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Forord 

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. 

Konsekvensutredning for tema landskapsbildet er delt mellom to utredere. Sweco Norge 

AS 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 av Statens Vegvesen. 

Oslo, 15.april 2016 (Opprettet september/oktober 2016 av Marius Fiskevold og Erik 
Roalsø) 

 

 

Nina Marie Andersen
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1 Sammendrag 

1.1 Sortland kommune 

Verdier 

Tiltakets influensområde i Sortland kommune omfatter områdene omkring vegen gjennom 

Kjerringnesdalen. Sentrale deler av det for øvrig naturpregede området er allerede bearbeidet 

i form av vegtiltak og kraftlinjer løper delvis i samme trasé som vegen. Delområdets typiske U-

dalsnitt består av myrområde og elveleie i bunn, en stadig tettere bjørkeskog og et gradvis 

brattere terreng, før skogen avtar og fjellet blottlegges. Synsbildet krones av en intakt silhuett. 

Vegen ligger på en lav fylling nederst i dalsiden. Området preges av kontrasten mellom åpne 

og lukkede landskapsrom i dalens indre og ytre del.  

Kjerringnesdalsvatnet danner en flate i kontrast til det stedvis bratte dalsidene omkring. En 

liten elv renner herfra og ut i fjorden og markerer et lavpunkt i dalen. Slik tydeliggjør 

vannveiene landformene i området. Den skiftende vannføring bidrar til å synliggjøre naturens 

kretsløp. Naturens variasjon og dynamikk kommer også til uttrykk i vegetasjonens forandrede 

visuelle uttrykk gjennom året. Området omkring Sæterdalstindan nordøst i delområdet er 

definert som inngrepsfri natur (1-3 km fra inngrep pr. januar 2013). Delområdene i Sortland 

kommune tildeles begge verdi i den øvre delen av skalaen. 

Virkninger i anleggsfase 

I anleggsfasen vil karaktertrekkene i utredningsområdet generelt svekkes i større grad enn i 

driftsfasen. Dette er på grunn av at midlertidige anleggsveier og riggområder stedvis vil prege 

landskapsbildet. I tillegg vil deler av landoverflaten, som i driftsfasen vil være satt i stand, 

brytes av byggegroper, graving og generell anleggsvirksomhet i anleggsfasen.  

I Sortland kommune er det primært de midlertidige riggområdene, samt deponier og vegens 

sideareal før istandsettelse som vil skille landskapsbildet i anleggsfasen fra de visuelle 

virkningene av tiltaket i driftsfasen. 

Avlastet veg 

Ikke aktuelt for Sortland kommune. 

Virkninger i driftsfase  

Tiltaket omfatter en utbedring av eksiterende veg som for en stor del innebærer 

breddeutvidelse, sanering av avkjørsler og enkelte mindre fyllinger og skjæringer. Virkningene 

forandrer ikke områdets visuelle karakter i vesentlig grad.  
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De foreslåtte områdene for deponier i Sortland kommune er av en slik karakter at de kan 

tilføres nye veltilpassede inngrep uten at dette vil gi omfattende omfang. På grunn av det 

karaktergivende U-dalsnittet bør deponienes høyde begrenses for ikke å bryte med 

landformen i vesentlig grad.  

Permanente deponier bør generelt ha en planlagt utforming som er tilpasset omgivelsene. 

Tilpasningen kan gjøres gjennom avstemming eller forsterkning mot omkringliggende 

landskapelige karaktertrekk. Forutsatt at de oppgitte premissene legges til grunn, vil 

deponiene som er foreslått i Sortland kommune gi ubetydelig konsekvens for landskapsbildet.  

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

Sortland 

Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

1-1 Kjerringnesdalen 
– ytre del 

Stor-
middels 

Lite negativt - 
intet 

Ubetydelig 34TUtbedring av eksiterende 
veg som ikke forandrer 
områdets visuelle karakter i 
vesentlig grad.  

1-2 Kjerringnesdalen 
– indre del 

Middels-
stor 

Lite negativt - 
intet 

Ubetydelig 34TUtbedring av eksiterende 
veg som ikke forandrer 
områdets visuelle karakter i 
vesentlig grad.  

Samlet konsekvens Sortland Ubetydelig  

Tiltaket vil ikke endre områdets visuelle karakter i vesentlig grad og har dermed ubetydelig 

konsekvens for landskapsbildet i Sortland kommune.  

Viktigste avbøtende tiltak 

 Ved arrondering av terreng i forbindelse med istandsetting av bru over elva Storhøljet 

(omkring profilnummer 2450-2500) bør elvas forløp synliggjøres sett fra vegen.  

 

 

 

 



  

   

 

 

3 (96) 

  

 

 

 

1.2 Skånland kommune 

Verdier 

Skånlands verdier for fagtema landskapsbilde er sammensatt. I hele kommunen bidrar 

vegetasjonen, som består av både eldre og ung løvdominert skog og enkelte myrområder, til 

å synliggjøre naturens kretsløp gjennom året. 

Området som ligger i tilknytning til Tjeldsundet preges av storskala, forholdsvis slake 

landformer og forankres som en del av fjordens store, åpne landskapsrom. Nærheten til 

fjorden og kontrasten mellom land og vann er av stor betydning for dette landskapets karakter 

og karaktertrekkenes styrke, som gis verdi i den øvre delen av skalaen. 

Skånlandsmarka og området omkring Trøsen og Stormyråsen fremstår derimot uten sterke 

karaktertrekk og preges av veganlegget. I de sørlige delene av disse områdene er 

fjellskjæringene visuelt fremtredende, og delområdene gis verdi på den nedre delen av 

skalaen. Området omkring Tennvatnet har ingen markant landform, men inngår i NVEs 

verneplan for vassdrag og er et naturvernområde som gir området en formell verdi.  

Virkninger i anleggsfase 

I anleggsfasen vil karaktertrekkene i utredningsområdet generelt svekkes i større grad enn i 

driftsfasen. Dette er på grunn av at midlertidige anleggsveier og riggområder stedvis vil prege 

landskapsbildet. I tillegg vil deler av landoverflaten, som i driftsfasen vil være satt i stand, 

brytes av byggegroper, graving og generell anleggsvirksomhet i anleggsfasen.  

I Skånland kommune vil flere omfattende fjellskjæringer gi omtrent tilsvarende negative 

konsekvens driftsfasen som i anleggsfasen. Det er derfor primært de midlertidige 

riggområdene, byggegropene for omlegging av lokalvegene, samt deponiene og vegens 

sideareal før istandsettelse som vil skille landskapsbildet i anleggsfasen fra de visuelle 

virkningene av tiltaket i driftsfasen. 

Avlastet veg 

Ikke aktuelt for Skånland kommune. 

Virkninger i driftsfase  

Tiltaket omfatter for en stor del utbedring av eksiterende veg som ikke forandrer områdets 

visuelle karakter. Dette gjelder særlig for de sørlige delene av det berørte området i 

kommunen. Helningene ned mot Trøsen og Tennvatnet vil stedvis få svært synlige 

fjellskjæringer, mens skjæringene langs sekvensen gjennom Stormyråsen vil være mindre 
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visuelt tilgjengelige. I området omkring Trøsen veier positive virkninger ved etablering av bru 

over Trøseelva opp for fjellskjæringenes negative omfang.  

Langs Tjeldsundet innebærer tiltaket både fyllinger, som stedvis ligger i strandsonen, og 

synlige fjellskjæringer som skaper negative visuelle virkninger. Det er likevel 

terrenginngrepene i forbindelse med landingspunktet for Tjeldsund bru, som medfører 

markante inngrep i landformen, som har størst negativt omfang for landskapsbildet i Skånland 

kommune.  

De foreslåtte områdene for deponier i Skånland kommune er av ulik karakter og virkningene 

av deponier er dermed også forskjellige. Stedvis veies terrengendringens negative virkninger 

opp av potensialet i deponiets terrengforming og gir ubetydelig konsekvens. Deponiet som 

trekker særlig ned for vurderingen av landskapsbildet i denne kommunen er tiltaket ved 

Tjeldsund bru, hvor terrenget er bratt og etablering av en planert fyllingstopp vil bryte med 

landformen og gir stor negativ konsekvens. 

Permanente deponier bør generelt ha en planlagt utforming som er tilpasset omgivelsene. 

Tilpasningen kan gjøres gjennom avstemming eller forsterkning mot omkringliggende 

landskapelige karaktertrekk. Forutsatt at de oppgitte premissene legges til grunn, vil 

deponiene som er foreslått i Skånland kommune samlet sett gi middels til liten negativ 

konsekvens for landskapsbildet.  

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

Skånland 

Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

13-1 Tjeldsund Stor-
middels 

Stor – 
middels 
negativt 

Stor negativ Omfattende terrenginngrep 
ved Tjeldsundbrua, 
skjæringer og fyllinger langs 
Tjeldsundet. 

13-2: 
Skånlandsmarka 

Liten-
middels 

Intet Ubetydelig 34TUtbedring av eksiterende veg 
som ikke forandrer områdets 
visuelle karakter i vesentlig 
grad. 

14-1: Trøsen  Liten-
middels 

Intet Ubetydelig 34TUtbedring av eksiterende veg 
som ikke forandrer områdets 
visuelle karakter i vesentlig 
grad. 
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14-2: 
Stormyråsen 

Liten Lite negativt  Liten negativ til 
ubetydelig 

34TUtbedring av eksiterende veg 
som forandrer områdets 
visuelle karakter i begrenset 
grad. 

14-3: Tennvatn Middels Lite negativt 
– intet 

Liten negativ til 
ubetydelig 

34TUtbedring av eksiterende veg 
som forandrer områdets 
visuelle karakter i begrenset 
grad. 

Samlet konsekvens Skånland Middels negativ  

Det er stort spenn i tiltakets konsekvens i Skånland kommune. I de fleste delområdene vil 

tiltaket ikke prege den visuelle karakteren i vesentlig grad og dermed gi tilnærmet ubetydelig 

konsekvens. I området omkring Tjeldsundbrua innebærer imidlertid tiltaket stor negativ 

konsekvens og bidrar dermed til å trekke den samlede konsekvensvurderingen ned. I 

Skånland kommune vurderes derfor konsekvensen for landskapsbildet samlet sett til middels 

negativ.  

Viktigste avbøtende tiltak 

 Det bør vurderes tunnel eller løsmassekulvert gjennom Middagshaugen for å unngå 

en omkring 30 meter høy fjellskjæring i et svært synlig og for landskapsbildet 

betydningsfullt område. Dette avbøtende tiltaket vil virke inn på konsekvensgraden. 

For å dempe det visuelle omfanget bør det også vurderes høy beplantning i 

forbindelse med parkeringsarealene ved Tjeldsund kro. 

 Veglinjen bør finjusteres for å begrense fjellskjæringer og fyllinger langs Tjeldsundet. 

Særlig ved fyllinger i uberørt strandsone bør unngås, og lave støttemurer er et mulig 

tiltak i denne sammenheng.  

 Det bør også tilrettelegges for treplantinger foran større skjæringer for å begrense 

fjernvirkningen av fjellskjæringene. Plantingene bør fortrinnsvis være på innsiden av 

vegen, slik at utsynet for de reisende ivaretas. 
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1.4 Evenes kommune 

Verdier 

Evenes’ verdier er sammensatt for fagtema landskapsbilde. Influensområdet omfatter indre og 

fjordnære områder som preges av infrastruktur uten en visuell forankring til naturgrunnlaget i 

henholdsvis området ved flyplasskrysset og i Bogen. I tillegg finnes indre myr- og 

skogområder, henholdsvis i Skånlandmarka i vest og omkring Snubba i øst, preget av eldre 

skog. Her bidrar de visuelle endringene i vegetasjonens gjennom året til å synliggjøre naturens 

dynamikk og kretsløp. Utover dette er områdene uten sterke landskapelige karaktertrekk. 

Disse delområdene tildeles verdi midt på og på den nedre delen av skalaen. Tilsvarende 

verdisetting gjelder for Slettbakken, der landområdets møte med vannflaten skaper en sterk 

kontrast som bidrar til å fremheve den steile landformen. Det at vegen i sin helhet ligger på 

fylling i eller nær strandsonen, samt tilstedeværelsen av et omfattende kaianlegg i og ved 

fjorden, bidrar til å trekke områdets verdi ned. 

Dragvik og Lenvika er derimot kultiverte landområder som preges av en helhetlig og 

kontinuerlig småskala forvaltning av jordbruks- og beitemark. Forvaltningen gjenspeiler en 

forståelse for de lokale naturforholdene og bidrar til å synliggjøre sammenhengen mellom 

ressursgrunnlaget og aktiviteten i området. Intakt strandsone og uavbrutte åsrygger rammer 

inn og bidrar til et konsentrert landskapsbilde uten visuelle avbrytelser. Den kontrasterende 

nærheten til fjorden forsterker karaktertrekkene ytterligere og bidrar til at områdene tildeles 

høyeste verdi.  

Virkninger i anleggsfase 

I anleggsfasen vil karaktertrekkene i utredningsområdet generelt svekkes i større grad enn i 

driftsfasen. Dette er på grunn av at midlertidige anleggsveier og riggområder stedvis vil prege 

landskapsbildet. I tillegg vil deler av landoverflaten, som i driftsfasen vil være satt i stand, 

brytes med byggegroper, graving og generell anleggsvirksomhet i anleggsfasen.  

I Evenes kommune vil flere omfattende fjellskjæringer gi omtrent tilsvarende negative 

konsekvens driftsfasen som i anleggsfasen. Det er derfor primært de midlertidige 

riggområdene, byggegropene for omlegging av lokalvegene, samt deponiene og vegens 

sideareal før istandsettelse som vil skille landskapsbildet i anleggsfasen fra de visuelle 

virkningene av tiltaket i driftsfasen. Den visuelle virkningen av fyllingen i Bogen før 

istandsettelse og riggområdene ved tunnelportalene i forbindelse med drivingen av tunnelene 

vil være særlig negativ for landskapsbildet i anleggsfasen. 

 



  

   

 

 

7 (96) 

  

 

 

 

Avlastet veg 

Det etableres en rundkjøring i krysset mellom dagens E10 og fv. 727 til Liland, samt gang- og 

sykkelveg i eller ved traseen for eksisterende veg fra Dragvik og forbi Slettbakken til Bogen, 

og fra Bogen til Lenvik. Disse tiltakene har ingen betydning for landskapsbildet. 

Vegforbindelsen som er planlagt mellom rundkjøringen og ny E10 er innlemmet i 

omfangsvurderingen for parsell 15. 

Virkninger i driftsfase  

Den vestlige sekvensen av tiltaket i Evenes kommune omfatter først og fremst utbedring av 

eksiterende veg som ikke forandrer områdets visuelle karakter. Fra Osvatnet i vest til Snubba 

i øst innebærer tiltaket derimot at planlagt E10 legges i ny trasé gjennom områder som i dag 

ikke er preget av veganlegg. Dagens vegbane blir liggende som lokalveger og tilførselsveger, 

og dermed fragmenteres landoverflaten på grunn av ytterligere arealer beslaglegges av 

veganlegg. Følgelig er virkningene generelt mer negative for landskapsbildet i Evenes enn i 

Sortland og Skånland kommune, der hvor tiltaket i større grad omfatter utbedring av 

eksisterende veg.  

