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HÅLOGALANDSVEGEN DJUPFESTHAMN OG FORVIKA 

Forord 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §3-7 har Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplan for E10 i 
Djupfesthamn og Forvika, parsell 6 og 7.  Reguleringsplanen er en del av OPS-strekningen E10/ Rv85 
Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt. Statens vegvesen er også tiltakshaver for prosjektet.  

Denne planbeskrivelsen gjennomgår dagens forhold og forutsetninger for planarbeidet. 
Plandokumentet inneholder en beskrivelse av tiltaket og en vurdering av virkninger og konsekvenser av 
reguleringsendringene i parsell 6 og 7.  

Reguleringsendringen består av følgende deler: 

• Plankart og bestemmelser for Djupfesthamn, parsell 6
• Plankart og bestemmelser for Forvika, parsell 7
• Planbeskrivelse for Djupfesthamn, parsell 6 og Forvika, parsell 7

Statens vegvesen Region nord 
Juni 2018 

Figur 1: Tjeldsundet Djupfesthamn og Strandstind i bakgrunnen.  
Foto er fra Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen. 
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1 Innledning 

Reguleringsplan for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen ble vedtatt 20. juli 2017. 

Det ble varslet oppstart av reguleringsendringer av vedtatt plan den 4. desember 2017 på strekningen 
Kåringen-Fiskefjorden. Høringsfristen var 5. januar 2018. Årsaken til endringene var dårlige 
grunnforhold som medførte tre lange og kostnadskrevende bruer i vedtatt reguleringsplan. Disse 
kostnadene var ikke med når kostnadsrammen til prosjektet ble beregnet, og Statens vegvesen må 
derfor kutte kostnadene på strekningen Kåringen-Fiskfjorden.  

Det presiseres at reguleringsendringene gjelder en endring av en del av den statlig vedtatte 
reguleringsplanen for Halogalandsvegen. Reguleringsendringen som omtales i det videre i denne 
planbeskrivelsen gjelder området Djupfesthamn og Forvika i Lødingen kommune.  

For grundigere omtale av prosjektets og reguleringsplanens bakgrunn, overordnede forutsetninger, 
fullstendig planbeskrivelse og konsekvensanalyse med mer, vises det til vedtatt statlig reguleringsplan 
for Hålogalandsvegen. 

Planendringene for Djupfesthamn og Forvika er omtalt i denne planbeskrivelsen og er vist på vedlagte 
plankart med bestemmelser.  

 

1.1 Offentlig ettersyn 
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21. mars-2. mai 2018 på 
følgende steder: 

• Lødingen kommune, Servicetorget, Rådhuset, Rådhusvegen 27.  
• Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 
• Internett:  

o www.lodingen.kommune.no  
o www.vegvesen.no/halogalandsvegen 

 
Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Harstad Tidende, Fremover, Bladet Vesterålen, Lofotposten 
og Vesterålen Online. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget ble 
samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. 

I høringsperioden ble det mottatt til sammen til sammen 10 merknader og innspill. Statens vegvesen 
har laget en oppsummering av innkomne merknader som er vedlagt plandokumentene. Merknadene var 
av en sånn art at det ikke ble behov for justering av planforslaget før oversendelse til Lødingen og 
Tjeldsund kommune for politisk behandling.  

Kommunens vedtak kan påklages Miljøverndepartementet iht. Plan- og bygningslovens §12 -12. 
Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. Eventuelle klage stiles til Fylkesmannen og 
sendes til kommunen.  

 

2 Bakgrunn for planendringen 

2.1 Bakgrunn for reguleringsendringene 

Reguleringsendringene gjennomføres for å kutte kostnader og redusere risikoen. I Djupfesthamn 
(parsell 6) og Forvika (parsell 7) i Lødingen kommune ble det i planarbeidet avdekket dårlige 
grunnforhold som medførte at planlagte sjøfyllinger for ny veg måtte erstattes med bruer på hhv ca 
380 og 150 meter.  

De regulerte løsningene i vedtatt statlig reguleringsplan for E10/ rv. 83/ rv. 85 Hålogalandsvegen ble 
betydelig mer kostbare enn opprinnelig anslått. Kostnadsrammen gitt i Nasjonal Transportplan 2018-
2029 er overskredet og det ble nødvendig å redusere kostnadene med om lag 500 mill NOK. Det er i 
tillegg risiko for grunnbrudd og store utrusninger av løsmasser i sjø ved bygging av de regulerte 
løsningene.  

I tillegg til omreguleringene i Djupfesthamn og Forvika er det besluttet å omregulere tilkoblingsveg 
mellom eksisterende veg og ny E10 i Fiskefjorden (parsell 8) i Tjeldsund kommune. Samt en innkorting 
av lengden for tunellen mellom Kanstadbotn og Fiskefjorden (parsell 5) i Lødingen og Tjeldsund 
kommuner. Begrunnelsen for dette er å redusere kostnadene med sikte på oppnå ca 500 mill i samlet 
kostnadsreduksjon.   

3 Planprosess og medvirkning 
2017/2018 

• 22.11.2017 Oppstartsmøte reguleringsplan med Lødingen kommune 
• 18.12.2017 Møte med sektormyndighetene 
• 23.01.2018 Møte med Kanstadbotn/ Vestre Hinnøy og Kongsvikdalen reinbeitedistrikt 
• 01.02. 2018  Befaring med Kanstadbotn/ Vestre Hinnøy og Kongsvikdalen reinbeitedistrikt 

 
Det vises også til kap. 9 og sammendrag av innkommende merknader i forbindelse med høring og 
offentlig ettersyn av reguleringsendringen. 
 

4 Rammer og premisser for planarbeidet 
Reguleringsplaner  

Vedtatt reguleringsplan med konsekvensutredning for E10/Rv. 83/Rv 85 Hålogalandsvegen.  

 

http://www.lodingen.kommune.no/
http://www.vegvesen.no/halogalandsvegen
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Djupfesthamn 

5.1.1  Beliggenhet 

Planområdet omfatter strekningen Jektvika til Djupfest og omfatter det naturpregede landskapet i vika 
Djupfesthamn og inn Djupfestbotn. Eksisterende E10 forbi Djupfesthamn brukes i hovedsak som 
gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt næringstransport.  

Planområdet for reguleringsendringen av vedtatt plan for Hålogalandsvegen, i Djupfesthamn i Lødingen 
kommune, er vist i figuren under.  

5.1.2 Planområdet 

Planområdet er utvidet i vestlig retning. Dette fordi vegen legges om, lang bru over bukta kuttes, og 
området omfatter en utvidelse mot Djupfestbotn. I det følgende beskrives eksisterende forhold for det 
utvida området, og der endringer vil påvirke dagens situasjon. For ytterligere beskrivelse av dagens 
situasjon, herunder tekniske forutsetninger, trafikkforhold, kulturmiljø, reindrift og brukonstruksjoner, 
vises det til reguleringsplan for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen og delrapport for parsell 6. 

 
Figur 3: Utsnitt fra vedtatt statlig reguleringsplan for Hålogalandsvegen E10/rv83/rv85, parsell 6 og Djupfesthamn. 
Stiplet blå linje viser grense for utvida planområde og reguleringsendringer for Djupfesthamn.  
 

5.1.3 Landskapsbilde 

 

 
Figur 4: Djupfesthamn. Foto: Anne Kjersti Løvstad 
 

Delområdet omfatter strekningen Jektvika til Djupfest og omfatter det naturpregede landskapet i vika 
Djupfesthamn og inn Djupfestbotn. Området er avgrenset av grovkuperte åssider i nord og sør som 
Munkfjellet (207m), Tverrfjellet (220m) og Storhaugen (110,5m).  Mot vest avgrenses delområdet visuelt 
av det lave eidet mellom Vedhøggan og Bjørnlia. Disse terrengformene, sammen med nesene Geitneset 
og Middagshaugen, definerer landskapsrommet. 

Bukta Djupfesthamn har en karakteristisk og spesiell form. Eksisterende veg ligger på fylling på den 
smale bremmen mellom fjellfot og fjord, og følger i stor grad landskapets former og retninger.  

 

5.1.4 Nærmiljø og friluftsliv 

Delområdet med enkelte fritidseiendommer, med nærturterreng og båtfortøyningsplass. Djupfesthamn 
er noe brukt som utgangspunkt av turgåere på veg til attraktive friluftslivsområder om sommeren.  

