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1. INNLEDNING 

Det er i igangsatt arbeid med reguleringsplan og tilhørende konsekvensutredning for ny E10 på 

strekningen mellom Snubba i Evenes – Gullesfjordbotn, rv 83 Tjeldsund bru – Harstad og rv 85 

Gullesfjordbotn – Sortland, heretter kalt Hålogalandsvegen.   

 

Hålogalandsvegen er i Nasjonal transportplan 2014-2023 vurdert som et mulig prioritert prosjekt, 

og det er besluttet at det skal benyttes statlig plan for planleggingen. Alle de sju berørte kommu-

nene stilte seg positive til bruk av denne planformen. De sju berørte kommunene er: 

 

 Lødingen 

 Skånland 

 Kvæfjord 

 Evenes 

 Tjeldsund 

 Harstad  

 Sortland 

 

1.1 Mål for prosjektet 

Bakgrunnen for arbeidet er for lav standard på dagens veg i forhold til vegens funksjon som ho-

vedveg mellom regionene, spesielt med tanke på næringsutvikling og regional utvikling. Standar-

den er også lavere enn hva dagens vegnormaler krever, både i forhold til bredde, geometri og 

stigning.  

 

Det er i konseptvalgutredningen for E10/rv85 Evenes-Sortland definert følgende mål for prosjek-

tet: 

 

Samfunnsmål 

Det prosjektutløsende behovet er å bedre rammevilkårene for næringsliv og regional utvikling 

ved å redusere avstandskostnadene. På grunnlag av dette er samfunnsmålet slik:  

I 2040 skal Hålogalandsvegen ha et godt utbygd transportsystem som knytter regionen tett 

sammen, og gir gode forutsetninger for næringsutvikling og regionalutvikling (KVU E10/rv85 

Evenes-Sortland, januar 2012).  

 

Effektmål 

Prosjektutløsende behov, reduserte avstandskostnader, er konkret knyttet til reisetid, drivstoffor-

bruk, billettutgifter og forutsigbarhet gjennom et mer robust vegsystem. Effektmålene er derfor: 

- Redusert reisetid for næringstransport 

- Bedre regularitet og robusthet 

(KVU E10/rv 85 Evenes-Sortland, januar 2012) 

 

Som et tillegg eller en sammenslutning av disse målene er det i planprogrammet for regulerings-

planarbeidet definert følgende formål med prosjektet: 

Formålet med planarbeidet er at i 2040 skal Hålogalandsvegen ha et godt og trafikksikkert trans-

portsystem som knytter regionen tett sammen, og som gir gode forutsetninger for næringsutvik-

ling og regional utvikling (Planprogram Hålogalandsvegen E10/rv 83/rv 85, 10.09.2015). 

 

1.2 Dagens situasjon 

E10 inngår i en viktig transportkorridor fra E6 til Lofoten og Vesterålen. Sammen med rv 83 og 

rv85 har vegen en viktig regional funksjon. Det er kun deler av vegstrekningen, mellom Har-

stad/Narvik lufthavn Evenes og Tjeldsund, og rv85 Sigerfjordtunnelen – Sigerfjord vest, som har 

tilnærmet standard som vegnormalen krever. Noe breddeutvidelse er imidlertid påkrevet. Ut over 

denne strekningen er standarden lavere, og særlig gjelder dette strekningen mellom Fiskfjord og 

Kanstad i henholdsvis Tjeldsund og Lødingen kommune.  
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Det er tre stigninger på E10 som er definert som flaskehalser for tungtransport. Disse utgjør en 

samlet lengde på 4,6 km, og medfører størst fremkommelighetsproblemer for tungtransport på 

glatt føre.  

Årsdøgntrafikken på E10 varierer mellom 1200 kjøretøy/døgn mellom Kanstad og Gullesfjordbotn 

og 4500 kjøretøy/døgn over Tjeldsundbrua.  

 

1.3 Gjeldende arealplaner og samfunnsplaner 

Harstad har en kommuneplan fra 2010 som nå revideres. Sortland har kommunedelplaner for 

tettstedene og reviderer nå kommuneplanens arealdel sin helhet. Kvæfjord har arealplan fra 

2008. Skånland reviderer kommuneplanens arealdel. Tjeldsund og Evenes har kommuneplaner 

fra henholdsvis 2004 og 2010. Lødingen har vedtatt planprogram for revisjon av arealplan fra 

2009. 
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2. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

2.1 Prosjektavgrensning 

Prosjektet går gjennom sju kommuner og strekker seg langs E10 fra Snubba i Evenes kommune 

til Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune. I tillegg omfatter prosjektet rv 83 i Harstad kommune og 

rv 85 fra Gullesfjordbotn til Sortlandbrua.  

 

2.2 Hva inngår i tiltaket 

Planforslaget innebærer endringer av veg på totalt 159 km. Deler av vegen planlegges som ny 

veg utenfor eksisterende trasé og deler planlegges som utbedring av eksisterende trasé. Inne i 

forslaget ligger det også 10 nye tunneler.  

 

 

Figur 1: Oversiktskart over planområdet med parsellinndeling. Hålogalandsvegen øst. Kilde: KU-arbeid, 
Sweco 
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Figur 2: Oversiktskart over planområdet med parsellinndeling. Hålogalandsvegen vest. Kilde: KU-arbeid, 
Sweco  

2.3 Alternativer 

I forbindelse med planprogrammet er ulike alternativer silt ut og forkastet. Planprogrammet be-

skriver derfor kun ett alternativ som man skal gå videre med i reguleringen, med unntak av 

strekningen Dragvikbakken – Bogen, hvor to alternativer skal utredes. Det ene alternativet inne-

bærer to nye tunneler og veg rundt bebyggelse i Dragvik og deler av Bogen (Alt.2). Det andre 

innebærer en utbedring av eksisterende veg (Alt.1).   

 

 

Figur 3: Alternativ ved Dragvik og Bogen 
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3. METODE 

3.1 Generelt 

Metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kapittel 8.3 legges til 

grunn for analysen. Det er ikke gjort en avgrensning av tema i forbindelse med utarbeiding av 

planprogrammet. Det er sett på aktuelle deltema for lokal og regional utvikling i håndbok V712. 

