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1 SAMMENDRAG
Forslag til planprogram med tilhørende silingsrapport for prosjekt Hålogalandsvegen ble sendt på
høring og lagt ut til offentlig ettersyn 23.01.15 med høringsfrist 06.03.15. Hålogalandsvegen mottok
totalt 82 merknader til planprogrammet fra sektormyndigheter, kommuner, bedrifter,
organisasjoner, velforeninger og grunneiere/privatpersoner.
Oppsummert har sektormyndighetene vektlagt at ulike trasevalg utløser behov for
konsekvensutredninger. Av sektormyndighetene er det Troms fylkeskommune ved Kulturetaten og
Sametinget som har mest omfattende innspill til innhold i planprogram, med krav til undersøkelser
etter § 9 i kulturminneloven. De ønsker også at Statens vegvesen (SVV) regulerer flere traseer i hele
planområdet for å sikre alternativ trase i tilfelle funn når § 9-undersøkelsene er utført.
Sektormyndighetene har i tillegg krav til omfattende konsekvensutredninger på blant annet
naturmangfold, friluft og landbruk/jordvern.
De ulike kommunene er enige i trasevalg som er anbefalt videre utredet i silingsrapport, men gir ikke
klart uttrykk for hvilken trase de ønsker regulert på delstrekninger med flere alternativer. De ønsker
at SVV utreder de ulike traseene før endelig trase besluttes.
Flere næringsforum- og organisasjoner har spilt inn at de ønsker en forsering av planleggingen av
konsept 3, med tunell gjennom Tjeldsundet.
Videre har merknadene fra privatpersoner og velforeninger i stor grad dreid seg om trasevalg. Mange
har gitt innspill til nye traseer. Hensyn til friluftsliv, landbruk, naturmangfold, nærmiljø, kulturmiljø,
trafikksikkerhet, gang- og sykkelveg, viltproblematikk, kryssløsninger og avkjørsler til tilførselsveger
har gått igjen i mange innspill. De fleste av merknadene på disse temaene vil bli behandlet i den
videre reguleringsplanprosessen når endelig trase er vedtatt.
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2 HØRINGEN
2.1 Planprosessen
Statens vegvesen har startet arbeidet med reguleringsplaner for ny E10 Snubba i Evenes –
Gullesfjordbotn, rv.83 Tjeldsund bru – Harstad og rv.85 Gullesfjordbotn – Sortland, prosjekt
Hålogalandsvegen. Reguleringsplanene skal gjennomføres med statlig plan (besluttet av Kommunalog moderniseringsdepartementet, KMD, i brev av 22.12.14), og planarbeidet skal resultere i vedtatte
reguleringsplaner. Statlig plan innebærer at vedtaksmyndigheten overføres fra kommunene til staten
ved KMD, men at planarbeidet ellers følger samme prosessregler som ordinær kommunal
planlegging. Det er ikke innsigelses- eller klageadgang til statlig plan. Samtlige kommuner og begge
fylkeskommunene har vært positive til bruk av statlig plan.
Statens vegvesen Region nord, ved prosjektavdelingen, er prosjekteier og har ansvaret for
planlegging og bygging av Hålogalandsvegen. Strekningen er totalt 160 km og deles opp i
planleggingsparseller, men behandles som en helhetlig plan. Bakgrunn for utbyggingen er at dagens
veg har lav standard i forhold til vegens funksjon som hovedfartsveg mellom regionene, spesielt med
tanke på næringsutvikling og regional utvikling. Formålet med planarbeidet er at i 2040 skal
Hålogalandsvegen ha et godt og trafikksikkert transportsystem som knytter regionen tett sammen,
og som gir gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling.
Planprogrammet med silingsrapport, som har vært til ute til høring offentlig ettersyn, utgjør første
steg i arbeidet med reguleringsplaner for Hålogalandsvegen. Planprogrammet skal klargjøre formålet
med planarbeidet og avklare rammer og premisser for den videre prosessen. I høringsutkastet til
planprogrammet ble det foreslått hvilke tema og problemstillinger som bør løses i planarbeidet,
opplegg for informasjon og medvirkning, og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt
beslutningsgrunnlag.
I silingsrapporten ble til sammen 90 nye veg- og tunneltraséer vurdert, og 40 av disse ble foreslått
utredet videre, i tillegg til eksisterende trasé langs store deler av strekningen. Det vil være ulike
utredningsbehov for de anbefalte traseene. Formålet med konsekvensutredningen (KU) er å få fram
de vesentlige konsekvensene vegalternativet vil medføre med hensyn til miljø og samfunn. Dette skal
sikre at det tas hensyn til virkningene ved videre planlegging og ved beslutning om, og på hvilke
vilkår, tiltaket skal gjennomføres.
5

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

Formålet med reguleringsplanene er å fastlegge beliggenhet og utforming av Hålogalandsvegen langs
E10, Rv85 og Rv83, med tilhørende vegnett, tekniske anlegg, tilstøtende terreng, massedeponier,
anleggsveger, driftsveger med mer. I silingsrapporten ble det gjort en overordnet vurdering av
alternativer på flere delområder.

2.2 Offentlig ettersyn
I medhold av Plan- og bygningsloven § 5-2, første ledd, ble forslag til planprogram, med tilhørende
silingsrapport, sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn fra 22.1.2014, med høringsfrist
6.3.2015. Dokumentene har vært, og er, tilgjengelig på SVVs nettside
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen og på kommunenes nettsider.
I planprogrammet oppfordret SVV til at de som er berørt av, eller er interessert i en vegutbygging
kommer med innspill, da det er umulig for SVV å vite alt om lokale forhold. Vår erfaring er at vi får
bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere, innbyggere, brukere av planområdet og
andre deltar aktivt i planprosessen.
SVV ønsket innspill på blant annet:
•

Synspunkter på silingsrapporten

•

Hvilke alternativer og temaer som skal utredes i de neste planfasene

•

Hvordan informasjon og medvirkning bør gjennomføres i senere planfaser

Gjennom behandlingen av planprogrammet vil det tas stilling til hvilket alternativ som videreføres
som et konkret reguleringsarbeid etter plan- og bygningsloven (jfr. § 14 i forskrift om
konsekvensutredning). Varsel om planstart vil derfor komme etter fastsatt planprogram.
Det ble sendt ut brev til alle grunneiere som kan komme til å bli berørt av vegprosjektet i slutten av
januar 2015. Det ble avholdt folkemøter på planprogrammet i alle de berørte kommunene i ukene 5
og 6 i 2015. Folkemøtene ble annonsert i alle lokalavisene, samt på nettsiden til SVV. Folkemøtene
ble arrangert i samarbeid med de involverte kommunene, og om lag 700 mennesker til sammen
møtte opp.
Lødingen kommune

27.1.2015

Harstad kommune

28.1.2015
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Kvæfjord og Sortland kommuner

29.1.2015

Evenes kommune

2.2.2015

Tjeldsund kommune

3.2.2015

Skånland kommune

5.2.2015

I løpet av den 6 uker lange høringen og offentlig ettersynet av forslag til planprogram med tilhørende
silingsrapport, mottok SVV til sammen 82 merknader fra både offentlige og private aktører. Dette
dokumentet er merknadsbehandlingen av de mottatte merknadene.

2.3 Prosess mot beslutning av planprogram
Den 20.03.15, etter høringsfristen til planprogrammet, og under prosessen mot anbefaling av traseer
og beslutning av planprogram for Hålogalandsvegen, ble det avholdt et møte med departementene
(SD og KMD) samt Vegdirektoratet. Den 23.03.15 ble traseanbefalingene til Hålogalandsvegen
presentert i Politisk referansegruppe, hvor ordførerne fra de 7 kommunene var representert og
møtet ble ledet av Regionvegsjef Torbjørn Naimak. Hensikten med møtet var å gi kommunene
mulighet til å komme med innspill på trasevalgene, for at prosjektet skulle få politisk forankring før
innstilling på traseer og fastsettelse av planprogram av KMD. Hålogalandsvegen mottok i etterkant av
dette møtet innspill på trasevalg fra Sortland, Tjeldsund og Evenes kommuner.
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3 MERKNADER MOTTATT VED OFFENTLIG ETTERSYN
3.1 Oppsummering av merknader
Innkomne merknader og høringsuttalelser er mottatt i brevs form og på e-post. De er gruppert i
forhold til avsender, det vil si fra offentlige eller private aktører, samt i forhold til kommune og
delkartnummer (jmf. delkartnummer i silingsrapporten). Tabellene under lister opp alle innkomne
merknader, totalt 82.

Avse nde r

Kommune

Sek tormyndigheter

De lkart nr

Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Nordland
Troms Fylkeskommune
Troms Fylkeskommune, Kulturetaten
Nordland Fylkeskommune
Sametinget
Kystverket Nordland
NVE

Kommuner

Sortland Kommune
Kvæfjord kommune
Lødingen kommune
Tjeldsund kommune
Harstad kommune
Skånland kommune
Evenes kommune

Sortland
Kvæfjord
Lødingen
Tjeldsund
Harstad
Skånland
Evenes

Bedrifter og organisasjoner

Hålogaland Kraft
Alle
Tjeldsundbrua Kro og Hotell
Skånland
Evenes hotell v/ Morten Kyltveit
Evenes
Lødingen Havn KF
Lødingen
Lofotrådet
Alle/konsept 3
Ofoten regionråd
Vesterålen Regionråd
NæringsArena Hålogaland
Ordførerne i Narvik, Sortland, Vågan og Vestvågøy kommuner
Kåringen Næringsselskap AS
Lødingen Næringsforum
Lødingen eldreråd
Lødingen
Samarbeidsutvalget ved Kongsvik skole
Tjeldsund
IF Kilkameratene
Harstad
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1
2
3
4
5
6
7
Alle
6
7.4
3.2
K3

3.1
4.2
5.3
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Avse nde r

Kommune

Einar Jahre Mustaparta
Stig Kristensen
Thor Thomassen
Tor Fagereng
Robert Steffensen
Heidi og Eirik Tømmerås
Eli og Sigmund Renshus
Ingrid K. Granås
Elsie Fremmerlid
Grunneiere i Kanstadbotn
Grunneiere Fiskfjorden
Bjørg Ueland
Jack Kristoffersen
Kjell Henriksen
Jan Eilertsen
Bjarne Kristoffersen
Tom Erik Hjellnes
Øverdalen veglag
Jørn Hansen og Ann Elise Knedal
Ruth Karin Steen
Andreas Larsen og Gunnlaug Berg
Sandtorg og Årbogen grunneierlag
Sandtorg og Årbogen idrettslag
Håvard Steinbakk
Torbjørn Hansen
Grunneiere i Gausvik
Haukebø grunneierlag
Harald Hansen
Kim Nylund
Øyvind Jensen-Eian
Albertha Kristiansen
Torunn Arvesen og Robert Robertsen
Petters Eiendom AS
Wiktor Rekstad
Grunneiere Leikvik og Vollstad
Børre Nordmark
Jørund Skaali
Skånland Beitelag
Breistrand og Trøssen Nærmiljøforening
Evenes og Tjeldsund Beitelag
Øystein Kanstad
Grunneiere Dragvik og Lakså
Lodve A. Svare
Randi Harr Svare
Heidi Olsborg
Dagmar Roll Valen
Johan Hovind
Jan og Ann-Sigrun Svanberg
Reidun Larsen
Yngve Hansen
Birger Gulljord
Bogen Grunneierlag
Grunneiere på nordsiden av Bogen

Alle

Alle

Sortland
Kvæfjord
Lødingen

1
2
3.2

Tjeldsund

4.1

Tjeldsund

4.2

Harstad

5.1

Harstad/
Tjeldsundbrua vest
Harstad

5.2

Grunneiere/velforeninger

Skånland
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De lkart nr

5.3

6

Evenes

7.1

Evenes

7.3

Evenes

7.4
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3.2 Merknader fra sektormyndigheter
Fylkesmannen i Troms
På grunnlag av foreliggende kunnskap, finner ikke Fylkesmannen i Troms at nasjonale eller regionale
interesser berøres på en slik måte at det er grunnlag for å gå imot tiltaket i sin helhet eller for de
traseene som anbefales videre utredet. Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og
drøftinger i det videre arbeidet og anbefaler jevnlige drøftingsmøter for å se på spørsmål knyttet til
ulike utredninger og eventuelle planløsninger og alternativer.
Planprogrammet:
-

Landskapsbilde: På strekninger med bratt og krevende terreng med lite randbebyggelse, bør
dagens veg opprustes og avkjørsler til eiendommer tolereres på grunn av plassmangel.

-

Naturmangfold: SVV må supplere med undersøkelser dersom de foreliggende registreringene
er mangelfulle eller av eldre dato.

-

Landbruk: Videre utredning må belyse aktuelle avbøtende tiltak for å ivareta jordvern og
hensyn til fremtidig landbruksdrift. Det må være et sentralt mål å ivareta
landbruksinteressene for å opprettholde distriktsbosetting og – sysselsetting. De
landbruksfaglige vurderingene kan ikke alene baseres på eiendomsstruktur, dagens eierskap
eller dagens drift på eiendommen. Betraktninger om jordvern og potensialet for fremtidig
landbruksdrift må gjøres på tvers av eiendomsstruktur og uavhengig av dagens drift,
herunder bygdelag og naturlige fellesområder. Utredningen må videre belyse behov for
underganger, samleveger, markavkjøringer og adkomst tilpasset driftsbehov og berørt
ressursgrunnlag for berørte eiendommer og bygdelag.

-

Annet: Deponier, anleggsområder, riggplasser og anleggsveger, både permanente og
midlertidige, må angis i reguleringsplanen og konsekvensutredes.

Silingsrapporten:
-

Kvæfjord kommune (delkart 2): Fylkesmannen slutter seg til traseen Langvatnet til
Gullesfjordbotn. Ved Løbergsbukta må SVV utrede mht mudderbanker, fugl, elva med
anadrome fisk, og bru kontra fylling.

-

Harstad kommune (delkart 5.1: Hårvika-Tjeldsund bru): Fylkesmannen støtter valg av trase
for strekningen og videre konsekvensutredning. Alternativ 1 vil få størst konsekvens for
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landbruket, da det på strekningen er gode landbruksarealer med gårdsbruk i drift. Det er
viktig å holde dybde i arealene mellom gammel og ny veg for å skape funksjonelle
driftsarealer. Ved Gausvikelva/Storelva vil det være nødvendig med KU på miljøhensyn.
-

Tjeldsund bru (delkart 5.2): Fylkesmannen slutter seg til valget på trase 6 og tunnel fra G ved
brua.

-

Tjeldsund bru – Kilbotn (delkart 5.3): Slutter seg til en kombinasjon av trase 1 og 2, men
påpeker at man må utrede de landsbruksfaglige konsekvensene langs streknigen. Også
nødvendig med KU for miljøhensyn for vassdraget Vikevatnet med elva.

-

Skånland kommune (delkart 6): Fylkesmannen slutter seg til valg av traseer.

Reindriftsinteresser:
Vegtraseen ligger innenfor Troms reinbeiteområde selv om deler av vegen ligger i Nordland fylke.
Fylkesmannen i Troms har det reindriftsfaglige ansvaret for reindriften i de distrikter som ligger i
Nordland, og har uttalt seg samlet for hele Hålogalandsvegen.
Fylkesmannen slutter seg til reindriftsfaglig KU som er utført og rapporten som er utarbeidet, og
tilrådingene konkluderer i de fleste tilfeller med det samme som silingsrapporten. Fylkesmannen
viser til matrise i rapportens side 8, hvor minst skadelig, mest skadelig og konsekvenser er satt opp i
en tabell som oppsummerer konsekvensene og gir tilrådinger for hvert delkart for reindriftas
interesser. Fylkesmannen støtter videre at eventuelle avbøtende tiltak krever en separat utredning.

Kommentar fra Statens vegvesen
Merknadene fra Fylkesmannen i Troms tas til etterretning. De fleste merknadene hører til
reguleringsplan og vil bli ivaretatt i reguleringsplanprosessen. Angående delkart 5.3 anbefaler ikke
SVV en øvre trase, og anser det derfor ikke nødvendig med KU for miljøhensyn for vassdraget
Vikevatnet med elva. SVV ønsker en fortsatt god dialog videre med fylkesmannen i Troms.

Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nordland ønsker en aktiv dialog med Statens vegvesen underveis i planprosessen for
å avklare nærmere konflikter og interesseområder, når arbeidet med trase og vegbane blir mer
11
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konkretisert og konsekvenser er utredet. Fylkesmannen har i sitt innspill merknader knyttet til
landbruk og miljø for de strekningene som ligger innenfor Nordland fylke.
Landbruk:
Traseene bør fortrinnsvis gå i utkant av jordbruksarealene, og ikke tvers over dem. Dersom et
trasevalg innebærer større inngrep i jordbruksområder i form av samleveger, vil dette få store
negative konsekvenser for landbruket. Fylkesmannen anbefaler at kommunenes landbrukskontorer
og landbrukets faglag blir involvert i arbeidet for å belyse landbruksinteressene på de enkelte
delstrekningene. Ber om at følgende tall synliggjøres i tabell tilsvarende den under ved offentlig
ettersyn. Tallene skal baseres på arealtall fra Institutt for skog og landskaps Gårdskart.

Ber videre om at en konsekvensutredning for jordvern/landbruk inneholder en a) vurdering av
hvorvidt det er forenlig med nasjonale og regionale mål vedrørende jordvern, produksjonsøkning
innen landbruket og sikring av fremtidig matproduksjon og b) Forslag til avbøtende tiltak, med
juridisk bindende planbestemmelser der dette er hensiktsmessig.
Viser videre til vedlagt konfliktvurderingstabell for de ulike trasealternativene, med fargekoder rød
(store konflikter for landbruk/jordvern), gul (middels konflikt) og grønn (lav konflikt).
Hovedkonklusjonene fra denne tabellen, det vil si traseer med antatt størst konfliktnivå i forhold til
jordvern/landbruk:
-

Fiskfjord: Ny trase 3.4, ny trase i øst 2.3 og eksisterende grønn trase

-

Kongsvik-Hårvika: Eksisterende grønn trase og ny trase i vest 2.3

-

Dragvik-Snubba: Eksisterende trase gjennom Lenvik

-

Bogen, Evenes: Eksisterende grønn trase

Miljø:
-

Kanstadbotn-Fiskfjord (delkart 3.2): Fylkesmannen støtter forkastelsen av alternativ 2 og 3
med grunnlag i konsekvenser for naturmiljøet. Ved alternativ 1 foreligger det ingen
vesentlige miljøfaglige motforestillinger mot hverken tunellalternativ LN eller LP.
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-

Fiskfjord-Kongsvik (delkart 4.1): Fylkesmannen er skeptisk til trasealternativ 4, da dette vil
kreve omfattende miljøfaglige konsekvensutredninger. Ved alternativ 2 og 3.3 kreves
konsekvensutredninger for friluftsliv og vurderinger av eventuelle avbøtende tiltak.

-

Kongsvik-Sæter (delkart 4.2): Avhengig av trasealternativ, vil traseen kunne berøre
rikmyrforekomsten på Åshalsen. Denne er kun av lokal viktighet (C-verdi), men utgjør til
gjengjeld den eneste kjente lokaliteten i kommunen og Vesterålen for øvrig. Dalføret nord
for Kongsvik er svært viktige friluftsområder, og må vies spesiell oppmerksomhet i
konsekvensutredningen.

-

Flyplasskrysset (delkart 7.2): Omlegging av veg vil kunne by på utfordringer med
våtmarksområdene omkring Nautå, som er vernet ved forskrift av 19.12.97 om Nautå
naturreservat. Evenes våtmarkssystemer ble 12.11.10 innlemmet i Ramsarkonvensjonen.
Alternativ 2 vil bli liggende nærmere Langvatnet enn dagens trase. Sørenden på Langvatnet
er en rik hekkebiotop, med påfallende tett bestand av horndykker. Ber SVV være
oppmerksom på at forstyrrelsesbildet og støyen kan endres i forhold til dagens situasjon. Det
går et bredt marmorbelte gjennom dalen, hovedsakelig av kalkspatmarmor, med viktige
kalksjøforekomster som er i Norsk rødliste for naturtyper som er sterkt truet, og som er
vernet i henhold til Naturmangfoldloven. Fylkesmannen støtter forkastingen av alternativ 3,
og mener alternativ 1 bør gis hovedprioritet.

-

Bogen sentrum (delkart 7.4): Bogenvassdraget er et anadromt vassdrag. Valg av vegtraseer
som medfører store sjøfyllinger og bru bør i utgangspunktet unngås, men gitt utfordringer
knyttet til øvrige alternativer gjennom Bogen er det imidlertid ikke urimelig at også
utfyllingsalternativer utredes.

Samfunnssikkerhet og beredskap:
I et beredskapsperspektiv forutsettes det at Ekom-tilbyderne og Direktoratet for nødkommunikasjon
inviteres inn i planleggingen for å sikre god og robust mobil/nødnettdekning langs hele strekningen,
også i tuneller. Slik infrastruktur må være på plass når vegen er klar til bruk.
Nordlandsatlas:
Fra 1. januar 2014 har Fylkesmannen, Statens kartverk i Bodø og Nordland fylkeskommune tilbydd
alle kommuner i Nordland kvalitetssikring av arealplaner ved offentlig ettersyn. Arealplaner på høring
fra denne dato blir gjort tilgjengelige på internett i «Nordlandsatlas».
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Kommentar fra Statens vegvesen:
Alle merknader tas til etterretning. Der valgte traseer kommer i konflikt med landbruk og friluftsliv og
miljø vil SVV utføre konsekvensutredninger i reguleringsplanarbeidet. SVV vil opprette en dialog med
kommunenes landbrukskontorer samt landbrukets faglag for å ivareta landbruksinteressene på
delstrekningene. SVV vil også sørge for god og robust mobil/nødnettløsning langs hele strekningen,
inkludert tunnelene.

Troms fylkeskommune
Troms fylkeskommune viser til kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i de berørte
kommunene i Troms. Etter det vi kan se berører de alternative traseene viktige områder i
Løbergsdalen (Kvæfjord) og ved Kollan, Langvatnet og Kjerringhola i Skånland (sistnevnte Konsept 3).
Det bør være en ambisjon om at prosjektet kan bidra til bedre tilgjengelighet til, og dermed økt bruk
av friluftsområder (avkjørsler/parkeringsplasser).
I forbindelse med samferdsel ønsker Fylkeskommunen å bidra inn i planprosessen for utforming av
kollektivknutepunkt og kollektivtrafikk. De ønsker videre å bidra med tilrettelegging for felles
planforum for Nordland og Troms fylkeskommuner.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Avkjørsler og parkeringsfasiliteter i forbindelse med utfartsområder vil være tema
i reguleringsplanarbeidet. Det er sendt forespørsel til Troms fylkeskommune angående kartlegging av
friluftsområder i planområdet i Troms fylke.

Troms Fylkeskommune, Kulturetaten
Svært mange av registreringene i Askeladden er gjort for over 40-50 år siden, og det er behov for
omfattende kontrollregisteringer av kulturminnene som ligger i influensområdet til trasevalgene. Det
bør velges den traséen som gjør minimalt med inngrep i kulturmiljø. Med statlig plan medfører
reguleringsplanen samtidig dispensasjon fra kulturminneloven. Vi håper at vi gjennom prosjektet kan
benytte ny teknologi som Lidarscanning og Georadar som metode, i tillegg til de mer tradisjonelle
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metodene vi tar i bruk i feltarbeidet. Vi tror at dette vil være tidsbesparende og øke
kunnskapsgrunnlaget.
Endelig plassering av massedeponi oppgir SVV å være klart ved offentlig ettersyn. Etter vår mening er
dette sent og vi ønsker at dette blir avklart slik at vi også får befart disse områdene i 2015/2016.
Vi ser frem til et godt samarbeid videre i prosessen. Etter feltarbeidet i 2015 kan vi levere en
kortfattet rapport som viser resultatene fra endt feltsesong og gir indikasjoner på hvilke valg som bør
tas videre.
Uttalelser planprogram:
1. Ber om at all kunnskap om kulturminner/kulturmiljø innhentes i forkant av ferdigstilt KU, dvs
at resultatene fra § 9-undersøkelsene må innarbeides i KU for å kunne ta det beste
trasevalget basert på konfliktgraden med automatisk fredede kulturminner.
2. Understreker at Kulturetaten ikke kan gi sikre innspill på hvor de beste alternativene for
traseer i forhold til kulturminner og kulturmiljø vil være, da det må gjøres nødvendige
undersøkelser først. Potensialet for nyregistreringer er stort i de fleste områdene, både langs
nåværende veg og utenfor.
3. Tema kulturmiljø i planprogrammet må utdypes, og redegjøres for hvordan kulturmiljø og
konsekvenser skal utredes og vurderes. Avbøtende tiltak og miljøoppfølging må inngå.
Rettlederen for Riksantikvaren «Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutredninger» kan
gjerne tas i bruk.
4. Ber om at alle traseer som er anbefalt utredet i silingsrapport for tema kulturminner og
kulturmiljø konsekvensutredes for K2.
5. I området mellom Sandtorg og Tjeldsundbrua vil det være nødvendig med flere alternativer
for å kunne velge traseen med minst konsekvenser for kulturmiljøet.
6. Utreder for kulturmiljø må ha formell kulturhistorisk kompetanse.
7. Anbefaler utredning av K3 samtidig med K2 i området rundt Tjeldsundet for å få den beste
helhetlige løsningen og oppnå best mulig ressursutnyttelse.
8. Anbefaler at merkelappen «norske kulturminner» ikke benyttes, da det vil være et
meningsløst begrep i eldre tid, som for eksempel steinalder
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Uttalelser silingsrapport:
Viktige lokale/regionale kulturminner som bygningsmiljø eller enkeltbygninger er ikke beskrevet i
rapporten, og løsfunn som er levert til Tromsø Museum gjennom tid er ikke tatt i betraktning.
Samtlige gårdshauger som ligger langs traseen må kontrollregistreres for å se om kartfestingen er
riktig. Kontrollregistreringer og kvalitetssikring er også nødvendig.
1. Harstad, delkart 5.1: Området rundt Tjeldsundet og Sandtorg utmerker seg ved mange
kulturminner fra steinalder og jernalder, både på overflaten og de som kommer frem etter at
matjordlaget er fjernet. Kan være en fordel at traseen legges i en tunell gjennom Hårberget.
Støtter anbefaling om videre utredning av to traseer. Samtlige gårdshauger som ligger langs
traseen må kontrollregistreres for å se om kartfestingen er riktig.
2. Tjeldsundbru vest, delkart 5.2: All infrastruktur knyttet til tuneller må utredes sammen med
selve vegen, og kulturetaten ber om at det blir gjort utredninger på tema kulturmiljø i dette
området.
3. Harstad, delkart 5.3: Støtter anbefalte utredninger.
4. Skånland, delkart 6: Ber om at kulturminneinteressene utredes for traseen Boltås til og med
Tjeldsundbrua øst, slik at man ser konsekvensene av tiltaket for de kjente kulturminnene.
5. Kvæfjord, delkart 2: Ber om utredning av kulturminner/kulturmiljø i området Våtvoll,
Langvatnet, Langvassbukt, Skjellnes, Våtvoll, Løbergsbukt og Vesterelva.
Innspill til KU:
Tema kulturminner og kulturmiljø kan deles inn i tre deler: a) skildring av omfang, sammenhenger og
verdivurdering, b) vurdering av konsekvenser og c) vurdering av avbøtende tiltak. Verdiene og
konsekvensene må presenteres på en forståelig måte med ulike former for visualiseringer,
perspektivskisser eller foto/film i tillegg til tekstbeskrivelser. Det er ikke tilstrekkelig med matrise
med lav – middel - høyklassifisering. Konsekvensutredningen bør også utrede bygningsmiljøene og
viktige lokale kulturminner som kan bli berørt i de ulike delområdene.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Uttalelser planprogram:
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1. Tas til følge. Kunnskap fra § 9 – undersøkelser innhentes i forkant av ferdigstilt KU for å
optimalisere plassering av veglinjen.
2.

Tas til orientering.

3. Tas til orientering.
4. Tas ikke til følge. Kun valgte trasealternativer for K2 vil bli konsekvensutredet for tema
kulturminner/kulturmiljø.
5. Tas ikke til følge. Anbefalt trasealternativ vil være tunnel gjennom Hårberget. SVV vil
undersøke anbefalte trasealternativ i et utvidet område for å kunne optimalisere traseen
som gir minst konsekvenser på alle områder. Det vil gjøres en helhetlig vurdering som
inkluderer mange fagfelt og hensyn.
6. Tas til følge. SVV benytter rammeavtaler hvor de formelle kompetansekravene er oppfylt.
7. Tas ikke til følge. SVV forholder seg til prosjektbestilling, men gjør grove kartlegginger for
konsept 3 for å sikre tilkobling til konsept 2. Det vil ikke bli aktuelt med feltarbeid på
konsept 3 i 2015.
8. Tas til orientering.

Uttalelser silingsrapport:
Innspill om viktige lokale/regionale kulturminner og løsfunn tas til etterretning, og tas med i den
videre reguleringsplanprosessen.
Punkt 1 og 4: Harstad, delkart 5.1 og 5.2, samt Skånland, Boltås, delkart 6. SVV mener det ikke vil
være behov for KU ved Tjeldsundbrua øst og vest, samt ved Boltås, og at omfang av undersøkelser
ved Sandtorg vil bli mye mindre i omfang. Anbefalt trase vil være tunnel gjennom Hårberget.
Punkt 2, 3 og 5 tas til etterretning, og tas med i den videre reguleringsplanprosessen.

Innspill til KU
Tas til etterretning. SVV vil i arbeidet med konsekvensutredninger for de ulike fagområdene blant
annet bruke Håndbok V712 Konsekvensutredninger samt Forskrift om konsekvensutredninger.
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Nordland fylkeskommune
Utbyggingen av Hålogalandsvegen skal skje i to faser, K2 og K3, hvor K3 skal starte etter at K2 er
ferdig planlagt. Nordland fylkeskommune viser til fylkestingssak 47/12 hvor følgende vedtak ble
fattet:
1.

Ut fra en helhetsvurdering ser fylkestinget konsept 3 ”Innkorting av Kanstadbotn-Fiskfjord og
Sandtorget-Evenes” som bedre enn Statens vegvesens anbefalte konsept 2 ”Innkorting av
Kanstadbotn-Fiskfjord”. Fylkestinget har lagt vekt på at konsept 3 gir en større innkorting av
vegen og reisetiden mellom Lofoten/Vesterålen og Evenes/Narvik, og at konsept 3 i tillegg er
beredskapsmessig bedre fordi det gir en alternativ transportveg ved eventuell stenging av
Tjeldsund bru.

2.

Fylkestinget slutter seg til den foreslåtte utbyggingsrekkefølgen av de første etappene i konsept
2, som vil være de samme som for konsept 3.

3.

Fylkestinget legger stor vekt på trafikksikkerhet og forutsetter at dette hensyntas, bl.a.gjennom
bygging av tilstrekkelig med gang- og sykkelveger.

4.

Fylkestinget åpner opp for bruk av bompenger for å forsere framdriften i arbeidet med å få på
plass mer fremtidsrettede og bedre behovstilpassede transportløsninger for Lofoten/Vesterålens
adgang til Ofotbanen og Evenes lufthavn, samt bedre vegnett innad i midtre Hålogaland.

Uttalelser planprogram:
Fylkeskommunen savner en redegjørelse for hvordan regionale føringer skal hensyntas i
planleggingen. Fylkeskommunen ber derfor om at føringer i regionale planer tas med i den videre
planleggingen og viser spesielt til:
•

I Fylkesplan for Nordland.

•

Regional plan – Klimautfordringene i Nordland for 2011 – 2020 med utslippsreduserende
tiltak og tiltak.

•

Nordland fylkeskommune som vannregionmyndighet i Nordland, som etter forskrift om
rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) § 21 har ansvar for å koordinere arbeidet
med å gjennomføre oppgavene som følger av forskriften. Det utarbeides nå en
forvaltningsplan med tiltaksprogram for perioden 2016-2021. Målsettingen med denne
forvaltningsplanen er at man skal oppnå minimum god miljøtilstand for alle
vannforekomstene i fylket. Planleggingen bes om å legge opp til en arealforvaltning med
tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann.
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I tillegg til de nevnte planene, ber de om at følgende kunnskapsgrunnlag legges til grunn for
planleggingen:
•

En landskapskartlegging av Nordland, gjennomført av Nordland Fylkeskommune. De ber om
å bli kontaktet.

•

En friluftslivskartlegging Nordland fylkeskommune har utarbeidet i samarbeid med regionale
friluftsråd

Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom på at det fra 1.1.2015 gjelder ny forskrift om
konsekvensutredning.
Fylkestinget har i Fylkesplan for Nordland vedtatt at «Byer og tettsteders funksjon som positive
drivkrefter for Nordlandssamfunnet skal utvikles basert på stedets kvaliteter og lokale fortrinn». Det
er ønskelig at byer og tettsteder utvikles på en god måte, og at det også må «søkes gode løsninger
for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang mellom ulike transportmidler».
Enkelte vegtraseer er foreslått lagt utenfor tettsteder, slik som eksempelvis Bogen sentrum og
Kongsvik. I den videre planleggingen bør konsekvensene av en eventuell omlegging av E10 på slike
steder synliggjøres, og avbøtende tiltak beskrives, slik at stedene utvikles i tråd med regionale
interesser for god utvikling av tettsteder.
Uttalelse silingsrapport:
Det påpekes at de alternativene som gir korteste reisetid er sammenfallende med Nordland
fylkeskommunes interesser i saken jf. fylkestingssak 47/12, men i denne fylkestingssaken ber
fylkestinget om at utbygging av K3 må skje først.
-

Friluftsfaglig: Opplevelsen av gode naturopplevelser er viktig. Det må derfor sikres god og
trafikksikker tilgjengelighet til viktige lokale og regionale friluftsområder. Planområdet og
regionen er et kjent og mye brukt område for tur- og feriesykling. Tilgjengeligheten for sykkel
må sikres gjennom sammenhengende gang og sykkelveger i tettstedsnære områder og bruk
av omklassifisert vei som sykkelveg.

-

Kulturminnefaglig: Flere steder i planprogrammet framgår det at regjeringen har besluttet at
aktuelle traseer for K3 ikke skal gå gjennom verneområder. Her forutsetter fylkeskommunen
at dette gjelder allerede etablerte verneområder og ikke evt. ukjente kulturminner. Nordland
fylkeskommune vil her bemerke at det er en rekke kjente automatisk fredete kulturminner
19

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

langs og inntil dagens E10-trasé. Flere av disse er allerede berørt av eksisterende veg. Etter
fylkeskommunens vurdering er derfor konklusjonen fra KVU feilaktig. Det forutsettes at det
videre arbeidet med konsekvensutredningene må inkludere resultatene fra
fylkeskommunens § 9-registreringer som vil finne sted i 2015 og kanskje dels i 2016. Det
anbefales at nyere tids kulturminner tas med i planprogrammene for
detaljreguleringsplanene, og at det i den forbindelse inngår at det skal gjøres en registrering
av nyere tids kulturminner. Usikkerheten om landhevingskurvene for området medfører
utvidete undersøkelsesområder.
o

Sortlandbrua – Sigerfjordtunellen: Med bakgrunn i flere løsfunn langs eksisterende
trasé og nærheten til Sortlandsundet sier fylkeskommunen seg enig i vurderingene
gjort i silingsrapporten og vurderer potensial for påvisning av hittil ukjente
kulturminner som høyt. Det ble ikke utført nyregistreringer i forbindelse med NIKUs
prosjekt «Fortidens minner i dagens landskap», og kunnskapsgrunnlaget er det
samme som før prosjektet ble igangsatt.

o

Kåringen – Fiskfjorden: Løsfunn fra steinalder og topografi, samt kjente lokaliteter fra
andre siden av Tjeldsundet, tilsier at hele strekningen innehar potensial for påvisning
av kulturminner fra steinbrukende perioder.

o

Kanstadbotn – Fiskfjorden og Fiskfjorden - Kongsvik: Fylkeskommunen er enig i
konklusjonene i silingsrapporten, samt at det også gjelder kulturminner fra
steinbrukende tid.

o

Kongsvik – Sæter – Hårvik: Kunnskapsgrunnlaget for strekningen er dårlig, men
basert på topografi og kjente lokaliteter rundt Tjeldsundet, vurderer
fylkeskommunen også dette området til å ha middels til høyt potensial for påvisning
av hittil ukjente lokaliteter fra steinalder. Eksisterende veg er inntil og dels i konflikt
med flere kjente automatisk fredete kulturminnelokaliteter.

o

Flyplasskrysset: Enig i vurderingene i silingsrapporten.

o

Delområde Dragvik: Dårlig kunnskapsgrunnlag. I tillegg til kulturminner fra jern- og
middelalder, vurderer fylkeskommunen også at området har middels potensial for
påvisning av hittil ukjente steinalderlokaliteter.

o

Delområde Bogen sentrum: I tillegg til kjent kunnskap (Askeladden) skal det ligge en
gårdshaug på Strand. Lokaliseringen av denne er usikker, men den skal ligge nær
Evenes Fjordhotell. Fylkeskommunen vurderer at potensialet for spor fra steinalder
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er lav til middels. Det antas at det skal finnes spor etter en krigsfangeleir i tilknytning
til aktiviteten i Bogen. Det er uklart hvor denne eventuelt var plassert. Det antas at
disse krigsminnene er av stor regional betydning.
o

Bogen-Snubba: Strekning hvor kunnskapsgrunnlaget er dårlig. Middels til høyt
potensial for påvisning av spor fra steinalderen.

-

Samferdselsfaglig: I forhold til det kollektivfaglige er Nordland fylkeskommune i denne
sammenhengen spesielt opptatt av tre forhold: Ønsker en del nye knutepunkt i tillegg til de
listet i planprogrammet. Disse fremgår, sammen med knutepunkt i Troms fylke, i vedlagte
kart. Fylkeskommunene ønsker at utfordringer knyttet til bruk av kollektive transportmidler
ved traseer utenfor bebyggelsen, drøftes i reguleringsplanarbeidet. Det er viktig at disse også
gjennomgår oppgraderinger og tilrettelegging for gang- sykkel- og kollektivtrafikk.
o

Nærings- og persontransporter: Forkorting av reise/transporttiden er kanskje den
viktigste effekten av dette prosjektet, og vil i stor grad bidra til at bo- og
arbeidsmarkedsregionene forstørres. Det er derfor av stor viktighet at det velges
traseer for ny E10, Rv 85 og Rv 83 der reisetiden forkortes i størst mulig grad.
Innkorting må vurderes i forhold til andre viktige samfunnsfunksjoner innenfor
kollektivtransport og aktiv transport, og avbøtende tiltak må utredes og
gjennomføres. Konsept K3 vil etter fylkeskommunens vurdering støtte opp under
den nye Nasjonale transportplanens mål om mer frakt av gods på bane.

Sammendrag:

Lite potensial for
interessekonflikt
Transport
Samferdsel
/kollektiv

Næring
/
reisetid

Middels potensial
for
interessekonflikt

Stort potensial for
interessekonflikt

Friluftsliv

Landskap

Kulturminner

Tjeldsund
kommune
Fiskfjord-
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Kongsvik
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Nordland fylkeskommune påpeker at det er en rekke avbøtende tiltak som kan gjennomføres, noe
som bør avklares endelig i detaljplanene (herunder samferdsel/kollektiv, friluftsliv, kulturminner,
landskap og tettsted).
De ønsker en utbygging der reisetiden forkortes i størst mulig grad, jf. fylkestingssak 47/12.
Utbygging av K3, med vei over Tjeldsundet mellom Sandtorg og Fjelldal, vil gi den korteste reisetiden,
og fylkeskommunen ønsker derfor at denne veitraseen realiseres først.
Konflikter med andre regionale interesser er sannsynligvis løsbare gjennom avbøtende tiltak.
Fylkeskommunen ser at muligheten til å sikre regionale interesser kan skje gjennom dialog.
Fylkeskommunen ønsker derfor å delta aktivt i planprosessen.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Fylkestingssak 47/12:
1.

SVV følger prosjektbestilling som følge av regjeringens behandling av KVU i 2013.

2. SVV følger prosjektbestilling som følge av regjeringens behandling av KVU i 2013.
3. SVV har stort fokus på trafikksikkerhet og gang- og sykkel i prosjektet, plan for bygging av GS
veger i reguleringsplanarbeid.
4. Tas til etterretning.
Regionale føringer og forslag til kunnskapsgrunnlag tas til etterretning. Det er sendt ut forespørsel fra
prosjektet til Nordland fylkeskommune om landskaps- og friluftkartlegging. Prosjektet er kjent med ny
forskrift om konsekvensutredning.
Der vegen legges om slik at den går utenfor tettsteder vil det utføres en KU i reguleringsplan.
Når det gjelder konsept 3, forholder SVV seg til prosjektbestillingen, hvor planleggingen av K3 skal
begynne når K2 er ferdig planlagt. Det vil derfor kun bli gjennomført kulturminneundersøkelser etter
§ 9 (KML) i forbindelse med K2 i 2015.
Prosjektet ønsker tett samarbeid med fylkeskommunene for plassering og utforming av
kollektivknutepunkt når traseene er vedtatt, og arbeidet med reguleringsplanene er kommet i gang.
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Øvrige merknader tas til etterretning.

Norges – vassdrags og energidirektorat (NVE)
NVE viser til mottatt planprogram og silingsrapport.
Ved utvidelse eller omlegging av eksisterende veg som ligger i nærheten av vassdrag, elver og vatn,
anbefaler NVE at utvidelser skjer bort fra vassdrag. Det må tas hensyn til vassdragsmiljø inkludert til
fisk i planarbeidet. Kantsonen langs vassdrag er gitt særskilt beskyttelse i vannressursloven § 11. Det
er naturlig at bestemmelsen ligger til grunn for planleggingen. Heggedalselva i Kanstadbotn,
Kvitforsvassdraget og Laksåga i Skånland/Evenes er vassdrag som er omfattet av vassdragsvern.
Vassdragsvernet gjelder vatn, elver og bekker i det enkelte nedbørfelt. Det er utarbeidet rikspolitiske
retningslinjer for verna vassdrag som skal legges til grunn i planarbeidet. I planarbeidet må det
synliggjøres at det ikke fremmes traséalternativer som er til skade for allmenne interesser og
vassdragets verneverdier i nevnte vassdrag. NVE forutsetter at dette blir ivaretatt ved gjennomføring
av planprogrammet.
NVE Atlas viser aktsomhetskartene for skred. Disse gjelder potensiell fare for snøskred, steinsprang
og jord-/flomskred. NVE besitter også aktsomhetskart for flom. Flom- og skredfare vil bli utredet, noe
som fremgår av planprogrammet.
I følge planprogrammet vil grunnforholdene bli utredet. NVE minner om at ved nybygging eller
utvidelse av vei hvor det er funnet kvikkleire, skal kvikkleiresonen avgrenses og områdestabilitet
vurderes. Dette gjelder for tiltak i tiltakskategori K2 – K4. I den sammenheng viser vi til vår veileder
nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».
NVE Atlas viser også en oversikt over kraftledninger i sentral- og regionalnettet. I tillegg har
områdekonsesjonærene oversikt over det lokale nettet – distribusjonsnettet. For å få oversikt over
det lokale nettet ber vi om at SVV kontakter Vesterålskraft Nett AS, Hålogaland Kraft AS og Evenes
Kraftforsyning A/S. Det synes som om flere av traséene som foreslås utredet kan komme i konflikt
med eksisterende kraftledninger. Vi antar at vegplanleggingen vil være enklere dersom vegtraséen
kun krysser kraftledningtraséen fremfor parallelføring av vei- og kraftledningstrasé.
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Omfang og lokalisering av massetak og deponiområder er ikke avklarte. Det er følgelig ikke redegjort
for eventuelle virkninger slike kan ha for vassdrag, vassdragsmiljø samt skredfare inkludert
grunnforhold. Også midlertidige tiltak i byggefasen må utredes og kartfestes.
Det er vanskelig å vurdere konsekvenser for vassdrag ut fra mottatte kart. NVE har ikke vektlagt
potensiell skredfare i vår rangering av alternativene. Dette er noe som vil bli utredet. NVE har forsøkt
å vektlegge hensyn til vassdrag og vassdragsmiljø, antatt grunnforhold, antatt konflikt med
kraftledninger osv. Nærmere undersøkelser vil gi ny informasjon som vil kunne innebære at vi ser
noe annerledes på alternativene. For oppsummering vises til tabell under:

Foretrukket

Ingen merknad

Delkart 1

Alt 1 – eks

Delkart 2

Alt 1 – eks, Alt
2.1, Alt 2.2, Alt
2.3 og Alt 2.4

Delkart 3.1

Alt 1 – eks, Alt
Djupfesthamn

Ikke anbefalt

Alt 3.1, Alt 3.2,
Alt 3.3, Alt 3.4 og
Alt 3.5

Delkart 3.2

Alt LN (tunnel)

Alt 1 – eks

Delkart 4.1

Alt 2 dersom Alt
LN velges

Alt 1 – eks, diverse Alt 3, Alt 3.1, Alt
tunnelalternativer
3.2, Alt 3.3, Alt
mot Kongsvik
3.4 og Alt 4

Delkart 4.2

Alle, men noen
kan være
skredutsatte og
noen komme i
konflikt med
kraftledninger

Delkart 5.1

Alt 1 – eks, Alt
2.1, Alt 2.2, Alt
2.3 og Alt 2.4

Delkart 5.2

Alle

Delkart 5.3

Alt 1 – eks, Alt 2,
Alt 3.1, Alt 3.2,
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Alt 2 og Alt 3

Alt 3 og Alt 4. Alt
2 avhengig av
virkning for
vassdrag

Alt 3.5 og Alt 4
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Alt 3.3 og Alt 3.4

Delkart 6

Alle

Delkart 7.1

Alt 1 – eks, Alt 2
men uklart om det
får konsekvens for
Laksåga

Delkart 7.2

Alt 1 – eks

Delkart 7.3
Delkart 7.4

Alt 2

Alt 3

Alt 1 – eks, Alt 2
Alt 1 – eks, Alt
WR tunnel med en
noe endret
kurvatur som
bindes sammen
med Alternativ 1.

