikmyra 

Naturpreget område Middels 

12-3: Nordvikmyra Naturpreget område Middels 
12-4: Bjørnåsen Naturpreget område Middels/Liten 
12-5: Kilbotn Spredtbygd område Middels 
12-6: Kilbotn - Ruggevika Naturpreget område Middels  
12-7: Ruggevika Tettbygd område Middels 

 
Figur 8-25 Verdikart Harstad kommune 
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8.5.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 

Delområde 10-1: Hårberget 
Delområdet strekker seg over kommunene Tjeldsund og Harstad, og beskrivelsen av 
delområdet er lik for disse to kommunene 
Hårberget er en karakteristisk og markert topp og et godt synlig landemerke fra store deler 
av planområdet fra Kongvika til Tjeldsundbrua og fra Tjeldsundet. Toppen er avrundet med 
en form som et liggende egg. Mot nord ligger Hårvikhalsen og mot sør ligger Tjeldsundet. 
Toppen av berget består av bart fjell, mens fjellsidene er frodig grønne. Vegetasjonsbildet 
domineres av lav fjellbjørk med innslag av furu. Eksisterende E10 ligger på den smale 
strandflaten mellom Tjeldsund og Hårberget. Hårberget skiller seg fra de andre toppene i 
området ved at den er lavere og roligere enn de omkringliggende fjelltoppene.  
 
Samlet verdivurdering: middels til stor verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |---------▲-------|-----------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdet er svært eksponert og sidebratt, og har stor sårbarhet for nye store 
inngrep som et vegtiltak 

Delområde 10-2: Hårvikhalsen 

 
Figur 8-26 Hårvikhalsen 

Naturpreget område i foten av Hårberget. Området ligger eidet mellom Hårvika og Gausvika, 
og består av store åpne myrdrag og tørre knauser med bart fjell. Delområdet har en markant 
avgrensing mot Hårberget (399m) i sør, og en mer glidende avgrensning mor Vardfjellet 
(Sætertind) i nordøst. Mot Hårvika i sørøst og Årbogen i nordvest er landskapet åpnet og det 
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er godt utsyn over Tjeldsundet i begge retninger. Terrenget er småkupert slakt skrånende 
mot nordvest og sørøst fra et flatt platå midt på eidet.  Vegetasjonsbildet er todelt og består 
av en blanding av fuktig gressmyrer og øyer av tørr rabbvegetasjon som furu og røsslyng. I 
liene opp mot Hårberget og ned mot Årbogen finnes et større sammenhengende parti med 
furuskog.  Langs bekkene vokser frodig løvskog av or, bjørk og frodige høgstauder. Oppe på 
platået finnes en rekke små åpne vann og et innfløkt system å kanaler og bekker som også 
slynger seg nedover myrene mot Årbogen. Delområdet har liten menneskelig påvirkning. En 
grusveg leder opp til en leirplass i utkanten av delområdet, og en belyst sti slynger seg 
mellom knausene.  To høyspentledninger krysser delområdet. 
Delområde Hårvikhalsen kan betraktes som et mellomskala landskap med stor visuell 
tilknytning til storskalalandskapet Tjeldsundet. Området har gode visuelle kvaliteter som 
solitære krokfuruer og åpent vann.  Kontrasten og variasjonen mellom det åpne våte 
myrlandskapet og de tørre knausene med bart fjell, skrinn lyngvegetasjon og furuskog 
skaper spenning og sekvenser. Området er del av et større sammenhengende naturområde.  
 
Samlet verdivurdering: middels til stor verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |---------▲-------|-----------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdet ligger skjermet til, og terrenget er relativt flatt. Delområdet har 
middels til liten sårbarhet for store terrenginngrep som en veg.  

Delområde 10-3: Årbogen- Haukebø 

 
Figur 8-27 Tett skog preger delområdet 

Skog og jordbrukslandskap mellom Årbogen og Haukebø. Terrenget er svak skrånende ned 
mot Tjeldsundet. Vegetasjonen følger dyrkamarka og bekker. Eksisterende E10 følger 
landskapets hovedformer og ligger på den smale strandflaten langs Tjeldsundet.  
 
Samlet verdivurdering: middels verdi 
 Stor               Middels             Liten 
 |----------------▲-----------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
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Sårbarhet: Delområdet ligger svært eksponert langs Tjeldsundet men terrenget er forholdsvis 
slakt. Tett skogsvegetasjon kan skjule vegtiltaket noe. Området har middels sårbarhet.  

Delområde 10-4: Haukebø -Gausvik 
Delområde Haukebø- Gausvik er et åpent og spredtbygd jordbrukslandskap langs 
Tjeldsundet. Delområdet er en dobbel vik avgrenset av skogkledte åser på tre sider med 
Tjeldsundet på den fjerde. Tettstedene Haukebø og Gausvik ligger i hver sin parallelle vik og 
halvøya Gausøya ligger som en tunge ut i Tjeldsundet midt i delområdet. Strandflaten er 
bred og relativt falt. Landskapet i delområdet er en mosaikk av jordbruksareal, bolighus og 
skogklynger. Vegetasjonsbildet preges av løvskog av bjørk og selje, med innsalg av gran og 
åpne jordbruksareal for grasproduksjon. Eksisterende E10 følger landskapets hovedformer, 
men blir liggende som en barriere mot sundet. Både på Haukebø og i Gausvik ligger store 
jordbruksområder, bolighus og gårder nært opp til eksisterende veg, ofte på begge sider. 
Terrenget er skrånende og svakt kupert, og de bebygde arealene strekker seg fra sundet og 
opp mot Gausvikvatnet. Delområdet er sammensatt og variert, og fremstår harmonisk med 
åpent kulturlandskap og velholdte boliger.  
 
Samlet verdivurdering: middels til stor verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |------------▲----|-----------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdet inngår i storlandskapet Tjeldsundet, men landskapet internt i 
delområdet har liten skala. Bebyggelsen, jordbruksarealene, og den naturlige delen av 
strandsonen, samt Gausøya har middels til stor sårbarhet for større tekniske inngrep som et 
vegtiltak.    

Delområde 10-5: Gausvikvatnet 
Delområde Gausvikvatnet er et naturpreget heiområde med skogkledte koller og 
myrområder som strekker seg ned mot vannet. Delområdet har en klar geografisk og visuell 
avgrensing, og er orientert mot Gausvikvatnet. Landskapet innfor delområdet er småskala 
med avrundede terrengformer. Terrenget er småkupert og noe rotete, men roes ned av 
vannflaten og de åpne myrområdene.  Vegetasjonsbildet domineres av løvskog med innslag 
av granplantefelt. Delområdet er del av et større sammenhengende naturlandskap.  
 
Samlet verdivurdering: middels til stor verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |---------▲-------|-----------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Gausvikvatnet med tilhørende kantvegetasjon og det småkuperte landskapet har 
stor sårbarhet for større tekniske inngrep som et vegtiltak.  
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Delområde 10-6: Tjeldsundbrua 

 
Figur 8-28 Delområdet preges av store tekniske inngrep 

Landskapet på denne siden av Tjeldsundbrua er svært bratt, og preges av store tekniske 
inngrep. Eksisterende veg ligger i flere høyder oppover fjellsiden i store skjæringer. 
Terrenget er svært sidebratt, og går stort sett rett ned i Tjeldsundet. Ved bruhodet er det et 
mindre område med strandflate før fjellfoten. Innenfor delområdet ligger et mindre 
gårdsbruk og et par eneboliger. Vegetasjonen består av skrinn jord med lav bjørkeskog og 
lyngvegetasjon. Landbruksområdene er svært gjengrodd, og uten særlig landskapsverdi. 
Strandsonen er urørt bortsett fra et lite område i tilknytning til bruas landkar. Landskapet er 
sterkt påvirket av menneskelige inngrep, og dette trekker helhetsinntrykket ned.  
 
Samlet verdivurdering: middels til liten verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |------------------|--------▲-------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdet er svært sidebratt og eksponert og nye vegtiltak vil være godt synlig. 
Middels til stor sårbarhet. 
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Delområde 11-1: Skogsområdene Leikvika – Fauskevåg 

 
Figur 8-29 Frodig blandingsskog og gjengrodd beitemark er typisk for delområdet.                                