 

5.1.5 Naturmangfold 

Det er ikke registrert truede arter eller naturtyper i eller nær planområdet. Det er heller ingen andre 
registreringer av særskilte naturverdier som blir berørt av reguleringsendringen. Dette bør imidlertid 
sjekkes i felt med tanke på vassdraget (fisk, elvemusling) og vegetasjon, særlig myrareal og mulig 
naturbeitemark eller tidligere slåttemark. Dette er basert på utsjekk av tilgjengelige databaser som NGU 
sine kartverktøy (berggrunn, løsmasser og geologisk arv), naturbase (verneområder, naturtyper og 
arter), vassdragsatlas og vanninfo (anadrom fisk og vannkvalitet), artsdatabanken med artskart 
(artsobservasjoner med rødlistestatus) og nordlandsaltas inkludert arter unntatt offentlighet.  
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5.1.6 Kulturmiljø  

Det er i planområdet i Djupfesthamn registrert ett kulturmiljø (id 58236). Dette er et verdifullt 
kulturminne som avspeiler fortidig samisk tro og tradisjon. Området omfatter aktivitets- og 
bosetningsspor fra steinalder og opp til i dag. 

5.1.7 Naturressurser  

I området Djupfesthamn og Djupfestbotn finnes en del innmarksbeite og skog av lav til middels bonitet. 
Lengre innover i Djupfestbotn er flere store og små myrområder.  (Kilde: NIBIO arealinformasjon) i 
området vest for dagens og ny E10 har Lødingen kommune gitt tillatelse til nydyrking av et myrområde, 
kalt «Hans- Gjæver myra». I dag er ingen områder i Djupfestbotn fulldyrka jordbruksarealer.  

 

5.1.8 Grunnforhold 

Geoteknikk 

Utførte grunnundersøkelser i området viser sand og grus med noe innslag av leire samt torv. For vegen 
langs den nordre delen av bukta er det planlagt at utføre grunnundersøkelser i løpet av våren 2018. Det 
er gjort funn av kvikkleire ute i sjøen.  
 
Geologi 
Berggrunnen i det undersøkte området består for det meste av en grovkornet granitt med svak 
foliasjon. I tillegg finnes 2 - 3 sett med strukturer/sprekker. Strukturene gir seg til kjenne (på 
nordsiden) med bratte bergflog orientert mot sør. I tillegg er det mye ur, litt i sør men mest på 
nordsiden i profil 8200 - 8550. Mektighet til ur er usikker. 

Snøskred og drivsnø 

Strekningen passerer under noen åssider i Djupfesthamn, men det er ingen skredregistreringer langs 
eksisterende E10, og er derfor ikke særlig skredutsatt. Med fortsatt tendens mot mildere vintre og mer 
vekslende vær vil vi likevel forvente noe økt fare for på sørpe- og flomskred langs elver og bekkeløp. I 
åpne områder må det også tas hensyn til drivsnø og snøfokk.  
 

 

 

 

 

5.2 Forvika 

5.2.1 Beliggenhet  

Forvika er en del av et større delområde i ytre del av Fiskefjord. Planområdet ligger mellom Båtvikberget 
og Stigelva.  

E10 er hovedfartsåre for fastboende og turister, inkludert næringstransport. Planområdet for 
reguleringsendringen av vedtatt plan for Hålogalandsvegen, i Forvika i Lødingen kommune, er vist i 
figuren under.  

 

5.2.2 Planområdet 

Som tegningen under viser er planområdet utvidet mot vest, blå stiplet strek. Dette for å gi plass til 
skjæringer og skredsikringstiltak. I det følgende beskrives eksisterende forhold for det utvida området, 
og der endringer vil påvirke dagens situasjon. For beskrivelse av dagens situasjon for resterende arealer 
herunder tekniske forutsetninger, trafikkforhold og kulturmiljø vises det til statlig vedtatt 
reguleringsplan for Hålogalandsvegen E10/ Rv83/ Rv 85 og delrapport for parsell 7. 

 

 
Figur 6: Utsnitt fra vedtatt statlig reguleringsplan for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen parsell 7 og Forvika.  
Stiplet blå linje viser grense for utvida planområde og reguleringsendringer for Fiskefjorden.  
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5.2.3 Landskapsbilde 

 
Figur 7: Forvika sett mot nordvest. Foto: NVDB 

 

Forvika er en del av et større delområde i ytre del av Fiskefjord. Planområdet ligger mellom Båtvikberget 
og Stigelva. Landskapsrommet ved Forvika er visuelt avgrenset av høye fjell og fjellrygger på den ene 
siden og et delvis åpent fjordlandskap mot Fiskefjord og Tjeldsundet. Delområdet har en klar nord-sør-
retning. Fjellsidene er bratte, og går for delvis rett ned i fjorden. Høye flog og synlige rasvifter preger 
de øvre delen av liene.  Vegetasjonsbildet er preget av skrinn jord og blokkmark med løvskog, 
hovedsakelig bjørk med innslag av selje. Planområdet er ellers preget av rester av den boreale 
furuskogen, derav navnet Forvika. Sør for selve Forvika ligger et lite skogkledt nes kalt Forviksneset. 

Eksisterende veg ligger svært nært fjorden og veksler mellom å ligge på den svært smale bremmen 
mellom fjellfot og fjæresone, og å ligge på bratt fylling ned mot strandsonen. Dagens veg er smal og 
har en nøktern standard som tar hensyn til terrengformer og følger landskapets retning. Landskapet 
har visuelle kvaliteter som er vanlige i regionen, og er vurdert til å ha middels verdi.  

 

5.2.4 Nærmiljø og friluftsliv 

Området preges av nærheten til fjorden og de bratte fjellsidene og innehar spredt fritidsbebyggelse 
hovedsakelig tilknyttet indre deler av Fiskefjorden og Fiskøya. Flere lokaliteter brukes som 
utgangspunkt til attraktive friluftsområder, deriblant til Strandtinden som er en populær topptur 
sommer og vinter. 

Området Fiskøya – Forvika er mye brukt som utgangspunkt for internasjonalt attraktive toppturer til 
Strandtinden, i hovedsak vinterstid. De fleste av brukerne parkerer langs vegen ved Forvikneset eller 
Fiskøya. Forvikneset brukes også som utgangspunkt for turer til gode fiskevann i Raskardalen og videre 
til Sørdalen. Strekningen fra Forvika – Fiskefjorden har lite bebyggelse og få verdier for friluftsliv.  
 

5.2.5 Naturmangfold 

Det er ikke registrert truede arter eller naturtyper i eller nær planområdet. Det er en naturtypelokalitet 
gammel lauvskog (Heggedalen BN00085087 i naturbase) som blir berørt av planen. Lokaliteten har 
eldre bestand av osp og den rødlistede arten seljekvitjuke (nær truet) på osp er registrert her. Det er 
registrert en del læger av selje og osp langs elva. Dette er sjeldent forekommende i regionen. 
Lokaliteten har verdi B (viktig). Det er registrert tårnfalk og fjellvåk i området, men ikke som hekkende 
nær tiltaket (næringssøkende). Det er registrert ravn som trolig har hekkelokalitet i nærheten (registrert 
varslende). 
 
Det er for øvrig ingen andre registreringer av særskilte naturverdier som blir berørt av 
reguleringsendringen. 
 
Areal berørt av reguleringsendring ble undersøkt i konsekvensutredning til tidligere planarbeid, men 
det er her gjort en tilleggssjekk i tilgjengelige databaser som NGU sine kartverktøy (berggrunn, 
løsmasser og geologisk arv), naturbase (verneområder, naturtyper og arter), vassdragsatlas og vanninfo 
(anadrom fisk og vannkvalitet), artsdatabanken med artskart (artsobservasjoner med rødlistestatus) og 
nordlandsaltas inkludert arter unntatt offentlighet.  
 

5.2.5 Kulturmiljø  

Det vises til pkt. 7.2.2, Forvika og kulturmiljø.  
 

5.2.6 Naturressurser 

Det er ingen arealer av betydning for jordbruket langs denne delen av parsell 7, og marginale 
skogressurser. 