Alt 2.7

Alternativ 2, Alt
2.1, Alt 2.2, Alt
2.3, Alt 2.4, Alt
2.5, Alt 2.6, Alt
2.8 og Alt 2.9

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. NVEs anbefalinger samsvarer med prosjektets anbefalinger av trase, med unntak
av delkart 4.1 Tjeldsund kommune alternativ 3, samt muligens alternativ 2 i delkart 5.1 Harstad
kommune. SVV vil imidlertid gjøre konsekvensutredninger på blant annet naturmangfold i et bredt
undersøkelsesområde på valgt trase, for å kunne optimalisere traseen ut fra en veglinje som vil gi
minst mulig konsekvenser. Eventuelle konflikter vil kunne løses i reguleringsplanarbeidet i form av
avbøtende tiltak.

Sametinget
Sametinget er i loven pålagt plikten i å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning for
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets planveileder konkretiserer
hensyn som bør tas i planlegginga for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og
samfunnsliv. Sametinget er delegert ansvar forvaltningsansvar for samiske kulturminner, i tillegg til at
vi uttaler vi oss om hensynet til samiske interesser i plansammenheng.
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Merknader til planprogrammet
Konsultasjoner med reinbeitedistrikt og Sametinget, under punkt 3.3
Sametinget ser et behov for en større utdyping av hva konsultasjonsplikten mellom staten og
Sametinget innebærer, i tillegg til å konkretisere konsultasjonsplikten ovenfor reinbeitedistriktene i
stører grad i planprogrammet. Hele teksten under dette punktet på s. 14 og 15 strykes og byttes ut
med følgende:
Prosjekter skal følge Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.
Konsultasjonene skal foregå i god tro og med målsetning om å oppnå enighet.
Statens forpliktelser til å konsultere ligger i ILO-konvensjon nr. 169 FNs konvensjon om sivile og
politiske rettigheter av 1966 (SP) og FNs urfolkserklæring av 2007 (urfolkserklæringa). Når det
oppstår usikkerhet med hensyn til hvordan konsultasjonsavtalen blir praktisert eller skal praktiseres,
er det derfor alltid grunn til å se tilbake til hva som ligger i de internasjonale forpliktelsene.
Det er gjennomført innledende konsultasjoner med Sametinget 5.12.2012 og 28.11.2014. I tillegg har
Sametinget fått tilsendt planprogrammet med mulighet for innspill før det blir lagt ut på høring. Vi vil
i samarbeid med Sametinget avtale hvordan den videre konsultasjon i planarbeidet skal forløpe.
Sentrale stadier i utrednings- og beslutningsprosessen som det skal søkes konsultert enighet om er
knyttet til endelig fastsetting av planprogram, vurdering av om KU for reindrift er faglig tilstrekkelig,
behov for KU på detaljreguleringsnivå, valg av alternativ for videre reguleringsplanlegging og forslag
til fastsetting av reguleringsplan.
Vi skal konsultere reinbeitedistriktene om beslutningsgrunnlag og beslutninger med målsetting om å
oppnå enighet. For reinbeitedistriktene kan det by på kapasitetsmessige utfordringer å i tilstrekkelig
grad delta i en slik konsultasjonsprosess. I samarbeid med reinbeitedistriktene vil vi avtale og legge
en plan for hvordan deres kapasitet kan ivaretas for å oppnå reelle konsultasjoner.
5.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Under punkt 5.1 s. 20 ser Sametinget et behov for å synliggjøre reindriftsnæringa, her bør det tilføyes
et eget punkt som lyder slik (hentet fra Forventninger til regional og kommunal planlegging, 2011):
Reindriftens interesser og behov synliggjøres og ivaretas på en helhetlig måte i arealplanleggingen.
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5.5 Konseptvalgutredning
Sametinget vil bemerke dette i henhold til konseptutvalgsutredninga og legge inn følgende tekst
under punkt 5.5 s. 21:
Utredninger av kulturminne og reindriftsfaglige spørsmål kan gjøres av departementet som ledd i
konsekvensutredninger og planlegging etter plan- og bygningsloven, etter at regjeringen har tatt
stilling til det overordnede konseptvalget. Sametingets og reinbeitedistriktenes synspunkter vil inngå
i beslutningsgrunnlaget som legges frem for regjeringen.
6.0 Utredningstema og problemstillinger
Sametinget ser behov for en mer generell eller overordna ordlyd med hensyn til reindrift og samiske
kulturminner, og foreslår følgende tilføyelse på side 24:
På deler av strekningen vil det være konflikter knyttet til reindrift, kulturminner og naturmiljø. Langs
strekningen finner man kjerneområder for reindriftsnæringen med sentrale vårbeiter,
kalvingsområder og flyttveier. Det er for øvrig potensial for funn av kulturminner fra samisk bruk og
bosetting langs hele traseen. Derfor bør konsekvensutredningen for samiske kulturminner og
kulturmiljø, samt konsekvensutredning for reindrift, omfatte tiltaket som helhet.
6.4 Ikke –prissatte konsekvenser
I andre kapittel under Naturmangfold, s. 33 i planprogrammet bør denne setningen legges til
avslutningsvis: I denne sammenhengen skal det også legges vekt på kunnskap som er basert på
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder samisk bruk.
Side 35 i planprogammet om reindrift ser Sametinget behov for at følgende tekst tillegges:
Dr. Christian Nellemann er engasjert som konsulent og skal foreta en reindriftsfaglig
konsekvensutredning for reinbeitedistriktene Kanstadfjord/Vestre Hinnøy, Kongsvikdalen og
Grovfjord av foreslåtte veiutbygging gitt i Konseptvalgutredning (KVU) E10/rv.85/rv.83 Evenes –
Harstad – Sortland.
Utredningen gir et grunnlag for å sikre at reindriftsnæringens interesser blir ivaretatt. I oppdraget
skal det vurderes hvorvidt samlede effekter av tidligere og planlagte planer og tiltak innenfor hvert
reinbeitedistrikt gir tilstrekkelig mulighet til fortsatt bruk av områdene til reindrift, herunder
beiteland alle årstider, flytteleier, kalvingsland, arealer til gjerder, anlegg mm, samt vurderinger av
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mulige avbøtende tiltak. Dette omfatter ikke bare reindriftens kår som primærnæring i områdene,
men også som kulturbærer for den samiske kulturen.
Merknad til planprogrammet s. 34 om konfliktpotensiale i forhold til kulturminner
I KVU fra 2012 vurderes konsekvensen av vegprosjektet som ingen eller liten for kulturmiljø, jf.
planprogrammet s. 34. Det hevdes videre at: ”Konsept 2 er ikke i konflikt med kjente kulturminner,
men det er potensiale for hittil ukjente norske og samiske kulturminner.
Vi viser til at det foreløpig ikke er gjennomført § 9-undersøkelser og konsekvensutredning. Det
framgår av silingsrapporten at det faktisk er et konfliktpotensiale i forhold til kulturminner. Dette ble
påpekt av Sametinget i konsultasjoner allerede i 5.12.2012, i forbindelse med KVU. Vi ber derfor om
at setningen tas ut av planprogrammet og at følgende tas inn på side 34 under kulturmiljø:
Konfliktpotensialet i forhold til samiske kulturminner og kulturmiljø er utilstrekkelig utredet for de
aktuelle vegstrekningene og traséene. Det er derfor behov for § 9-undersøkelser etter
kulturminneloven og KU for samiske kulturminner og kulturmiljø for tiltaket for helhet
Merknader til silingsrapporten- reindrift
Silingsrapporten bør sikre flere alternative veitraseer, for å unngå konfliktområder i forhold til
reindrifta langs traseen. Det bør foretas en helhetlig reindriftsfaglig vurdering som skal ligge til grunn
for videre valg av alternative traseer og som skal sikre det samiske naturgrunnlaget for
næringsutøvelse (jf. Pbl.§ 3-1). Konsekvensutredninga bør foretas både på siida og distriktsnivå for å
få et helhetlig bilde av de faktiske samla konsekvenser for reindrifta langs den planlagte
veistrekningen.
Merknader til silingsrapporten – samiske kulturminner
Sametinget fikk i brev av 12.12.2014 en bestilling fra vegvesenet på kulturminnefaglige
undersøkelser/§ 9-undersøkelser etter kulturminneloven. Silingsrapporten vi mottok i lag med
bestillingen var i hovedsak den samme som den aktuelle (av 22.01.2015). Vi viser derfor også til våre
kulturminnefaglige merknader i brev av 30.01.2015.
Silingsrapporten er delt inn i ulike geografiske delområder (vegstrekninger). Under hvert område blir
landskap, naturmiljø, kulturmiljø og vegteknologi vurdert. Dette munner ut i en anbefaling fra
vegvesenets side på videre trasévalg.
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Vi vil først bemerke at rapporten gir en nyttig oversikt og at den framstår som et godt arbeidsverktøy
og utgangspunkt.
Vi har ingen merknader til de vurderingene vegvesenet har gjort så langt når det gjelder trasévalg. I
vår prosjektering av § 9-undersøkelsene/feltarbeidet har vi følgelig valgt å forholde oss til de
traséene vegvesenet anbefaler videre utredet i silingsrapporten.
Vi vil understreke viktigheten av at man beholder noen alternative traseer for mulighet for å tilpasse
planen i tilfelle konflikt med kulturminner og kulturmiljø (jamfør KU- forskriften av 01.01.2015, §7).
Under avsnittet ”silingskriterier” på s. 13 står det at det er gjort et forarbeid på ikke-prissatte
konsekvenser hvor grunnlaget er befaringer og registreringer. Sametinget har kontakten med
vegvesenet fått inntrykk av at opplysningene primært er hentet fra Riksantikvarens sentrale
kulturminnedatabase Askeladden (http://askeladden.ra.no).
Utover å påvise evt. konflikt med kjente, registrerte kulturminner, gir rapporten en vurdering av
kunnskapsgrunnlaget (godt eller dårlig), potensialet for å finne hittil ukjente kulturminner samt
behovet for videre utredning. Under delområde Bømark Rv85, s. 85 står det for eksempel at ”Det er
kjente samiske kulturminner i området. Ettersom kunnskapsgrunnlaget vurderes som dårlig, vil vi
igangsette nødvendig kartlegging i avtale med Sametinget”.
Det er Sametingets ansvar som forvaltningsinstans for samiske kulturminner og kulturmiljø å vurdere
behovene i forhold til KU og § 9-undersøkelser etter kulturminneloven. I vår vurdering av prosjektet
legger vi til grunn at det planlegges omfattende tiltak i områder med kjente samiske kulturminner og
kulturmiljø. Flere områder har også stort potensial for funn av hittil ikke registrerte samiske
kulturminner. Prosjektet medfører både behov for kontrollregistrering av kjente kulturminner, samt
nyregistrering i områder som er utilstrekkelig undersøkt. Vi gjør her oppmerksom på at samiske
kulturminner har vært underrapportert i eldre registreringsarbeid grunnet manglende kjennskap til
samisk arkeologi og historie. Vi har i dag et helt annet kunnskapsgrunnlag, og dette medfører gjerne
at kulturminner blir omdefinert i felt både når det gjelder etnisk/kulturell tilknytning og funksjon.
Problemstillingen er relevant i hele Sápmi, men gjelder ikke minst for de flerkulturelle kystområdene
i Sør-Troms og Nordre Nordland hvor vi nå planlegger undersøkelser. Det som i dag er registrert som
samiske kulturminner i databasene, kan representere en mindre del av det som rent faktisk er
registrert av samiske kulturminner i områdene. Oppsummert kan vi si at vi har utilstrekkelig oversikt
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over konfliktpotensialet og at det er behov for § 9-undersøkelser av hele vegstrekningen og av
samtlige anbefalte traséer i silingsrapporten.
Undersøkelsene vil også måtte omfatte samisk bygningsvern, som ikke er omtalt i silingsrapporten.
For samiske bygninger er fredningsgrensen 100 år, jf. kml. § 4. Følgende områder vurderes å ha størst
potensiale for automatisk fredete samiske bygninger:
- strekningen Snubba - Boltåskrysset (det er allerede registrert noen automatisk fredete bygninger i
nærheten av Boltåskrysset)
- Leikvikfjellet ved brufestet Tjeldsund bru
- strekningen Gullesfjordbotn – Sigerfjordtunnelen
- Kongsvik
- Fiskfjord
- Kanstadbotn
Dette er imidlertid ingen uttømmende oversikt og det vil sannsynligvis bli gjort undersøkelser i andre
områder.
Ytterligere merknad om konfliktpotensialet i forhold til samiske kulturminner og bygninger og
behovet for KU
KU må samordnes med § 9-undersøkelsene, dvs. den må bygge på resultatet fra feltarbeidet. Dette
må med i planprogrammet under fremgangsmåter eller metoder som skal benyttes i utredningene
for å fremskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap, jf. forskrift om konsekvensutredninger
av 01.01.2015 § 5. Av forskriftens § 7 framgår det tydelig at slik kunnskap ikke kun består i
eksisterende kunnskap: ”Der hvor slik kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i
nødvendig grad innhentes ny kunnskap.”
Samordningen av § 9-undersøkelsene og KU henger altså sammen med at utredningen skal være
beslutningsrelevant (jf. forskriftens §§ 1 og 5). Når det gjelder vegprosjektet, er utredningene og
undersøkelsene nødvendige for å kunne vurdere de beste løsningene hva angår trasévalg og
avbøtende tiltak. Vi har på nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Vi kjenner til
konfliktpotensiale i forhold til registrerte kulturminner langs vegtraséene. I løpet av feltsesongen kan
vi imidlertid finne mange hittil ukjente kulturminner, både langs eksisterende og nye vegtraséer. Vi
kan ikke på forhånd vurdere verdien av dem opp mot hverandre.
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For temaet samiske kulturminner og kulturmiljø må konsekvensutredningen omfatte:
•

Automatisk fredete kulturminner og kulturmiljø, inkl. aut. fredete bygninger

•

Verneverdige kulturminner og kulturmiljø

•

Beskrivelse, kartfesting og verdivurdering av de enkelte kulturminnene og kulturmiljøene.

•

Konsekvensene av aktuelle trasévalg og planløsninger beskrives og vurderes både for hvert
enkelt kulturminne og for samlede kulturmiljø. Vurderingen skal både omfatte kulturminner
og kulturmiljø som kan bli direkte og indirekte berørt av tiltaket.

Konsekvensutredningen må videre være i henhold til de generelle bestemmelser i forskriftens § 7:
•

Konsekvensutredningen skal redegjøre for vurderte alternativer, og i nødvendig grad omfatte
utredning av relevante og realistiske alternativer, herunder alternativ lokalisering. Anbefalt
alternativ skal begrunnes.

•

Det skal redegjøres for undersøkelser eller tiltak som kan iverksettes for å tilpasse planen til
omgivelsene, for å avbøte skader eller ulemper og for å overvåke og klargjøre faktiske
virkninger av planen.

Videre er det i utredningsarbeidet viktig at vegvesenet benytter seg av en institusjon/ konsulent med
nødvendig faglig kompetanse i samisk arkeologi og kulturhistorie, jf. forskriftens § 7. Om en slik
kompetanse ikke benyttes, og Sametinget avdekker at utredningsprogrammet ikke er fulgt opp på
vesentlige punkter, vil Sametinget kunne be om tilleggsutredninger før utredningsplikten kan sies å
være oppfylt.

Oppsummering
Vegprosjektet E10 Hålogalandsveien er vedtatt som statlig plan. Konsultasjonsplikten skal ivareta
Sametingets mulighet for å oppnå enighet gjennom full informasjon på alle stadier i saken. I tillegg
har reinbeitedistriktene en selvstendig rett til å konsulteres. Statens konsultasjonsplikt ovenfor
reinbeitedistriktene skal bidra til en reell mulighet til informert samtykke og enighet for distriktene,
hvor representanter fra næringa har mulighet for å møte på konsultasjoner. Konsultasjoner er svært
viktig å avholde ved eventuelle konflikter med samiske interesser som kulturminner og reindrift.
Dialogen mellom Sametinget og Statens Vegvesen bør, som hittil, være åpen og basert på gjensidig
informasjon.
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Sametinget ser det som vesentlig at reindriftas mulighet for en bærekraftig reindrift sikres gjennom
planarbeidet. Vi ser det som avgjørende at de samla konsekvensene eller belastningen for reindrifta
vurderes både på siidanivå og distriktsnivå. Samtidig må konsekvensutredningene for reindrift og
samiske kulturminner løftes til å gjelde planen som helhet.
For å sikre reindrift og samiske kulturminner i det videre planarbeidet bør det åpnes for regulere inn
flere alternative veitraseer (jf. forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015, § 7). Reduksjon av
alternative traseer vil kunne være uheldig, særlig i områder med potensial for konflikt. Om anbefalte
traseer ikke utredes i det videre planarbeidet, ligger det til rette for at det må konsulteres i større
omfang med Sametinget og reinbeitedistriktene.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Punkt 3.3 i planprogrammet: forslag til endringer tas ikke til følge. Opprinnelig tekst er tilstrekkelig
for å beskrive hvordan SVV vil gjennomføre planarbeidet i forhold til konsultasjonsplikten mellom
staten og Sametinget, slik intensjonen med et planprogram er etter PBL § 4-1.
5.5 Konseptvalgutredning: forslag til endringer tas ikke til følge. Kapittelet beskriver kun konseptvalg
vedtatt av regjeringen.
6.0 tas til følge på side 35 og i oversikt for behov for KU i egen tabell vedlagt planprogrammet.
6.4 tas til følge.
Merknad til side 34: Tas til følge.
Merknad til silingsrapport reindrift: Tas delvis til følge. Det er utarbeidet en KU reindrift som ligger til
grunn for valg av en trase som innstilles som anbefalt i fastsettelse av planprogram. Det vil vurderes i
planprogram for reguleringsplan for valgt trase om det er ytterligere behov for KU reindrift.
Merknader til silingsrapport – samiske kulturminner: Det er inngått avtale med Sametinget om
undersøkelser etter § 9 i KML.
Behov for KU: Det vises til tabell over videre behov for KU, vedlagt planprogrammet.
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Kystverket Nordland
Kystverket Nordland har ingen merknader til konsept 2. De har imidlertid innledende innspill til
konsept 3 – 12 km undersjøisk tunell eller bru med veg i dagen over Tjeldsundet. Kystverket stiller
seg bak Statens vegvesens anbefaling med undersjøisk tunell. Kystverket Nordland vil gi nytt innspill
når Konsept 3 legges ut på offentlig ettersyn.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering.

34

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

3.3 Merknader fra kommunene

Sortland kommune
Sortland kommune er glad for at arbeidet med Hålogalandsvegen er kommet godt i gang og gir sin
fulle tilslutning til det arbeidet som pågår. Formannskapet sluttet seg til administrasjonens innspill på
utlagt planprogram for Hålogalandsvegen den 19. februar. Kommunen har følgende innspill:
1. Medvirkning: Forutsetter at planprogrammet er sendt til alle offentlige organer, private
organisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget, slik at disse får mulighet til å
uttale seg (slik at prosessen ikke stopper opp på et senere tidspunkt), ref . plan- og
bygningsloven § 5-2, første ledd. Bør også beskrives hvordan lokale høringsinstanser får bidra
i prosessen. Minner for øvrig om at det på sommeren er lengre mellom de politiske møtene,
og at høringsfristen da minimum bør være 8-12 uker, i motsetning til 8 uker eller på året (for
å sikre politisk medvirkning).
2. Trasevalg: Administrasjonen ønsker at forkastet trase (tunell fra Langvatn til Løbergsbukta)
tas inn i planarbeidet igjen, ettersom alternativet vil korte ned reisetiden med minst 1/3 for
strekningen. Naturinngrep må veies opp mot hverandre.
3. Vegstandard: Viktig å få en sikker og fremtidsrettet veg, med hastighet over 80 km/t og H3
standard.
4. Kryss: I Sortland kommune bør følgende kryss gis spesiell oppmerksomhet (utforming og
kanalisering):
a. Kryss Sigerfjordvegen øst og vest
b. Kryss RV85/FV82 Strand (østsiden av Sortlandsbrua)
c. Kryss RV85/FV82/FV820 Sortlandssiden av Sortlandbrua (vest)
5. Sortland kommunes planer (retting i henhold til tabell under 5.6 i planprogrammet): Gjelder
«Kommunedelplan for de spredtbebygde områdene 2005-2017» som står oppført to ganger.
Bør bare nevnes en gang og at den er under revidering. «Kommunedelplan for Sortland
tettsted (1997-2008) er også under revidering og erstattet av ny kommunedelplan:
«Byplanen».
Sortland kommune sendte i etterkant av møtet med Politisk referansegruppe, den 23.03.15,
innspill på innstilling av trasevalg. Kommunen påpekte her viktigheten av trafikksikkerhet og god
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vegstandard langs hele strekningen, gode kryssløsninger, kollektivknutepunkt, rasteplasser,
forbikjøringsfelt, og god sammenbinding mellom konsept 2 og konsept 3.

Kommentar fra Statens vegvesen:
1. Menes ivaretatt. Planprogram ble sendt ut på høring til berørte instanser jf plan- og
bygningsloven § 5-2, første ledd. Planprogrammet beskriver medvirkning, også i forhold til
involvering av de 7 berørte kommunene, folkemøter og bruk av politisk styringsgruppe.
Reguleringsplanarbeidet vil ha samme standard på medvirkning og involvere enda mer lokalt.
2. Tas ikke til følge. Tunellalternativene vil forstyrre naturmiljø, kulturmiljø, friluftsliv og
reinbeite. Tunellalternativene blir i tillegg betydelig dyrere, og kan ikke forsvares ut fra
måloppnåelsen i prosjektet.
3. Menes ivaretatt. Prosjektet måloppnåelse er en sikker og fremtidsrettet veg. Viser til
standardbeskrivelser i planprogrammet, side 19, samt i silingsrapporten, side 4-8.
4. Utforming av kryss på begge sider av Sortland bru og kryss Sigerfjordvegen øst vest tas i
reguleringsplanene for strekningene.
5. Tas til følge. Tabell under pkt. 5.6 i planprogrammet rettes.
Sortland kommunes innspill til innstilt trasevalg: tas til etterretning. Alle punkter vil være tema i
reguleringsplanarbeidet. SVV vil på enkelte av strekningene sette av en bred korridor for undersøkelse
og konsekvensutredning, for å kunne justere traseen dersom det avdekkes konflikter som gjør dette
nødvendig.

Kvæfjord kommune
Kommunestyret vil støtte opp om planprogrammet med silingsrapport, gitt at følgende forhold av
særlig betydning for Kvæfjord kommune blir nærmere vurdert i det videre planarbeidet:
1. Det mest sannsynlige trasealternativ 2.1 gjennom Langvassbukt representerer en nødvendig
forbedring av eksisterende kryssløsning. Det må legges til grunn at dette alternativet sikres
med vegbelysning og fortau.
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2. Ved realisering av tunellalternativ fra Våtvoll mot Løbergsbukt etter trasealternativ 2.3, må
det i tillegg til konsekvensutredning for hjortefarmen også vurderes avbøtende tiltak for å
trygge vannforsyningen til det nedenforliggende Våtvollområdet.
3. Nedklassifisering av nåværende veg gjennom Våtvoll må skje med grunnlag i at denne holder
akseptabel teknisk standard, i tråd med veglovens forutsetninger.
4. Silingsrapporten angir en vegstandard som går langt ut over dagens nivå i regionen.
Hålogalandsvegen må isolert antas å representere et betydelig bidrag til økt trafikksikkerhet.
Med bedre veger følger dog endret kjøreatferd, dette tilsier i seg selv også behov for å
vurdere utbedringstiltak på tilførselsveger for eksempel FV83 Flesnes-Langvassbukt og FV14
Straumen-Sørvik. Selv om dette ligger utenfor prosjektrammene, ber kommunestyret om at
slike utbedringstiltak ut fra et trafikksikkerhetsaspekt gis en særlig vurdering i det videre
prosjektarbeidet.
5. Planprogrammets delkart 2 for Kvæfjord kommune, angir feil kilometerlengde.
6. Kommunen viser til 6 kommunale reguleringsplaner som kan få betydning for endelig valg av
alternativer i Kvæfjord.
Oppsummert er det særlig gang- og sykkelvegen i Langvassbukt, nedslagsfeltet for vannforsyningen
til Våtvollsområdet og hjortefarmen på Våtvoll som kan bli berørt av prosjektet.

Kommentar fra Statens vegvesen:
1. Tas til orientering. Tiltak som belysning, tilrettelegging for gang/ sykkelveg etc. vil være eget
tema i videre reguleringsplanprosess.
2.

Tas til orientering. Prosjektet vil være i dialog med eier av hjortefarmen, og vurdere behov for
avbøtende tiltak under arbeidet med reguleringsplanene. Vannforsyning til Våtvollområdet
skal sikres gjennom reguleringsplanens bestemmelser.

3. Tas til orientering. Retningslinjer for tekniske krav til veg som skal omklassifiseres, jfr § 7 i
Vegloven skal følges når det gjelder dagens rv85.
4. Tas ikke til følge. Utbedringstiltak på tilførselsveger omfattes ikke av vedtatt KVU.
5. Tas til følge. Kilometerlengden på delkart 2 i planprogrammet vil rettes.
6. Tas til orientering.
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Lødingen kommune
1. Vinterstid er E10 over Bjørnfjell en flaskehals grunnet mange dager stenging eller
kolonnekjøring. Når E6 over Hamarøy er ferdig oppgradert, og tunellen gjennom Ternfjellet
er ferdig bygd, vil det åpne seg en ny Øst-vest forbindelse som ikke vil ha de samme
værmessige utfordringene som Bjørnfjell. En raskere adgang til Nordlandsbanen vil også
være et resultat av oppgraderingen av E6. Dette vil medføre at flyten av gods fra Lofoten,
Vesterålen og Sør-Troms i større grad flyttes over mot E6 via Lødingen-Bognes, framfor E10.
Lødingen kommune ønsker at man tar dette med i betraktningene når den nye vegtraseen
skal planlegges og dimensjoneres.
2. Viser til at tunell fra Fiskefjord til Kanstadbotn vil bli ca 10 km lang, og at strekningen fra
Lødingen til Lofoten eller Vesterålen gjennom denne tunellen vil bli 14 km lengre enn over
Kåringen. Antar derfor at Kåringen fortsatt vil bli foretrukket trase for ferdsel mellom
Lødingen og Lofoten/Vesterålen. Ønsker med bakgrunn i dette tunell også fra Kanstad til
Kåringen (Kåringsfjellet), 3 km (3/4 milliard i besparelse kontra Fiskfjorden-Kanstad).
3. Ønsker videre at vegen legges utenom tettbebygde strøk på strekningen, slik at fartsgrense
på 90 km/t kan gjennomføres.
4. Ønsker at man ser på kollektivforbindelser til Lødingen (buss til befolkning og fergeleie).
5. Kanstadbotn: Ønsker at vegen legges lengst mulig unna bebyggelse, og at man blir omforent
med reindrifta angående flytting av rein i området. Ønsker parkeringsplass og rasteplass på
Kanstadfjordeidet.
6. Kåringen-Fiskefjord: Krav at strekningen får samme standard som E10/RV85 grunnet stor
tungtrafikk og høy ulykkesstatistikk. Støtter utretting i Djupfesthavn. Ber om at denne
strekningen blir tatt først i byggeperioden.
7. Kåringen: Ønsker at vegen/tunellen opprettholdes som riksveg under statlig ansvar. Dersom
vegen blir omklassifisert til fylkesveg, ber kommunen om at arbeidet blir ferdigstilt før vegen
overlates til Fylkeskommunen.
8. Kommunen påpeker også viktigheten/nødvendigheten av sikkerhet og beredskap i tuneller,
og ønsker dette ivaretatt også i planleggingsfasen. Må etableres kompetent beredskap på
brann og havari, med kort respons- og utrykningstid til mulige ulykkessteder. Kan være
hensiktsmessig med tilrettelagt helikopterlandingsplass for ambulansehelikopter fra Evenes
sentralt i det nye vegsystemet.
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Kommentar fra Statens vegvesen:
1. Tas til ikke til følge. SVV forholder seg til prosjektbestillingen. Regjeringen har vedtatt konsept
2 med tunell fra Fiskfjord til Kanstadbotn, og en omgjøring krever ny KVU prosess og vedtak
fra Regjeringen.
2. Tas til ikke til følge. SVV forholder seg til prosjektbestillingen. Regjeringen har vedtatt konsept
2 med tunell fra Fiskfjord til Kanstadbotn, og en omgjøring krever ny KVU prosess og vedtak
fra Regjeringen.
3. Tas til følge, innkorting av reisetid er et overordnet prosjektmål.
4. Tas ikke til følge. SVV samarbeider med fylkeskommunene i forhold til lokalisering av
trafikknutepunkt, men fylkeskommunene er ansvarlig for kollektivtrafikk.
5. Tas til etterretning. Tilrettelegging og plassering av parkeringsplass og rasteplass vil følges
opp i reguleringsplanarbeidet.
6. Tas ikke til følge. Strekningen har forholdsvis lav ulykkesstatistikk; 0,11 (10 ulykker på 10 år).
Vi vet ikke prioriteringen for handlingsprogram til NTP og hvilke strekninger som prioriteres
utbygd først.
7. Tas ikke til følge. Vegen vil bli omklassifisert til fylkesveg og SVV vil følge kriterier for
overføring fra riksveg til fylkesveg.
8. Tas ikke til følge. SVV kan tilrettelegge areal, men Lødingen kommune kan i forbindelse med
eventuell helikopterlandingsplass kontakte UNN.

Tjeldsund kommune
Tjeldsund kommune har behandlet forslag til planprogram for Hålogalandsvegen, og vedtar følgende:
1. Kommunen støtter anbefalingene i silingsrapporten ift videre utredning av flere alternativ på
strekningen Fiskfjord- Kongsvik-Ulvik-Sæter-Hårvik. Må få utredet konsekvensene for de ulike
alternativene før endelig trase besluttes.
2. Viktige forhold: trafikksikkerhet for myke trafikanter gjennom hele strekningen,
støyskjerming, gode tilførselsveger til samtlige bygder, tilrettelegging for adkomst til friluftsog rekreasjonsområder (ref. kommunens løypenett), skjerming av sykkelskolen ved en evt
øvre trase, midtskillere, trafikksikre rasteplasser.
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3. Tuneller må utformes med hensyn på sikring av trafikanter og redningspersonell. Må
planlegges i forhold til tryggeste og korteste rømningsveg for trafikanter og adkomst for
redningspersonell. Anbefaler innsats fra Kongsvik-Fiskfjord, men må utredes nærmere.
Tilfluktsrom i den lengste tunellen, samband og tilgang til slokkevann.
Helikopterlandingsplass i Fiskfjorden.
4. Jordbruk: Det må legges til rette for gode kryssforbindelser og landbruksavkjørsler for beiting
i området, og adkomst til utmarka. Må bygges bru for adkomst til Kongsvikdalen.
5. Elgproblematikk: Må ivareta problematikken med mange elgpåkjørsler i planleggingen.
6. Fremskynde prosessen med kryssing av Tjeldsundet. Viktig at trasealternativet blir nærmere
vurdert og fastsatt for en helhetlig planprosess.
Tjeldsund kommune sendte i etterkant av møtet med Politisk referansegruppe, den 23.03.15, innspill
på innstilling av trasevalg. Kommunen henstiller her SVV om at det blir utredet flere alternative
vegtraseer gjennom området Hårvik – Kongsvik – Fiskfjord. Ba også om at SVV ved tilkobling til
Konsept 3 vurderer en kryssløsning nord for Langvannet ved Evenes flyplass.

Kommentar fra Statens vegvesen:
1. Tas delvis til følge. SVV vil anbefale kun en trase for hele strekningen basert på forprosjektet
som lå til grunn for silingsrapporten, men vil i reguleringsplanarbeidet utføre undersøkelser
og konsekvensutredninger på bredt grunnlag for best mulig tilpasning av traseen.
2. Tas til etterretning, og vil bli ivaretatt i reguleringsplanene. SVV har fokus på alle temaer.
3. Tas til etterretning, og vil bli ivaretatt i reguleringsplanene. Når det gjelder
helikopterlandingsplass, kan SVV tilrettelegge areal, men Tjeldsund kommune må kontakte
UNN for dette.
4. Tas til etterretning, og vil bli ivaretatt i reguleringsplanene.
5. Tas til etterretning, og vil bli ivaretatt i reguleringsplanene.
6. Tas ikke til følge. SVV forholder seg til prosjektbestilling. Det må eventuelt komme en ny
bestilling til SVV fra Regjeringen.
Tjeldsund kommunes innspill på innstilt trase: Tas til etterretning. SVV vil i Fiskfjord og på hele
strekningen Kongsvik-Ulvik-Sæter- sette av en særdeles bred korridor og store områder som vil
undersøkes og konsekvensutredes. Dette vil gi muligheter til å justere vegtraseene dersom det
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avdekkes konflikter som gjør det nødvendig. Det vil også være behov for å utrede store områder til
deponi og rigg grunnet mange og lange tuneller. Når det gjelder påkobling til konsept 3, har SVV
foreløpig bare skissert ett mulig kryss til K3 både på Hinnøysiden (Hårvik) og på fastlandssiden
(Boltåskrysset). SVV tar imidlertid sikte på å være kommet så langt i planleggingen av K3 innen
reguleringen for K2 er ferdig, at man er sikre på at kryssløsninger for mulige traseer i K3 er ivaretatt.

Harstad kommune
1. Harstad kommune gir sin tilslutning til planprogrammet, med den rekkefølge som er foreslått
og silingsrapporten datert 22.01.2015.
2. Innspill fra grunneiere Leikvik og Vollstad må tas med i den videre vurdering av trasévalg.
3. Tilrettelegging av trasé for Tjeldsund bru – Kilbotn må anlegges slik at 90 km/t etableres.
4. Harstad kommune må i forbindelse med Hålogalandsveien sørge for at det anlegges trygge
avkjøringer både på høyre og venstre side av veien slik at det blir god adkomst til og fra
Kilkam-anlegget.
5. Kommunestyret forutsetter at det blir sammenhengende gatelys på den meget trafikkerte
strekningen mellom Harstad sentrum og Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes.

Kommentar fra Statens vegvesen:
1. Tas til orientering. Utbyggingsrekkefølgen beskrevet i KVU gjelder ikke. Prosjektet vil bli
planlagt som et helhetlig prosjekt, med vedtatte reguleringsplaner for hele konsept 2 innen
2016. Utbyggingsrekkefølgen vil bli vedtatt i forbindelse med finansiering i NTP.
2. Tas til etterretning. Refererer til merknad fra grunneiere Leikvik og Vollstad i
merknadsbehandlingen.
3. Tas ikke til følge. Statens vegvesens Håndbok N100 Veg- og gateutforming beskriver hvilken
vegstandard som skal legges til grunn ved planlegging og bygging av ny veg. Vegstandarden
angis i ulike dimensjoneringsklasser på bakgrunn av vegens funksjon, trafikkmengde (ÅDT) og
fartsgrense. Trafikkmengden i prognoseåret, her 2038, skal legges til grunn for
dimensjoneringen av vegen. For strekningen Tjeldsund bru – Kilbotn legges det opp til
vegklasse H4, som tilsier fartsgrense 80 km/t, vegbredde 10.0 m og ÅDT 4000-6000 (for
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denne strekningen er ÅDT fremskrevet 5100). For Vegklasse H5 med fartsgrense 90 km/t,
kreves ÅDT > 6000 og betydelig mindre kurvatur i forhold til H4. Det vil imidlertid legges til
rette for å oppnå best aktuelle standard og 90 km/t langs hele planområdet hvor dette er
mulig, under forutsetning av at dette ikke gir uforholdsmessige høye kostnader. Fartsgrenser
på strekningene vil imidlertid bli vurdert nærmere i reguleringsplanprosessen. Viser for øvrig
til planprogrammet, side 19, og silingsrapporten, side 4-8.
4. Tas til etterretning. Denne strekningen (vegklasse H4) vil være avkjørselsfri (ihht håndbok
N100). Det vil si at det må legges opp til samleavkjørsler med minimum 1 km avstand mellom
dem. Plassering av avkjørsler vil bli vurdert nærmere i reguleringsplanprosessen. Viser for
øvrig til merknad fra IF Kilkameratene i merknadsbehandlingen.
5. Tas til orientering. Vegklasse H4 tilsier kun punktbelysning i forbindelse med vegkryss etc.

Skånland kommune
1. Tjeldsund bru øst (fastlandssiden): Næringsliv, trafikanter, friluftsområde.
a. Adkomst FV825: Bør åpnes for ny adkomst mot nord (nytt kryss eller rundkjøring rett
etter brua)
b. Alternativ 3 (silingsrapport, s. 66): Kommunen ønsker sikre trafikale forhold fremfor
hensyn til fremtidige byggefelt.
c. Trafikknutepunkt/Kollektivtransport: Må legge til rette for trafikknutepunkt i
området (bussholdeplass/bussbyttestasjon, lukket leskur). Vurdere å etablere
gangbro/undergang over E10 til Tjeldsund Kro, også av hensyn til fremtidig byggefelt
på oversiden av vegen. Ber SVV ta hensyn til 3 stk varerør i vegen.
d. Trafikknutepunkt for turister med parkeringsmuligheter for bil/campingvogn/bobil.
Må også ivareta gående over brua. Trafikknutepunkt for yrkessjåfører/tungtrafikk.
2.
a. Kryssproblematikk E10/FV115 Djuphamn (adkomst til kommunesenteret Evenskjer
fra nord).
b. Kryssproblematikk E10 – Steinslandvegen (sikt, trafikksikkerhet).
c. Vurdere gang- og sykkelveg mellom de to overnevnte kryssene.
d. Kryss/undergang ved Elvemo (utilstrekkelig høyde og bredde som begrenser
ferdselen).
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e. Viltproblematikk (utrede og konkretisere og gjennomføre tiltak for å senke antallet
viltpåkjørsler, herunder eksempelvis med gatebelysning, vegutforming, siktsoner)
3. Annet:
a. Kommunen ønsker overskuddsmasser av stein og fresemasser/asfaltmasser til ulike
formål
b. Reguleringsplan: Ønsker at planene som utarbeides, følger kommunegrensene.
c. Evenskjer som kommunesenter: All adkomst må være intuitiv og god. Prosjektet må
ikke føre til en forringelse av tilgjengeligheten til Evenskjer fra E10.
d. Omkjøring via Evenskjer under anleggsperioden for E10, på veger som ikke er
dimensjonert for høy trafikk. Ber prosjektet håndtere dette i planprogrammet, og
kommunen stiller krav om gang- og sykkelsti fra Elvemo dersom dette blir et faktum.

Kommentar fra Statens vegvesen:
1. Tjeldsund bru øst
a. Tas ikke til følge. Adkomst FV825 ligger utenfor planområdet for prosjektet.
b. Tas ikke til følge. Alternativ 3 er forkastet på bakgrunn av svært stort og varig
terrenginngrep.
c. Tas til etterretning, tas med i den videre reguleringsplanprosessen. Det skal
tilrettelegges for kollektivknutepunkt/ utfartsparkering i området.
d. Tas til etterretning, tas med i den videre reguleringsplanprosessen.
2. Kryssproblematikk
a. Tas til etterretning. Kryssproblematikk skal ivaretas i videre
reguleringsplanprosess, og tilstrekkelige arealer skal avsettes til dette formålet.
b. Tas til etterretning. Kryssproblematikk skal ivaretas i videre
reguleringsplanprosess.
c. Tas til etterretning. Gang/ sykkelveg vil være tema i den videre
reguleringsplanprosessen.
d. Tas til etterretning. Kryssing av E10 vil vurderes i sammenheng med utredning av
kryss.
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e. Tas til etterretning. Viltproblematikk, og avbøtende tiltak skal ivaretas i den
videre reguleringsplanprosessen.
3. Annet
a. Tas til orientering. Avhending av masser vil følge gjeldende anbudsreglement.
b. Tas til etterretning. Der dette er praktisk mulig vil det søkes å la
planavgrensninger i reguleringsplanene følge kommune- og fylkesgrenser.
c. Tas til orientering. Kryssproblematikk skal ivaretas i videre
reguleringsplanprosess.
d. Tas til etterretning. Eventuell omkjøring vil behandles i reguleringsplanprosessen.
Gangs/ sykkelveg tas med i den videre planprosessen.

Evenes kommune
Kommunestyret i Evenes har enstemmig vedtatt følgende angående planprogrammet for
Hålogalandsvegen:
1. Viser til effektmål i KVU og ber om at prosjektet vektlegger innkorting av E10 mellom Snubba
og Sortland, med tilsluttede veger, og reisetid fra Evenes flyplass og Ofotbanen.
2. Anbefaler at det bygges ny veg gjennom Bogen, og at eksisterende veg nedklassifiseres til
fylkesveg og brukes til lokaltrafikk og for bussene. Må bygges vegkryss både øst og vest for
Bogen, for å sikre god adkomst.
3. For ny veg Snubba til Bogen foreslår kommunen trase 2 +2.4 med sjøfylling. Det må være
minst to åpninger/bruer i sjøfyllingen for å sikre løpet av lakseførende elv fra Strandvannet
og god adkomst til kaier og bebyggelse.
4. I Dragvik anbefales det at alternativ 2 utredes nærmere. Bør unngå å legge hovedveg nær
bebyggelsen der det kan unngås. Bør utredes en trase som er betydelig høyere og lengre enn
trase 2. Dersom det kommer i konflikt med lokale interesser, anbefales det at traseen i
Dragvikbakken legges om slik at stigningsforholdet og fremkommeligheten blir bedre. Det
bør etableres forbikjøringsfelt og omlegging og utbedring av Dragvikkrysset.
5. Sikre god adkomst til Natokaia.
6. Rassikring på strekningen må ivaretas i videre planlegging, spesielt strekningen BogenDragvik
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7. Gang- og sykkelveg fra Bogen til fremtidig kryss i Dragvik og til Forrakrysset
8. Nytt vegkryss ved Evenes flyplass/Nautå med ny adkomst til flyplassen, slik kommunen har
skissert. Må samkjøres med plan for flyplassområdet.
9. Bør utrede mulighet for gang- og sykkelveg fra Evenesmark til Steinjordkrysset med
overgang/bru for å krysse E10.
10. Legge til rette for gode kryssforbindelser og avkjørsler for landbruket for å sikre beiting i
området langs vegen.
11. Ivareta trafikksikkerhet på alle plan.
Evenes kommune sendte i etterkant av møtet med Politisk referansegruppe, den 23.03.15, innspill på
innstilling av trasevalg. Kommunen ga sin fulle tilslutning til trasevalget gjennom Evenes kommune,
men ba om at SVV ved tilkobling til Konsept 3 vurderer en kryssløsning nord for Langvannet ved
Evenes flyplass.

Kommentar fra Statens vegvesen:
1. Menes ivaretatt. Effektmål i KVU er oppfylt på E10 mellom Snubba og Sortland.
2. Tas til orientering. Vil vurderes i videre reguleringsplanprosess.
3. Tas ikke til følge. Trase 2+2.4 med sjøfylling er forkastet på bakgrunn av mange ikke-prissatte
konsekvenser, slik som blant annet flomfare, landskapsinngrep og barrierevirkning. Viser for
øvrig til NVE’s merknad i merknadsbehandlingen.
4. Tas til følge. Vil vurderes i videre reguleringsplanprosess.
5. Tas til orientering. Vil vurderes i videre reguleringsplanprosess.
6. Tas til etterretning. Rassikring vil være tema i videre reguleringsplanprosess.
7. Tas til etterretning. Gang/sykkelveg vurderes i videre reguleringsplanprosess.
8. Tas til etterretning. Vil vurderes i videre reguleringsplanprosess. SVV mener det er viktig med
et godt samarbeid med Avinor og Evenes kommune om flyplasskrysset.
9. Tas til orientering. Vil vurderes i videre reguleringsplanprosess.
10. Tas til orientering. Vil vurderes i videre reguleringsplanprosess.
11. Tas til etterretning.
Tjeldsund kommunes innspill på innstilt trase: Tas til etterretning. Når det gjelder påkobling til
konsept 3, har SVV foreløpig bare skissert ett mulig kryss til K3 både på Hinnøysiden (Hårvik) og på
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fastlandssiden (Boltåskrysset). SVV tar imidlertid sikte på å være kommet så langt i planleggingen av
K3 innen reguleringen for K2 er ferdig, at man er sikre på at kryssløsninger for mulige traseer i K3 er
ivaretatt.
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3.4 Merknader fra bedrifter og organisasjoner

Hålogaland Kraft Nett
Hålogaland Kraft (HLK) har etter energiloven områdekonsesjon i Harstad, Skånland, Tjeldsund,
Lødingen og deler av Kvæfjord kommune, noe som innebærer at de etablerer og drifter strømnettet i
disse kommunene (høyspent og lavspent fordelingsnett). De vil gjøre prosjektet oppmerksom på at
det i planprogrammet må tas høyde for at anleggene som er etablert og driftes i planområdet i dag, i
tillegg til eventuelle nye anlegg som tilkommer. De ønsker at høyspentlinjer, samt høy og lavspent
distribusjonsnett markeres som fareområde i reguleringsplanene. Nærmere informasjon om
plassering av HLKs anlegg kan fås på forespørsel.
HLK anmoder om at det i den videre planprosessen blir tatt høyde for HLKs anlegg og at prosjektet
bestreber å velge traseer som i minst mulig grad berører disse. Dersom det blir behov for å flytte på
HLKs anlegg må dette bekostes av utbygger.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Når trasevalg er besluttet og reguleringsplan er igangsatt vil SVV gjøre en grundig
kartlegging av anleggene i planområdet. Det vil komme en forespørsel om samarbeid i forbindelse
med reguleringsplanarbeidet.