Delområdet omfatter det spedbygde skoglandskapet på strekningen Leikvika til Vadelv. Det 
skjer nå et skifte i landskapets skala, og man går fra et storskala til et småskala landskap. 
Fjorden er fortsatt bred og åpen, men de store terrengformene er lavere og mer avrundede. 
Terrenget er grovkupert og skråner ned mot Tjeldsundet. Vegetasjonsbildet preges av tett 
og frodig blandingsskog med undervegetasjon av høgstauder. Skogen brytes opp av åpne 
områder med gammel beitemark og slåtteenger, men gjengroingen er fremskridende.  
Bebyggelsen består av spredte bolighus og bebodde, men nedlagte gårdsbruk. Det meste av 
bebyggelsen ligger på en naturlig hylle i terrenget et stykke over sundet. Tidligere lå også 
Rv.83 mot Harstad på denne hyllen, men vegen ble flyttet i 1960-årene, og ligger nå på en 
kunstig utsprengt hylle nedenfor bebyggelsen. Terrenget både på oversiden og nedsiden av 
bebyggelsen er relativt sidebratt, og landskapet langs dagens Rv83 preges av høye 
bergskjæringer. Det er god visuelle kontakt med Tjeldsundet fra hele delområdet.   
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |------------------▲---------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdet er stedvis svært sidebratt og eksponert, svært frodig skog vil skjule 
inngrepet noe, sett fra avstand. Delområdet har middels sårbarhet for nye inngrep.  

Delområde 11-2: Vollstad 
Delområdet strekker seg fra Vadelv til Fauskevåg, og omfatter det åpne kulturlandskapet 
mellom Tjeldsundet og høydedraget Falkåsen (ved Vollstad). Terrenget er jevnt skrånende 
med mot den stramme kystlinjen som er uten nes og viker. Bebyggelsen består av spredte 
eneboliger og mindre gårder. Åpne jorder for grasproduksjon og beite preger 
vegetasjonsbildet. Mange av jordene er i aktiv drift, men også her sees en begynnende 
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gjengroing av kulturlandskapet. Spredte klynger av løvskog finnes i utkanten av 
jordbruksarealene og på kollene der jorden ikke er dyrkbar. Her og der sees enkeltstående 
solitærtrær på jordene. Eksisterende Rv.83 er smal og nøktern, og er i stor grad tilpasset 
landskapets mindre terrengformer.   
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |------------------▲---------------| Verdi           
                                                                                                                                                                       
Sårbarhet: Terrenget i delområdet er skrånende, men ikke spesielt bratt. Det er knyttet noe 
sårbarhet til jordbruksområdene og bebyggelsen. Delområdet har liten til middels sårbarhet 
for nye vegtiltak. 
 

Delområde 11-3: Brokvika 
Delområdet omfatter det småkuperte kulturlandskapet fra Fauskevåg til Sørvika. Tjeldsundet 
er et viktig landskapselement, og det er god fysisk og visuell kontakt fra hele delområdet. 
Kystlinjen er svært fliket og buktende med holmer og små viker.  Fjæresonen er lang og 
grunn. Kritthvit sandbunn gjør vannet turkis. To mindre ferskvann, Brokvikvatnet og 
Kvannesvatnet gir variasjon. Bebyggelsen består av spredte eneboliger og mindre gårder. 
Dagens Rv.83 ligger i utkanten av delområdet, randsonen mellom småkupert kulturlandskap 
og grovkupert skoglandskap. Delområdet er sammensatt og variert, og har visuelle kvaliteter 
som er representative for regionen.  
 
Samlet verdivurdering: middels til stor verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |--------|------▲----|---------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdet har middels til liten sårbarhet for et nytt vegtiltak. 

Delområde 11-4: Ramnfløya 
Kupert og sidebratt åsrygg, inkluderer toppene Ramfløya, Rødlia og Halsebøtuva. 
Delområdet er et markant landskapselement som er godt synlig fra flere av de andre 
delområdene. Høydedraget er grovkupert med store dype raviner og brede skar. 
Vegetasjonsbildet preges av blandet løvskog med innsalg av geometriske plantefelt. Rester 
etter gammelt kulturlandskap gir variasjon og skaper mindre rom og sekvenser. Dagen 
Rv.83 ligger i foten av høydedraget, enkelte steder skjærer den seg i åssiden noe som gir 
både ensidig og tosidige skjæringer. Landskapet innfor delområdet er iøynefallende, men 
ikke uvanlig i regionen.  
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
Stor                Middels             Liten 
 |--------------▲-|----------------| Verdi                                                                                                                                                                                 
 
Sårbarhet: Delområdet har middels til middels sårbarhet for et nytt vegtiltak. 
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Delområde 11-5: Sørvika- Nordvika / 12-1: Sørvika-Nordvika 

 
Figur 8-30 Sørvika 

Delområdet omfatter tettstedene Sørvika, Melvika og Nordvika, og er en mosaikk av spredt 
bebyggelse, gårder, åpent kulturlandskap og mindre treklynger. Strandflaten er flat og 
relativt bred for regionen. I bakkant avgrenses området av skogkledte koller og lave rygger.  
Halvøyene Nordeng og Melvikøya ligger som tunger ut i sundet og deler fjorden i 
Sørvikvågen, Melvika og Nordvikosen. Vegetasjonsbildet preges av åpne jorder for 
grasproduksjon, og beitemarker som strekker seg helt ned til sundet. Storelva renner ut i 
Sørvågen ved Elveneset i Sørvika, og Nordvikelva følger dagens Rv.83 før den renner ut i 
Nordvikosen, i Nordvika. Tettstedet Sørvika er et knutepunkt med handel og skole. I 
utkanten av tettstedet ligger den rødmalte Sandtorg kirke. Bebyggelsen i delområdet har stor 
variasjon i stilart, størrelse og funksjon, og oppleves rotete og lite harmonisk. Dagens Rv83 
ligger på strandflaten svært nær sjøen, og følger landskapets retninger. Den er mindre 
hensynsfull med tanke på delområdets terrengformer, og store skjæringer preger 
landskapsbildet langs vegen i begge ender av delområdet. I Sørvikvågen ligger vegen på en 
fylling ut i fjæresonen. Vegen blir en fysisk og visuell barriere mellom bebyggelsen og 
fjorden i hele delområdet. Tidligere gikk Rv83 tvers gjennom tettstedene Sørvika og Melvika 
et stykke inn fra dagens veg. Gamleveien benyttes i dag som internvei. Delområdet preges av 
et aktivt kulturlandskap, men det oppleves som fragmentert og lite harmonisk.  
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |-----------------|---▲-----------| Verdi                          
 
Sårbarhet: Strandflaten er svært smal, og områdets bebyggelse og kulturlandskap er 
lokalisert på denne. Dette sammen med områdets skala gir delområdet middels til stor 
sårbarhet for nye vegtiltak. 
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Delområde 12-2: Bjørnhågen - Nordvikmyra 

 
Figur 8-31   Kupert skogkledt terreng preger delområdet.                                                                             

Lave skogkledte koller danner et bølgende småskala landskap. Mot høydedraget Likollen 
flater landskapet ut og blir mer åpent. Mellom kollene ligger små myrområder og enger med 
grasproduksjon. Skogen består av løvskog, hovedsakelig bjørk og selje, og stramme 
geometriske plantefelt av gran. Undervegetasjonen er frodig med høyt gress og høgstauder. 
På kollene er vegetasjonen skrinn med tørr lyngvegetasjon. Bak Ramnfløya ligger 
Melvikvatnet. Nordvikelva slynger seg i utkanten av delområdet på nedsiden av Rv.83. 
Elveløpet er buktende og følger terrengets små former mellom, og i utkanten av, kollene. I 
området finnes flere smale skogsveier uten asfalt, og flere høyspentlinjer passerer gjennom. 
Eksisterende Rv83 ligger i utkanten av delområdet, i randsonen mot Likollen. Landskapet har 
visuelle kvaliteter som er vanlige i regionen.  
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
  Stor                     Middels                  Liten 
 |-----------------▲---------------| Verdi                          
 
Sårbarhet: Landskapet er småkupert og terrengformene har en skala som lett kan påvirkes 
negativt av et stort teknisk inngrep som et vegtiltak. Delområdet har middels sårbarhet.                                                                                                                                                

Delområde 12-3: Nordvikmyra 
Delområdet omfatter myrområdene mellom krysset Rv4 mot Kilbotn og Gassteinmyra. 
Delområdet består i hovedsak av store flate myrområder med innslag av mye vann og 
avgrenses av høydedragene Sørvikfjellet(607m) og Nattmålsnuten (568m) i vest, og 
Blomjoten i øst. Vegetasjonsbildet består av gressrike myrer. I tilknytning til bekker og elver 
finnes kantvegetasjon av bjørk. Denne bidrar til å dele området inn i mindre rom og 
sekvenser. Myrene er vært fuktige, og flere steder finnes store sumpområder med åpent 
vann. Bukkeelva og Fjellelva møtes midt i delområdet og blir til Nordvikelva. I utkanten av 
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delområdet ligger det lille tjernet Fjellvatnet. Flere store høyspentlegninger krysser 
delområdet, disse er svært synlige i det åpne mellomskala landskapet. Dagen Rv.83 passerer 
gjennom i utkanten av delområdet. Terrenget er flatt, og vegen ligger godt i landskapet. 
Delområdet har visuelle kvaliteter som er mindre vanlig i regionen, men de store 
kraftledningene trekker verdien noe ned.  