 

5.2.7 Reindrift 

I området for utvidelsen trekker reinen ned mot vegen for å komme til beiteområder på Fiskøya. De 
trekker ned fra fjellene rundt, og videre ned skaret mot Forvikneset. Reinen søker også ned mot 
fururabbene på oversiden av dagens E10. Disse er det viktig å bevare der dette er mulig 

 

5.2.8 Grunnforhold  

Geoteknikk 

Utførte grunnundersøkelser i området viser at det er leire i sjøkanten samt ute i sjøen, i tillegg til 
friksjonsmateriale som sand og grus. Dybde til bergoverflaten er relativt kort og berg i dagen stikker 
opp på flere plasser.  
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Geologi 
Berggrunnen i det undersøkte området består for det meste av en grovkornet granitt med svak 
foliasjon. I tillegg til 2 - 3 sett med strukturer/sprekker. Strukturene gir seg til kjenne med noen bratte 
bergflog orientert mot sør og dype søkk orientert nordøst - sørvest med selve Forvika som eksempel. 
Dette gir seg utslag i to høye, bratte åser mellom profil 11580 - 11630 og 11700 - 11800. Mellom 
disse to strekningene ligger urmasser hvor mektigheten er usikker. 
 
Skred- og drivsnøforhold 

Ny omalgt veg i Fiskfjordbotn passerer flere kjente skredområder der ulike typer skred kan nå 
vegtraséen. Skredregistreringer langs eksisterende E10 er godt grunnlag, med blant annet snø-
/sørpeskredområder ved begge Heggelvene. I Forvika er det fare for både steinsprang og snøskred fra 
bratte fjellsider.  

 
Figur 5: Området ved Heggelvene og Forvika, kupert landskap under Strandtinden med potensiale for mange 
skredtyper, her skissert sørpeskred med noen potensielle løsneområder, Flyfoto/ 3D-TERRENG, sett mot SV. 
Grunnlag: norgei3d.no/Virtual Globe, tegning Ole-André Helgaas. 
Med fortsatt tendens mot mildere vintre og mer vekslende vær vil vi forvente økt hyppighet på 
sørpeskred, noe som kan gjelde for Stigelva rett nord for Forvika. I åpne områder må det også tas 
hensyn til drivsnø og snøfokk i planleggingen. 

Flere detaljer finnes i skredfaglig rapport nr. 50831-SKRED-004. 

 

5.2.9 Brukonstruksjoner 

Langs dagens E10 forbi Forvika er det registrert en brukonstruksjon. Stigelva bru er en 5,6 m lang 
platebru som er bygd i 1958 og krysser en elv med samme navn.  

6 Endringer 

6.1 Djupfesthamn, parsell 6 

Endringene innebærer: 

• Vegen legges om, og ny trase følger i hovedsak eksisterende E10 
• Ny bru over Botnelva, ca 20 m 
• Kurvatur og standard utbedres ihht. krav 
• Søknad om fravik fra krav om kurvatur og siktkrav over bru, for opprettholdelse av sone 80 

km/t 
 

6.1.1 Endringer i planbestemmelsene for deler av parsell 6 

 

Uthevet gul farge viser tekst som er tatt inn i planbestemmelsene  

7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL §§ 12-5 nr. 6) 

 
7.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V1- V12).  

Generelt gjelder at inngrep i forbindelse med bygging av konstruksjoner og fyllingsarbeider i alle større 
og mindre vannstrenger og tilhørende kantskogsbelte, skal begrenses. 

 

V12 Botnelva – Tiltak som kan forringe kjemisk eller økologisk vanntilstand er ikke tillatt. Inngrep i elv 
med kantsone er ikke tillatt, med unntak for nødvendig erosjonssikring ved brua. 

 

V11- Utfylling av masser er ikke tillatt. 

 

 

Naturmiljø (H560_3) ved Botnelva  

Tiltak som kan endre de naturlige forholdene i elv og kantsone er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å fjerne 
kantvegetasjon langs elva annet enn nødvendig rydding for etablering av ny veg/bru og siktsone for 
denne. 

 



Planbeskrivelse for Djupfesthamn og Forvika 

 

9 

 

HÅLOGALANDSVEGEN DJUPFESTHAMN OG FORVIKA    

9.1Anleggs- og riggområder  

Midlertidig anleggs- og riggområde L1#31- #35 
Området kan benyttes som anleggs- og/eller riggområde så lenge anleggsarbeidet pågår. Dette 
inkluderer midlertidig lagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og lignende. Det skal ikke lagres 
maskiner, drivstoff og utstyr nærmere vassdrag enn 20 meter. Innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid 
skal områdene istandsettes og revegeteres tilbakeføres til angitt arealformål i planen. 
Innenfor området tillates oppføring av midlertidige bygninger.  

 

9.2 Midlertidig anleggs- og riggområde L1 # 36 

Innenfor # 36 tillates etablert midlertidig bru over Botnelva. Så snart det kan settes trafikk på ny 
permanent bru over Botnelva skal midlertidig bruløsning fjernes i sin helhet og elvestreng med 
kantsone tilbakeføres til naturlig tilstand. 

 

Uthevet gul farge med overstrykning viser tekst som er tatt ut av planbestemmelsene 

 
5.5 Annen veggrunn- tekniske anlegg (o_SVT) 

Områdene merket o_SVT1 kan benyttes til rigg- og anleggsområde i anleggsfasen. Etter 
ferdigstillelse av anlegget skal arealet nyttes til fyllinger, skjæringer, grøfter, murer, rekkverk, 
skredsikringstiltak og annet nødvendig areal i forbindelse med offentlig kjøreveg. 
 

For o_SVT1 i Djupfesthamn gjelder at det ikke skal fylles ut i sjø før en har kartlagt effekt på 
vannkvalitet i bukta som følge av løsning for bru og fylling i Djupfesthamn. Det skal velges løsning som 
sikrer at vannkvaliteten ikke blir forringet. 
 
 
 
9.2 Midlertidig anleggs- og riggområde L1 #7 

Innenfor området tillates oppføring av midlertidig bygninger. 

 

 

6.1.2 Tekniske forutsetninger 

Statens vegvesens håndbøker skal ligge til grunn for den videre prosjekteringen av E10/rv. 83/ rv.85 
Hålogalandsvegen.  

Det er benyttet de samme planforutsetningene som for statlig vedtatt reguleringsplan. 

 

Kjøreveger 

Standardklasse  Fartsgrense Minste tillatte 
horisontalkurveradius 

Maks stigning Dimensjonerende 
trafikk (ÅDT) år 2062 

Vegbredde 
(Kjørefelt + skulder) 

U-H2 80 km/t 200 8% Kåringenkrysset – 
Djupfest 450 

8,5 m på U-H2 (3,5 + 
1m)  

 

 

Kryss/ tilkoblinger 

E10 følger i hovedsak dagens trase for E10, og det er ingen kryss langs strekningen. Det forutsettes at 
tilgangen til fritidsboliger opprettholdes. 

 

Brukonstruksjoner 

Botnelva er planlagt krysset med enkel platebru i ett spenn. Statens vegvesens håndbok N400 
«Bruprosjektering» skal legges til grunn for utforming av konstruksjonen. 
 
Av plan og profiltegninger (C-tegninger i illustrasjonsheftet) fremgår plassering av bruene. For 
utforming av bruer og andre konstruksjoner vises det til «Brufagrapport for parsell 6» og 
«Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen».  
 
Tabellen under viser en oversikt over nye konstruksjoner i Djupfesthamn. 
 
Tabell 1: Brukonstruksjoner Djupfesthamn 
Brunavn Kategori Profil  

 

Lengde 

[m] 

Type 

Botnelva Bru i linja 7710 20 Platebru i betong 

 
 
 
 
 

6.1.3 Fravik fra vegnormalen 

Vegstrekningen vil i hovedtrekk oppfylle de nasjonale kravene til vegutforming. Det er imidlertid søkt 
om tre fravik fra skal-krav fra Håndbok N100 «Veg- og gateutforming»: 

- Søknad om fravik fra krav til minste tillatte horisontalkurvatur  
- Søknad om fravik fra krav til kurvatur på nabokurver  
- Søknad om fravik fra siktkrav over bru  

 
Vegdirektoratet har 26.02.18 godkjent søknad om fravik. Det vises til at en i det videre arbeidet må se 
på løsninger for varselskilt, bakgrunnsmarkering og muligheten til å breddeutvide brua for ytterligere å 
bedre siktforholdene.  
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6.1.4 TS – revisjon 

Det er utført en TS- revisjon (trafikksikkerhetsrevisjon) hvor tegningshefte datert 12.01.18 ble benyttet 
som grunnlag. Avvik, feil og merknader som er framkommet er rettet opp og innarbeidet i planen.  