Tjeldsundbrua Kro & Hotell
Tjeldsundbrua Kro og Hotell stiller seg bak SVV sin anbefaling om valg av alternativ 2 ved
Tjeldsundsbrua øst. De orienterer samtidig om at de arbeider med kartlegging av
utvidelsesmuligheter av hotellet, veikro, selskaps-og møtelokaler. Fremtidige utvidelsesmuligheter er
avhengige av gode parkeringsforhold og trygge omgivelser for trafikkavvikling og forgjengere på
parkeringsareal og tilhørende veger. De har ikke regnet på fremtidig behov for parkering. Ønsker en
samlokalisering for parkering langtransport, kollektivknutepunkt, offentlige toaletter, tømmestasjon
bobil/campingvogn, ladestasjoner for el-bil og utfartsparkering mm.
47

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Parkeringsmuligheter/rasteplasser, tilførselsveger, kollektivknutepunkt etc. vil
vurderes i reguleringsplanprosessen.

Evenes Hotell
Evenes Hotell ble etablert i 2010, og har hatt en god utvikling siden oppstarten med mer enn 30 %
økning i belegget årlig. Overskuddet for 2014 var 1.1 millioner. Kundegruppen er reisende fra Evenes
lufthavn, små grupper av turister fra reiseselskaper som ønsker god beliggenhet ved fjorden og
nærhet til flyplassen, samt besetningen til Norwegian, som hotellet har avtale med.
Hotellet har siden oppstarten blitt betydelig renovert for å tilfredsstille dagens standard. De har
planer om å bygge hotell ved Evenes flyplass, da de ser god vekst i markedet for overnatting.
Besetning fra Norwegian skal da kunne benytte biler for å kunne ta turer dit de måtte ønske. Evenes
hotell i Bogen er da tenkt som aktivitetssenter for hotellet ved flyplassen, med båtutleie, grillstuer,
sauna og badestamper, noe Norwegian er positive til. Evenes hotell i Bogen og flyplasshotellet skal
derfor integreres i fremtiden.
Evenes Hotell stiller seg derfor meget negativt til alternativet med sjøfylling og utbedring av
eksisterende veg i Bogen, da denne løsningen vil ødelegge for driften og planene for fremtiden. De er
også bekymret for økt støyproblematikk ved høyere fartsgrense. Dersom alternativet med sjøfylling
blir en realitet, ønsker hotellet at SVV erverver grunnen og hotellet.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas delvis følge. Sjøfyllingsalterantivene er ikke innstilt videre, men utbedring av eksisterende veg er
et av to alternativer som tas med inn i videre reguleringsplan. Konsekvenser for hotellet ved utbedring
av eksisterende trase vil vurderes i den videre reguleringsplanprosessen.
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Lødingen Havn KF
1. Fremtidige planer om nytt havneavsnitt ved dagens E10 på Fiskøya i Lødingen kommune.
Status for planene om nytt havneavsnitt på Fiskøya er at reguleringsarbeidet er vedtatt og vil
starte i løpet av våren 2015. Det vil være behov for ny avkjøring og nytt veikryss fra
riksvegen til det nye havneavsnittet.
2. Det må avklares om ny veg på Fiskøya til nytt regionalt havneavsnitt er en kommunal eller
fylkeskommunal oppgave.
3. Det vil være ønskelig med steinmasser til fyllinger i området fra tunneler i Fiskfjorden.

Kommentar fra Statens vegvesen
1. Tas til etterretning. Kryssløsninger, tilknytning til lokalvegnettet og utbedring av eksisterende
lokalvegnett til adkomstveger skal utredes i den videre planprosessen.
2. Tas til orientering. Avklaring vedr. kommunal- eller fylkeskommunal veg på Fiskøya vil ikke
være tema i kommende fase av reguleringsplanarbeidet.
3. Tas til orientering.

Lofotrådet
Høringsuttalelsen går på KVU Evenes-Sortland, hvor de mener konsept 3, med tunell over
Tjeldsundet, må være med i første fase ved bygging av ny veg.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas ikke til følge. SVV forholder seg til prosjektbestilling.
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Ofoten regionråd
Ofoten regionråd støtter høringsuttalelsen til Hålogaland regionråd og de andre regionale
næringsforeningene. Ofoten regionråd ønsker at SVV forserer arbeidet med konsept 3, kryssing over
Tjeldsundet, da de mener det først er når denne forbindelsen er etablert at det er mulig å ta ut
verdiskapingspotensialet i regionen. Mener SVV i videre arbeid bør se på effekten og konsekvensene
av at betydelige godsmengder og persontrafikk i retning øst-vest vil flyttes fra nåværende trase til
den nye tverrforbindelsen mellom Sandtorg og Evenes.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas ikke til følge. SVV forholder seg til prosjektbestilling.

Vesterålen regionråd
Viser til høringsdokument og presentasjonsmøter i forbindelse med KVU Evenes – Sortland.
Vesterålen regionråd er av den oppfatning at konsept 3 med kryssing av Tjeldsundet fyller alle
hovedmål som er lagt til grunn i NTP2014-2023, mens forslaget i konsept 2 som nå er ute på høring
ikke tar nok hensyn til næringslivets og befolkningens interesser i Lofoten og Vesterålen. Mener
tunell under Tjeldsundet må med i første fase ved bygging av den nye hovedvegen mellom Evenes og
Sortland.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas ikke til følge. SVV forholder seg til prosjektbestilling.

NæringsArena Hålogaland
Næringsforeningene i Harstadregionen, Narvikregionen, Lofoten og Vesterålen har vurdert
planprogrammet og silingsrapporten for Hålogalandsvegen, Statens vegvesen, og slutter seg til
forslagene til trasealternativer som det skal jobbes videre med. Ønsker at Vegvesenet forserer
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arbeidet med konsept 3, kryssing over Tjeldsundet, da næringsforeningene mener det først er når
denne forbindelsen er etablert at det er mulig å ta ut verdiskapingspotensialet i regionen. Bør i videre
arbeid se på effekten og konsekvensene av at betydelige godsmengder og persontrafikk i retning østvest vil flyttes fra nåværende trase til den nye tverrforbindelsen mellom Sandtorg og Evenes.
Næringsforeningene ønsker å ha en tett dialog med Statens vegvesen i det videre arbeidet med
prosjektet.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas ikke til følge. SVV forholder seg til prosjektbestilling.

Ordførerne i Narvik, Vågan, Sortland og Vestvågøy kommuner
Mener det i planprosessen har blitt en svært uheldig «målforskyvning» for Hålogalandsvegen, da de
mener målet er redusert til å redusere reisetiden mellom Sortland, Harstad og Evenes. For
innbyggere og næringsliv i Lofoten/Vesterålen mener de målet er å effektivisere transport- og
reisetid til viktige transportknutepunkt, samt effektivisere transporten i hele midtre Hålogaland.
Mener det er ei alvorlig feilprioritering å ikke ta hensyn til konsept 3, kryssing over Tjeldsundet, i
denne planprosessen. Mener man må plassere traseen for E10 gjennom Sandtorg ut fra
tunellpåslaget for «Tjeldsundet tunell».

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas ikke til følge. SVV forholder seg til prosjektbestilling.

Kåringen Næringsselskap AS
Kåringen næringsselskap skriver at den viktigste sør-nord transporten gjennom Norsk vegsystem til
og fra Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, går over Lødingen – Bognesforbindelsen. Opprustningen av
E6 mot Fauske og videre sørover (Junkerdalsforbindelsen mv.) vil styrke dette løpet som korteste og
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foretrukne alternativ. De viser til at det i planprogrammet står skrevet at vegstrekningen Fiskefjord –
Kåringen skal nedklassifiseres fra Europaveg til fylkesveg, og påpeker at Fiskefjord-Kåringen i en eller
sammenhengende statlig satsing da vil fremstå som en «missing link» med tanke på vegstandard,
vedlikehold og drift. De har vedlagt dokumentasjon hvor de mener det fremgår at det vil ligge store
økonomiske og tidsmessige besparelser i å velge en samlet vegløsning gjennom Kåringen.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas ikke til følge. SVV forholder seg til prosjektbestilling.

Lødingen Næringsforum
1. Lødingen Næringsforum ber om at tunell i Kåringsfjellet utredes nærmere.
2. De anser det som viktig at både E10 og Rv85 blir bygget ut med høyest mulig standard, både
av trafikksikkerhetsmessige hensyn og slik at fartsgrense 90 km/t kan gjennomføres på store
deler av strekningen. Ber om at man velger nye traseer utenom tettbebygde strøk på
strekningen, der man i dag har nedsatt fartsgrense.
3. Næringsforumet ber også om at det sees på løsninger for kollektivtrafikken for Lødingen, da
det er viktig for innbyggerne, næringslivet og Rv85 Lødingen fergeleie som knutepunkt.
4. Kanstadbotn: Ber om at videre planlegging tar hensyn til eksisterende bebyggelse i området
slik at denne blir minst mulig skadelidende. Det må også finnes omforente løsninger for
reindriftas behov for flytting av rein i området. Henstiller SVV om å anlegge tilfredsstillende
parkeringsmulighet på Kanstadfjord-eidet, gjerne i kombinasjon med rasteplass i det aktuelle
området.
5. Kåringen-Fiskfjord: Det vil være et krav fra Lødingen at standarden på strekningen blir den
samme som resten av E10/Rv85. Foreslått utretting i Djupfesthamn støttes fullt ut og
Næringsforumet anmoder også om at andre og mindre utrettinger gjennomføres på denne
strekningen.
6. Kåringen: Ønsker at vegen/tunellen også i fremtiden skal være en veg under statlig ansvar.
Dersom vegen omklassifiseres til fylkesveg, ber de om at arbeidet ferdigstilles før ansvaret
overføres til Nordland fylkeskommune.
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Kommentar fra Statens vegvesen:
1. Tas til ikke til følge. SVV forholder seg til prosjektbestillingen. Regjeringen har vedtatt konsept
2 med tunell fra Fiskfjord til Kanstadbotn, en omgjøring krever ny KVU prosess og vedtak fra
regjeringen.
2. Tas til etterretning. Vil vurderes i den videre reguleringsplanprosessen.
3. SVV samarbeider med fylkeskommunene i forhold til lokalisering av trafikknutepunkt, men
fylkeskommunene er ansvarlig for kollektivtrafikk.
4. Tas til etterretning. Følges opp i reguleringsplanarbeidet.
5. Tas til etterretning. Vil vurderes i den videre reguleringsplanprosessen.
6. Tas ikke til følge. Vegen vil bli omklassifisert til fylkesveg og SVV vil følge kriterier for
overføring fra riksveg til fylkesveg.

IF Kilkameratene
IF Kilkameratene ønsker at man i forbindelse med prosjektet Hålogalandsvegen etablerer ny tilkomst
til idrettsanlegget fra RV83. IF Kilkameratene kommer til å jobbe politisk med denne saken. Dagens
tilkomstveg er en grusveg via bygdeveg i Kilbotn, samt via bru over RV83. Det er store utfordringer
generelt med dagens vegløsning, og spesielt for busser og større biler. De refererer til økt aktivitet
ved anlegget de siste årene, både som ski- og fotballarena. Området benyttes i tillegg i stort omfang
som utfarts- og friluftsområde for hele regionens befolkning både sommer og vinter. Det er også
etablert barnehage og SFO på området som medfører mye trafikk av privatbiler og busser.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Kryssløsninger, tilknytning til lokalvegnettet og utbedring av eksisterende
lokalvegnett til adkomstveger skal utredes og detaljeres i den videre reguleringsplanprosessen.
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Samarbeidsutvalget ved Kongsvik skole
Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget ved Kongsvik skole ønsker et tett samarbeid under
planleggingen av Hålogalandsvegen for å sikre en trafikksikker skoleveg, og vil peke på følgende
viktige forhold som det må tas hensyn til:
1. Trafikksikkerhet for skoleelevene/myke trafikanter med gang- og sykkelveger langs hele
traseen i skolekretsen, både ny hovedtrase og langs tilførselsvegene til hovedtrase. Trygg
skoleveg må være hovedmålsettingen.
2. Tilførselsveger til skolen for skolebussen må ivareta behovet for innkjøring fra Hårvik og fra
Klungnes/Staksvoll.
3. Tilrettelegging av adkomstveger til løyper/stier som ivaretar friluftsliv og rekreasjon. Ta
hensyn til løyper/stier ut fra skolen og ned mot Øverdalen med gode under/overganger.
Viser til løyper/turstier skolens elever har vært med å kartlegge, samt til planlagt freebee
golfløype fra skolen og ned til sykkelparken.
4. Skjerming av sykkelskolen i Kongsvik ved valg av øvre trase.
5. Busskur må etableres.
6. Belysning langs hovedtrase og tilførselsveger i skolekretsen.
7. Midtskillere.
8. Bevare Kongsvikdalen som unikt område med kulturminner og flotte friluftsområder.
Kongsvik skole bruker i dag Kongsvikdalen i forbindelse med «Den naturlige skolesekken» og
«Den kulturelle skolesekken». Ber om at eventuell ny kryssing av Kongsvikelva kommer så
langt ned mot bygda som mulig, dog uten å ødelegge Striforsen som er en populær
badeplass.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Alle merknader tas til etterretning. Trafikksikkerhet vil være et viktig tema som vil bli ivaretatt i den
videre reguleringsplanprosessen.
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Lødingen eldreråd
Lødingen eldreråd ønsker at det i forbindelse med utbedring/ombygging av ny E10 etableres
avkjørsel og parkeringsplasser for personbiler på strekningen Kanstadbotn – fylkesgrensen til Troms
(Kanstadeidet).

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Merknaden vedrørende avkjørsel og parkeringsplass ved Kanstadeidet tas med i
den videre reguleringsplanprosessen.
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3.5 Merknader fra grunneiere og velforeninger
Einar Jahre Mustaparta
Mener det er avgjørende at trasevalgene som SVV lander på er styrt av reisetid, trafikksikkerhet og
regularitet. Dette vil gi maksimal samfunnsøkonomisk nytte og det kan man lett slutte seg til.
Ambisjonene må være store og vegstandarden som nå legges til grunn skal være med å skape
nytteverdi i 4-5 generasjoner.
Strekningen Tjeldsund Bru-Kilbotn:
Ikke optimalt at man velger trase 2 mellom Tjeldsund Bru og Kilbotn. Her bør trasealternativ 4 velges.
Dette p.g.a. at det er strekningen med høyest ÅDT. Her er det nødvendig med en høystandard
trafikksikker trase som kan planlegges og bygges fra grunnen av.
Reisetid må være styrende og denne traseen bidrar i så måte også til helheten i prosjektet. Fremtidig
ny kryssing av Tjeldsund må nås på kortest mulig tid fra Harstad.
En ny trase 4 vil gi beboere langs dagens RV 83 store miljøgevinster og arealer kan bli tilgjengelig for
rekreasjonsformål o.l., og utløse muligheter for fremtidig areal-/næringsutvikling i region MidtHålogaland.
Tekniske forhold:
Det er argumentert med at stigningsforhold og grunnforhold vanskeliggjør en bygging langs trase 4.
Dette må vurderes å være av underordnet betydning i et investeringsprosjekt av denne karakter.
Dagens velutviklede teknologi innenfor vegfaget bør gjøre det mulig å arbeide uten for snevre
rammer.
Planmessige forhold:
Inngrep i naturen og potensielle konsekvenser for arealer er og har alltid vært saker som ansvarlige
myndigheter har måttet håndtere som del av samfunnsutviklingen. Dette bør kunne løses til det
beste for samfunn lokalt og regionalt. Jordskifte kan utføre arbeid med arrondering og makebytte om
nødvendig.
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Et moderne veganlegg er langt fra en skjensel i naturen og mange tiltak har blitt tatt i bruk for å
forskjønne og redusere de negative konsekvensene som måtte oppstå. Det er en lang rekke
eksempler på ulike hensyn som har blitt tatt i liknende prosjekter og latt seg løse til beste for alle
involverte parter.
Regionbygging:
Triangelet Evenes/Narvik – Sortland/Vesterålen – Harstad må vi bygge sammen slik at det fremstår
som en samlet selvstendig region mellom Tromsø i nord og Bodø i sør. Lufthavnen er en sentral
infrastruktur og møteplass.
Hålogalandveien må i så måte vurderes som et helhetlig system. Det blir ytterst viktig for at en
fremtidig storregion skal fungere optimalt at vi kan ferdes mellom våre regionsentra så effektivt som
mulig.
Trasevalg for øst-vest korridoren er derfor likeså viktig som valg av korridor inn til Harstad.
Til tross for at prosjektet med sine foretrukne alternativ allerede har en stor lengde tunneler inne i
prosjektet så bør det vurderes på ny om ikke området Langvann – Langvassbukt også bør bygges som
tunnel (trase 3.3 /DE2). Dette vil korte ned reisetiden og gi en stabil drift også i vinterhalvåret.
Sentrale myndigheter ønsker at regionenes tjenesteproduksjon skal foregå så effektivt som mulig.
Dette skal sikres gjennom større forvaltningsenheter. For å få en slik organisering til å fungere
tilfredsstillende må vi kunne ferdes effektivt mellom sykehus, kommuneadministrasjon, luft- og
skipshavner.
Dette gjelder ikke minst næringsbasert ferdsel. Havbruksproduksjonen og annen eksportavhengig
næring er i særdeleshet avhengig av en effektiv infrastruktur.
Jeg håper at det kan settes meget ambisiøse mål for vår samfunnsbygging og at vi kan strekke oss til
det ytterste i dette regionprosjektet som er fundamentet for vår verdiskapende fremtid i Midtre
Hålogaland.
Oppsummering:
Trasevalgene for Hålogalandsveien må i hovedsak baseres på å få kortest mulig reisetid i mellom
ytterpunktene av prosjektet; Narvik/Evenes, Sortland/Vesterålen og Harstad.
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Det oppfordres på det sterkeste til at trase 4 mellom Tjeldsund Bru og Kilbotn blir med som det
foretrukne trasevalg.
Det oppfordres til at det tunnelalternativ (3.3/DE2) mellom Langvann- Gullesfjordbotn blir
foretrukket trase.
Sett et ambisiøst mål, f.eks. «1 times kjøretid fra senter – senter» for prosjektet!
Silingsrapportens konklusjoner må utfordres til det ytterste opp mot dette målet og det må åpnes for
større bruk av nye traseer og tunneler i tillegg til de utmerkede valg som enkelte traseer allerede
bærer preg av.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Når det gjelder strekningen Tjeldsund bru-Kilbotn, anbefaler prosjekt Hålogalandsvegen en justert
trase 2 i kombinasjon med trase 1 på bakgrunn av prissatte og ikke pris-satte konsekvenser. Ønsket
om trase 4 tas ikke til følge. Trase 4 er forkastet på bakgrunn av at traseen vil gi et svært uheldig
inngrep i landskapet, samt at traseen vil bli liggende svært nært bebyggelsen og medføre ugunstige
stigninger. I tillegg kommer traseen i konflikt med vernet område rundt Vikevatnet, kulturminner,
friluftsliv og rekreasjon. En justert trase 2, kombinert med trase 1, vil ved hastighet 80 km/t gi
tilsvarende reisetid, i tillegg til at man unngår store stigninger.
Når det gjelder ønsket om valg av tunnelalternativene ved Langvatn-Løbergsbukt, tas dette ikke til
følge. SVV viser til silingsrapporten, hvor disse er forkastet på bakgrunn av at de vil forstyrre områder
som benyttes til naturmiljø, friluftsliv og landbruk/reinbeite. Høye kostnader på tunnelene, samt den
totale lengden på tuneller i prosjektet, kan dessuten ikke forsvares ut fra måloppnåelsen i prosjektet.
SVV anbefaler her en utbedring av eksisterende trase 1 i kombinasjon med 2.1 i Langvassbukt.

Stig Kristensen
Strekningen Tjeldsund bru – Fiskfjorden:
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1. Veg for fremtiden med 50/60 årsperspektiv. Må tas høyde for dette i planleggingen: tunell vs
veg i dagen, midtdelere, linjeføring, doble tunelløp, trafikkutvikling. Er ÅDT fremskrevet til
2038 tilstrekkelig? Burde tatt høyde for et lengre perspektiv.
2. Vegstandard mtp at Hålogalandsvegen blir en hovedtransportåre. Fokus på
fremkommelighet. Bør planlegge med standard H4, og midtdelere for å bedre
trafikksikkerheten.
3. Tunell vs veg i dagen: Bør det være to tunelløp med tanke på veg for fremtiden?
Trafikksikkerhet viktig. Driftkostknader for tuneller, ulykkespotensiale, reiseopplevelse. Bør
bygge tunell der hvor veg i dagen åpenbart er et dårligere alternativ.
4. Kongsvik-Fiskfjord: Fra Kongsvik og vestover mot Fiskefjorden er det snøskredfare flere
steder langs eksisterende E 10-trase. Tunnel mellom Kongsvik og Fiskefjorden er derfor en
god løsning på dette problemet. Mener tunnel SX er den beste løsningen, med påhugg i
Fiskefjorden omtrent ved det ytterste huset. Traseen kan videre fortsette langs eksisterende
trase inn mot Fiskefjordbotn. Dette gir en enklere kryssløsningen til Lødingen. Man får liten
eller ingen høydeforskjell mellom krysset og vegtraseen mot tunnelpåhugget for tunnel LP,
som sannsynligvis er det beste alternativet for tunnel mot Kanstadbotn. Tunnelpåhugget X
for tunnel SX i Kongsvik bør være i Finngamaksla, hvor er skredfaren minst. Eventuelle skred
vil enkelt kunne ledes bort fra tunnelåpningen ved å anlegge skredforbygninger på rett plass.
Vegen kan fortsette nordover og krysser Kongsvikelva langs en viadukt og en kort tunnel
gjennom Falkåsen langs vegtrase 2.2 og tunnel ZÆ.
5. Kongsvik-Hårvik: Fra Æ har man to alternative valg:
Man kan følge trase 2.5 til brua over Ulvikelva. Den største utfordringen her vil være å
tilpasse den nye vegen til Ulvikelva. Vegen bør gå på nordsiden av elva.
En annen utfordring vil være plasseringen av avkjørselen for tilknytningen mot Kongsvik, som
må skje nordøst av Kongsvik. Et kryss vest av Åshalsmyra før man kommer opp på traseens
høyeste punkt på Steinbakken vil være en god løsning under forutsetning av at ikke
stigningsforholdene på den nye traseen vil skape problemer for kjøretøy som kommer fra
Kongsvik og skal kjøre vestover. Innslaget i Kongsvik mot eksisterende E10 må komme like
øst av skolen og Best-stasjonen.
6. Man kan følge trase 2.6/2.7 til Ulvik. Det vil gi en enklere tilknytning mot Kongsvik
(sannsynligvis den beste kryssløsningen). Ulempen vil kunne være ugunstige stigningsforhold
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opp mot høysete punkt på Steinbakken da man får en lang s-kurve her. Under ugunstige
forhold vinterstid vel dette kunne bli en flaskehals.
7. Den nye vegen bør fortsette langs eksisterende trase mot Sæter. Gjennom Sæter må en
nedre trase vurderes fram til Kleiva. Derfra er kanskje eksisterende trase den beste for
beboerne. Den vil utvilsomt være mest skånsom med hensyn til naturinngrep. Støy og annen
forurensning taler mot, men jeg tror lokalbefolkningen er best tjent med en nedre trase, som
i prinsippet følger eksisterende E10 gjennom og forbi Hårvik. En øvre trase ovenfor
bebyggelsen vil være svært uheldig for atkomsten til utmarka.
Årbogen-Tjeldsundbrua vest:
Fra tunnelpåhugg B i Årbogen bør trase 2 følges fram til Haukebø. Deretter bør trase 2.4 følges med
kryssing av Gausvikelva nær eksisterende bru. Fjæra/strandsonen kan følges fram mot vegen til
Gausvikøya. Derfra kan traseen i prinsippet (med noe tilpassing) følge eksisterende trase gjennom
Gausvik. Fra Gausvik til Tjeldsundbrua vest, tror jeg at de to beste alternativene er:
1. Bygge en kort tunnel fra siste, nordre bebyggelse i Gausvik, mot Lilleeng. Derfra veg i dagen
til påhugg F for tunnel mot Tjedsundbrua. NB! Dette er ikke tatt med i silingsrapporten, men
bør likevel ses på.
2. Følge eksisterende E10-trase til påhugg F for tunnel FG mot Tjeldsundbrua
Fordelene ved disse to alternativene er at man unngår en 2,5 km lang tunnel mellom Tjeldsundbrua
og Gausvik, samt en øvre trase 2 ovenfor bebyggelsen i Gausvik (mot Haukebø) som sannsynligvis vil
gi store naturinngrep med skjæringer og fyllinger. Tilgangen til utmarka vil også bli vanskeliggjort for
lokalbefolkningen.
Tunnelen FG mellom Lilleeng og Tjeldsundbrua må legges på en høydekote som tar hensyn til at en
eventuell framtidig ny Tjeldsundbru vil få en noe større seilingshøyde enn nåværende bru. Hvis
påhugget blir på samme høydekote som for dagens bru, vil stigningsforholdet fra hinnøysiden kunne
bli uakseptabelt, hvis man ikke tar nødvendige forholdsregler mot dette.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tjeldsund bru-FIskfjorden
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1. og 2. Tas til orientering. Ved bygging av ny veg legges håndbok N100 Veg- og gateutforming
til grunn. Det legges til rette for å oppnå best mulige standard og 90 km/t langs hele
strekningen, under forutsetning at dette ikke gir uforholdsmessige høye kostnader.
Standardvalg legger til grunn framskriving av årsdøgnstrafikk (ÅDT) til år 2038. Viser for øvrig
til planprogrammet side 19 og silingsrapporten side 4-8.
3. Tas til etterretning. For tunneler generelt gjelder at disse er kostbare å bygge, drifte og
vedlikeholde. De kan medføre store masseoverskudd. Lange tunneler gir også redusert
reiseopplevelse, så samlet gjør dette at tunneler kun bør etableres der nytten er stor, samt
der det ikke finnes andre muligheter.
4. Tas til etterretning.
5. -7. Tas til orientering. SVVs anbefaling vil være tunellpåhugg X i Kongsvikdalen, trase 2.1,
tunnel ZÆ gjennom Falkåsen, trase 2.4, tunnel ØÅ gjennom Ulvikfjellet og trase 2 til
tunnelpåhugg A ved Hårberget. Dette på grunn av rasfare ved Ulvik, og at en øvre trase ved
Sæter vil være best for måloppnåelsen i prosjektet. Trafikksikkerheten vil i tillegg bli best
ivaretatt ved denne traseen.
Årbogen-Tjeldsund bru:
Tas til orientering. SVV vil anbefale tunnel AB gjennom Hårberget, og trase 2 til tunnel DG. Tunnel
gjennom Hårberget er best tilpasset tilknytting til konsept 3, og man unngår å komme i konflikt med
viktige reinbeiteområder og kulturminner. En bakre trase vil gi uheldige stigningsforhold og
problemer med vinterdrift. Eksisterende trase vil gi lange strekninger med nedsatt hastighet, i tillegg
til arealknapphet og mange eiendommer nært vegen. Det anbefales videre en lengre tunnel mot
Gullberget i tilknytning til en øvre trase 2 for å få god standard på vegen. Denne vil ikke komme i
konflikt med bebyggelse og gir god måloppnåelse. Detaljering av traseer vil være tema i
reguleringsplanarbeidet.

Thor Thommasen
Ønsker at arbeidet med vegen starter langs eksisterende traseer, da man tidligere vil få effekt av
utbedringen. Bør ikke starte med tunellene.
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Bør utrede muligheten for tunnel fra Kanstad til Kåringenkrysset (kortere og billigere enn
Kanstadbotntunnel, mindre kjøretid, mindre miljøinngrep).

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas ikke til følge. SVV forholder seg til prosjektbestilling.

Tor Fagereng
Tor Fagereng, Fiskfjorden (Gnr 64/30). Ønsker ny trase i Fiskfjorden bak eiendommen og
bebyggelsen, da det vil gjøre bygda til en større naturperle. Enig med Dagfinn Rusten sitt innspill/valg
av trase. Ønsker videre veg for fremtiden hvor valg av trase legges utenom tettbebygde strøk med
mange avkjørsler. Det bør etableres gang og sykkelsti mellom Steinsland og lille-Skånland. Høy last
kan ikke per i dag føres mellom Tjeldsund bru og Evenskjer pga broene på Steinsland – bør rettes opp
i. Bør få høyt utmarksgjerde mellom Steinsland og Boltås, på utmarkssiden av E10 for å hindre elg i
kjørebanen. Krysset på Elvemo må utbedres.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering. I Fiskfjorden anbefaler SVV en justert trase 3 mellom tunnelpåhugg P mot
Kanstadbotn og tunnelpåhugg S mot Kongsvik. Dette for å unngå stigning og få en god tilkobling til
tunnelpåhugg. Man vil også ved dette alternativet unngå alle eiendommer og dyretråkk, samt få en
god tilkobling i forhold til kollektivknutepunkt og lokalveg. Viser for øvrig til kommentar til
Grunneierne i Fiskfjorden, ved Dagfinn Rusten.
De viktigste effektmålene for prosjektet er redusert reisetid for næringstransport og bedre regularitet
og robusthet. Planleggingen må langt hele planomårdet legge vekt på måloppnåelse, netto nytte og
ikke prissatte konsekvenser, hvor reindrift, kulturminner og naturverdier utgjør de største konfliktene.
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Robert Steffensen
Robert Steffensen, Osvold, Sortland. Eier av Gnr. 62, Bnr 12 i Sortland. Eiendommen er første gård på
sørsiden av Strand Gård nær riksvegen, kommunalt bestemt som LNF-område, som betinger gode
gjennomganger for vann, kloakk, strømkabel og eventuell utbygging av våningshus og driftsbygninger
for jordbruksdrift eller tilsvarende virksomhet.
-

Forutsetter at det blir bygd gang- og sykkelveg

-

Hovedkumme for vannledning fra Sortland til Sigerfjord ligger ved innkjøringen til
eiendommen (beredskapskumme)

-

Må ta hensyn til gjerde/rekkverk som går fra eiendommen og nordover

-

Hensyn til støy og mulig økt støyproblematikk med oppgradering av vegen. Ønsker
støyisolering i form av flytting av hus, lysisolering av vegger, bedre vindu etc.

-

Kan tilby SVV plass for brakker, oppholdsplass etc under anleggsperioden.

-

Det er tre hovedstikkrenner gjennom vegen på min eiendom. Ønskes disse sikret for
nødvendig gjennomgang for strøm, vann og kloakk. Det går i dag et fire-toms plastrør til
kloakk fra huset og til midtre hovedstikkrenne.

-

Ber SVV vurdere å la veggrøft helle motsatt veg for at første rørgjennomgang på
naboeiendommen kan ta av for avløpsvann fra nabo (jordbrukseiendom). Avløpsvannet
renner per i dag ut i fjæra på hans eiendom.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Gang- og sykkelveg, gjerder/rekkverk, støyproblematikk, strøm -, vann- og
kloakkledninger vil vurderes nærmere i den videre reguleringsplanprosessen.

Heidi og Eirik Tømmerås
Heidi og Eirik Tømmerås, oppsittere på Gnr. 18/Bnr. 7 i Langvassbukt, Kvæfjord. Ser av planen som
foreligger at vegen vil ligge nedenfor deres hus. De vil fraråde å legge vegen i området på grunn av
leiregrunn og fare for kvikkleire. Deres forslag er å legge vegen ovenfor deres hus og i en stigning fra
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Kobbeneset til bak Viltkroa. Elva kan da krysses i kulverter i det flate området, og det er et stort
uberørt område som har plass til bygging av vegkryss, evt rundkjøring.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVV anbefaler i Kvæfjord kommune utbedring av eksisterende trase 1 i
kombinasjon med trase 2.1 i Langvassbukt. Detaljering av veglinja på traseen vil komme i
reguleringsplanfasen, men det settes av en bred korridor for undersøkelser og konsekvensutredning
for å kunne optimalisere veglinja ut fra eventuelle konfliktområder.

Eli og Sigmund Renshus
Eli og Sigmund Renshus, Lødingen: Ønsker avkjørsel og parkeringsplass for personbiler på
strekningen Kanstadbotn – fylkesgrensen til Troms, nær utfartssted for ski. Ønsker at SVV skal
ekspropriere eiendom for å få dette til. Tunellmasse kan muligens benyttes.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Avkjørsler og utfartsparkering vil være tema i den videre
reguleringsplanprosessen.

Ingrid K. Granås
Ønsker parkeringsplass ved Kanstadeidet (Gullesfjord til tunell i Fiskfjorden).

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Merknaden vedrørende parkeringsplass tas med i den videre
reguleringsplanprosessen.
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Elsie Fremmerlid
Elsie Fremmerlid (Gnr. 25/Bnr 1), Vestre Kanstad, Lødingen. Ønsker å holde seg oppdatert i den
videre planprosessen med tanke på innvirkning på egen eiendom. Har følgende innspill:
-

Er både alternativ 2 og 3 forkastet?

-

Hvor skal deponiområdene ligge?

-

Ønsker å være med å diskutere hvor parkeringsplassen til friluftsområdet skal være.

-

Ønsker informasjon om eventuell helikopterlandingsplass i Fiskfjorden

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Ved Kanstabotn anbefaler SVV utbedring av eksisterende trase 1 med
tunnelpåhugg L og tunnel LP til Fiskfjorden. Alternativ 2 og 3 er forkastet på bakgrunn av verdifulle
natur-, friluft-, kulturminne-, landskaps- og reindriftsområder. Plassering av deponiområder vil
vurderes i den videre reguleringsplanprosess. Planleggingsprosessen videre vil følge plan- og
bygningslovens krav til medvirkning.

Grunneiere i Kanstadbotn
Grunneiere i Kanstadbotn, Lødingen: Mener de blir sterkt berørt av prosjektet. Ønsker å få avklart
nøyaktig trasé, for å vite sikkert om de blir berørt. Ønsker deres behov med i ny reguleringsplan,
eventuelt en erstatningseiendom.
1. Eiendom 26/151: Fritidshuset på denne tomta er eldste bygg i Kanstadbotn, satt opp i 1907,
og aktivt brukt som fritidsbolig siden 1950. Hvis man følger traselinjer mener de det skal godt
gjøres at hytten ikke blir berørt fysisk. Utgraving i morenemasse for tunell vil også kunne
gjøre resterende masse ustabil. Tidligere utbedring av hytteveg førte til utsig av masser.
Lurer videre på hvordan ventilasjon fra en 8-9 km lang tunell vil fungere med dominerende
vindretning fra sør? Redd for at støv og avgasser fra tunellen vil drive mott hytten deres.
Ønsker at man legger traseen noen hundre meter lengre sør, da området har større areal
som kan brukes uten at bebyggelse blir berørt.
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2. Eiendom 26/6: Stort sett alt skissert arealbehov fra eksisterende E10 og inn til tunellpåslag
ligger på eiendommen, og antar det må avgis betydelig areal for nytt vegkryss hvis denne
traseen velges. Refererer til dom i «Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms» 30.
november 1999, da staten ervervet 2/3 av samlet grunn i Kanstadbotn.
3. Veikryss mot Kåringen: Hvordan er krysset tenkt og hvor nært kan krysset være
tunnelåpningen? Størrelse, av- og påkjøringsfelt og avkjøring til eiendommene til
Kanstadbotn?
4. Reindrift Kanstadbotn: Refererer til planprogrammet og ikke-prissatte konsekvenser.
Reindriftsnæringen ønsker avbøtende tiltak i form av en samleplass. Grunneier påpeker at
det årlig drives rein i området mellom deres hytte (26/151) og E10, og mener området vil bli
avsperret av ny veitrase.

Kommentar fra Statens vegvesen:
1. Tas til etterretning. Detaljer rundt plasseringen av tunnelpåhugget, vurdering og beregning av
luftforurensing, støy, ventilasjon etc. behandles i reguleringsplanen.
2. Tas til orientering. Når det gjelder eventuelt grunnerverv vises det til forskriftene til § 50 i
vegloven. Det kan kun gjøres vedtak om eiendomsinngrep etter vedtatt plan.
3. Tas til etterretning. Detaljer rundt kryssløsninger og avkjørsler vil løses i
reguleringsplanprosessen.
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4. Tas til etterretning. Statens vegvesen vil i den videre reguleringsplanprosessen være i dialog med
Reinbeitedistriktene. Det er utarbeidet en reindriftsfaglig konsekvensutredning av
E10/rv.85/rv.83. (C Nellemann, 2015). Denne og eventuelt ytterligere utredninger vil ligge til
grunn i det videre arbeidet med reguleringsplanene.

Grunneiere i Fiskfjorden v/ Dagfinn Rusten
Dagfinn Rusten, på vegne av grunneiere i Fiskfjorden (23 grunneiere er listet opp). Grunneierne i
Fiskfjorden har kommet frem til en samlet enighet om at nordre trase, alternativ 2 mellom
tunellpåhugg R og N (delkart 4.1) er mest gunstig og naturlig plassering av ny veg. Argumenter for
dette:
-

Reinbeiteområde i Sørdalen (reineiere hadde et område de kalte Reingjerde der, og rester av
hytta ligger der enda). Har observert at reinen har trukket ned til Fiskøya rett fra indre
Sørdalen (ikke via Fiskfjorden, men ned Raskardalen eller Heggedalen). Også observert
streifdyr som trekker ned fra Norddalen over eksisterende veg og ned til sjøen gjennom
eiendom 64.4. Svært få har hørt om reintrafikk i det steinete området for trase 2.

-

Trase 2 vil etter grunneiernes syn føre til minst inngrep i naturen og vil berøre lokalmiljøet
minst.

-

Trase 3 vil i verste fall komme nærmere hyttene på vestsiden av E10 og passere ovenfor 3-4
hytter. Redd for tungtrafikk fra fergene vinterstid. Denne traseen vil kunne passere og
ødelegge eksisterende vannledning og vannverk som går til 3 eneboliger og 3 hytter på begge
sider av E10. Alternativ 3.3 (P-R) vil være minst ødeleggende for bygda.

-

Trase 4 vil være mest ødeleggende for bygda, da mange eiendommer sannsynligvis vil måtte
fjernes. Det vil ramme naust, fisket, laks og ørret som bli avskjært fra Oselva. Ved store
nedbørsmengder kommer det svært mye vann ut i fjorden, og det er stor flo- og
fjæreforskjell, noe som har ført til ustabilitet i bunnforholdene (som også består av leire).

-

Innerste del av Fiskfjorden er et yndet fiskested for mange (frilufts- og rekreasjonsområde).
Hekkende fugler/ hekkeområde (tjeld, måker, ender og storskarv) som vil bli liggende
innenfor eller rett ved trase 4. Det er et vade/dykkeområde i fjorden innenfor trase 4.

-

Anbefaler at det lages en tilknytningsveg til den nye traseen, slik at lokalvegen gjennom
fjorden får mindre trafikk.

-

95 % av grunneierne i Fiskfjorden ønsker at øvre trase blir valgt.
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Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering. SVVs anbefaling i Fiskfjorden vil være tunnelpåhugg P, en justert trase 3, med
justert tunnelpåhugg S. Dette for å unngå vanskelig stigning og få en god tilkobling til tunnelpåhugg.
Ved denne traseen vil man unngå alle eiendommer og dyretråkk, og man får en god tilkobling i
forhold til kollektivknutepunkt og lokalveg. Viser for øvrig til effektmålene for prosjektet, som er
redusert reisetid for næringstransport og bedre regularitet og robusthet. Planleggingen av
vegprosjektet skal generelt legge vekt på måloppnåelse, netto nytte og ikke prissatte konsekvenser,
hvor reindrift, kulturminner og naturverdier utgjør de største konfliktene.

Bjørg Ueland
Bjørg Ueland, grunneier i Fiskfjord. Har lagt ved bilder som eksempler til veg- og rasteplassutforming.
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Ny trase (blått) vil være det rimeligste alternativet, som berører eksisterende eiendommer
(hovedsakelig fritidseiendommer) og naturen minst, samt at fjorden vil bli attraktiv for turisme. En
rundkjøring i denne enden av fjorden vil gjøre at trafikk fra Lødingen ikke må passere i 60km/t i
Fiskfjorden, og de som har eiendommer her vil kunne ferdes på vegen igjen. Forslaget vil være godt
tilrettelagt for turisme og friluftsliv, med pent anlagt raste- og hvileplass med parkeringsplass (som vil
ha fin utsikt). Dette vil også kunne brukes som buss-stopp og bør ha toalettfasiliteter.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Forslaget samsvarer med SVVs anbefaling av trase i Fiskfjorden, som er
tunnelpåhugg P, en justert trase 3, med justert tunnelpåhugg S. Utfartsparkering, rasteplasser,
toalettfasiliteter og kollektivknutepunkt vil bli vurdert nærmere i den videre
reguleringsplanprosessen.

Jack Kristoffersen
Jack Dagfinn Kristoffersen, Fiskefjord (Gnr. 64/13). Ikke ønskelig at vegen legges nær bebyggelsen,
og ønsker at vegen legges i den øverste traseen (2, N og R). Trase 3 (3.4) vil totalt rasere Bnr 13, og
bør derfor være utelukket. På generelt grunnlag bør eventuelle nye traseer legges slik at de sjenerer
landskapet minst mulig. Forventer en god og tilstrekkelig detaljregulering for å begrense grunnerverv
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til et minimum. Ønsker en befaring når reguleringsplanforslaget begynner å ta form og før endelig
utarbeidelse, samt informasjon om konsekvenser for eiendommen. Ønsker støyberegninger (basert
på ÅDT) og eventuelle støybegrensende tiltak for eiendommen. Forutsetter at adkomst til alle hus på
eiendommen opprettholdes. Ber om at det registreres hvor vann- og avløpsledninger til eiendommen
går, og at dette håndteres under vegutbyggingen (ta hensyn til vannbrønn og at denne ikke
forringes). Ber om at det lages gode løsninger for myke trafikanter (gang- og sykkelveg gjennom
bebyggelsen).

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering. SVVs anbefaling av trase i Fiskfjorden er tunnelpåhugg P, en justert trase 3, med
justert tunnelpåhugg S. Ved denne traseen vil man unngå alle eiendommer og dyretråkk, og man får
en god tilkobling i forhold til kollektivknutepunkt og lokalveg. Støyberegninger skal utredes i henhold
til gjeldende forskrifter og eventuelle avbøtende tiltak sikres gjennom reguleringsplanens
rekkefølgebestemmelser. Medvirkning skal ivaretas gjennom hele planprosessen, både gjennom
folkemøter og høring av planforslag.

Kjell Henriksen
Kjell Henriksen, Gnr. 67/42, Kongsvik. Er ikke imponert over gjeldende planer for ny trase forbi
Kongsvik. Den planlagte traseen vil ha en meget stor negativ konsekvens for bygda og for familien.
1. Hvis traseen som kommer ut av Staksvollfjellet og over Kongsvikdalen forbi Dukan og bak Kongsvik
blir vedtatt, kommer bygda til å miste sitt eneste sted å handle og møtes, dvs Best-Kongsviktoppen.
2. Kongsvikdalen er et stort rekrerasjonsområde som vil bli ødelagt med eventuell støyforurensning,
noe som igjen vil gå ut over oss som har lagt ned ressurser på hytter i Kongsvikdalen, som brukes til å
få fred og ro. Her vil vi få et betydelig verditap da bruken ikke vil gi de samme utbytter som i dag.
3. De som bor på nordsida av dagen trase, vil bli pakket inn av to traseer og vil med det få støy både
fra nedsiden og oversiden. Personlig har jeg ordnet meg hus så langt fra dagens trase som mulig for å
unngå støy, den nye traseen vil etter det jeg har forstått ligge enten på samme trase eller med nær
avstand i forhold til gammel trase. Noe som igjen vil føre til enda flere støyproblemer og ikke minst
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et betydelig verditap på min eiendom. Men som jeg igjen regner med blir kompensert om traseen
blir bygget. Uansett vil en ny trase med trasekant nærmere huset mitt enn 350 meter være svært
ødeleggende.
5. Bak Kongsvik er det meget trangt mellom de øverste husene og Kongsviktinden. Det er med den
største bekymring hva slags støy vi vil bli utsatt for da trafikken vil kjøre forbi i 90+km/t
6. Den nybygde Sykkelskolen ligger i dag skjermet for trafikk i et område som kombineres med
sykkelopplæring og aktiviteter i naturen vil bli ødelagt, ikke minst farlig å bruke da veien mest
sannsynlig vil ligge mellom 50-80 meter fra området.
7. Området bak skolen er flittig brukt av elever i skoletiden og hele året, det være seg naturfaglige
undersøkelse, småturer og skiaktiviteter, det er ikke tvil om at en ny trase vil begrense/vanskeliggjøre
skolens gode tilbud til elevene.

Forslag til trase.
1. Bruke dagens trase, med tunnelutløp sør for Staksvoll.
Hvis en må endre den og at traseen blir å gå utenom med de konsekvenser det vil medføre for bygda.
1. Legge veien i tunnel under Kongsvikdalen gjennom Falkåsen og deler av Kongsviktinden for så å
fortsette gjennom Sætertinden og komme ut i Hårvikhalsen der den fortsetter mot Harstad og etter
hvert gjennom Hårberget og over sundet til Fjelldal
2. Legge veien i tunnel fra Staksvollfjellet under Kongsvik og ut på Ulvikmyra.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering. SVVs anbefaling til trase i Kongsvik vil være tunellpåhugg X i Kongsvikdalen, trase
2.1, tunnel ZÆ gjennom Falkåsen, trase 2.4, tunnel ØÅ gjennom Ulvikfjellet og en øvre trase 2 forbi
Sæter, frem til tunnelpåhugg A ved Hårberget. Flere merknader viser til tunnelpåhugg X som mest
gunstig for lokalbefolkningen i Kongsvik, og den er sammenfallende med kommunedelplanen som er
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vedtatt der. Når det gjelder tema som naturmangfold, friluftsliv og støy, skal disse utredes i
reguleringsplanarbeidet. Avbøtende tiltak vurderes og knyttes til reguleringsplanens bestemmelser.