Det er vurdert at alle tema er relevante i denne sammenhengen, i større eller mindre grad. Te-

maene er: 

 Tilgang til større arbeidsmarked 

 Tilgang til nye handels- og fritidsmønster 

 Eksisterende næringsliv 

 Strukturelle endringer innen næringsliv og handel 

 Endret arealbruk, herunder lokalt utbyggingsmønster 

 Kommunikasjonsknutepunkter 

 Regiondannelse og senterstruktur 

 Turisme 

 Langsiktige konsekvenser for miljø og arealbruk 

 

Med dagens metodikk for sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vil de fær-

reste samferdselsprosjekt med ny veg som alternativ være lønnsomt for samfunnet. Det er flere 

ringvirkninger som ikke blir vurdert i en slik sammenstilling. Blant annet mulighetene en ny veg 

gir for lokal og regional utvikling. Temaet er også ofte gjenstand for målformuleringer knyttet til 

store regionale og nasjonale samferdselsprosjekt.  

 

For at temarapporten om lokal og regional utvikling skal kunne vektlegges på samme måte som 

EFFEKT-beregninger og utredninger for ikke-prissatte konsekvenser er man avhengig av at me-

todikken blir mer reliabel og valid.  

 

3.2 Nullalternativet 

I henhold til metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 – konsekvensanalyser skal nullalter-

nativet: 

 Ta utgangspunkt i dagens situasjon 

 Inkludere kostnader for det vedlikehold som er nødvendig for at nullalternativet skal fungere i 

hele analyseperioden. Kostnader som må inkluderes er: Kostnader til ordinert (korrigerende 

og forebyggende) vedlikehold. 

 Inkludere alle relevante vedtatte planer med betydning for tiltaket. 

 

Nullalternativet beskriver forholdene i analyseperioden dersom det ikke bygges ny veg. I nullal-

ternativet inngår derfor trafikkveksten og vedtatte utbygginger som ventes fullført før sammen-

ligningsåret. Dette er utbygging av andre veger, boligbygging og næringsutbygging.  

 

3.3 Analysemetoder 

Det er sendt ut spørreskjema til kommunene, de to fylkeskommunene, og regionrådene. Spørs-

målene er hentet fra håndbokens kap. 8.2. Spørreskjemaene er fulgt opp med telefoninterv-

juer/samtaler omkring spørsmålene om hvordan vegtiltaket berører kommunen og regionen. Det 

er gjennomført samtaler med alle kommunene, og med Troms og Nordland fylkeskommuner. 

 

Det er utført nettsøk for informasjon om arealbruk i kommunale arealplaner, rapporter om næ-

ringsaktivitet og forskningsarbeider i regionen.  

 

Det er benyttet funn i konsekvensutredningen for nærmiljø og friluftsliv, effektberegningene for 

vegtiltaket, samt i merknadsbehandlingen for reguleringsplanarbeidet. 
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3.4 Usikkerhet  

Endringer innenfor en region vil være kumulative virkninger, dvs. at endringer påvirker hverand-

re på en dynamisk måte. Det er en rekke betingelser og forutsetninger som skal til for at virk-

ningene skal inntreffe, men et samferdselstiltak kan være en mulig utløsende faktor. Andre forut-

setninger kan være en sterk giv hos private næringsaktører, mangel på arbeidsplasser i enkelte 

bostedskommuner, andre attraktiviteter som gjør at folk ønsker å bosatte seg osv.   

 

Det er forsøkt å innhente erfaringer fra tilsvarende prosjekter for så å trekke slutninger for dette 

prosjektet basert på disse. Med bakgrunn i de kumulative virkningene kan utfallet for dette sam-

ferdselsprosjektet føre til andre virkninger enn det studier av liknende prosjekter viser.  

 

Det er gjennomført intervjuer med de involverte kommunene og fylkeskommunene. Dette mate-

rialet er benyttet som en del av vurdering av konsekvenser for de ulike kommunene. Det er de 

som best kjenner sin egen kommune, men deres subjektive oppfatning kan være et usikker-

hetsmoment i analysen.  
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4. DAGENS SITUASJON 

4.1 Influensområdet 

Planområdet strekker seg igjennom sju kommuner og hvor dagens E10, rv 85 og rv 83 benyttes 

til å forflytte seg både innad i hver enkelt kommune og mellom kommunene. I tillegg er E10 ho-

vedveg mellom Å i Lofoten og Luleå i Sverige. Riksveg 85 kobler Sortland til europavegen, og 

riksveg 83 kobler Harstad til europavegen. I Bjerkvik kobles E10 til E6 som fortsetter som hoved-

veg mot nord og sør og som videre kobler europavegen til Ofotbanen i Narvik.  

 

 

Figur 4: Oversikt over de kommunene planområdet berører 

Langs store deler av dagens vegtrasé ligger det spredt bebyggelse med direkte tilknytting til ve-

gen. I Evenes kommune ligger flyplassen tett inntil E10. I Skånland kommune går vegen utenfor 

administrasjonssentret i kommunen, Evenskjer. Riksveg 83 tar av fra E10 etter Tjeldsundbrua og 

forsetter til Harstad. Her er hovedsakelig bebyggelsen knyttet til vegen med sideveger og sekun-

dærveger. Fra krysset hvor E10 og rv 83 skilles, fortsetter E10 mot vest. Vegen går igjennom 

tettstedet Kongsvik i Tjeldsund kommune og fortsetter i retning Lødingen kommune, rundt Kå-

ringen. Deler av riksveg 85 fungerer som en avstikker fra E10 og ned til Lødingen. I dag er det 

ca. 3 km fra E10 og til ytterkant av tettstedet Lødingen. Videre fortsetter europavegen til Gulles-

fjordbotn i Kvæfjord kommune, hvor riksveg 85 tar av i retning Sortland.   