Ny vegbane gjennom de to planlagte tunnelene mellom Dragvik og Bogen samt Bogen og 

Lenvika har ingen visuell virkning, men innebærer svært omfattende og visuelt fremtredende 

terrenginngrep i portalområdene. Fra Lenvika og frem til området der vegen igjen løper i 

dagens trasé ved Snubba, føres planlagt veg diagonalt på landformens karakteristiske 

forsenkninger. Ett sted etableres bru, men tiltaket for øvrig medfører vekselsvis markante 

skjæringer og omfattende fyllinger som svekker landskapets karaktertrekk. Særlig første del 

av denne sekvensen vil være svært visuelt fremtredende og synlig i store deler av fjordrommet. 

Tilsvarende gjelder for planlagt veg ved Dragvik, som også omfatter markante fjellskjæringer 

og omfattende fyllinger i tillegg til én bru, samt et visuelt fremtredende inngrep i forbindelse 

ved tunnelportalen.    

Tettstedet Bogen vil med planlagt situasjon preges av veganlegg i større grad enn i dag på 

grunn av etableringen av to tunnelpåhugg og omlegging av deler av dagens lokalvegsystem.  

De foreslåtte områdene for deponier i Evenes kommune er av ulik karakter og virkningene av 

deponiene er dermed også forskjellig. I hovedsak har deponiene i den vestlige delen av 

kommunen liten virkning på landskapsbildet og medfører lite negativ eller ubetydelig 

konsekvens. I området omkring Snubba i øst er det derimot foreslått områder både i tilknytning 

til skjæringer og områder som ligger i mindre egnet terreng løsrevet fra veganlegget. Her 

vurderes deponier å svekke landskapelige karaktertrekk.  
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Permanente deponier bør generelt ha en planlagt utforming som er tilpasset omgivelsene. 

Tilpasningen kan gjøres gjennom avstemming eller forsterkning mot omkringliggende 

landskapelige karaktertrekk. Forutsatt at de oppgitte premissene legges til grunn, vil 

deponiene som er foreslått i Evenes kommune samlet sett gi middels til liten negativ 

konsekvens for landskapsbildet.  

Tabell 1-3. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Evenes. 

Evenes 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

15-1: 
Lufthavnkrysset 

Liten Lite negativ Liten negativ 34TUtbedring av eksiterende veg 
som forandrer områdets 
visuelle karakter i begrenset 
grad. 

15-2: Osvatnet Middels Middels negativ Middels 
negativ 

Eksisterende og ny veg 
fragmenterer landskapet. 

16-1: Dragvik Stor  Stort negativt Svært stor 
negativ 

Omfattende skjæringer og 
fyllinger, bryter visuell helhet. 

16-2: Slettbakken Middels Intet Ubetydelig Ny veg i tunnel. 

17-1: Bogen Liten-
middels 

Middels 
negativt 

Middels 
negativ 

To tunnelportaler. 

17-2: Lenvika Stor Stort negativt Svært stor 
negativ 

Omfattende skjæringer og 
fyllinger, bryter visuell helhet. 

17-3: Snubba Middels Stort – middels 
negativt 

Middels 
negativ 

Eksisterende og ny veg 
fragmenterer landskapet. 

Samlet konsekvens Evenes Stor negativ  

Det er stort spenn i tiltakets konsekvens i Evenes kommune. Den generelle tendensen er 

imidlertid at der hvor ny E10 går i ny trasé gjennom områder som ligger i tilknytning til åpne 

landskapsrom ved Ofotfjorden, vil tiltaket være særlig visuelt fremtredende og uheldig for 

fagtema landskapsbilde. Disse områdene er også tildelt stor verdi og tiltaket vektes derfor 

særlig i den samlede vurderingen. I Evenes kommune vurderes derfor konsekvensen for 

landskapsbildet samlet sett til stor negativ. 

 

 



  

   

 

 

9 (96) 

  

 

 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

 I Bogen bør fyllingen som veganlegget ligger på utformes og bearbeides slik at den 

forsterker landskapelige karaktertrekk som i dag delvis slettet. Dette gjelder særlig 

sørlig del av vika. Gjennomføring av et slikt avbøtende tiltak vil kunne bidra til å endre 

konsekvensgraden fra negativ til positiv. Det vil også være en fordel dersom uberørt 

strandsone i Bogen ikke omfattes av ny utfylling.  

 34TNord for Dragvik og ved Lenvika bør v 34Teglinjen finjusteres for å redusere visuelt 

fremtredende 34Tfjellskjæringer. 

 34TDet bør tilrettelegges for treplantinger foran større skjæringer for å begrense 

fjernvirkningen av disse. Plantingene bør fortrinnsvis være på innsiden av vegen, slik 

at utsynet for de reisende ivaretas. 

 34TNy veg bør i større grad følge eksisterende trasé mellom Bogen og Snubba, og det 

bør utredes videre hvor tidlig ny E10 kan slutte seg til dagens trasé. Muligheten for 

at ny E10 i større grad ligger langs med en forsenkning i terrenget, og dermed unngå 

deler av de omfattende terrenginngrepene som den planlagte løsningen innebærer, 

bør undersøkes.   
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2 Innledning 

Bakgrunn 

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 fagrapporten er å avdekke og redegjøre for de virkningene det nye veganlegget 

har på landskapsbilde i Sortland, Harstad og Evenes. Konsekvensutredningen skal også angi 

avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket.  

Fra planprogrammet: 

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.  

 Beskrivelse av 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? Omfang av eventuelle massedeponier skal også 

beskrives. 

 Beskrivelse og vurdering av reiseopplevelse. Opplevelsen langs selve vegstrekningen 

må beskrives, men også kryss, utstyr som støyskjermer/voller, trafikksikkerhetsutstyr 

og lignende må inngå i vurderingene dersom dette er kjent.  



  

   

 

 

11 (96) 

  

 

 

 

 Beskrivelse av 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.  

 Beskrivelse av konsekvenser av eventuelle massedeponi, både midlertidige og 

permanente. Det skal beskrives hvilke konsekvenser deponiene 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.  
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3 Definisjon av tema og influensområde 

Avgrensing av tema  

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 er et overordnet begrep for alle de ikke-prissatte fagtemaene. Etter metoden 

definert i håndbok V712 omhandler tema landskapsbilde et områdes visuelle kvaliteter, 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. 

Når landskapsbildet vurderes i en faglig sammenheng, brukes begrepet om en måte å se og 

forstå et område på. Denne betraktningsmåten tilhører en naturestetisk tradisjon innen 

landskapsarkitekturen. Siktemålet for analysen er å undersøke det billedlig uttrykte forholdet 

mellom mennesket og natur slik det kommer til uttrykk gjennom synet av naturhelheten. 

Fagtema landskapsbilde omhandler dermed hvordan et områdes visuelle kvaliteter arter seg 

sett med dette bestemte formålet for øye, samt 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 

omgivelser, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. 

Plan- og influensområde 

Planområdet omfatter det totale området som er direkte knyttet til tiltaket og er felles for de 

ulike fagene i konsekvensutredningen. Tiltaket vil imidlertid også ha virkning utover 

planområdet. Disse områdene benevnes influensområde og vil være forskjellig for de ulike 

fagene i konsekvensutredningen. Med influensområde menes i denne sammenhengen det 

område som blir visuelt berørt av det planlagte tiltaket. 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.  

Planområdet er delt inn i enhetlige delområder. I henhold til V712 betegner delområder 

«mindre og enhetlige områder innenfor planområdet/influensområdet». Delområdene 

defineres som visuelt og funksjonelt enhetlige områder, men har i visse tilfeller en teoretisk 

avgrensning av hensyn til størrelsen. Delområdene utgjør samlet sett denne 

konsekvensvurderingens utredningsområde.   
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4 Metode og kunnskapsgrunnlag 

4.1 Fremgangsmåte 

Konsekvensvurderingen er bygget opp etter en tretrinns prosedyre som følger håndbok V712 

Konsekvensanalyse, 2015. 

 Verdi: Beskrivelse av dagens situasjon og verdivurdering av tema innenfor et angitt 

område.  

 Omfang: Vurdering av hvordan og i hvilken grad (positiv / negativ) det angitte tiltaket 

påvirker området.  

 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. 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. 

Konsekvensen er basert på en syntese av verdi og omfang. 

I henhold til planprogrammet ligger følgende veiledere til grunn for arbeidet med KU for tema 

landskap: 

 Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen, 2014 

 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. 

Registrering, identifisering og verdisetting av delområder 

Landskapsarkitekturfaget har over lang tid utarbeidet metoder og referansearbeider der 

områder vurderes estetisk og visuelt som landskap. Landskapsbildet vurderes innenfor denne 

teoritradisjon. Vurderingen baseres på prinsippene det er redegjort for i Statens Vegvesens 

håndbok V712, ikke-prissatte konsekvenser.  

Landskapsvurderingen er gjort på grunnlag av befaring i området, bruk av kart og flyfoto, 

fotografier fra befaring. Følgende tema er registrert og vurdert: Landformer og terreng; 

vegetasjon; vann og vassdrag; bebyggelse og tekniske installasjoner; eksisterende inngrep; 

skala og retning. 
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Landskapsbildet kan dannes gjennom en umiddelbar iakttagelse av forskjellige 

naturfenomener som for eksempel vann, vegetasjon eller terreng. Det kan også dannes ved 

en indirekte iakttagelse av naturfenomenene gjennom betraktning av hvordan mennesket har 

tatt naturen i bruk eller hvordan den eksplisitt er verdsatt for eksempel gjennom vern. Med 

utgangspunkt i håndboken angis karaktertrekkene landform, kretsløp og praksis som 

grunnleggende begreper i vurdering av landskapsbildets verdi. Begrepene utgjør redskaper 

for av hvordan man kan beskrive og verdsette et områdes visuelle særpreg 

(landskapskarakter), og på dette grunnlaget gjøre en visuell vurdering av landskapet. Verdien 

bestemmes av karaktertrekkenes fremtoning og bidrag til lesbarheten av naturhelteten. 

Utgangspunkt for verdivurderingen er at et område som er typisk eller vanlig for stedet har 

middels verdi. Verdiene er prosjektrelaterte og det etterstrebes at hele skalaen benyttes. Se 

for øvrig tabellen nedenfor. Det er utarbeidet verdikart og en skriftlig omtale illustrert med 

fotografier fra befaring av hvert delområde. 

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 
område/region - Områder 
med vanlig gode visuelle 
kvaliteter 

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

Omfangsvurderingen er et uttrykk for påvirkning det aktuelle tiltaket har på det enkelte 

delområde sammenlignet med nullalternativet. 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 og tiltakets utforming. 

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 

veilederen ligger til grunn for vurderingen av tiltakets utforming. 

Inngrep som utføres i anleggsperioden inngår i omfangsvurderingen kun dersom de gir varige 

endringer av området.  

Omfanget av deponiene vurderes i eget avsnitt og inngår ikke i vurderingen av tiltaket som 

sådan. 
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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 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 omtales som avbøtende tiltak. 

Mulige avbøtende tiltak er omtalt for hver parsell. For fagtema landskapsbilde er det ikke 

relevant med kompenserende tiltak.  
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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) 

Reiseopplevelse 

Reiseopplevelsen for den utredede strekningen ved planlagt E10 vurderes i forhold til dagens 

situasjon i et eget kapittel. Endring av reiseopplevelsen vil ikke være utslagsgivende for 

konsekvensgraden.  

 

4.2 Kilder 

Følgende kilder er benyttet: 

 Formingsveileder Hålogalandsvegen E10 /Rv83 / Rv85 (SVV, mars 2016). 

 Silingsrapport og -skjemaer. Hålogalandsvegen E10 /Rv83 / Rv85 (SVV, 22.1.2015) 

 Puschmann, Oskar. (2005) Nasjonalt referansesystem for landskap: Beskrivelse av 

Norges 45 landskapsregioner. (17TUwww.nibio.noU17T)   

 Miljødirektoratet: 17Thttp://kart.naturbase.no/17T  

 NIBIO Kilden 17Thttp://kilden.skogoglandskap.no 

 Kartleggingen av Nordland, Miljødirektoratet. 

 Befaring utført 16.–17.09.2015. 

 Fotografier (Fotografiene i rapporten er tatt av utreder under befaringen 16.–

17.09.2015). 

 Kart og ortofoto. 

 Tverrfaglig samling i Harstad 15.-16. februar 2016. 

 Tiltaket presentert på C-tegninger (Rambøll, 1.3.2016). 

 

http://www.nibio.no/
http://kart.naturbase.no/
http://kilden.skogoglandskap.no/
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5 Overordnet beskrivelse av området 

Undersøkelsesområdet strekker seg fra Kjerringneset ved Sigerfjord til Sigerfjordtunnelens 

vestlige utløp i Sortland, og fra Tjeldsundbrua til Snubba i henholdsvis Skånland og Evenes 

kommune. 

Landskapskarakter 

Norsk institutt for skog og landskap (NIJOS) 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 31 Lofoten og Vesterålen og Landskapsregion 32 

Fjordbygdene i Nordland og Troms. Regionene er beskrevet nedenfor delvis gjengitt etter 

Puschmann (2005). 

Landskapsregion 31 Lofoten og Vesterålen 

Den ytterste delen av Vesterålen har et dramatisk uttrykk, og er til forveksling lik Lofoten. Like 

bak de ytre tindene flater imidlertid landskapet seg ut. Stedvis brer enorme myrer seg utover, 

og lave eid skiller mellom fjordene. Fjellene er avrundede i toppene og framstår som langt 

mindre dramatiske enn i Lofoten. Regionens ytterside ligger ut mot det åpne Norskehavet, 

mens innersiden vender seg inn mot lune fjorder.  

Klimaet er kjølig oseanisk og nedbørsrikt. I hele regionen kryper tregrensa stadig høyere med 

tiden og gir landskapet et grønt preg. De siste tiårene har det vært en stor satsing på 

skogplanting, noe som har resultert i at lier som tidligere var dominert av bjørk nå er dominert 

av tett granskog.  

Jordbruket i Vesterålen har stor landskapsmessig betydning ved at det ofte dominerer de 

forholdsvis smale flatene mellom jorden og fjellfoten. Gjengroing av de ubrukte 

jordbruksarealene går fort, og regionen er mange steder i fred med å miste det som var et 

regionalt særtrekk.  

Regionen er betydelig kulturpåvirket, og har hatt en nokså jevn bosetting stort sett i form av 

gårder og fiskevær. De siste tiårene har flere av kommunesentrene, blant disse Sortland, vokst 

betydelig. Dette til tross for at regionen generelt har opplevd en betydelig tilbakegang. Flere 

nye boligområder, industribygg og servicebygg setter nå et moderne preg på omlandet rundt 

de største kommunesentrene. I jordbruksområdene danner gårdsbebyggelsen markante 
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blikkfang i det åpne landskapet.  

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.    

Fjordene er brede ved munningen mens lenger inn i landet er fjordarmen smal, ofte med godt 

utsyn til motsatt bredde. Mellom fjordflaten og fjellfoten finner vi ofte en smal strandflate.  

Både fiske, jordbruk, båtbygging og industri har 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, men 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.  
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Figur 5-1: Inndeling i ulike landskapstyper langs vegtraséen i alle de sju kommunene som utredes for 
Hålogalandvegen. Utdypes nedenfor. Firkantene markerer kommunene som denne rapporten omfatter: 
Sortland i vest og Skånland og Evene i øst. Illustrasjon SVV.  