 

6.1.5 Nærmere beskrivelse av planstrekningen og endringene 

Reguleringsendringen fra statlig vedtatt reguleringsplan omfatter at bru over bukta kuttes, og vegen i 
hovedsak legges i dagens trase for E10.  

 

Utsnitt fra vedtatt statlig reguleringsplan for Hålogalandsvegen  

I statlig vedtatt reguleringsplan ble brua etablert for å unngå kvikkleireområdet i Djupfesthamn.  

 
Figur 8: Vedtatt statlig reguleringsplan for E10/ rv. 83/ rv. 85 Hålogalandsvegen, med lang bru over bukta.  

Stiplet rød linje viser området for kvikkleire 

 
Figur 9: C-tegning fra profil x-x 

På bakgrunn av store kostnader med lang bru foreslås det å kutte bru, og legge om vegen.  

 

Utsnitt fra reguleringsendringen 

Kurvaturen og standarden på vegen forbedres fra dagens situasjon. Med reguleringsendringen vil det 
etableres en ny bru over Djupfestelva. Brua vil være ca. 20m. I området ved overgang mellom parsell 6 
og 7 vil vegen skjære noe inn i terrenget for utbedring av kurvaturen. 

 

 
Figur 10: C211-tegning fra profil 7630 – 8380. Innenfor rød sirkel er bergskjæringer som vist under. 
 

 
Figur 11: Foto av prosjektert bergskjæringstopp til Bergskjæring 1i Djupfest, her sett mot sørvest. 
Stiplet gult angir ca. plassering av bergskjæringskant. Foto: Finn Sverre Karlsen.  
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Figur 12: Foto av prosjektert bergskjæringstopp til Bergskjæring 2i Djupfest, her sett mot nordvest. 
Stiplet gult angir ca. plassering av bergskjæringskant. Foto: Finn Sverre Karlsen.  
 

 

6.2 Forvika, parsell 7 

Endringene innebærer: 

• Veg på fylling i Forvika kuttes 
• Ny E10 følger nærmere dagens trase for E10 
• Høyere bergskjæringer 
• Økte skredsikringstiltak 
• Kurvatur og standard utbedres ihht. krav 
• Søknad om fravik fra krav om kurvatur og siktkrav over bru, for opprettholdelse av sone 80 

km/t 
•  

6.2.1 Endringer i planbestemmelsene for deler av parsell 7 

Uthevet gul farge viser tekst som er tatt inn i planbestemmelsene  
Uthevet gul farge og overstrykning viser tekst som er tatt ut av planbestemmelsene 
 

5.6 Annen veggrunn – skredsikringsstiltak (o_SVG)) 
Innenfor areal avsatt til o_SVG1, o_SVG2, o_SVG3 tillates etablert skredsikringstiltak. 
 
Innenfor området o_SVG3 tillates oppført snøskjermer og andre skredsikringstiltak, som 
støttegjerder/støtteforbygninger og rasfanggjerder. Snøskjermene og skredsikringstiltak kan 
vedlikeholdes, utbedres, skiftes ut og flyttes innenfor planområdet. Planområdet kan brukes til LNFR- 
formål med den begrensning at bruken ikke skader snøskjermene/ skredsikringstiltakene eller 
medfører at disse ikke fungere i samsvar med forutsetningene. Snøskjermene og andre 
skredsikringstiltak skal stå så lenge det er nødvendig for drift av vegen 
 

 
Naturmiljø H560 
Innenfor området H560_1 skal utforming og gjennomføring av tiltak være slik at hogst av den eldre 
skogen skal unngås i størst mulig utstrekning en unngår å hogge/fjerne gamle eller døde trær.  
 
8.2 Faresone 
Faresone ras- og skredfare (H310) 
Hensynssonene H310_1, H310_2, H310_3 viser faresoner for snøskred/ flomskred/ steinskred. 
Faresonene på plankartet viser potensielle utløpsområder for skred som berører planområdet. For mer 
detaljer/informasjon henvises det til fagrapporter for skred. 
 
9.1 Anleggs- og riggområder 
Midlertidig anleggs- og riggområde L1 #6, #3, #10- #12, #19 og #20 
Området kan benyttes som anleggs- og/eller riggområde så lenge anleggsarbeidet pågår. Dette 
inkluderer midlertidig lagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og lignende. Det skal ikke lagres 
maskiner, drivstoff og utstyr nærmere vassdrag enn 20 meter. Anleggsområde som tilstøter vassdrag 
skal ha en buffersone på minimum 5 meter langs elv der eksisterende vegetasjon ivaretas. Innen 1 år 
etter avsluttet anleggsarbeid skal områdene istandsettes og revegeteres tilbakeføres til angitt 
arealformål i planen.  

Innenfor området tillates oppføring av midlertidige bygninger.  

 
9.2 Midlertidig anleggs- og riggområde L1 #19 
Innenfor området #19 er nødvendig rensk og rydding for sikring av vegtiltaket tillatt. Ut over dette skal 
det unngås inngrep som hogst og kjøring med maskiner 
 
 
 
9.3 Krav om nærmere undersøkelser 
Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk gransking av de berørte 
automatisk fredete kulturminner markert i plankartet som bestemmelsesområder #57 med id240032 
og #58 med id 240031.  
 

6.2.2 Tekniske forutsetninger 

Statens vegvesens håndbøker skal ligge til grunn for den videre prosjekteringen av E10/rv. 83/ rv.85 
Hålogalandsvegen.  

Øvrige tekniske forutsetninger er de samme som for vedtatt statlig reguleringsplan for 
Hålogalandsvegen E10/rv. 83/ rv. 85 
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Kjøreveger 

Standardklasse  Fartsgrense Minste tillatte 
horisontalkurveradius 

Maks stigning Dimensjonerende 
trafikk (ÅDT) år 2062 

Vegbredde 
(Kjørefelt + skulder) 

U-H2 80 km/t 300 m 6% Djupfest – 
Fiskefjorden +450 

8,5 m på U-H2 

(3,25 +1m)  

 

Kryss/ tilkoblinger 

E10 følger i hovedsak dagens trase for E10, og det er ingen kryss langs strekningen. 

 

Brukonstruksjoner 

Stigelva er planlagt krysset med en enkel platebru i ett spenn. Det er registrert sørpeskred i bekkedalen 
som må tas hensyn til ved vurdering av erosjonssikring under bru og ved landkar. Statens vegvesens 
håndbok N400 «Bruprosjektering» skal legges til grunn for utforming av konstruksjonene. 
 
Av plan og profiltegninger (C-tegninger i illustrasjonsheftet) fremgår plassering av bru. For utforming 
av bru vises det til «Brufagrapport for parsell 7» og «Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 
Hålogalandsvegen».  
 
 
Tabell 2: Oversikt over konstruksjoner i Forvika 

Brunavn Kategori Profil  

 

Lengde 

[m] 

Type 

Stigelva Bru i linja 11970 20 Platebru i betong 

 

6.2.3 Fravik fra vegnormalen 

Vegstrekningen vil i hovedtrekk oppfylle de nasjonale kravene til vegutforming. På et område er det 
søkt om fravik fra skal-krav i Håndbok N 100 «Veg- og gateutforming». Fraviket gjelder størrelse på 
nabokurve på ny Rv. 85 i Forvika. Fravikssøknaden er godkjent i brev 01.03.18 fra Vegdirektoratet. 

 

6.2.4 TS – revisjon 

Det er utført en TS- revisjon (trafikksikkerhetsrevisjon) hvor tegningshefte datert 17.01.18 ble benyttet 
som grunnlag. Avvik, feil og merknader som er framkommet er rettet opp og innarbeidet i planen.  