 
Figur 8-32 Delområde Nordvikmyra er svært fuktig med flere små dammer.                                      Foto: Ida Bolin                                                                                                                                       

 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |-----------------▲---------------| Verdi        
                   
Sårbarhet: Det store åpne myrområdet har varierende forutsetninger for absorbere store 
terrenginngrep, og delområdet har middels sårbarhet for mye vegtiltak.  
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Delområde 12-4 Bjørnåsen  

 
Figur 8-33 Delområdet preges av store terrenginngrep 

Delområdet omfatter det småskala skogsområdet mellom krysset Fv4 mot Kilbotn. Terrenget 
er kupert med flere store inngrep. Eksisterende Rv83 mot Harstad går tvers gjennom 
delområdet, og høye bergskjæringer preger landskapet i tilknytning til vegen. I Blomjoten 
ligger et stort åpent massetak, dette er godt synlig fra vegen. På samme side som Blomjoten 
ligger en stor kraftstasjon, og en rekke kraftledninger har sitt samlingspunkt her. På motsatt 
side av kraftstasjonen ligger flere idrettsbaner. I dette området krysses Rv83 med 
overgangsbro.  Vegetasjonsbildet består av blandingsskog med mye gran. Delområdet har 
visuelle kvaliteter som er dårligere enn det som er vanlig i regionen.  
 
Samlet verdivurdering: middels til liten verdi. 
 Stor               Middels             Liten 
 |-----------------|-------▲--------| Verdi              
             
Sårbarhet: Delområdet har middels sårbarhet, dette skyldes at landskapet har liten skala og 
dermed vanskeligere for å absorbere nye store terrenginngrep.  

Delområde 12-5: Kilbotn 
Kupert kulturlandskap med spredte gårder og bolighus. Terrenget er småkupert og svakt 
skrånende ned mot Tjeldsundet. Bebyggelsen består av eneboliger samlet i spredte klynger 
og mindre gårder. Kulturlandskapet med enger for grasproduksjon og åpne beiteområder 
preger vegetasjonsbildet. I tilknytning til bekker og i utkanten av dyrkamaka finnes mindre 
klynger av løvskog. En del av trevegetasjonen finnes som solitærtrær i tilknytning til 
bebyggelsen.  Delområdet har et eget internt vegsystem med tilknytning til Rv.83. Dagens 
Rv.83 ligger i utkanten av delområdet, i randsonen mellom jordbruksområdene og det 
kuperte landskapet i delområde 12-6. 
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Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |-----------------▲---------------| Verdi  
                        
Sårbarhet: Delområdets sårbarhet er knyttet til jordbruksområdene og til boligbebyggelsen. 
Delområdet har middels sårbarhet for nye terrenginngrep.  

Delområde 12-6: Kilbotn - Ruggevika 
Delområdet omfatter det kuperte skoglandskapet mellom Kilbotn og boligbebyggelsen i 
Ruggevika. Terrenget er kupert og består av en rekke koller og raviner som skråner ned mot 
Tjeldsundet. Elvene Gårdselva og Kilaelva renner gjennom delområdet. Det kuperte og 
skogkledte terrenget gir variert visuell kontakt med fjorden. Vegetasjonsbildet preges av tett 
og frodig blandingsskog av løvtrær og planta gran. Midt i delområdet finnes et parti med 
åpen dyrkamark for grasproduksjon. Disse åpne områdene bidrar med variasjon og 
romdannelse i et ellers monotont landskap. Eksisterende Rv.83 går tvers gjennom området 
og ligger flere steder i skjæring. Et kort stykke går vegen i tunnel. 
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |-----------------▲---------------| Verdi                          
 
Sårbarhet: Delområdet innehar en rekke små terrengformer som er sårbare for inngrep, men 
har tett og frodig vegetasjon som vil bidra til å skjule nye inngrep. Delområdet har middels 
sårbarhet.   

Delområde 12-7: Ruggevika 
Delområdet omfatter tettstedet Ruggevika på begge sider av dagens Rv83. Delområdet 
preges av tette boligfelt og næringsområder. Bebyggelsen er variert i både alder og form, og 
består av både eneboliger, rekkehus og lave blokker. Sør i delområdet ligger to store 
næringsbygg med tilhørende asfaltert parkeringsareal. Terrenget er småkupert og skråner 
ned mot fjorden. Vegetasjonsbildet består av private hager og kantvegetasjon av løvskog 
mellom boligrekkene og mot dagens Rv.83. Kystlinjen er flikete med flere mindre viker. Her 
mangler de karakteristiske hvite sandstrendene som finnes elles i planområdet. Delområdet 
har variasjon og en god intern struktur, Dette er kvaliteter som er representative for 
tettbygde områder i regionen.  
 
Samlet verdivurdering: middels verdi. 
 Stor                Middels             Liten 
 |-----------------▲---------------| Verdi    
                       
Sårbarhet: Delområdet har lav sårbarhet for nye tekniske inngrep som en veg.  
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8.5.2 Virkninger av tiltaket 

Anleggsfase 

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

Innenfor parsell 10,11 og 12 er det planlagt en rekke riggområder. Riggområdene er med 
unntak av myrområdene lagt på steder kun gir konsekvenser i anleggsperioden så fremt 
områdene settes i stand med god terrengbearbeiding og revegetering.  

På Vollstad planlegges et 15 000m2 stort deponi. Deponiet har samme lokalisering som 
kollektivknutepunktet og ventelomme for tungtrafikk, og området er dermed sikret en 
skikkelig opparbeidelse etter endt bruk.  

Tiltak på avlastet veg 
Tiltak på avlastet veg i Harstad kommune har ingen kjente konsekvenser for tema 
landskapsbilde 

Driftsfase 
Det er de permanente virkingene av vegtiltaket som vurderes. Det vil si hvordan vegen med 
tilhørende sideareal fremstår i landskapet etter revegetering, beplantning og ferdig 
opparbeidede rasteplasser, kollektivknutepunkt etc. 

Delområde 10-1: Hårberget 
Delområdet Hårberget berøres av to tunnelpåhugg. Begge påhuggsområdene ligger lite 
eksponert til, og det er planlagt tilbakefylling over tunnelportalene. Området i overkant av 
påhuggene renskes i anleggsperioden, og dette vil gi noen mindre sår i landskapet.  
 
Innenfor delområdet skal det etableres permanente deponi, D16.Terrenget er småkupert godt 
egent for deponi, men deponienes størrelse og utstrekning kommer i konflikt med landskapets skala. 
Deponiene berører store myrområder og vil kunne påvirke landskapskarakteren negativt.  
 
 
   Stort neg.  Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|-------▲--|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til lite til middels negativt. Dette gir middels negativ konsekvens (--). 