 

35TSTORSKALA FJORDLANDSKAP MED BRATTE FJELLSIDER OG SMAL STRANDFLATE 

Ofotfjorden ved Bogen og 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. Stedvis er kyststripen noe 

bredere med plass til små bygder og flekker av dyrkamark. Vegetasjonen veksler mellom tett 

og frodig løvskog, og karrig furu- og rabbvegetasjon.  

DALLANDSKAP 

I Kjerringnesdalen i Sortland har landskapet klart definerte rom med tydelige vegger og gulv. 

Fjellsidene er bratte med avrundede nakne topper og en karakteristisk U-formet dalbunn med 

vassdrag og myrområder. Vegetasjonen er relativt lav, men frodig, og strekker seg et stykke 

opp i dalsiden.  

KUPERT SMÅSKALA SKOG- OG JORDBRUKSLANDSKAP 

Landskapet mellom Skånlandsmarka og Lakså preges av bølgende landformer med både tett 

skogsvegetasjon og myrområder. 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 

 

 

Figur 6-1. Oversiktskart for parsellene i Hålogalandsvegen. Tiltak i parsellene som denne rapporten omfatter (1 
og 13-17) er beskrevet i tabellen nedenfor.  
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Tabell 6-1.  Hålogalandsvegen er delt inn i 17 parseller, hvorav denne rapporten omfatter parsellene 1 og 13 til 
17 beliggende i kommunene Sortland, Skånland og Evenes. 

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 

Skånland 

 

 

 

13 

 

 

 

Tjeldsundbru-Elvemo, 7,5 km 

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

 Utbedring av eksisterende veg fra Tjeldsund bru til 
kommunegrense Evenes. 

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

 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. 



  

   

 

 

25 (96) 

  

 

 

 

 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. 
 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 ved fv. 727. 
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16 

Lakså-Bogen sentrum  

Parsell 16 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, 9,3 km 

 Standard H3 (H1 gjennom Bogen sentrum). 

 Eksisterende veg blir lokalveg. Ny hovedveg sør for dagens. Ny 
lokalveg sør for denne igjen, med fortau mot sjøen.  

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

 Nytt rundkjøring i Bogen sentrum, med tilhørende kryss 

 Kollektivknutepunkt i Bogen sentrum, med plass til to busser og 
park&ride.  

 Støyreduserende tiltak og trafikksikkerhetstiltak i Bogen sentrum. 

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

 Riggområde, teknisk rom og havarilomme ved tunnelpåhugg. 

 Skredsikringstiltak: Rasfanggjerde steinskred og isskrednett. 

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

 Anleggsveg fra eksisterende E10 i Lenvika og opp til 
tunnelpåhugg R 

 Rasteplass og fotopunkt mellom tunnel og Jansbakken 

 Bekk i rør under veg Jansbakken. 

 Ny undergang for dagens E10 under ny E10 ved NAF 
øvingsbane. 

 Nytt kryss øst for NAF øvingsbane, kobling til dagens E10 som 
beholdes som lokalveg. 

 Permanent massedeponi øst for NAF øvingsbane. 
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34TPremisser for vurdering av tiltaket 

Premisser som legges til grunn for omfangsvurderingen av tiltaket for fagtema landskapsbilde:  

 Gjenstående vegsløyfer og restareal skal fjernes, revegeteres og tilpasses 

omkringliggende areal. 

 Prinsippene i formingsveilederen legges til grunn for videre utforming av veganlegget 

som vist på C-tegninger datert 1.3.2016 (Rambøll). «Veilederen gir føringer for den 

videre utviklingen av Hålogalandsvegens avgrensede område. Formingsveilederen 

viser derfor prinsipper som skal tilstrebes og ikke endelige løsninger.» I henhold til 

veilederens estetiske ambisjonsnivå legges føringer som er formulert med «skal», og 

som følgelig skal være tråd med reguleringsbestemmelsene, til grunn og vurderes 

som en del av tiltaket. (Se formingsveilederen side 5.) 

 Permanente deponier bør generelt ha en formålsrettet utforming som er tilpasset 

omgivelsene. Tilpasningen kan gjøres gjennom avstemming eller forsterkning mot 

omkringliggende landskapelige karaktertrekk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 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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7 Nullalternativet 

Nullalternativet (referansesituasjonen) er grunnlaget som alternativet skal sammenlignes med. 

Nullalternativet har per definisjon konsekvensgrad 0 (ubetydelig). Konsekvensen av 

alternativet viser dermed hvor mye det avviker fra nullalternativet. 

Sammenligningsåret blir 20 år fra byggestart. Byggestart kan bli tidligst 2018 og må antas å 

bli senest i 2020. Sammenligningsåret kan dermed settes til 2040. 

Nullalternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2040 dersom det ikke bygges ny 

veg. I nullalternativet inngår derfor trafikkveksten fram til sammenligningsåret og vedtatte 

utbygginger som ventes fullført før sammenligningsåret. Dette er utbygging av andre veger, 

boligbygging og næringsutbygging.  

Dette inngår i nullalternativet: 

 Ordinær drift og vedlikehold for opprettholdelse av forventet standard på eksisterende 

veg ved byggestart (2020) fremskrives i 20 år til sammenligningsåret.  

 Forventet standard på eksisterende veg ved byggestart er som i dag pluss virkning av 

tiltak besluttet i Handlingsprogrammet 2014-2017, se nedenfor. 

 Vedtatte reguleringsplaner beskrevet i Planprogrammet inngår også i nullalternativet. 

Dette kan gi utslag på ikke-prissatte konsekvenser og i tillegg også prissatte 

konsekvenser dersom vedtatt plan inngår i tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017, 

se nedenfor. 

7.1 Handlingsprogrammet 2014-2017 

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

Følgende tiltak som kan forventes å ha virkning er besluttet gjennomført både i nullalternativet 

eller i vedtatt alternativ for prosjekt Hålogalandsvegen: 

 

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

Fortausplater 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 
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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. 

7.2 Vedtatte reguleringsplaner  

Det vises til vedtatt planprogram for vedtatte reguleringsplaner i aktuelle kommuner. Den totale 

planstatusen for strekningen er ikke fullstendig kartlagt. Noen av disse planene er realisert, 

noen er ikke.  

Nedenfor er en foreløpig oversikt over planer som direkte eller indirekte kommer i berøring 

med eksisterende veg i kommunene Sortland, Skånland og Evenes. 

Tabell 7-2. Reguleringsplaner som direkte eller indirekte kommer i berøring med eksisterende veg 

Kommune Reguleringsformål Reguleringsplan 

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 
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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 

 

 

8 Statusbeskrivelse, verdivurdering og virkning av tiltaket 

8.1 Sortland kommune 

 

Figur 8-1 Verdikart for Sortland kommune, parsell 1 (ikke i målestokk).  
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8.1.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering  

Delområde 1-1: Kjerringnesdalen – ytre del  

Delområdet omfatter områdene omkring vegen som ligger i den ytre delen av 

Kjerringnesdalen. Området er avgrenset av landformen nord for vegen, bebyggelse og 

vegetasjonsrand i vest, og av silhuetten til fjellet Galten i sør. Kjerringnesdalen er en typisk U-

dal med bratte fjellsider og bred dalbunn. Delområdet ligger i overgangen mellom det åpne 

fjordrommet og den lukkede dalen, omkring stedet der Nordkleivdalen starter nord for vegen, 

og den østlige avgrensningen av delområdet går nettopp der hvor synet av fjellområdene på 

motsatt side av fjorden i sør og vest åpenbarer seg ved atkomst østfra. Omvendt, ved dette 

punktet, trer den lukkede dalformen i øst tydelig frem ved ankomst vestfra. Delområdet preges 

således av kontrasten mellom åpne og lukkede landskapsrom.  

Vegen er lokalisert nederst i dalsiden på en lav fylling som er tilpasset storskalalandskapets 

landformer. Plasseringen gjenspeiler en forståelse for stedets naturgitte terrengmessige 

forutsetninger. Kjerringnesdalsvatnet danner en flate i kontrast til det stedvis bratte dalsidene 

omkring. En liten elv renner herfra og ut i fjorden og markerer et lavpunkt i dalen. Slik 

tydeliggjør vannveiene landformene i området. Den skiftende vannføring bidrar til å synliggjøre 

naturens kretsløp. Naturens variasjon og dynamikk kommer også til uttrykk i vegetasjonens 

forandrede visuelle uttrykk gjennom året.  

Rundt Kjerringnesdalvatnet ligger flere hytter og videre oppover i dalen ligger noen små 

gårder. Bebyggelsen gjenspeiler en forståelse for de lokale naturforholdene og bidrar til å 

synliggjøre sammenhengen mellom ressursgrunnlaget og aktiviteten i området. Ved 

Kjerringnes og dalens begynnelse i vest ligger en rasteplass sør for vegen med utsyn over 

Sigerfjorden, men uten utforming som er særskilt tilpasset stedet. Øst for rasteplassen ligger 

et areal som tidligere har vært anvendt som massedeponi og som bærer preg av denne 

virksomheten i form av manglende istandsetting av landoverflaten.       

Sentrale deler av det for øvrig naturpregede området er allerede bearbeidet i form av vegtiltak. 

I tillegg til at delområdet allerede er synlig menneskelig påvirket, legger frodig vegetasjon og 

bred dalbunn grunnlag for at delområdet kan tilføres nye, tilpassede inngrep uten at dette gir 

omfattende omfang. 

På dette grunnlaget tildeles delområdet stor til middels verdi. 
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Figur 8-2 Fra rasteplassen er både dalens etterhvert mer lukkede terrengform og utsynet sørvest ut over fjorden og fjellene 
omkring synlig (se hhv bildet til venstre og høyre). Dermed er kontrasten i landskapet også visuelt tilgjengelig her. Bildet 
viser til venstre viser fyllingen som vegen ligger på. 

 

 

Figur 8-3 Ved krysningen av Kjerringneselva på vei vestover er landskapsrommet er mer åpent enn lenger inn i dalen. Veien 
ligger på en lav fylling som er lite visuelt fremtredende i storskalalandskapet.  

Delområde 1-2: Kjerringnesdalen – indre del  
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Delområdet omfatter områdene omkring vegen i den indre delen av Kjerringnesdalen. 

Området avgrenses av landformene i nord, sør og øst. Avgrensningen i vest er lagt der 

Nordkleivdalen starter nord for vegen, som beskrevet for delområde 1-1, i overgangen mot 

den mer åpne delen av dalen i området. Landskapsrommet er smalere her enn i dalens ytre 

del. Delområdet preges av dalens lukkede terrengform som avsluttes der hvor vegen føres inn 

i Sigerfjordtunnelen i sørøst.  

Delområdets typiske U-dalsnitt består av myrområde med Sørkleivelva i bunn, en stadig 

tettere bjørkeskog og et gradvis brattere terreng, før skogen avtar og fjellet blottlegges og 

preger synsbildet krones av en intakt silhuett. Forandringen av vegetasjonens visuelle uttrykk 

og vannveienes skifter bidrar til å synliggjøre naturens kretsløp. Området omkring 

Sæterdalstindan nordøst i delområdet er definert som inngrepsfri natur (1-3 km fra inngrep pr 

januar 2013).  

Vegen ligger på en lav fylling nederst i dalsiden. Fyllingen er tilpasset storskalalandskapets 

landformer og vegens plassering og utforming gjenspeiler en forståelse for lokalitetens 

naturgitte forutsetninger. Anleggelsen av den nordlige portalen til Sigerfjordtunnelen har laget 

et brudd i landoverflaten, men i storskalalandskapet er det ikke visuelt fremtredende. Utenfor 

portalen, nord for vegen, er det anlagt en beredskapsplass på det flate myrområdet. Kraftlinjer 

løper delvis i samme trasé som vegen.  

Sentrale deler av det for øvrig naturpregede området er allerede bearbeidet i form av vegtiltak. 

I tillegg til at delområdet allerede er synlig menneskelig påvirket, legger frodig vegetasjon og 

bred dalbunn grunnlag for at delområdet kan tilføres nye, tilpassede inngrep uten at dette gir 

omfattende omfang. I tillegg er området er omgitt av høye fjell på tre sider og nye tiltak vil ha 

begrenset synlighet utover delområdet. 

På dette grunnlaget tildeles delområdet middels til stor verdi. 
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Figur 8-4 Bildet til venstre viser at vegen ligger på slak fylling gjennom Kjerringnesdalen. Utformingen gjenspeiler en 
forståelse av områdets naturgitte forutsetninger. Bildet til høyre viser den nordlige portalen til Sigerfjordtunnelen. 
Anleggelsen har laget et brudd landoverflaten, men det er ikke visuelt fremtredende i storskalalandskapet. Til 
venstre i bildet vises også deler av beredskapsplassen utenfor tunnelen.  

 

Figur 8-5 Det typiske snittet av dalen består av et myrområde med Sørkleivelva i bunn, stadig tettere bjørkeskog og 
gradvis brattere terreng, før skogen igjen avtar og fjellet blottlegges og preger synsbildet med en intakt silhuett.  
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8.1.2 Virkninger av tiltaket  

Anleggsfase 

I anleggsfasen vil karaktertrekkene i utredningsområdet generelt svekkes i større grad enn i 

driftsfasen. Dette er på grunn av midlertidige anleggsveier og riggområder stedvis vil prege 

landskapsbildet. I tillegg vil deler av landoverflaten, som i driftsfasen vil være satt i stand, 

brytes av byggegroper, graving og generell anleggsvirksomhet i anleggsfasen.  

For parsell 1 er det primært de midlertidige riggområdene, samt tunnelportalen, deponier og 

vegens sideareal før istandsettelse som vil skille landskapsbildet i anleggsfasen fra de visuelle 

virkningene av tiltaket i driftsfasen. 

Omfang vurderes til lite negativt for parsell 1.  

 

Tiltak på avlastet veg 

Ikke aktuelt for parsellen. 

 

Driftsfase 

 

Delområde 1-1: Kjerringnesdalen – ytre del  

Tiltaket omfatter en utbedring av eksiterende veg som for en stor del innebærer 

breddeutvidelse og sanering og tilpasning av avkjørsler. Den oppgraderte vegen legges på lav 

fylling med helning 1:4. Fyllingsvinkelen tilpasses mot omkringliggende terreng og er stedvis 

brattere. Tiltaket forandrer ikke områdets visuelle karakter. 

D1 omfatter et deponi med utstrekning på ca. 15.000m2. Det aktuelle området har ingen 

spesielle landskapelige kvaliteter. 

Omfang vurderes på dette grunnlaget til intet til lite negativt. 

Konsekvensgrad: Ubetydelig 

 

Delområde 1-2: Kjerringnesdalen – indre del  

Tiltaket i dette delområdet er i stor grad tilsvarende tiltaket for den ytre delen av 

Kjerringnesdalen (delområde 1-1). Tiltaket omfatter dermed en utbedring av eksiterende veg 
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som for en stor del innebærer breddeutvidelse og sanering og tilpasning av avkjørsler. Den 

oppgraderte vegen legges på lav fylling med helning 1:4. Fyllingsvinkelen tilpasses mot 

omkringliggende terreng og er stedvis brattere, blant annet for å unngå fylling i elva Storstilla. 

Tiltaket forandrer ikke områdets visuelle karakter. 

D2 omfatter et deponi med utstrekning på ca. 18.000m2. Det aktuelle området har ingen 

spesielle landskapelige kvaliteter. 

Omfang vurderes på dette grunnlaget til intet til lite negativt. 