6.2.5 Nærmere beskrivelse av planstrekningen og endringene 

Strekningen forbi Forvika er 1,33 km lang. Reguleringsendringen innebærer at veglinja er lagt lenger 
inn i terrenget, for å unngå fylling i sjø. Dette grunnet dårlige grunnforhold og behov for å redusere 

kostnader på strekningen. Standarden på vegen vil opprettholdes i forhold til statlig vedtatt 
reguleringsplan, og fartsgrensen vil være 80 km/t.  

 

Utsnitt fra vedtatt statlig reguleringsplan for Hålogalandsvegen 

Her er vegen lagt i fylling for utbedre kurvaturen gjennom Forvika.  

 
Figur 13: C-tegning fra profil 11380 – 12130. 

 

Utsnitt fra reguleringsendringen 

Grunnforholdene gjør at vegen ikke kan legges på fylling som i vedtatt plan.  I reguleringsendringen 
skjærer vegen seg inn før Forvika for en bedre kurvatur enn eksisterende i selve Forvika.   

 
Figur 14: C-tegning nr. C001fra profil 10900 - 11650 

Kurvaturene videre utbedres, men følger hovedlinja for eksisterende veg.   
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Figur 15: C-tegning nr. C002 fra profil 11650 – 12230 

 

Tegningen under viser utsnitt fra reguleringsendringen. Rød sirkel viser utvidet planområde. Her 
skjærer vegen inn i terrenget, og det etableres høye skjæringer. Innenfor området tillates det ulike 
sikringstiltak for stein- og snøskred. Rødstiplede områder er rasfangdammer for skred i forbindelse 
med utløpet for Heggelvene.  

 

Figur 16: Utsnitt fra reguleringsendringen for Forvika 

 

Figur 17: Foto av prosjektert bergskjæringstopp til Bergskjæring 4 i Forvika, her sett mot vest. Stiplet gul linje angir 
ca. plassering av bergskjæringskant. Merk brattheten i bergskjæring og uren til høyre i bildet.  
Foto: Finn Sverre Karlsen 

7 Konsekvenser av planendringen 

Planbeskrivelsen og delrapporter til vedtatt statlig reguleringsplan for Hålogalandsvegen E10/ rv.83/ 
rv.85 omfatter en fullstendig konsekvensutredning (KU) på trafikk – og samfunnsøkonomiske prissatte 
tema, samt alle ikke-prissatte tema slik som landskapsbilde, naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv, 
kulturmiljø, naturressurser og reindrift.  

Det er videre utført vegstøyberegninger for vedtatt veglinje, samt utarbeidet fagutredninger/rapporter 
på fagtema som geologi, geoteknikk, skred og drivsnø, elektro og bru- og konstruksjoner.  

Konsekvensanalysen er utarbeidet i henhold til metodikken i håndbok 140 Konsekvensanalyser, som 
bygger på prinsippet om vurdering av verdi og omfang som grunnlag for å fastsette konsekvens.  

 

7.1 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Ny forskrift om konsekvensutredning ble vedtatt 01.07.2017. Forskriften ligger til grunn når KU- 
plikten for omreguleringer av Hålogalandsvegen skal vurderes.  

Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram, jf. Forskriften § 
6, og planer som etter § 8 som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom de har vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. For reguleringsplaner etter § 8 som skal konsekvensutredes er det 
ikke krav om planprogram  

 

 

Forholdet til § 6 og krav om KU og planprogram for tiltak i vedlegg I 

Forskriften § 6 annet ledd bokstav a) og b) angir hvilke planer etter plan- og bygningsloven som alltid 
skal behandles etter forskriften, som skal konsekvensutredes og ha planprogram. Punkt a) omhandler 
krav om konsekvensutredning og planprogram for kommuneplanens arealdel, regionale planer, 
kommunedelplaner og områderegulering.  Under punkt b) framgår det at reguleringsplaner etter plan 
og bygningsloven for tiltak i vedlegg I alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding.  

Reguleringsendringene vil ikke omfattes av § 6, annet ledd, bokstavene a) og b). Dette begrunnes i at 
vedtatte reguleringsplan for Hålogalandsvegen er en detaljreguleringsplan hvor konsekvensutredningen 
er gjort på tiltaksnivå. Tiltakene i reguleringsendringene vil heller ikke omfattes av vedlegg I, da 
investeringskostnadene for tiltakene i reguleringsendringene ikke vil være mer enn 750 millioner kr. (Jf. 
Vedlegg I, 7 e).  

Reguleringsendringene omfattes ikke av § 6 som krever planprogram, men skal vurderes nærmere og 
konsekvensutredes dersom de har vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  

 

Forholdet til § 8 og vurdering av om konsekvensutredningsplikt utløses 

Forskriften § 8 omhandler planer der det kreves en nærmere vurdering av om 
konsekvensutredningsplikt utløses. I § 8, andre ledd, bokstaven b) framgår det at reguleringsplaner for 
tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes, dersom de kan få vesentlige virkninger etter § 10.  
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Reguleringsendringene kommer inn under vedlegg II, punkt 10, bokstaven e) Infrastrukturprosjekter, 
og bygging av veier. Dette tilsier at det skal gjøres en vurdering av om tiltakene i reguleringsendringene 
krever konsekvensutredning jf. kriteriene i § 10.  

 

§ 10 og vurdering av om plan eller tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn 

Statens vegvesen har i samråd med planmyndighet, Lødingen kommune vurdert tiltaket opp mot § 9, 
og har kommet fram til at denne reguleringsendringen ikke vil medføre vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn. Følgelig vurderes det at reguleringsplanen ikke omfattes av forskrift om 
konsekvensutredning. Vurderingen ble tatt med bakgrunn i kjent kunnskap og vedtatt reguleringsplan 
med konsekvensutredning.   

 

Tidligere utredninger for ikke- prissatte konsekvenser 

Varsel om planstart for Hålogalandsvegen ble kunngjort 13.10.2015. For å sikre muligheten til å justere 
trasevalget dersom utfordringer innenfor geologi, grunnforhold og ikke- prissatte konsekvenser, ble 
plangrensen satt med rikelig bredde på begge sider av traseen. Plangrensen definerte også 
undersøkelsesområdet for de ulike fagtema. Konsekvensutredningene for ikke- prissatte konsekvenser 
og andre undersøkelser som er vedlegg til vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen er gjort innenfor 
undersøkelsesområdet.   

 

Som en del av arbeidet med reguleringsendringene er det gjort faglig oppdaterte vurderinger av de 
samme temaene som ble vurdert i arbeidet med vedtatt statlig reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 
Hålogalandsvegen. Disse faglige vurderingene er gjengitt i dette kapittelet.  

 

7.2 Vurdering av virkninger av tiltaket  

 

7.2.1 Djupfesthamn 

Landskapsbilde 

For virkninger og avbøtende tiltak i anleggsfasen vises det til delrapport for parsell 6 i statlig vedtatt 
reguleringsplan. 
 
Den nye vegen blir delvis liggende i samme trasé som eksisterende veg og delvis utenfor. Det medfører 
noe inngrep i landskapet med noe større bergskjæringer og fyllinger mot strandsone. Økt standard vil 
forsterke eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer, og breddeutvidelse og kurvaturutbedring vil 
gjøre vegen stivere og mer dominerende i landskapet. Vegens barrierevirkning øker. Området er vurdert 

til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til lite negativt. Dette gir ubetydelig 
konsekvens. 

 

Avbøtende tiltak 

For avbøtende tiltak i driftsfasen vises til Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen som 
gir forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt veganlegg. For avbøtende tiltak i anleggsfasen vises 
til delrapporten til parsell 7 i statlig vedtatt reguleringsplan. 

 

Nærmiljø og friluftsliv 

Reguleringsendringen innebærer at regulert bru i Djupfesthamn erstattes med ny E10 i eksisterende 
trase i kurve rundt bukta. Tiltaket vil medføre redusert arealbeslag i forhold til vedtatt reguleringsplan, 
og kun mindre arealbeslag i forhold til dagens situasjon. Ingen boliger eller fritidshus blir påvirket av 
reguleringsendringen, og tilkomsten og ferdselen i området vil kunne foregå slik som i dag. For brukere 
av området vil derfor ikke reguleringsendringen ha noen betydning.  
 
Virkningene i anleggs- og driftsfase vil være tilnærmet som beskrevet i delrapport for parsell 6 i statlig 
vedtatt reguleringsplan. 
 