 

4.2 Befolkning og næringsliv 

Av de sju kommunene planområdet omfatter er det Harstad som er den byen med høyest antall 

bosatte. Det er bosatt i overkant av 24 000 personer i Harstad kommune pr. 1. januar 2014. I 

Sortland kommune er det bosatt i underkant av 10 000. Disse to kommunene skiller seg betyde-

lig ut i forhold til de andre berørte kommunene. Både Skånland, Kværfjord og Lødingen har mel-

lom 2- og 3000 innbyggere, og Evenes og Tjeldsund har henholdsvis 1300 og 1200 innbyggere.  
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Figur 5: Innbyggertall i de sju direkte berørte kommunen 

Totalt sett er befolkningen konsentrert i byene Harstad og Sortland med omland, Bogen og Li-

land, Evenskjer og Grov, Fjelldal, Ramsund og Kongsvika, og Lødingen. I Kvæfjord er hovedtyng-

den av befolkning konsentrert i kommunesenteret Borkenes, samt i Vik.  

 

I alle kommunene er det tertiærnæringen som er den viktigste næringen for sysselsetting. Se-

kundærnæringen står sterkere i noen kommuner, mye på grunn av sysselsetting i «Bergverks-

drift og utvinning» (Mulighetsutredning kommunestruktur, 2015). Særlig gjelder dette i Harstad. 

I kommunene med lavere bosetting er den enkelte kommune en viktig faktor for sysselsettingen. 

Både i forhold til skole og utdanning, men også helsetjenester og andre kommunale tjenester. 

Både Forsvaret og Avinor er store arbeidsgivere i henholdsvis Tjeldsund og Evenes. Utover dette 

står varehandel, hotell og restaurant, finanstjenester og forretningsmessige tjenester sterkt som 

næringer med høy sysselsetting.  
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Figur 6: Sysselsetting i kommunene fordelt på hovednæringsklasser. Kilde: SSB og Mulighetsutredning 
kommunestruktur 

 

4.2.1 Sjømatnæringen – en viktig regional og nasjonal næring 

For regionene Lofoten og Ofoten er sjømatnæringen viktig både for sysselsetting og verdiskaping. 

Næringen er også viktig i nasjonal sammenheng. Både på grunn av sysselsettingen langs kysten, 

men også på grunn av den store eksportvaren det er.   

 

Den nordnorske sjømatnæringen transporterte ca. 3.3 millioner tonn inn og ut av anlegg i 2014. I 

dette tallet inngår ikke bare fisk, men også biprodukter som ensilasje og innsatsfaktorer som fôr, 

paller, emballasje og salt (Sjømattransporter i Nord-Norge, Transportutvikling 2015) 

 

De vegene i Nord-Norge hvor det foregår mest sjømattransport er: 

 E6/E10 mellom Bjerkvik og XE10 Bjørnfjell 

 E10 mellom Kåringen og XRV85 Gullesfjordbotn 

 E10 Tjeldsundbrua-Rødskjær 

 RV 85 Sortlandsbrua-XE10 Gullesfjordbotn 

 E10 Rødskjær-Kåringen 

 E10 Bjerkvik-Tjeldsundbrua 

 E6 XFV78 Kulstad-XRV73 Trofors 

 E6 Gratangen-Grense Nordland 

 

De tyngste registreringene finner vi på E6/E10 mellom Bjerkvik og Bjørnfjell i Nordland. Her det 

det beregnet en ÅDT (vogntog) på ca. 35. Denne strekningen har vesentlig mer trafikk enn andre 

vegstrekninger som følge av mye sydvendt transport langs E6 fra Troms/Finnmark og store 

transporter fra Lofoten og Vesterålen. Vegstrekningen er også hovedforbindelsen til jernbanen i 

Narvik, grenseovergangen på E10 Bjørnfjell og videre transport sørover langs E6. 
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Deretter følger E10 strekningen mellom Kåringen (Tjeldsundet) og Gullesfjordbotn. I Gullesfjord-

botn finner man viktige veger for fangstbedriftene i Nord-Norge; E10 mot Lofoten og RV85 mot 

Vesterålen. 

 

E10 Bjørnfjell i Nordland var den dominerende grenseovergangen for sjømattransporter langs veg 

i 2014. Over 7 000 tunge kjøretøy med fisk gikk ut over denne grensestasjonen. Det går omtrent 

like mange kjøretøy ut av landsdelen via E6 på Helgeland som det går ut over E10 Bjørnfjell. De 

største transportene ut av landsdelen går imidlertid via jernbanen over Bjørnfjell (Nordland), der 

utgående jernbanetransport tilsvarte over 8 200 tunge kjøretøy. 

 

Fergene er en del av vegnettet og mange av sambandene er helt avgjørende for sjømatnæ-

ringen. Størst er sambandet Bognes – Lødingen, som transporterte over 20 000 tunge kjøretøy i 

2014, eller ÅDT (vogntog) 22. 

 

Det forventes en betydelig vekst innenfor nordnorsk sjømatnæring. 

 

De mest sentrale utfordringer for sjømatnæringens logistikk er: 

 Vegstandard generelt og vinterstengte veger 

 Manglene regularitet og frekvens på jernbane 

 Manglene åpningstider på tollstasjoner, spesielt E10 Bjørnfjell 

 Reservemateriell på fergestrekningene og kapasitet/frekvens på enkelte strekninger 

 

 

Figur 7: Transport på veg, og lokalisering av sjømataktører, Nord-Norge 2014 (Fylkeskommunene) 

 

4.2.2 Bolig- og arbeidsregioner 

De sju kommunene som planområdet omfatter deles inn i to ulike bolig- og arbeidsregioner (BA-

regioner). Sortland BA-region henvender seg til de andre kommunene i Vesterålen og ingen av 

de direkte berørte kommunene inngår i denne regionen. Likevel er det noe arbeidspendling til 

Sortland fra henholdsvis Harstad og Lødingen. Harstad BA-region omfatter de andre kommunene 

som planen berører. Det er høy innpendling til Harstad fra Kvæfjord og Skånland, sett i forhold til 



 

E10, rv83, rv85 Hålogalandsvegen  

 

 

 

 
 
 

  

11 av 23 

de andre kommunene. I følge Nilssen & Lie m.fl. (2012) er også Evenes1 en del av Harstad BA-

region, selv om det er flere som er sysselsatt i Skånland kommune.  

 

 

Figur 8: Arbeidspendling mellom de ulike kommunene i regionen. Kilde: SSB 

 

4.3 Fritids- og handlemønster 

Sortland er definert som by/tettsted med handelsomland utover egen kommune, i Fylkesplan for 

Nordland 2013-2025. Harstad er definert som regionsenter nivå 2, i Fylkesdelplan for handel og 

service i Troms 2015-2024. 

 

I 2011 var 20 % av alle med arbeidssted i Sortland sysselsatt innenfor varehandel og reparasjon 

av motorkjøretøyer, mens andelen på landsbasis innen denne næringen var på 14 %. 

 

Detaljhandelen i Sortland har svært høy omsetning per innbygger, og har klart høyest deknings-

grad av kommunene i Nordland, med 148 %. Mange av nabokommunene og kommunene i regio-

nen har lav dekningsgrad. Sannsynligvis går mye av handelslekkasjen i disse kommunene til 

Sortland, som dermed fyller sin rolle som regionalt handelssenter (Handelsanalyse Sortland, 

Rambøll 2014). 

 

Harstad-regionen (Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad) har en dekningsgrad på 128 % samlet 

for all detaljhandel. Dekningsgrad for bygg/hage er på hele 128 % men kun på 96 % for utvalgs-

varer (Fylkesdelplan, 2015). 

 

Dekningsgraden for Sortland er redusert jevnt og gradvis med 171 % i 2008, 164 % i 2010, 156 

% i 2012 og 148 % i 2013. Tallmaterialet gir ingen åpenbar forklaring på dette, bortsett fra at 

noen av kommunene i regionen har økt sin dekningsgrad noe. Dette kan uansett bare forklare en 

liten del av reduksjonen i dekningsgrad. Den konkurrerende byen Harstad har hatt en nokså 

uforandret dekningsgrad i denne perioden, og ser derfor ut til å ha innvirket lite på omsetningen i 

Sortland (Handelsanalyse Sortland, Rambøll 2014). 

 

                                                
1 Det er ikke sett på pendlingsstrømmer til Narvik fra Evenes. Med ny Hålogalandsbru i 2017 er det mulig at Evenes kommune skifter 

BA-kommune til Narvik (Nilssen & Lie m.fl., 2012). 
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4.4 Turisme 

Harstadregionen er for mange porten til reiselivsdestinasjonene Lofoten og Vesterålen. Harstad 

er også en reiselivsdestinasjon i seg selv, i kraft av å være den største byen i regionen, med ho-

teller, restauranter, arrangementer og attraksjoner.  

 

Evenes lufthavn er regionflyplass, som forventes å få større betydning fremover, med nedleggel-

se av Narvik lufthavn, og innkorting av reiseveg til Lofoten og Narvik. I Bogen ligger Evenes ho-

tell. 

 

E10 til Lofoten, og Fv85 til Vesterålen er viktige reiselivs-transportårer, og naturopplevelser langs 

vegen, kan sies å være en del av attraksjonen. 

 

Ved Tjeldsundbrua ligger Tjeldsundbru hotell og Kvitnes camping. I Kvæfjord, ved Lofastkrysset, 

ligger Gullesfjordbotn camping og en vegkro i Langvassbukt. Sortland, markedsføres som Den blå 

byen, og tilbyr i tillegg til en rekke blå bygninger, handel, kultur, bevertning og hotellovernatting, 

og benyttes av mange som base for opplevelser i Vesterålen.  

 

4.5 Region og senterstruktur 

De sju kommunene ligger i henholdsvis Nordland og Troms fylker. Harstad regionsenter i sør-

Troms. Sortland regionsenter for kommunene i Vesterålen m.fl. Både Harstad og Sortland er 

vekstsentre og er definert som handlesentre i fylkeskommunale planer.  

 

I Kvæfjord er Borkenes kommunesenter. Borkenes er forbundet med Harstad via fv83 over Kvæ-

fjordeidet, og retning Sortland/Lødingen (fv85/E10) med ferge over Gullesfjorden, Revsnes – 

Flesnes. 

 

Lødingen kommunesenter ligger på østsiden av Lødingsaksla i Ofotfjorden/Tjeldsundet, ca. to km 

fra E10. Inn til Lødingen kommer ferge fra E6 Bognes. 

 

Tjeldsund kommunesenter er Hol på Tjeldøya, men preges av flere tettsteder. E10 går gjennom 

Kongsvik. 

 

Evenskjer er kommunesenter i Skånland, lokalisert ned mot Tjeldsundet, med lokalveg fra E10. 

 

I Evenes er Bogen kommunesenter. E10 passerer gjennom Bogen i dag. 

 

Kommunestrukturen og senterstrukturen er typisk for Nord-Norge, med sjøvegen som den histo-

riske og forklarende faktor. 
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Figur 9: Oversikt over kommunesenter i de ulike kommunene 
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5. KONSEKVENSER FOR REGIONAL OG LOKAL UTVIKLING 

5.1 Nullalternativet 

For å kunne fungere i analyseperioden uten vesentlig forverring for forventet trafikkmengde, vil 

det være nødvendig å gjennomføre noe oppgradering i tillegg til vanlig vedlikehold i form av 

bedre vegdekke og oppmerking på eksisterende veg. Disse kostnadene er lagt inn som del av 

nullalternativet. I tillegg er det lagt inn fortausplater over Sortlandsbrua på rv 85 som samferd-

selsprosjekt. For dette temaet vil også Hålogalandsbrua inngå i 0-alternativet, selv om tiltaket 

ligger utenfor planområdet.  

 

Nullalternativet er sammenligningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved alternative-

ne. Det betyr at nullalternativet per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene av alternati-

vene viser hvor mye alternativene avviker fra nullalternativet (referansesituasjonen). 

 

5.2 Arealbruk og samordnet areal- og transportplanlegging 

5.2.1 Statlige planretningslinjer 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressurs-

utnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 

bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme 

helse, miljø og livskvalitet. 

 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I hen-

hold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmar-

kedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. (2014) 

 

Plantiltaket er i samsvar med overordnede statlige føringer for samordnet bolig- areal og trans-

portplanlegging.  

 

5.2.2 Analyse av konsekvenser for regionen 

Kommunene og fylkeskommunene er intervjuet mht. regionale og lokale forhold og konsekvenser 

som følge av vegtiltaket. I det videre følger en drøfting basert på aktuelle spørsmål fra håndbo-

kens kap 8.2.  

 

Hvordan og i hvilken grad vil tiltaket innebære en utvidelse av den funksjonelle regionen? 

 

Hvordan og i hvilken grad vil tiltaket knytte lokalsamfunn, lokale områder eller kommunedeler 

tettere sammen? 

 

Hvordan og i hvilken grad vil tiltaket kunne bidra til etablering av nye sentra/tettsteder eller end-

ring av senterutforming? 

 

Vegtiltaket reduserer den totale reisetiden mellom Sortland og Bogen med 28 minutter iht. EF-

FEKT-beregningene for de prissatte konsekvensene. Redusert reisetid gir redusert opplevelse av 

avstand i regionen. Det gjør pendling og arbeidsreiser mellom kommunene mer effektive, og det 

gir muligheter for større mobilitet i arbeidsmarked og næringsliv i regionen.  

 

Alle kommunene har vært involvert i prosesser der alternativer for ny kommunestruktur og 

kommunesammenslåing er utredet. Eksempler på dette er 1) Harstad, Skånland, Tjeldsund, Eve-

nes med flere, 2) Skånland, Tjeldsund, Evenes, 3) Lødingen, Sortland og 4) Sortland, Vesterålen. 

Selv om opplevelse av fysisk avstand reduseres med nytt vegtiltak, synes det fremdeles en veg å 
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gå før reisetid vektes høyere enn identitet knyttet til egen kommune. Det er imidlertid per i dag 

allerede interkommunalt samarbeid i regionen, for eksempel mellom Tjeldsund og Evenes. I lys 

av utredningsprosessene for endret kommunestruktur, og den nye vegen, kan det være et sann-

synlig utfall med økt samarbeid om tjenester mellom kommunene, uavhengig av struktur. 

 

Som følge av utredede alternativer for kommunestruktur har også fylkesgrensen vært under 

drøfting, uten at det har resultert i et konkret endringsforslag. Beslutninger om eventuelle end-

ringer skal foreligge fra kommunene i juli 2016. 

 

For Tjeldsund kommune vil konsept 3, en mulig ny kryssing av Tjeldsundet, ha stor betydning for 

sammenknytning av kommunens tettsteder på begge sider av Tjeldsundet. For Skånland sin del 

kan samme tiltak bety at Evenskjer ikke lenger blir koplet direkte på E10 traseen. Også Harstad 

sentrum blir i større grad enn i dag en avstikker med ny Tjeldsundforbindelse, selv om Harstad 

nok vil opprettholde sin status som regionsenter uavhengig av dette, på bakgrunn av størrelse, 

handelsdekning og viktige offentlige funksjoner etc. Fv. 83 er allerede i dag en betydelig avstik-

ker fra E10. 

 

For kommunesenteret i Lødingen vil omlegging av E10 til ny tunnel mellom Kanstadbotn og 

Kongsvik, bety større avstand til kommunesenteret. Det er delte meninger om effekten av slik 

omlegging. Det er i dag allerede en liten avstand mellom kommunesenteret og E10, og mye tra-

fikk vil fortsatt benytte seg av ferga fra Bognes i sør. Det vil antageligvis være en større trussel 

for Lødingen dersom fergekaia blir flyttet, enn den endringen som følger med E10. Arealene om-

kring kaia vil trolig bli enda mer konkurranseutsatt enn tidligere.   

 

5.2.3 Analyse av knutepunkt i regionen 

 

Hvordan eller i hvilken grad vil tiltaket føre til endringer for eksisterende eller nye kommunika-

sjonsknutepunkter? For eksempel kryss mellom hoved-/stamveger, kollektivknutepunkt eller 

havner/ferger? 

 

Harstad er et knutepunkt i Sør-Troms, med hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø (m.m). Harstad/ 

Narvik lufthavn Evenes, er et viktig knutepunkt i regionen i dag, som vil forsterkes med kortere 

reiseavstand til/fra regionen. 

 

Sortland er et trafikknutepunkt i Vesterålen. Sortland havn er en moderne havn som innehar de 

tjenestetilbud regionen etterspør. Sortland har daglige hurtigruteanløp og kort avstand til flere 

flyplasser. Vegtiltaket vil forsterke Sortland som knutepunkt, med bedre tilgjengelighet fra øst. 

 

Lofastkrysset i Gullesfjordbotn vil fortsatt være et viktig trafikalt knutepunkt i regionen. I krysset 

møtes trafikk til/fra Vesterålen (rv85), Lofoten (E10) og Harstadregionen, samt innlandet. Mer 

effektiv trasé videre østover, med tunnel fra Kanstadbotn til Fiskefjorden, og senere kryssing av 

Tjeldsundet, vil gjøre E10 som adkomst til Lofoten enda mer attraktiv for næringstransport mv. 

enn i dag.  

 

Det nye vegtiltaket legges flere steder utenom eksisterende bebyggelse. Det gir et behov for nye 

kollektivknutepunkt i tilknytning til kryss og tettsteder. 

 

Fylkeskommunen har uttrykt bekymring for at nytt vegtiltak kan gi dårligere kollektivtilgjenge-

lighet der vegen legges utenom tettsteder, som i Lødingen. Antall reisende er vurdert å være 

beskjedent. Innkorting av reisetid vil være positivt for de reisende på lengre strekninger, men 

det er vurdert at det vil være av mindre betydning for økning i antall reisende. 

 

I vegplanen foreslås nye og oppgraderte kollektivknutepunkt for å avbøte problemstillingene: 
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 Kollektivknutepunkt Sortland (Regionalt knutepunkt) 

 Kollektivknutepunkt Sigerfjordkrysset (Lokalt knutepunkt) 

 Kollektivknutepunkt Langvassbukt (Lokalt knutepunkt) 

 Kollektivknutepunkt Gullesfjordbotn/Lofastkrysset (Regionalt knutepunkt) 

 Kollektivknutepunkt Lødingen (Regionalt knutepunkt) 

 Kollektivknutepunkt Fiskefjorden (Regionalt knutepunkt) 

 Kollektivknutepunkt Harstad sentrum (Regionalt knutepunkt) 

 Kollektivknutepunkt Tjeldsund bru og Elvemo, utfartsparkering, rasteplass, hvileplass ved 

Tjeldsund bru/kro (Regionalt knutepunkt og lokalt knutepunkt Tjeldsund kro) 

 Kollektivknutepunkt ved Boltås (Lokalt knutepunkt Nordås/Boltås) 

 Kollektivknutepunkt ved Evenes lufthavn (Regionalt knutepunkt) 

 Kollektivknutepunkt Bogen sentrum (Lokalt knutepunkt) 

 

I tillegg videreføres/planlegges:  

 Lokalt knutepunkt: Sigerfjordkryss, Kanstadbotn, Sørvika, Elvemo, Osvatnet,  

 Holdeplass: Våtvoll midt 

 Busstopp: Våtvoll sør, Kanstad, Hårvika 

 

 

5.2.4 Analyse av konsekvenser for arealbruk i kommunene 

 

Hvordan og i hvilken grad vil tiltaket bidra til å påvirke lokalt utbyggingsmønster og lokalisering 

av lokale nærings- og boligområder?  