Konsekvensgrad: Ubetydelig 

Tabell 8-1. Ny E10, parsell 1 i Sortland. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 
nullalternativet. 

 Parsell 1 Sigerfjord-Grense Kvæfjord 

Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

1-1 Kjerringnesdalen – 
ytre del 

Stor-
middels 

Lite negativt - 
intet 

Ubetydelig 34TUtbedring av eksiterende 
veg som ikke forandrer 
områdets visuelle 
karakter i vesentlig grad. 

1-2 Kjerringnesdalen – 
indre del 

Middels-
stor 

Lite negativt - 
intet 

Ubetydelig 34TUtbedring av eksiterende 
veg som ikke forandrer 
områdets visuelle 
karakter i vesentlig grad. 

Samlet konsekvens vegparsell 1 Ubetydelig  

Tabell 8-2. Samlet konsekvens i Sortland for fagtema landskapsbilde. 

Konsekvens fagtema 
landskapsbilde 

Alternativ 0 Alternativ A 

Sortland vegparsell 1 0 0 

Samlet konsekvens Sortland 0 Ubetydelig 
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Figur 8-6 Kart over deponier i parsell 1.  

8.1.3 Forslag til avbøtende tiltak  

 Parsell 1: Ved arrondering av terreng i forbindelse med istandsetting av bru over elva 

Storhøljet (omkring profilnummer 2450-2500) bør elvas forløp synliggjøres sett fra 

vegen. 

 De aktuelle områdene for deponier i Sortland kommune er av en slik karakter at de kan 

tilføres nye veltilpassede inngrep uten at dette vil gi omfattende omfang. På grunn av 

det karaktergivende U-dalsnittet bør deponienes høyde begrenses for ikke å bryte 

med landformen i vesentlig grad.  

8.1.4 Sammendrag for parsell 1 

Parsellen preges av kontrasten mellom åpne og lukkede landskapsrom i dalens vestlige og 

østlige del. Vegen ligger på en lav fylling nederst i en typisk U-dal. Synsbildet krones av en 

intakt silhuett. Området omkring Sæterdalstindan nordøst i delområdet er definert som 

inngrepsfri natur.  

Tiltaket omfatter en utbedring av eksiterende veg som for en stor del innebærer 
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breddeutvidelse, sanering av avkjørsler og enkelte mindre fyllinger og skjæringer som ikke 

forandrer områdets visuelle karakter i vesentlig grad.  

8.2 Skånland kommune 

 

Figur 8-7 Verdikart for Skånland kommune, parsell 13 og 14 (ikke i målestokk).  
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8.2.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering  

Delområde 13-1: Tjeldsund 

Delområdet består av østlige deler av Tjeldsundet, derunder landingspunktet for Tjeldsund bro 

omgitt av Middagshaugen, det spredtbygde kulturlandskapet på Steinsland og områdene 

langs Steinlandsstraumen. Området preges av storskala, forholdsvis slake landskapsformer 

som snevres inn et sund mellom et system av indre fjorder i sør og åpningen mot havet i nord. 

Beliggenheten langs Steinslandsstraumen innebærer at delområdet forankres som en del av 

fjordens store, åpne landskapsrom og har et åpent preg. 

Tjeldsundbruas landingspunkt i øst er reisendes første møte med Skånland ved atkomst fra 

Tjeldsund kommune. Områdene omkring broas østlige landingspunkt preges av natur, men 

har markante innslag av omfattende bygg og anlegg uten stedlig forankret utforming og som 

ikke synliggjør en forståelse av naturgrunnlaget. Ved ferdsel over broa i østlig retning, fremtrer 

likevel Middaghøyden i all hovedsak som en intakt landform. Vegen sør for Middagshøyden 

forløper parallelt med sundet og så å si horisontalt gjennom et lett kupert område på 

Steinsland. Dagens veganlegg har derfor forårsaket både skjæringer og fyllinger i og nær 

strandsonen. Fyllingene demmer opp de naturgitte forsenkningene i terrenget og bryter dels 

med den opprinnelige landformen. Dermed er deler av den naturgitte strandsonen slettet og 

den tidsmessige kontinuiteten i denne delen av området brutt.  

Nærhet til fjorden gir et åpent preg og et vidt utsyn fra delområdet. Lokaliseringen innebærer 

samtidig at fjellskjæringene, som fremstår som markante sår i terrenget, er visuelt 

fremtredende både lokalt og sett fra motsatt side av fjorden. Kontrasten i landoverflaten, 

mellom fjordens horisontale flate og landområdenes omkringliggende terreng, bidrar til å 

fremheve områdets landformer. Også landemerket Tjeldsundbrua bidrar til å synliggjøre 

sundet og landområdenes former, og den forsterker således delområdets karaktertrekk. 

Nærheten til fjorden og kontrasten mellom land og vann er av stor betydning i så måte. 

I tillegg fremstår naturens kretsløp gjennom synligheten av tidevannets endringer i overgangen 

mellom fjord og land. Forandringen er særlig fremtredende ved de grunne strendene ettersom 

forandringen er mest visuelt fremtredende slike steder. Og der strendene er intakte, fremheves 

samtidig den opprinnelige strandlinjen. Kulturlandskapet på Steinsland bidrar til å synliggjøre 

sammenhengen mellom det naturgitte ressursgrunnlaget og aktiviteten i området. Både 

naturens kretsløp og kontinuiteten i den menneskelige praksisen fremstår gjennom 

synligheten av årstidsendringene i jordbrukslandet.  

På dette grunnlaget tildeles delområdet stor til middels verdi. 
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Figur 8-8 Tjeldsundbroa er et landemerke som bidrar til å synliggjøre sundet og landområdenes former, og den 
forsterker således delområdets karaktertrekk. Fjordrommet bidrar til at delområdet har et åpent preg.  

 

Figur 8-9 Tjeldsundbruas landingspunktet er de reisendes første møte med Skånland ved atkomst fra vest. Områdene 
har markante innslag av omfattende bygg og anlegg, men preges likevel av natur og Middagshøyden fremstår i 
hovedsak som en intakt landform.   
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Figur 8-10 Vegen forløper så å si horisontalt gjennom et lett kupert område på Steinsland. Dagens veganlegg har 
derfor gitt både skjæringer og fyllinger. 

 

 

Figur 8-11 Vegen på østsiden av Steinlandsstraumen ligger stedvis på fylling og har i flere sekvenser forårsaket 
betydelige fjellskjæringer. Delområdet tildeles likevel stor-middel verdi på grunn av lokaliseringen mot fjorden og 
kontrasten mellom land og vann som dette innebærer. 

Delområde 13-2: Skånlandsmarka 

Delområdet omfatter Skånlandsmarka fra Djuphamn i nordvest til Elverhøy i sørøst, avgrenset 

mot høydedraget Lahøgda i nordøst og bebyggelsen og kulturlandskapet i sørvest. 

Landformen heller slakt mot Lavangsfjorden, men den lave fyllingen som veien ligger på er 

godt tilpasset landformen. E10 løper jevnt gjennom området i en korridor dannet av både ung 

og eldre løvskog, samt granplantinger. De visuelle forandringene i vegetasjonen gjennom året 

bidrar til å synliggjøre naturens kretsløp. Skånlandsmarka fremstår som ensartet skogsområde 

uten sterke karaktertrekk, samtidig som ferden gjennom det gir varierte synsinntrykk gjennom 

sikt mot fjerne fjelltopper og glimtvis utsyn mot fjorden. Sentrale deler av det for øvrig 

naturpregede området er allerede bearbeidet i form av vegtiltak. I tillegg til at området allerede 

er synlig menneskelig påvirket, legger frodig vegetasjon og slak terrengform uten synlig 

forekomster av fjell grunnlag for at delområdet kan tilføres nye, tilpassede inngrep uten 

omfattende omfang. 

På dette grunnlaget tildeles delområdet liten til middels verdi. 
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Figur 8-12 Skånlandsmarkas fremstår som ensartet skogsområde, samtidig som ferden gjennom det gir skiftende 
synsinntrykk gjennom sikt mot fjerne fjelltopper og glimtvis utsyn mot fjorden. 

Delområde 14-1: Trøsen 

Delområdet omfatter landområdene omkring vegen øst for viken ved Trøsen, samt området 

helt ned til fjorden omkring Trøseelva. Området er delvis myrpreget og delvis jordbrukspreget, 

men domineres visuelt av veganlegget. Elveleiet heller terrenget slakt mot fjordvika ved 

Trøsen.  

Delområdet bærer ikke preg av sterke landskapelige karaktertrekk og veganlegget er således 

visuelt fremtredende, særlig her ved krysset ved Trøsen. De slake landformene har imidlertid 

tilrettelagt for en terrengmessig tilpasning av anlegget. Sør i delområdet er helningen brattere 

og vegen har satt tilsvarende større spor og ligger stedvis langs visuelt fremtredende 

fjellskjæringer. Denne delen av området er åpent med utsyn over fjorden i vest, og det er 

tilsvarende eksponert for store deler av fjordområdet.  

Vegetasjonen består av eldre og ung løvdominert skog. Den visuelle fremtredelsen av 

vegetasjonens årstidsvariasjoner bidrar til å synliggjøre naturens kretsløp. Tilsvarende gjelder 

for den skiftende vannføringen i Trøseelva. Steinkanten langs Trøseelva vitner om småskala 
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menneskelig påvirkning, men elva som krysses av vegen ved Elvemo i bro, er imidlertid lite 

visuelt fremtredende. 

Delområdet er allerede synlig preget av menneskelig påvirkning. Området omkring Trøseelva 

har tilsvarende preg som delområdet Skånlandmarka og kan tilføres nye, tilpassede inngrep 

uten omfattende omfang. De høyereliggende delene av delområdet har imidlertid brattere 

landform og synlig fjell i form av skjæringer, og vil således i større grad preges av nye tiltak.  

På dette grunnlaget tildeles delområdet liten til middels verdi. 

 

  

Figur 8-13 Steinkanten langs Trøseelva vitner om småskala menneskelig påvirkning, men elva er lite visuelt 
fremtredende og knapt synlig fra vegen. Bildet til høyre viser utsyn over Trøsen og Fjelldal fra Kvitberget rasteplass. 
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Figur 8-14 Delområdet bærer ikke preg av sterke karaktertrekk. Veganlegget er således visuelt fremtredende, særlig 
her ved krysset ved Trøsen.    

 

Delområde 14-2: Stormyråsen 

Delområdet omfatter skogsområdene omkring vegen fra Durmålstuva i nord til Nordås i sør. 

Området er lett kupert med et overordnet fall mot sør. Delområdet som vegen løper gjennom 

består stedvis av tett skog. Vegens jevne stigning innebærer at vegbanen ligger både på fylling 

og i skjæring. Fyllingene er for en stor del er tilgrodd med stedegen vegetasjon. Fjellskjæringer 

er derimot mer visuelt fremtredende. Åsen preges av eldre og ung løvdominert skog som bidrar 

til å synliggjøre naturens kretsløp gjennom vegetasjonens visuelle forandringer. Her finnes 

også enkelte myrområder og deler av delområdet berøres av NVEs verneplan for vassdrag, 

som har til hensikt er å sikre helhetlige nedbørsfelt med dynamikk og variasjon fra fjell til fjord. 

Delområdet preges imidlertid i liten grad av sterke landskapelige karaktertrekk. 

På dette grunnlaget tildeles delområdet liten verdi. 
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Figur 8-15 Delområdet består stedvis av tett skog som vegen løper gjennom, her ved Boltåskrysset.  

Delområde 14-3: Tennvatn 

Delområdet omfatter områdene omkring vegen fra Nordås i nord til fylkesgrensa mellom 

Troms og Nordland i sør, samt vann og myrområder ved Tennvatnet og deler av Langvatnet. 

Området omkring Tennvatnet er et naturvernområde. Verneområder opprettes først og fremst 

for å bevare naturverdier av nasjonal betydning som skal ivaretas med tanke på 

naturopplevelse og kunnskap om naturen, og denne statusen gir området en formell verdi. 

Tilsvarende verdi tildeles delområdet ved at det i sin helhet i NVEs verneplan for vassdrag.  

Området omkring vannene og myra preges av eldre og ung løvdominert skog. De visuelle 

endringene i vegetasjonen gjennom året og forandringen i vannene bidrar til å synliggjøre 

naturens dynamikk og kretsløp. Tennvatnet og langvatnet separeres av dagens veg krysser 

vann og myrområdet på fylling. Vannflatene skimtes kun glimtvis på ferden, men deler av myra 

er fremtredende som en åpen, horisontal flate som forsterker synligheten av delområdets 

landformer. Landformen er likevel ikke markant, og fremtrer ikke som et sterkt karaktertrekk i 

delområdet. På dette grunnlaget tildeles delområdet middels verdi. 
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Figur 8-16 Vegen ligger på lav fylling i overgangen mellom Tennvatnet og Langvatnet, her sett fra sørøst med 
Tennåsen i bakgrunnen.  

8.2.2 Virkninger av tiltaket  

Anleggsfase 

I anleggsfasen vil karaktertrekkene i utredningsområdet generelt svekkes i større grad enn i 

driftsfasen. Dette er på grunn av at midlertidige anleggsveier og riggområder stedvis vil prege 

landskapsbildet. I tillegg vil deler av landoverflaten, som i driftsfasen vil være satt i stand, 

brytes med byggegroper, graving og generell anleggsvirksomhet i anleggsfasen. 

Konsekvenser i anleggsfasen, som ikke har varige virkninger, vektlegges ikke i vurderingen 

av fagtema landskapsbilde.  

I Skånland kommune vil flere omfattende fjellskjæringer gi omtrent tilsvarende negative 

konsekvens driftsfasen som i anleggsfasen. Det er derfor primært de midlertidige 

riggområdene ved Høgbergsmyra og Boltåskrysset, byggegropene for omlegging av 

lokalvegene, samt deponiene og vegens sideareal før istandsettelse som vil skille 

landskapsbildet i anleggsfasen fra de visuelle virkningene av tiltaket i driftsfasen. 

Tiltak på avlastet veg 

Ikke aktuelt for parsell 13 og 14.  
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Driftsfase 

Delområde 13-1: Tjeldsund 

Tiltaket omfatter en utbedring av eksiterende veg som for en stor del innebærer 

breddeutvidelse, sanering av avkjørsler og enkelte mindre fyllinger og skjæringer som ikke 

forandrer områdets visuelle karakter.  

Ved Tjeldsundbruas landingspunkt etableres nye kryssløsninger og et omfattende 

parkeringsanlegg for utfart, hvileplass for tungtransport og kollektivknutepunkt med plass til 

cirka seks busser. Her føres ny veg gjennom Middagshaugen, noe som medfører en omkring 

30 meter høy fjellskjæring. Arealet mellom planlagt og eksisterende veg planeres, og denne 

delen av tiltaket utgjør sammen med fjellskjæringen et betydelig brudd i landformen. 

Skjæringen er irreversibel og vil være et blikkfang for reisende mot øst over Tjeldsundbrua i 

tillegg til å være svært synlig fra store deler av Tjeldsundet. I området omkring bruas 

landingspunkt etableres også to underganger under E10, men denne delen av tiltaket influerer 

ikke landskapsbildet ytterligere. Tilsvarende vil verken ny overgangsbro eller ny lokalveg øst 

for E10 lenger sør i delområdet forandre områdets visuelle karakter i vesentlig grad.  