Delområde 10-2: Hårvikhalsen 
Tiltaket tangerer i utkanten av delområdet og ligger på de relativt flate myrområdene 
nedenfor Hårberget. Første del av traséen ligger i lav tosidig skjæring 1:3 i myr før vegen 
gradvis stiger og blir liggende på en lav fylling frem til Årbogelva. Ny bro over elva er 
planlagt med langt spenn som ivaretar ravinelandskapet. Det er planlagt en 20 meter lang 
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tunnelportal, og nytt terreng etableres over portalen. Portalen trekkes ut til enden av 
forskjæringene. Ny veg er godt tilpasset landskapets retning og er underordnet områdets 
mindre terrengformer og elementer, til tross for vegens stive kurvatur. Ny trasé ligger i et 
område med få tekniske inngrep og innebærer en fragmentering av et naturpreget 
landskapsområde. Innenfor delområdet skal det etableres permanente deponi, D16. 
Terrenget er småkupert godt egent for deponi, men deponienes størrelse og utstrekning 
kommer i konflikt med landskapets skala. Deponiene berører store myrområder og vil kunne 
påvirke landskapskarakteren negativt.  
 

   Stort neg.  Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|----▲-----|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels negativt. Dette gir middels negativ konsekvens (--). 
 

Delområde 10-3: Årbogen – Haukebø 
Ny trasé er lagt i åssiden over bebyggelsen og dagens veg, og blir et nytt element i et 
område som er lite preget av tekniske inngrep. Dagens veg beholdes som lokalveg, og de to 
parallelle vegene vil medføre økt fragmentering av landskapet. Vegen blir i hovedsak 
liggende på fylling med stedvis svært store skråningsutslag. I enkelte partier blir vegen i 
tillegg liggende i løsmasseskjæring på opptil 30 meters høyde på innersiden. Traséen ligger 
eksponert til fra motsatt side av sundet, og inngrepet vil være svært synlig frem til ny 
vegetasjon er etablert. Parallelt med vegen skal det anlegges driftsveg på begge sider i et 
belte på 600 meter. Etablering av tilførselsveg mellom ny og gammel E6 veg Årbogen og 
driftsveg gir en bredere vegkorridor. Traséen følger landskapets retning og elementer, men 
standardklassen og sideveger gjør vegen stiv og dominerende i landskapet.  
 
Innenfor delområdet skal det etableres permanente deponi, D31, på den ene idrettsbanen 
ved Årbogen Idrettspark. Her vil det være ei heving av banelegemet til tilsvarende høyde som 
gressbanen ved siden av.   
 
   Stort neg.  Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|----▲----|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til middels negativt. Dette gir middels negativ konsekvens (--). 
 

Delområde 10-4: Haukebø – Gausvik 
Vegen er lagt i ny trasé i åssiden over bygdene Haukebø og Gausvik i den sørlige delen av 
delområdet. Ved Haukebø anlegges et stort og arealkrevende kryssområde med 
oppstillingsplass for tunge kjøretøy, kollektivknutepunkt, arealkrevende tilførselsveg mellom 
ny og gammel E10, adkomstveg og utmarksveg med kulvert under ny E10. Alle disse 
elementene anlegges parallelt med ny veg i et svært sidebratt og eksponert terreng. Ny bro 
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over Storelva har langt spenn, og man unngår berøring med kantsonen. Lokal adkomstveg er 
lagt under brua på sørsiden av elva og krysser Storelva på fylling oppstrøms ny bro. Tiltaket 
vil være dårlig tilpasset landskapets former og elementer, og vil stedvis sprenge skalaen i 
landskapet. Tiltaket frem til Storelva bru vil være svært synlig fra store deler av bebyggelsen 
i Gausvika og vil være et dominerende landskapselement selv eller etablering av ny 
vegetasjon. 
 
Innenfor delområdet skal det etableres to permanente massedeponi, D17 og D32, på 
oversiden av ny veglinje. Terrengmessig passer området godt, og det er godt forutsetninger 
for å koble deponiet sammen med eksisterende terrengformer og forsterke disse. Deponiene 
blir liggende eksponert i landskapet, og vil være godt synlige fra bebyggelsen i Haukebø og 
Gausvika både i anleggsfasen og driftsfasen.  
 
   Stort neg.  Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------▲---------|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels til stort negativt. Dette gir stor negativ konsekvens (---). 
 

Delområde 10-5: Gausvikvatnet 
Ny veg er lagt i bakkant av bebyggelsen og tangerer i utkanten av delområdet med berøring 
av de store myrområdene i tilknytning til selve Gausvikvatnet. Fra Storelva går vegen i tosidig 
skjæring inn mot påhugg D. Ca. 200 meter av skjæringen nærmest tunnelpåhugget går 
gjennom myr og morenemasser og har en høyde på 15 meter på begge sider av vegen. Det 
er knyttet usikkerhet rundt det egentlige omfanget av skjæringene og revegeteringen av 
disse. Dersom myrområdene dreneres som følge av vegtiltaket vil dette gi en endring av 
landskapets karakter. Vegen ligger svært tungt i terrenget og tiltaket vil være dårlig tilpasset 
landskapets former og skala. Tiltaket vil være middels eksponert, men representerer en stor 
fysisk barriere. 
  
Stort neg.  Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------▲---------|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi, og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels til stort negativt. Dette gir stor negativ konsekvens (---). 
 

Delområde 10-6: Tjeldsundbrua:  
Vegen kommer ut av tunnel ved dagens Tjeldsundbru og kobles på eksisterende veg over 
sundet. Tiltaket består av tunnelpåhugg med 20 meter portal og ca. 100 meter veg i dagen. 
Portalen trekkes ut til enden av forskjæringen. Påhugget blir liggende i et svært bratt og 
eksponert terreng som i dag er preget av store inngrep fra eksisterende veg. Dagen veg fra 
bruhodet stenges, men blir liggende som beredskapsveg. Fra Tjeldsundbrua skal det 
etableres gang- sykkelveg over tunnelportalen.  
 



124 
 

Stort neg.  Middels neg.  Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |--------|--▲------|--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi, og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels negativt. Dette gir Liten til middels negativ konsekvens  (-/--). 
 
Tabell 8-19. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 10 Hårvik-Tjeldsund bru 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

10-1: Hårberget Middels/Stor Lite negativt Liten/Middels 
negativ (-/--) 

 

10-2: Hårvikhalsen Middels/Stor Middels/Lite 
negativt 

Middels 
negativ (--) 

 

10-3: Årbogen-
Haukebø 

Middels Middels 
negativt 

Middels 
negativ (--) 

 

10-4: Haukebø- 
Gausvik 

Middels/Stor Middels/Stort 
negativt 

Stor negativ 
(---) 

 

10-5: Gausvikvatnet Middels/Stor Middels/Stort 
negativt 

Stor negativ 
(---) 

 

10-6:Tjeldsundbrua Liten/Middels Middels 
negativt  

Liten /middels 
negativ (-/--) 

 

Samlet konsekvens vegparsell 10 Middels til stor 
negativ 
(--/---) 

 

 

Delområde 11-1: Skogsområdene Leikvika- Fauskevåg 
Etter tunnelen blir vegen liggende i nytt terreng på oversiden av bebyggelsen. Vegen ligger i 
randsonen mellom skog og dyrkamark, og berører lite av det gamle kulturlandskapet. 
Terrenget er kupert med en rekke koller og ravine. Vegen skjærer tvers gjennom disse, og vil 
stå i et lite harmonisk forhold til omgivelsenes skala. Vegen veksler mellom å ligge på 
tosidig fylling eller tosidig skjæring. Både fyllingene og skjæringene blir svært høye, og 
vegen mangler forankring i det omkringliggende terrenget. Dagens veg beholdes som 
lokalveg, og den nye vegtraséen gir en økt fragmentering av landskapet. Litt nord for 
bebyggelsen på Vollstad skal det anlegges et arealkrevende kryss med ventelomme for 
tungtrafikk og regionalt kollektivknutepunkt.  
 
Innenfor delområdet skal det etableres større permanente massedeponi D19 og D20, i 
tilknytning til veilinje, tunnelpåhugg og kollektivknutepunkt. Deponiene D19 i Leikvika blir i 
tilknytning til tunnelpåhugget og bør i størst mulig grad lokaliseres til nedsiden av veilinjen. 
Deponiene må kobles til eksisterende terreng og mulig forsterke dette. Deponiene D20 ved 
kollektivpunktet ovenfor Fauskevåg/Vollstad, bør utformes slik at de blir en del av 
kollektivpunkt- og ventelommearealene for langtransport.  Her bør en også i størst mulig 
grad benytte nedsiden av veilinja som deponiareal. 
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Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------▲--------|----------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi, og omfanget av tiltaket er vurdert 
til middels til stort negativt. Dette gir middels til stor negativ konsekvens (--/---). 
 