Jan Eilertsen
Jan Eilertsen, Sæter, Kongsvik: Ønsker vern av utmark ved Sæter. Dersom veien legges i traseen ved
høgspentlinja vil private brønner bli berørt (finnes ikke kommunal vannforsyning). Skredfarlig område
(snø, jord). Ustabil leiregrunn. Ønsker vegen lagt i tunell i Ulvikfjellet og ut i Nord-Hårvik (sparer
utmark, sikrere veg), markert blått.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering. SVVs anbefaling til trase ved Sæter vil være tunell ØÅ gjennom Ulvikfjellet og en
øvre trase 2 til tunnelpåhugg A ved Hårberget. På grunn av rasfare ved Ulvik anbefales en øvre trase
med tunnel gjennom Ulvik-fjellet. En øvre trase ved Sæter vil dessuten best oppfylle effektmålene til
prosjektet, samt best ivareta trafikksikkerheten. Problematikk med høgspentlinjer, skredproblematikk
og grunnforhold vil bli vurdert nærmere i den videre reguleringsplanprosessen.

Bjarne Kristoffersen
Bjarne Kristoffersen, grunneier av 67/140, Kongsvik: Viser til at området rundt boligen er rasutsatt.
Det gikk ras 70m unna huset etter at det var bygd, og 50-60m vest for huset for noen år siden. Viser
også til steiner i sykkelparken som må ha kommet fra ras.
Viser til mye elg i området – Kongsvikdalen som elgbiotop. Trekkrute for elg, rein og sau forbi huset
hans. Fint utfartsområdet rundt huset – mye brukt til friluftsliv (akebakker, skiløyper og turterreng).
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Ønsker tunell gjennom Falkåsen, forlenget øst for huset hans, påhugg bak skolen.
Dersom SVV velger veg forbi huset hans, ønsker han å diskutere kompensasjon, da boligen i hans
øyne ikke lenger er interessant.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVVs anbefaling av trase gjennom Kongsvik vil være tunellpåhugg X i
Kongsvikdalen, trase 2.1, tunell ZÆ gjennom Falkåsen, trase 2.4 og tunnel ØÅ gjennom Ulvikfjellet.
Flere merknader viser til tunnelpåhugg X som mest gunstig for lokalbefolkningen i Kongsvik, og den er
sammenfallende med kommunedelplanen som er vedtatt der. Ras/skredproblematikk samt hensynet
til vilt og landbruk vil ivaretas i den videre reguleringsplanprosessen.

Tom Erik Hjellnes
Tom Erik Hjellnes, Sæter, Tjeldsund (Gnr 70/4). Mener det beste alternativet er at Hålogalandsvegen
følger nedre trase på strekningen Ulvik-Sæter-Hårvik, med bakgrunn i følgende momenter:
-

Bygda Sæter vil bli innrammet mellom to veier om det velges en øvre trase. Trafikkert vei på
oversiden og nedsiden av bebyggelsen vil ha negativ innvirkning på bosatte i dag og på
fremtidig tilflytting.

-

Inngrepene i landskapet vil bli større ved valg av en øvre trase.

-

Større fare for elgpåkjørsler ved å legge ny vei «i skogkanten» med 80 – 90 km/t fartsgrense.
Bebyggelsen i dag fungerer som en barriere for elgen i å nå veien.

-

Rasfare. På 80 tallet gikk det ras fra Sætertinden som stoppet i høyde med sommerfjøsene på
Sæter.

-

Vannforsyning. Flere brønner på strekningen vil bli berørt.

-

Adkomst til utmark. Adkomsten til utmark vil bli begrenset til et fåtall veg-over/underganger.
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Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas ikke til følge. SVVs anbefaling vil være en tunnel ØÅ gjennom Ulvikfjellet, en øvre trase 2 ved
Sæter til tunnelpåhugg A ved Hårberget. En nedre trase vil føre til nedsatt hastighet, arealknapphet
og utløse krav om gang- og sykkelveg. Trafikksikkerheten vil heller ikke bli god nok ved et nedre
alternativ. Landskapsinngrep, viltproblematikk, rasfare og adkomst til utmark er tema som vil bli
vurdert nærmere i reguleringsplanprosessen.

Øverdalen veglag
Øverdalen veglag, Kongsvik. Øverdalen veglag drifter en skogsveg som går fra Tjeldsund kommunes
sykkelskole, ved fjellfoten opp til Øverdalen, og returnerer nedover mot Kongsvikdalvegen.
Ved øvre trasevalg vil det utvilsomt bli krysning av traktorveg. Regner med at dette vil bli tilgodesett
med rikelige krysningsmuligheter og godt samarbeid.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVVs anbefaling til trase i Kongsvik er tunellpåhugg X i Kongsvikdalen, trase 2.1,
tunell ZÆ gjennom Falkåsen, trase 2.4 og tunnel ØÅ gjennom Ulvikfjellet. Eventuelle konflikter med
skogsveg vil kunne løses i den videre reguleringsplanprosessen. SVV ønsker et godt samarbeid med
grunneierne.

Jørn Hansen og Ann Elise Knedal
Jørn Hansen og Ann Elise Knedal, Kongsvik. Vil informere om juletreplantefelt og lerketrær ved vår
eiendom gnr 67 bnr 23 som ser ut til å komme i berøring ved en av de øvre traseer. Dette er av
økonomisk betydning for vår eiendom men vi regner med god dialog videre hvis krysningspunkt blir
aktuelt. Har også en eiendom rett bak skolen med samme bnr som går mot Balstad grense. Dersom
det skulle planlegges rasteplass/avkjøring kan vi stille grunn til dette.
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Kommentar fra Statens vegvesen
Tas til etterretning. SVVs anbefaling til trase i Kongsvik er tunellpåhugg X i Kongsvikdalen, trase 2.1,
tunell ZÆ gjennom Falkåsen, trase 2.4 og tunnel ØÅ gjennom Ulvikfjellet. Detaljer rundt traseer og
eventuelle konflikter med plantefelt og eiendommer vil løses i reguleringsplanprosessen. SVV vil legge
opp til en god dialog og samarbeid med grunneierne.

Ruth Karin Steen
Ruth Karin Steen, Gausvik (arkeolog): Område i Gausvik burde vært registrert som kulturminne.
Kulturlandskap med rester av gamle rideveier/hulvei (omkring Nattmålshågen og Bjørnåsen) som har
vært del av et større nettverk av veger mellom handelsstedet Gausvik, fergeleiet over Tjeldsund,
bygdene innenfor og videre derfra til Kvæfjord. Gausvik har en rik historie (Gausvik lysverk,
Ullvarefabrikken og mølla). Rekreasjonsområde rundt Gausvikvannet. Mye elg i den lavtliggende
dalen innenfor Gausvik, beite for sau og storfe. Ønsker med bakgrunn i det tunell FG gjennom
Gullberget. (Har skrevet masteroppgave om temaet).
Forslag til trasevalg: Veg bak Sætertind på Kvantomyrene og ned Sørvikmark. Dette vil berøre langt
færre grunneiere og kulturminner, og vil effektivisere planleggingsprosessen.
For tunnelinnslag i Gausvik, bør dette legges til kraftstasjonen eller hussvingen (ulykkespunkt),
ettersom man da vil unngå Gausvikvannet. Tunell Lilleng – Leikvik.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVV anbefaler tunnel AB gjennom Hårberget og en øvre trase 2 til tunnel DG, og
videre trase 6 rundt Tjeldsund bru. Denne traseen er minst konfliktfull med tanke på viktige
kulturminner og reinbeiteområder i området Sandtorg-Gausvik. Et bakre alternativ vil gi uheldige
stigningsforhold og problemer med vinterdrift for rein. Eksisterende trase vil gi lange strekninger med
nedsatt hastighet i tillegg til arealknapphet og mange eiendommer nært vegen. Området skal i den
videre reguleringsplanprosessen konsekvensutredes med utgangspunkt i flere kjente kulturminner.
SVV legger opp til et bredt undersøkelsesområde på traseene for å kunne tilpasse og optimalisere
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veglinjen på valgt trase ut fra en linje som vil gi minst konsekvenser for de ulike områdene, slik som
blant annet kulturmiljø, naturmangfold, landskap og landbruk/reindrift.

Andreas Larsen og Gunnlaug Berg
Andreas Larsen og Gunnlaug Berg, bønder Sandtorg: Innspill på området Hårberget-SandtorgHaukebø. Eksisterende trase har dyrket mark på begge sider av vegen. Avhengig av marka fra et
landbruksperspektiv! Området er regulert til landbruksareal og er satsingsområde for landbruk i
Harstad kommune. Landbruksnæringen blir skadelidende.
Tunellen: Vil redusere støy og redusere utbygging på dyrket mark. Frykter at landbruksområder i
Årbogen går tapt og at idrettsparken på Sandtorg blir skadelidende.
Trase 2.1: Det beste alternativet da man unngår å ta opparbeidede landbruksarealer i
Årbogen/Sandtorg og vil redusere støyproblemtatikken. Kan tilrettelegges med underganger for sau,
samt sperregjerder langs veien.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering. SVV anbefaler tunnel AB gjennom Hårberget og en øvre trase 2 til tunnel DG, og
videre trase 6 rundt Tjeldsund bru. Denne traseen er minst konfliktfull med tanke på viktige
landbruksområder, reinbeiteområder og kulturminner i området Sandtorg-Gausvik. Området skal i
den videre reguleringsplanprosessen konsekvensutredes på temaene reindrift, landskap, landbruk og
friluftsliv, kulturmiljø, naturmanfold, trafikksikkerhet og kostnader. Dette for å kunne tilpasse og
optimalisere veglinjen på valgt trase ut fra en linje som vil gi minst konsekvenser for de ulike
områdene.

Sandtorg og Årbogen grunneierlag
Sandtorg og Årbogen Grunneierlag: Anser alternativ 1 som utelukket da denne vil dele bygda mellom
to veier og legge beslag på dyrket mark og utmarksbeite i nærområdet. Den vil gjøre det svært
problematisk å flytte dyr fra innmark til utmark da den vil legge beslag på dagens utmarksvei.
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I tillegg vil veien følge dagens lysløype der grunneierne i sin tid ga tillatelse til denne trase. Det vil bli
vanskelig å erstatte denne. Miljømessig vil en slik trase medføre mye støy spesielt for det etablerte
byggefelt og det vil bli lite attraktivt å bygge i det opparbeidete kommunale tomteområdet.
Har også innvendinger mot alternativ 2, ettersom trase før tunell kommer for langt ned mot dyrket
mark og bebyggelse. Den vil også berøre bygdas idrettsanlegg. Hvis derimot denne trase kan følge
alternativ 3 på nordsiden av Årbogelva for videre å gå inn i tunell så kan det være et mulig alternativ.
Tunellinnslaget må da flyttes lenger fra bebyggelse. Grunneierlaget legger ved en kart-skisse som
viser vårt forslag til denne trase som da vil få en mindre høydeforskjell i forhold til den som er tegnet
inn, samt at vi ser ned på tunellen. Vi vil med vårt forslag ikke berøre idrettsbanen som er meget
viktig for bygda.
Alternativ 3 vil ikke legge beslag på dyrket mark eller utmark som i dag benyttes til beite. Det er også
lagt over et område som blir lite benyttet til andre gjøremål som friluftsliv etc. Vi regner med at det
vil etableres underganger som muliggjør adkomst til utmark. Høydeforskjellen blir sannsynligvis for
stor ved å benytte denne traseen, noe som igjen medfører større inngrep i naturen. Grunneierlaget
anbefaler likevel denne fremfor alternativ 1.

Kommentar fra Statens vegvesen:
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Tas til orientering. SVV anbefaler tunnel AB gjennom Hårberget og en øvre trase 2 til tunnel DG, og
videre trase 6 rundt Tjeldsund bru. Tunellen vil gi best tilknytning til konsept 3. Traseen vil gå ovenfor
idrettsanlegget, men detaljering av denne vil komme i reguleringsplanfasen. Denne traseen er minst
konfliktfull med tanke på viktige reinbeiteområder, landbruksområder og kulturminner i området
Sandtorg-Gausvik. Området skal i den videre reguleringsplanprosessen konsekvensutredes på
temaene reindrift, landskap, landbruk og friluftsliv, kulturmiljø, naturmangfold, trafikksikkerhet og
kostnader.

Sandtorg og Årbogen idrettslag
Sandtorg og Årbogen idrettslag støtter opp om Sandtorg og Årbogen grunneierlags innspill til
planprogrammet.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering.

Håvard Steinbakk
Håvard Steinbakk, Haukebø. Ber prosjektet ta hensyn til at vannforsyning til gården Haukebø er
anlagt på Gnr 29/19. Vannforsyningen består av grunnboring nede ved utmarksgjerdet, med tank og
basseng lengre opp i terrenget. Nødvendig ledningsnett er knyttet til. Veien som går opp i utmarka
på dette Bnr. må være mulig å bruke også etter at den nye vegen er anlagt, da dette er adkomstveg
til vannanlegget, samt veg for å komme i utmarka

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVV vil regulere en bred trase for å kunne optimalisere veglinja og unngå
konflikter med eiendommer og vannforsyning. Detaljer rundt traseen vil bli vurdert nærmere i den
videre reguleringsplanprosessen.
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Torbjørn Hansen
Torbjørn Hansen, Sandtorg. Ønsker alternativ 2, en ny øvre trase ovenfor Haukebø, Gausvik og
Lilleng, med tunell DG fra Gausvik-Tjeldsund bru, på lik linje med grunneierforeningen.
-

Nåværende E10 (blant annet over Gullberget) må da opprettholdes som
omkjøring/beredskapsveg på strekningen Gausvik-Tjeldsund bru. Den vil også kunne være
gang- og sykkelveg fram til nåværende gang- og sykkelveg til Gausvik.

-

Gamle E10 kan være tilknytningsveg for boliger/fritidsboliger på Lilleng, Storenga, Leikvikfjell
og øvre Leikvikhamn.

-

Hvis alternativ 1 velges er det også viktig å beholde nåværende E10 som omkjøringsveg for
omkjøring/beredskapsveg på strekningen Gausvik-Tjeldsund bru.

-

Har lagt ved kartskisse for Lilleng-området hvor han har tegnet inn forslag til ny trase for ny
gang og sykkelveg fra Lilleng til Gausvik med tilknytning til eksisterende gang- og sykkelveg.
Gir eksempler på hvordan denne kan knyttes sammen med eksisterende veg, for å bedre
trafikksikkerheten for avkjørslene til boligene rundt. Ønsker breddeutvidelse av vegen på
nedsiden ved utfylling mot sjøsiden.

-

Anmoder om at bomstasjoner blir plassert sør for Sandtorg, da befolkningen i LillengSandtorg ellers vil bli hardt økonomisk rammet.
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Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering. SVV anbefaler tunnel AB gjennom Hårberget, en øvre trase 2 til tunnel DG, og
videre trase 6 rundt Tjeldsund bru. Videre anbefales en justert trase 2 i tunnel videre mot Harstad, og
en justert trase 2 i kombinasjon med trase 1 frem til Sørvik. Tunellen gjennom Hårberget vil gi best
tilknytning til konsept 3. Traseen vil gå ovenfor idrettsanlegget, men detaljering av denne vil komme i
reguleringsplanfasen. Denne øvre traseen er minst konfliktfull med tanke på viktige reinbeiteområder,
landbruksområder og kulturminner i området Sandtorg-Gausvik. Området skal i den videre
reguleringsplanprosessen konsekvensutredes på temaene reindrift, landskap, landbruk og friluftsliv,
kulturmiljø, naturmangfold, trafikksikkerhet og kostnader. Plassering av bomstasjoner er et politisk
anliggende, og denne problemstillingen omfattes ikke av reguleringsplanen.
Omkjøringsveger/beredskapsveger og gang- og sykkelveger er tema som vil bli vurdert i
reguleringsplanprosessen.
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Grunneiere i Gausvik (Folkemøtet i Gausvik)
Innbyggere i Gausvik (Folkemøtet i Gausvik). Støtter forslaget til Haukebø grunneierlag om en ny øvre
trase på strekningen Årbogen-Haukebø (alt. 2), under forutsetning av at tunellinslaget (merket D)
flyttes lengre sør slik som vedlagt kartskisse viser. Da vil man unngå konflikt med bebyggelsen på
Sandbakken og Lia, samt rekreasjonsområdet rundt Gausvikvannet. Under møtet fremmet Vigdis
Albrigtsen et eget forslag om å legge traseen bak Gausvikvannet og gå direkte inn i tunell derfra til
Tjeldsundbrua, se vedlegg. Nåværende E10 på strekningen Sandtorg-Tjeldsundbrua må
opprettholdes/vedlikeholdes som beredskapsveg samt adkomstveg til bebyggelsen, og som gang- og
sykkelveg. Andre innspill er at det er en stor elgstamme som har sitt naturlige tilholdssted vinterstid i
området Gausvikvannet. Det er videre et stort og mangfoldig fugleliv i samme område. På høsten er
det flere hundre andefugler som har sitt naturlige natteleie på Gausvikvannet (spesielt sild- og
laksand), og andre trekkfugler som svaner har sitt naturlige tilhold her. Det er et rekreasjonsområde
som berører mange i lokalområdet.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVV anbefaler tunnel AB gjennom Hårberget og en øvre trase 2 til tunnel DG, og
videre trase 6 rundt Tjeldsund bru. Denne øvre traseen er minst konfliktfull med tanke på viktige
reinbeiteområder, landbruksområder og kulturminner i området Sandtorg-Gausvik. Området skal i
den videre reguleringsplanprosessen konsekvensutredes på temaene reindrift, landskap, landbruk og
friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø/naturmangfold, trafikksikkerhet og kostnader. SVV er kjent med at
Gausvikelva og Gausvikvannet er viktige områder for ulike dyrearter.
Adkomstveger, beredskapsveger og gang- og sykkelveger vil være tema i reguleringsplanprosessen.

Haukebø grunneierlag
Haukebø grunneierlag er veldig glade for at det bygges ny infrastruktur i regionen og spesielt at det
gjøres tiltak for å bedre fremkommelighet og sikkerhet på vegene.
Når det gjelder ny trase ovenfor Haukebø, har grunneierlaget følgende forslag (kart vedlagt):
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•

Alternativ 1: Ny vei ovenfor Hårvik, over Hårvikhalsen, ovenfor Idrettsanlegget på Sandtorg
og videre i ca 50- 70 meters høyde ovenfor bygda, videre nordover som planlagt fra dere.
Dette vil eliminere behovet for tunnel igjennom Hårberget, og vil følge i noenlunde samme
høyde hele veien til Gausvik. Dette vil stjele noe mer utmark ovenfor bebyggelsen, men vil
gjøre slik at vi unngår veien nede i husene hos oss.

•

Alternativ 2: Som planlagt tunnel gjennom Hårberget, videre ovenfor Idrettsanlegget og
ellers som vist i alternativ 1. Et alternativ med vei i dagen ovenfor bygda vår vil skape
utfordringer med vannforsyning til bygda. Den er i dag drevet av et privat vannverk, og vil bli
berørt uansett løsning.

•

Alternativ 3: Dette er løsningen som vi ser for oss som den beste for bygda vår, og ikke minst
for trafikkavviklingen i området. Start ovenfor Hårvik som alt. 1. Videre ovenfor
idrettsanlegget, inn i tunnel ovenfor Årbogen med utgang nord på Haukebø. Videre derfra
som vist tidligere. Dette vil løse en del utfordringer med store skjæringer og konflikter med
vannforsyninger til bygda vår. Det vil også bidra til en kortest mulig trase.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering. SVV anbefaler tunnel AB gjennom Hårberget og trase 2 til tunnel DG, og videre
trase 6 rundt Tjeldsund bru.

Harald Hansen
Harald Hansen, Sandtorg (Gnr. 29/Bnr. 6 og 9 og Gnr. 30/Bnr 37/38).
Alternativ 2 (øvre trase) som er foreslått lagt i åpen trase over hele Haukebø, vil berøre hans
eiendom i sterk grad, samt krysse en ridebane og hans store hytte. Hytta er opprinnelig bygd av
Harstad Helsesportslag for mange år siden, og fungerer som aktivitetshus og lånes ut til diverse lag
og foreninger i dag. Øvre trase vil forringe verdien av hytta og føre til svært dårlig oppdeling av
eiendommen. Viser videre til brev til Harstad kommune med forslag til revidering av kommunens
arealplan om å benytte område til fritidsbebyggelse. Enig med Haukebø grunneierlag om at traseen
eventuelt må fremføres i tunell frem mot Gausvikvassdraget (Storelva). Se vedlagte kart. Har også
tegnet inn hvor nåværende fellesveg til utmarka må få egen undergang under ny trase. Også hans
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eiendom må sikres med undergang/traktorveg til utmarka. Gjør videre oppmerksom på at HLK har
anlagt en vanntunell under blant annet hans eiendom, fra Haukebøvannet til nedre kraftstasjon i
Gausvik.
Dersom alternativ 1 velges, med utbedring av eksisterende trase, bes det om at SVV tar hensyn til
eksisterende avkjørsler til eiendommene hans.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering. SVV anbefaler tunnel AB gjennom Hårberget og en øvre trase 2 til tunnel DG, og
videre trase 6 rundt Tjeldsund bru. Denne øvre traseen er minst konfliktfull med tanke på viktige
reinbeiteområder, landbruksområder og kulturminner i området Sandtorg-Gausvik. Detaljering av
traseen og tema som over/underganger og adkomst til utmark vil bli en del av
reguleringsplanarbeidet. Eventuelle konsekvenser for grunneiere blir også ivaretatt i den prosessen.

Kim Nylund
Kim Nylund ønsker å gi innspill på at Gausvikvannet, Harstad kommune, har stor verdi som
friluftsområde, herunder som badevann. SVV bør ta hensyn til friluftsaktivitetene knyttet til vannet,
og det må derfor ikke deponeres masser ved vannet, samt at eventuell ny trase nord for bebyggelsen
i Gausvik ikke må påvirke kvalitetene i og rundt vannet.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Naturmangfold skal utredes i den videre reguleringsplanprosessen. SVV er kjent
med at Gausvikelva og Gausvikvannet er viktige områder for ulike dyrearter.

Øyvind Jensen-Eian
Øyvind Jensen-Eian, Rundholmplass, Sandtorg. Viktig å ha tilgang til naturen fra huset og opp til
fjellet, så ønsker det blir tilrettelagt for dette med eksempelvis underganger for utfart og tilgang til
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buss. Mye gjennomgangstrafikk med høy fart. Ber om at lysløype, naturstier, idrettsplass og klubbhus
blir ivaretatt. Må ivareta støy- og forurensningsproblematikk (spesielt i elva som renner forbi huset)
med støyvegger evt tunell.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Adkomst til utfartområder og kollektivtransport, samt støy- og
forurensningsproblematikk vil bli vurdert nærmere i reguleringsplanprosessen.

Albertha Kristiansen
Alberta Kristiansen, Leikvik, Sørvik. Ønsker tunellpåslag til tunell i nordgående retning ved Tjeldsund
bru, evt ved nåværende rundkjøring. Tunellutgang ønskes ved bokstav N (delkart 5.2), alternativ
lenger nord. Ønsker at Leikvik forblir uberørt (gammelt handelssted). Dette pga:
-

Hus, garasje og tomter samt andre jordparter bevares (merket rødt i vedlagt kart),
eksisterende veger til jordparter vil bevares, det er rasfare fra fjell, samt elgfare i Leikvik.

-

Fare for at eiendommen (33.7) ikke kan bevares dersom vegen ikke blir lagt i tunell.

-

En evt bredere veg gjennom Leikvik vil bety mer støy fra trafikk, trafikk nærmere hus og
garasje, samt at avkjørsel og veg til hus og garasje forverres.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVV anbefaler en justert trase 2 i tunnel Nn, og videre trase 2 i kombinasjon med
trase 1 frem til Sørvik. Detaljer rundt traseen vil vurderes nærmere i reguleringsplanprosessen.

Torunn Arvesen og Robert Robertsen
Torunn Arvesen og Robert Robertsen, grunneiere (G.nr 31/1 G.nr 31/3) Sandtorg og Harstad. Gir
innspill til område Tjeldsundbru vest, delkart 5.2. Anbefaler å beholde eksisterende rundkjøring, da
det der vil være plass til breddeutvidelse. Den krappe svingen til brua kan utbedres ved å bygge ei
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bru fra bakketoppen etter rundkjøringen og et stykke inn på brua. Mener denne løsningen vil
redusere stigningen på brua og ikke berøre adkomsten til eiendommene. Tunnelåpning ved brufestet
vil være en dårlig løsning, grunnet lite plass, elveutløp, nødvendig sikringsarbeid. Mener del av
Gullberget består av ustødig dolomittberg. Mener tunelltrase lengre opp med tunellåpning ved
Hamnelva 200 m sør for eksisterende rundkjøring og utvidelse av vei bør vurderes videre pga fastere
fjell (F-Q, evt DQ). Alternativ 7 på vedlagt kart kan avsluttes i eksisterende rundkjøring, evt forbi
Leikvik. Ber om at gamle E10 over Gullberget beholdes for tilkomst til eiendommer og omkjøring.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas ikke til følge. SVV anbefaler å gå videre med tunnel DG sett i sammenheng med trase 6. Øvrige
alternativer er vurdert og foreslås ikke utredet videre. Tema som grunnforhold vil utredes i
reguleringsplanprosessen.

Petters Eiendom AS
Petters Eiendom AS er etablert på Melvikøya. De har utbyggingsplaner i henhold til reguleringsplan
853, stadfestet i Harstad kommunestyre den 14.03.13. Har i den forbindelse følgende innspill:
1. Adkomst ny Rv 83: Ønsker at det blir regulert inn en adkomstvei i området 43/6-43/30 til
eiendommen, skissert på vedlagte kart (er i dette området utarbeidet en kommuneplan fra
2012 for arealdisponering til industri/bolig).
2. Oppsamlingsvei: I samme reguleringsplan 538 bør det reguleres en oppsamlingsvei med
nødvendig standard og bredde for person-, vare- og tungtransport. Fylkesvegen fra Sørvik til
avkjørsel ved Melvik bør forlenges med en undergang under den nye Rv83 og føres frem til
eksisterende Rv83. Denne bør tas med i reguleringsplanarbeidet til nye RV83 som
oppsamlingsveg og gis bedre standard og bredde for økende person og varetransport.
3. Gang- og sykkelvei: Det er regulert et fortau på 3.0 m i reguleringsplan 853 fra Øyvegen til
fiskebruket som fortsetter over 43/30 med bru over nåværende Rv83. Ønsker at dette i ny
regulering blir flyttet til Fylkesvegen og knyttet sammen med gang- og sykkelveg til Nordvik,
nord for krysset «Øyvegen». Bør av trafikksikkerhetshensyn reguleres parallelt med
Fylkesvegen og opparbeides sammen med en utbedring av oppsamlingsvegen frem til Sørvik.
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4. Petters Eiendom AS disponerer areal Melvik G. nr 43, Br.nr 30-42-44-48-49-55 og kjøreveg
56. Ønsker å bygge ut her for konvensjonell virksomhet, og ønsker en ny reguleringsplan som
ivaretar alles interesser i området.
5. Ønsker positiv uttalelse fra SVV angående en midlertidig dispensasjon for bruk av regulert
«Fiskebruk». Har vedlagt kopi av stadfestet reguleringsplan hvor det i bestemmelsene § 12-7
nr 10a er vedtatt at det skal opparbeides privat kjøreveg for utbygging igangsettes. Denne
skal vedlegges dispensasjonssøknad til Harstad kommune.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Pkt. 1-4 tas til etterretning.
5. Tas ikke til følge. SVV kan ikke saksbehandle i forkant av kommunens behandling av
dispensasjonssøknaden.

Wiktor Rekstad
Wiktor Rekstad, Sørvik: En av innehaverne av Brødrene Rekstad AS på Melvikhalvøya, som har erverv
av blant annet store deler av Melvikøya. Har også sitt bosted der. Ønsker at RV83 nordfra knyttes
sammen med den nye planlagte riksvegen sør for nåværende avkjørsel til Melvikøya. På den måten
kan tungtransport fra Melvikøya og sørover opprettholdes som i dag. Ønsker å holdes orientert i den
videre planprosessen, og at hans bedriftsinteresser ivaretas for å sikre videre drift. Dette må også
gjelde for infrastruktur og logistikk for Petter Sjømats bedrift som har samme lokalisering.
Aksepterer ikke å bli belastet med kostnader i forbindelse med omlegging/bygging av ny veg.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Merknaden vil bli vurdert i den videre reguleringsplanprosessen. Medvirkning skal
ivaretas gjennom hele planprosessen, både gjennom folkemøter og høring av planforslag.
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Grunneiere Leikvik og Vollstad
Grunneiere Leikvik og Vollstad v/ Frode Torvund, Sørvik. Ber om at følgende kommentarer og
synspunkt fra dem tas med i den videre planprosessen:
-

De er positive til forslaget om ny trase uavhengig av eksisterende trase og spesielt at denne
ligger betydelig høyere i terrenget enn dagens trase.

-

Ønsker at innmark og verdifullt kulturbeite spares (landbruksområde), og at traseen legges
utenom slike områder. Traseen må derfor legges noe høyere enn skissert av SVV.

-

De er positive til tunell ved Tjeldsund bru, og forutsetter at traseen legges utenom
eksisterende boliger nord for Tjeldsund.

-

Forutsetter at nødvendige underganger og lignende for å sikre adkomst til eiendom og
mulighet for kryssing av ny veg, samt eventuell gjerdeplikt vurderes i samråd med brukere og
grunneiere og uten at det medfører en merbelastning for disse.

-

Gjør oppmerksom på at det i dette området er mange og i hovedsak private vannverk som vil
berøres av vegutbyggingen, og at dette må ivaretas.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Ovennevnte forhold vil bli vurdert og utredet nærmere i den videre
reguleringsplanprosessen.

Børre Nordmark
Børre Nordmark, Kilbotn, Harstad. I kommuneplan for Harstad er området ovenfor eksisterende
bebyggelse i nordre Kilbotn avsatt til boligformål. Området ligger på deler av Gnr. 47, Bnr. 1-3-6-2644 og 88, samt deler av Gnr. 48, Bnr. 3 og 111. Det er i tillegg gitt innspill til Harstad kommune
vedrørende rullering av kommuneplan. Her er det foreslått at det i samme område, på vestsiden av
Rv083, etableres næringsområde. Dette er også i tråd med tidligere reguleringsforslag i dette
området. For at områdene skal kunne bli utbygd, må det etableres adkomst via RV83.
Ber om at SVV tar følgende innspill med videre i planprosessen, og innarbeider etablering av
avkjøring (planfritt kryss) slik at områdene kan bebygges og utnyttes som næringsformål.
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Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Adkomstveger og kryssløsninger vil bli vurdert nærmere i den videre
reguleringsplanprosessen.

Jørund Skaarli
Jørund Skaarli, Fauskevåg (Gnr. 35/3). Den nye traseen fra Tjeldsundbrua mot Harstad vil passere
Gnr. 35 i Lille Fauskevåg i tilknytning til eksisterende RV 83. Da RV 83 ble utbedret på slutten av 60tallet var det planlagt ei bro for kryssing av veien med landbruksredskaper og dyr. Av forskjellige
årsaker ble det ikke noe av denne overgangen, og det ble etablert en kryssing av veien som medførte
ca 150 meter kjøring langs riksveien. Deler av denne er i en kurve med dårlig sikt ved
utkjøring/kryssing når man kommer ovenfra skogen. Med stadig økende trafikktetthet medfører
kryssingen av RV 83 en stadig høyere risiko for ulykker.
De fleste av oppsitterne på Gnr. 35 forvalter i dag skogen aktivt, dette medfører en relativt hyppig
kryssing av RV 83 og med til dels tunge maskiner som øker risikoen ytterligere.
Det anmodes på det sterkeste at de tidligere planene om en planløs kryssing av RV 83 for
landbruksredskaper på Gnr. 35 blir tatt med i den videre planprosessen.
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Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering. Blir vurdert nærmere i reguleringsplanprosessen. Av trafikksikkerhetsmessige
årsaker er det ønskelig å begrense antall avkjørsler fra riksveger. SVV vil i arbeidet med
reguleringsplanen vurdere helhetlige løsninger for krysninger av og avkjørsler fra riksveg.

Skånland beitelag
Skånland Beitelag: I forbindelse med oppgradering av vegen Evenskjer/Boltås må man merke seg at
vegen ligger tett opp mot beiteområder for storfe/sau. Drives omfattende gjerdevirksomhet rundt
Boltås/Vannlia/Trøssemark for beitende dyr. Særlig viktig at gjerdene holdes i drift og oppgraderes
på strekningen Lille Skåndland-Boltåskrysset. Viktig trafikksikkerhetsmessig tiltak med inngjerding av
beitedyr.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Avbøtende tiltak i forhold til beiting skal utredes nærmere i den videre
reguleringsplanprosessen.

Breistrand og Trøssen nærmiljøforening
Breistrand og Trøssen Nærmiljøforening viser til folkemøte avholdt på Evenskjer, og strekningen
Evenskjer – Boltås. Dersom trafikken blir ledet rundt området Boltåskrysset/Elvemokrysset, langs
Fv824/ når veien mellom Elvemokrysset og Boltåskrysset skal utbedres, ønsker nærmiljøforeningen
at prosjektet tar hensyn til at området Boltåskrysset/Elvemokrysset ikke har gang- og sykkelsti, og
heller ikke egnede busslommer for barn som venter på skolebuss. Vegen er særs smal, med
fartsgrense 60 km/t. Dette mener de er viktig å ta hensyn til, og foreslår at det anlegges gang- og
sykkelveg med busslommer på hele strekningen, med fartsgrense 50 km/t i perioden omleggingen
pågår.
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Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Hensynet til barn og unge, samt behovet for gang- og sykkelveg og busslommer
vil følges opp i den videre reguleringsplanprosessen.

Evenes og Tjeldsund Beitelag
Beitelaget er positive til Hålogalandsvegen, men påpeker noen utfordringer som må løses:
1. Krav om at det blir satt opp gjerder på begge sider av vegen fra nytt kryss ved Harstad/Narvik
lufthavn, Evenes, og til Dragvik (Natokaia). Beitelaget har søknad inne hos Fylkesmannen i
Nordland for å få midler til å sette opp gjerde på sørsida av vegen.
2. Det må bygges en undergang ved krysset E10/Fv 722 som både folk og beitedyr kan benytte.
3. Det må bygges en undergang i Laksåmarka, slik at beitedyrene kan passere E10 på en trygg
måte.

Kommentar fra Statens vegvesen:
1. Tas til etterretning. Avbøtende tiltak i forhold til beiting skal utredes i den videre
reguleringsplanprosessen.
2. og 3. Tas til etterretning. Kryssing av E10 skal ivaretas i den videre reguleringsplanprosessen.

Øystein Kanstad
Øystein Kanstad, Evenskjer. Har følgende innspill til planprogrammet:
-

Utbedring av Trøssebrua (FV824). Kontroll av vegnormal, utbedring av vegbredde og
autovern ved Trøssebrua.

-

Tilrettelegging av trygg kryssing av E10. Det må tilrettelegges for flerplankryss for kryssing av
E10. Gang- og sykkelveg over/under E10 ved Boltåskrysset.

-

Planlegging og etablering av gang- og sykkelveg Elvemo-Evenskjer, da denne strekningen er
svært ulykkesbelastet.
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-

Omdirigering av trafikk under anleggsperioden.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Utredning av bruer, behovet for gang- og sykkelveg, samt tilrettelegging for
kryssing av veg vil følges opp i den videre reguleringsplanprosessen.

Grunneiere Dragvik-Lakså
Grunneiere Dragvik – Lakså. Skriver i sitt innspill at ei samlet bygd står bak kravet om at ny E10
gjennom Dragvik og Laksåmarka må legges i en ny alternativ trase, vist i kart vedlagt merknaden.
Mener alternativ vegtrase kan legges ovenfor det verdifulle kulturlandskapet, og dermed unngå å
legge beslag på dyrket areal. Mener det er en rekke fordeler med denne øvre traseen:
1. Dragvikbakken elimineres og trafikksikkerheten økes
2. Traseen sjenerer ikke bebyggelsen, og støy og forurensning flyttes ut av boligområdet
3. Problemer med tilførselsveger til hus og gårder blir løst ved at nåværende veg blir liggende
og kan benyttes til lokaltrafikk. Det vil heller ikke være nødvendig å bygge gang- og sykkelsti
dersom nåværende veg blir bevart.
4. Det er lettere og billigere å bygge ny veg i urørt terreng enn å drive utbedring av eksisterende
veg med trafikkbelastning.
5. Oppdyrket mark blir ikke berørt og vil kunne benyttes av fremtidige generasjoner.
6. Etablering av adkomster til skogteiger vil bli lettere å bygge (underganger) ved å bygge ny
trase.
Mener forslag om utbedring av dagens trase er uholdbar med tanke på fartsgrense på 90 km/t og
problematikken med Dragvikbakken. Videre ikke holdbart at vegen skal gå gjennom bygda og
avskjære adkomsten til havet der husene er bygget langs sjøen. Det er allerede et stort problem med
trafikkstøy og forurensning i Dragvik. Redusert stigning fra 7 % til 6 % løser ikke problemet. Ved å
legge om vegen til den alternative øvre traseen vil man få en veg som oppfyller moderne krav, blir en
attraktiv turistveg, samt få effektiv flyt i trafikken. Dragvik vil få et attraktivt bomiljø med trygge
trafikale forhold ved den alternative øvre traseen.
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Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVV anbefaler utredning av to alternativer i området Dragvik-Bogen; utbedring av
eksisterende veg, trase 1, samt en justert øvre trase 2. Fra Dragvikbakken til Bogen sentrum tar SVV
inn igjen et tidligere forkastet alternativ grunnet mange tilbakemeldinger i høringen om at dette
alternativet er det mest fremtidsrettede, samt at man vil unngå rasområder og usikre grunnforhold i
eksisterende trase. Viser for øvrig til høringsinnspill fra Evenes kommune og Fylkesmannen i
Nordland. De to alternativene vil utredes videre og detaljeres nærmere i den videre
reguleringsplanprosessen.

Lodve A. Svare
Lodve A. Svare, Dragvik. Viser til vedlagte kart samt liste med fordeler og ulemper for de ulike
trasealternativene. Anmoder Statens vegvesen om å ta et reelt hensyn til lokalsamfunnets (ikke bare
gjennomfarts- og lokaltrafikkens) behov og interesser. Ber derfor om at prosjektet må utrede
mulighetene og fordelene med en øvre trase over bebyggelsen i bygda, slik at alle fordeler og
ulemper vektes før prosjektet eventuelt går inn for en videreføring av dagens problematiske trase
opp Dragvikbakken, med de praktiske og estetisk uønskede konsekvensene dette vil få for
lokalmiljøet og kulturlandskapet. Bakgrunnen for anmodningen er:
-

I følge silingsrapporten ønsker SVV kun å gå videre med eksisterende trase, og ikke se
nærmere på en øvre trase

-

SVVs forslag innebærer at ny E10, med økt trafikk, skal gå inntil og nedenfor hus i Dragvik og
blokkere mulighetene for en trygg bygdeveg mellom hus og eiendommer, samt fri tilgang til
sjøen. Ny veg vil bli mer dominerende barriere, og avkjørsler og tilførselsveger reduseres,
noe som får alvorlige og upraktiske konsekvenser for bomiljøet og kulturlandskapet.

-

SVVs forslag innebærer en videre satsing på flaskehalsen Dragvikbakken, som i alle år har
vært ei ulykkesstrekning. Lokal ulykkesstatistikk er imidlertid ikke nevnt i planprogrammet.

-

Øvre trase er silt bort på et for tynt grunnlag og på et for overordnet nivå, noe som ikke er
godt nok.

-

Alle moderne vegprosjekt prøver å legge større gjennomfartsårer utenom bebyggelse, med
gang- og sykkelveger og tilstrekkelig med over- og underganger. Disse kravene må også
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gjelde for E10 gjennom Evenes, selv om vegprosjektet skjer i statlig regi og med knappe
tidsfrister. Prosjektledelsen må også ivareta lokale behov og interesser.
-

På tross av knappe tidsfrister, og at strekningen i henhold til KVU’en ikke er prioritert, må
SVV ta også denne strekningen på alvor

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVV anbefaler utredning av to alternativer i området Dragvik-Bogen; utbedring av
eksisterende veg, trase 1, samt en justert øvre trase 2. Fra Dragvikbakken til Bogen sentrum tar SVV
inn igjen et tidligere forkastet alternativ grunnet mange tilbakemeldinger i høringen om at dette
alternativet er det mest fremtidsrettede, samt at man ved dette alternativet vil unngå rasområder og
usikre grunnforhold i eksisterende trase. Viser for øvrig til høringsinnspill fra Evenes kommune og
Fylkesmannen i Nordland. De to traseene vil utredes videre og detaljeres nærmere i den videre
reguleringsplanprosessen.

Randi Harr Svare
Randi Harr Svare, grunneier på Øver-Lakså og nærmeste nabo med Dragvikbakken, mener det er
behov for utredning av trasealternativ 2 i delområde Dragvik, Evenes, slik at oppgradert E10 kan
legges unna hus og folk i Dragvik og Øver-Lakså. Dette på grunn at dagens veg er farlig, forurensende
og støyende med stor tungtrafikk. Dersom dagens trase mot formodning beholdes, vil det være et
krav om at det bygges støyskjerming mellom Dragvikbakken og eiendommen, og at eventuell
forringelse/reduksjon av teigarealet og/eller nedhogst av trær og lignende ved ekspropriasjon
knyttet til oppgradering/utvidelse av vegbanen kompenseres fullt ut.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVV anbefaler utredning av to alternativer i området Dragvik-Bogen; utbedring av
eksisterende veg, trase 1, samt en justert øvre trase 2. Fra Dragvikbakken til Bogen sentrum tar SVV
inn igjen et tidligere forkastet alternativ grunnet mange tilbakemeldinger i høringen om at dette
alternativet er det mest fremtidsrettede.
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Heidi Olsborg
Heidi Olsborg, Liland. Ved en eventuell trase 2 over Dragvik bør man vektlegge nytt busstopp på
toppen av Dragvikbakken/øvre Lakså i forbindelse med ny trase, med bedre avkjørsel og påkjørsel fra
nye Hålogalandsveien til bygda Lakså og Dragvik, samt bedre avkjørsel til fjellvei i Laksåmarka (kan
benytte deler av gammel buvei med undergang over nye Hålogalandsveg for denne).

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Avkjørsler og kollektivknutepunkt vil bli vurdert nærmere i
reguleringsplanprosessen.

Dagmar Roll Valen
Dagmar Roll Valen, Hamnvik: Grunneier av eiendom 27/16 i Evenes, Snubba. E10 går gjennom
gården, med avkjørsel opp til huset og utfartsområde på den andre siden av huset. På grunn av høy
trafikk og smal veg er det nærmest umulig å krysse veien, samt gå til buss-stopp og naboer. Også kalt
«ulykkesvegen». Det er utmarksveg og kryss til beboere på Snubba samt busstopp på denne vegen.
Uoversiktlig. Elvedal med elg som krysser vegen i samme område.
Ønsker snarlig utbedring av eksisterende veg, breddeutvidelse og økt trafikksikkerhet. Underganger
for å komme til ny parkeringsplass ved Østervikvannet. Ønsker videre gatebelysning og utkjørsel til
buss-stopp.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Merknadene tas med i den videre reguleringsplanprosessen. Behov for
underganger, gatebelysning og adkomst til busslommer vil vurderes i denne prosessen.
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Johan Hovind
Johan Hovind, Lenvik, Evenes. Hjemmelshavere av Gnr. 26/7, fastboende. Svært positiv til utbedring
av vegen, som etter deres syn er svært trafikkfarlig. Anbefaler sterkt at trase 2 på delkart 7.3 velges
med grunnlag i følgende:
-

Vil bli den mest trafikksikre løsningen, også i forhold til private avkjøringer.

-

Å få E10 bort fra bebyggelsen vil også komme lokalsamfunnet til gode og gi muligheter for
flere etableringer.

-

Vil være et kortere alternativ, og virke positivt på reisetid og kostnader ved vedlikehold

-

Dersom alt. 1 velges, vil det bli behov for gang- og sykkelveg og samleveger for private
avkjøringer. Breddeutvidelsen og behovet for gangveg og samleveger vil gjøre at
arealbehovet blir så stort at de frykter at Lenvik vil bli ødelagt som naturperle.

-

Alt. 2 planlegges med tunell fra Bogen til Lenvik. Anbefaler at tunellen går til området ved
glattkjøringsbanen.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVV anbefaler utredning av to alternativer i området Dragvik-Bogen; utbedring av
eksisterende veg, trase 1, samt en justert øvre trase 2, via tunnel ST. Videre anbefales trase 1 videre
fra Bogen sentrum til tunnel WR gjennom Bergvikneset, og trase 2 i kombinasjon med trase 1 videre
til Snubba.