Nord for Staurneset ligger vegen delvis på fyllinger i fjorden. Disse fyllingene sletter stedvis 

intakte strandsoner og svekker dermed synligheten av det opprinnelige møtet mellom land og 

vann. Omkring Djuphavna medfører vegen markante fjellskjæringer som i likhet med 

skjæringene ved Middagshaugen vil skape betydelige brudd i landformen. På grunn av 

nærheten til fjorden og terrengets befatning vil også disse skjæringene være synlige fra store 

deler av Tjeldsundet. 

D24 omfatter et deponi med utstrekning på 12412 m2 i delområdet 13-1. Det bratte terrenget 

er ikke egnet til deponi. Det er likevel ikke primært fyllingen i seg selv som forringer de visuelle 

kvalitetene, men etableringen av en større flate på deponiets topp som vil bryte med 

landfomen. I tillegg vil brattere helning på skråningen gi dårligere forhold for vegetasjon som 

rammer inn bruas landingspunkt. 

Omfang vurderes på dette grunnlaget til stort til middels negativ. 

Konsekvensgrad: Stor negativ. 
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Figur 8-17 Skjæringen gjennom Middagshaugen og planeringen mellom eksisterende og planlagt veg vil danne 
et betydelig brudd i landformen. Illustrasjonen viser også undergang og antyder fyllingen som det foreslåtte 
deponiet vil innebære, men viser ikke planlagte hyller i fjellskjæringen. Illustrasjonen er laget av Sweco Norge 
AS basert på tegningsmateriale fra Rambøll.  
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Figur 8-18 Skjæringen gjennom Middagshaugen og planeringen mellom eksisterende og planlagt veg vil danne 
et betydelig brudd i landformen som vil være svært visuelt fremtredende i Tjeldsundets landskapsrom. 
Illustrasjonen viser ikke planlagte hyller i fjellskjæringen. Illustrasjonen er laget av Sweco Norge AS basert på 
tegningsmateriale fra Rambøll.  

Delområde 13-2: Skånlandsmarka 

Tiltaket omfatter en utbedring av eksisterende veg som først og fremst innebærer 

breddeutvidelse. Verken tilpasning av avkjørselen til rasteplassen Lille-Skånland, eller ny 

kryssutforming med fv. 115 og en mulig ny bussholdeplass i samme område vil forandre det 

visuelle uttrykket i området. 

D25 omfatter et deponi med utstrekning på ca. 50 000m2 i delområdet 13-2. Det aktuelle 

området utgjør slake helninger i terrenget hvor deponiet kan tilpasses. 

Omfang vurderes på dette grunnlaget til intet.  

Konsekvensgrad: Ubetydelig. 

 



   

 

 

 

 

50 (96) 

  

 

Tabell 8-3. Ny E10, parsell 13 Skånland. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 
nullalternativet. 

 Parsell 13 Tjeldsund bru-Elvemo 

Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

13-1 Tjeldsund Stor-
middels 

Stor-middels 
negativt 

Stor negativ Omfattende 
terrenginngrep ved 
Tjeldsundbrua, 
skjæringer og 
fyllinger langs 
Tjeldsundet. 

13-2: Skånlandsmarka Liten-
middels 

Intet Ubetydelig 34TUtbedring av 
eksiterende veg som 
ikke forandrer 
områdets visuelle 
karakter i vesentlig 
grad. 

Samlet konsekvens vegparsell 13 Stor til middels 

negativ 

 

 

Delområde 14-1: Trøsen 

Tiltaket omfatter en breddeutvidelse av eksisterende veg, nye kryssutforminger og enkelte 

fyllinger og skjæringer. Skjæringene ligger i et område som er åpent med utsyn over fjorden i 

vest og vil derfor være visuelt fremtredende i store deler av fjordområdet.  

Ved Elvemo omfatter tiltaket omlegging og ny undergang for fv. 116, samt kollektivknutepunkt 

med plass til to busser. Denne delen av tiltaket vil ikke skape visuelle endringer som innvirker 

på landskapsbildet. Av større betydning i så måte er ny bro over Trøseelva som innebærer en 

synliggjøring av både landform og kretsløp. Positivt og negativt omfang knyttet til 

karakterendringen veies opp imot hverandre.  

Omfang vurderes på dette grunnlaget til intet.  

Konsekvensgrad: Ubetydelig. 
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Delområde 14-2: Stormyråsen 

Tiltaket omfatter en utbedring av eksiterende veg som innebærer breddeutvidelse, nye 

kryssutforminger og enkelte omlagte lokalveger og underganger mellom Kvitberget og 

Boltåskrysset. Rasteplassen ved Kvitberget ivaretas og avkjørsler tilpasses. Boltåskrysset vil 

få en ny utforming med lokalveg i undergang og kollektivknutepunkt med plass til to busser. 

Og i en sekvens nord for Boltåskrysset ligger ny veg på fylling.  

Av betydning for landskapsbildet er de omfattende fjellskjæringene som preger store deler av 

traséen gjennom delområdet. Inngrepene i den nordlige sekvensen vil være visuelt 

fremtredende. 

D26 omfatter et deponi med utstrekning på ca. 50 000 m2 i delområdet 14-2. Det aktuelle 

området utgjør slake helninger i terrenget og fyllingen vil ligge i en helning ned mot fjorden. 

D27 omfatter et deponi med utstrekning på ca. 21.000m2 i delområdet 14-2 i kryssområdet ved 

Boltås. Området fremstår som inneklemt, men innebærer samtidig et potensial for forsterkning 

av landskapelige karaktertrekk. Det negative omfanget veies dermed opp mot et landskapelig 

potensial i utformingen. 

Omfang vurderes på dette grunnlaget til lite negativt. 

Konsekvensgrad: Liten negativ til ubetydelig.  

Delområde 14-3: Tennvatn 

Tiltaket omfatter en utbedring av eksiterende veg gjennom delområdet. Breddeutvidelsen av 

vegen innebærer omfattende skjæringer på vestsiden av vegen i den nordre delen av 

sekvensen. Skjæringene omfatter en strekning som allerede preges av terrenginngrep i fjellet 

langs vegen, men de er av en større dimensjon og vil være visuelt fremtredende.  

Omfang vurderes på dette grunnlaget til lite negativt til intet.  

Konsekvensgrad: Liten negativ til ubetydelig. 

Tabell 8-4. Ny E10, parsell 14 Skånland. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med 
nullalternativet. 

 Parsell 14 Elvemo-grense Evenes 

Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

14-1: Trøsen  Liten-middels Intet Ubetydelig 34TUtbedring av eksiterende 
veg som ikke forandrer 
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områdets visuelle karakter 
i vesentlig grad. 

14-2: 
Stormyråsen 

Liten Lite negativt Liten negativ til 
ubetydelig 

34TUtbedring av eksiterende 
veg som forandrer 
områdets visuelle karakter 
i begrenset grad. 

14-3: 
Tennvatn 

Middels Intet Liten negativ til 
ubetydelig 

34TUtbedring av eksiterende 
veg som forandrer 
områdets visuelle karakter 
i begrenset grad. 

Samlet konsekvens vegparsell 14 Liten negativ 

til ubetydelig 

 

 

Tabell 8-5. Samlet konsekvens i Skånland for fagtema landskapsbilde. 

Konsekvens fagtema 
landskapsbilde 

Alternativ 0 Alternativ A 

Skånland vegparsell 13 0 ---/-- 

Skånland vegparsell 14 0 -/0 

Samlet konsekvens Skånland 0 Middels negativ 
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Deponier 

 

Figur 8-19 Kart over deponier i parsell 13. (Justert målestokk.) 



   

 

 

 

 

54 (96) 

  

 

 

Figur 8-20 Kart over deponier i parsell 14. (Justert målestokk.) 

8.2.3 Forslag til avbøtende tiltak  

 Parsell 13: Det bør vurderes tunnel eller løsmassekulvert gjennom Middagshaugen for 

å unngå en omkring 30 meter høy fjellskjæring i et svært synlig og for landskapsbildet 

betydningsfullt område. For å dempe det visuelle omfanget bør det også vurderes høy 

beplantning i forbindelse med parkeringsarealene ved Tjeldsund kro. Dette avbøtende 

tiltaket vil virke inn på konsekvensgraden.  

 Parsell 13: Veglinjen bør finjusteres for å begrense fjellskjæringer og fyllinger langs 

Tjeldsundet. Særlig ved fyllinger i uberørt strandsone bør unngås, og lave støttemurer 

er et mulig tiltak i denne sammenheng. Det kan også tilrettelegges for treplantinger 

foran større skjæringer for å begrense fjernvirkningen av fjellskjæringene. Plantingene 

bør fortrinnsvis være på innsiden av vegen, slik at utsynet for de reisende ivaretas. 

 Parsell 14: Trøseelvas forløp bør synliggjøres gjennom arrondering av terreng og 

beplantning i forbindelse med etablering av bro. 

 D24 bør fremstå som en del av den tilgrensende landform og det bør tilrettelegges for 

beplantning. 
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 D25 bør gis en lav høyde for å bevare et åpent preg. 

 D26 bør ha maksimal høyde som er lavere enn vegen, slik at helningen mot fjorden 

ivaretas. Enkelte lokale og mindre høyder kan aksepteres. 

 D27 rommer et potensial for å skape en markant terrengform som markerer krysset. 

8.2.4 Sammendrag for parsell 13 og 14 

Generelt bidrar vegetasjonen, som består av eldre og ung løvdominert skog og enkelte 

myrområder, til å synliggjøre naturens kretsløp gjennom vegetasjonens visuelle forandringer. 

Området knyttet til parsellene er imidlertid sammensatt med tanke på verdier for fagtema 

landskapsbilde.  

Området som ligger i tilknytning til Tjeldsundet preges av storskala, forholdsvis slake 

landskapsformer og forankres som en del av fjordens store, åpne landskapsrom. Nærheten til 

fjorden og kontrasten mellom land og vann er av stor betydning for dette landskapets karakter 

og karaktertrekkenes styrke, som gis stor til middels stor verdi. Skånlandsmarka og området 

omkring Trøsen og Stormyråsen fremstår derimot uten sterke karaktertrekk og preges av 

veganlegget. I de sørlige delene av disse områdene er fjellskjæringene visuelt fremtredende. 

Delområdene gis verdi på den nedre delen av skalaen. Området omkring Tennvatnet har ingen 

markant landform, men inngår i NVEs verneplan for vassdrag og er et naturvernområde som 

gir området en formell verdi.  

Tiltaket omfatter for en stor del utbedring av eksiterende veg. Utbedringen forandrer ikke 

områdets visuelle karakter. Dette gjelder særlig for de sørlige delene av det berørte området i 

kommunen. Helningene ned mot Trøsen og Tennvatnet vil stedvis få svært synlige 

fjellskjæringer, mens skjæringene langs sekvensen gjennom Stormyråsen vil være mindre 

visuelt tilgjengelige. I området omkring Trøsen veier positive virkninger ved bru opp for 

fjellskjæringenes negative omfang.  

Langs Tjeldsundet innebærer tiltaket både fyllinger, som stedvis ligger i strandsonen, og 

synlige fjellskjæringer som skaper negative visuelle virkninger. Det er likevel 

terrenginngrepene i forbindelse med landingspunktet for Tjeldsund bru, som medfører 

markante inngrep i landformen, som har størst negativt omfang for landskapsbildet i Skånland 

kommune.  
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8.3 Evenes kommune 

 

Figur 8-21 Verdikart for Evenes kommune, parsell 15 til 17 (ikke i målestokk).  

 

8.3.1 Statusbeskrivelse og verdivurdering 

Delområde 15-1: Lufthavnkrysset 

Delområdet omfatter landområdene langs vegen fra fylkesgrensen i nord til Svartberget i 

sørøst. Det langstrakte arealet krysser to smale belter som er avsatt til naturvernområde og 

som forbinder flere mindre arealer avsatt til dette formålet. Det inngår også i sin helhet i NVEs 

verneplan for vassdrag og gis dermed en formell verdi. Arealene som inngår i delområdet er 

imidlertid preget av asfalterte flater tilegnet motorisert virksomhet, og vernet gjenspeiles ikke i 

forvaltningen av området. Vegetasjonen i området består av belter med løvdominert eldre og 

noe ung skog mot de tilgrensede områdene. I sørøst går det anleggspregede området over i 

Evenesmarka.  
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At delområdet har få markante landformer og preges i liten grad av sterke landskapelige 

karaktertrekk. At det allerede er synlig menneskelig påvirket på en måte som ikke har visuell 

forankring i naturgrunnlaget, legger grunnlag for at delområdet kan tilføres nye, tilpassede 

inngrep uten at dette medfører omfattende negativt omfang. 

På dette grunnlaget tildeles delområdet liten verdi. 

 

Figur 8-22 Delområdet preges av veganlegg, her ved avkjøringen til Evenes lufthavn. 

  

Figur 8-23 Delområdets veksler mellom skog og asfalterte flater tilegnet motorisert virksomhet. Bildet til høyre viser 
overgangen i sørøst som avgrenser delområdet mot Evenesmarka i øst. 
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Delområde 15-2: Osvatnet 

Delområdet omfatter landområdene langs vegen fra Svartberget i vest til bakketoppen ved 

Dragvik i øst, inkludert jordbrukslandet nord for vegen og Osvatnet med tilgrensende 

myrområder sør for vegen. Området preges av svært frodige, skogkledte lier i kombinasjon 

med kulturlandskap. Delområdet inngår i sin helhet i NVEs verneplan for vassdrag, men utover 

Osvatnet, er vannveiene lite visuelt fremtredende i området. Skogen er eldre og løvdominert, 

men har felter med furuskog. De visuelle endringene i vegetasjonens gjennom året og dels 

forandringen i Osvatnet, bidrar til å synliggjøre naturens dynamikk og kretsløp. 

Området har lett kupert terreng og vegen ligger på lave fyllinger og langs enkelte moderate 

fjellskjæringer. De horisontale flatene til Osvatnet og myrområdene forsterker riktignok 

synligheten av delområdets lett bølget landoverflate, men landformen er i utgangspunktet et 

lite fremtredende karaktertrekk i kontrast til fjellområdene omkring, og tilfører dermed ikke 

delområdet særlig verdi. Det fremstår snarere ensartet.  

Sentrale deler av det for øvrig naturpregede området er allerede bearbeidet i form av vegtiltak. 

I tillegg til at delområdet allerede er synlig menneskelig påvirket, legger frodig vegetasjon og 

slake landformer grunnlag for at delområdet kan tilføres nye, tilpassede inngrep uten at dette 

gir omfattende omfang.  

På dette grunnlaget tildeles delområdet middels til liten verdi. 

 

  

Figur 8-24 Bildene viser Osvatnet og en typisk situasjon fra delområdet der vegen ligger på lav fylling og et bekkedrag 
er lite visuelt fremtredende i det det krysser under vegen. 
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Figur 8-25 Den lett bølgede landoverflaten er kledt med frodig løvskog. På ferden gjennom delområdet skimtes 
fjellområder i sørøst. 

 

Delområde 16-1: Dragvik 

Delområdet omfatter kulturlandskapet og strandsonen i Dragvik. Terrenget heller øst og sørøst 

mot fjorden og preges av vidt utsyn mot Ofotfjorden og kontrast mellom land og vann. Ved 

Dragvik ligger vegen på fylling i bakkant av strandsonen som fremstår intakt. Kontrasten i 

landoverflaten, mellom fjordens horisontale flate og landområdenes omkringliggende 

terrengformer, bidrar til å fremheve områdets landformer. Tilsvarende aksentuerer flere 

bekkedrag områdets landform gjennom å følge terrengets fall.   