Delområde 11-2: Vollstad 
Vegen tangerer utkanten av planområdet, og blir liggende på innsiden av dagens veg. Ny veg 
ligger fortatt høyt i terrenget og mangler forankring i stedets terrengformer.  
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|--------|--▲--------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi, og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite middels negativt. Dette gir liten negativ konsekvens (-). 
 

Delområde 11-3: Brokvika 
Forbi Fauskevåg og Brokvika blir vegen blir stort sett liggende i samme trasé som 
eksisterende veg. Økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende inngrep som fyllinger og 
skjæringer. Breddeutvidelse og kurvaturutbedringer vil gjøre vegen mer dominerende i 
landskapet og øke vegens negative barrierevirkning. Vegen har i stor grad samme høyde 
som dagens veg, men i enkelte partier blir den liggende på høye fyllinger uten forankring i 
omkringliggende terreng. Store arealkrevende kryss og nye parallelle lokalveger gjør den nye 
vegen til et dominerende element i landskapet.  
 
Innenfor delområdet skal det etableres et mindre permanent massedeponi D21, i tilknytning 
til veilinjen. Deponiet legges tilknytning til dyrka mark i et dalsøkk inntil veilinja. Terrenget 
er egnet for deponering.  
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|------▲--|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi, og omfanget av tiltaket er vurdert 
til liten til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--). 

Delområde 11-4: Ramnfløya 
Vegen følger eksisterende veg, men økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende 
inngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelse og kurvaturutbedringer vil gjøre vegen 
mer dominerende i landskapet.  
 
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|--------▲---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
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Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi, og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--) 

Delområde 11-5: Sørvika-Nordvika 
Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé som eksisterende veg. Økt standard vil 
imidlertid forsterke eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer. Spesielt i det 
småkuperte terrenget ned mot bebyggelsen i Sørvika vil inngrepet bli svært stort. 
Breddeutvidelse og kurvaturutbedringer vil gjøre vegen mer dominerende i landskapet, og 
øke vegens negative barrierevirkning gjennom Sørvika. Delområdet har et småskalalandskap, 
og det nye tiltaket vil stå i et lite harmonisk forhold til landskapets skala. 

Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------▲---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--). 
 

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

 Parsell 11 Tjeldsund bru-Sørvik 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
11-1: 
Skogsområdene 
Leikvika- Fauskevåg 

Middels Middels/ Stor 
negativt  

 

Middels/Stor 
negativ 

 (--/---) 

 

11-2: Vollstad Middels Lite negativt 
 

Lite negativt ( 
(-) 

 

11-3: Brokvika Middels Liten/Middels 
negativ 

Lite/Middels 
negativt 
(-/--) 

 

11-4: Ramnfløya Middels Lite negativt / 
Middels 
negativ 

Lite negativt/ 
Middels 
negativ 
( -/--) 

 

11-5: Sørvika-
Nordvika 

Middels Lite/Middels 
negativt 

Liten negativt 
(-/middels) 

 

Samlet konsekvens vegparsell 11 Middels/stort 
negativ  
(--/---) 

 

 

Delområde 12-1: Sørvika- Nordvika 
Fra Sørvikblir nye veg stort sett liggende i samme trasé som eksisterende veg, og innebærer 
derfor ikke noe nytt inngrep i landskapet. Økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende 
inngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelse vil gjøre vegen mer dominerende i 
landskapet og øke vegens negative barrierevirkning gjennom bygdene. Fra Melvik er vegen 
lagt i nytt terreng på innsiden av dagens veg. Landskapet er småkupert, og ny veg skjærer 
tvers gjennom eksisterende terrengformer og landskapselementer. Det nye vegtiltaket er 
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innenfor delområdet planlagt med to kjørefelt, vekslende forbikjøringsfelt, midtdeler, av- og 
påkjøringsramper i begge retninger og broer over både lokalveg og ny Rv 83. Dette gjør 
tiltaket svært bredt, opp til 200m på det bredeste. Det store og arealkrevende kryssområdet 
vil bli totalt dominerende i delområdet og vil utgjøre en stor fysisk og visuell barriere 
sammenlignet med dagens veg. Eksisterende veg blir liggende som lokalveg, og den nye 
vegen gir en økt negativ fragmentering av både skogs- og jordbrukslandskapet.  
Ny vegtrase medfører store og permanente terrenginngrep. Vegtiltaket vil være dårlig 
tilpasset landskapets former og elementer, og viske ut det karakterisere landskapselement 
som kollelandskapet og den meandrerende Nordvikelva.  Det brede og omfattende 
veganlegget vil sprenge skalaen i landskapet. 

  

Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |--▲-------|---------|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi, og omfanget av tiltaket er vurdert 
til stort negativt. Dette gir stor negativ konsekvens (---). 
 

Delområde 12-2: Bjørnhågen –Nordvikmyra 
Det store kryssområdet fortsetter inn delområde 12-2, og vil være svært dominansene i det 
åpne landskapsrommet. Fra Forravassbekken blir den nye vegen stort sett liggende i samme 
trasé som dagens veg og innebærer derfor ikke noe nytt inngrep i landskapet. Økt standard 
vil imidlertid forsterke eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelse av 
både dagens veg og parallell gang- sykkelveg, samt etablering av adkomstveg parallelt med 
vegen på sørsiden gjør det nye vegtiltaket til en dominerende barriere i landskapet. Tiltaket 
kommer i konflikt med både Nordvikelva og det aktive kulturlandskapet på degge sider av 
vegen. Tiltaket er svært arealkrevende, og tar i liten grad hensyn til landskapets former og 
elementer.  
 
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---▲-----|---------|---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til stort negativt. Dette gir stor negativ konsekvens (---). 
 

Delområde 12-3: Nordvikmyra 
Over Nordvikmyrene blir vegen liggende parallelt med eksisterende veg, og innebærer derfor 
ikke et inngrep i urørt landskap. Økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende inngrep 
som fyllinger og skjæringer. Dagens veg beholdes som kombinert adkomstveg og driftsveg, 
og breddeutvidelsen gjør vegen svært bred og dominerende i det flate myrlandskapet. 
Tiltaket vil stort sett være godt tilpasset landskapets former og elementer.  
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Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|----------|------▲-|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi, og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite negativt til intet. Dette gir liten negativ til ubetydelig konsekvens (-/0). 
 

Delområde 12-4: Bjørnåsen  
Den nye vegen blir liggende i samme trasé som eksisterende veg, og innebærer derfor ikke 
noe nytt inngrep i landskapet. Økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende inngrep som 
fyllinger og skjæringer.  Breddeutvidelse vil gjøre vegen mer dominerende i landskapet og 
vegens barrierevirkning øker.  

Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------|-------▲-|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi, og omfanget av tiltaket er 
vurdert til intet til lite negativt. Dette gir ubetydelig konsekvens (0) 
 

Delområde 12-5: Kilbotn 
Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé som eksisterende veg, og innebærer 
derfor ikke noe nytt inngrep i landskapet. Økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende 
inngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelse vil gjøre vegen mer dominerende i 
landskapet og vegens barrierevirkning øker. Vegen ligger i utkanten av delområdet og det 
kuperte landskapet gjør vegen lite eksponert. 

Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------|-------▲-|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi, og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite negativt. Dette gir liten negativ konsekvens (-). 
 

Delområde 12-6: Kilbotn- Ruggevika 
Frem til tunnelpåhugg O blir vegen liggende i samme trasé som eksisterende veg, og 
innebærer derfor ikke noe nytt inngrep i landskapet. Økt standard vil imidlertid forsterke 
eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelse vil gjøre vegen mer 
dominerende i landskapet og vegens barrierevirkning øker.  

Innenfor delområdet skal det etableres et større permanent massedeponi D33, i tilknytning 
til veilinjen og det sørlige tunnelpåhugget. Deponiet er lagt delvis i et dalsøkk og opp langs 
en kolle. Det får en størrelse som gjør det godt synlig i landskapet, men området er egnet 
både med tanke på eksisterende terrengformer og mulighet for revegetering. Det er 
imidlertid viktig at deponiet i størst mulig grad blir lagt i dalsøkket og at en gir det en 
utforming som harmonerer med omkringliggende terrengformer og integreres i landskapet.  
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Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------▲---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi, og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--). 
 