Jan og Ann-Sigrun Svanberg
Jan og Ann-Sigrun Svanberg, Snubba/Bogen: Grunneiere av 26/33. Viser til grunnbok og har vedlagt 3
alternative traseer på kart.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas ikke til følge. SVV anbefaler utredning av to alternativer i området Dragvik-Bogen; utbedring av
eksisterende veg, trase 1, samt en justert øvre trase 2, via tunnel ST. Videre anbefales trase 1 videre
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fra Bogen sentrum til tunnel WR gjennom Bergvikneset, og trase 2 i kombinasjon med trase 1 videre
til Snubba.

Reidun Larsen
Reidun Larsen, Bogen: Ønske om trase i tunell gjennom Strandfjellet bak bebyggelsen, eller gjennom
en undersjøisk tunell. Sjøfylling vil ødelegge bygda.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVV anbefaler utredning av to alternativer i området Dragvik-Bogen; utbedring av
eksisterende veg, trase 1, samt en justert øvre trase 2, via tunnel ST. Videre anbefales trase 1 videre
til tunnel WR gjennom Bergvikneset, og trase 2 i kombinasjon med trase 1 videre til Snubba.

Yngve Hansen
Yngve Hansen, Bogen: To nye alternativer til traseer gjennom Bogen. Argument for ikke å bruke
eksisterende trase er støy, grunnforhold (blåleire) og rasfare.
Argumenterer for tunell fra Lenvik som går under Strandelva i Bogen, gjennom Strandfjellet og
kommer ut så høyt før Dragvik at traseen kommer over dyrkamarka og fortsetter mot nåværende
E10 vest for Dragvikbakken. Kan også munne ut ved Natokaia, men da vil det fortsatt bli problemer i
Dragvikbakken.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVV anbefaler utredning av to alternativer i området Dragvik-Bogen; utbedring av
eksisterende veg, trase 1, samt en justert øvre trase 2. Videre anbefales trase 1 i Bogen til tunnel WR
til Lenvik. Fra Dragvikbakken til Bogen sentrum tar SVV inn igjen et tidligere forkastet alternativ
grunnet mange tilbakemeldinger i høringen om at dette alternativet er det mest fremtidsrettede,
samt at man unngår rasområder og usikre grunnforhold i eksisterende trase.
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Birger Gulljord
Birger Gulljord, Lenvik: Ønsker mindre kurvatur på vegen (forkorter vegen), og veg unna bebyggelse
(mindre trafikkstøy i bebygde strøk). Forslag: Ønsker trase gjennom Lenvik, over bebyggelse
(gjennom tunell). Kartskisse vedlagt.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. SVV anbefaler utbedring av eksisterende trase 1 fra Bogen sentrum via tunnel WR
til Lenvik.

Bogen grunneierlag
Bogen Grunneierlag v/Jan Egil Strand: Styret i Bogen grunneierlag forvalter Bogenvassdraget, med
Strandelva som hovedelv, på vegne av grunneierne i området. Strandelva/hovedelva fører sjørøye og
sjøørret. Sjørøyebestandene i Norge har de siste åra opplevd en relativt drastisk nedgang. Bevaring
av bestanden generelt, og for vår del spesielt for dette vassdraget, er i så måte viktig både for vår del,
men også i forhold til den totale tilstanden til sjørøye nasjonalt. Bestanden er, i likhet med
sjøørretbestanden, godt dokumentert. Dokumentasjon besittes av Fylkesmannen i Nordland.
Bogen Grunneierlag ber om at SVV ikke vedtar løsninger som kan innvirke negativt på vassdraget og
bestandene av anadrome fiskearter. Dette gjelder både oppgang og nedgang, gyting og andre
livsforhold av anadrome arter - både i Strandvannet, Strandelva, munningssonen og i havet i nær
tilknytning til elv og munningssone.
Viktig å bevare og sikre Strandvannet både i forhold til anadrome fiskeslag, men like viktig på vegne
av friluftsinteressene. Turløypa rundt Strandvannet er det desidert mest besøkte turmålet i
kommunen.
Tror Hålogalandsvegen er et viktig premiss for utvikling i denne delen av regionen, men det er viktig
at løsninger ikke forringer et viktig vassdrag for anadrome arter - slik vi ser det - nasjonalt viktig mht
sjørøyebestanden. Alle løsninger som påvirker vassdraget er i så måte negativt for vassdraget.
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I forbindelse med planleggingen, forstår styret at løsninger kan bli kompromiss mellom flere
interessenter. Dersom det velges løsninger som påvirker vassdraget - her er det slik vi forstår planene
så langt mest aktuelt i og rundt munningssonen - krever vi at forholdene til vassdraget blir underlagt
særlig konsekvensutredning/KU, og at prosjektet holder nær dialog med Fylkesmannen i Nordland
v/miljøvernavdelingen som kjenner vassdraget og har tilgang på mye av den dokumentasjonen som
er tilgjengelig om vassdraget.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til etterretning. Høringsuttalelsen vil vurderes i den videre reguleringsplanprosessen. SVV har
registrert verdiene i Bogenvassdraget, med Strandelva som hovedelv og Strandvannet. Det samme
gjelder for turløype rundt Strandvannet. For de ulike alternativene som vil bli foreslått tatt med videre
skal påvirkning av androm laksefisk utredes nærmere. SVV vil i reguleringsplanprosessen være i dialog
med Fylkesmannen i Nordland, blant annet i forbindelse med Planforum som planlegges gjennomført
før høring av planforslag. Avbøtende tiltak for friluftsliv skal framgå i reguleringsplanens
rekkefølgebestemmelser.

Grunneiere på nordsiden av Bogen
Beboere/grunneiere på nordsiden av Bogen-bukta v/ Eiliv Larsen:
1. Alternativ 1: Dagens trase fra bru og vestover, med eller uten avretting av dagens skarpe
sving. Med denne traseen vil mange eiendommer bli direkte berørt. Det vil være et
miljømessig dårlig og lite fremtidsrettet alternativ da det vil dele hele bygda i to. Anbefales
forkastet.
2. Alternativ 2: Sjøfylling. Sjøfylling vil dele en del av en fjordpoll i to som vil ha innvirkning på
fysisk naturmiljø og på sjørøyebestanden. Vil evt kreve KU for naturmiljø. Vil i tillegg ha
innvirkning på bomiljø og næringsinteresser (må sikre krysningsmuligheter for småbåter).
Sjøfyllingen vil representere en visuell forurensning i forhold til dagens flotte fjordutsikt.
Frykter videre støyproblematikk.
3. Forslag 1: Tunellen fra Snubba forlenges slik at den går under fjorden og kommer ut i dagen
vest for bebyggelsen i Bogen (ivaretar natur- og bomiljø). Foretrukket alternativ!
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4. Forslag 2: Indre alternativ, under Strandfjellet eventuelt med tunnelløsning.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tas til orientering. SVV anbefaler utredning av to alternativer i området Dragvik-Bogen; utbedring av
eksisterende veg, trase 1, samt en justert øvre trase 2. Videre anbefales trase 1 i Bogen til tunnel WR
til Lenvik.
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4 EVENTUELLE ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN
Mottatte merknader har blitt merknadsbehandlet og vurdert i forhold til trasealternativer. Flere av
merknadene vil bli tatt med videre og vurdert nærmere under arbeidet med reguleringsplanene.
Merknadene har vært et viktig bidrag for prosjektet under prosessen mot anbefaling av traseer på
strekningene, og har også bidratt til at prosjektet har måttet gjøre endringer på trasevalg underveis.
For noen av strekningene vil SVV sette av svært brede korridorer og store områder som vil
undersøkes og konsekvensutredes. Dette er på bakgrunn av en rekke merknader fra
sektormyndigheter, kommuner, grunneiere og fagfolk, om konflikter med ulike prissatte og ikkeprissatte konsekvenser. Dette gjelder blant annet strekningen Fiskfjord-Hårvik. Generelt vil SVV sette
av en 100 m bred korridor der hvor eksisterende trase anbefales utbedret, mens vi ved nye traseer vil
sette av en 200 m bred korridor for undersøkelser og utredning. Dette gir muligheter til å justere
vegtraseene dersom det avdekkes konsekvenser gjennom tidlige utredninger og feltarbeid som gjør
det nødvendig. SVV har også behov for å utrede store områder til deponi og rigg grunnet mange og
lange tuneller.
Målet for prosjektorganisasjonen til Hålogalandsvegen er å lage reguleringsplaner med
konsekvensutredninger på traseene i planområdet. Anbefalingen av traseer er begrunnet i
måloppnåelser, konsekvenser for nærmiljø, naturmangfold, kulturminner og landskap,
trafikksikkerhet, kostnader, lokalsamfunnsutvikling med mer.
SVV innstiller kun på en trase som vi samlet sett mener er den beste. Dette er helt i tråd med det
som er lagt til grunn i Planprogrammet. Oppsummert anbefaler SVV følgende trase gjennom
planområdet:
I Sortland kommune anbefaler SVV en utbedring av eksisterende trase, med kryssområder og
tilrettelegging for avkjørsler og gang- og sykkelveg. I Kvæfjord kommune anbefaler SVV en utbedring
av eksisterende trase, i kombinasjon med trase 2.1 i Langvassbukt, og trase 2.3 ved Løbergsbukt.
Utbedring av eksisterende trase anbefales på bakgrunn av ulike ikke-prissatte konsekvenser, slik som
naturinngrep, kulturminner og landskapsinngrep.
I Lødingen kommune anbefaler SVV utbedring av eksisterende trase fra Kåringen til Fiskfjord, med
omlegging av traseen i Djupfesthavn. Vegen skal omklassifiseres til RV 85, og utbedres i henhold til
H2 standard. Fra Kanstadbotn til Fiskfjord anbefaler vi en utbedring av eksisterende trase med
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tunnelpåhugg L og LP. Dette på grunn av verdifulle natur-, frilufts- og kulturminneområder, samt
landskapsområder og reindriftsnæringen.
I Tjeldsund kommune anbefaler SVV i Fiskfjorden tunnelpåhugg P, en justert trase 3, med et justert
tunnelpåhugg S. Dette på grunn av at det er arealknapphet i området og begrensninger i forhold til
byggbarhet og tilkoblinger til lokalveger, slik som fremtidig RV 85. Man vil ved denne traseen unngå
stigninger og få en god tilkobling til tunnelpåhugg S. Man vil i tillegg unngå alle eiendommer og
dyretråkk og vil få en god tilkobling i forhold til kollektivknutepunkt og lokalveg. I Kongsvikdalen
anbefaler SVV tunnelpåhugg X og trase 2.1 til tunnel ZÆ i Kongsvik. Videre anbefales trase 2.4 til
tunnel ØÅ i Ulvik og en øvre trase 2 ved Sæter frem til tunnelpåhugg A i Hårvik. Flere av merknadene
viser til at tunnelpåhugg X i Kongsvikdalen er mest gunstig for lokalbefolkningen, og det er
sammenfallende med kommunedelplanen som er vedtatt der. SVV anbefaler tunnel gjennom
Ulvikfjellet grunnet rasfaren i området. En øvre trase ved Sæter vil sørge for større måloppnåelse i
form av større hastighet på vegen, samt at trafikksikkerheten blir bedre ivaretatt. På denne
strekningen vil SVV sette av en særs bred korridor for undersøkelser og konsekvensutredning.
I Harstad kommune anbefaler SVV en tunnel AB gjennom Hårberget, da denne vil være best tilpasset
tilknytning til konsept 3. Man unngår også å komme i konflikt med viktige reinbeiteområder og
kulturminner. Et bakre alternativ ville gitt uheldige stigningsforhold og problemer med vinterdrift. En
eventuell utbedring av eksisterende trase ville gitt lange strekninger med nedsatt hastighet og
konflikter med landbruksnæringen, i tillegg til at det er arealknapphet og mange eiendommer langs
vegen. SVV anbefaler videre en øvre trase 2 forbi Årbogen mot Gausvik, og videre tunnel DG mot
Gullberget og kryss ved Tjeldsund bru. Dette for å få god standard på vegen, og unngå konflikt med
bebyggelse. Traseen gir generelt god måloppnåelse og eventuelle konflikter med landbruk vil være
løsbare. Ved Tjeldsund bru vest anbefaler SVV trase 6 i kombinasjon med tunnel DG mot Gausvik og
en justert trase 2 mot Harstad. Denne løsningen vil gi minst landskaps- og naturinngrep. Alternativet
er også gunstig med tanke på kulturminner. Videre anbefaler SVV en justert trase 2 i kombinasjon
med trase 1 frem til Sørvik, trase 2 ved Norvik og trase 1 frem mot Kilbotn i Harstad. Dette
alternativet vil gi mindre stigninger enn ved en øvre trase, samt mindre landskapsinngrep. I tillegg
unngår man konflikter med det vernede området ved Vikevatnet, herunder både kulturminner,
friluftsliv og rekreasjonsområder.
I Skånland kommune anbefaler SVV trase 2 ved Tjeldsund bru øst, og videre utbedring av
eksisterende trase 1 frem til Boltåskrysset. Kurvaturen ved Tjeldsund bru vil rettes ut, og det vil
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tilrettelegges for kollektivknutepunkt. Det vil også bli mindre utbedring av kryss og tilrettelegges for
sammenbinding av konsept 3 i fremtiden.
I Evenes kommune anbefaler SVV utbedring av eksisterende trase 1 og omlegging av flyplasskrysset.
Avkjørsel til flyplassen må defineres i samarbeid med Evenes kommune og Avinor. Dette alternativet
er også i tråd med anbefalinger fra NVE, Fylkesmannen og kommunen. Ved Dragvikbakken til Bogen
sentrum er det behov for en fremtidsrettet løsning. Dette fremgår også klart av mange av
høringsuttalelsene prosjektet har mottatt, både fra Evenes kommune og grunneiere. Her anbefaler
derfor SVV utredning av to alternativ; utbedring av eksisterende trase 1, samt en øvre justert trase 2
over Dragvik tilknyttet en tunnel ST som kommer ut i Bogen sentrum. Et øvre alternativ begrunnes i
at man vil unngå rasområde og usikre grunnforhold i eksisterende trase. Fylkesmannen i Nordland
mener i tillegg eksisterende trase i Bogen vil komme i konflikt med landbruk/jordvern. Fra Bogen
sentrum anbefaler SVV eksisterende trase 1 videre til tunnel WR. Dette grunnet arealknapphet og
konflikt med blant annet skole og kirkegård i eksisterende trase. Videre anbefaler SVV trase 2 frem til
øvingsbanen og videre utbedring av eksisterende trase 1 til Snubba.
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5 VEDLEGG – KOPI AV INNSENDTE MERKNADER
Kopi av alle innsendte merknader er samlet under. Se innhold neste side for liste over merknader.
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Troms Fylkeskommune, Kulturetaten

Statens vegvesen Region nord
Dreyfushammarn 31
8002 BODØ

Vår ref.:
14/8697-11
Løpenr.:
8210/15

Saksbehandler:
Ragnhild Myrstad
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 10

Arkiv:
Q10 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
02.03.2015

OFFENTLIG ETTERSYN E10/RV83/RV85 HÅLOGALANDSVEGEN
MERKNADER TIL PLANPROGRAM
Vi viser til brev med offentlig ettersyn av planprogram med silingsrapport av 29.01.15 og til
oversendt kartfiler med innsnevringer i e-post av 25.02.15.
Innledning:
Statens vegvesen har startet arbeidet med reguleringsplaner for ny E10 Snubba i Evenes –
Gullesfjordbotn, Rv.93 Tjeldsund bru – Harstad og rv.85 Gullesfjordbotn – Sortland. I Troms
fylke berører Hålogalandsvegen kommunene Skånland, Harstad og Kvæfjord.
Reguleringsplanene skal gjennomføres som en statlig plan.
Bakgrunnen for utbyggingen er at dagens veg har lav standard i forhold til vegens funksjon
som hovedfartsveg mellom regionene. Formålet med reguleringsplanene er å fastlegge
beliggenhet og utforming av Hålogalandsvegen langs E10, Rv85 og Rv 93, med tilhørende
vegnett, tekniske anlegg, tilstøtende terreng, massedeponier, anleggsveger, driftsveger m.m.
Gjennom behandlingen av planprogrammet vil Statens Vegvesen ta stilling til hvilket
alternativ som videreføres som et konkret reguleringsarbeid etter PBL. Varsel om planstart vil
derfor komme etter fastsatt planprogram. I e-post av 25.02.15 har vi mottatt innsnevringer av
trasévalg på delkart 5.1. og lagt dette til grunn for uttalelsen.
Vi har ikke vært involvert i konseptvalgutredningen eller silingsrapporten som Statens
vegvesen har utarbeidet. Vi har deltatt på planforum i Harstad høsten 2014 og planforum
11.02.2015 i Narvik. Den 18.02.15 var det et samarbeidsmøte mellom Statens vegvesen og
kulturminnemyndighetene i Nordland og Troms, men der var det gjennomføringen av §9undersøkelsene etter kulturminneloven som var tema.
Merknader til planprogram
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1. Planprogrammets punkt 6.4 side 30 sier bl.a.: «Målet er å avklare traséalternativ i
planprogramprosessen og så regulere en trasé med KU der kunnskapsgrunnlaget er
2.
utilstrekkelig» (side 30). Vi ber om at all kunnskap om kulturminner/kulturmiljø
innhentes i forkant av ferdigstilt KU, dvs. at resultatene fra § 9- undersøkelsene må
innarbeides i KU. (Dette ble bekreftet av Statens vegvesen i samarbeidsmøtet med
kulturvernmyndighetene 18.02.15 i Tromsø). Dette for å ha et godt grunnlag for å
vurdere konfliktgraden med automatisk freda kulturminner og kunne ta det beste
trasévalget.
3. Generelt vil vi understreke at vi på dette stadiet ikke kan gi sikre innspill om hvor de
beste løsningene for traséer i forhold til kulturminner og kulturmiljø vil være, da vi
ikke har kunnskap om omfanget av kulturminner i de ulike alternativene før det er
gjennomført nødvendige undersøkelser. Tidligere registreringer er stort sett
gjennomført på kulturminner som er synlige over bakken langs veier og i
utbyggingsområder. Tett inntil eksisterende vegtrasé er det registrert mange
kulturminner fra jernalder og middelalder som blir berørt, men vi vet ikke hvor store
kulturminneområder som også kan ligge under overflaten. Flytter man traséen opp i
høyden, kan dette komme i konflikt med store steinalderlokaliteter som hittil ikke har
vært registrert. Potensialet for nyregistreringer er stort i de fleste områdene, både langs
nåværende vei og utenfor.
4. Tema kulturmiljø i planprogrammet må utdypes. Det må redegjøres for hvordan
kulturmiljø og konsekvenser skal utredes og vurderes. Avbøtende tiltak og
miljøoppfølging må inngå. Vi viser til rettlederen fra Riksantikvaren «Kulturminne og
kulturmiljø i konsekvensutredninger» som gjerne kan tas i bruk. I merknader til
silingsrapporten går vi nærmere inn på potensialet for ytterligere funn av arkeologiske
kulturminner i de ulike delområdene.
5. Vi ber om at konsekvensutredningen for K2 må gjennomføres på alle traséer som er
anbefalt utredet i silingsrapport for tema kulturminner og kulturmiljø. Vi ser at
ytterligere innsnevring av trasévalg nylig er gjort ved Sandtorg, men dette er gjort med
forbehold.
6. I området mellom fylkesgrensen ved Sandtorg og Tjeldsundbrua ser vi at verdifulle
kulturminner blir berørt. Her vil det være nødvendig med flere alternativer slik at en
kan velge den traséen som får minst konsekvenser for kulturmiljøet.
7. Det må fremgå av programmet når § 9- undersøkelsene skal gjennomføres. Vi er
forberedt på å gjøre hovedjobben av feltarbeider i 2015, men det er helt nødvendig at
vi også får gjøre avsluttende feltarbeid med kvalitetskontroller i 2016.
8. Det bør stå i planprogrammet at utreder for tema kulturmiljø må ha formell
kulturhistorisk kompetanse. Dette for at KU skal få tilstrekkelig faglig kvalitet.
9. Konsept 3 omhandler bru eller undersjøisk tunnel over Tjeldsundet (K3) og skal ikke
utredes i denne planprosessen, derfor vil vi ikke gå nærmere inn på dette konseptet
her. For å ivareta best mulig løsning for konsept 2 og 3 samlet, planlegges det å
gjennomføre en kommunedelplan evt. forprosjekt av konsept 3 i 2015. På side 4 i
planprogrammet står det at det er besluttet av K3 ikke skal gå igjennom verneområder.
På begge sidene av Tjeldsundet ser vi imidlertid at det er høyst sannsynlig at denne
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forbindelsen vil komme i direkte konflikt med kulturminner som er automatisk freda
og av nasjonal verdi. Sandtorg har et rikt kulturmiljø med bosetningsperioder fra
steinalder, jernalder og middelalder som kan bli direkte berørt av K3. På den andre
siden av Tjeldsundet kan en gårdshaug bli direkte berørt av K3. På begge sidene av
Tjeldsundet er det også stort potensial for flere hittil ukjente kulturminner. Vi
anbefaler at K3 utredes samtidig med K2 i dette området for å få den beste helhetlige
løsningen og for å oppnå best mulig ressursutnyttelse.
10. I planprogrammet på side 24 står det om KVU fra 2012: konsekvensen vurderes som
ingen eller liten for kulturmiljø. Konsept 2 er ikke i konflikt med kjente kulturminner,
men det er potensial for hittil ukjente norske og samiske kulturminner. Denne
vurderingen er ikke i samsvar med silingsrapporten som rapporterer om flere mulige
konflikter. Det er uklart for oss hvordan man i KVU er kommet frem til denne
vurderingen. Det er registrert mange kjente kulturminner tett opptil eksisterende veg
som helt klart vil bli berørt av vegutbyggingen. Forøvrig anbefaler vi at den etniske
merkelappen «norske kulturminner» ikke benyttes, da dette vil være et meningsløst
begrep i eldre tid, som for eksempel i steinalderen.

Merknader til silingsrapport og utfyllende opplysninger om kulturmiljøene
Silingsrapporten gir en grov oversikt over hva slags kulturminner som er registrert langs de
ulike traséene. Silingsrapporten har i hovedsak tatt utgangspunkt i den nasjonale
kulturminnebasen «Askeladden». Rapporten gir også en oversikt over de områdene av traséen
som man har liten kunnskap om og at flere traséer har potensial for hittil ukjente funn av
kulturminner. Viktige lokale/regionale kulturminner som bygningsmiljø eller enkeltbygninger
er ikke beskrevet i rapporten, og løsfunn som er levert inn til Tromsø Museum gjennom tid er
ikke tatt i betraktning.
Silingsrapporten oppgir at det er registrert flere gårdshauger langs trasévalgene, men tar ikke
høyde for at gårdshaugene sannsynligvis er større i omfang enn kartfestinga som vises i
Askeladden. Samtlige gårdshauger som ligger langs traséen må kontrollregistreres for å se om
kartfestingen er riktig. Også flere av de øvrige registreringene av kulturminnene langs traséen
er gjort for 40-50 år siden og må kontrollregistreres og kvalitetsikres.
Harstad kommune
Delkart 5.1
Tjeldsundet har vært og er en viktig ferdselsveg og fiskeplass fra den første
pionerbosetningen og frem til i dag. På begge sider av Tjeldsundet må vi regne med å finne
spor fra de aller første menneskene som kom hit. Langs hele Tjeldsundet er det registrert flere
gravfelt fra jernalderen som var synlig langsetter leia. Der det er graver, har det også vært
bosetning. Det kan komme frem mange nye strukturer etter bosetninger, jordbruksaktivitet og
graver i dyrka mark langs traseen. Dette er kulturminner som ikke vises på overflaten, men
som kommer frem etter at matjordlaget blir fjernet med maskin eller evt. avdekkes med Georadar.
Sandtorg merker seg særlig ut som et sted med kulturminner med stor tidsdybde og
kontinuitet. Her er det registrert steinalderbosetning, gravfelt fra jernalder og gårdshaug. I de
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siste årene er det gjort flere praktfunn med metallsøk og det er et stort potensial for ytterligere
funn fra alle forhistoriske perioder.
Kunnskapsgrunnlaget for Sandtorg vurderes som middels og vi anbefaler at alle anbefalte
traséer utredes videre. I Årbogen er det kommet inn informasjon om steinalderfunn på 20-50
m.o.h. Dette området har ikke vært undersøkt nærmere, men her er det ut fra en vurdering av
landskapet stort potensial for funn av steinalderaktivitet.

For dette delområdet kan det være en fordel for de kystnære kulturminner/kulturmiljø at
traséen legges i en tunnel gjennom Hårberget, men vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om
hvilke kulturminnene som kan bli berørt av de øvrige traseene.
Gausvik – Haukebø
Kunnskapsgrunnlaget for strekningen vurderes som middels og vi støtter anbefaling om
videre utredning av to traséer. Vi har fått melding om gamle rideveger/hulveger som starter i
Gausvik og som har vært en del av et større nettverk av veier mellom handelsstedet Gausvik
og bygdene innenfor og videre derfor til yttersiden av Hinnøya. Silingsrapporten oppgir at det
er registrert flere gårdshauger langs trasévalgene, men tar ikke høyde for at gårdshaugene
sannsynligvis kan være større i omfang enn kartfestinga som vises i Askeladden. Samtlige
gårdshauger som ligger langs traséen må kontrollregistreres for å se om kartfestingen er riktig.
Delkart 5.2
Tjeldsundbrua vest
Her er kunnskapsgrunnlaget vurdert til dårlig til middels, og det er vi enig i. Det er registrert
flere gravfelt tett inntil eksisterende veg. Ei tunnelløsning vil redusere inngrepet i forhold til
disse kulturminnene. All erfaring tilsier imidlertid at tunnelarbeid medfører store arealinngrep
i byggefasen, med riggområder og massedeponier. All infrastruktur knyttet til tunneler må
derfor utredes nå sammen med selve veien. Ved bruhodet er det ei naturlig havn som bærer
stedsnavnet Hamna. Området rundt bruhodet er interessant og på Leikvikholman er det
registrert et gravfelt. Silingsrapporten sier at det ikke er behov for utredninger på KU-nivå. Vi
vil be om at det blir gjort utredninger på tema kulturmiljø i dette området.
Delkart 5.3
Tjeldsund bru – Kilbotn
Vi har liten kunnskap om kulturminnene langs alternativ 2. Her vil det være et potensial for
spor etter steinalderbosetning/aktivitet. Langs eksisterende veg er det registrert flere
kulturminner, og i dyrka mark kan det være flere ukjente kulturminner. Vi støtter anbefalte
utredninger.
Skånland kommune
Delkart 6
Boltås til Tjeldsundbrua øst
Vi støtter silingsrapport som sier at kunnskapsgrunnlaget er dårlig og området vurderes til å
ha lavt til middels potensial for funn av hittil ukjente kulturminner. Det er registrert en del
kulturminner langs eksisterende veg som kan bli berørt av utvidelse. Vi ber om at
kulturminneinteressene utredes for denne traséen, slik at vi ser konsekvensene av tiltaket for
de kjente kulturminnene.
Delområde Tjeldsundbrua øst
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Vi støtter silingsrapport som oppgir at kunnskapsgrunnlaget vurderes som dårlig i området og
at det er middels til høyt potensial for hittil ukjente kulturminner fra flere tidsperioder.
Området rundt bruhodet på Tjeldsundbrua vurderer vi å ha høyt potensial for funn etter
steinalderbosetning, da stedet ligger sentralt til i forhold til Steinslandsstraumen. Det står ikke
at tema kulturmiljø skal utredes, derfor ber vi om at kulturminneinteressene utredes for dette
delområdet.
Kvæfjord kommune
Delkart 2
Delområde Langvatn-Løbergbukt
I dette delområdet har vi lite kunnskap om kulturminner fra steinalder, jernalder og
middelalder. Det er levert inn funn til Tromsø Museum-Universitetsmuseet fra steinalder fra
Våtvoll, som indikerer at det er potensial for å treffe på spor etter bosetning og aktivitet fra

denne fasen i området. Rundt Langvatnet, Langvassbukta, Skjellnes, Våtvoll, Løbergsbukt og
Vesterelva er det også potensial for steinalderbosetning. Det står ikke at tema
kulturminne/kulturmiljø skal utredes her, derfor ber vi om det.
Delområde Langvassbukt Rv85
Her oppgis kunnskapsgrunnlaget til å være dårlig og det er vi enig i. Det står ikke at tema
kulturminne/kulturmiljø skal utredes, derfor ber vi om det.
Innspill til KU
Tema kulturminner og kulturmiljø kan deles inn i tre deler:
1. Skildring av omfang, sammenhenger og verdivurdering
2. Vurdering av konsekvenser
3. Vurdering av avbøtende tiltak
Verdiene og konsekvensene må presenteres på en forståelig måte med ulike former for
visualiseringer, perspektivskisser eller foto/film i tillegg til tekstbeskrivelser. Det er ikke
tilstrekkelig med en matrise med lav – middels – høyklassifisering. Influensområder til
kulturmiljøene må vurderes.
Konsekvensutredningen bør også utrede bygningsmiljøene og viktige lokale kulturminner
som kan bli berørt i de ulike delområdene.
Prosessen videre
Svært mange av registreringene i Askeladden er gjort for over 40-50 år siden, og det er behov
for omfattende kontrollregisteringer av kulturminnene som ligger i influensområdet til
trasevalgene.
Offentlig ettersyn av reguleringsplanene bør ikke legges ut før høsten 2016, slik at vi også har
feltsesongen 2016 for å kvalitetssikre rapportene og innhente nødvendig tilleggskunnskap om
kulturminnene som kan bli berørt.
Det bør velges den traséen som gjør minimalt med inngrep i kulturmiljø. Med statlig plan
medfører reguleringsplanen samtidig dispensasjon fra kulturminneloven. Traséer som berører
et stort antall kulturminner vil fjerne viktige deler av vår kulturarv for alltid – men også
medføre langvarige og kostnadskrevende utgravninger og konserveringsarbeider.
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Vi håper at vi gjennom prosjektet kan benytte ny teknologi som Lidarscanning og Georadar
som metode, i tillegg til de mer tradisjonelle metodene vi tar i bruk i feltarbeidet. Vi tror at
dette vil være tidsbesparende og øke kunnskapsgrunnlaget.
Endelig plassering av massedeponi oppgir SVV å være klart ved offentlig ettersyn. Etter vår
mening er dette sent og vi ønsker at dette blir avklart slik at vi også får befart disse områdene
i 2015/2016. Som nevnt ovenfor er arealinngrepene særlig ved tunnelbygging svært
omfattende. Alle kulturminner som blir berørt av dette, vil være ødelagt for alltid. Både
massedeponier, riggområder og andre midlertidige og varige arealer som skal tas i bruk
utenom selve vegtraseen, må derfor være klarlagt før planen vedtas, slik at konsekvensene for
kulturminnene er kjent.

Vi ser frem til et godt samarbeid videre i prosessen. Etter feltarbeidet i 2015 kan vi levere en
kortfattet rapport som viser resultatene fra endt feltsesong og gir indikasjoner på hvilke valg
som bør tas videre.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonservator

Ragnhild Myrstad
konservator/arkeolog

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Sametinget
Nordland fylkeskommune
Tromsø Museum-Universitetsmuseet
Riksantikvaren

Nordland fylkeskommune
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Sametinget
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Kystverket Nordland
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NVE

Vi viser til mottatte planprogram og silingsrapport.

Ved utvidelse eller omlegging av eksisterende vei som ligger i nærheten av vassdrag, elver
og vatn, anbefaler vi at utvidelser skjer bort fra vassdrag. Det må tas hensyn til
vassdragsmiljø inkludert til fisk i planarbeidet. Kantsonen langs vassdrag er gitt særskilt
beskyttelse i vannressursloven § 11. Det er naturlig at bestemmelsen ligger til grunn for
planleggingen. Heggedalselva i Kanstadbotn, Kvitforsvassdraget og Laksåga i
Skånland/Evenes er vassdrag som er omfattet av vassdragsvern. Vassdragsvernet gjelder
vatn, elver og bekker i det enkelte nedbørfelt. Det er utarbeidet rikspolitiske retningslinjer for
verna vassdrag som skal legges til grunn i planarbeidet. I planarbeidet må det synliggjøres at
det ikke fremmes traséalternativer som er til skade for allmenne interesser og vassdragets
verneverdier i nevnte vassdrag. Vi forutsetter at dette blir ivaretatt ved gjennomføring av
planprogrammet.
NVE Atlas viser aktsomhetskartene for skred. Disse gjelder potensiell fare for snøskred,
steinsprang og jord-/flomskred. NVE kan også oversende en link til aktsomhetskart for flom.
Dette kartet er ikke publisert, men kan benyttes for å avdekke områder hvor flomfaren bør
vurderes nærmere. Flom- og skredfare vil bli utredet noe som fremgår av planprogrammet.
I følge planprogrammet vil grunnforholdene bli utredet. Vi minner om at ved nybygging
eller utvidelse av vei hvor det er funnet kvikkleire, skal kvikkleiresonen avgrenses og
områdestabilitet vurderes. Dette for tiltak i tiltakskategori K2 – K4. I den sammenheng viser
vi til vår veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».
NVE Atlas viser også en oversikt over kraftledninger i sentral- og regionalnettet. I tillegg har
områdekonsesjonærene oversikt over det lokale nettet – distribusjonsnettet. For å få oversikt
over det lokale nettet ber vi om at dere kontakter Vesterålskraft Nett AS, Hålogaland Kraft
AS og Evenes Kraftforsyning A/S. Det synes som om flere av traséene som foreslås utredet
kan komme i konflikt med eksisterende kraftledninger. Vi antar at vegplanleggingen vil være
enklere dersom vegtraséen kun krysser kraftledningtraséen fremfor parallellføring av vei- og
kraftledningstrasé.
Omfang og lokalisering av massetak og deponiområder er ikke avklarte. Det er følgelig ikke
redegjort for eventuelle virkninger slike kan ha for vassdrag, vassdragsmiljø samt skredfare
inkludert grunnforhold. Også midlertidige tiltak i byggefasen må utredes og kartfestes.
Det er vanskelig å vurdere konsekvenser for vassdrag ut fra mottatte kart. Vi har ikke
vektlagt potensiell skredfare i vår rangering av alternativene. Dette er noe som vil bli utredet.
Vi har forsøkt å vektlegge hensyn til vassdrag og vassdragsmiljø, antatt grunnforhold, antatt
konflikt med kraftledninger osv. Nærmere undersøkelser vil gi ny informasjon som vil kunne
innebære at vi ser noe annerledes på alternativene.
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Foretrukket

Ingen merknad

Delkart 1
Delkart 2

Alt 1 – eks
Alt 1 – eks, Alt
2.1, Alt 2.2, Alt
2.3 og Alt 2.4

Delkart 3.1

Alt 1 – eks, Alt
Djupfesthamn
Alt 1 – eks

Delkart 3.2
Delkart 4.1

Alt LN
(tunnel)
Alt 2 dersom
Alt LN
velges

Alt 1 – eks,
diverse
tunnelalternativer
mot Kongsvik
Alle, men noen
kan være
skredutsatte og
noen komme i
konflikt med
kraftledninger
Alt 1 – eks, Alt
2.1, Alt 2.2, Alt
2.3 og Alt 2.4

Delkart 4.2

Delkart 5.1

Delkart 5.2
Delkart 5.3

Alle
Alt 1 – eks, Alt
2, Alt 3.1, Alt
3.2, Alt 3.3 og
Alt 3.4
Alle
Alt 1 – eks, Alt 2
men uklart om
det får
konsekvens for
Laksåga
Alt 2
Alt 1 – eks, Alt 2
Alt 2.7

Delkart 6
Delkart 7.1

Delkart 7.2
Delkart 7.3
Delkart 7.4

Alt 1 – eks
Alt 1 – eks,
Alt WR
tunnel med
en noe endret
kurvatur som
bindes
sammen med
Alternativ 1.

Med hilsen
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Ikke
anbefalt
Alt 3.1, Alt
3.2, Alt 3.3,
Alt 3.4 og
Alt 3.5

Alt 2 og Alt
3
Alt 3, Alt
3.1, Alt 3.2,
Alt 3.3, Alt
3.4 og Alt 4

Alt 3 og Alt
4. Alt 2
avhengig av
virkning for
vassdrag
Alt 3.5 og
Alt 4

Alt 3
Alternativ 2,
Alt 2.1, Alt
2.2, Alt 2.3,
Alt 2.4, Alt
2.5, Alt 2.6,
Alt 2.8 og
Alt 2.9
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Stian Bue Kanstad
senioringeniør
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 96 19 / 901 48 364
E-post: nve@nve.no eller direkte: sbk@nve.no
Web: www.nve.no
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Sortland kommune

Statens Vegvesen Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

HØRINGSUTTALELSE PÅ PLANPROGRAM TIL HÅLOGALANDSVEIEN

Sortland kommune har i formannskapet FS-sak 025/15, behandlet og gitt sin høringsuttalelse
til utlagt planprogram for Hålogalandsveien. Vedlagt følger særutskrift fra denne
behandlingen.
Deres referanse: 2015004510
Med hilsen

Jan-Harry Johansen
saksbehandler regulering

Vedlegg
03.03.2015

222315

Reguleringsplan Hålogalandsvegen – høringsuttalelse på planprogram
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Kvæfjord kommune
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Lødingen kommune
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Tjeldsund kommune
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HARSTAD KOMMUNE
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Saksprotokoll

Saksmappenr: 2014/3342
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Saksbehandler: Jan-Inge Lakså
Arkivkode: Q12

Behandles av:
Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 04.03.2015 15/34
Kommunestyret 12.03.2015 15/20
PROSJEKT HÅLOGALANDSVEGEN - TILBAKEMELDING FRA HARSTAD KOMMUNE
PÅ PLANPROGRAMMET OG SILINGSRAPPORTEN.
Behandling Kommunestyret - 12.03.2015:
Til stede: 34 repr.
Presentasjonsfilm fra Statens Vegvesen ble vist.
AP v/Elsa Floer fremmet følgende forslag:
1) Harstad kommune må i forbindelse med Hålogalandsveien sørge for at det anlegges
trygge avkjøringer både på høyre og venstre side av veien slik at det blir god
adkomst til og fra Kilkam-anlegget.
2) Det anlegges gatelys langs hele Hålogalandsveien.
Frp. v/Hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag:
Forutsatt bortfall av bompengefinansiering i prosjektet gir Harstad kommune sin
tilslutning til planprogrammet og silingsrapporten datert 22/1-15.
Innspill fra grunneiere Leiknes og Vollstad må tas med i den videre vurdering av
trasévalg. Tilrettelegging av trasé for Tjeldsund bru-Kilbotn må anlegges slik at 90
km/t etableres.»
AP v/Marianne Bremnes fremmet følgende forslag:
«Harstad kommune gir sin tilslutning til planprogrammet, med den rekkefølge som
er foreslått ….
Høyre v/Helge Eriksen fremmet følgende forslag:
«Kommunestyret forutsetter at det blir sammenhengende gatelys på den meget
trafikkerte strekningen mellom Harstad sentrum og Harstad/Narvik Lufthavn,
Evenes.»
SV v/Johnny Kristiansen fremmet følgende forslag:
«Harstad kommune nedsetter en politisk vegkomite/samferdselskomite.»
Frp. sitt forslag ble forkastet med 23 mot 11 stemmer
AP v/Marianne Bremnes sitt forslag ble vedtatt med 26 mot 8 stemmer
AP v/Elsa Floer sitt forslag pkt. 1 ble vedtatt med 26 mot 11 stemmer.
Under avstemming trakk Elsa Floer sitt forslag til pkt.2.
Høyre v/Helge Eriksen sitt forslag ble vedtatt med 26 mot 11 stemmer.
SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen.

Vedtak Kommunestyret - 12.03.2015:

1) Harstad kommune gir sin tilslutning til planprogrammet, med den rekkefølge som
er foreslått og silingsrapporten datert 22.01.2015.
2) Innspill fra grunneiere Leikvik og Vollstad må tas med i den videre vurdering av
trasévalg.
3) Tilrettelegging av trasé for Tjeldsund bru – Kilbotn må anlegges slik at 90 km/t
etableres.
4) Harstad kommune må i forbindelse med Hålogalandsveien sørge for at det anlegges
trygge avkjøringer både på høyre og venstre side av veien slik at det blir god
adkomst til og fra Kilkam-anlegget.
5) Kommunestyret forutsetter at det blir sammenhengende gatelys på den meget
trafikkerte strekningen mellom Harstad sentrum og Harstad/Narvik Lufthavn,
Evenes.
Følgende forslag oversendes administrasjonen:
Harstad kommune nedsetter en politisk vegkomite/samferdselskomite.
UTSKRIFT:
Jan-Inge Lakså
Rett utskrift:
Aud Jorun Pedersen
sekretær
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur
Kopi:
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Skånland kommune
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Evenes kommune

91

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

92

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

93

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

94

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

Hålogaland Kraft
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Tjeldsundbrua Kro og Hotell
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Evenes Hotell

97

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

Lødingen Havn KF
Til Statens Vegvesen
Høringsuttalelse om Hålogalandsvegen E10/Rv85/Rv83 – mrk. 2015004510.
Melding om prosjekt i Lødingen kommune som er i berøring med planene om
Hålogalandsvegen.

Viser til vedlagte presentasjon over nytt havneavsnitt ved dagens E10 på Fiskøya i Lødingen
kommune.
Viser også til møte med Statens Vegvesen sin prosjektgruppe den 26. august 2014 i
Lødingen, hvor felles planer ble presentert.

- Status for planene om nytt havneavsnitt på Fiskøya er at reguleringsarbeidet er vedtatt og
vil starte i løpet av våren 2015.
- Det vil være behov for ny avkjøring og nytt veikryss fra riksvegen til det nye havneavsnittet.
- Det må avklares om ny veg på Fiskøya til nytt regionalt havneavsnitt er en kommunal eller
fylkeskommunal oppgave.
- Det vil være ønskelig med steinmasser til fyllinger i området fra tunneler i Fiskfjorden.
Vennlig hilsen
Wiggo Marthinussen
Styreleder Lødingen Havn KF

Lødingen Havn KF
Postboks 83
8411 Lødingen
Mobil: + 47 96 99 60 00

Mail: wiggo@lodingenhavn.no

Internett: www.lodingenhavn.no

---------- Videresendt melding ---------Fra: Anita H Marthinussen <anita.h.marthinussen@lodingen.kommune.no>
Dato: Wed Mar 04 2015 13:33:42 GMT+0100 (Vest-Europa (normaltid))
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Emne: VS: 2015004510-86 Innspill på planer som berører prosjektområdet Hålogalandsvegen
- Høringsfase planprogram
Til: Arnold Almo <arnold@lodingenhavn.no>
Kopi: Wiggo Marthinussen <wiggo@lodingenhavn.no>
Lødingen kommune har ikke tatt med noe om Fiskøya i våre uttalelser.
Det må kanskje Lødingen Havn KF se på…
Anita
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Lofotrådet
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Ofoten Regionråd
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Vesterålen Regionråd

114

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

115

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

116

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

NæringsArena Hålogaland
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Ordførerne i Narvik, Sortland, Vågan og Vestvågøy kommuner
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Kåringen Næringsselskap AS
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Lødingen Næringsforum
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Samarbeidsutvalget ved Kongsvik Skole
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IF Kilkameratene

Viser til deres brev av 9/1-2015 (Hålogalandsvegen-informasjon om planprosess, grunnerverv og folkemøte),
samt samtale med Marianne Nilsen Losnegaard om saken 10/2-2015.

I forbindelse med planprosess for Hålogalandsveien som også inbefatter RV83 inn mot Harstad ønsker vi å
spille inn behov for tilkomst til IF Kilkameratenes idrettsanlegg fra RV83. Dagens tilkomstvei er en grusvei via
bygdevei i Kilbotn og bro over RV 83. Det er store utfordringer generelt med dagens veiløsning, og spesielt for
busser og større biler.

Aktiviteten på området har økt betratkelig de siste årene. IF Kilkameratenes skiløyper er hovedarena for ski i
Harstad og skal bl. a arrangere Ski NM del 2 i mars 2015.
Det er stor aktivitet på idrettslagets fotballbaner i sommerhalvåret med kamper og treninger. Området
benyttes i stort omfang som utfart/friluftsområde for hele regionens befolkning både sommer og vinter.

I tillegg til idrettslagets aktiviteter er det etablert barnehage og SFO på området som også medfører mye trafikk
både med privatbiler og buss.

Vårt innspill til planprogrammet er at man innarbeider ny tilkomst til IF Kilkameratenes idrettsanlegg fra RV83.
Vi vil også jobbe politisk med saken og vil be om et møte med Harstad kommune.

Se vedlagt kartutsnitt.

Vi ser frem til Deres tilbakemelding.