Vestlige deler av området inngår i NVEs verneplan for vassdrag, som er et uttrykk for en 

kulturell verdsettelse av området. De visuelle forandringene i den skiftende vannføringen i en 

rekke bekker, samt vegetasjonens og kulturlandskapets årstidsvariasjoner, bidrar til å 

synliggjøre naturens kretsløp. Denne dynamikken fremstår også gjennom synligheten av 

tidevannets endringer i overgangen mellom fjord og land. Forandringen er særlig fremtredende 

i den intakte strandsonen, og ved at tidevannet i den utstrakte grunnen i Dragvikosen skaper 
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store visuelle endringer. Bekkedrag synliggjør samtidig landformen ved å følge terrengets fall. 

Laksåfjellets åsrygg i nordvest skaper en uavbrutt ramme omkring kulturlandskapet som bidrar 

til et konsentrert landskapsbilde uten visuelle avbrytelser. Området preges av en helhetlig og 

kontinuerlig småskala forvaltning av jordbruks- og beitemark. Forvaltningen av det bratte 

kulturlandskapet gjenspeiler en forståelse for de lokale naturforholdene og bidrar til å 

synliggjøre sammenhengen mellom ressursgrunnlaget og aktiviteten i området. 

Landskapsbildet preges således av summen av en rekke sterke karaktertrekk.  

På dette grunnlaget tildeles delområdet stor verdi. 

 

 

Figur 8-26 Vegen ligger på fylling, men strandsonen ved Dragvik er intakt. Her synliggjøres naturens kretsløp gjennom 
tidevannets skiftende nivå. 
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Figur 8-27 Den utstrakte grunnen i Dragvikosen skaper store visuelle forandringer som gjør at tidevannsforandringene 
er særlig synlige. Bildet til høyre viser ett av flere bekkedrag som følger terrengets fall og synliggjør både naturens 
kretsløp og landform.  

   

Figur 8-28 Småskala kulturlandskap i hellingen mot fjorden og langs Dragvikbakken. 

 

  



   

 

 

 

 

62 (96) 

  

 

Delområde 16-2: Slettbakken 

Delområdet omfatter et smalt, bearbeidet belte langs fjorden mellom Dragvik og Strand, samt 

den steile, sørvendte fjellsiden opp til Stortinden nordvest for vegen. Landområdets møte med 

vannflaten skaper en sterk kontrasten som bidrar til å fremheve landformen. 

Stortinden, helt nord i delområdet, er definert som inngrepsfri natur (1-3 km fra inngrep pr 

januar 2013). Vegetasjonen består hovedsakelig av eldre, løvdominert skog. Den beskjedne 

bebyggelsen og anleggelsen av kulturlandskapet på innsiden av vegen gjenspeiler en 

forståelse for de lokale naturforholdene. Vegen går langs fjellskjæringer på deler av 

strekningen og den ligger i sin helhet på fylling i eller nær strandsonen. Nærhet til fjorden 

synliggjør naturens kretsløp og landform. Utfyllingen, inkludert et omfattende kaianlegg på 

fjordsiden av vegen, skaper et brudd i landoverflaten. I tillegg bidrar fyllingen til å svekke 

synligheten av naturens dynamikk og variasjon som er særlig visuelt fremtredende i intakte 

strandsoner hvor tidevannsforandringene skaper store visuelle endringer. 

På dette grunnlaget tildeles delområdet middels verdi. 

  

Figur 8-29 Bearbeidet strandsone mellom Slettbakken og Strand og utsyn utover Ofotfjorden fra Slettbakken. 
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Figur 8-30 Slettbakken preges av enkelte kultiverte områder langs fjorden og den steile fjellsiden i bakkant. Vegen 
ligger tett på fjorden og store deler strandsonen er fylt ut. Bildet viser både et omfattende kaianlegg, enkel bebyggelse 
og kraftlinjer langs fjorden. 

 

  



   

 

 

 

 

64 (96) 

  

 

Delområde 17-1: Bogen 

Delområdet omfatter det bebygde området omkring Bogen fra Strand til Bergvikneset og vika 

som omkranses av disse landområdene. I tillegg innlemmes nedre del av åssidene og 

overgangen til Strandvatnet i delområdet. Vegetasjonen i området består av eldre løvdominert 

skog. Årstidsvariasjonene og den skiftende vannføringen i Strandelva som forbinder 

Strandvatnet med Ofotfjorden bidrar til å synliggjøre naturens kretsløp.  

Området er omgitt av høye fjell og nærheten til fjorden. Vegen gjennom tettstedet Bogen ligger 

på fylling i eller langs strandsonen og svekker den visuelle forbindelsen forbindelsen mellom 

land og vann og mellom de to landskapsrommene. I tillegg er store deler av strandsonen fylt 

ut med slagg fra jernmalmproduksjon etter gruvedrift, uten at denne virksomheten 

synliggjøres. Fyllingen svekker snarere karaktertrekkene gitt av beliggenheten i overgangen 

mellom det storskala fjordrommet og det indre landskapsrommet omkring Strandvatnet. 

Terrengbehandlingen synliggjør dermed ikke en forståelse av naturgrunnlaget eller stedets 

historikk. Dette perspektivet underbygges av bebyggelsen.  

På dette grunnlaget tildeles delområdet liten til middels verdi. 

 

 

  

Figur 8-31 Vegen gjennom Bogen og deler av bebyggelsen ligger på fylling i eller langs strandsonen. Bildet til venstre 
viser utløpet til Strandelva som forbinder Strandvatnet med Ofotfjorden. Bildet til høyre viser utfyllingen i den sørlige 
delen av Bogen. 
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Figur 8-32 Tettstedet Bogen ligger i overgangen mellom fjord og store terrengformer, samt ved utløpet til Strandvatnet 
i øst. Forvaltningen av landskapspotensialet i området svekker imidlertid de naturgitte karaktertrekkene. 
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Delområde 17-2 Lenvika  

Delområdet omfatter landområdet omkring Lenvika fra Kleiva i vest til Østervik i øst og preges 

av svært frodige skogkledte og kultiverte lier med spredt bebyggelse. Det sørvestvendte 

området strekker seg fra skogområdet opp mot Lenvikhøghaugen og helt ned til fjorden. Den 

skogkledte åsen danner en homogen og intakt ramme omkring kulturlandskapet i Lenvik som 

bidrar til et konsentrert landskapsbilde uten visuelle avbrytelser. Delområdet preges av et vidt 

utsyn mot fjord og fjell og er tilsvarende eksponert for omgivelsene. 

Kontrasten i landoverflaten, mellom fjordens horisontale flate og landområdenes tilgrensende 

terrengformer, bidrar til å fremheve landformen. Tilsvarende aksentuerer flere bekkedrag 

områdets landform gjennom å følge terrengets fall. Østervikelva antyder et annet landskap 

oppstrøms gjennom forsenkningen i terrenget.  

Området preges av en helhetlig og kontinuerlig småskala forvaltning av jordbruks- og 

beitemarken som rammes inn av en uavbrutt åsrygg og intakt strandsone. Anvendelsen 

gjenspeiler en forståelse for de lokale naturforholdene og bidrar til å synliggjøre 

sammenhengen mellom ressursgrunnlaget og aktiviteten i området. 

Både årstidsvariasjonene til den eldre, løvdominerte skogen og skiftene i jordbrukslandskapet 

bidrar til å gjøre naturens kretsløp særlig synlig i området. Vannføringen i Østervikselva i en 

rekke mindre bekkedrag likeså. Området omkring Østervikelva faller inn under NVEs 

verneplan. Naturens dynamikk og variasjon fremstår også gjennom synligheten av tidevannets 

endringer som er særlig fremtredende i den intakte strandsonen hvor tidevannsforandringene 

skaper store visuelle endringer.  

På dette grunnlaget tildeles delområdet stor verdi. 

 

 

 



  

   

 

 

67 (96) 

  

 

 

 

Figur 8-33 I Lenvika går kulturlandskapet fra den skogkledte åsen og helt ned til fjorden. 

  

Figur 8-34 Den skogkledte åsen danner en homogen og intakt ramme omkring kulturlandskapet i Dragvik. Fra Dragvk 
er det vidt utsyn mot fjorden, og området er tilsvarende eksponert. 
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Delområde 17-3: Snubba 

Delområdet omfatter feltet omkring vegen fra Jansbakken i vest til Snubba i øst, samt 

Snubbavannet og myrområdene. Området preges av frodig, skogkledt landoverflate som faller 

ned mot vann- og myrområdet. Delområdet fremstår således som ensartet skogsområde uten 

sterke karaktertrekk, samtidig som ferden gjennom det gir varierte synsinntrykk gjennom sikt 

mot fjerntliggende høyder.  

Ved Jansbakken i vest ligger vegen langs markante fjellskjæringer i et terreng som heller 

videre ned mot Østervikselva. Ved Snubba i øst ligger vegen derimot på fylling gjennom et 

vidstrakt og åpent landskapsrom. Den horisontale flaten til Snubbavannet bryter den jevnt 

fallende landoverflaten og tilfører en kontrast som synliggjør områdets landform.  

Den skiftende vannføringen skaper forandring i vann, bekker og myrer, som bidrar til å 

synliggjøre naturens dynamikk og variasjon. Delområdet faller også i sin helhet inn under 

NVEs verneplan, som har til hensikt å sikre denne typen kvaliteter. Vegetasjonen i området 

består i hovedsak av eldre løvdominerende skog, og felter med furuskog og noe 

blandingsskog. Årstidsvariasjonene og plantenes vekst bidrar til å synliggjøre naturens 

kretsløp i langsom og stadig forandring. 

I tillegg til at området allerede er synlig menneskelig påvirket, legger frodig vegetasjon og slak 

terrengform uten synlig forekomster av fjell grunnlag for at delområdet kan tilføres nye, 

tilpassede inngrep uten omfattende omfang. 

På dette grunnlaget tildeles delområdet middels verdi. 

 

  

Figur 8-35 Ved Jansbakken i vest ligger vegen langs markante fjellskjæringer. Ved Snubba i øst ligger vegen på fylling 
gjennom det vidstrakte og åpne landskapsrommet. 
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Figur 8-36 Snubbavannet bryter den jevnt fallende landoverflaten som er kledt løvdominert skog, og synliggjør 
områdets landform. 
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8.3.2 Virkninger av tiltaket  

Anleggsfase 

I anleggsfasen vil karaktertrekkene i utredningsområdet generelt svekkes i større grad enn i 

driftsfasen. Dette er på grunn av at midlertidige anleggsveier og riggområder stedvis vil prege 

landskapsbildet. I tillegg vil deler av landoverflaten, som i driftsfasen vil være satt i stand, 

brytes med byggegroper, graving og generell anleggsvirksomhet i anleggsfasen.  

I Evenes kommune vil flere omfattende fjellskjæringer gi omtrent tilsvarende negative 

konsekvens driftsfasen som i anleggsfasen. Det er derfor primært de midlertidige 

riggområdene, byggegropene for omlegging av lokalvegene, samt deponiene og vegens 

sideareal før istandsettelse som vil skille landskapsbildet i anleggsfasen fra de visuelle 

virkningene av tiltaket i driftsfasen. Den visuelle virkningen av fyllingen i Bogen før 

istandsettelse og riggområdene ved tunnelportalene i forbindelse med drivingen av tunnelene 

vil være særlig negativ for landskapsbildet i anleggsfasen. 

Tiltak på avlastet veg 

Det etableres en rundkjøring i krysset mellom dagens E10 og fv. 727 til Liland, samt gang- og 

sykkelveg i eller ved traseen for eksisterende veg fra Dragvik og forbi Slettbakken til Bogen, 

og fra Bogen til Lenvik. Disse tiltakene har ingen betydning for landskapsbildet. 

Vegforbindelsen mellom rundkjøringen og ny E10 er innlemmet i omfangsvurderingen for 

parsell 15. 

Driftsfase 

Delområde 15-1: Lufthavnkrysset 

Tiltaket omfatter en justering av traséen mellom fylkesgrensa og avkjøringen til Evenes 

flyplass, slik at planlagt veg bli liggende vest for eksisterende E10 i denne sekvensen. Videre 

øst for avkjøringen innebærer tiltaket i hovedsak utbedring av eksisterende veg som ikke 

forandrer områdets visuelle karakter. Som følge av oppgraderingen etableres ny bru over 

vassdraget Nautå og enkelte lokalveger legges om. I tillegg utbedres og oppgraderes flere 

kryss.  

Etableringen av den kryssende forbindelsen under ny E10 vil skape brudd i landformen. I 

tillegg vil etablering av ny veg uten at eksisterende vegarealer tilbakeføres til annet formål 

innebære mer veganlegg som fragmentering av landoverflaten. Tiltaket vil imidlertid ikke 

svekke landskapelige karaktertrekk i vesentlig grad.  

Omfang vurderes på dette grunnlaget til lite negativt. 
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Konsekvensgrad: Liten negativ til ubetydelig. 

Delområde 15-2: Osvatnet 

Tiltaket omfatter etablering av ny veg tett på eksisterende trasé, men den slynges på kryss og 

tvers av dagens vegbane frem til Osvatnet. Etablering av nye underganger, lokalveger og 

driftsveger innebærer stedvis omfattende terrenginngrep, men det er primært fjellskjæringene 

som medfører negative virkninger for landskapsbilde.   

Fra Osvatnet og til parsellgrensen er ny veg lagt nord for eksisterende E10. Den nye vegen 

ligger i bru over elva Laksåa, men ligger for en stor del på fylling som demmer opp mindre 

forsenkninger i landformen. Stedvis skaper veganlegget markante skjæringer. Dagens veg 

planlegges benyttet som samleveg og forblir liggende. Det etableres en kobling mellom de to 

traseene i sammenheng med et nytt kryss øst for Osvatnet som også skaper forbindelse til fv. 

727 til Liland. At planlagt veg legges i ny trasé innebærer dermed mer veganlegg i området. 

Av særlig betydning for vurderingen av landskapsbildet er fragmentering av landoverflaten, 

som i dag ikke er influert av vegtiltak. 

Virkningen av tiltaket i delområdet er således todelt. Den vestre sekvensen vil ikke svekke 

landskapelige karaktertrekk i vesentlig grad. Sekvensen som løper i ny trasé fra Osvatnet og 

østover, parallelt med dagens veg, og bidrar derimot til å fragmentere det skogkledte området 

og svekker landoverflatens enhetlige preg. At tiltaket er begrenset eksponert begrenser 

omfanget noe. 

D29 omfatter et deponifelt ved Osvatnet i delområdet 15-2. Det aktuelle området ligger vendt 

mot vannet, men vil i liten grad innebære fyllinger i vannet. Deponiet kan også tilpasses 

terrenget. 

Omfang vurderes på dette grunnlaget til middels negativt. 

Konsekvensgrad: Middels negativ. 
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Figur 8-37 Etablering av veganlegg i ny trasé bidrar til å fragmentere den skogkledte landoverflaten. 
Illustrasjonen er laget av Sweco Norge AS basert på tegningsmateriale fra Rambøll. 

Tabell 8-6. Parsell 15. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med nullalternativet. 

 Parsell 15 Grense Evenes-Lakså 

Delområde Verdi Omfang Konsekven
s 

Kommentar 

15-1: Lufthavnkrysset Liten Lite 
negativt 

Liten 
negativ-
ubetydelig 

34TUtbedring og omlegging av 
veg som forandrer områdets 
visuelle karakter i begrenset 
grad. 