For avbøtende tiltak, se delrapport for parsell 6 i statlig vedtatt reguleringsplan.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (RPR).  
Reguleringsendringen i Djupfesthavn vil ikke ha noen konsekvens for barn og unge sammenlignet med 
statlig vedtatt reguleringsplan. Sammenlignet med dagens situasjon vil ny veg forbi området være 
betydelig trafikkavlastet og dertil redusert trafikkstøy, noe som er positivt for barn og unge. 

 

 

Kulturmiljø 

Ut fra dagens kjente registreringer får reguleringsendringen ingen betydning for kulturmiljø i 
Djupfesthamn, sammenlignet med statlig vedtatt reguleringsplan.  

For nærmere informasjon om de enkelte kulturminnene i området vises det til delrapport for parsell 6 i 
statlig vedtatt reguleringsplan.   
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Naturmangfold 

Ut fra dagens kjente registreringer får reguleringsendringen ingen betydning for naturverdier. Det tas 
forbehold om kartlegging av vassdrag og vegetasjon i feltsesongen 2018, men ut fra kunnskap om 
berggrunn og løsmasser er det sannsynligvis ikke viktige naturverdier som må ivaretas spesielt. Det må 
bemerkes at reguleringsendringen medfører at det ikke gjøres inngrep i pollen Djupfesthamn, noe som 
er gunstig for naturverdier knyttet til strandsone og sjøarealene. 
 
Vurdering av naturmangfoldlovens (nml) bestemmelser 
Vi anser kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig god i forhold til sakens 
karakter og potensiale for skade på naturmiljø, jamfør nml § 8. Tiltaket vil ikke berøre viktige 
naturtyper eller andre områder/lokaliteter med særlig verdi for naturmangfold. Ut fra kjent kunnskap 
om berggrunn/løsmasser i planområdet er det heller ikke grunnlag for å anta at viktige naturverdier 
kan bli skadelidende, men det legges likevel opp til befaring i feltsesongen 2018 for å sjekke dette ut. 
Det er ikke registrert skadelige, fremmede arter i området. Statens vegvesen anser kunnskapen om 
naturtyper, arter, vannmiljø og effekter av tiltaket i planområdet som god. Det er ikke sannsynlig at 
tiltaket vil medføre alvorlig skade på økosystem, naturtyper, vegetasjon, flora eller geologisk 
verneverdige områder. Føre‐var prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer derfor ikke til anvendelse 
og tiltaket gir heller ikke økt belastning for naturverdier jamfør naturmangfoldloven § 10. Hensyn til 
vassdrag skal bakes inn i Ytre Miljøplanen, jamfør nml §§ 11 og 12 om miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder, slik at anleggsfasen ikke skal på føre naturen unødig skade. 
 
Naturressurser 
Reguleringsendringen i Djupfesthamn vurderes for tema naturressurser å være svakt positiv i forhold til 
statlig vedtatt reguleringsplan. I forhold til dagens situasjon vil planforslaget ha ubetydelig konsekvens, 
da ny veglinje i stor grad følger dagens vegtrase.  
 
Nydyrkingsområdet, «Hans Giæver myra», er tilknyttet E10 gjennom en skogsbilveg. Denne er det viktig 
å opprettholde i anleggs- og driftsfasen. Reguleringsendringene påvirker ikke området for nydyrking. 
 
Reindrift 
I møte med reinbeitedistriktene Kanstadfjord/ Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt vises det til at bru i 
vedtatt plan var positivt for reindrifta.  I forslag til reguleringsendring går vegen i eksisterende trase, 
noe som vil påvirke reinen i større grad. Det er likevel positivt at trafikken begrenses etter at tunnel 
mellom Fiskefjorden og Kanstadbotn er bygget. Utbedringer av vegen vil kunne føre til færre påkjørsler. 
Virkningen av reguleringsendringen vil være en forbedring fra dagens situasjon.  
 

Massehåndtering 

Det etableres ingen deponier i det nye planforslaget i Djupfesthamn. For deponier i nærheten av 
Djupfesthamn vises det til statlig vedtatt reguleringsplan, herunder plankart/ planbeskrivelse og 
bestemmelser for parsell 6, strekningen Kåringen-Djupfest.  

 

Geologi 

Sikring på sør- og nordsiden ved hjelp av bolter, stag og (wireforsterket) nett, mulig ubåtnett vil være 
uproblematisk. Det vil være viktig å få kunnskap om dybde på ur/blokker både på sør og nordsiden. 
Noe kan estimeres ute i felt. Generelt blir sikringsdelen en kombinasjon av geologi og geoteknikk. 

Inngrep vil destabilisere geologien generelt, men spesielt der det er ur/blokker. Geologi og sikring i sør 
vil være problemfritt. Det er noe verre å planlegge sikring i nord på grunn av manglende kunnskap om 
urens mektighet, men begge steder vil det være løsbart. Spesielt i nord er det regulert rikelig med areal 
pga høye skjæringer og anleggsbelte. 

 

Geotekniske tiltak 

Det forventes ikke å bli behov for geotekniske tiltak langs sørsida samt inne i bukta. For fylling på 
nordsida av bukta er det store usikkerheter, da det er registrert kvikkleire i sjøen. Det kan bli behov for 
å flytte vegen inn på berg for å sikre stabiliteten. Endelig vurdering vil bli presentert i geoteknisk 
rapport etter ferdigstilte grunnundersøkelser. 

 

Skred og drivsnøforhold 

Generelt vil utbedret ny veg med bedre standard på grøfter og et robust drenssystem være positivt for 
bedre å tåle framtidige klimaendringer med mer flom og skredfare. Ved Djupfesthamn er det ingen 
kjente skredområder på dagens E10, men vegen planlegges med gode grøfter for å hindre eventuell 
lokale skred/steinsprang fra skjæringer/skråninger. 

Ny utbedret veg planlegges også med noe utslaking av fyllinger og minst mulig rekkverk med hensyn til 
drivsnø og snøfokk. 

 

Elkraft 

Ingen endringer. Det vises til delrapport 6 i statlig vedtatt reguleringsplan. 

 

 

7.2.2 Forvika 

Landskapsbilde 

For virkninger og avbøtende tiltak i anleggsfasen vises det til delrapport for parsell 6 i statlig vedtatt 
reguleringsplan. 

Vegen i det nye planforslaget vil bli liggende delvis innenfor samme trasé som eksisterende veg og 
delvis utenfor. Det medfører noen markerte inngrep i landskapet med til dels svært høge 
bergskjæringer og fyllinger ned mot strandsonen. Økt standard vil forsterke eksisterende inngrep, og 
breddeutvidelse og kurvaturutbedringer i vertikal- og horisontalaksen vil gjøre vegen stivere og mer 
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dominerende i landskapet og vegens barrierevirkning øker. Området er vurdert til å ha middels verdi og 
omfanget av tiltaket er vurdert til lite negativt. Dette gir ubetydelig til liten negativ konsekvens. 

 
Avbøtende tiltak 
For avbøtende tiltak i driftsfasen vises til Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen som 
gir forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt veganlegg. For avbøtende tiltak i anleggsfasen vises 
til delrapporten til parsell 7 i statlig vedtatt reguleringsplan. 

Den nye bergskjæringen mellom den nye vegen og eksisterende veg ved Forvikneset bør sprenges ned 
og restarealet mellom vegene slakes ut og revegeteres. Områdene revegeteres på lik linje med annet 
sideareal. Dette vil redusere omfanget.  

Nærmiljø og friluftsliv 

Reguleringsendringene innebærer at utfartsparkering ved Forvika flyttes noe lengre sør enn i vedtatt 
reguleringsplan. I vedtatt plan ligger utfartsparkeringen nord for Heggelvene, men den i forslag til 
reguleringsendring er lagt sør for Heggelvene. Tilgangen til friluftsområdene er uendret. For nærmere 
beskrivelse av virkning i anleggs- og driftsfase for nærmiljø- og friluftsliv, samt avbøtende tiltak, vises 
det til statlig vedtatt reguleringsplan.   
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (RPR)  
Planområdet innehar flere fine kvaliteter for nærfriluftsliv, blant annet Fiskøya. Området er 
utgangspunkt for attraktive turer for en rekke brukergrupper, deriblant barnefamilier. Forvikneset er 
utgangspunkt for turer til fiskevann i Raskardalen og videre til Sørdalen. Etter åpning av ny tunell fra 
Fiskefjorden til Kanstadbotn vil tunellen bli naturlig vegvalg for reisende gjennom denne delen av 
Lødingen. Dette vil medføre en betydelig trafikkavlastning og reduksjon i trafikk og støy, noe som er 
positivt for barn og unge.  
 