Sportslig hilsen
Morten Opsal
Nestleder/sekretær
Mob.99581394
morten@kilkam.no
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Lødingen eldreråd
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Einar Jahre Mustaparta

Einar Jahre Mustaparta
Mustapartajordet 41
9403 Harstad

6. februar, 2015

Statens Vegvesen
Harstad

Hålogalandsveien – Høringsuttale til silingsrapporten
Innledning
Vår tids store regionbyggende infrastrukturprosjekt som skal binde Vesterålen, Evenes/Narvik og Harstad sammen
til en bo- og arbeidsmarkedsregion sies det i slingsrapporten. Dette er et meget viktig prosjekt for Midtre Hålogand,
kanskje det viktigste siden bygging av Evenes Lufthavn og Tjeldsund bru.
Det er avgjørende at trasevalgene som SVV lander på er styrt av reisetid, trafikksikkerhet og regularitet. Dette vil gi
maksimal samfunnsøkonomisk nytte og det kan man lett slutte seg til.
Ambisjonene må være store og vegstandarden som nå legges til grunn skal være med å skape nytteverdi i 4-5
generasjoner.
Strekningen Tjeldsund Bru-Kilbotn
Silingsrapporten viser at det er gjort et grundig arbeid frem til dags dato. Til tross for dette mener jeg at det ikke er
optimalt at man velger trase 2 mellom Tjeldsund Bru og Kilbotn. Her bør trasealternativ 4 velges. Dette p.g.a. at:
•
•
•
•
•

Det er strekningen med høyest ÅDT. Her er det nødvendig med en høystandard trafikksikker trase som kan
planlegges og bygges fra grunnen av.
Reisetid må være styrende og denne traseen bidrar i så måte også til helheten i prosjektet.
Fremtidig ny kryssing av Tjeldsund må nås på kortest mulig tid fra Harstad
En ny trase 4 vil gi beboere langs dagens RV 83 store miljøgevinster og arealer kan bli tilgjengelig for
rekreasjonsformål o.l.
En ny trase 4 vil utløse muligheter for fremtidig areal-/næringsutvikling i region Midt-Hålogaland

De «gamle» veiene går gjennom naturskjønne områder. Tilgrensende arealer vil kunne bli mer attraktive til
rekreasjonsbasert næringsutvikling når trafikken flyttes. La turister og andre som ønsker opplevelse undervegs
benytte disse avstikkerne for å nyte natur og kultur.
Næringsliv og dagligliv i regionen er avhengig av et mest mulig effektivt vegsystem og har ikke samme behov for
opplevelse undervegs i sin daglige ferdsel.
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Tekniske forhold
Det er argumentert med at stigningsforhold og grunnforhold vanskeliggjør en bygging langs trase 4. Dette må
vurderes å være av underordnet betydning i et investeringsprosjekt av denne karakter. Dagens velutviklede
teknologi innenfor vegfaget bør gjøre det mulig å arbeide uten for snevre rammer.
Planmessige forhold
Inngrep i naturen og potensielle konsekvenser for arealer er og har alltid vært saker som ansvarlige myndigheter har
måttet håndtere som del av samfunnsutviklingen. Dette bør kunne løses til det beste for samfunn lokalt og regionalt.
Jordskifte kan utføre arbeid med arrondering og makebytte om nødvendig.
Et moderne veganlegg er langt fra en skjensel i naturen og mange tiltak har blitt tatt i bruk for å forskjønne og
redusere de negative konsekvensene som måtte oppstå. Det er en lang rekke eksempler på ulike hensyn som har
blitt tatt i liknende prosjekter og latt seg løse til beste for alle involverte parter.
Regionbygging
Triangelet Evenes/Narvik – Sortland/Vesterålen – Harstad må vi bygge sammen slik at det fremstår som en samlet
selvstendig region mellom Tromsø i nord og Bodø i sør. Lufthavnen er en sentral infrastruktur og møteplass.
Hålogalandveien må i så måte vurderes som et helhetlig system. Det blir ytterst viktig for at en fremtidig storregion
skal fungere optimalt at vi kan ferdes mellom våre regionsentra så effektivt som mulig.
Trasevalg for øst-vest korridoren er derfor likeså viktig som valg av korridor inn til Harstad.
Til tross for at prosjektet med sine foretrukne alternativ allerede har en stor lengde tunneler inne i prosjektet så bør
det vurderes på ny om ikke området Langvann – Langvassbukt også bør bygges som tunnel (trase 3.3 /DE2). Dette
vil korte ned reisetiden og gi en stabil drift også i vinterhalvåret.
Sentrale myndigheter ønsker at regionenes tjenesteproduksjon skal foregå så effektivt som mulig. Dette skal sikres
gjennom større forvaltningsenheter. For å få en slik organisering til å fungere tilfredsstillende må vi kunne ferdes
effektivt mellom sykehus, kommuneadministrasjon, luft- og skipshavner.
Dette gjelder ikke minst næringsbasert ferdsel. Havbruksproduksjonen og annen eksportavhengig næring er i
særdeleshet avhengig av en effektiv infrastruktur.
Jeg håper at det kan settes meget ambisiøse mål for vår samfunnsbygging og at vi kan strekke oss til det ytterste i
dette regionprosjektet som er fundamentet for vår verdiskapende fremtid i Midtre Hålogaland.
Oppsummering
•
•
•
•
•

Trasevalgene for Hålogalandsveien må i hovedsak baseres på å få kortest mulig reisetid i mellom
ytterpunktene av prosjektet; Narvik/Evenes, Sortland/Vesterålen og Harstad.
Det oppfordres på det sterkeste til at trase 4 mellom Tjeldsund Bru og Kilbotn blir med som det foretrukne
trasevalg.
Det oppfordres til at det tunnelalternativ (3.3/DE2) mellom Langvann- Gullesfjordbotn blir foretrukket trase.
Sett et ambisiøst mål, f.eks. «1 times kjøretid fra senter – senter» for prosjektet !
Silingsrapportens konklusjoner må utfordres til det ytterste opp mot dette målet og det må åpnes for større
bruk av nye traseer og tunneler i tillegg til de utmerkede valg som enkelte traseer allerede bærer preg av.

Jeg håper at dette kan være med på å bidra positivt i et meget sentralt og viktig prosjekt for Midtre Hålogaland.

Med vennlig hilsen
Einar Jahre Mustaparta
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Stig Kristensen

Fra: Stig Kristensen [mailto:stiga.kristensen@gmail.com]
Sendt: 5. mars 2015 23:34

Til: Lund Therese (Harstad)

Emne: Hålogalandsvegen - innspill til planprogram
Vedlagt følger mitt innspill til planprogram for Hålogalandsvegen, datert 05.03.2015.
Førøvrig viser jeg til møte i går (4. mars). For meg var det et nyttig møte. Det ga meg

informasjon om prosjektet som førte til at mitt foreløpige utkast til innspill ble noe forkortet

og endret. Kryssingen av Tjeldsundet med undersjøisk tunnel mellom Sandtorg og Fjelldal har
jeg fjernet. Jeg vil forsøke å fremme mine synspunker på dette gjennom direkte kontakt med

samferdselspolitikerne på stortinget.
Mvh
Stig Kristensen

Stig Kristensen

Klungnesveien 7
9436 Kongsvik

05.03.2015

Statens vegvesen region nord
Att.: Therese Frivåg Lund
postboks 1403
8002 Bodø

Hålogalandsvegen – innspill til planprogram
STREKNINGEN TJELDSUNDBRUA – FISKEFJORDEN

Innledning
Statens vegvesen region nord, Harstad kontorsted, har presentert en høringsutgave for
Hålogalandsvegen E10/RV85/RV83 på flere folkemøter i distriktet i januar/februar 2015.
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Høringsdokumentet består av et ”Planprogram” og en ”Silingsrapport”, begge datert

22.01.2015. Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet, og avklare rammer og
premisser for den videre prosessen. Mens silingsrapporten skal sile alle alternative trasevalg

som KVU’en inneholdt, slik at man blir sittende igjen med et begrenset antall reelle og
realistiske alternativer i det videre arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan.

Vegvesenet har gjort et solid arbeid så langt i prosessen. De alternativene til trasevalg som

silingsrapporten inneholder gir etter min mening stort sett de beste løsningene. Det må likevel
kunne stilles spørsmål ved noen av forslagene som er lagt fram. Jeg tenker spesielt på at det
ikke planlegges med rundkjøring i fjell ved Tjeldsundbrua vest. Men da dette er iht.

retningslinjer for vegplanlegging i gjeldende vegnormaler må vegvesenet forholde seg til dette
i det videre arbeidet.
Mitt innspill gjelder strekningen Tjeldsundbrua vest (Hinnøysiden) til og med Fiskefjorden.
Generelle synspunkter
Hålogalandsvegen bygges for framtida, dvs. i et 50/60-års perspektiv. Dette må tas hensyn til
ved planleggingen og utbyggingen når det gjelder trasevalg, herunder veg vs. tunnel der hvor
begge mulighetene er tilstede; vegbredde med mulighet for midtdeler; linjeføring; doble
tunnelløp for å separere trafikken i tunnelene m.v.

Når man planlegger for framtida må det tas høyde for den trafikkøkningen som kan komme.
Jeg er redd for at framskrivingen av ÅDT fram til 2038 (silingsrapporten side 4) ikke vil gi et
reelt bilde av trafikken for eksempel i 2060. Samfunnsmålet som ber beskrevet i

planprogrammet (side 17) om at ”I 2040 skal Hålogalandsregionen ha et godt utbygd
transportsystem som knytter regionen tett sammen, og som gir gode forutsetninger for
næringsutvikling og regional utvikling”, vil kunne stå som et bomskudd hvis trafikkøkningen

etter 2040 blir langt større enn ÅDT for 2038 tilsier.
Valg av vegstandard

Valget av vegstandard har sammenheng med ÅDT og kostnader. Hvis trafikkøkningen etter

2038 blir vesentlig større enn den framskrevne ÅDT, vil den valgte vegstandarden kunne bli en
flaskehals i utviklingen av regionen. Det er ingen tjent med.

Likevel er det forståelig at vegvesenet må bruke det verktøy de har til rådighet (gjeldende
håndbøker, prognoser for trafikkutvikling m.v.).
Hålogalandsvegen blir hovedtransportåre mellom E6 og Lofoten/Vesterålen, gjennom NordNorges folkerikeste region. Regionen spås å bli et av de mest attraktive turistmål i framtida
(Lofoten). Havbruks- og sjømatnæringen er den største næringen i regionen. Lofotfiske vil
også i uoverskuelig framtid ha stor betydning for bosetting og næringsliv. Oljeutvinning

utenfor kysten er sannsynlig. Andelen av tunge kjøretøy/vogntog har økt betraktelig etter at
Lo-fastforbindelsen ble åpnet.
Alt dette er forhold som burde tilsi en vegstandard tilsvarende H4. Trafikksikkerheten er den
viktigste faktoren. Møteulykker er den største årsaken til kollisjoner, og som forårsaker de
største kostnadene, målt i så vel menneskelige lidelser som materielle skader. Vi vet at
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midtdelere eliminerer da aller fleste av møteulykkene. Får man plass til midtdeler med en
vegstandard tilsvarende H3?

Vi som bor og daglig ferdes langs E10 vet at det er blitt vesentlig trafikkøkningen for store

kjøretøy etter at LO-fast åpnet. Det er vanlig med kolonner på 6-8 vogntog langs vegen, og
ikke helt sjeldent er det ennå flere vogntog enn dette antallet i en kolonne.
Skal man bygge ut etter eksisterende trase der hvor dette er mulig?
Flere faktorer spiller inn her: Framkommelighet i anleggsperioden (selv om dette vil være en

faktor som er borte når vegen er ferdig bygget); tilvante forhold for lokalbefolkningen (vil de
ha en annen trase enn eksisterende); økt støyforurensning på eksisterende trase;

framkommelighet til utmarka og naturen m.v.; avkjørselsløsningene mellom ny vegtrase og
eksisterende veg.
Tunnel vs. veg i dagen
Tunnelene skal være operativ i minst to generasjoner, og bør ha en standard som ivaretar
dette. Vil det bli separate tunnelløp?
Driftskostnadene for tunneler er langt større enn ved veg i dagen. Reiseopplevelsene for

trafikantene, det visuelle/synsinntrykkene reduseres vesentlig der hvor tunnelbruken er stor.

Ulykker i tunneler er ofte alvorligere og får større konsekvenser enn ulykker på veg i dagen.
Mange er utrygge og redde når de kjører i tunnel.

Vegvesenet sier i sine rapporter at tunnelbruken skal minimaliseres. Dette er jeg glad for. Jeg

håper dette synspunktet blir det bærende i forbindelse med utbyggingen av Hålogalandsvegen.
Bygg tunneler der hvor veg i dagen gir en vesentlig dårligere løsning enn tunnel, kun der hvor
det er åpenbare sikkerhetsmessige som økonomiske fordeler ved å anlegge tunnel, og nytten
er stor i forhold til veg i dagen.
Sykkelløsninger i tunneler hvor det ikke er omsyklingsmuligheter må avklares.
Viltproblematikken
Viltproblematikken må gis høy prioritet. En kollisjon mellom elg og et kjøretøy koster

samfunnet ca kr 100 000 i gjennomsnitt. Da har man ikke tatt hensyn til lidelsene både for dyr
og mennesker pga. skader. Det er således svært god samfunnsøkonomi å unngå/minimalisere
elgpåkjørsler.
Der hvor elgens trekkruter er kjent må det etableres sikre viltoverganger, gjerne med

ledegjerder. På den annen side så forskes det i dag, og utprøves flere typer viltsperre/skremsel for å unngå kollisjon mellom elg og kjøretøy. For framtiden er dette positivt.
Skredfaren
Snøskredfaren er en viktig parameter. Har man tatt i bruk lokalkunnskapen til folk i denne

sammenheng? Er vegvesenet kjent med hvor skredfaren er størst, og hvor tidligere ras har
gått? I følge NGI er det skredfare hvis det går ett skred pr 300 år.
Konkrete innspill
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Fiskefjord-Kongsvik
Fra Kongsvik og vestover mot Fiskefjorden er det snøskredfare flere steder langs eksisterende
E 10-trase. Tunnel mellom Kongsvik og Fiskefjorden er derfor en god løsning på dette
problemet.

Tunnel SX mener jeg er den beste løsningen fordi påhugget i Fiskefjorden kan bli omtrent ved

det ytterste huset, for og forsette langs eksisterende trase inn mot Fiskefjordbotn. Dette gir en
enklere kryssløsningen til Lødingen. Man får liten eller ingen høydeforskjell mellom krysset og
vegtraseen mot tunnelpåhugget for tunnel LP, som sannsynligvis er det beste alternativet for
tunnel mot Kanstadbotn.

Tunnelpåhugget X for tunnel SX i Kongsvik bør være i Finngamaksla. Der er skredfaren minst.
Eventuelle skred vil enkelt kunne ledes bort fra tunnelåpningen ved å anlegge

skredforbygninger på rett plass. Vegen fortsetter nordover og krysser Kongsvikelva langs en
viadukt og en kort tunnel gjennom Falkåsen langs vegtrase 2.2 og tunnel ZÆ.

Kongsvik-Hårvik
Fra Æ har man to alternative valg:
1) Man kan følge trase 2.5 til brua over Ulvikelva. Den største utfordringen her tror jeg vil
være å tilpasse den nye vegen til Ulvikelva. Vegen bør gå på nordsiden av elva.
En annen utfordring vil være plasseringen av avkjørselen for tilknytningen mot
Kongsvik. Jeg mener dette må skje nordøst av Kongsvik. Et kryss vest av Åshalsmyra før
man kommer opp på traseens høyeste punkt på Steinbakken vil være en god løsning
under forutsetning av at ikke stigningsforholdene på den nye traseen vil skape
problemer for kjøretøy som kommer fra Kongsvik og skal kjøre vestover. Innslaget i
Kongsvik mot eksisterende E10 må komme like øst av skolen og Best-stasjonen.
2) Man kan følge trase 2.6/2.7 til Ulvik. Det vil gi en enklere tilknytning mot Kongsvik
(sannsynligvis den beste kryssløsningen). Ulempen vil kunne være ugunstige
stigningsforhold opp mot høysete punkt på Steinbakken da man får en lang s-kurve
her. Under ugunstige forhold vinterstid vel dette kunne bli en flaskehals.
Den nye vegen bør fortsette langs eksisterende trase mot Sæter. Gjennom Sæter må en nedre

trase vurderes fram til Kleiva. Derfra er kanskje eksisterende trase den beste for beboerne. Den
vil utvilsomt være mest skånsom med hensyn til naturinngrep. Støy og annen forurensning

taler mot, men jeg tror lokalbefolkningen er best tjent med en nedre trase, som i prinsippet

følger eksisterende E10 gjennom og forbi Hårvik. En øvre trase ovenfor bebyggelsen vil være
svært uheldig for atkomsten til utmarka.
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Årbogen-Tjeldsundbrua vest
Fra tunnelpåhugg B i Årbogen bør trase 2 følges fram til Haukebø. Deretter bør trase 2.4 følges
med kryssing av Gausvikelva nær eksisterende bru. Fjæra/strandsonen kan følges fram mot

vegen til Gausvikøya. Derfra kan traseen i prinsippet (med noe tilpassing) følge eksisterende

trase gjennom Gausvik. Fra Gausvik til Tjeldsundbrua vest, tror jeg at de to beste alternativene
er:
1) Bygge en kort tunnel fra siste, nordre bebyggelse i Gausvik, mot Lilleeng. Derfra veg i
dagen til påhugg F for tunnel mot Tjedsundbrua. NB! Dette er ikke tatt med i
silingsrapporten, men bør likevel ses på.
2) Følge eksisterende E10-trase til påhugg F for tunnel FG mot Tjeldsundbrua
Fordelene ved disse to alternativene er at man unngår en 2,5 km lang tunnel mellom

Tjeldsundbrua og Gausvik, samt en øvre trase 2 ovenfor bebyggelsen i Gausvik (mot Haukebø)
som sannsynligvis vil gi store naturinngrep med skjæringer og fyllinger. Tilgangen til utmarka
vil også bli vanskeliggjort for lokalbefolkningen.

Tunnelen FG mellom Lilleeng og Tjeldsundbrua må legges på en høydekote som tar hensyn til
at en eventuell framtidig ny Tjeldsundbru vil få en noe større seilingshøyde enn nåværende

bru. Hvis påhugget blir på samme høydekote som for dagens bru, vil stigningsforholdet fra
hinnøysiden kunne bli uakseptabelt, hvis man ikke tar nødvendige forholdsregler mot dette.
Avslutning
Framkommelighet og trafikksikkerhet må vektlegges. Trafikkutviklingen er en viktig faktor i

denne sammenheng. For et prosjekt med et kostnadsestimat på omkring 5 milliarder kroner,
bør det der hvor man er usikker på utviklingen heller justere opp enn ned, hvis de rammene
som er tildelt prosjektet muliggjør det.
Med hilsen

Stig Kristensen
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Thor Thomassen

-- Vedlegger min kommmentar til Hålogalandsvegprosjektet og håper at den blir gjenstand for
vurdering:
Med vennlig hilsen

Thor J. Thomassen
Oslo den 9/2-15

Innspill angående Hålogalandsvegen :

1. Arbeidet bør i størst mulig utstrekning starte langs de

eksisterende traseer, for eksempel langs Tjeldsundet i hele sin
lengde, eller fra Sortland til Kanstadbotn, eventuelt Lødingen.
Begrunnelsen for dette er at da vil man tidligere få effekt av

utbedringen med kortere reisetid og sikrere transport. (Jmf.
Bussulykken i januar).

Når man vet at det mellom Tjeldsundbroa og Lødingen er

bortimot 15km sekstisone og i tillegg svært mye smal vei med
mange krappe svinger, sier det seg selv at her vil man
umiddelbart få stor effekt av utbedringen.

Det virker noe meningsløst at man vil starte med å bygge den
lange Kanstadbotntunnelen når man vet at dagens trafikk
lider under slike elendige forhold.
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En tunnel fra Kanstadbotn til Fiskefjord kan uten problemer

bygges senere i prosessen under forutsetning av at man har

bestemt tunnelinnslagene før de andre strekningene bygges.

Massene fra den tunnelen vil det neppe være vanskelig å finne
bruk for likevel, og de øvrige tunnelene vil gi masse nok til
prosjektet.

2. En tunnel fra Kanstad til Kåringskrysset bør også utredes som

et realistisk alternativ. Denne løsningen vil for det første gi en
kortere og billigere tunnel enn Kanstadbotntunnelen.

For det andre vil økningen i kjøretid bli veldig liten.

Og for det tredje vil dette alternativet gjøre at man får
mindre miljøinngrep.

Dette alternativet vil være av stor betydning fordi så stor del
av trafikken vestfra skal til ferga på Lødingen, og denne
trafikken vil neppe velge å kjøre via Fiskefjorden!
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Tor Fagereng

Hei !
Jeg vil med dette gi følgende merknad til høring angående veiprosjektet Hålogalandsveien.
1. Fiskfjord. Som grunneier av gnr.64 bnr 30 er dagens trase en ulempe for meg.
Dagens trase har stor trafikkmengde og mye trafikk passerer i høy hastighet. Jeg er derfor svært positiv til at ny
trase fra Lødingen samt tunneler blir etablert bak min eiendom. Det vil gi Fiskfjord en ny giv. Ved å lede trafikken
bak bebyggelsen vil en kunne gjøre Fiskfjord til en større naturperle. For øvrig slutter jeg meg til det som Dagfinn
Rusten har gitt i sitt brev angående valg av trase i Fiskfjord.
2. Håper Statens vegvesen legger vekt på å bygge en vei for fremtiden hvor valg av trase legges utenom tettbygd
strøk med mange avkjørsler. Rette strekninger, kortere vei og høyere fart må være en målsetning.
3. Det bør etableres en gang og sykkelsti mellom Steinsland og Lille-Skånland. Denne veistrekningen er ikke lang
( 400 meter ). Jeg har selv ofte gått denne veistrekningen og den føles ikke trygg. Stor trafikk og høy hastighet gjør
fotgjengeren utrygg. Barn og turgåere bør kunne få bevege seg mellom disse to bygdene på en mer trafikksikker
måte en i dag.
4. Høy last kan ikke føres frem mellom Tjeldsund bru og Evenskjer. Broene på Steinsland er laget slik at på den
ene siden går den over veien på den andre siden går den under og i Balteskar er det tunnel. Kanskje kunne dette
blitt rettet opp i slik at en kan kjøre med høylast mellom Harstad E6.
5. Elg har lite i trafikken å gjøre. Tiltak som bedre siktsone etc er tiltak som begrenser men er ikke noe hinder. Jeg
foreslår at det lages et høyt utmarksgjerde mellom Steinsland og Boltås. Det trenger kun å etableres på
utmarksiden av E 10. På sjøsiden har ikke elgen noe naturlig sted ( bare innmark ). Ser at Sverige har fått det til på
noen strekninger langs E 4 nord om Luleå.
6. Krysset på Elvemo bør forbedres. Det er dårlig sikt når en skal kjøre på E 10 fra Elvemo og da særlig om en skal
svinge mot nord. Krysset bør få en oppgradering slik at den også kan ivareta Håloglandsparken.
med hilsen
Tor-Einar Fagereng
Skånlandsveien 298
9440 Evenskjer

torinord@hotmail.com
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Robert Steffensen
Fra: Robert Steffensen [mailto:rosteffe@online.no]
Sendt: 2. mars 2015 22:58
Til: Losnegaard Marianne Nilsen
Emne: Henvier til telefonsamtale i dag.
Statens Vegvesen ved ingeniør Reidar Johansen, avd. Harstad.

HÅLOGALANDSVEIEN og henviser til tilsendt informasjonsskriv pr. post.

Robert Steffensen, Osvold, 8406 Sortland. Eier av gnr. 2 bnr. 12 i Sortland. Eiendommen er
første gård på sørsiden av Strand gård.
Jeg henviser til telefonsamtale i dag, 2015-03-02.
Etter innledende telefonsamtale med Marianne Nilsen Losnegaard, ble jeg bedt om å redegjøre
for mitt syn og betraktninger i skriftlig form, og kunne også ta en telefonsamtale med R.
Johansen, og som ble gjort. Jeg takker for hyggelig telefonsamtale med dere begge.
Gården er kommunalt bestemt som NLF – område og betinger av den grunn gode

gjennomganger i veien for vann, kloakk, strømkabel og for senere, eventuell utbygging av

våningshus og driftsbygninger for jordbruksdrift, eller for tilsvarer virksomhet, som ligger inn
under NLF—område.
I mine uttalelser forutsetter jeg en samlet vurdering av de planer som nu er delt mellom

kommune og stat. Jeg forutsetter derfor, at gang og sykkelbane vil bli bygd, og at kommunen
vil klare å få dette til, i samarbeid med staten. På annen side, så bør mine betraktninger

vektlegges for hensyn, selv om veien først blir utbygget og at gang og sykkelbane kommer
senere.
Jeg bor i en bygning nær riksveien her på gården, ca. 50 kvadratmeter stor, og som medfører
flere usikkerhetsforhold ved utvidelse av riksveien, med eller uten gang og sykkelbane.
Ved innkjøringen til eiendommen og midt på denne veien ligger en hovedkumme for

vannledningen, som går innover til Sigerfjord og kommer i fra Sortland. Kummen ligger inne på
min eiendom og er en beredskapskumme. Planleggingen for både veien og gang og

sykkelbane bør ta spesielle hensyn for dette, ikke minst hensyn for god plass rundt kummen

for kjøretøy i beredskap. Da jeg vil benytte samme området for inn og utkjøring, og at området
er tett nedenfor huset, så ønsker jeg avklaringer for dette.

Fra mitt lille hus og nordover er det bygd et gjerde, rekkverk langs riksveien og som tidligere
er pålagt av kommunen. Dette på grunn av driftsformen på eiendommens fastsatte bruk, og
for skjerming mot innsyn. Av en rekke hensyn, er det uten tvil nødvendig å flytte rekkverket
opp til hushjørnet, enten man utvider riksveien alleene, eller i sammen med gang og
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sykkelbanen. Jeg vil tape en god del av tomten, gårdsplassen, når dette gjøres. Ved praktiske
løsninger, som jeg har tenkt meg, kan det finnes tjenlige løsninger, som kanskje en befaring

kan gi. Det er å forutsette at gjerdet blir erstattet og gjenoppbygd fra hushjørnet og nordover.
Dette i en lengde som er litt lengre enn som nu er, ca. 10 meter lengre nord til en bekk.
Med økt trafikk økes lydnivået langs veien. I betraktning av dette, så står huset usedvanlig

nært riksveien og regelverkets begrensninger kan komme i konflikt med nødvendige hensyn.
Jeg vet ikke hva som er rett å gjøre, enten å flytte huset lengre unna veien eller å lydisolere
veggene, og med bedre vindu, som kan ta av for lyd. Dette forholdet må avklares og vi må
finne ut av det i fellesskap.
Jeg ber om at min informasjon, for det som ansees nødvendig, blir overført til kommunal
forvaltning i Sortland, slik at alles hensyn ivaretas.
For anleggstiden ved Hålogalandsveien, så kan jeg tilby veivesenet bruk av eiendommen til

stasjon for brakker, oppholdsplass for maskiner, med mer. På sørsiden av husene og på midtre
del av eiendommen er det god plass for lagring og oppsetting av det som er tjenlig. For dette

området er det vann, kloakk og strøm for tilkobling. Det er vei for innkjøring på jordet, sør om
husene og nede mot veien. Dersom det er interesse for dette, så gjelder samme tilbud for
utbyggingen av gang og sykkelbane, i kommunens regi.

Det er tre hovedstikkrenner gjennom veien på min eiendom. Jeg ønsker å sikre at nødvendig
gjennomgang for strøm, vann og kloakk, er oppdatert i henhold til gårdens formål, slik som
beskrevet overfor. Dette i sammenfall med de tre gjennomganger eller at andre steder for

tjenlig gjennomgang benyttes. I dag går det et fire—toms plastrør til kloakk fra huset her, og
videre til midtre hovedstikkrenne. Dette er for få rør--gjennomganger, tatt i betraktning den
avstengning som en utvidelse av veien og gang og sykkelbane vil medføre, og hvor pålagt
fremsyn er rimelig å ikke unnvike. Jeg trenger hjelp til en teknisk vurdering for dette.

Verkstedet på eiendommen har ikke eget rør for kloakk og heller ikke for et fremtidig

våningshus på eiendommen, og for annen aktivitet på eiendommen. Det er også behov for en
gjennomgang for en vannledning ned til sjøsiden og rør for gjennomgang til bruk for en

strømkabel. Det er rimelig å forutsette dette for et NLF—område, som et fremtidig behov, men,
som for så vidt allerede er tilstede.
Når det gjelder den tredje hovedgjennomgang av stikkrennen sør på eiendommen og hvor

avløpsvann fra jordbrukets naboeiendom kommer ned i en kanal og svinger nordover og inn på
min eiendom, så ber jeg om veivesenet vurdere for å la veigrøften halle andre veien, slik at

første rør--gjennomgang på naboeiendommen, litt lengre sør, kan ta av for dette vannet.
Avløpsvannet fra kanalen mellom våre eiendommer tilhører jordbruket og hans drift, men

renner ut midt nede i fjæra på min eiendom. Det er litt forunderlig og ønsker at vi kunne sett
på det ved en befaring.

Jeg hører gjerne fra dere og håper at alle planer samkjøres, slik at vi kan få vei, gang og

sykkelvei og trygge forhold for alle innvånere. Slik det er nu, uten fortau, så er det livsfarlig å
gå seg en tur langs veien, spesielt når det er begynt å mørkne.
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Med hilsen
Robert Steffensen, Osvold,
8406 Sortland
(2. mars 2015).

Heidi og Eirik Tømmerås
Hei,
Vi er oppsittere på eindommen Gnr:18, Bnr:7 i Langvassbukt, Kvæfjord kommune.
Vi ser av deres plan at dere har tegnet veien inn nedenfor vårt hus. Da dette blir et veldig stort
prosjekt vil vi fraråde på det serkeste da dette er et område med leire. Da vi gravde ut tomten
til et tilbygg her og kjørte leiren bort så var den flytende som kvikkleire.
Hvis vi kan komme med et forslag så mener vi at veien kan bygges ovenfor vårt hus og stige i
retning fra kobbeneset til bak Viltkroa, her er det bare fordeler med bl.a at elva kan krysses i
store rør da det her er ganske flatt, samt at det er et stort uberørt område for bygging av
vegkryss, evt. rundkjøring.
Mvh
Heidi og Eirik Tømmerås, gnr 18 bnr 7, Langvassbukt

Eli og Sigmund Renshus

Sigmund Renshus
Lyngveien 9
8410 Lødingen

Lødingen, 30.01.15
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Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

INNSPILL – HÅLOGALANDSVEGEN

Det vises til informasjonsmøte på Lødingen rådhus tirsdag 27. januar i år.

Først vil jeg takke for veldig god informasjon om prosjektet og ønske lykke til med det videre
arbeide.

Som sagt så var informasjonen god, og publikum fikk god tid til å uttale seg. Etter møtet var

jeg i kontakt med et par karer som hevdet at det bare ble sagt nedkorting av reisetida mellom
Sortland og Evenes. Jeg har vært inne på hjemmesida, og der kommer det tydelig fram at

hensikten er å redusere reisetiden på E10/rv.85/ rv.83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.
Kanskje burde en ha sagt ”for Lødingen, Lofoten og Vesterålen”. Alle nevnt, ingen glemt.
Mange i Lødingen har dessverre et litt spent forhold til Vesterålen, og da særlig Sortland.

Parkeringsplass for personbiler på strekningen Kanstadbotn – fylkesgrensen til Troms.
Området på nordsida av veien har i alle år vært et yndet utfartssted om vinteren. Stedet egner
seg utmerket for familier med barn, eldre og de som ikke er så god på ski. Vi parkerte på

veikanten i flere år. Det var ulovlig, men det ble gjort, og slik var det i flere år. Men så ble det
stopp. Men enda kan en se biler langs veikanten. Nå parkerer noen på avkjørselen på

fylkesgrensen, men da må en gå over veien, og det er ikke alltid så enkelt med barn og mye
utstyr.

Jeg kjenner til at det har vært arbeidet med å få til en avkjørsel og parkeringsplass. Jeg har hørt
at eieren (som ikke bor i Lødingen) av området ikke har vært villig til å selge grunn. Jeg håper

Statens vegvesen (SV) kan få til både avkjørsel og parkeringsplass for 20-30 biler. Jeg tror det
vil være lettere for SV å forhandle, eventuelt foreta ekspropriasjon av nødvendig areale. Hvis

ikke SV betaler gildet, tror jeg det er mulig å finansiere det på andre måter. Kanskje kan noe av
tunellmassen brukes her.
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For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at jeg er pensjonist i mitt 75 år og ikke

eiendomsbesitter ved noen av de aktuelle veiene. Og mest sannsynlig har jeg lagt skiene på
hylla den dagen veien er ferdig.

Jeg håper at SV syns dette er et godt forslag i Friluftsåret 2015.

Jeg håper at kommunen tar inn forslaget i sine innspill

Vennlig hilsen

Sigmund Renshus

Ingrid K. Granås

Ingrid K Granås
Lyngveien 12
8410 Lødingen

30.01.2015

Statens Vegvesen region nord

Innspill til saken om ny E 10
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Viser til at dere åpner for innspill til vegplanene for ny E 10 som nå er på høring.
Parsellen som strekker seg fra Gullesfjord til planlagt tunnel til Fiskefjorden går forbi et
fint utfartsområde for Lødingens befolkning, vi kaller det Kanstadeidet.
Dette området har særlig vært brukt om vinteren til skiturer av eldre mennesker og
familier med barn. på barmark er det en liten utvidelse på vegen der det går an å
parkere 3-4 biler. Tidligere ble denne lille «parkeringsplassen» brøytet om vinteren. Det
er det slutt med. Utallige henvendelser fra kommunen og andre om denne saken har
ikke ført fram. Resultatet er at det flotte området ikke blir brukt som før, et stort savn for
mange.
Når den nye E 10 planlegges, må det kunne gi en unik mulighet til å lage en
parkerings-plass her. Vi er mange i Lødingen som er svært interessert i dette, og vi
regner med at saken kan gis prioritet i Friluftslivets år som vi nå er inne i.

Med vennlig hilsen
Ingrid K. Granås
tidligere samferdselspolitiker i Nordland fylke

Elsie Fremmerlid
Til Statens Vegvesen.
Ønsker å sende en formell henvendelse for å sikre at vi har mulighet til å holde oss oppdatert i
videre planutvikling med tanke på innvirkning på egen Eiendom Gnr 25/Bnr 1 Kanstabotn,
Lødingen.

Vi takker for invitasjon til Folkemøte i Lødingen som vi dessverre måtte sende en Representat
på da det litt kort frist for oss som begge bor på Sørlandet (Grunneier Elsie Fremmerlid og
Margit Louise Fremmerlid)

Ut i fra folkemøtet så fikk vi tilbakemelding fra vår representant at utover veistrekningen i seg
selv så var det 4 andre punkter som vi grunneiere kan bli berørt av og burde være
oppmerksomme på.

Grunnerverv:
Det ser ut til at ut i fra silingsrapport så er både alt. 2 og 3 anbefalt forkastet når det gjelder

Kanstabotn. Stemmer dette? Dette er av interesse da de forskjellige alternativene har svært
varierende grad av inngripen på vår eiendom både når det gjelder grunnerverv og natur.

Deponering av fjellmasser:
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Er av interesse for oss å være oppdatert på da min mors eiendom er av en slik art at jeg ser

den muligens kan bli berørt av et evt. større deponi ut i fra forslaget om en tunnel. Dette både
med tanke på plassering, eierforhold og evt. leieforhold.

Friluftsområde/Rasteplass:
Det er et aktuelt friluftsområde i tilknytning til min mors eiendom. Dette ønsker vi gjerne å få
være med på å diskutere om det blir parkeringsplass/rasteplass i nærheten av og hva slags
omfang den skal få.

Helikopterlandingsplass:
Ut i fra antatt størrelse på Tunnel Fiskfjord-Kanstadbotn så ble det på Folkemøte nevnt at det

ville være av sikkerhetsmessige årsaker nødvendig med Helikopterlandingsplass på begge eller
en av sidene utover vei/rasteplass. Forstår at ikke alt er ferdig planlagt da det fremdeles er på

et mindre detaljert stadie, men det er av interesse å tidlig få mulighet til å vurdere de alternativ
som kommer til å foreligge.

Oppsummering:
Vi har full forståelse for at veien skal bygges og at det krever visse tiltak utover veistrekket i

seg selv, men vi er svært interessert i å få mulighet til å ha noe innspill på i hvor stor grad alle
inngrepene skal skje på vår eiendom og om man evt. kan uti fra lokal kunnskap komme med
innspill av arten hvor er det mest hensiktsmessig å plassere de overfor nevnte.

I tillegg så er det med vår lokalisasjon på Sørlandet svært viktig for oss å motta beskjeder om

møter og diverse så tidlig som mulig slik at dette lar seg gjøre å følge opp. Evt. kan vi gjerne få
beskjed per e-mail hvis det er mer hensiktsmessig.
På forhånd takk.

Mvh
Margit Louise Fremmerlid, (margitlouise@hotmail.com)
På vegne av Grunneier Elsie Fremmerlid
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Grunneiere i Kanstadbotn

153

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

154

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

155

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

156

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

Grunneiere i Fiskfjorden v/ Dagfinn Rusten

Harstad 1.3. 2015
Dagfinn Rusten
Kolmilhågen 5
Ref:2015004510

KOMMENTARER TIL VEGVESENETS ULIKE FORSLAG ANGÅENDE

PLASSERING AV HÅLOGALANDSVEIEN GJENNOM FISKFJORDEN I
TJELSDUND KOMMUNE.
Hei!
qI samråd med berørte grunneiere i Fiskfjorden,har vi kommet fram

til felles enighet om valg av vegtrase gjennom Fiskfjorden.

Vi mener at nordre trasevalg, altså vegvesenets merknad med

alternativ 2 mellom punktene R og N- (se vedlegg av delkart 4.1 fra
Tjeldsund kommune), er den mest gunstige og naturlige
plasseringen av veiparsellen.

I allmøte i Kongsvik 3.2.2015, ble det nevnt som argument mot
denne traseen at dette er et reinområde. Vi som har bodd i

Fiskfjorden gjennom generasjoner, vet at reinen hadde og har sitt
beiteområde i Sørdalen. Her hadde reineierne et område som vi

kalte Reingjerde, rester av hytta ligger enda der. Her var vi ofte og

fulgte med når slaktingen pågikk. Vi har også sett at denne reinen

om sommeren trekker ned til Fiskøya rett fra indre Sørdalen og ikke
via Fiskfjorden. Den går ned Raskardalen og/eller Heggedalen. Det
er også noen få ganger observert streifdyr som trekker ned fra

Norddalen over eksisterende vei og ned til sjøen gjennom eiendom
64/4. Denne vil da trekke over trasé 3.4
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Svært få har hørt om reintrafikk i det steinete området for den nye
vegtraseen (Alternativ 2). Denne strekningen går forøvrig fra

Norddalen mot tunellinnslag under Hestfjellet (merket med bokstav
N).

En slik plassering (Alternativ 2) vil etter grunneiernes syn være den

som fører til minst inngrep i naturen og som vil berøre lokalmiljøet
minst. Her er færrest eiendommer / hytter og naust osv.

Det er også foreslått to andre trasévalg. Den ene alternativet som vi

kan kalle sentrumstraseen, er merket med tallet 3. på delkart 4.1 til
Tjeldsund kommune. Denne traseen vil i verste fall komme

nærmere hyttene på vestsiden av E10 og passere ovenfor 3-4

hytter. Det er usikkert hvordan trafikkbildet blir, men tungtrafikken
til og fra fergene vinterstid vil nok merkes forhold til dagens
trafikk.

Et annet problem som her oppstår dersom veien kommer på

vestsiden av E10, er at den med stor sannsynlighet vil passere over
eksisterende vannledning. Vi har i Fiskfjordbotn 3 eneboliger og 3
hytter på begge sider av E10 som får sitt vann fra Kjerringelva via

eget vannreservoar og ledningsnett ut til boligene. Vi har også en
hytte litt lenger øst på feltet Nordheim samt våningshus på feltet
Nymoen som får sitt drikkevann fra en fjellkilde lenger oppe. Ny

vegtrase over dette området vil i verste fall ødelegge eksisterende
vannverk/ledningsnett, samt forurense /forringe vannkvaliteten.
Her må det påregnes at Vegvesenet finner en løsning slik at alle
beboere er sikret samme stabile og gode vannkvalitet som nå.

Trasé 3 har to alternative løp. (se kart 4.1) Av disse to alternativer

er det minst ødeleggende for bygda ,alternativ trasé 3.3 (P-R). Om

trasé 3 legges til trasé 3.4 (P-S eller P-T) vil dette være til stor

belastning for mange flere i Fiskfjorden. Her går traséen tett inntil
eksisterende hus og dette alternativ vil bli svært belastende for
lokalmiljøet.
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Det siste alternative vil etter vår mening være det mest

ødeleggende valget (merket med alternativ 4). Dette er et alternativ
som foreslåes utført ved å anlegge en steinfylling tvers over
Fiskfjorden, noe som vi mener vil rasere bygda!

Flere eiendommer vil bli liggende midt i «skuddlinja», og vil kanskje

måtte fjernes.

I tillegg vil vi som har bygd naust, i verste fall risikere å miste

tilgangen til fjorden. Fisket blir også rammet, laksen har sine

vandringer her og går mellom elevene i botn. Det er også mye
sjøørret som gyter i Oselva som blir avskjært ved denne trase.

Ved store nedbørsmengder kommer det også svært mye vann ut i

fjorden og dette vil til en viss grad stoppes av steinfyllinga, her er

det i tillegg også stor flo og fjæreforskjell. Et annet argument er at

det i sin tid ble tatt opp store mengder sand fra havbotnen innerst

i Fiskfjorden. Dette medførte ustabilitet i bunnforholdene. Det er

mye leire i bunnen her, og en stor steinfylling oppå dette kan føre

til setninger i fjordbunnen. Valg av en slik veifylling vil alle i bygda

fraråde på det sterkeste!
MILJØ:

Innerste del av Fiskfjorden er også et yndet fiskested for mange.
Det er ikke bare personer fra bygda som har Fiskfjorden som

frilufts- og rekreasjonsområde. Det kommer andre tilreisende som

fisker fra fjæra eller fra båt innerst i fjorden. Det er et rikt fiske her
og vi frykter dette vil bli ødelagt. I indre Fiskfjorden er det også

mange hekkende fugler og dette hekkeområdet blir liggende

innenfor og rett ved eventuell veitrase 4. Vi observerer tjeld, måker
og ender. Om vinteren er det måker samt ender og storskarv som

dykker etter mat i indre del av fjorden. Vade/dykkeområdet ligger i
fjorden innenfor og i området hvor veitrase 4 er skissert inn. Vi
anbefaler også at det
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lages en påkjøringsmulighet som fjerner trafikk fra å kjøre det som
blir "lokalveien gjennom fjorden,det som i dag ligger i 60 sonen.
Kartet under viser både mulig tilknyttingsvei og oversikt over

dagens vannverk. Dersom traseen legges som vist (se under) med
vannverk markert med blått, må det sørges for at veien over

Kjerringelva legges slik at ikke vannkvaliteten forringes når den

kommer til vannreservoaret .Her må det legges godt dimensjonerte
rør under veien. Alternativer er at Vegvesenet ordner ny
vannforsyning til beboere i botn.

Kart over veitraseer og eksisterende vannverk merket med blått.I

tillegg er det to vannverk på eiendommene Nordheim og Nymoen
som blir berørt
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Vedlegg 1
Delkart 4.1 over ulike vegalternativer
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Vi håper med bakgrunn i ovennevnte opplysninger at Statens

Vegvesen konkluderer med å velge trase N-R (nordre trase) med
adkomst til denne fra Lødingenveien. (se delkart 4.1)

Vi konkluderer også med at 95%! av grunneierene i Fiskfjorden går for at øvre

trase blir valgt, derfor bør dette veie tungt når valg av trase skal foretas!

Følgende grunneiere er kontaktet og stiller seg bak valget av(øvre) nordre

trase. (N-R) Med hilsen fra undertegnede grunneiere i Fiskfjorden i Tjeldsund
kommune.

- Sidsel Martinsen/Dagfinn Rusten Gnr. 64 Bnr.20 - Kolmilhågen 5 9415
Harstad

- June Wang/Raymond Pettersen Gnr.64 Bnr.16
- Wenche Simonsen Dymbe og Arne Ingvald Dymbe (1/3 av Gnr.64 Bnr.10)
- Hans Otto Rendall (1/3 av Gnr.64 Bnr.10)
- Bjørg og Roy Ueland (1/3 av Gnr.64 Bnr.10)
-Knut-Martin Danielsen Gnr.64 Bnr. 43
-Tor Eivind Bergsvåg Gnr 64 Bnr.36
-Ella og Jan Gjertsen Gnr. 64
-Wally Furulund

Gnr.64

Bnr.2,19,22

Bnr.50

-Roar Jacobsen Gnr.64 Bnr.11
-Øystein Jacobsen Gnr.64 Bnr. 4
-Tor-Einar Fagereng Gnr 64. Bnr.30
-Svein Magne Eidissen Gnr.64 Bnr.7 og 1
-Thorstein og Alf Tor Danielsen Gnr.64 Bnr.3,4,31
-Ronald Morfjord Gnr. 64 Bnr.18
-Wencke Danielsen og Rita Gnr 64 Bnr.9
-Ernst Jakobsen Gnr. 64 Bnr.46
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-Alf- Magne Jakobsen Gnr. 64 Bnr. 21
-Thore Refve Gnr.64 Bnr.55
-Hedly Mathisen Gnr. 64 Bnr.42
-Birger Johansen/Dorit Pettersen Gnr. 64 Bnr 47
-Mona Hansen og Jørn Olausen Gnr.64 Bnr. 51
-Kjell Bjørklund Gnr.64 Bnr.26 og 28

Vedlegg 2

Forslag ang. tilknyttingstrase for Lødingenveien til øvre trase.(nordre trase) Veitrase må evt.
plasseres i god
avstand fra eksisterende vannverk.
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Bjørg Ueland
E10 gjennom Fiskefjord - Mitt forslag til utbedring av vei via Fiskefjord.

Forklaringer til bildet
Blått : Ny trase
Rødt: Eksisterende trase
Lilla : Rasteplass, parkering og lekeplass.
•

Natur: Dette forslaget vil etter mitt syn berøre naturen minst, og fjorden vil bli attraktiv
for turisme. Velger man å lage vei tvers over fjorden vil det berøre både fugleliv og
Fiskebestanden som er bl.a. laks og sjøørret.

•

Omgivelser: Det vil også medføre minst ødeleggelser på eksisterende eiendommer som
i hovedsak er fritidseiendommer.