Delområde 12-7: Ruggevika 
Fra påhugg P blir vegen liggende i nytt terreng noen hundre fram til eksisterende veg. Nytt 
tunnelpåhugg blir liggende i nærheten av eksisterende påhugg, og lengden på dagens 
bergskjæring øker. På dagens veg vil eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer 
forsterkes. Breddeutvidelse vil gjøre vegen mer dominerende i landskapet og vegens 
barrierevirkning øker 

Innenfor delområdet skal det etableres et større permanent massedeponi D34, i tilknytning 
til veilinjen, tunnelpåhugg. Deponiet blir også her lagt delvis i et dalsøkk ved 
tunnelpåhugget og langs veilinja. Det vil bli godt synlig i landskapet og vil delvis berører 
dyrket mark. Men området er egnet både med tanke på eksisterende terrengformer og 
mulighet for revegetering. Det er imidlertid viktig at deponiet i størst mulig grad blir lagt i 
dalsøkket og at en unngår å berøre dyrket mark. Det må gis en utforming som harmonerer 
med omkringliggende terrengformer og integreres i landskapet.  
 
Stort neg.    Middels neg. Lite neg.  0   Lite pos.  Middels pos. Stort pos. 
 |---------|---------▲---------|---------|----------|---------| omfang                                                                                                                                                                                            
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til lite til middels negativt. Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--). 
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Tabell 8-21. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 0-alternativet. 

 Parsell 12 Sørvik-Jektholtet 
Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
12-1: Sørvika-
Nordvika 

Middels Stort negativt /Stor negativ -
--) 

 

12-2: Bjørnhågen-
Nordvikmyra 

Middels Stort negativt Stor negativ  
(---) 

 

12-3: Nordvikmyra Middels Lite negativt/ 
intet 

Liten/ middels 
negativt (-/0) 

 

12-4: Bjørnåsen Middels/Liten Lite negativt Intet/ lite 
negativ (0/-) 

 

12-5: Kilbotn Middels Lite negativt Intet/ lite 
negativt (0/-) 

 

12-6: Kilbotn- 
Ruggevika 

Middels Lite/middels 
negativt 

Liten/ middels 
negativ (-/--) 

 

12-7: Ruggevika Middels Lite/middels 
negativt 

Liten/middels 
negativ (-/--) 

 

Samlet konsekvens vegparsell 12 Middels til stor 
negativ 
(--/---) 

 

 

Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Harstad kommune er vurdert til middels til 
stor negativ (--/---) for landskapsbildet. Den nye vegen varierer mellom å ligge i nytt 
terreng og å følge eksisterende trasé. På strekningene der vegen følger dagens trasé vil økt 
standard imidlertid eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelse vil 
gjøre vegen mer dominerende i landskapet og vegens barrierevirkning øker. Dette gjelder 
strekningen fra Vollstad til Ruggevika, og tiltaket gir relativt lav konsekvens for 
landskapsbildet. De største konsekvensene finner man for delområdene der vegen ligger i 
nytt terreng. For delområde 10-4 Haukebø- Gausvika og 10-5 Gausvikvatnet vil tiltaket gi 
stor negativ konsekvens, og for delområdene 12-1 Sørvika- Nordvika og 12-2 Bjørnhågen - 
Nordvikmyra gir tiltaket stor negativ konsekvens. Dette er delområder som i dag er lite 
påvirket av tekniske inngrep. Terrenget er småkupert og stedvis sidebratt med liten skala og 
stor sårbarhet for mye inngrep. Den nye vegtraseen medfører store og svært arealkrevende 
terrenginngrep, og vegtiltaket vil være dårlig tilpasset og forankret i landskapets 
terrengformer og elementer. Høye tosidige fyllinger og skjæringer og omfattende 
kryssløsninger gjør ny veg til et dominerende elementet i landskapet. Stedvis sprenger vegen 
skalaen i landskapet.  

Tabell 8-22. Samlet konsekvens i Harstad for fagtema landskap. 

Konsekvens fagtema landskap Alternativ 0 Ny trasé 
Harstad vegparsell 10 0 --/--- 
Harstad vegparsell 11 0 --/--- 
Harstad vegparsell 12 0 --/--- 
Samlet konsekvens Harstad 0 --/--- 
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Deponier 

Prosjektet omfatter bygging av mange nye tunneler. Dette gir et stort masseoverskudd som 
ønskes deponert innfor planområdet. Det er på nåværende tidspunkt usikkerheter knyttet til 
massebalansen i prosjektet. Prinsipper for utforming av deponier er angitt i 
formingsveilederen: 

 
• 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 å 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. 

 

8.5.3 Forslag til avbøtende tiltak 

Anleggsfase: 
• Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal en det som er nødvendig. 

Naturtypelokaliteter, kulturminner og terrengformer/vegetasjon som skal bevares bør 
framgå av rigg- og marksikringsplan. Det utarbeides stikningsdata slik at lokalitetene 
kan sikres med sperrebånd/anleggsgjerde. Vil kunne påvirke permanent omfang. 

• Unngå mellomlagring av masser i sidebratt terreng – smalt anleggsbelt – Dette re 
avgjørende for permanent omfang. 

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

• Unngå skader på høyere vegetasjon. 

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

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

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

• Kontraktsfeste Grønn time med opplæring av anleggspersonell ved oppstart bygging.    
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• Unngå bruk av myrområder til midlertidig deponi da dette vil gi permanente 
konsekvenser.  

Driftsfase: 

• Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen gir forslag til løsninger og 
tiltak for å sikre et godt veganlegg. 

• Utarbeide kontraktsfestet rigg- og marksikringsplan og planlegge 
massehåndteringen i tråd med prinsippene for Natur og Dyrket/ tidligere dyrket mark 
i formingsveilederen kap. 4.4. 

• For å sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer, bør utsatte deler av 
skråningen plastres med sprengtstein før skråningen kles med vegetasjonsdekke/ 
aktuell jord. Høye løsmasseskjæringer kan legges med helning 1:1,5 for å redusere 
inngrepet. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til formingsveilederen.  

• Ved tosidig bergskjæring bør den ene skalken sprenges vekk og terrenget legges 
med skjæring/fylling som er tilpasset det omkringliggende terrenget. - Vil redusere 
omfanget. 

• Sidearealene bør revegeteres parallelt med at vegkroppen ferdigstilles.   

• Deponering av overskuddsmasser i bør som hovedregel skje i tilknytning til veglinja, 
som utslaking av sideareal eller oppfylling av restareal. For deponiene som ikke 
ligger langs veglinja bør form og høyde ha utgangspunkt i eksisterende 
terrengformer og forsterke eller fremheve disse. Deponering i myr og dyrkamark bør 
unngås 

• Utarbeide egne planer for massedeponiene som viser terrengutforming, høyder, snitt 
gjennom deponi og avrenning i tråd med prinsipper for utforming av deponi i 
formingsveilederen kap. 4.8 Massehåndtering -Deponi  

• Etablering av vegetasjonsskjermer eller terrengformer langs veg, i kryss og i 
tilknytning til kollektivknutepunkt/venteareal vil skjule tiltaket og kan redusere 
omfanget. Store sammenhengende asfaltflater bør unngås. 

• Lang portal, 200 meter, fra påhugg D i retning Haukebø. Terreng over portal 
tilbakeføres og revegeteres. Dette vil redusere omfang og konsekvens. 

• Senkning av veglinja i områder hvor det nye vegtiltaket ligger høyt i terrenget og 
mangler forankring i landskapet. Eventuelt oppfylling av terreng på innsiden av 
veglinja. Dette vil redusere omfang og konsekvens. 

• Flytting og reetablering av Nordvikelva. Dette vil redusere omfang og konsekvens. 
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9 Reiseopplevelse 
Reiseopplevelsen er knyttet til det den reisende ser og opplever langs vegen, og er først og 
fremst knyttet til landskapsopplevelsen fra bil og buss. Reiseopplevelsen vil variere med 
kjøreretningen. Variasjon i vær, lysforhold og årstid er faktorer som påvirker opplevelsen. 
Tett løvverk kan i sommermånedene hindre utsikt fra vegen mot det åpne fjordlandskapet, 
mens det vinterstid er godt utsyn. Mye av opplevelsesverdien langs Hålogalandsvegen er 
knyttet til det storslagne fjord- og fjellandskapet langs Gullesfjorden og Tjeldsundet, og 
værfenomen som tåke svekker opplevelsen betraktelig. For planområdet vil særlig den store 
kontrasten mellom midnattssol og mørketid påvirke reiseopplevelsen. 
 
Opplevelsen av landskapet vil svekkes når store deler av vegen legges i tunnel 
 
KVÆFJORD 
På strekningen Sigerfjordtunnelen – Fylkesgrensen vil ny veg stort sett følge dagens trasé. 
Reiseopplevelsen er preget av store, åpne landskapsrom med store kontraster og høy 
inntrykksyrke. Vegen ligger tett på både Langvatnet og Gullesfjorden, noe som forsterker 
inntrykket av storskalalandskapet. Tett vegetasjon gir stedvis redusert utsikt, men dette vil 
kunne bedres med den nye traséen. Med høyere vegstandard vil vegstrekningen gi høy 
stimulans og opplevelseskvalitet. Imidlertid forbeholder dette at sikthindrende vegetasjon 
fjernes, og at strekningen deles opp i sekvenser lange nok til å oppleve utsikten utover 
fjordlandskapet. Ny veg legges utenom tettstedene, og den reisende mister variasjonen i 
reiseopplevelse disse gir. Etablering av tunnel mellom Våtvoll og Løbergsbukt samt nye store 
terrenginngrep i Løbergsbukt og Raksebukta vil gi redusert kjøreopplevelse på strekningen 
sammenlignet med dagens situasjon. Etablering av fotopunkt veg Nyfossen og stor 
hovedrasteplass i Gullesfjordbotn vil tilføre nye opplevelseskvaliteter.   
 
Ny veg gjennom Lødingen kommune vil samlet sett ha økt reiseopplevelse sammenlignet 
med dagens situasjon. 
 
LØDINGEN 
Strekningen Fylkesgrensen -  Fiskefjord følger eksisterende trasé frem til Kanstadbotn, og 
reiseopplevelsen på denne strekningen anses som god. Vegen ligger i dalsiden, og den 
reisende har god utsikt over de flate myrområdene og Heggedalselva. Fra Kanstadbotn går 
vegen i en lang tunnel til Fiskefjorden. På strekningen Kåringen kryss – Fiskefjorden følger 
ny veg dagens trasé og kontakten med det storslåtte landskapet langs Tjeldsundet 
opprettholdes. Vegen ligger tett på sundet, og det åpne fjordlandskapet skaper lange 
horisontlinjer. En oppgradering av denne vegstrekningen vil gi økt stimulanse og 
opplevelsesverdi. Eksisterende rasteplass nedgraderes til stopplomme, og dette vil ha 
negativ innvirkning på reiseopplevelsen. 
 
Ny veg gjennom Lødingen kommune vil samlet sett ha redusert reiseopplevelse 
sammenlignet med dagens situasjon. Dette skyldes etablering av tunnel mellom 
Kanstadbotn og Fiskefjord. 
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TJELDSUND 
På strekningen Fiskefjord- Hårberget ligger vegen i ny trasé. En svært kort dagsone i 
Fiskejorden etterfølges av tunnel til Øverdalen. Ny veg krysser Kongsvikelva med en lang bro 
før den igjen går i tunnel gjennom Falkåsen. En kort dagsone over Ulvikmyra etterfølges av 
tunnel gjennom Ulvikfjellet. Mellom Sæter og Hårvika ligger vegen på fylling i fjellsiden.  
Ny veg legges utenom tettstedene, og den reisende mister variasjonen i reiseopplevelsen 
disse gir. Dette vil gjøre strekningen mer monoton, og gi en svekkelse av reiseopplevelsen. 
Utsikten over sundet vil være svært god på strekningen Sæter- Hårberget, men er sterkt 
svekket på resterende strekning.  
 
Ny veg gjennom Tjeldsund kommune vil samlet sett ha redusert reiseopplevelse 
sammenlignet med dagens situasjon. 
 
HARSTAD 
Ny veg gjennom Harstad kommune veksler mellom å ligge i ny trasé og å følge eksisterende 
veg. Fra Hårberget til Vollstad ligger vegen i ny trasé med to nye tunneler. Ny veg legges 
utenom tettstedene Gausvik, Haukebø og Sandtorg, og den reisende mister variasjonen i 
reiseopplevelse disse gir. Dette vil gi en betydelig svekkelse av reiseopplevelsen på 
strekningen, til tross for at vegen ligger høyt i terrenget og utsikten over Tjeldsundet 
fremdeles vil være relativt god i dagsonene. Fra Gausvik ligger vegen i lang tunnel frem til 
Leikvik. Fra tunnelpåhugget ligger vegen høyt i terrenget, og den reisende får økt utsikt og 
opplevelsesverdi sammenlignet med dagens situasjon. 
Fra Vollstad følger ny veg dagens trasé. Store deponier langs vegen kan gi redusert utsyn til 
det varierte landskapet langs vegen.   
 
Ny veg gjennom Tjeldsund kommune vil ha redusert reiseopplevelse sammenlignet med 
dagens situasjon. 
 

10 Usikkerhet                                             

Usikkerhet i verdisettingen.  
Verdivurderingene er gjort på et overordnet nivå. Planområdet er delt inn i enhetlige 
områder der verdien som er satt er lik for hele området. Det er nødvendig å ha 
verdivurderingen såpass overordnet for å klare å håndtere et så stort planområde. Men ved 
en slik inndeling vil det være risiko for at mindre områder med avvikende verdi ikke blir 
fanget opp. Utgangspunktet for verdivurderingen er at et typisk landskap i regionen har 
middels verdi.  

Usikkerhet i omfangsvurderingen 
Vegtegningene som ligger til grunn for omfangsvurderingen er foreløpige. Endringer i 
løsningene vil kunne endre de visuelle konsekvensene. 
Infraworks-modellen for valgalternativet er utarbeidete uten vegetasjon. Det er derfor 
knyttet noe usikkerhet rundt vegtiltaks reelle eksponering i landskapet.  
Omfanget av terrenginngrepene i tilknytning til tunnelportaler er usikkert frem til tunnelen 
er etablert. 
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Deponiene er ikke detaljprosjektert, og det er knyttet stor usikkerhet til massevolum og 
utforming. 
Det er knyttet noe usikkerhet rundt omfanget av tiltaket i anleggsperioden. Det er ikke 
tegnet inn egne interimsveger. Dersom disse gir permanente inngrep i landskapet som 
bergskjæringer vil dette kunne endre omfanget av tiltaket.   
Vegelementer som lysmaster og skilt vil påvirke landskapet. Eksakt plassering er ikke avklart 
i denne planfasen. 
Det er ikke foretatt støyberegning og eventuelle støyskjermingstiltak er ikke vurdert.  
Fjellets egenskaper kan påvirke plassering og utforming av tunnelpåhugg, portaler, 
forskjæringer og behovet for sikring.  
 

11 Samlet vurdering 
Store deler av den planlagte Hålogalandsvegen gjennom kommune Kvæfjord, Lødingen og 
deler av Harstad følger eksisterende trasé med mindre omlegginger grunnet kurveutretting 
og hensynet til bebyggelse. I Tjeldsund kommune og parsell 10 og deler av parsell 11 og 12 
i Harstad kommune ligger vegen i nytt terreng i bakkant av dagens hovedveg. 

I områdene der den nye vegen blir liggende i samme trasé innebærer ikke tiltaket noe nytt 
inngrep i landskapet, og omfanget av tiltaket er relativt lavt. Økt standard vil imidlertid 
forsterke eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelse og 
kurvaturutbedringene vil gjøre vegen stivere og mer dominerende i landskapet, og vegens 
barrierevirkning øker. Delområdene langs Gullesfjorden og ytre deler av Tjeldsundet er del 
av et storskala landskapsrom. Terrenget langs de store fjordene er stedvis svært sidebratt, 
og avstanden mellom fjæresone og fjellfot er kort. Disse faktorene har påvirkning på 
omfanget av tiltaket. 

I Harstad og stedvis i Tjeldsund har landskapet mindre skala og større sårbarhet for nye 
store tekniske inngrep. Tiltaket vil ha størst negativ konsekvens for delområdene 9-1: 
Steinbakkmyra,9-2: Ulvik- Hårberget, 10-4: Haukebø- Gausvika,10-5: Gausvikvatnet,11-1: 
Skogsområdene Leikvika- Fauskevåg, 12-1 Sørvika - Nordvika og 12-2 Bjørnhågen - 
Nordvikmyra. Dette er delområder som i dag er lite påvirket av tekniske inngrep. I alle 
delområdene vil den nye vegtraseen medføre store terrenginngrep, og vegtiltaket vil være 
dårlig tilpasset og forankret i landskapets terrengformer og elementer. Høye tosidige 
fyllinger og skjæringer og arealkrevende kryssløsninger gjør ny veg til et dominerende 
elementet i landskapet. Stedvis sprenger vegen skalaen i landskapet. Store deler av dagens 
veg beholdes som lokalveg, og man får en negativ fragmentering av landskapet. 

Det nye vegtiltaket vil også kunne ha positiv påvirkning på landskapet i enkelte delområder. I 
delområde 3-3 Gullesfjordbotn skal det etableres hovedrasteplass. Nedlagte massetak i 
delområde 7-4/8-1: Fiskefjorden og 9-3 Hårvikhalsen Nedre skal tilbakefylles med 
overskuddsmasser og revegeteres.  
 
Samlet sett vil likevel Hålogalandsvegen ha en negativ på landskapet og den samlede 
konsekvensen for de fire kommunene Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad vil være 
middels til stor negativ. 
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Tabell 11-1. Oppsummering av konsekvens og rangering av alle alternativene. 

Fagtema landskap Alternativ 0 Ny trasé 
Kvæfjord 0 -- 
Lødingen 0 - 
Tjeldsund 0 --/--- 
Harstad 0 --/--- 
Samlet konsekvens 0 --/--- 
Strider mot nasjonale mål*   
Rangering** 1 2 

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

11.1.1 Oppsummering av avbøtende tiltak 
Anleggsfase: 

• Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal en det som er nødvendig. 
Naturtypelokaliteter, kulturminner og terrengformer/vegetasjon som skal bevares bør 
framgå av rigg- og marksikringsplan. Det utarbeides stikningsdata slik at lokalitetene 
kan sikres med sperrebånd/anleggsgjerde. Vil kunne påvirke permanent omfang. 
Unngå mellomlagring av masser i sidebratt terreng – smalt anleggsbelte 

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

• Unngå skader på høyere vegetasjon. 

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

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

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

• Kontraktsfeste Grønn time med opplæring av anleggspersonell ved oppstart bygging.    

• Unngå bruk av myrområder som midlertidig rigg- og deponiområder da dette får 
permanente konsekvenser.  

Driftsfase: 

• Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen gir forslag til løsninger og 
tiltak for å sikre et godt veganlegg. 

• Utarbeide kontraktsfestet rigg- og marksikringsplan og planlegge 
massehåndteringen i tråd med prinsippene for Natur og Dyrket/ tidligere dyrket mark 
i formingsveilederen kap. 4.4. 
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• For å sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer, bør utsatte deler av 
skråningen plastres med sprengtstein før skråningen kles med vegetasjonsdekke/ 
aktuell jord. Høye løsmasseskjæringer kan legges med helning 1:1,5 for å redusere 
inngrepet. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til formingsveilederen.  

• Ved tosidig bergskjæring bør den ene skalken sprenges vekk og terrenget legges 
med skjæring/fylling som er tilpasset det omkringliggende terrenget. - Vil redusere 
omfanget. 

• Sidearealene bør revegeteres parallelt med at vegkroppen ferdigstilles.   

• Reetablering av strandsone og randvegetasjon. -Vil reduser omfanget av tiltaket. 

• Arealet mellom nye sjøfyllinger og dagens veg fylles opp og nytt terreng gis en 
utforming som er tilpasset landskapets mindre former. Revegeteres etter samme 
prinsipp som omkringliggende arealer.   

• Deponering av overskuddsmasser i bør som hovedregel skje i tilknytning til veglinja, 
som utslaking av sideareal eller oppfylling av restareal. For deponiene som ikke 
ligger langs veglinja bør form og høyde ha utgangspunkt i eksisterende 
terrengformer og forsterke eller fremheve disse. Deponering i myr og dyrkamark bør 
unngås 

• Utarbeide egne planer for massedeponiene som viser terrengutforming, høyder, snitt 
gjennom deponi og avrenning i tråd med prinsipper for utforming av deponi i 
formingsveilederen kap. 4.8 Massehåndtering -Deponi  

 
 

Tabell 11-2. Forslag til avbøtende tiltak for fagtema landskap, anleggs- og driftsfase. 

Kommune - 
sted/delområde 

Forslag til avbøtende tiltak 

Kvæfjord  
Delområde 2-5 

 
Fyllinger for bro over Våtvollelva bør tilpasses terrenget slik at 
de inngår som en naturlig del av ravinen. – Vil redusere 
omfanget 

Delområde 2-6 Tunnelportalen ved påhugg G bør skråskjæres og tilpasses den 
ensidige fjellskjæringen. – Vil redusere omfanget 

Delområde 3-2 De stor sjøfyllingene i Løbergsbukta og Raksebukta bør formes 
og tilpasses terrenget slik at buktenes naturlige form ikke 
forsvinner. - Vil redusere omfanget 

Arealet mellom ny sjøfylling i Raksebukta og dagens veg fylles 
opp og nytt terreng gis en utforming som er tilpasset 
landskapets mindre former. Områdene revegeteres på lik linje 
med annet sideareal. –Vil redusere omfanget 

Lødingen  
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Delområde  
6-1 og 6-2 

Den nye bergskjæringen mellom de to nye vegen fra Nyheim og 
nordover bør sprenges ned og restarealet mellom vegene slakes 
ut og revegeteres. – Vil redusere omfanget. 

Delområde 6-4 Arealet mellom ny sjøfylling og dagens veg fylles opp og nytt 
terreng gis en utforming som er tilpasset landskapets mindre 
former. Områdene revegeteres på lik linje med annet sideareal. 
–Vil redusere omfanget 

Delområde 7-2 Arealet mellom ny sjøfylling i Forvika og dagens veg fylles opp 
og nytt terreng gis en utforming som er tilpasset landskapets 
mindre former. Områdene revegeteres på lik linje med annet 
sideareal. –Vil redusere omfanget 

Tjeldsund  
Delområde 8-2 Landkar og fyllinger trekkes lenger unna Daleelva slik at 

buffersonen mot elva bevares. –Vil redusere omfanget 
Delområde 8-3 Unngå berøring av Kongsvikelva og elvas kantsonen i 

anleggsfasen. 
Delområde 9-1 Optimalisering av linja for å redusere omfanget av skjæringer og 

fyllinger.  
Harstad  
Delområde 10-4 
og 11-2 

Etablering av vegetasjonsskjermer eller terrengformer langs veg, 
i kryss og i tilknytning til kollektivknutepunkt/venteareal vil 
skjule tiltaket og kan redusere omfanget. Store 
sammenhengende asfaltflater bør unngås. 

Delområde 10-5 Lang portal, 200 meter, fra påhugg D i retning Haukebø. 
Terreng over portal tilbakeføres og revegeteres. – Vil redusere 
omfang og konsekvens.  

Delområde 11-1 Senking av veglinja i områder hvor det nye vegtiltaket ligger 
høyt i terrenget og mangler forankring i landskapet. Eventuelt 
oppfylling av terreng på innsiden av veglinja. Dette vil redusere 
omfang og konsekvens. 

Delområde 12-2 
og 12-3 

Flytting og reetablering av Nordvikelva. Dette vil redusere 
omfang og konsekvens. 
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12 Referanser 
 

12.1 Skriftlige referanser 
 
Håndbok V712 Konsekvensanalyser 
 
Landskapsanalyse- Fremgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi, 
Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren, 2010. 

Veileder- Metode for landskapsanalyse i kommuneplan, Direktoratet for naturforvaltning og 
Riksantikvaren, 2011. 

NIJOS referansesystem for landskap. 

Planprogram for Hålogalandsvegen 
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