15-2: Osvatnet Middels Middels 
negativt 

Middels 
negativ 

Fragmenterer landoverflaten 

Samlet konsekvens vegparsell 15 Middels 

negativ 
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Delområde 16-1: Dragvik 

Den planlagte vegen legges nord for Dragvik og tiltaket omfatter dermed en helt ny trasé for 

E10 gjennom delområdet. Den nye vegen medfører omfattende fyllinger og flere svært 

markante fjellskjæringer som stedvis er tosidige. Fyllingene bidrar til å demme opp de 

naturgitte forsenkningene i terrenget og bryter dels med den opprinnelige landformen. I tillegg 

vil etablering av tunnelportal med tilhørende tekniske og sikkerhetsrelaterte installasjoner 

skape et betydelig brudd i landoverflaten som vil være svært visuelt fremtredende. Nord for 

påhuggsområdet legges vegen på bru over Storelva.  

At dagens veg blir liggende innebærer at strandsonen forblir som i dag. Dette innebærer 

samtidig at den planlagte vegen bidrar til at mer areal anvendes til vegformål og at et område, 

som i dag ikke er influert av vegtiltak, fragmenteres. Tiltaket skaper et brudd i Laksåfjellets 

åsrygg, som i dag fremstår som en uavbrutt ramme omkring kulturlandskapet. Ny E10 

avskjærer med dette Lenvika fra den omgivende åsen og har en særlig negativ virkning. 

Tiltaket innebærer samtidig et brudd i kontinuiteten av forvaltningen av området som svekker 

synligheten av sammenhengen mellom ressursgrunnlaget og aktiviteten i området. At tiltaket 

vil være synlig fra store deler av fjordens landskapsrom forsterker den negative virkningen. 

Omfang vurderes på dette grunnlaget til stort negativt.  

Konsekvensgrad: Meget stor negativ. 
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Figur 8-38 Etablering av veganlegg i ny trasé bidrar til å fragmentere den skogkledte landoverflaten. I tillegg vil 
terrenginngrepet bidra til å svekke den visuelle helheten som Dragvik inngår i. Illustrasjonen er laget av Sweco 
Norge AS basert på tegningsmateriale fra Rambøll. 

 

Delområde 16-2: Slettbakken 

Ny trasé legges i en omkring 3 km lang tunnel gjennom delområdet.  

Omfang vurderes på dette grunnlaget til intet. 

Konsekvensgrad: Ubetydelig. 
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Tabell 8-7. Parsell 16. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med nullalternativet. 

 Parsell 16 Lakså-Bogen sentrum (tunnel) 

Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

16-1: Dragvik Stor  Stort negativt Meget stor 
negativ 

Omfattende 
skjæringer og 
fyllinger, bryter 
visuell helhet. 

16-2: Slettbakken Middels Intet Ubetydelig Ny veg i tunnel. 

Samlet konsekvens vegparsell 16 Stor negativ   

 

Delområde 17-1: Bogen 

Tiltaket omfatter i hovedsak utbedring av eksisterende veg i Bogen sentrum, etablering av to 

tunnelportaler, samt ny rundkjøring og omlegging av deler av dagens lokalvegsystem. Ny E10 

vil ligge på fylling i strandsonen noe utenfor dagens veg, men omtrent på samme nivå. Det 

etableres en gangforbindelse frem til eksisterende bryggeanlegg på den sørlige delen av 

føringen langs med fjorden. Denne delen av tiltaket innebærer et mer omfattende vegsystem 

enn dagens situasjon, samtidig som tiltaket viderefører utformingen av tettstedet Bogen på en 

måte som ikke synliggjør en forståelse av naturgrunnlaget. I tillegg vil det etableres både 

støyreduserende og trafikksikkerhetrelaterte tiltak som vil kunne svekke visuelle forbindelser i 

Bogen sentrum, samt rassikringstiltak som innebærer økt visuell virkning av tiltaket.  

Av særlig betydning for landskapsbildet er etablering av to tunnelportaler med tilhørende 

tekniske og sikkerhetsrelaterte installasjoner, som vil skape svært betydelige brudd i 

landoverflaten og som vil være svært visuelt fremtredende. To påhuggsområder i samme 

landskapsrom innebærer at tiltaket vil være synlig fra flere vinkler. At tiltaket vil være synlig fra 

store deler av fjordens landskapsrom forsterker den negative virkningen ytterligere.  

Omfang vurderes på dette grunnlaget til middels negativt. 

Konsekvensgrad: Middels negativ. 
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Delområde 17-2 Lenvika  

Den planlagte vegen legges nord for Lenvika. Tiltaket omfatter dermed en helt ny trasé for 

E10 gjennom delområdet fra tunnelpåhugget i vest til slutten av parsellen ved Jansbakken i 

øst. Den nye vegen ligger på bru over Mølneelva, men ligger i hovedsak vekselsvis på 

omfattende fyllinger og eller i markante fjellskjæringer. Fyllingene demmer opp de naturgitte 

forsenkningene i terrenget, som Trolldalen, og bryter dels med den opprinnelige landformen. 

I tillegg vil etablering av tunnelportal med tilhørende tekniske og sikkerhetsrelaterte 

installasjoner skape et betydelig brudd i landoverflaten som vil være svært visuelt 

fremtredende.  

At dagens veg blir liggende innebærer at strandsonen forblir som i dag. Dette innebærer 

samtidig at den planlagte vegen bidrar til at mer areal anvendes til vegformål og at et område, 

som i dag ikke er influert av vegtiltak, fragmenteres. Tiltaket skaper et brudd i åsryggen 

Lenvikhøghaugen, som i dag fremstår som en uavbrutt ramme omkring kulturlandskapet, og 

avskjærer med dette Lenvika fra det omgivende skogsområdet og har en særlig negativ 

virkning. Tiltaket innebærer samtidig et brudd i kontinuiteten av forvaltningen av området som 

svekker synligheten av sammenhengen mellom ressursgrunnlaget og aktiviteten i området. At 

tiltaket vil være synlig fra store deler av fjordens landskapsrom forsterker den negative 

virkningen. 

Omfang vurderes på dette grunnlaget til stort negativt. 

Konsekvensgrad: Meget stor negativ. 
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Figur 8-39 Ny E10 ved Lenvika ligger på bro og fylling, men innebærer flere omfattende fjellskjæringer som vil 
være synlige fra store områder i og omkring Ofotfjorden. Veganlegget vil også svekker den visuelle helheten 
som kulturlandskapet inngår i. Illustrasjonen er laget av Sweco Norge AS basert på tegningsmateriale fra 
Rambøll. 
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Figur 8-40 Ny E10 innebærer stedvis svært omfattende fjellskjæringer. Ved Jansbakken er disse omkring 30 
meter høye og svært visuelt fremtredende. Illustrasjonen er laget av Sweco Norge AS basert på 
tegningsmateriale fra Rambøll. 

 

Delområde 17-3: Snubba 

Tiltaket omfatter etablering av E10 i ny trasé gjennom store deler av delområdet. Ved 

parsellgrensen sørvest for Jansbakken svinger den planlagte vegen østover og løper nord for 

eksiterende veg frem til øvingsbanen til NAF ved Snubba. I denne sekvensen ligger vegen 

diagonalt på karakteristiske trekk ved landskapet og medfører vekselsvis markante skjæringer 

og omfattende fyllinger. Tiltaket skaper brudd i landformen og demmer opp naturgitte 

forsenkninger i terrenget. Det nye veganlegget svekker på denne måten landskapets 

karaktertrekk. At tiltaket vil være synlig fra mindre områder begrenser den negative virkningen 

noe. 

Vegen ligger stedvis så å si parallelt, men høyere enn dagens E10. Tiltaket bidrar dermed til 

å fragmentere det skogkledte området som i dag ikke omfatter vegtiltak, og dermed svekkes 
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landoverflatens enhetlige preg. I siste del av sekvensen, øst for Snubbakollen og frem til 

parsellgrensen og Hålogalandvegprosjektets østlige avslutning, ligger den planlagte vegen i 

eller nær dagens trasé. Her svekker tiltaket de landskapelige karaktertrekkene i begrenset 

grad. 

Omfang vurderes på dette grunnlaget til stort til middels negativt. 

Konsekvensgrad: Middels negativ. 

 

 

Figur 8-41 Planlagt E10 i ny trasé fragmenterer landoverflaten og skaper brudd i landformen en rekke steder. 
Illustrasjonen er laget av Sweco Norge AS basert på tegningsmateriale fra Rambøll. 
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Tabell 8-8. Parsell 17. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen sammenlignet med nullalternativet. 

 Parsell 17 Bogen sentrum-Snubba 

Delområde/element Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

17-1: Bogen Liten-
middels 

Middels negativt Middels negativ  To 
tunnelportaler. 

17-2: Lenvika Stor Stort negativt Meget stor negativ Omfattende 
skjæringer og 
fyllinger, bryter 
visuell helhet. 

17-3: Snubba Middels Stort – middels 
negativt 

Middels negativ  Eksisterende 
og ny veg 
fragmenterer 
landskapet. 

Samlet konsekvens vegparsell 17 Stor negativ  

 

 

Tabell 8-9. Samlet konsekvens i Evenes for fagtema landskapsbilde. 

Konsekvens fagtema 
landskapsbilde 

Alternativ 0 Alternativ A 

Grense Evenes-Lakså 15 0 -- 

Lakså-Bogen sentrum 16 0 --- 

Bogen sentrum-Snubba 17 0 --- 

Samlet konsekvens Evenes 0 --- 

 

Deponier 

De aktuelle områdene for deponier i Evenes kommune er av ulik karakter og virkningene av 

deponiene er dermed også forskjellig. I hovedsak har deponiene i den vestlige delen av 

kommunen liten virkning på landskapsbildet og medfører lite negativ eller ubetydelig 

konsekvens. I området omkring Snubba i øst er det derimot foreslått områder både i tilknytning 

til skjæringer og områder som ligger i mindre egnet terreng løsrevet fra veganlegget. Her 
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vurderes deponier å svekke landskapelige karaktertrekk.  

Forutsatt at de oppgitte premissene legges til grunn og at prosjektets formingsveileder følges, 

vil deponiene som er foreslått i Evenes kommune samlet sett gi middels til liten negativ 

konsekvens for landskapsbildet.  

 

 

 

Figur 8-42 Kart over deponier i vestre del av parsell 15. (Justert målestokk.) 
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Figur 8-43 Kart over deponier i østre del av parsell 15. (Justert målestokk.) 

 

 

8.3.3 Forslag til avbøtende tiltak  

 Det bør tilrettelegges for treplantinger foran større skjæringer for å begrense 

fjernvirkningen av disse. Plantingene bør fortrinnsvis være på innsiden av vegen, slik 

at utsynet for de reisende ivaretas. 

 Parsell 16 og 17: Nord for Dragvik og ved Lenvika bør veglinjen finjusteres for å 

redusere visuelt fremtredende fjellskjæringer og begrense fyllinger. Broløsning bør 

vurderes flere steder. 

 Parsell 17: I Bogen bør fyllingen som veganlegget ligger på utformes og bearbeides 

slik at den forsterker landskapelige karaktertrekk som i dag delvis slettet. Dette gjelder 

særlig sørlig del av vika. Gjennomføring av et slikt avbøtende tiltak vil kunne bidra til 

å endre konsekvensgraden fra negativ til positiv. Uberørt strandsone i Bogen bør ikke 

omfattes av utfylling. 
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 Parsell 17: Det bør vurderes overdekket og revegetert løsmassekulvert i forlengelsen 

av tunnelpåhuggene for å begrense det visuelle omfanget. 

 Parsell 17: For å begrense omfattende terrenginngrep bør ny E10 i større grad ligge 

langs med forsenkninger i terrenget fremfor å føres på skrå gjennom og over 

terrengformasjonene. Det bør også utredes hvorvidt ny veg kan slutte seg til dagen 

trasé tidligere, slik at den i større grad følger eksisterende trasé mellom Lenvika og 

Snubba enn løsningen planforslaget fremstiller. 

 D29: Randvegetasjon bør ivaretas.  

8.3.4 Sammendrag for parsell 15, 16 og 17 

Evenes’ verdier er sammensatt for fagtema landskapsbilde. Influensområdet omfatter indre og 

fjordnære områder som preges av infrastruktur uten en visuell forankring til naturgrunnlaget. I 

tillegg finnes indre myr- og skogområder. Dragvik og Lenvika er kultiverte landområder som 

preges av en helhetlig og kontinuerlig småskala forvaltning av jordbruks- og beitemark.  

Det er stort spenn i tiltakets konsekvens i Evenes kommune. Den generelle tendensen er 

imidlertid at der hvor ny E10 går i ny trasé gjennom områder som ligger i tilknytning til åpne 

landskapsrom ved fjorder, vil tiltaket være særlig visuelt fremtredende og uheldig for fagtema 

landskapsbilde.  

Den nordlige sekvensen av tiltaket i Evenes kommune omfatter først og fremst utbedring av 

eksiterende veg som ikke forandrer områdets visuelle karakter. Fra Osvatnet i vest til Snubba 

i øst innebærer tiltaket derimot at planlagt E10 legges i ny trasé gjennom områder som i dag 

ikke er preget av veganlegg. Dagens vegbane blir liggende og dermed fragmenteres 

landoverflaten på grunn av ytterligere arealer beslaglegges av veganlegg. Planlagt veg nord 

for Dragvik omfatter omfattende fyllinger i tillegg til en bru, samt markante fjellskjæringer som 

vil være svært visuelt fremtredende i store deler av landskapsrommet omkring Ofotfjorden.  

Ny vegbane gjennom de to planlagte tunnelene har ingen visuell virkning, men innebærer 

svært omfattende og visuelt fremtredende terrenginngrep i portalområdene. To av portalene 

vil prege tettstedet Bogen. Fra Lenvika og i en sekvens østover føres planlagt veg diagonalt 

på landformens karakteristiske retninger. Ett sted etableres bru, men tiltaket for øvrig medfører 

vekselsvis markante skjæringer og omfattende fyllinger som svekker landskapets 

karaktertrekk og som tilsvarende for Dragvik, vil være svært visuelt fremtredende i store deler 

av landskapsrommet omkring Ofotfjorden.  
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9 Reiseopplevelse 

Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse sett fra eller langs vegen og er 

andre først og fremst knyttet til landskapsopplevelsen fra bil og buss. Det er en målsetning for 

Hålogalandsvegen å gi trafikanten en særegen reiseopplevelse.  

Reiseopplevelsen vil variere med kjøreretningen. Variasjon i vær, lysforhold og årstid er 

faktorer som påvirker opplevelsen. Tett løvverk i sommermånedene kan hindre utsikt fra vegen 

mot det åpne fjordlandskapet samme sted som det vinterstid er godt utsyn. Mye av 

opplevelsesverdien langs Hålogalandsvegen er knyttet til det storslagne fjord- og 

fjellandskapet hvor værfenomen som tett tåke kan svekke opplevelsen betraktelig. For 

planområdet vil særlig den store kontrasten mellom midnattssol og mørketid påvirke 

reiseopplevelsen. 

Kriterier for en god reiseopplevelse kan være: rytme, ulike sekvenser med variasjon i 

opplevelser, samt oppleve landskapets særtrekk. Faktorer som påvirker reiseopplevelsen kan 

være oversiktlig og lesbart trafikkbilde; framkommelighet; vegens linjeføring; utformingen av 

sideterrenget; utsyn til omgivelsene; variasjoner og sekvenser i opplevelse; og fartsgrense. 

Reiseopplevelsen vurderes etter skalaen: Positiv – intet – negativ sammenlignet med 

reiseopplevelsen i nullalternativet.  

Sortland 

På strekningen mellom Kjerringneset og Sigerfjordtunnelen preges reiseopplevelsen av store 

landskapsrom som gradvis lukker seg eller åpner seg mot fjordrommet avhengig av 

kjøreretningen. Ny veg gjennom Sortland kommune vil følge dagens trasé, samtidig som 

omgivelsene i liten grad påvirkes av tiltaket.  

Reiseopplevelse vil samlet sett være tilsvarende som for dagens situasjon og vurderes derfor 

som intet. 

Skånland 

Ny veg gjennom Skånland kommune vil følge dagens trasé og omgivelsene vil i varierende 

grad påvirkes av tiltaket. Størst forandring i reiseopplevelsen vil skje i området omkring 

Tjeldsundsbruas landingspunkt, hvor reisende i østlig retning vil ledes mot en svært visuelt 

fremtredende fjellskjæring med en omfattende planert flate i forgrunn.  

Langs med Tjeldsundet sør for brua vil enkelte fjellskjæringer på landsiden av vegen bli mer 

omfattende, men nærheten til det storskala landskapsrommet med fjorden vil fremdeles prege 

opplevelsen for de reisende. Tilsvarende gjelder for sekvensen mellom Trøsen og 

Stormyråsen. Ferden gjennom Skånlandmarka, et område som i seg selv ikke har sterke 
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karaktertrekk, gir varierte synsinntrykk gjennom sikt mot fjerne fjelltopper og glimtvis utsyn mot 

fjorden. Her gir tett vegetasjon stedvis redusert utsikt, men dette vil kunne bedres med den 

nye traséen. Mellom Stormyråsen og fylkesgrensa vil vegens omgivelser påvirkes noe av 

tiltaket, først og fremst i form av enkelte skjæringer knyttet til ny E10, i tillegg til enkelte 

omlegging av lokalvegnettet.  

Reiseopplevelsen vil samlet sett forringes noe i forhold til for dagens situasjon og vurderes 

derfor som lite negativ. 

Evenes 

Ny veg gjennom Evenes kommune vil kun delvis følge dagens trasé, og dette skjer i hovedsak 

i kommunens vestlige del. Vegens omgivelser påvirkes noe av tiltaket i form av fyllinger og 

enkelte skjæringer knyttet til ny E10 i tillegg til enkelte omlegginger av lokalvegnettet. 

Reiseopplevelsen vil imidlertid være tilnærmet tilsvarende som for dagens situasjon i denne 

sekvensen.  

Fra Osvatnet og frem til tunnelpåhugget ved Dragvik ligger planlagt veg i ny trasé nord for 

dagens E10. Tilsvarende gjelder for sekvensen nord og videre øst for Lenvika. Vegen blir 

liggende høyere og muliggjør dermed stedvis et overblikk ut over Ofotfjorden. Dette gjør seg 

særlig gjeldende der vegen ligger på fylling eller bro. Det nye veganlegget omfatter imidlertid 

en rekke tosidige skjæringer som forringer de visuelle landskapelige karaktertrekkene som 

kan observeres nær vegen, i tillegg til at skjæringene begrenser utsyn til visuelle kvaliteter 

relatert til det storskala landskapsrommet skapt av fjord og fjell. Ny trasé innebærer samtidig 

at de reisende mister den fysiske nærheten til disse kvalitetene. Dermed svekkes opplevelsen 

av kontrastene mellom horisontale vannflater og terrengets formasjoner.  

Reiseopplevelsen endres markant med tanke på utsikt der ny E10 føres i tunnel både øst og 

vest for Bogen. Her mister de reisende særlig spektakulære utsyn mot Ofotfjorden, uten at 

utsikten erstattes av andre landskapelige kvaliteter. I tillegg til at tunnelene er planlagt for 

sekvenser hvor vegen løper tett på eller har spesielt god utsikt til fjorden, legges vegen utenom 

kulturlandskapet ved Dragvik og Lenvika. Den reisende mister således variasjonen i 

reiseopplevelse som disse omgivelsene bidrar til.  

Gjennom Bogen vil reiseopplevelsen endres som følge av de planlagte tunnelene både øst og 

vest for tettstedet. Opplevelsen gis et overraskelsesmoment, og kan følgelig oppfattes som 

desto mer intens, men den reisende vil oppleve det storskala landskapsrommet kun i et kort 

tidsrom. Siste del av sekvensen for planlagt E10 vil følge dagens trasé og vil følgelig 

tilsvarende reiseopplevelse som for dagens situasjon. 
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Reiseopplevelsen vil samlet sett være redusert i forhold til for dagens situasjon og vurderes 

derfor som negativ. 
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10 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.   

Usikkerhet i verdisettingen.  

Planområdet er delt inn i enhetlige områder der verdien som er satt er lik for hele området. 

Verdivurderingene er gjort på et overordnet nivå for å håndtere planområdets størrelse, men 

ved en slik inndeling vil det være risiko for at mindre områder med avvikende verdi ikke blir 

fanget opp.  

Usikkerhet i omfangsvurderingen 

Vegtegningene som ligger til grunn for omfangsvurderingen er foreløpige og endringer i 

løsningene vil kunne forandre de visuelle virkningene. Dette er spesielt aktuelt for plassering 

av tunnelportalene, men gjelder også ved justeringer av veglinja.  

I tillegg er tegningsmaterialet begrenset og omfatter kun tiltak relatert til vegen som sådan. Det 

viser således verken terrengtilpasninger, beplantning eller skredsikringstiltak. Det er derfor 

knyttet noe usikkerhet rundt vegtiltakets visuelle nær og fjernvirkning. Heller ikke eksakt 

plassering og omfang av vegelementer som lysmaster og skilt er avklart i denne planfasen. 

Det er ikke foretatt støyberegning og eventuelle støyskjermingstiltak er ikke vurdert. Disse 

elementene har kun en viss betydning for landskapsbildet og vil først og fremst virke inn på 

reiseopplevelsen.  

Det er også knyttet noe usikkerhet rundt omfanget av tiltaket i anleggsperioden. Det er ikke 

tegnet inn egne interimsveger, og dersom disse gir permanente inngrep i landskapet vil dette 

dessuten kunne endre omfanget av tiltaket.   

Også omfangsvurderingen av deponier preges av usikkerhet ettersom det er deponienes 

arealutstrekning som er angitt og vurdert, ikke volum eller utforming. Grunnlaget de vurderes 

ut ifra er dermed begrenset.  
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11 Samlet vurdering 

I Sortland kommune omfatter tiltaket utbedring av eksiterende veg som for en stor del 

innebærer breddeutvidelse, sanering av avkjørsler og enkelte mindre fyllinger og skjæringer. 

Tiltaket vil følgelig ikke endre områdets visuelle karakter i vesentlig grad.  

Også i Skånland kommune omfatter tiltaket for en stor del utbedring av eksiterende veg som 

i liten grad vil endre områdets visuelle karakter. Dette gjelder særlig for de sørlige delene av 

det berørte området i kommunen. Helningene ned mot Trøsen og Tennvatnet vil stedvis få 

svært synlige fjellskjæringer, mens skjæringene langs sekvensen gjennom Stormyråsen vil 

være mindre visuelt tilgjengelige. Det er imidlertid et stort spenn i tiltakets omfang og 

konsekvens, og særlig langs Tjeldsundet innebærer tiltaket omfattende visuelle virkninger. Her 

medfører planlagt E10 både fyllinger som stedvis ligger i strandsonen og fjellskjæringer som 

skaper negative visuelle virkninger. Det er likevel terrenginngrepene omkring landingspunktet 

for Tjeldsund bru som medfører størst og mest betydelige inngrep i landformen.  

I Evenes kommune er det også et stort spenn i tiltakets omfang og konsekvens. Her omfatter 

den nordlige sekvensen av ny E10 først og fremst utbedring av eksiterende veg og områdets 

visuelle karakter forandres i liten grad. Fra Osvatnet i vest til Snubba i øst, med unntak av 

sekvensen gjennom tettstedet Bogen, innebærer tiltaket derimot at planlagt E10 legges i ny 

trasé gjennom områder som i dag ikke er preget av veganlegg. Fordi dagens veg blir liggende 

og ytterligere arealer beslaglegges av veganlegg innebærer tiltaket en generell fragmentering 

av landoverflaten. Tiltaket omfatter også fire svært omfattende og visuelt fremtredende 

terrenginngrep i tilknytning til de planlagte tunnelenes portalområder, hvorav to ligger i Bogen. 

De øvrige to ligger i henholdsvis Dragvik og Lenvika, som er steder hvor tiltaket også vil 

medføre både markante skjæringer og omfattende fyllinger som stedvis vil være svært visuelt 

fremtredende.  

 

  



  

   

 

 

89 (96) 

  

 

 

 

Tabell 11-1. Oppsummering av konsekvens og rangering av alle alternativene. 

Fagtema landskapsbilde Alternativ 0 Ny trasé 

Sortland 0 0 

Skånland 0 -- 

Evenes 0 --- 

Samlet konsekvens  0 ---/-- 

Strider mot nasjonale mål* 0  

Rangering 1 2 

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

**1=best 

11.1 Oppsummering av avbøtende tiltak 

Anleggsfase: 

 Det bør utarbeides riggplaner slik at anleggsområdet ikke beslaglegger mer areal enn 

nødvendig. Vil kunne påvirke permanent omfang. 

 Anleggsveger skal anlegges slik at de ikke gir permanente terrenginngrep. Avgjørende 

for permanent omfang  

 Skader på høyere vegetasjon skal unngås. Vegetasjon som skal bevares bør sikres 

med anleggsgjerde. Vil kunne påvirke permanent omfang. 

 Anleggsområdene skal generelt holdes ryddige. Nær bebyggelse bør 

anleggsområdene skjermes for innsyn. 

 Mellomlagring av masser i sidebratt terreng bør unngås.  

 Bruk av myrområder som midlertidig rigg- og deponiområder bør unngås da dette vil 

kunne ødelegge landskapstypen. Vil kunne påvirke permanent omfang. 

 I rigg- og marksikringsplanen bør det gis detaljerte føringer for masseflytting for å sikre 

en god revegetering og for å unngå spredning av uønskede arter i anlegget. 

Avgjørende for permanent omfang. 
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Driftsfase: 

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

sikre et godt veganlegg. Utover prinsippene som fremstilles i denne foreslås følgende 

generelle avbøtende tiltak for driftsfasen: 

 Det bør tilrettelegges for treplantinger foran større skjæringer for å begrense 

fjernvirkningen av disse. Plantingene bør fortrinnsvis være på innsiden av vegen slik 

at utsynet for de reisende ivaretas. 

 Høye løsmasseskjæringer kan legges med helning 1:1,5 for å redusere inngrepet. For 

å sikre revegetering av skjæringene og unngå erosjon bør biologisk nedbrytbare 

erosjonsmatter benyttes.  

 Fyllinger for bro bør tilpasses terrenget slik at de inngår som en naturlig del av 

landformen.  

 Vegens sidearealer bør revegeteres parallelt med at vegkroppen ferdigstilles.   

 Tiltaket bør unngå befatning med uberørt strandsone. 

 Ved tosidig bergskjæring bør den ene skalken sprenges vekk og terrenget tilpasses 

den omkringliggende landformen. 

Permanente deponier: 

 Permanente deponier bør generelt ha en formålsrettet utforming som er tilpasset 

omgivelsene. Tilpasningen kan gjøres gjennom avstemming eller forsterkning mot 

omkringliggende landskapelige karaktertrekk. Det bør utarbeides koteplaner av 

landskapsarkitekt for å sikre en slik utforming.  

 Se anbefalinger for deponiområder i formingsveilederen side 33. 
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Stedsspesifikke avbøtende tiltak: 

Tabell 11-2. Forslag til avbøtende tiltak for fagtema landskapsbilde i driftsfase. 

Kommune - 
delområde 

Forslag til avbøtende tiltak 

Sortland  

1-1 
Kjerringnesdalen  

Ved arrondering av terreng i forbindelse med istandsetting av bru over elva 
Storhøljet (omkring profilnummer 2450-2500) bør elvas forløp synliggjøres sett 
fra vegen.  

Skånland  

13-1 Tjeldsund Det bør vurderes tunnel eller løsmassekulvert gjennom Middagshaugen for å 
unngå en omkring 30 meter høy fjellskjæring i et svært synlig og for 
landskapsbildet betydningsfullt område. For å dempe det visuelle omfanget bør 
det også vurderes høy beplantning i forbindelse med parkeringsarealene ved 
Tjeldsund kro. Dette avbøtende tiltaket vil virke inn på konsekvensgraden. 

13-1 Tjeldsund Veglinjen bør finjusteres for å begrense 34Tfjellskjæringer og fyllinger langs 
Tjeldsundet. Særlig ved fyllinger i uberørt strandsone bør unngås, og lave 
støttemurer er et mulig tiltak i denne sammenheng. Det kan også tilrettelegges 
for treplantinger foran større skjæringer for å begrense fjernvirkningen av 
fjellskjæringene. Plantingene bør fortrinnsvis være på innsiden av vegen, slik at 
utsynet for de reisende ivaretas. 

14-1 Trøsen 34TTrøseelvas forløp bør synliggjøres gjennom 34Tarrondering av terreng 34Tog 
beplantning i forbindelse med etablering av bro. 

Evenes  

16-1 Dragvik 34TNord for Dragvik bør v34Teglinjen finjusteres for å redusere visuelt 
fremtredende 34Tfjellskjæringer og begrense fyllinger. Broløsning bør vurderes flere 
steder. 

17-1 Bogen I Bogen bør fyllingen som veganlegget ligger på utformes og bearbeides slik at 
den forsterker landskapelige karaktertrekk som i dag delvis slettet. Dette gjelder 
særlig sørlig del av vika. Gjennomføring av et slikt avbøtende tiltak vil kunne 
bidra til å endre konsekvensgraden fra negativ til positiv. Uberørt strandsone i 
Bogen bør ikke omfattes av utfylling. 

17-1 Bogen Det bør vurderes overdekket og revegetert løsmassekulvert i forlengelsen av 
tunnelpåhuggene for å begrense det visuelle omfanget.  

17-2 Lenvika 34TVed Lenvika bør v34Teglinjen finjusteres for å redusere visuelt 
fremtredende 34Tfjellskjæringer og begrense fyllinger. Broløsning bør vurderes flere 
steder. 
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17-3 Snubba 34TFor å begrense omfattende terrenginngrep bør ny E10 i større grad ligge langs 
med forsenkninger i terrenget fremfor å føres på skrå gjennom og over 
terrengformasjonene.  

34TDet bør også utredes hvorvidt ny veg kan slutte seg til dagen trasé tidligere, slik 
at den i større grad følger eksisterende trasé mellom Lenvika og Snubba enn 
løsningen planforslaget fremstiller. 
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13 Vedlegg 

 

Figur 13-1 Verdikart for Sortland kommune, parsell 1 (ikke i målestokk).  
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Figur 13-2 Verdikart for Evenes kommune, parsell 13 til 14 (ikke i målestokk).  
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Figur 13-3 Verdikart for Evenes kommune, parsell 15 til 17 (ikke i målestokk).  