•

Trafikk: Ved å lage rundkjøring i denne enden av fjorden vil trafikken fra Lødingen
unngå å måtte passere 60sone i Fjorden og de som har eiendommer vil kunne ferdes
på veien igjen. Det vil jo fortsatt komme en del trafikk fra sør via Lødingen og da regner
jeg med tungtransport.

•

Turisme: I dag er det et stygt sår i landskapet der det tidligere har vært forsøkt «anlagt»
campingplass. Dette bør etter min mening nå lages om til en flott raste og hvileplass
pluss parkeringsplass for fjellturister. Alternativet i dag er at bilene stopper uansett,
det er stygt og utrivelig og det kastes søppel. Toaletter er også mangelvare her.
Ved å anlegge en pen og attraktiv rasteplass med utsikt til elven/fossen vil dette bli

populært både for de fastboende og tilreisende. Dette vil nødvendigvis også bli det nye
buss-stoppet for de som skal benytte seg av det. (flybussen) Håper jo at lokalbussene
fortsatt kan gå gjennom fjorden som før.
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•

Kostnad: Dette vil uten tvil bli det billigste alternativet

o

Da regner jeg veibygging

o Eiendommer som må erstattes
Vennlig hilsen Bjørg Ueland – grunneier

Alternativ utsikt ved fossen/elven.
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Pene og ryddige rasteplasser – vedlikeholdsfrie materialer – slike plasser er det hyggelig å
stanse på.
Viktig å ta var på naturen vår.

Grillplass for matlaging og hygge. For å ungå at det fyres opp bål, kastes engangsgriller etc.
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Infoskilt på ulike språk

Sette opp kontainere for søppeltømming

Fiskefjord er en fredelig oase og mange turister ser dette. Men i dag er det ikke lagt til rette for
å stoppe så det blir gjort overalt. Selv på private eiendommer.
Turisten er noe av det vi lever av så hvorfor ikke legge til rette for det her også. Både sommer
og vinter. Hinnøya har mange turisthytter og Fiskefjord er jo utgangs punktet for flere av
turene .
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Viktig å ta var på naturen vår.
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Jack Kristoffersen
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Jack Dagfinn Kristoffersen
Kongsvikdalveien 44
9436 Kongsvik
Tlf: 99468513

Til Statens vegvesen Region nord

Angående bygging av ny E10 gjennom Fiskefjord. Innspill til planprogram for
Hålogalandsvegen. Fra Jack Dagfinn Kristoffersen, Gnr 64 Bnr 13.
Jeg er kjent med skrivet som er utformet av andre grunneiere i Fiskefjordbotten. Det er ønskelig
for meg å presisere mine synspunkter i eget skriv.
Eiendommen gnr 64 bnr 13
Det er etter orienteringsmøtet i Kongsvik den 3. februar d.å. noe usikkert hvordan jeg vil bli
berørt i saken. Eiendommen inneholder hovedgård med 4 bygninger (våningshus, driftsbygning
for dyr, reparasjonsverksted, lagerbygg for maskiner og utstyr), hytte med uthus, sjøområde med
kai og sjøhus og naust foruten flere skogteiger.
Eiendommen har en lang fortid med uttak av grusmasser med leveranser til Statens vegvesen og
en rekke kommuner i distriktet. Massene ble levert med bla. fraktebåter fra kaia. Eiendommen
har fortsatt grusressurser som har verdi. Grusressursene er både sorterte og usorterte.
Eiendommen benyttes som næringsområde med bla. steinknuseanlegg.
Generelt vil jeg si at det ikke er holdbart om ulempene med vegtrafikken forverres i forhold til
det som allerede er i dag. Det vil si at det ikke er ønskelig fra min side at vegen plasseres
nærmere bebodde bygninger enn den er i dag. Jeg mener at det aller nordligste trasévalget (trase
2 mellom N og R) er det mest egnede og til minst skade for hele bygda. Mens den traseen som
er inntegnet mellom bygningene over gårdstunet på bnr. 13 (trase 3, spesielt 3.4) er et alternativ
som totalt vil rasere bnr. 13, og må være helt utelukket. Dessuten vil det avskjære utkjøring fra
grustaket.
Jeg er videre opptatt av at dersom helt nye traseer velges, må veglinja plasseres slik i landskapet
at den sjenerer minst mulig. Det er generelt for Hålogalandsvegen antydet at det skal erverves en
bred korridor som utbygger kan benytte for utbygging av vegen og som skal ta høyde for ulike
løsninger i byggeplanfasen. Dette er ikke ønskelig her på grunn av det marginale arealet. Jeg
forventer derfor at det det blir gjennomført en god og tilstrekkelig detaljplanlegging i
reguleringsplanprosessen slik at bare nødvendig areal for vegtraseen erverves. Jeg ser derfor
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frem til en god og fornuftig planlegging fra Statens vegvesen sin side. Når
reguleringsplanforslaget begynner å ta form, uansett trasé, ønsker jeg en befaring før endelig
fastsetting av arealet. Altså en befaring før planforslag er endelig utarbeidet og lagt ut til høring.
Jeg ønsker da mer konkret informasjon om hvor formåls- linjene kommer på min eiendom.

Støy
Jeg forventer at det blir foretatt støyutredning for min eiendom i forbindelse med
reguleringsplanprosessen, og at det i den forbindelse vurderes støydempende tiltak. Det
forutsettes at det beregnes støy ut fra fremtidig trafikkmengde. Trafikken er allerede i dag svært
slitsom.
Atkomster
Det forutsettes at det opprettholdes atkomst til eiendommen, både til hovedgården, hytten og
sjø-/kaiområdet. Likeså må atkomst til skogsvei til Sørdalen opprettholdes da det er skogteier i
dalen som har vært benyttet og fortsatt egner seg for skogsdrift.
VA
Vedlagt følger 2 kart. 1 oversiktskart over hele eiendommen. 1 kart som viser den bebygde
parsellen. Sistnevnte kart har inntegnet vannledninger til brønner samt avløpsledninger til sjø
(blå stiplete linjer). Dette er vannledninger og avløpsledninger som med stor sannsynlighet vil
bli berørt. Jeg ber om at dette registreres og at det planlegges en løsning for hvordan dette skal
håndteres ved vegutbyggingen. Spesielt må det tas hensyn til vannbrønn som blir ligger i
fallende terreng fra E10. Forurensning/salting fra vegen kan her påvirke drikkevannet i brønnen
og det må foretas vurdering av om denne eventuelt må flyttes eller om vannkvaliteten kan sikres
på andre måter.
Trygg ferdsel for myke trafikanter
Dersom traseen blir valgt lagt langs eksisterende veg, må det etableres en løsning som sikrer
myke trafikanter en trygg ferdsel langs veien, i form av f.eks. gang- og sykkelveg gjennom
bebyggelsen. Bygda brukes flittig gjennom året, men trafikkmengden er allerede så stor i dag,
ikke minst av tungtrafikk, at det ikke oppleves som trygt å ferdes langs vegen.

Det ønskes ei god og best mulig løsning for alle parter i saken, og jeg ser frem til å motta
informasjon om reguleringsplanforslaget som berører min eiendom.

Fiskefjord, 26.02.15
Jack Dagfinn Kristoffersen
sign.

Vedlegg: Kart merket med eiendomsgrenser, samt vann/avløpsledninger.
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Kjell Henriksen
Innspill til ny veitrase forbi Kongsvik.

Undertegnede har gårds- og bruksnummer 67/42

Personlig er jeg ikke imponert over gjeldende planer for ny trase forbi Kongsvik. Den planlagte traseen
vil ha en meget stor negativ konsekvens for bygda og for oss som familie.
1. Hvis traseen som kommer ut av Staksvollfjellet og over Kongsvikdalen og så forbi Dukan og bak
Kongsvik blir vedtatt kommer for det første bygda til å miste sitt eneste sted og handle og møtes, dvs
Best-Kongsviktoppen.
2. Kongsvikdalen et område et stort rekrasjonsområde vil bli ødelagt med støyforurensning, det vil igjen
gå ut over oss som har lagt ned ressurser på hytter i Kongsvikdalen, som brukes til og få fred og ro. Her
vil vi få et betydelig verditap da bruken ikke vil gi de samme utbytter som idag.
3. De som bor på nordsida av dagen trase, vil bli pakket inn av to traseer og vil med det få støy både fra
nedsiden og øversiden. Personlig har jeg ordnet meg hus så langt dagens trase som mulig for å unngå
støy, den nye traseen vil etter det jeg har forstått ligge med lik, eller med nærmere avstand i forhold til
gammel trase. Noe som igjen vil føre til enda flere støyproblemer og ikke minst et betydelig verditap på
min eiendom. Men som jeg igjen regner med blir kompensert om traseen blir bygget. Uansett vil en ny
trase med trasekant nærmere huset mitt enn 350 meter være svært ødeleggende.
5. Bak Kongsvik er det meget trangt mellom de øverste husene og Kongsviktinden. Det er med den
største bekymring hva slags støy vi vil bli utsatt for da trafikken vil kjøre forbi i 90+km/t
6. Den nybygde Sykkelskolen som idag ligger skjermet for trafikk i et område som kombineres med
sykkelopplæring og aktiviteter i naturen vil bli ødelagt, ikke minst farlig å bruke da veien mest sannsynlig
vil ligge mellom 50-80 meter fra området.
7. Området bak skolen er flittig brukt av elever i skoletiden og hele året, det være seg naturfaglige
undersøkelse, småturer og skiativiteter, det er ikke tvil om at en ny trase vil begrense/vanskeliggjøre
skolens gode tilbud til elevene.

Forslag til trase.
1. Bruke dagen trase, med tunnelutløp sør for Staksvoll.
Hvis en må endre den og at traseen blir å gå utenom med de konsekvenser det vil medføre for bygda.
1. Legge veien i tunnel under Kongsvikdalen gjennom Falkåsen og deler av Kongsviktinden for så å
fortsette gjennom Sætertinden og komme ut i Hårvikhalsen der den fortsetter mot Harstad og etter hvert
gjennom Hårberget og over sundet til Fjelldal
2. Legge veien i tunnel fra Staksvollfjellet under Kongsvik og ut på Ulvikmyra.

Med vennlig hilsen
Kjell Henriksen
Dukanveien 4
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9436 Kongsvik
Tlf 99532131
epost: kjell_henriksen@yahoo.com

Jan Eilertsen
Statens Vegvesen
Region Nord
Bodø

I forbindelse med planprosessen på Hålogalandsveien vil jeg påpeke endringer i trasevalget
Sæter, Hårvik.

Vi ser fram til at det blir en ny og bedre vei i bygda vår og ikke minst at gammelveien blir
tryggere for oss myke trafikanter.
Vi bor i et bratt tereng med lite og inga utmark og som blir endra mindre hvist veien legges
langs høgspentlinja. Prøv nu å vern det lille vi har av utmark.
I dette området ligger også Sæterfolkets private brønner som også vil bli berørt. Her fins ikke
kommunal vannforsyning.
Området er jo også svært skredfarlig, det har gått snø og jordras hel i havet. Seneste snøskred
var ca. midt på 80 tallet.

Jordsmonnet består av leire og det i seg selv er en risiko. Vi ser med uro på at et slikt prosjekt
ovenfor bebyggelsen kan medføre utglidninger på grunn av ustabil leirgrunn.

I stede for å legge vegen i et skefarlig og ustabilt leirområde kunne traseen med fordel legges i
tunell.

Fåreslår følgende.

Fra tunellens utgang i Kongsvik går veien over Ballstad/Ulvikmarka og inn i Ulvikfjellet (Ø...A
på kartet) og ut i Nord Hårvik. Dette ville både spare vår smale utmark og bli en sikker veg.
Markert med blå farge.
Legger ved kartskisse.
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Med hilsen
Jan Eilertsen
Kong Olavs vei 510
Sæter
9436 Kongsvik
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Bjarne Kristoffersen
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Tom Erik Hjellnes

Hei.

Takker for et informativt møte på Samfunnshuset i Kongsvik.

Som eier av gårdsnummer 70 bruksnummer 4 på Sæter i Tjeldsund sender jeg med dette noen
av mine tanker og meninger vedr. trasevalg på strekningen Ulvik - Sæter - Hårvik i
Hålogalandsveien.

Det er ingen tvil om at en utbedring av veien gjennom Tjeldsundet er på tide da sikkerheten

for boende, gående, sparkende, syklende å kjørende må økes. Samtidig som idyllen ved å bo

langs Tjeldsundet ivaretas.

Fra mitt ståsted vil det beste valget være at Hålogalandsveien følger nedre trase på strekningen
Ulvik - Sæter – Hårvik. Basert på følgende momenter:

•
•
•
•
•
•

Bygda Sæter vil etter min mening bli innrammet mellom to veier om det velges en øvre trase. Trafikkert
vei på oversiden og nedsiden av bebyggelsen tror jeg vil ha negativ innvirkning på bosatte i dag og på
fremtidig tilflytting.
Inngrepene i landskapet vil bli større ved valg av en øvre trase.
Større fare for elgpåkjørsler ved å legge ny vei «i skogkanten» med 80 – 90 km/t fartsgrense. Jeg vil tror
bebyggelsen i dag fungerer som en barriere for elgen i å nå veien.
Rasfare. På 80 tallet gikk det ras fra Sætertinden som stoppet i høyde med sommerfjøsene på Sæter.
Vannforsyning. Flere brønner på strekningen vil bli berørt.
Adkomst til utmark. Adkomsten til utmark vil bli begrenset til et fåtall veiover/underganger.

Vennlig hilsen
Tom Erik Hjellnes
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Øverdalen veglag

Fra: Jørn Hansen [mailto:overdalenveglag@yahoo.no]
Sendt: 8. mars 2015 12:28
Til: Johansen Reidar
Emne: Innspill Hålogalandsvegen

Til Statens vegvesen

Orientering fra Øverdalen Veglag, Kongsvik, Tjeldsund kommune

Under folkemøte på Kongsvik Kulturhus ble de fremmøtte oppfordret til å komme med innspill i
forbindelse med den nye Hålogalandsvegen.
Øverdalen veglag drifter en skogsveg som går fra Tjeldsund kommunes sykkelskole ,ved fjellfoten opp til
Øverdalen, returneres nedover mot Kongsvikdalvegen .
Ved øvre trasevalg vil det utvilsomt bli krysning av traktorveg. Regner med at dette bli tilgodesett med
rikelige krysningsmuligheter og godt samarbeid.

Hilsen Jørn Hansen
Formann Øverdalen Veglag.
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Jørn Hansen og Ann Elise Knedal

Fra: Jørn Martin Hansen [mailto:aunejoe@yahoo.no]
Sendt: 8. mars 2015 12:39
Til: Johansen Reidar

Emne: Innspill Hålogalandsvegen

Til Staten vegvesen

Orientering fra Jørn M Hansen og Ann Elise Knedal, Kongsvik ,Tjeldsund Kommune.
Under folkemøte på Kongsvik Kulturhus ble de fremmøtte oppfordret til å komme med innspill
i forbindelse med den nye Hålogalandsvegen.

Vil informerer om juletreplantefelt og lerketrær ved vår eiendom gnr 67 bnr 23 som ser ut til å
komme i berøring ved en av de øvre traseer.

Dette er av økonomisk betydning for vår eiendom men regner med god dialog videre hvis
krysningspunkt blir aktuelt.

Har også en eiendom rett bak skolen med samme bnr som går mot Balstad grense, skulle det
planlegges rasteplass/avkjøring kan vi stille grunn til dette.

Vennlig hilsen Jørn og Ann Elise
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Ruth Karin Steen, Gausvik
Forslag til trasèvalg langs Hålogalandsveien

Først vil jeg takke for et flott og opplysende møte på Harstad kommune i går. Når det er sagt mener jeg at dere
tenker helt feil med tanke på en effektiv rute Harstad - Lofoten. Skal dere korte den inn må dere bak Sætertind på
Kvantomyrene og ned Sørvikmark hvor de har skreket etter ny vei i årevis i stedet for at dere skal innom hvert et
nes der folk bor. Med tanke på kryssingen av Tjeldsundet ved Hårberget vil dette selvsagt bli noe dyrere fordi det
ville bety tunnell gjennom Sætertind, og at veien Leikvik - Sørvik likevel må utbedres. Når det gjelder strekningen
Gausvik - Sandtorg antar vi uansett at trafikken vil reduseres når den nye kryssingen av sundet står klar. Dette
alternativet ville gi dere langt færre grunneiere og kulturminner å forholde dere til og vil sannsynligvis
effektivisere prosessen med planleggingen.

Når det gjelder den traseèn dere har foreslått for tunnellinnslag i Gausvik kan dette gjøres langt mindre
smertefullt ved å legge det ved for eksempel kraftstasjonen eller hussvingen (som er et ulykkespunkt), avhengig
av hva geologene sier. Langs den traseen dere har valgt forbi Gausvikvannet ligger det ikke bare hytter og hjem,
det er også et unikt og fullt ut levende kulturlandsskap og rekreasjonsområde som folk i omegnen benytter
mye. Her ligger det også kulturminner som fylkesarkeologen synes høres spennende ut. Disse skal registreres og
eventuelt skiltes til våren/sommeren. Som det ble sagt på møtet er dette Sørbygdas "folkepark" som folk kjører
lange veier for å oppleve. Her er det badeplass, og stier og turveier på kryss og tvers. Hit kommer det folk også fra
Kongsvik, Skånland og Harstad for å oppleve en fred og ro og natur som Harstads folkepark ikke kan tilby.

Skal veien gjennom bygda må fartsgrensen reduseres, men det vil holde med tunnell Lilleng - Leikvik.

Det kan ikke understrekes nok at selv om ny vei vil være et løft for regionen, så er det noen ting som er
uvurderlige. Kontoen blir kanskje fetere, men likevel kan vi risikere å føle oss langt fattigere om ikke de rette
beslutninger tas. Dere har et stort ansvar.

Mvh
Ruth Karin Steen
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ANGÅENDE FORESLÅTT TRASÈ FOR HÅLOGALANDSVEIEN, 2015004510

Langs foreslått trasè for Hålogalandsveien i Gausvik (Delkart 5.1 - Harstad kommune) ligger et område som i mine
øyne burde vært registrert som kulturminne, men som dessverre ikke er det. Det er snakk om et kulturlandskap med
rester av gamle rideveier/hulvei som har vært del av et større nettverk av veier mellom handelsstedet Gausvik, det
gamle fergeleiet over Tjeldsund, bygdene innenfor og videre derfra til yttersiden av Hinnøy (Kvæfjord).
Rideveiene er best bevart i nettopp dette området omkring Nattmålshågen og Bjørnåsen, og benyttes til dels som
turstier i dag. Den lengste strekningen, Gammelbuveien/ Sandveien, går fra Gausvik og over Bjørnåsen som også er
den strekningen som benyttes mest. Her er også et vakkert bevart kulturlandskap som fortsatt driftes som innmark.
Gausvik har i seg selv en rik historie, med tanke på Gausvik Lysverk, Ullvarefabrikken og Mølla, selv om lite er igjen
fra denne "storhetstiden." Gausvik var for eksempel et av alternativene da "Nord- Norges hovedstad" skulle bygges.
For øvrig er området rundt Gausvikvannet et mye benyttet rekreasjonsområde med både turvei og badeplass. Også
folk fra Harstad og andre omkringliggende områder kommer hit for å oppleve naturen slik den skal være, og med en
fred og ro man ikke får i for eksempel Folkeparken i Harstad. Med en motorvei oppe i selve dalen mister man en
rikdom som ikke kan måles i penger.
Med tanke på trafikksikkerheten mener jeg at det også er verd å nevne at mye elg holder seg i denne lavtliggende
dalen innenfor Gausvik, sommer som vinter, samt at den er beite for sau og storfe.
Jeg tror de fleste av lokalbefolkningen vil si seg fornøyd med tunnell FG gjennom Gullberget i denne omgang. Når
mesteparten av trafikken mot Lofoten og Vesterålen avledes via tunnell under Tjelsundet ved Fjelldal tror jeg uansett
trafikken mellom
Sandtorg og Leikvikhamn vil minke i forhold til det den er i dag.

Mvh
Ruth Karin Steen
Gausvikværing og arkeolog.

PS. Kanskje min masteroppgaven om steinalder langs Tjeldsundet kan komme til nytte?
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Andreas Larsen og Gunnlaug Berg

Hei.

Vi er to småbarnsforeldre som er bønder på Sandtorg. Vi har 60 sau og 17 års kyr. Gården

ligger ca. 200 meter sør vest for Sandtorgholmen. Jeg kjøpte gården for et halvt år siden og
planlegger å øke produksjonen betydelig i årene som kommer. Planen er å utvide driften til

250 sau og 20 års kyr noe som betyr at vi vil ha behov for betydelig mer høsteareal samt at
produksjonen vil være helt avhengig av gode inn og utmarksbeiter.

Vi ønsker å komme med kommentarer til alternativene i området mellom Hårberget-SandtorgHaukebø.

Eksisterende trase

Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at det i området er dyrket mark på en eller begge sider av

veien. Skal det være grunnlag for å satse videre på landbruk i regionen er man avhengig i å ha
tilgang på dyrket mark i nærhet til bonden. Området er regulert som landbruksareal og er et

satsningsområde for landbruk i Harstad kommune. Jeg ber dere ta hensyn til dette i deres valg

av trase. Valg av denne traseen vil stjele betydelig med oppdyrket landbruksarealer samt hager
og hus. Landbruksnæringen i området vil bli skadelidende.
Trase 2.3

Etter vårt syn vil valg av tras 2.3 være en tragedie for bygda. Dette vil stenge bygda inne

mellom to veitraseer. Den nye traseen som vil ta det meste av dagens trafikk men også den

eksisterende traseen som fortsatt vil være benyttet for betydelig mengde med tungtrafikk til
industriområdet på Rødskjær (SP-Maskin og Sundolitt). For vår del vil denne traseen også

berøre inn gjerdede beiteområdet for storfe som vi har på oversiden av bebyggelsen fra
boligfeltet til lengst sør på Sandtorg.
Tunel

Dette er et trasevalg som vil redusere støy og redusere utbygging på dyrket mark. Men vi

frykter at dette vil gå ut over opparbeidet landbruksområder i Årbogen samt at idrettsparken
på Sandtorg vil bli skadelidende.
Trase 2.1

Etter vårt syn er dette det beste alternativet. Man unngår å ta opparbeidet landbruksarealer

både i Årbogen og på Sandtorg og man reduserer støy problematikken i boligområdene. Vi ber
dere være oppmerksom på at området benyttes som beiteområde for sau, men dette kan

tilrettelegges med underganger for å få sauen ut på utmarksbeite, samt sperre gjærer langs
veitraseen. Området er også mye brukt av turgåere hele året.

Håper dere tar mine innspill med i den videre vurderingen av trasevalg.
Mvh

Andreas Larsen og Gunnlaug Berg
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Sandtorg og Årbogen grunneierlag

E10 Hålogalandsveien Sandtorg
23.02.2015

-Årbogen

Forslag fra grunneierlaget
Vi ønsker å gi tilbakemelding på at den informasjonen som ble gitt i Harstad og Kongsvik var
veldig god og informativ så tidlig i prosessen og vi setter pris på at det oppfordres om å
komme med innspill til prosjektet.

Grunneierlaget har i den forbindelse den 10 februar 2015 avholdt møte for å se på de tre
alternativer til trase gjennom bygda Sandtorg og Årbogen.
Alternativ 1 ser vi som helt utelukket da denne vil dele bygda mellom 2 veier og legge beslag

på dyrket mark og utmarksbeite i nærområdet. Den vil gjøre det svært problematisk å flytte dyr
fra innmark til utmark da den vil legge beslag på dagens utmarksvei.
I tillegg vil veien følge dagens lysløype der grunneierne i sin tid ga tillatelse til denne trase. Det

vil bli vanskelig å erstatte denne. Miljømessig vil en slik trase medføre mye støy spesielt for det
etablerte byggefelt og det vil bli lite attraktivt å bygge i det opparbeidete kommunale
tomteområdet.

Alternativ 2 har vi også innvendinger mot der vi mener at trase før tunell kommer for langt ned
mot dyrket mark og bebyggelse. Den vil også berøre bygdas idrettsanlegg som vil medføre at
det blir vanskelig å benytte. Hvis derimot denne trase kan følge alternativ 3 på nordsiden av

Årbogelva for videre å gå inn i tunell så kan det være et mulig alternativ. Tunellinnslaget må da
flyttes lenger fra bebyggelse. Vi legger ved en kart-skisse som viser vårt forslag til denne trase

som da vil få en mindre høydeforskjell i forhold til den som er tegnet inn samt at vi korter ned
på tunellen. Vi vil med vårt forslag ikke berøre idrettsbanen som er meget viktig for bygda.

Alternativ 3 vil ikke legge beslag på dyrket mark eller utmark som i dag benyttes til beite. Det
er også lagt over et område som blir lite benyttet til andre gjøremål som friluftsliv etc. Vi

regner med at det vil etableres underganger som muliggjør adkomst til utmark. Vi ser vel at
høyde forskjellen blir stor med å benytte denne trase som igjen medfører større inngrep i
naturen og etter som vi forstår så er ikke denne så aktuell, men vi vil velge denne foran
alternativ 1.

Med vennlig hilsen
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Sandtorg og Årbogen grunneierlag
Tore Sandtorv
leder

Roald Årbekk
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Sandtorg og Årbogen idrettslag

Viser til Sandtorg og Årbogen grunneierlags uttalelse. Som det fremgår av vedlagt kopi av
styremøtereferat av 11 februar, så støttes deres uttalelse av Sandtorg ungdoms- og idrettslag.

Vil dere ha ytterligere redegjørelse fra Sandtorg uil, eventuelt andre opplysninger, kan dere
kontakte u.t.

Mvh

Lars Moen
Leder i Sandtorg uil.

Sendt fra en Samsung Mobil

-------- Original message --------

Subject: Fw: Innspill til Hålogalandsveien nr 2015004510
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From: Reidar Hansen <rehans@online.no>

To: Roald Petter Aarbekk <paarbek@online.no>,Tore Sandtorv

<tore.sandtorv@gmail.com>,Lars Moen <larsemoen@hotmail.com>
CC:

From: Reidar Hansen
Sent: Tuesday, February 24, 2015 10:26 PM
To: firmapost-nord@vegvesen.no
Subject: Innspill til Hålogalandsveien nr 2015004510

Viser til infomøter vedrørende Hålogalandsvegen og har i den forbindelse avholdt møte i Sandtorg og Årbogen
grunneierlag for å komme med innspill til trasevalg.

Vedlagt følger vårt skriftlige forslag samt et kart som viser trasevalg.

For eventuelle spørsmål stiller vi gjerne.

Med hilsen

Reidar Hansen
sekretær
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E10 Hålogalandsveien Sandtorg
23.02.2015

-Årbogen

Forslag fra grunneierlaget
Vi ønsker å gi tilbakemelding på at den informasjonen som ble gitt i Harstad og Kongsvik var
veldig god og informativ så tidlig i prosessen og vi setter pris på at det oppfordres om å
komme med innspill til prosjektet.

Grunneierlaget har i den forbindelse den 10 februar 2015 avholdt møte for å se på de tre
alternativer til trase gjennom bygda Sandtorg og Årbogen.
Alternativ 1 ser vi som helt utelukket da denne vil dele bygda mellom 2 veier og legge beslag

på dyrket mark og utmarksbeite i nærområdet. Den vil gjøre det svært problematisk å flytte dyr
fra innmark til utmark da den vil legge beslag på dagens utmarksvei.
I tillegg vil veien følge dagens lysløype der grunneierne i sin tid ga tillatelse til denne trase. Det

vil bli vanskelig å erstatte denne. Miljømessig vil en slik trase medføre mye støy spesielt for det
etablerte byggefelt og det vil bli lite attraktivt å bygge i det opparbeidete kommunale
tomteområdet.
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Alternativ 2 har vi også innvendinger mot der vi mener at trase før tunell kommer for langt ned
mot dyrket mark og bebyggelse. Den vil også berøre bygdas idrettsanlegg som vil medføre at
det blir vanskelig å benytte. Hvis derimot denne trase kan følge alternativ 3 på nordsiden av

Årbogelva for videre å gå inn i tunell så kan det være et mulig alternativ. Tunellinnslaget må da

flyttes lenger fra bebyggelse. Vi legger ved en kart-skisse som viser vårt forslag til denne trase

som da vil få en mindre høydeforskjell i forhold til den som er tegnet inn samt at vi korter ned
på tunellen. Vi vil med vårt forslag ikke berøre idrettsbanen som er meget viktig for bygda.

Alternativ 3 vil ikke legge beslag på dyrket mark eller utmark som i dag benyttes til beite. Det
er også lagt over et område som blir lite benyttet til andre gjøremål som friluftsliv etc. Vi

regner med at det vil etableres underganger som muliggjør adkomst til utmark. Vi ser vel at
høyde forskjellen blir stor med å benytte denne trase som igjen medfører større inngrep i
naturen og etter som vi forstår så er ikke denne så aktuell, men vi vil velge denne foran
alternativ 1.

Med vennlig hilsen
Sandtorg og Årbogen grunneierlag
Tore Sandtorv
leder

Roald Årbekk
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Håvard Steinbakk

Hei

Gnr. 29 Bnr.19 Vannforsyningen til gården Haukebø er anlagt på dette bnr. og det må taes hensyn til dette .
Vannforsyningen består av grunnboring nede ved utmarksgjerde og tanke og baseng lengre opp i terrenget og
selvfølgelig nødvendig ledningsnett. Veien som går opp i utmarka på dette bnr. må være mulig og bruke også
etter at den nye veien er anlagt, da dette er adkomstvei til vannanlegget og dessuten vei for og komme i utmarka.
Mvh,
Håvard Steinbakk
Steinbakk Entreprenør AS

Torbjørn Hansen

9430 SANDTORG,

4.3.2015

Statens Vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

INNSPILL FRA TORBJØRN HANSEN, ADRESSE LILLENG, 9430 SANDTORGSAKNR 2015004510- HÅLOGALANDSVEGEN
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Alternativ 2- Ny øvre trase
Jeg er kjent med at det er sendt inn innspill både fra ”Haukebø grunneierforening” og

representanter for ” Folkemøtet i Gausvik”- som begge konkluderer med at de foretrekker
Alternativ 2- en ny øvre trasé ovenfor Haukebø, Gausvik og Lilleng, med tunnel DG fra Gausvik-Tjeldsundbrua.

Jeg vil også foretrekke ny trasé- alternativ 2 som løsning for ny vei.

Dersom alternativ 2 ( ny øvre trasé) blir det endelige valg, må nåværende E10 , bl.a. over Gullberget

opprettholdes som omkjøring/ beredskapsvei på strekningen Gausvik- Tjeldsundbrua. Den gamle E10 vil ha en

viktig funksjon ved eventuelle ulykker og vedlikehold av nye tunneler på den nye veitraséen. Den gamle E10 fra
Tjeldsundbrua vil også kunne fylle funksjonen som gang-og sykkelvei fram til nåværende gang-og sykkevei i
Gausvik.

Den gamle E10 vil også være tilknytningsvei for boliger/ fritidsboliger på Lilleng, Storenga, Leikvikfjell og øvre

Leikvikhamn. Det er i forbindelse med revidering av Harstad kommunes arealplan, fremmet forslag om å sette av
et større område på Lilleng til ”spredt bolig- og fritidsbebyggelse” .

Alternativ 1 – Utvidelse av eksisterende vei med kort tunnel ( FG) fra Lilleng- Tjeldsundbrua

Dersom Statens Vegvesen skulle velge Alternativ 1- utbedring av E 10 langs nåværende
trase og kort tunnel (FG) mellom Lilleng-Tjeldsundbrua, er det også viktig å beholde

nåværende

E 10 fra Lilleng -over Gullberget til Tjeldsundbrua som omkjøringsvei i

forbindelse med ulykker/vedlikehold av tunneler, samt tilknytningsvei for husstander
/hytteeiere på samme strekning fra Lilleng- Tjeldsundbrua.

Siden det blir mindre trafikk over Gullberget, kan gammel E10 omklassifiseres til fylkesvei,

og denne kan også fungere som gang-og sykkelvei, dersom det ikke opparbeides ny gang-

og sykkelvei gjennom den nye korte tunnelen ( FG) fra Tjeldsundbrua-Lilleng.

Jeg viser til vedlagte kartskisse/grunnkart for Lilleng-området, hvor det er tegnet inn

forslag til trasé for ny gang-og sykkelvei fra Lilleng- Gausvik, hvor den får tilknytning til

eksisterende gang-og sykkelvei. Gang-og sykkelveien er også koblet sammen med ”gammel

E10” ved det gamle fergeleiet på Lilleng, hvor det foreslås etablert innkjøringskryss på ny
E10.
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Gang og sykkelvei på strekningen Lilleng -Gausvik kan delvis følge eksisterende private

tilknytningsvei ( som benyttes av gnr.30/ bnr 10,32,83,114 og 130) og rester av den

opprinnelige ”gamle riksveg” på øvre side av nåværende trasé.for E10 fram mot Gausvik.
Ved å knytte sammen den private tilknytningsveien for bnr 10,32,83,114 og 130 med ny
gang-og sykkelvei, vil en også oppnå bedre trafikksikkerhet for avkjørslene til disse
boligene.

Ved utvidelse av eksisterende veitrase er det viktig at denne utvidelsen til en vegbredde på
8,5 meter blir gjort med utfylling mot sjøsida. Og det må det tas nødvendig hensyn til
avkjørelser til sjø-og nausttomter på strekningen.Lilleng- Gausvik.

Både gnr. 30/bnr 10/32 og gnr 30/bnr 83,114 og 130 har naust på nedre side av
nåværende riksvei ( jfr. markering på vedlagte kartskisse/ grunnkart).

Avløpsledninger ( kloakk) som i dag har utløp til sjø, må også forlenges utenfor ny veifylling

Etablering av bomstasjoner
Befolkningen på strekningen Lilleng- Sandtorg har sterk tilknytning til Harstad vedr.

arbeidsplasser og vi frykter å bli hardt økonomisk belastet, da vi i fremtida må forholde
oss til flere bomringer ( Hålogalandsveien og Harstad-pakken). Vårt nærmeste senter for
handel, post/bank er i dag Evenskjer.

Vi anmoder derfor sterkt om at fremtidige bomstasjoner blir plassert sør for Sandtorg. Ved
neste utbyggingsfase, hvis det blir bygd tunnel under Tjeldsundet mellom Sandtorg –
Fjelldal, vil en unngå å flytte bomstasjonen for å fange opp gjennomgangstrafikken.

Uansett bør det legges opp til en samkjøring av bomstasjoner på Hålogalandvegen/
Harstadpakken..

Hilsen

Torbjørn Hansen (s.)
Adresse: Lilleng, 9430 SANDTORG
Epost: torb7@online.no
Tlf 97010210
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Vedlegg: Kartskisse over Lilleng - alternativ 1 –
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Grunneiere i Gausvik
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Hei, sender mine innspill I forbindelse med folkemøte avholt i Gausvik.
Det er bred enighet om at en øvre trasse vil få store konsekvenser på rekreasjonsområdet

rundt Gausvikvannet, og det er ønskelig å få et eventuelt tunnelinnslag lengre sør. Jeg har
noen tilføyelser for å undbygge dette forslaget.

Det er en generell stor vinterstamme av elg I området rundt Gausvikvannet. Det vil være til stor
fare for trafikksikkerheten, og det vil kreves vilt tiltak som kommer til å gi ytterligere inngrep I
området (Viltgjærder, etc)
Manfoldig hekkende fugleliv på Gausvikvannet kan nevne blandt annet:
Horndykker
Fiskeand
Stokkand
Svaner

Har også et vedlegg der jeg har lagt inn områder dere kan se nærmere på ved et eventuelt
tunnel innslag I Gausvik området.
Trond-Arild Sørensen
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Haukebø Grunneierlag
Hei,
Vet at vi er i 12 time for å komme med innspill, men jeg håper våre synspunkter kan bli tatt
med i videre arbeid.
Først vil jeg si at vi er veldig glad for at det bygges ny infrastruktur i vår region og spesielt at
det gjøres tiltak for å bedre fremkommelighet og sikkerhet på våre veier.
Når det gjelder ny trase ovenfor bygda vår, har vi følgende forslag:
•

Alternativ 1:

Ny vei ovenfor Hårvik, over Hårvikhalsen, ovenfor Idrettsanlegget på Sandtorg og videre
i ca 50- 70 meters høyde ovenfor bygda vår, videre nordover som planlagt fra dere.

Dette vil eliminere behovet for tunnel igjennom Hårberget, og vil følge i noenlunde
samme høyde hele veien til Gausvik.

Dette vil stjele noe mer utmark ovenfor oss, men vil gjøre slik at vi unngår veien nede i
husene hos oss.
•

Alternativ 2:

Som planlagt tunnel gjennom Hårberget, videre ovenfor Idrettsanlegget og ellers som
vist i alternativ 1.

Et alternativ med vei i dagen ovenfor bygda vår vil skape utfordringer med

vannforsyning til bygda. Den er i dag drevet av et privat vannverk, og vil bli berørt
uansett løsning.
•

Alternativ 3:

Start ovenfor Hårvik som alt. 1. Videre ovenfor idrettsanlegget , inn i tunnel ovenfor
Årbogen med utgang nord på Haukebø. Videre derfra som vist tidligere.

Dette vil løse en del utfordringer med store skjæringer og konflikter med

vannforsyninger til bygda vår. Det vil også bidra til en kortest mulig trase.

Dette er løsningen som vi ser for oss som den beste for bygda vår, og ikke minst for
trafikkavviklingen i området.

Håper våre ideer blir tatt med i det videre arbeidet, og at vi kan ha et konstruktivt
samarbeid mot ny vei gjennom bygda.
Med vennlig hilsen

Hans-Martin Haukebøe
Leder Haukebø Grunneierlag
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Harald Hansen

Fra :

9430 SANDTORG, 13.6.2013

Harald Hansen
Haukebø
9430 SANDTORG

9430 SANDTORG, 5.3.2015

Statens Vegvesen
Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

INNSPILL FRA HARALD HANSEN, HAUKEBØ, 9430 SANDTORG- EIER AV GNR 29/BNR 6 og 9 PÅ
HAUKEBØ OG GNR 30/BNR 37/38 I GAUSVIK, HARSTAD KOMMUNE

SAKNR 2015-004510 HÅLOGALANDSVEGEN
Vedrørende gård nr 29- er jeg kjent med at Haukebø grunneierlag har valgt å gi innspill til
Statens Vegvesen om å legge den nye Hålogalandsvegen i tunnel fra Årbogen- fram mot

Gausvikvassdraget, hvor min gård nr 29/bnr 6 er den siste gården som grenser mot vassdraget
og gårdnr 30 Gausvik. . Forslaget til tunnel er nok lagt litt høyere opp i terrenget enn Statens
Vegvesens alternativ 2.
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Vedr. alternativ 2 Statens Vegvesens forslag og Haukebø grunneierlags innspill, har jeg
følgende kommentarer/ forslag:
Statens vegvesens forslag - alternativ 2 (øvre trase) som er foreslått lagt i åpen trase over
hele Haukebø, vil berøre min eiendom i sterk grad, slik jeg kan tolke delkart 5.1. Denne
åpne traseen vil krysse over en anlagt ridebane og komme svært nær min store hytte
(gnr. 29/bnr 38).
Hytta er opprinnelig bygd av Harstad Helsesportslag for mange år siden. Siden jeg var
medlem av Helsesportlaget, ga jeg gratis tomt, og deltok sterkt i byggeprosessen av denne
hytta (aktivitetshus). Jeg opparbeidet i den forbindelse en ridebane sør for hytta på min
eiendom gnr 29/bnr 6, for at Helsesportslaget kunne drive aktiviteter som ridning,
ispigging og langrenn for funksjonshemmede på dette arealet.). Da Harstad Helsesportlag
valgte å avslutte sin virksomhet her, benyttet jeg førstekjøpsretten min til å overta
eiendommen gnr 29/38. Hytta (aktivitetshuset) benyttes i dag og lånes ut til diverse lag
og foreninger som ønsker å legge sin aktivitet hit.
Ny øvre trase etter Statens Vegvesens forslag, alternativ 2, vil forringe verdien av hytta (
aktivitetshuset) , og dessuten føre til en svært dårlig oppdeling av eiendommen min. Jeg
har lagt ned minst 150.000 kr i planering av terrenget rundt hytta og for ridebanen.
Jeg viser for øvrig til vedlagte brev av 13.6.2013 til Harstad kommune, hvor det i
forbindelse med revidering av kommunens arealplan, er foreslått at dette området
ønskes benyttet til fritidsbebyggelse ( Vedlegg 1).
Dersom den nye Hålogalandsvegen skal framføres langs en ny øvre trasé, er jeg enig med
Haukebø grunneierlag at den må framføres i tunnel helt fram mot Gausvik-vassdraget
(Storelva), og på vedlagte grunnkart ( Vedlegg 2) har jeg tegnet inn hvor tunnelen må komme
ut på min eiendom, gnr 29/bnr 6, og hvor den kan passere Storelva over til Gausvik, slik at den
forringer eiendommen min minst mulig.
På vedlegg 2 har jeg også tegnet inn hvor nåværende fellesvei til utmarka må få egen
undergang under ny vegtrasé. Samtlige grunneiere på Haukebø som har eiendommer langs
Gausvikvassdraget har felles vegrett over min eiendom). Også min eiendom gnr 29/bnr 9 (
ligger litt lengre sør på Haukebø) må sikres undergang –traktorvei til utmarka, dersom
Vegvesenet skulle velge å gå i åpen trasé over denne eiendommen..
Jeg gjør også oppmerksom på at Hålogaland Kraftselskap for en del år siden, har
anlagt en vanntunnel under bl.a. min eiendom , fra Haukebøvannet til Nedre
kraftstasjon i Gausvik.
Detaljer om denne vanntunnelen kan innhentes hos Hålogaland Kraft. Siden det er en
vanntunnel her, må antagelig en ny øvre trasé krysse Storelva med bru ( også av henstyn
til flomfare).
Alternativ 1- Utvidelse av eksisterende E 10.
Dersom Statens Vegvesen velger å følge nåværende E10 , ber jeg om at utvidelsen må ta
hensyn til eksisterende avkjørsler for mine eiendommer ( gnr 29/ 6 og 9) på begge sider
av veien – bl.a. ned til sjøtomter. Jeg er også eier av gnr 30/ bnr 37 og 38 som ligger på
nordsida av Storelva ( Gausvik). Også her må det tas hensyn til eksisterene avkjørsler fra
E10, og eventuelt bygge nye avkjørsler/ underganger m.v

Hilsen
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Harald Hansen (s.)
Haukebø
9430 SANDTORG
Tlf (fast) 77072357/ Mobil 95243840

Vedlegg 1: Brev av 13.6.2013 til Harstad kommune-arealplan
Vedlegg 2: Grunnkart over mine eiendommer-med inntegnet nytt forslag til tunnel/trasealt.2

Harstad kommune
Postmottak
9479 HARSTAD

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN- SAK NR 13/1569
FRITIDSBEBYGGELSE PÅ HAUKEBØ- GNR 29/BNR 6 ” ELVELUND”

Jeg viser til vedlagte kartutsnitt i målestokk 1:5000 og 1:1000, samt flyfoto 1.5000 av

eiendommen,, hvor det er inntegnet et område som jeg ønsker omgjort til fritidsbebyggelse.
Innenfor området er det i dag 2 hytter, og flere murer, som kan gjenbrukes til
fritidsbebyggelse.
Dyrket mark på denne eiendommen er svært begrenset, og ligger nedenfor bolighuset på

eiendommen og blir ikke berørt av fritidsbebyggelsen. Jordsmonnet i det skisserte område er

svært skrint, og egner seg ikke til jordbruksformål (morene). Som det fremgår av kartskissene

er det mange opparbeidede private veier på eiendommen, som egner seg som adkomstveier til
fremtidig fritidsbebyggelse. Eksisterende hytte har vanntilførsel/ og avløp med septikktank,
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hvor rørledningen fra septikktank går helt til sjøen., og ny fritidsbebyggelse kan knyttes til
disse anlegg.

Siden arealet vender mot vest/nord, ligger det i le for sørvestlige vinder, har har derfor stabile
snøforhold for vinteraktiviteter. Haukebøfjellet gir utmerkede forhold for ski –og turaktivitet,
og gode muligheter for etablering av løypenett.

Siden min eiendom har begrenset med dyrket mark, kan fritidsbebyggelse på nevnte areal
være en attåtnæring for eiendommen, slik at det kan gi et brukbart drifts- og
inntektsgrunnlag.

Det er ikke registert kulturminner, og området er heller ikke attraktivt for reinbeite.

Hilsen

Harald Hansen

Vedlegg: Diverse kartskisser

.
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Kim Nylund

Kim Nylund
Birkeveien 48a
5089 Bergen
Bergen 06.03.2015
Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Merknad til planprogram for E10 Hålogalandsvegen
Jeg viser til planprogram som er på høring i perioden 23.01.-06.03.2015.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at Gausvikvatnet i Harstad kommune har stor verdi som

friluftsområde. Vannet har blant annet stor verdi som badevann. Det er et grunt vann, noe som
gjør at det bare skal noen få varme sommerdager til før det har fin badetemperatur.

Langgrunne strender gjør vannet også egnet som badevann for små barn. Det er også andre
friluftslivskvaliteter knyttet til områdene rundt vannet, blant annet knyttet til turterreng.