Naturmangfold 

Om lag 4 dekar av naturtypen blir berørt av tiltaket noe som utgjør 11 % av totalarealet på 37 dekar. 
Noe av arealet er fangmagasin for sørpeskred (i elva) men det meste er bergskjæring for å oppnå 
akseptabel kurvatur uten å måtte ut i sjøen i Forvika. Den godkjente reguleringsplanen ga tilnærmet 
ingen inngrep i naturtypen men la seg i stedet langt ut i sjø i Forvika. For naturmangfold er det noe mer 
negativt med inngrep i naturtypen her enn utfylling i sjø i Forvika. 
Når det gjelder artsobservasjonene vil ikke tiltaket virke inn på disse artenes habitat eller hekkelokalitet 
på permanent basis. I anleggsfase vil nærliggende hekkelokaliteter trolig ikke bli brukt på grunn av støy 
og uro. 
 
Vurdering av naturmangfoldlovens (nml) bestemmelser 
Kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet anses som tilstrekkelig god i forhold til sakens 
karakter og potensiale for skade på naturmiljø, jamfør nml § 8. Tiltaket berører del av viktig naturtype, 
men ikke slik at verdien på lokaliteten går vesentlig tapt. Vurdert opp mot samfunnsnytte kan inngrepet 
forsvares, siden utfylling i sjø i Forvika vil bli svært kostnadskrevende på grunn av ustabile 

grunnforhold i sjøen. Det er ikke registrert skadelige, fremmede arter i området. Statens vegvesen 
anser kunnskapen om naturtyper, arter, vannmiljø og effekter av tiltaket i planområdet som god. Ut 
over inngrepet i naturtypen er det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre alvorlig skade på økosystem, 
naturtyper, vegetasjon, flora eller geologisk verneverdige områder. Føre‐var prinsippet i 
naturmangfoldloven § 9 kommer derfor ikke til anvendelse og tiltaket gir heller ikke økt belastning for 
naturverdier jamfør naturmangfoldloven § 10. Hensyn til naturtypen i anleggsbeltet skal bakes inn i 
Ytre Miljøplanen, jamfør nml §§ 11 og 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
 

Kulturmiljø  

På grunn av frosset jordlag (tele) har Nordland fylkeskommune gjort arkeologiske 
kulturminneregistreringer i etterkant av høringsperioden. Det ble i mai 2018 gjort funn av to 
steinalderlokaliteter. Lokalitetene har fått id 240032 og id 240031. Disse er tegnet inn i plankartet, og 
har i planbestemmelsene fått #57 og #58.  

 

Reindrift 

Da reinen trekker ned mot Fiskøya og Forvikneset i det utvida planområdet hvor også skjæringen 
kommer vil dette påvirke reintrekket. Det er viktig at reinen kan passere over for å komme ned til 
beiteområdene.  Kanstadfjord/ Vestre Hinnøy ønsker at det tilrettelegges for at reinen kan passere på 
innsiden av vegen, i veggrøft eller på berghyller i terrenget. Det er ikke ønskelig med autovern i 
områdene nær sjøen hvor det finnes beite. 

 

Som avbøtende tiltak er det etablert brede grøfter langs strekningen. Plassering av autovern skal følges 
opp i det videre planarbeidet. Det vises også til planbestemmelser §3.3 Miljøoppfølgingsprogram, hvor 
behovet for siktrydding, gjerder eller andre tiltak langs vegen skal vurderes.   

 

Massehåndtering 

Det etableres ingen deponier i nytt planforslag i Forvika. For deponier i nærheten av Forvika vises det til 
statlig vedtatt reguleringsplan med plankart/ planbeskrivelse og bestemmelser for parsell 7, 
strekningen Djupfest-Fiskfjord i Lødingen.  

 

Geologi 

Der det er berg vil det gå greit med sikring ved hjelp av bolter, stag og (wireforsterket) nett, muligens 
ubåtnett. Mest sannsynlig vil en måtte sikre med rasfanggjerde et stykke opp i ura i profil 11620 – 
11720, og permanente hyller strekningsvis. Det vil være viktig å få kunnskap om dybde på ur/blokker. 
Sikringsdelen i Forvika må vurderes nærmere tverrfaglig med en kombinasjon av fagene geologi, skred 
og geoteknikk. 
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Inngrep vil destabilisere geologien generelt, men spesielt der det er ur/blokker i Forvika. Det er 
vanskelig å detaljere sikring på dette tidspunktet, men det vil være løsbart.  

 

Geotekniske tiltak  

Det forventes at det blir behov for motfylling for vegfyllingen i sør ned mot sjøen. I bukta, samt nord 
for bukta, er vegen lagt i eksisterende veg og det forventes ikke at det blir behov for spesielle 
geotekniske tiltak. Endelig vurdering blir presentert i den geotekniske rapporten som følger planen for 
denne reguleringsendringen. 
 

 
Figur 18: I Forvika passeres bratte skredutsatte fjellsider, sett mot nord. Foto: Ole-André Helgaas 

Skred- og drivsnøforhold 

Generelt vil utbedret ny veg med bedre standard på grøfter og et robust drenssystem være positivt for 
bedre å tåle framtidige klimaendringer med mer flom og skredfare.  

På denne delstrekningen har vi planlagt flere skredsikringstiltak: For begge Heggelvene fangdammer og 
romlige stikk mot sørpe- og flomskred. 

I Forvika betyr reguleringsendringen at planlagt ny veg trekkes inn til eksisterende trasé, og behovet for 
tiltak mot skred i fjellsiden øker betydelig. Aktuelle tiltak ovenfor skjæringer er rasfanggjerde mot 
steinsprang i den bratteste søndre del av fjellsiden. Mot snøskred er snøskjermer oppe på åsen ca 100 
moh aktuelt for å redusere snøtransport ut i løsneområder, og i tillegg støtteforbygninger/støttegjerder 

i selve løsneområdet aktuelt. Ellers vil breie grøfter for å hindre eventuell lokale skred/steinsprang fra 
skjæringer/skråninger blir viktig der vi skjærer inn i terrenget. 

Ny utbedret veg planlegges også med noe utslaking av fyllinger og minst mulig rekkverk med hensyn til 
drivsnø og snøfokk. 

 

Elkraft 

Ingen endring. Se for øvrig delrapport parsell 7 i statlig vedtatt reguleringsplan. 

 

7.4 Naboer 

Konsekvens når det gjelder berørt bebyggelse, innløsning av bebyggelse, støy og vibrasjoner er uendret 
fra statlig vedtatt reguleringsplan. Dette gjelder for begge områdene Djupfesthamn og Forvika. 

 

7.5 Risiko og sårbarhetsanalyse  

Som en del av vedtatt statlig reguleringsplan for Hålogalandsvegen ble det gjennomført risikoanalyse 
for hele strekningen. Det vises til en egen rapport «Risikoanalyse Hålogalandsvegen parsell 6 og 7». De 
foreslåtte planendringene vil ikke påvirke konklusjonene fra ROS- analysen.  

 

 

8 Gjennomføring av forslag til plan 

8.1 Fremdrift og finansiering - utbyggingsrekkefølge 

Parsellene 5, 6, 7 og 8 i Lødingen og Tjeldsund kommuner som omfattes av omreguleringene inngår i 
prosjekt E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt.  Stortinget har besluttet at prosjektet 
skal gjennomføres som Offentlig Privat Samarbeid, heretter kalt OPS-prosjekt.  Statens vegvesen vil 
inngå en kontrakt med en OPS-leverandør som skal prosjektere, finansiere, bygge, samt drifte og 
vedlikeholde veganlegget i 25 år fra vegåpning.  

I Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP) med tilhørende Handlingsprogram 2018-2023 er prosjektet 
prioritert med planlagt byggestart i 2021. I NTP er prosjektet gitt en kostnadsramme på 8 400 mill 
2017-kroner, hvorav 7 400 mill i statlig finansiering og 1 000 mill i brukerfinansiering. 

Med bakgrunn i Handlingsprogrammet legger vi til grunn følgende fremdriftsplan: 

• Reguleringsendringer for kostnadskutt i Lødingen og Tjeldsund kommuner vedtas juni 2018 
• Lokalpolitisk behandling av brukerfinansieringen innen oktober 2018 
• Stortingsbehandling om finansiering og igangsetting innen juni 2019 
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• Anskaffelse av OPS-leverandør med kontraktsignering innen desember 2020 
• Byggestart første halvår 2021 
• Vegåpning i 2025/2026 

Det er ikke besluttet utbyggingsrekkefølge for strekningene som inngår i OPS-prosjektet. Dette vil 
fastsettes i kontrakten mellom Statens vegvesen og OPS-leverandøren. I kontrakten vil også tidspunkt 
for vegåpning fastsettes, herunder også om det blir åpning av delstrekninger før hele strekningen 
åpnes. 

 

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det vil være risiko knyttet til ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden i Djupfesthamn og Forvika 
(parsell 6 og 7), da parsellen i hovedsak skal bygges ut i eksisterende trasé og det ikke finnes veg til 
omkjøring. Trafikkavviklingen må ivaretas i tilknytning til eksisterende veg og tilhørende anleggsbelte.  
 
 

8.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen 

Sikker jobb i byggefasen (SHA) 

Reguleringsendringen vil ikke påvirke konsekvens for sikkerhet, helse- og miljø samt ytre miljø, og det 
vises derfor til omtale av temaene i statlig vedtatt reguleringsplan for E10/ rv. 83/ rv 85 
Hålogalandsvegen.  

 

Ytre miljø i byggefasen (YM)  

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse 
skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og 
forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til 
sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og 
vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 

 

 

 

Tabell 5: Innspill til YM-plan for parsell 6 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Naturmangfold For å unngå forurensing av Botnelva og pollen i Djupfest 
er det viktig at riggområde om område for lagring og 
påfyll av drivstoff og oljer holdes i god avstand fra 
vassdrag og sjø (minst 20 meter). 

 

For øvrige innspill til YM- plan vises det til vedtatt statlig reguleringsplan for E10/rv. 83/rv. 85 
Hålogalandsvegen og delrapporter for parsellene 6 og 7. 

 

9 Sammendrag av innspill  
Nedenfor følger en oppsummering av innkommende merknader i forbindelse med høring og offentlig 
ettersyn av reguleringsplanen i perioden 21. mars-2. mai 2018. Det vises til fullstendig 
merknadsbehandling vedlagt reguleringsplanen med kopi av innsendte merknader. 

 

Mimenr. Journalført Avsender Merknad Svar fra SVV 

208777-  02.05.2018 
Fylkesmannen i 
Nordland 

Fylkesmannen har med virkning fra 
01.01.2018 delegert myndighet til å 
samordne innsigelser fra regionale 
statsetater til kommunale arealplaner etter 
plan- og bygningsloven. Ingen innsigelser 
fra noen av disse, som evt. vil sende sine 
uttalelser direkte til kommunen.  

Tilfreds med at en er gått bort fra løsning 
med kryssing i Djupfesthamn.  

Fylkesmannen er skeptisk til 
samferdselsformål langs Dalelva.  

Mener tiltak mot skred og problematikk 
ved snøfall for parsell 6 og 7 er ivaretatt.  

 

Utvidelsen av samferdselsformål 
(annen veggrunn) langs Dalelva 
er gjort med bakgrunn i tilgang 
til elvestrengen og arealene 
tilknyttet denne, både i anleggs- 
og driftsperioden. Statens 
vegvesen mener 
planbestemmelsenes pkt. 8.3 
sikrer at naturlige forhold i elv 
og kantsone ikke tillates, og at 
viktig kantvegetasjon ikke 
fjernes.  

 

Merknaden menes ivaretatt. 

 

 

208777-29 30.04.2018 
Fylkesmannen i 
Troms 

Endringen berører ikke Troms fylke, derfor 
ingen uttalelse.  

Tas til orientering 

208777-26 20.0.2018 
Troms 
fylkeskommune, 
Stabssjef 

Ingemerknader 

Tas til orientering 
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208777- 
33 

11.02.2018 
Nordland 
fylkeskommune 

Så langt fylkeskommunen kan se, er ikke 
endringene i strid med regional politikk.  

 

Det vises til at Kartverket og Fylkesmannen 
i Nordland tilbyr fylkeskommunen 
kvalitetssikring av planer og publisering i 
Nordlandsatlas. Det bes om at kommuner 
og planleggere benytter seg av tjenesten. 
Planforslag med sosi –koder skal sendes; 
plannordland@kartverket.no. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse: Det vises til 
innspill datert 19.12.17, og videre dialog 
med Statens vegvesen. Dersom 
grunnforholdene tillater det starter 
Kulturminner i Nordland arkeologiske 
utgravninger i Forvika 22.05.2018. 
Kulturminnefaglig uttalelse vil derfor ikke 
foreligge før undersøkelser i Forvika er 
avsluttet og det foreligger en midlertidig 
rapport fra arbeidet.  

Kulturminner i Nordland har ingen 
merknader til endringsforslag i de øvrige 
parseller.  

 

Tas til orientering 

208777-23 11.04.2018 Forsvarsbygg Ingen merknader Tas til orientering  

208777-25 20.03.2018 
Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Kan ikke se at den foreslåtte revisjonen vil 
medføre nevneverdig påvirkning for de 
registrerte ressursene innenfor 
planområdet. Derfor ingen ytterligere 
merknader 

 Tas til orientering 

208777-22 03.04.2018 Harstad kommune Ingen merknader  Tas til orientering 

208777 - 
24 

18.04.2018 
Kanstadbotn 
utmarkslag v/ Tor 
Erik Bakke 

Kanstadbotn utmarkslag peker på at 
planområdegrensen er utvidet nordover, 
også i området ved tunnelinnslaget, og at 

Planområdet for tunnel LP 
(Kanstadbotn- Fiskefjord) er 
utvidet under bakken på 
innsiden av tunnelinnslaget. 

denne utvidelsen berører to eiendommer i 
Kanstadbotn, gnr./ bnr. 26/ 4 og 26/6.  

 

Det vises til at utvidelsen av 
planområdegrensen menes å ha betydning 
for grunnerverv, og eierne av gnr./ bnr. 
26/ 4 og 26/6 skulle som berørt hatt brev i 
posten. Dette jfr. hjemmesiden til 
prosjektet.   

 

Forslaget til reguleringsendring 
innebærer en endring i 
kurvaturen i tunnelen, og vil ikke 
påvirke arealene utenfor 
tunnelen. 

 

 Årsaken til manglende varsling 
for gnr/bnr 26/4 og 26/6 er 
fordi grunneierne dermed ikke 
er berørt av ovennevnte 
reguleringsendringer.   

 

208777-21 31.03.2018 
Alf –Magne 
Jacobsen 

Grunneier ønsker å vite hvilke 
konsekvenser reguleringsendringen har for 
hytte i Fiskefjordbotn, og hvorvidt den 
berøres av disse.   

 

Dagens E10 skal kurves ut i 
forkant av kryss mot ny rv. 85. 
Dette medfører at veg- og 
vegfylling vil komme noe 
nærmere grunneiers hytte.  

Krysset er i 
reguleringsendringen flyttet 
lengre mot nord, og innebærer 
også at ny rv. 85 vil ligge lengre 
bort fra hytta enn dagens E10 
gjør. 

208777-31 08.05.2018 Stig Kristensen 

Det vises til trasevalg og behovet for 
tunneler, og til justeringer og endringer av 
traseen. Det vises også til viltpåkjørsler og 
rasfare.  

 

Innspillet er ikke rettet mot 
reguleringsendringene for de 
ulike parsellene, men viser til 
trasevalg for veg og valg av trase 
for tunnel. Reguleringsplanenes 
trase er i henhold til vedtatt 
Planprogram fastsatt av 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
10. september 2015, og vedtatt 
reguleringsplan for E10/rv. 83/ 
rv. 85 Hålogalandsvegen 

 

 

10 Vedlegg 
1. Plankart 
2. Planbestemmelser 
3. Illustrasjonshefte 
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