 

Hvordan og i hvilken grad vil tiltaket påvirke nærliggende arealers bruksmuligheter og utviklings-

potensial, endret egnethet til tiltenkte formål, endret kvalitet, endret adkomstmulighet? 

 

Det er naturlig å forvente at vegtiltaket kan påvirke lokalisering av nærings- og boligområder, 

særlig der dagens hovedveg blir erstattet av ny trasé. Vegtiltaket har mindre å si for arealbruken 

i de kommunene der vegen utbedres i dagens trasé. 

                                                                                                                                                             

For Harstad vurderes det til å påvirke slik at utbyggingen forsterkes fra bysentrum og sørover. 

Den største endringen vil være der tiltaket gjøres som ny trase. I slike områder vil en avlasting 

av trafikk og støy/støv gjøre at "gammeltraseene" åpnes for byggeområder med svært god kvali-

tet. Det foreligger flere reguleringsplaner langs traseen, som ikke er utbygd. Framtidig utbygging 

og nytt vegtiltak ses i sammenheng med Harstadpakken, som totalt sett gjør rv83 inn mot Har-

stad mer effektiv og mer trafikksikker enn i dag. 

 

I Evenes forventes økt utbygging i relasjon til lufthavnen, og kommunen jobber med arealvurde-

ringer knyttet til støy, både for nærings- og sentrums/boligområdet. Vegtiltaket anses å ha en 

positiv effekt på arealutviklinga i Evenes, på grunn av økt tilgjengelighet til/fra lufthavnen for 

regionen. Særlig tilrettelegges det for næringsarealer for lager/logistikkfunksjoner. Med nedleg-

gelse av Narvik lufthavn kan en mulig konsekvens være at næringsaktører i Narvik ser mot area-

ler nærmere Evenes lufthavn. 

 

Lødingen planlegger ny storhavn på Fiskøya, og utbedring av dagens veg mellom Kåringen og 

Fiskefjorden bygger opp under slik strategi. I Kvæfjord merkes allerede interesse fra private næ-

ringsaktører på arealer nært Lofastkrysset. Også her er det virksomhet innen lager og logistikk 

som ser med interesse på regionale knutepunkt. I Sortland jobbes det med lokaliseringsalternati-

ver for ny næringshavn. Beliggenhet med effektiv adkomst til rv85 er et betydelig vurderingskri-

terium.  

 

Flere kommuner peker på at vegtiltaket kan bli en utløsende faktor for realisering av vedtatte 

planer for fritidsboliger. Planforslaget legger opp til endrede adkomstløsninger for en rekke ut-
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fartsområder og fritidsboliger. Det er ønskelig å redusere antall adkomster på strekninger som i 

dag har mange, og udefinerte adkomstløsninger, for eksempel som langs Kjerringnesdalen i Sort-

land. Planen for vegtiltaket legger opp til å ivareta og utbedre viktige utfartsområder for frilufts-

liv, som for eksempel i Kongsvikdalen. 

 

Hvordan og i hvilken grad vil tiltaket forskyve sentrumsfunksjoner? 

 

Tiltaket vil i liten grad forskyve sentrumsfunksjoner i regionen. Harstad og Sortland vil fortsatt 

være tyngdepunkt som bysentra i regionen. Kanskje vil rollen forsterkes som følge av innkorting 

av reiseveg, på bekostning av lokale kommunesentre. Samtidig er fortsatt avstandene betydeli-

ge, og det er forventet at kommunesentrene fremdeles må tilby grunnleggende service- og tje-

nester til sitt lokale omland.  

 

For Harstads del vil ikke sentrum forskyves, men sentrum vil kunne utfordres av nye og attrakti-

ve utbyggingsarealer sørover. I hvilken grad er vanskelig å forutse. Sett i sammenheng med 

Harstadpakken vil det være naturlig å se en sterkere effekt. De viktigste premissene er lagt i 

kommuneplanens arealdel, Sentrumsplanen, og i reguleringsplaner. Vegtiltaket kan gjøre det 

lettere å realisere reguleringsplaner langs tiltaksstrekningen. 

 

Hvordan og i hvilken grad vil tiltaket føre til økt press på arealer der utbygging anses å være 

uheldig? 

 

Tiltaket anses liten grad å føre til økt press på arealer der utbygging anses uheldig, ettersom 

vegtiltaket hovedsakelig legges i eksisterende trasé, og evt. i tunnel.  

 

For eksempel for Harstad gjøres tiltakene hovedsakelig i LNF-områder. Områdene der ny veg 

planlegges anses ikke å være utsatt for stort press. Der traseen går igjennom regulerte strøk 

anses ikke tiltaket å være i strid med gjeldende plan. Tvert imot vil tiltaket gjøre lettere å realise-

re gjeldende planer. 

 

Konsekvenser for naturmiljø og landskap er gjennomført som egne delutredninger, og viktige 

natur- og friluftsområder er tatt hensyn til. I all hovedsak er vegtiltaket foreslått utenom slike 

områder. Enkelte steder gis vegtiltaket indirekte negative konsekvenser for arealer til friluftsliv, i 

form av støy, som for eksempel i Kongsvikdalen. 

 

Hva betyr det fysiske arealbeslaget som selve vegprosjektet med tilbehør tar? Kunne dette vært 

brukt til andre formål? 

 

På spørsmålet svarer kommunene at vegtiltaket hovedsakelig følger dagens trasé, eller foreslås i 

tunnel, dermed er ikke arealbeslaget betydelig. Berørte LNFR-arealer har i hovedsak begrenset 

med alternative bruksområder. 

 

5.3 Bolig og arbeidsmarked 

Det er liten grunn til å tro at prosjektet vil medføre at Sortland inngår i Harstad BA-region, eller 

motsatt. Avstanden vil fremdeles være for stor i mellom disse to til at det vil kunne fungere som 

en felles BA-region. For å kunne inngå i en felles BA-region bør avstanden være mellom 45 mi-

nutter til 1 time. Likevel vil man kunne se en økning av pendling i mellom disse to regionene. 

Dette avhenger av hvordan arbeidsmarked utvikler seg og om man utvikler/ videreutvikler 

næringsklynger med spesialkompetanse innenfor de to regionene. Satsingen i Harstad innenfor 

olje- og gass er et eksempel på dette. Analyser i etterkant av liknende prosjekt viser at det er 

pendling mellom de største stedene som øker mest, på tross av at det er svært lange pendlings-

avstander (Aarhaug m.fl., 2014).  
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Befolkningsprognoser for regionen viser at det er dagens to regionsentre, Sortland og Harstad 

som vil vokse mest. Dette er i samsvar med trender og framskrivinger for Norge generelt, hvor 

det er forventet at de største byene som vil få størst befolkningsvekst. For omegnskommunene 

som inngår i Harstad BA-region er det forventet en svak vekst i antall bosatte. Dette, sett i sam-

menheng med at Harstad kommune må utvikle seg for å møte veksten, vil også kunne medføre 

økt pendling fra disse kommunene til Harstad.    

 

 

Figur 10: Befolkningsendring i 2040 basert på MMMM. Kilde: SSB 

Med ferdig bygd Hålogalandsbru mellom Karistranda og Øyjord er det grunn til å tro at pendling-

en fra Evenes vil kunne øke i retning Narvik og at kommunen etter hvert vil kunne inngå i Narvik 

BA-region. For Evenes vil en videreutvikling av Harstad/Narvik lufthavn Evenes som stamflyplass 

være viktig for å opprettholde sysselsetting og innpendling fra omkringliggende kommuner. Ek-

sempelvis ved å overføre eksisterende kompetanse fra flyplassen i Narvik, som skal legges ned.  

 

 

5.4 Private og offentlige virksomheter 

5.4.1 Private lokale bedrifter 

Deler av strekningen, og særlig i kommunene Harstad, Tjeldsund og Lødingen, planlegges bygd 

ny veg nord for den gamle. Med helt ny vegtrasé vil det blir en mer restriktiv avkjørselspolitikk 

på den gamle vegen, noe som er i tråd med vegklassifiseringen til Statens vegvesen. Både ny 

veg, flere tunnelløp og færre avkjøringsmuligheter vil kunne ha innvirkning på private virksomhe-

ter som baserer sitt næringsgrunnlag på gjennomgangstrafikk. Bedrifter slik som campingplas-

ser, andre overnattingssteder, bensinstasjoner og serveringssteder vil kunne miste kundegrunn-

laget. Dette vil kunne resultere i at bedriften må relokalisere seg eller i ytterste konsekvens med-

fører det nedleggelse.  

 

Så fremt ferjeruten mellom Bognes og Lødingen opprettholdes vil man kunne opprettholde noe 

av kundegrunnlaget i Lødingen. Trafikktallene viser at det er flere som velger denne ferjeruten 

enn ferjen i forbindelse med E6. Prognosene for framskriving av trafikkveksten viser at det vil 

være en liten økning i ÅDT ned mot fergeleie i Lødingen. Dette har også sammenheng med en 
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utstrakt bruk av transport fra sjømatnæringa. Trafikk som skal sørover og ikke inn i Sverige vil 

trolig fremdeles benytte seg av ferja, så lenge man også på E6 må ta ferje for å komme seg sør-

over.  

 

Handelsnæring og andre servicebaserte virksomheter vil i større grad måtte basere seg på lokale 

kunder, men man vil være enda mer avhengig av lojalitet til det tilbudet som eksisterer i dag for 

å opprettholde sysselsettingen og tilbudet.  

 

5.4.2 Offentlig virksomhet 

I forhold til offentlige virksomheter vil tiltaket kunne gi en bedre tilgjengelighet for bl.a. hjemme-

tjenesten og driftstekniskavdeling i kommunene som er avhengige av å nå ut til hele kommunen. 

For de tettstedene hovedvegen nå vil gå utenfor vil det bli mindre gjennomgangstrafikk, noe som 

vil være positivt for skoler og barnehager som ligger i nærheten av dagens E10.  

 

Ingen av representantene fra kommunene antydet konkrete endringer for offentlige virksomheter 

eller struktur. Det er utredet flere alternativer for kommunesammenslåing i regionen, uten at det 

er konkludert for endring. 

 

Offentlige arbeidsplasser utover kommunale tjenester: 

Sortland: Studiesenter  

Kvæfjord: nei 

Lødingen: losstasjon/kystverket og Salaris (Telenors lønnsadministrasjon). 

Tjeldsund: Forsvaret: Ramsund orlogstasjon, Norges brannskole 

Harstad: Universitetssykehuset i Nord-Norge avd. Harstad, Norges arktiske universitet avd. Har-

stad, Statens vegvesen avd. Harstad, Forsvaret (forsvarsbygg, forsvarets lønnsadministrasjon, 

operative avdelinger) 

Skånland: nei 

Evenes: Harstad/Narvik lufthavn. Evenes flystasjon og ny kampflybase. 

 

Skoleelever fra Gullesfjordbotn i Kvæfjord vil fremdeles måtte benytte vegen over Kanstadeidet 

for å komme seg til skolen i Lødingen. 

 

5.4.3 Andre private bedrifter 

Sjømatnæringa i Lofoten og Vesterålen er viktige virksomheter både regionalt og nasjonalt. Rv 

85 og E10 er veldig viktige transportårer for å få produktet ut i markedet, enten kun med bil-

transport eller med omlasting til jernbane i Narvik. Det å få fjernet stigninger, redusert reisetiden 

og få et transportsystem som er forutsigbart er viktig for denne næringa.  

 

Det er forventet en ytterligere vekst i sjømatnæringa og med tidspresset denne næringen har for 

å levere varer, vil en utbedring av vegsystemet være positivt også i nasjonal sammenheng.  

 

Det er markedet som vil styre om transporten hovedsakelig kjører E10 til Narvik eller om man 

kjører om Lødingen. Sjømat som skal til Sør-Europa, og benytter seg av E6, vil trolig fremdeles 

benytte ferga i Lødingen da dette fremdeles blir raskeste veg. For disse reisene vil ikke tiltaket 

sørge for stor reisetidsbesparelse. For markedet i Russland og resten av Øst-Europa vil reisene 

være med bil over Bjørnfjell eller bil til Narvik og så Ofotbanen.  

 

 

5.5 Fritids- og handlemønster 

Med bakgrunn i statistiske trender og intervjuer med kommunene og fylkeskommunene synes 

Sortland og Harstad å stå nokså likt som handelssentre i regionen. Beboere i Lødingen velger 

gjerne å reise til Sortland fremfor Harstad på grunn av kortere reiseveg, og enklere parkerings-

forhold i Sortland sentrum enn i Harstad. Tjeldsund, Skånland og Evenes sokner til Harstad som 

handelssted. Harstad har i tillegg til forretning i bysentrum, attraktive kjøpesentra sør for byen. 



 

E10, rv83, rv85 Hålogalandsvegen  

 

 

 

 
 
 

  

20 av 23 

 

I følge kommunene avvikles hovedsakelig fritidsaktiviteter i egen kommune, og vegtiltaket er 

ikke forventet å endre på dette. 

 

Kommuner med spesielle fritidsaktiviteter eller spesielle kulturelle aktiviteter vil på grunn av kor-

tere reisetid kunne få en økning i antall besøkende. Særlig gjelder dette byene Sortland og Har-

stad. Eksempler på slik spesielle aktiviteter er Sortlandhallen, Grottebadet, kulturfabrikken Sort-

land og Harstad kulturhus.  

 

Friluftsliv er en viktig fritidsaktivitet. Konsekvenser for friluftslivet blir omtalt i konsekvensrapport 

for nærmiljø og friluftsliv.  

 

5.6 Turisme 

Reguleringsplanen legger opp til rasteplasser og utfartsparkeringer langs vegen. Disse vil være 

viktige bidragsytere for en god opplevelse langs vegen for turister. Med en mer restriktiv avkjør-

selspolitikk vil det kunne bli vanskeligere for tettsteder og lokale steder å satse på vanlig turisme. 

Et alternativ vil være å spesialisere seg innenfor en nisje og tilby turister skreddersydde opple-

velsespakker innenfor noe som er typisk og karakteriserende for denne regionen. Uavhengig av 

dette vil skilting fra ny hovedveg være viktig for å trekke turister til stedene vegen nå går uten-

om.  

 

Med bedre veg og nedkortet reisetid vil det kunne være flere som investerer i hytte i andre 

kommuner enn hvor man er bosatt. Med kortere reisetid vil også bruken kunne øke. Dette vil 

kunne gi ringvirkninger for eksisterende næringsliv i kommunen som er i målgruppen for hytte-

folk. Flere hyttekjøpere kan medføre mer aktivitet i bygge- og anleggsbransjen og økt bruk vil 

kunne medføre høyere omsetningstall for f.eks. dagligvarebutikker.  
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6. OPPSUMMERING 

Arealmessige konsekvenser synes jevnt over å være positive ettersom plantiltaket gir en effekti-

visering av reiseavstander i regionen. Hovedsakelig bruk av dagens trasé og flere tunneler gir 

liten grad av arealbeslag.  

 

Senterstruktur antas opprettholdt, selv om den funksjonelle regionen effektiviseres. Lødingen 

kommunesenter sterkest negativt belastet mht. avstand til ny hovedveg og gjennomfartstrafikk 

øst-vest langs E10, men vil fremdeles ha en stor andel gjennomfartstrafikk i sin kommune som 

følge av ferga sørover. 

 

Vegtiltaket oppfattes positivt for alle kommunene, selv om ikke alle synspunkt om trasévalg kan 

imøtekommes i planen. Oppsummert gir planforslaget med ny og oppgradert veg stor positiv 

konsekvens for lokal og regional arealutvikling, og er sannsynligvis et bedre insitament for utvik-

ling enn dagens veg. 

 

I og med at reisetiden mellom Sortland og Harstad fremdeles vil være over 1 time vil ikke disse 

inngå i en felles bolig- og arbeidsregion (BA-region). BA-regionene vil trolig være lik som i dag. 

Likevel viser analyser av liknende prosjekt at det er pendling mellom de største stedene som 

øker mest. For omegnskommunene som inngår i Harstad BA-region er det forventet en svak 

vekst i antall bosatte. Dette, sett i sammenheng med at Harstad kommune må utvikle seg for å 

møte veksten, vil også kunne medføre økt pendling fra disse kommunene til Harstad. Med ferdig 

bygd Hålogalandsbru mellom Karistranda og Øyjord er det grunn til å tro at pendlingen fra Eve-

nes vil kunne øke i retning Narvik og at kommunen etter hvert vil kunne inngå i Narvik BA-

region.  

 

For næringslivet vil en omlegging av vegen føre til at bedrifter slik som campingplasser, andre 

overnattingssteder, bensinstasjoner og serveringssteder vil kunne miste kundegrunnlaget. Dette 

vil kunne resultere i at bedriften må relokalisere seg eller i ytterste konsekvens medfører det 

nedleggelse. Nedleggelse av Narvik lufthavn kan bety relokalisering av lager- og logistikkfunksjo-

ner nærmere Evenes. Ingen av representantene fra kommunene antydet konkrete endringer for 

offentlige virksomheter eller struktur.  

 

Det er forventet en ytterligere vekst i sjømatnæringa og med tidspresset denne næringen har for 

å levere varer, vil en utbedring av vegsystemet være positivt også i nasjonal sammenheng.  

 

I følge kommunene avvikles hovedsakelig fritidsaktiviteter i egen kommune, og vegtiltaket er 

ikke forventet å endre på dette. 

 

Med bedre veg og nedkortet reisetid vil det kunne være flere som investerer i hytte i andre 

kommuner enn hvor man er bosatt. Dette vil kunne gi ringvirkninger for det lokale næringslivet.  
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