I planprogrammet står følgende om utredningstemaet nærmiljø og friluftsliv:

Nærmiljø og friluftsliv
Temaet nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne
av det berørte området. Helse, trivsel, sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet er
viktige aspekter innenfor temaet. Nærmiljø defineres i Statens vegvesens Håndbok
V712 Konsekvensanalyser som ”menneskers daglige livsmiljø”, mens friluftsliv defineres
som ”opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse”.
Dagens situasjon og kunnskapsstatus
Konsekvensene for vegutbyggingen er vurdert som negativ i KVU fra 2012. Konseptene
vil berøre friluftsområder ved Bogen, Kongsvik, Kåringen og Kanstadbotn. Området ved

215

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM
Kanstadbotn blir sterkt berørt av konsept 2 og 3. Temaet er for lite utredet i
forprosjektet og må underlegges en konsekvensanalyse i aktuelle områder, hvis ikke
valg av trase ikke berører friluftsområder.

I silingsrapporten som følger planprogrammet, er naturmiljøet i Gausvikvatnet omtalt under
delområdet Gausvik-Haukebø (side 56):

Gausvikvatnet er en svært viktig naturtypelokalitet (rik kulturlandskapssjø). Vatnet med
strandsone og nærliggende areal er også registrert som viktig yngleområde for
andefugl og viktig beiteområde for elg. På grunn av nærhet til store naturverdier er det
problematisk med deponi for tunnelmasser ved Gausvikvatnet.

I det videre planarbeidet for Hålogalandvegen må det også tas hensyn til friluftslivskvalitetene
knyttet til Gausvikvatnet. Etter min mening bør det ikke deponeres masser ved vannet, og en

eventuell ny E10-trasé nord for bebyggelsen i Gausvik bør planlegges slik at den ikke påvirker
kvalitetene i og rundt vannet.

Vennlig hilsen
Kim Nylund
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Øyvind Jensen-Eian
Hei,
Innspill til Hålogalandsveien forbi Sandtorg.
Vi bor på Rundholmplass 4, 9430 Sandtorg. Og for oss er det vikitg å ha tilgang til å gå ut i

Naturen bak huset vårt og opp på fjellet. Så det er viktig at det blir til rettelagt for dette. Med

f.eks. undergang, så vi enkelt kan komme oss ut i marka. Vi er glade i å gå ut i Naturen å fiske
og gå turer. Vi har Hund også så det blir ofte turer også.

Det er fiskevann som vi ønsker fortsatt å ha like enkel tilgang til som vi har idag, dette er vikitg
for oss.

En annen ting er tilgangen til buss. Vi er avhengig av buss til og fra Jobb og skole. Derfor er

det viktig at på valgt ny vei og eller den veien som blir bygget eller utbedret, at det blir lagt til
undergang eller overgang for å komme til og fra Buss.

pr. dags dato er det gjennomgående trafikk, som ikke senker farten forbi vårt kryss. Med økt
trafikk her vil det også øke faren for ulykker og tilgangen vil ikke bli den samme som før. pr.
dags. dato kunne vi også hatt nytte av en undergang.

Vidre er det vikitg at vi har tilgang til Lysløype på vinter og natursti på sommer. Vikitg for
sosial og sportlig aktivitet er idrettsplassen med fotballbane og klubbhus.

Med Ny vei ønsker vi ikke å bli stengt inne på en øy med tungtrafikk på begge sider. Det vil bli
mer trafikk på ny og gammel trasse slik planene er idag, så viktig at det tar hensyn til tilgang
til Naturen sommer som vinter.

Tilrettelegging av underganger for Buss, så vi slipper å krysse trafikken på en risikabel måte.
Med bil er det viktig at det blir en naturlig tilgang til ny vei, så vi ikke får ett kryss med mye
trafikk rett ved huset.

Nytt trafikkbilde vil øke støynivået og øke forurensningen. Dette bør bli tatt med i betraktning ,
slik at det kan begrenses mest mulig.

Støyvegger og legge ny vei så langt ifra beboddomeråde kan være ett av tiltakene.
Tunell kan også være ett alternativ.

Elva som renner ned forbi huset bør det ungå at det blir forurensning, som kan skade fisk og
andre levende vesner i elven, og i vannet
Håper dette blir tatt med i betraktingen.
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Med vennlig hilsen

Øyvind Jensen-Eian

Rundholmplass 4, 9430 Sandtorg

40830044

PS:ønsker bekreftese på at dette er mottatt
Sendt fra min iPad

218

E10/Rv.85/Rv.83 HÅLOGALANDSVEGEN: VEDLEGG - MERKNADSBEHANDLING PLANPROGRAM

Albertha Kristiansen
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Torunn Arvesen og Robert Robertsen

Harstad, 05.03.2015

Statens Vegvesen
Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Ref nr 2015004510: Innspill til Hålogalandsvegen, delkart 5.2, Tjeldsundbrua Vest.

Det er ikke plass til ny rundkjøring og parallelle veier i Leikvikhamn. Forslaget med to nye veier
vil gi en inneklemt løsning med skremmende høy skjæring og eksisterende E10 rett over i

tillegg til at det vil være et uforholdsmessig stort inngrep i naturen. Adkomst til eiendommer
og sjøtomter i Leikvikhamn må beholdes.

Det anbefales å beholde eksisterende rundkjøring, der vil det også være plass for utvidelse.

Den krappe svingen inn på Tjeldsundbrua kan utbedres ved å bygge en bru fra bakketoppen

etter rundkjøringen og et stykke inn på Tjeldsundbrua. En slik løsning vil redusere stigningen
på brua og ikke berøre adkomsten til eiendommene.

Det er lite plass til en tunnelåpning ved brufestet, en slik løsning vil bli sammenklemt og lite

oversiktlig. Der må tas hensyn til elveutløp ved brufestet. Omfattende sikringsarbeid vil være

nødvendig både under bygging og ved tunellåpningen dersom en tunnel bygges gjennom den
delen av Gullberget som består av ustadig dolomittberg.

Alternativ tunneltrasé litt lengre opp med tunnelåpning ved Hamnelva 200 m sørfor

eksisterende rundkjøring og utvidelse av eksisterende vei bør vurderes videre. Her er det

fastere fjell som vil gi en sikrere tunnel. Tunnelen kan legges i rett linje fra F til Q, den vil være
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ca 1.2 km lang og ha minimal høydeforskjell (eventuelt DQ dersom øvre trasé lengre sør

velges).Alternativ merket 7 kan avsluttes i eksisterende rundkjøring, alternativt kan en velge å
videreføre tunnelen forbi Leikvik. Gamle E10 over Gullberget beholdes uendret for tilkomst til
eiendommer og omkjøringsmulighet.

Vedlegg: Skisse på delkart 5.2.

Grunneierne Gnr31, bnr1 og gnr 31, bnr 3.

Robert Robertsen,

Torun Arvesen,

Gangsås Allé 18,

Leikvikfjell,

9409 Harstad

9430 Sandtorg
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Petters Eiendom AS, Melvik
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Wiktor Rekstad, Sørvik
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Grunneiere Leikvik og Vollstad,Sørvik
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Børre Nordmark
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Jørund Skaali

G’dag.
Jeg fikk desverre ikke anledning til å delta i et av orienteringsmøtene om det nye veiprosjektet.
Som en av oppsitterne i Lille Fauskevåg registrerer jeg at den nye traseen fra Tjeldsundbrua mot Harstad vil
passere gårdsnr. 35 Lille Fauskevåg i tilknytning til eksisterende RV 83.
Da RV 83 ble utbedret over gårdsnr. 35 på slutten av 60-tallet var det planlagt ei bro for kryssing av veien med
landbruksredskaper og dyr. Av forskjellige årsaker ble det ikke noe av denne overgangen, og det ble etablert en
kryssing av veien som medførte ca 150 meter kjøring langs riksveien der deler av dette er i en kurve med dårlig
sikt ved utkjøring/kryssing når man kommer ovenfra skogen. Med stadig økende trafikktetthet medfører
kryssingen av RV 83 en stadig høyere risiko for ulykker.
De fleste av oppsitterene på gårdsnr. 35 forvalter idag skogen aktivt, dette medfører en relativt hyppig kryssing av
RV 83 og med tildels tunge maskiner som øker risikoen ytterligere.
Jeg anmoder på det sterkeste at de tidligere planene om en planløs kryssing av RV 83 for landbruksredskaper på
gårdsnr. 35 blir tatt med i den videre planprosessen.

Mvh
Jørund Skaali
Gnr. 35/ Bnr. 3
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Skånland Beitelag
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Breistrand og Trøssen Nærmiljøforening
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Evenes og Tjeldsund Beitelag
Hei!

Her kommer innspill fra Evenes og Tjeldsund beitelag til høringen rundt Hålogalandsveien.

Beitelaget organiserer bønder i Evenes og Tjeldsund som har storfe og småfe (mest sau) på beite. Antall sau på
beite har vært stigende de siste årene, mens storfetallene har vært mer stabile. I 2014 hadde vi 2794 sau/lam og
geiter og 435 storfe på beite i store deler av Evenes (på begge sider av veien fra Dragvika til kryss Harstad/Narvik
lufthavn, Evenes) og Fjelldal. Vi hilser Hålogalandsveien velkommen, men vil påpeke noen utfordringer som må
løses.

Vi krever at det blir satt opp gjerde på begge sider av veien fra nytt kryss ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes,
og til Dragvika (Natokaia). Over mange år er det gjort et stort arbeid for å få opp utmarksgjerder, for å holde
dyrene til fjells. På nesten hele denne strekninga er det gjerde på nordsida av veien i dag. Når det gjelder sørsida
av veien, så har vi inne søknad hos Fylkesmannen i Nordland om gjerdemidler for å sette opp gjerde fra Moan Osmarkanlegget. Når oppstarten av Hålogalandsveien blir en realitet, så er dette gjerdet kommet opp og tatt i
bruk. Fra krysset i Osmarka (vei til Liland) og videre mot Dragvika, er det gjerde nesten hele veien på sørsida.
Gjerdet må ha porter over alle skogsveier og stier. Det må fylle kravene til utmarksgjerde: minimum 8 cm stolper,
kraftig utmarksnetting og topptråd.

Det må også bygges en undergang ved krysset E10/fylkesvei 722 som både folk og beitedyr kan benytte. I dag er
det utfordringer for melkebruket som ligger på sørsida av veien, og som har mye beite og slåttmark på nordsida
av veien. I perioder om sommeren må kyrne krysse E10 to ganger om dagen, med de utfordringer det medfører. Å
få storfe til å gå over ei gangbru er helt uaktuelt. Undergang er løsningen her.

Det må også bygges en undergang i Laksåmarka, slik at beitedyrene kan passere E10 her på en trygg måte.

Med vennlig hilsen

Birgitte Rørvik Bruun
Leder i Evenes og Tjeldsund beitelag

Sendt fra Windows E-post
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Øystein Kanstad
2015004510 Innspill til planprogram - Hålogalandsvegen

Planprogram:
1. Utbedring av Trøssebrua (FV 824 HP1 m7645). Kontroll vegnormal, utbedring av
vegbredde og autovern ved Trøssebrua. Begrunnelsen er at det må påregnes at trafikk på
E-10 blir omdirigert i området. Den angitte strekningen er svært farlig fordi det ikke er
plass til møtende trafikk. Også for myke trafikanter er strekningen direkte farlig fordi en
ikke kan bevege seg ut av kjørebanen hvis to biler møtes ved brufoten. Ved en
trafikkøkning forsterkes skaderisiko i vesentlig grad.

2. Tilrettelegging av trygg kryssing av E-10 (EV 10 HP1 m3195). Det må planlegges for
flerplankryss for kryssing av E-10. Gang- og sykkelveg må gå over/under E-10 ved
Boltåskrysset.

3. Erfaring og kunnskap tilsier at gang- og sykkelveg Elvemo - Evenskjer har vært, og er
svært ulykkesbelastet (det er registrert ca. 40 ulykker på strekningen). Planlegging og
etablering av gang- og sykkelveg vil gi en svært stor effekt for å få ned risiko for
trafikkulykker.
Også her må det i anleggsperioden, påregnes omdirigering av trafikk, og jeg mener det er
viktig å planlegge med øket trafikksikkerhet som et viktig mål.

Håper dere kan vurdere å ta med mine innspill og betraktninger i den videre planleggingen
og arbeidet med utbedring av Hålogalandsvegen.
Lykke til videre i planleggingen!

Mvh

Øystein Kanstad
Breistrandvegen 180
9440 Evenskjer
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Grunneiere Dragvik og Lakså
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Lodve A. Svare

Fra: Svare Lodve A. [mailto:lodve.svare@uit.no]
Sendt: 6. mars 2015 17:54
Til: Firmapost-nord
Kopi: Johansen Reidar; Lund Therese (Harstad); Losnegaard Marianne Nilsen
Emne: Innspel til Hålogalandsvegen (delområde Dragvik)

Innspel til Planprogrammet og Silingsrapporten for Hålogalandsvegen (E-10), delområde Dragvik
(Evenes kommune):
KRAV OM UTGREIING AV MULEGHEITENE OG FORDELANE VED EIN ØVRE TRASE (Alt. 2) OVER
BUSTADOMRÅDET OG I BAKKANT AV
INNMARKSTEIGANE AV OMSYN TIL BU- OG LEVEMILJØET I BYGDA OG GOD TRAFIKKFLYT OG AUKA
TRAFIKKTRYGGLEIK I FRAMTIDA

Vedlagd denne e-posten følgjer mitt innspel til planprogrammet og silingsrapporten for ny/oppgradert
E-10 gjennom Dragvik i Evenes. Innspelet er på i alt fire vedlegg:

1)
2)
3)
4)

Brev/følgjeskriv, øvre trasé (Dragvik-brev.pdf)
Forklaring/grunngjeving, øvre trasé (Dragvik-forklaring.pdf)
Fordelar (punktliste), øvre trasé (Dragvik-fordelar.pdf)
Mulegheiter for ein øvre trasé (Dragvik-kart.pdf)

Innspelet er også sendt per vanleg post.

Beste helsing

Lodve A. Svare (sivilingeniør)
Gitta Jønssons veg 5
9012 Tromsø
[ 92235072 | lodveas@gmail.com | lodve.svare@uit.no ]
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Forklarlng/grunngjevlng mI INNSPELET frå Lodve A. Svare

Forklaring/grunngjeving
Det vises til plandokumentene for Hålogalandsvegen som nå er ute på høring og opplysningene som
kom fram under folkemøtet i Bogen 2. februar. Ifølge Silingsrapporten foreslår Vegvesenet allerede i
Siling 1,som skjedde 'på et veldig overordnet nivå' (s. 9), å forkaste sitt eget forslag til alternativ
trase gjennom (over) Dragvik - med følgende begrunnelse:
Første siling: Alternativ 2 utgår: Ny trase blir liggende på oversiden av dagens veg og skjærer
gjennom et aktivt kulturlandskap. Alternativet vil ha negativ påvirkning på bade landskapsopplevelse,
landbruksarealer og bebyggelse. Eksisterende veg må beholdes som lokalveg og man får en uheldig
fragmentering av landskapet i tillegg til å skape en ny fysisk og visuell barriere. Alternativ 2 gir heller
ikke stor nok måloppnåelse til å videreføres. [s. 76]
Denne generelle og ordknappe begrunnelsen inneholder flere påstander som det er god grunn til å
stille spørsmål ved. For eksempel: Vil den alternative traseen ha negativ påvirkning på bebyggelsen,
slik det hevdes? Hvordan og hvorfor? Kan de eventuelle negative effektene av en øvre trase ( over
bebyggelsen og i bakkant av aktive innmarksteiger) på noen måte sidestilles med de problemene som
ei utviding av dagens trase vil medføre? Er det ikke snarere slik at det store flertall av hus og
eiendommer i Dragvik ligger mye nærmere dagens trase - med alle de negative konsekvensene ei
utviding av vegen vil ha for bomiljø, trafikksikkerhet og forurensing (særlig støy) - enn de vil være en
alternativ trase som går tilstrekkelig høgt over bygda? Dessuten: Vil ikke en breiere og utbedra veg
etter dagens trase langs fjæra og opp Dragvik-bakken, med betydelig færre av-/innkjørsler enn i dag,
være en større fragmentering av landskapet og utgjøre en mer alvorlig og dagligdags fysisk og visuell
barriere (mellom husa og fjæra/ sjøen, spesielt) for lokalbefolkningen enn det øvre alternativet (hvis
dette legges naturlig og tilstrekkelig høgt iterrenget og med alle nødvendige over-/underganger for
lett tilgang til utmark og fjell etter dagens næringsbehov og turmønster)?
Minst fem konkrete opplysninger i prosjektdokumentene taler for at Vegvesenets opprinnelige ide
om en alternativ (øvre) trase forbi bebyggelsen i Dragvik må gjenopplives (for lågt/upresist inntegnet
som Alternativ 2 i Silingsrapporten, s. 68):

2. Det [".] bes om tilbakemelding på [anbefalte traseer] og eventuelle forslag til nye traseer.
Det er itillegg mulig å be om at forkastede traseer vurderes på nytt. [Planprogrammet, s. 2]
3. Det er ikke mulig for oss i Statens vegvesen å vite alt om lokale forhold. Derfor vilvi
gjerne at de som er berørt av eller interessert ien vegutbyggi ng kommer med innspill.
[Planprogrammet, s. 13]

4. Foreløpig er Lenvika og Dragvik i Evenes og Hårvik-Kongsvik områder som er viktig å
vurdere jordbruket i. Traseer ibakkant av jordbruksarealer kan være en mulighet.
[Planprogrammet, s. 35]

5. Bebyggelsen ligger svært nær E-10 og en breddeutvidelse vil ikke være mulig uten å gjøre
inngrep med tettstedets identitet. Barriereeffekten av E-10 vil forsterkes. (Silingsrapporten,
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s. 79 - er anført for Bogen, men har like stor gyldighet for Dragvik)
5) Hensynet til naturmiljø,landskap,tungtransport, trafikksi kkerhet, lokalmiljø og
eksisterende bebyggelse må vektlegges. [Silingsrapporten, s. 82 - er anført for Bogen
Snubba, men har like stor gyldighet for Dragvik]
1

Forklar1n1,verunneJev1ng tilINNSPELET trå Lodve Il.svare
Det er svært urovekkende hvis det tynt grunngitte utfallet av Vegvesenets første siling,som ser ut til
å ha blitt foretatt på avstand fra den lokale situasjonen, blir stående. Den øvre traseen, som kan
frigjøre både folk og hus og itillegg hele strandområdet i Dragvik for de verste ulempene en større
veg med økt transport medfører, risikerer då å ikke engang bli utredet på skikkelig vis. I stedet legges
alternativet bort uten at lokale behov og interesser og lokalt ervervet kunnskap har blitt hørt eller
gjort gjeldende.

Loka/samfunnets behov ifokus
Sjøl om en breiere og raskere E-10 isolert sett kan være nyttig også for lokale trafikanter en og annen
gang,er det viktig å huske at kommunens innbyggere først og fremst betaler en høg pris for at
riksvegen skjærer gjennom bygda, i og med at kanskje så mye som 90% av trafikken er rein
gjennomgangstrafikk. Behovet for alle med lokal tilhørighet til Evenes, er derfor ikke primært en
riksveg med høyest mulig fartsgrense eller et krabbefelt opp Dragvikbakken (dette vil jo bare stjele
mer jord i bredda og redusere avstanden mellom folk/hus og vegen/trafikken ytterligere!), men et
godt og forurensningsfritt miljø med praktiske og trygge ferdselsårer mellom naboer og eiendommer
for all type lokaltrafikk (bilister, traktorførere, syklister, gående, sparkende, leikende (barn og unge) samt beitedyr til/fra utmarka etc.). Det er også helt standard prosedyre i dag at stamveger med
hovedsakelig gjennomfarts- og tungtrafikk legges utenom bebyggelsen og verdifulle rekreasjons
områder når det er mulig. Hvorfor dette ikke skal gjelde for E-10 gjennom Evenes, er mildt sagt
vanskelig å forstå . Prosjektledelsen må i den videre planleggingen av Hålogalandsvegen ivareta
lokalsamfunnets interesser på skikkelig vis. Det betyr også belastningen som dagens og framtidas
innbyggere uansett påtar seg ved at riksvegen oppgraderes kompenseres for på best mulige måte.
Som alle veit, er en stor (og trolig) økende del av trafikken på E-10 farlig og belastende tungtrafikk, og
det har vært flere alvorlige ulykker på den aktuelle strekninga siden riksvegen blei bygd, også de siste
åra. Framkommelighetsproblemene og ulykkesfrekvensen knyttet til Dragvik og Dragvikbakken
spesielt pålegger prosjektledelsen et særskilt ansvar for å tenke nytt når det gjelder denne delen av
E-10. Vegvesenets anbefaling om å satse videre på dagens trase møter ikke disse utfordringene på en
overbevisende måte; det anslås kun at stigninga i bakken vil kunne bli redusert fra 7 til 6 % (med
andre ord: bakken forsvinner ikke) og det håpes at dette vil gi ei 'tilstrekkelig god og fremtidsrettet
løsning' (Silingsrapporten s. 75-76). Dessuten: Jo mer man forsøker å redusere flaskehalsen
(stigningen) på dagens trase, desto større inngrep må til (ikke minst nederst i bakken, der avstanden
til hus og strandlinje allerede er svært liten), med uønska konsekvenser for landskap og miljø.
Vegvesenets «løsningsforslag», som betrakter dagens trase som den eneste aktuelle, er således ikke
ei offensiv og miljømessig akseptabel løsning for bygda og trafikkavviklinga de neste 20, 30, kanskje
40, åra.
Det blir også helt feil å framstille det som et problem (slik Vegvesenet gjør) at gammel veg blir
liggende igjen som lokal trafikkåre hvis ny trase legges over bygda. Det trafikkfarlige og utilstrekke
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lige ved dagens situasjon er jo nettopp at lokalmiljøet mangler ei trygg ferdselsåre for sin trafikk,
dvs. en bygdeveg med redusert fartsgrense (50 eller maks 60), oversiktlige kryss og trygge av
/påkjørsler som gjør det mulig for naboer å besøke hverandre eller unger å ta seg en badetur i
fjæra uten først å måtte benytte/krysse en tungt trafikkert stamriksveg med høgeste fartsgrense.
Det synes klart at en ny, høgereliggende trase over bebyggelsen i Dragvik vil bidra til å skape et rolig,
trygt og attraktivt bygdemiljø i et mer (ikke mindre, som påstått) sammenhengende kultur- og
naturlandskap, forutsatt at traseen fornuftig og naturlig iterrenget. Det innebærer at Dragvikbakken
elimineres og at Vegvesenets forslag om å breie ut og forsterke dagens riksvegtrase tett inntil folk,
hus og sjø erstattes med noe bedre. Trase 2a ivedlagte kartskisse synes da å være mest interessant
2
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Forktar1ne/erunne1ev1ne mINNSPELET trå Lodve A. svare
som ei øvre løsning, da denne vil gå bak, og dermed skåne, så godt som samtlige bruksteiger i bygda.
Fordelen med 2b er at den blir kortere (og kanskje får et lågere toppunkt). I begge fall representerer
den øvre traseen ei framtidsretta løsning for Dragvik-folket og alle typer trafikanter - med ei merkbar
kvalitetsheving av bo- og levemiljøet, ingen nye inngrep i strandsona og økt trafikksikkerhet som
særdeles viktige resultat.
Hvis ikke dette tilsammen representerer en 'stor nok måloppnåelse' tilat alternativet videreføres
(dvs. at den øvre traseen utredes og konkretiseres ineste fase av prosjektet}, må noe være alvorlig
galt et sted - all den tid prosjektledelsen og plandokumentene proklamerer at prosjektet skal ta
lokalmiljøhensyn og se aktuelle inngrep/tiltak ien helhetlig sammenheng (jamfør punktene 2-5
ovenfor).
Alle som bor, lever og ferdes i/nær Dragvik - lokalt eller i transitt - fortjener at dette delområdet av
Hålogalandsvegen/nye E-10 settes grundig under lupen iform av ei reell og grundig utredning.

Tromsø, 6. mars 2015

:;:-
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Noen av fordelene med Alternativ 2 (en øvre trasé) for ny E-10 gjennom
Dragvik

For lokalbefolkninga og alle lokale trafikanter (bilister, traktorkjørere, syklister, sparkende,
gående osb.):
1. Ny E-10 som følger en øvre trasé over bebyggelsen vil gjøre hele området mellom (så godt som)
alle eiendommer i Dragvik og grendene i retning Liland (Lakså, Leirosen, Stordalen osv.) riksveg- og
dermed tungtrafikkfritt. Dette vil skape et attraktivt og godt bomiljø med trygge forhold, ikke minst
for barn og eldre, med betydelig mindre forurensning enn i dag (særlig når det gjelder støy), samt
uhindra og sikker lokal ferdsel uansett årstid mellom eiendommer, naboer og grender.
2. Alle eksisterende småveger mellom hus i grenda og alle utkjørsler til dagens E-10 kan beholdes
og blir trygge/ufarlige fordi eksisterende trasé kun vil nyttes til lokal trafikk (dvs. at kanskje 90% av
dagens trafikk blir borte). Det trengs dermed ikke bygges gang-/sykkelveg langs Dragvikfjæra (bare
fra Bogen til der den nye lokalvegen (etter dagens riksvegtrasé) tar av fra ny E-10).
3. Åpen og lett tilgang fra alle eiendommer i Dragvik til sjøen/fjæra (uten noen farlig riksveg å
benytte/krysse).
4. Dagens uhindra tilgang til utmark og fjell fra Dragvik kan sikres ved hjelp av over-/underganger
på alle aktuelle steder slik at lokaltrafikanter (særlig bønder/traktorkjørere) og turfolk ikke trenger
å krysse den nye riksvegen.
For gjennomgangs- og tungtrafikken:
a) Dragvikbakken elimineres. Det betyr økt trafikksikkerhet for alle som ferdes på riksvegen, i og
med at den øvre traseen vil ha betydelig færre av-/utkjørsler og vegkryss enn dagens trasé (og
færre av-/ utkjørsler enn ei utviding av dagens trasé muliggjør på grunn av alle eiendommene som
ligger langs denne). En nedgang i ulykkesfrekvensen på strekninga er derfor sannsynlig.
b) At Dragvikbakken blir historie betyr også høyere driftssikkerhet for tungtrafikken vinterstid (og
dermed òg for alle andre som bruker riksvegen pga. redusert risiko for å møte stengt veg i
forbindelse med berging o.l.).
c) En øvre trasé vil kunne bli 200-700 meter kortere enn dagens veg og gir trolig mulighet for å
beholde, eller kanskje til og med øke, dagens 80-fartsgrense – dermed spart reisetid.
d) Gjennomfartsturistens reiseopplevelse blir sannsynligvis forbedret heller enn forverret når
riksvegen flyttes opp i terrenget (dette forutsetter en løsning som følger landskapets naturlige
linjer og naturligvis ingen tunnel gjennom Dragvik- eller Laksåfjellet).
For Evenes kommune generelt:
i. En ny riksvegtrasé over bebyggelsen i Dragvik vil omskape grenda til ei attraktiv og grønn lunge i
kommunen med et rolig/støyfritt bomiljø, gode lokale oppvekst- og aldringsvilkår, trygge lokale
ferdselsveger med minimal ulykkesrisiko og generelt folkehelsemessig sunne livsforhold.
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ii. Avhengig av det eksakte trasévalget vil noen av de øverstliggende jord- og skogbruksteigene i
Dragvik kunne bli berørt av en øvre riksvegtrasé. Som kartskissa viser gjelder dette heldigvis få og
ganske små jordstykker, spesielt hvis alternativ 2a velges. Den nye traseen må sjølsagt legges slik at
de negative effektene for alle lokale aktører blir minst mulig. Tilstrekkelig mange over-/underganger for like lett tilgang til teiger og utmark som i dag forutsettes dermed.
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Randi Harr Svare
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Heidi Olsborg

Mottaker: firmapost-nord@vegvesen.no
Navn: Heidi Olsborg
Gateadresse: Laksåveien 68
Postadresse: 8534 LILAND
Telefonnr.: 95058491
E-post: heiol@online.no
Spørsmål:
den nye Hålogalandsveien forbi Evenes.
saksnr? delkart 7.1
mine innspill er som følger:
ved en eventuell trase 2 over Dragvik bør følgende momenter også vektlegges
- nytt busstopp på toppen av Dragvikbakken/øvre Lakså i forbindelse med ny trase
- bedre avkjørsel og påkjørsel fra nye Hålogalandsveien til bygda Lakså og Dragvik
- bede avkjørsel til fjellvei i Laksåmarka, kan benytte deler av gammel buvei med
undergang over nye Hålogalandsvei
Vedlegg:
Ingen filer vedlagt
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Dagmar Roll Valen
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Johan Hovind
Hei!

Som hjemmelshavere på gn. 26 bn 7 i Evenes er vi en av de mange som har fått brev fra

Statens Vegvesen vedr. traseen for den nye Hålogalandsveien. Vi er en fastboende familie på
5 som bor på et småbruk tett inntil E-10 i Lenvik. Vi ferdes mye både på E-10 og i utmarka
i området Bogen - Lenvik - Snubba, og vi håper derfor at våre innspill kan være verdifulle.

1) Fantastisk bra at veien nå skal utbedres! Vi bor på en av de strekningene som har dårligst

standard, og vi har observert mange livsfarlige situasjoner med de mange private avkjøringene
med dårlig sikt.

2) Vedr. de to trasealternativene som er skissert på delkart 7.3: Vi anbefaler sterkt at alternativ
2 (ny trase) velges. Vi ser at det antagelig er høyere kostnader ved å etablere en helt ny trase
fremfor å utbedre eksisterende. Men i praksis vil det nok være svært vanskelig å finne

trafikksikre løsninger for de private avkjøringene som finnes på eksiterende trase. For det

første er det svært mange av dem, de er fordelt likt på begge sider av veien, og de aller fleste
ligger i sidebratt terreng.

3) Lenvik er ett av de aller fineste bo-områdene mellom Bjerkvik og Tjeldsundbrua. Å få E-10

bort fra bebyggelsen (alternativ 2) vil komme lokalsamfunnet til gode, og gi mulighet for flere
etableringer.

4) Alternativ 2 (ny trase) ser ut til å være kortere. Dette vil jo virke positivt inn på reisetida,
trafikksikkerheten, og kostnadene ved veivedlikehold.

5) Dersom alternativ 1 (gammel trase) velges, vil det bli behov for gang-/sykkelvei og

samleveier for private avkjøringer. Breddeutvidelsen og behovet for gangvei og samleveier vil

gjøre at arealbehovet blir så stort at vi frykter at Lenvik vil bli ødelagt som den naturperlen det
er i dag.

6) Ser at alternativ 2 planlegges med tunnel fra Bogen til Lenvik. Dersom ny trase skal anlegges
i dagen fra Lenvik til Snubba, vil det bli en del utfordringer med kløfter, daler og store

høydeforskjeller. Anbefaler derfor at veien legges i tunnel fra Bogen til ca området ved
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glattkjøringsbanen. Dersom kostnadene ved tunnel-løsning blir for høye, så ser vi likevel på
alternativ 2 som en mye bedre løsning enn alternativ 1.

Håper innspillene våre var til nytte, lykke til med planleggingsjobben!

Mvh

Merethe Fjeld Nystad og Johan Hovind
Lenvik 333
8533 Bogen i Ofoten
tlf 41203501/ 99159763
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Jan Og Ann-Sigrun Svanberg
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Alternativ 2
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Alternativ 3
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Alternati1

= Foreslått ny vei
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Reidun Larsen

Hei.

Jeg har sett opptak fra informasjonsmøtet i Bogen og synes det var veldig interessant å høre
om planene for den nye vegen. Her er mitt ønske:

Jeg håper inderlig at det ikke blir noe av at veien skal legges på en fylling ute i sjøen. Dette vil
for alltid ødelegge Bogen.
Slike fyllinger ser vi mange av rundt om i landet og de er like skjemmende overalt.

Vær så snill å legge veien i enten en tunnel i Strandfjellet bak bebyggelsen eller i en sjøtunell.

Med vennlig hilsen
Reidun Larsen
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Yngve Hansen

Statens vegvesen
Bogen, 04.02.2015

Innspill til Hålogalandsveien gjennom Bogen
Tillater meg med dette å komme med noen innspill til nye Hålogalandsveien gjennom Bogen
i Evenes kommune. Er i dag nabo til E10 med eiendommene Gnr/Bnr 23/5 og 23/124 som til
sammen grenser vel 600 meter mot E10 gjennom Bogen. Med den tungtrafikken vi har fått
de siste årene, så er det blitt uholdbart med hensyn til støy. Spesielt om natta da det virker
som det er fri fartsgrense.
Ett annet problem er at husene og veien ligger på blåleire, slik at bilder på veggen rister når
tunge biler passerer.
Så den gamle traseen må ikke under noen omstendigheter bli rustet opp.
Har følgende 2 forslag til ny vei:
Alternativ 1
Tunell fra Lenvik som går under Strandelva i Bogen, gjennom Strandfjellet og kommer ut så
høyt før Dragvik at traseen kommer over dyrkamarka og fortsetter mot nåværende E10 vest
for Dragvikbakken.
Kan også munne ut ved Natokaia, men da vil det fortsatt bli problemer i Dragvikbakken.
Forslag nr. 2,8 og 2,9 på delkart 7.4 med bru over Strandelva er det samme som å ødelegge
en hel bygd.
Alternativ 2
Forslag nr. 2.4 på delkart 7.4 med fylling i sjøen. Dette er en løsning som er langt bedre enn
forslag 2.6, men den har også mange ulemper.
1. Det vil fortsatt bli store støyplager.( Farta vil sikkert bli høyere enn i dag)
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6. Tunellinnslag ved kommunehuset må i tilfelle peke mere ut mot vest. Slik det er på
forslaget at tunellen peker mot Strandfjellet vil bety at støyen fra tunellen går rett i
fjellet og kastes tilbake. Det er vel få plasser det er så mye støy som i en tunell.
7. Det kan jo bli en fin havn på sommeren bak veifyllinga, men på vinteren blir det vel
med mye ferskvann liggende is her til ut i april. Og da blir det en kort båtsesong på
alle som har båt på innsida av fyllinga.
8. På vestsida av Strandelva står alle husene på blåleire med skjell fra den tida terrenget
lå under havet. Så grunnforholdene må undersøkes nøye både ved fylling i sjøen og
eventuell oppgradering av dagens trase. Selv om huset mitt ligger ca. 45 meter fra
dagens vei, så rister bildene på veggen når tunge biler passerer. Det er bedre på
vinteren, for da er vel veibanen frosset.
9. Både ved dagens trase og forslag 2.4 havner veien i rasområde vest for sentrum.
Her har det både vært stein- og snøras. Snøras har gått over dagens trase og i havet
2 ganger så jeg vet. Og med de nye klimavarslene er det vel fare for oftere og
større ras.
Skulle tro at vi hadde nok av veistrekninger med rasfare i dette landet.
10. Ser også for meg at en fylling i havet på lavvann ikke vil bli noe vakkert syn. Vil tro at
fyllinga må være minst like høy som dagens trase er på sørsiden av dagens bru, da
det hender at sjøen slår over veien ved høyvann og vestavindskuling.
Konkluksjon
Etter mitt skjønn så er det bare mitt alternativ 1 som er brukbart. Bygger man tunellen
med samme standard som Fagernestunellen i Narvik, så får man en framtidsrettet vei som
kan brukes langt fram i tid. Denne vil også ha omkjøringsmuligheter langs den gamle
traseen gjennom Bogen. Med alternativ 1 slipper man også å bygge mange kilometer med
gang og sykkelvei.
Har bodd på samme gården i 65 år og dette blir 4. gang veien oppgraderes, så nå håper jeg
det bygges en vei for fremtiden.
Kan heller ikke tenke meg at det blir brukt store summer på en vei som kan bli stengt av ras
eller rasfare.
Synes også at det blir feil å bygge en vakker vei uten tuneller for turistene uten å ta hensyn
til de som bor langs veien hele året.
Mvh
Yngve Hansen
Strandveien 73
8533 Bogen

Tlf.:97674212

yng.hans@outlook.com
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Birger Gulljord
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Bogen Grunneierlag

Høringsuttalelse "Hålogalandsveien" fra Bogen grunneierlag.
Det vises til planprogram med tilhørende silingsrapport vedrørende Hålogalandsveien med
høringsfrist 6 mars.

Denne uttalelsen knytter seg til løsninger for prosjektet gjennom og i Bogen i Ofoten.
Styret i Bogen grunneierlag forvalter Bogenvassdraget på vegne av grunneierne i området. I
dette vassdraget er Strandelva hovedelva, og denne fører sjørøye og sjøørret.
Styret har følgende innspill:
Bogenvassdraget har en av de fineste sjørøyebestandene i landet. Sjørøyebestandene i Norge
har de siste åra opplevd en relativt drastisk nedgang. Bevaring av bestanden generelt, og for

vår del spesielt for dette vassdraget, er i så måte viktig både for vår del, men også i forhold til
den totale tilstanden til sjørøye nasjonalt.

Bestanden er, i likhet med sjøørretbestanden, godt dokumentert. Denne dokumentasjonen

legger vi ikke her, men Fylkesmannen i Nordland har all denne dokumentasjonen om denne
trengs i denne fasen av prosjektet med Hålogalandsveien.

Styret ber om at Statens Vegvesen gjennom sitt prosjekt, ikke tillater løsninger som kan

innvirke negativt på vassdraget og bestandene av anadrome fiskearter. Dette gjelder både

oppgang og nedgang, gyting og andre livsforhold av anadrom arter - både i Strandvannet,

Strandelva, munningssonen og i havet i nær tilknytning til elv og munningssone.

Vi viser til silingsrapporten der alternativene 2,7 og 2,8 gjennom Bogen - alternativene som

omfatter krysning av Strandvannet, er skrinlagt. Dette tror styret er en viktig og riktig

beslutning. Dette bevarer og sikrer Strandvannet både i forhold til anadrome fiskesalg, men

like viktig på vegne av deiluftsinteressene. Turløypa rundt Strandvannet er det desidert mest
besøkte turmålet i kommunen.

Vi ser på prosjektet med Hålogalandsveien som viktig for den framtidige utviklingen i

området. Vi ønsker i denne sammenhengen ikke å framstå som negative til den framtidige

Hålogalandsveien - vi tror veien er et viktig premiss for utvikling i denne delen av regionen.

Når det er sagt, er det viktig at løsninger ikke forringer et viktig vassdrag for anadrome arter slik vi ser det - nasjonalt viktig mht sjørøyebestanden.

Alle løsninger som påvirker vassdraget er i så måte negativt for vassdraget.
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I forbindelse med planleggingen, forstår styret at løsninger kan bli kompromiss mellom flere
interessenter.

Dette er vi sikker på at prosjektet vil kunne ivareta dersom en satser på det.

Dersom det velges løsninger som påvirker vassdraget - her er det slik vi forstår planene så
langt mest aktuelt i og rundt munningssonen - krever vi at forholdene til vassdraget blir

underlagt særlig konsekvensutredning/KU, og at prosjektet holder nær dialog med

Fylkesmannen i Nordland v/miljøvernavdelingensom kjenner vassdraget og har tilgang på mye
av den dokumentasjonen som er tilgjengelig om vassdraget.

Utover dette, er selvfølgelig styret behjelpelig med opplysninger, og ser fram til å kunne bli en
diskusjonspartner i forbindelse med endelig valg av løsninger.
Med hilsen
For Bogen Grunneierlag

Jan Egil Strand

Leder Bogen Grunneierlag
Sporet 164

8533 Bogen i Ofoten
90140537
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Grunneiere på nordsiden av Bogen

Eiliv Larsen
Teglverket 80
7048 Trondheim

Statens vegvesen
Region Nord
Postboks 1403
8002 Bodø
firmapost-nord ®vegvesen.no

Bogen/Trondheim, 24.02.2015

Innspill til Hålogalandsveien gjennom Bogen -ref.:2015004510

Dette innspillet er utarbeidet på vegne av og i samarbeid med beboere/grunneiere på nord sida
av Bogen-bukta (Se liste til slutt i dokumentet). Disse grunneierne er direkte berørt av
foreslåtte traseløsninger gjeldende området fra dagens bro i Bogen sentrum og vestover til
området mot NATO-kaia. Vi vil først uttrykke tilfredshet med hvordan
prosjekteringsprosessen ar vært så langt med den mulighet som nå gis for innspill. Vi ser frem
mot videre behandling i saken, og ytterligere dialog med planlegger.

Det kommenteres her på trasevalgene som foreslås utredet videre (grønt og oransje i figur
7.4).
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Alternativ 1. Dagens trase fra bru og vestover, med eller uten avrett ng av dagens skarpe
sving.
• Mange eiendommer vil bli direkte berørt. I området på både øst- og vestsida av
hotellet ligger bolighus på begge sider av dagens vei svært tett inntil denne. En
utvidelse av veien vil nødvendigvis føre til at flere eiendommer må løses hel t ut, og at
eiendomm er som ikke blir løst helt ut, blir sterkt forringet. En slik utvidelse vil
umuliggjø re næringsvirksomhet knyttet til dagens hotelldrift.
• 1 det litt større bildet vil vi også påpeke at dette er et miljømessig dårlig og lite
fremtidsrettet alternativ da det deler hele bygda i to fra tunnelåpningen og vestover.
Dette både med tanke på dagens bomiljø og problemer som vil oppstå ved eventuelle
ytterligere utvidelser i framtida.
Konklusjon : Alternativet har store negative konsekvenser, og anbefales forkastet.

Alternativ 2. Sjøfylling.
Dette alternativet har flere negative sider både og for naturmiljø, bomiljø og
næringsinteresser.
Innvi rknin g på fysisk naturmil j ø. Sjøfyllingen vil dele en grunn fjordpoll i to. På
innsida er vanndyp i størrelsesorden 4-8 m, mens det på utsida er ca.10-12 m og
dypere. Bunnsedimentene er sandige, men geologiske forhold sannsynliggjør at det
er mer leirholdige sedimenter under disse. 1 fyllingens østre del krysser den en renne
som trolig er en tilførselskanal over dagens deltafront fra Strandelva. Sjøfyllingen
vil endre strømforhold i den innerste delen av fjorden. Dette vil i sin tur påvirke
forholdet mellom f er s k va n ns t il f ø r s el og sjøvann som kan endre både
oksygeninnhold og salinitet helt innerst i pollen. I tillegg vil sjøfyllingen virke som
en barriere som vil endre sedimentasjonsforhold o g røre til en gradvis tilslamming.
• Innvirkning på sjørøyebestand. Strandvannet er et godt sjørøyevann. Oppgang av
sjørøye til Strandvannet skjer gjennom den grunne fjordpollen og via den korte
Strandelva. Åpenbart er de fysiske forhold i ljorden v i k t i g e for denne oppgangen,
og endringer i disse, som beskrevet over, vil med stor grad av sannsynlighet ha
negativ innvirk ni ng på dette. De endelige konsekvensene vil, også etter en
miljømessig utredning som må komme i til felle dette alternativ skal utredes videre,
være noe usikre. Sikkert er det imidlertid at om en sjøfylling velges, så vil
innvirkningene dette har på både fysisk og biologisk miljø være irreversible.
• Inn virkni ng på bomiljø og næringsinteresser. Sjøfylli ngen vil helt klart påvirke
bomiljøet negativt. Graden av påvirkning vil være avhengig av høyde og avstand til
land på sjøryllingen og tilgang til gode, sikre krysningsmuligheter for småbåter.
Flere av eiendommene har naust i dag og dermed direktetilgang til fjorden.
Ivaretakelse av disse med god tilgang til sjøen utenfor er vi ktig. Del påpekes også at
sjøfyllingen vil bli et sterkt skjemmende element og representere en visuell
forurensning i kontrast til dagens flotte fjordutsikt. Slik veien er planlagt, regner vi
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med al det ikke vil være redusert hastighet langs sjøfyllingen. Vi frykter derfor at det
vil være støyproblematikk knyttet til alternativet. Denne vil selvsagt være avhengig
av høyde på fyllingen. Støyskjerming kan muligens bøte på dette, men økt høyde vil
innvirke negativt på det visuelle inntrykket. Hotelldriften vil, på samme måle som de
øvrige eiendommene, bli påvirket negativt dersom dette alternativet blir realisert.

Konklusjon: Også dette alternativet har store negative og til dels uavklarte konsekvenser,
og anbefales forkastet.

Forslag:
I. Tunnelen fra Snu bba forlenges slik at den går u nder fjorden og kommer ut i dagen
vest for bebyggelsen i Bogen. Dette vi l være det eneste alternativet som fullt ut tar
hensyn til naturmiljøet og bomiljø i hele Bogen, og er klart vårt førstevalg.
2. Som vårt andrevalg, foreslås det at det indre alternativ. under Strandfiellet eller med
tunnelløsning, bli r u tredet. Sett isolert fra oppsitterne langs nordsida av fjorden vil
dette være akseptabelt, men for hele bygda under ett, vil det være dårligere enn
alternativ I. Dette både fordi andre deler av bygda blir direkte berørt samt at den blir
delt i lo av en sterkt trafikkert vei.

På vegne av beboere (Liste bak)

.

Eiliv Larsen
Professor geologi
(Sønn av grunneier på 23/6
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Følgende personer listet med gårds· og bru kssnu m mcr h ar sl
uttet seg ti l inn spillet: Anne Lise Granli, 23/56 og 23/22
Laila Alsgård /lngvar Øvrebotten, 23/65
Terje Larssen, 23/38
Reidun Larsen, 23/46, 23/48
Inger Anna Nilsen , 23/38, parsell 23/144
Jorunn Larssen, 23/6
Bjørn Strand, 231141
Are Hansen, 23/59
Ann·Liveig Larssen, 23/ 4 og 231103
Andre har sluttet seg til, men disse l istes ikke da de allerede har sendt egne innspill.

Kopi:

Prosjektleder: reidar. iohansen @ vegvesen.no
Ordfører i Evenes: svein.erik.kristiansen @evenes.kommune.no Ofoten
Friluftsråd: anne-margrethe.roll @narvik.kommune
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Statens vegvesen
Region nord
Prosjektavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen

